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REDUCEREA JBrigada

CONSUMULUI I 
DE METAL '

„Scînteii 
tineretului" 
transmite 

din
SINAIA

V' ■ V;

Prezentări de scrisori
de acreditare președintelui

Ambasadorul Japoniei
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. a primit în 
ziua de 20 ianuarie 1971, pe 
Yoshito Shimoda, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în 
calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Japoniei 
în țara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul Yoshi
to Shimoda au rostit cuvîntări. 

■ ' După ceremonia prezentării

scrisorilor de acreditare, 
ședințele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
vorbire cordială cu ambasadorul 
Yoshito Shimoda.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe. Au participat, de 
asemenea, membri ai ambasadei 
Japoniei la București.

pre
stat, 
con-

„Nu o problema doar pentru un 
grup restrins de specialiști, 
ci o atitudine de masă in
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favoarea ei"
• CUM A AJUNS O POMPĂ DE INJECȚIE DE 73.8 KG „SA 

SLĂBEASCĂ" LA 23,5 KG, PREGATINDU-SE ACUM PENTRU O 
NOUĂ ESCALĂ : 9,6 KG.

• ÎSI ARE PARTEA SA. FIECARE TTNAR, 
CONSUMULUI DE METAL.

• CEA MAI BUNĂ SOLUȚIE TEHNICA.
• „CÎND CREDEAM CĂ O VOM SCOATE
• EXTRUZIUNEA. PUNCT EXPLOZIV DE 

UZINA DE PE MALUL PRAHOVEI.
e PUTFM VORBI DE O „EXPERIENȚA SINAIA" IN REDU

CEREA CONSUMULUI DE METAL.

TN REDUCEREA

LA CAPĂT..." 
ULTIMĂ ORA, TN

Înainte de a ne căuta interlo
cutorii, muncitori, maiștri, ingi
neri ai Uzinei de mecanică fină 
Sinaia. întârziem asupra unei i- 
magini care ne-a întîmpinat 
chiar la intrarea în întreprindere. 
Alăturate, două pompe de injec
ție pentru echiparea tractoarelor 
incitau la comparație. Una, cântă- 
rește 73,8 kg, cealaltă numai 23,5 
kg. deși ambele au aceleași ca
racteristici funcționale. Ultima, 
derivată din prima a fost obți
nută prin reproiectare succesivă 
la capătul unui intens consum de 
gîndire tehnică, realizîndu-se 
astfel o importantă economie de 
metal.

Sîntem la turnătoria de preci
zie a uzinei.

— Reducerea consumului de 
metal la noi, în turnătorie, în
seamnă în primul rînd, reduce
rea ponderii rebutului, ne spune 
tînărul Adrian Ionescu, maistru 
principal în secție. De aceea fa
cem din acțiunea pentru preve
nirea rebuturilor o latură inse
parabilă a muncii noastre cu fie
care om în parte, în fiecare zi. 
In fond, înlăturarea rebuturilor 
este o chestiune de conștiință.

Reținem că explicîndu-se mai 
bine tehnologia de fabricație, 
momentele sale delicate, asigu- 
rînd o mai bună asistență teh
nică, rebutul a fost redus consis
tent. Ca să dăm și o cifră în 10 
luni ale anului trecut, procentul 
realizat a scăzut aproape la ju
mătate față de nivelul existent 
în 1969.

Așadar, ofensiva începe, pe una 
din direcții, aici.

Secția I prelucrări mecanice. 
Abordăm aceeași temă, a redu
cerii consumului de metal în 
condițiile specifice locurilor de 
muncă de aici. Interlocutorul: 
Mihai Veliscu, secretarul comi
tetului U.T.C.

— La noi s-a introdus de cu- 
rînd autocontrolul. Este o meto
dă prin care se urmărește creș
terea răspunderii tinerilor în e- 
xecutarea corespunzătoare a pie
selor, implicit în utilizarea 
dicioasă a metalului.

— Care este rezultatul ac
țiunii ?

— Sîntem încă la început, dar 
efectul pozitiv nu întîrzie să se 
vadă. Toți cei creditați cu aceas
tă calitate, de răspundere, acordă 
cel mai mare interes respectării 
prescripțiilor stabilite. Din zona 
lor de activitate rebutul a fost 
exclus.

Conștiința funcționează.
La 1 iulie 1960 afișe difuzate 

în întreaga uzină avizau : des
chiderea acțiunii „cea mai bună 
soluție tehnică" avînd ca prim 
obiectiv reducerea consumului 
de metal. Erau invitați să partici
pe muncitori, tehnicieni, ingi
neri, proiectanți. Se sugerau și 
cîteva căi : micșorarea adausuri-

NEAGU UDROIU
ION CHIRIC
Foto: O. PLECAN

(Continuare în pag. a V-a)

In secția de prelucrări meca
nice, unde tinerii, lucrînd la 
mașini de înaltă precizie a- 
cordă o deosebită atenție eco

nomisirii metalului.

>•

NOSTRU

NOI ȘI
CONGRESUL

Secretarul U.T.C.
DUMITRU IONESCU 

intr-un

Colocviu despre
răspundere

Ambasadorul Republicii 
Orientale a

In ziua de 20 ianuarie, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit pe 
Victor Mario Pomes, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
ca ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Orientale a Uruguayului la Bucu
rești.

Cu acest prilej, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și ambasadorul Vic-

Uruguay ului 
tor Mario Pomes au rostit 
vîntări.

După prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliu
lui de Stat, Nicolae Ceaușescu, a 
avut o convorbire cordială cu 
ambasadorul Victor Mario Pomes.

La ceremonia prezentării 
scrisorilor și la convorbire au 
participat Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe.

CU-

cu utecistul 
DUMITRU IONESCU

Am făcut mai întîi prezen
tările de rigoare : DUMITRU 
IONESCU, mi s-a reAimandat 
el. Strungar la Uzina .,1 Mai" 
din Ploiești, în vîrstă de 27 de 
ani. Membru al organizației 
de bază U.T.C. Mecanică-1 și, 
în același timp, secretar al 
organizației U.T.C. pe întrea
ga secție. „Ultima calitate îmi 
aparține însă mai mult sau 
mal puțin întâmplător, a ținut 
el să adauge imediat. Sînt în
credințat că oricare din cei 150 
de uteciști din secția mea ar 
putea-o îndeplini cel puțin 
tot atît de bine. Nici nu mă

lată ce a însemnat
CINCINALUL pentru
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■UIMI PREMIERE UNIVERSITARE edificiu reprezentativ : 
local al Politehnicii 

bucureștene

t 1966

' •

A luat ființă Universitatea din Craiova — cea de-a cincea universitate 
a țării ; astăzi, în 1971, ea are zece facultăți, cuprinzînd 5 200 studenți.
1967
Ploieștiul devine cel de al 16-lea centru universitar al țării, înființîndu-se 
aici, în capitala petrolului, institutul de petrol.
1968
Debutează învățămîntul de subingineri. Astăzi, învățămîntul de sub- 
ingineri are circa 10 000 de studenți, cuprinși în 30 de specialități.
1969
Intră în circuitul învățămîntului superior o parte din marea Politehnică

bucureșteană. Circa 81 milioane lei au fost alocate noului institut < 
politehnic. <
Academia de studii economice se îmbogățește cu o nouă și modernă ‘ 
clădire. <
Sibiul devine centru universitar prin crearea unei Facultăți de filologie- <
istorie, sub egida Universității din Cluj. *
1970 <
Hunedoara intră în circuitul universitar prin crearea, aici, a unui institut * 
de subingineri pentru metalurgie. Tn același an, ia ființă un institut < 
asemănător, pentru minerit, la Baia Mare. <
La Timișoara și lași se creează secții de arhitectură în cadrul institu- < 
telor politehnice. J

consider, de altfel, nimic mai 
mult decît unul din ei. Un 
utfeist ca oricare altul".

Nu dintr-un simplu spirit 
de contradicție, ci și cu con
vingere, am replicat:

— Oricum, secretarul e u- 
nul singur, într-o secție. Cei
lalți, uteciștii, sînt cei mai 
mulți, cei o sută cincizeci. Nu 
vi se pare că și sentimentul 
răspunderii scade direct pro
porțional, la scara 1/150 ?

— Nu, deloc, a răspuns el 
cu promptitudine. Dimpotrivă, 
aș putea zice că se amplifică 
de o sută cincizeci de ori. De
pinde din ce unghi privești lu
crurile. Eu încerc să mă așez 
tot în fotoliul utecistului.

Și, de fapt, de aici a în
ceput totul. De la încăpățî- 
narea interlocutorului meu de 
a nu recunoaște un adevăr ce 
mi se părea elementar:

— Bine. Să presupunem că 
accept. Mai mult: s-ar putea, 
desigur, ca la anul viitor să 
mai rămîneți sau nu secre
tar. Să presupunem că nu mai 
sînteți de pe acum. V-ați da 
și singur silința să participați 
la toate acțiunile dacă nu 
v-ar cerc-o Dumitru Ionescu- 
secretarul?

— Aș socoti că e de datoria 
mea s-o fac. Am și acum în 
secție băieți care au venit la 
mine din primele zile ale în
cadrării și mi-au atras pur și 
simplu atenția că sînt uteciști. 
Bineînțeles că am și din cej- 
lalți, care așteaptă să le mai 
spun eu ce să facă. Eu însă 
aș face parte din prima cate
gorie. M-aș duce și eu la se
cretar. E normal: o dată ce 
sînt membru ai organizației, 
trebuie să am ceva de făcut.

— Aș vrea să vă dau drep
tate, dai’ mai întîi răspunde- 
ți-mi la următoarea întreba
re : în secția dv. există o ga
zetă : „Tineretul și producția", 
la care sînt afișate regulat re
buturile tinerilor, numele ce
lor în cauză, scăderile de cîș- 
tig pricinuite de ele și ăltele. 
Ce ziceți: dacă n-ați fi secre
tarul organizației, ați fi de a- 
cord să vă ocupați de această 
gazetă ?

— Ca să fiu consecvent cu 
cele spuse țrină acum, ar 
trebui să răspund pe negindi- 
te : da. Dar ar fi un răspuns 
școlăresc. Mai curînd, vă pot 
spune că nu știu, pentru că, 
de pildă, pe vremea cînd nu 
eram secretar, nu existau a- 
semenea gazete, iar mie îmi 
plăcea să activez la brigada 
artistică. Dacă aș fi solicitat și 
acum în vreo formație artisti
că, aș primi cu mare plăcere. 
Așadar, îi cer lui Dumitru 
Ionescu-secretarul, să-mi dea 
ceva pe măsura mea, nu 
mai greu decît pot să duc și, 
totodată, ceva care să-mi tre-

D. MATALÂ

POARTA FABRICII

»••••<

încape viața satului
IN PIESA INTR-UN ACT ?
Se admite, în principiu, că 

repertoriul este oglinda litera
turii dramatice originale ; în 
principiu fiindcă „practica" spec
tatorului și, deopotrivă, a citi
torului de teatru avansează o a 
doua axiomă, aparent cu drep
turi egale și anume că reper-

toriul reflectă convingerile și 
ambițiile regiei la un moment 
dat. Cuplul de aserțiuni își află 
justificarea și în cazul discu
ției despre relația virtuală din
tre autorul dramatic, artistul 
amator și iubitorul de teatru 
din mediul rural. Fără a nega

(Continuare în pag. a V-a)

DIALOGURI LÎNGA

CEASUL DE PONTAJ!
Din nou o dimineață de iarnă. 

De astă dată, însă, la orele la 
care noaptea întîrzie să-și risi
pească puterea trecătoare. A. 
căzut bruma și a acoperit sub
țire pavajul, de parcă o mină 
grijulie a netezit îndelung puful

alburiu duhnind a îndepărtări și 
răscolind răsuflarea.

Străzile par pustii, arareori 
cineva își încumetă pașii purtînd, 
aidoma școlarilor, pachetul cu 
mîncare învelit în hîrtie de ziar, 
și dacă în stațiile de tramvai și 
autobuz n-ai întîlni grupuri mari,

fremătătoare, de oameni de fe
lurite vîrste, ai crede că ziua 
abia s-a sfîrșit. Dar tropăituri!? 
ușoare și țigările fumate cu o- 
chii înlăcrimați de ger și pu
ținele cuvinte schimbate cu cel 
de alături întîlnit totdeauna doar 
la această oră a plecării la muncă

și doar, mai apoi, la cealaltă 
oră, a întoarcerii de la muncă 
—, și glumele stinse de zîmbetul

Fotoanchetă realizată -de 
CONSTANTIN STOICIC 

PAVEL TÎNJALĂ
(Continuare în pag. a ll-a)

unele realizări (pe alocuri re
marcabile !), ansamblul situației 
nu oferă suficiente semne pen
tru o apreciere favorabilă.

O consultare mai largă a li
teraturii 
din viața satului românesc con
temporan și 
nate a fi jucate pe scenele ca
selor și căminelor culturale - 
fie de colective profesioniste, 
fie de artiștii amatori aparți- 
nînd localităților rurale (țărani 
cooperatori, intelectuali) ne-a 
dus la concluzia că autorii de 
pretexte (cu excepțiile de ri
goare) nu-și achită nici pe de
parte datoriile față de o bună 
parte din acest mare public 
aflat în mediul rural al țării.

Motive diverse (între 
arsenalul tehnic redus al 
zămintelor culturale de la 
Iul comunelor care pune 
bleme speciale la montare, cre- 
înd serioase dificultăți la repre
zentarea unor spectacole iden
tice acelora de pe scenele tip) 
mențin deschis dialogul despre 
nevoia stringentă de a se scrie 
cît mai mult teatru scurt și, 
în acest sens, piesa într-un act, 
fapt verificat, își revendică pri
oritatea.

In general — mărturie stau 
repertoriile înscrise pe agenda 
fazelor locale ale Concursului și

dramatice inspirate
a aceleia desti-

care 
Așe- 

nive-
pro-

ION B. VICTOR

(Continuare în pag. a lV-a)
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FORȚAREA
DEBUTULUI

MIHAI UNGHEANU

Literatura are indiscutabil calitatea de-a face aderenți.
Ar fi interesant de făcut o statistică a candidajilor la 

glorie. Rubricile de poșta redacției nu mai prididesc cu 
răspunsurile și stocurile cu încercări nu contenesc deloc. 
Literatura are seducția ei și foarte mulfi chiar dacă nu do
resc să devină scriitori cochetează, măcar temporar, cu mu
zele. întrebarea ,e dacă acești, imprevizibil ca număr, can
didați vor să scrie pentru că au ceva de spus sau fac lite
ratură de dragul gloriei scriitoricești : valoarea literară con
feră glorie și chiar suprafață socială. De la bun început 
de-o parte sînt cei ce au ceva de spus și doresc să exprime 
acest, ceva, de alta cei ce vin spre literatură din motive 
exterioare ei. Selecția primă pare ușoară : de o parte pri
mii, de cealaltă refuzații. Nu întotdeauna cei ce au ceva 
de spus o fac însă și cu priceperea literară necesară. O 
experiență de viață oricît de intensă hu asigură consacra
rea literară a celui ce o are. Dificultățile selecției sînt ne-

rajarea sistematică a tinerilor către hotarele literaturii. Se 
observă de-a lungul istoriei noastre literare procesul forță
rii debuturilor, căutarea de viitori scriitori, tendința de a 
umple un gol. Emulația, efervescența, sînt fără îndoială 
întotdeauna binevenite și un număr mai mare de scriitori 
înseamnă implicit un climat favorabil literaturii. Este de în
țeles strădania mai veche a scriitorilor din secolul trecut de 
a căuta noi adepți pentru o literatură care se năștea în for
mele sale de circulație europeană destul de tîrziu. Gestul 
ni se pare însă anacronic astăzi cînd literatura română este 
constituită și există un proces firesc de îmbrățișare a lite
raturii, un proces care poate garanta prin chiar naturalețea 
lui. și calitatea selecției. Zecile de tribune ale poștei redac
ției, bunăoară, nu fac decît să sporească numărul candi- 
dafilor și implicit al nechematilor. O poștă a redacției este 
o fluturare a unei speranțe. La origine poșta redacției era 
destinată numai strictei necesități de a comunica cu cei 
aflați la mare distanță și cu care redacția dorea neapărat

(Continuare în pag. a IV-a)
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tut le-a acordat calificativul 
„foarte bine".

Alăturînd felicitările noastre, 
sperăm că 
proieotanți 
extinde.

inițiativa tinerilor 
de la I.P.C.M. se va

PESTE CÎTEVA ZILE, LA 
CHIOȘCURI I

profilului său, 
și în acest nu- 
gamă de con- 
amatori: sche-

p. j.

POSTURI RADIOLA
FONICE STRĂINE

Consecventă 
revista publică 
măr o variată 
strucții pentru 
me radioelectronice pentru în
cepători și avansați (de la ra- 

■dioreceptorul cu un tranzistor 
la aparatul de măsurat L și 
C, Ia oscilatorul pilot și super- 
heterodina cu patru tuburi), 
miniautomatizări la domiciliu 
(reglajul de la distanță al tele
vizorului și lampa cu... petrol 
•— electronică), recomandări

POSTFAȚA LA REVE 
LIONUL 71

Ș'

SIMPLU 
DUBLU

WEEK-EN!
IAN.UĂRÎE

P'Ș'ANM *

construcții pentru pasionații 
artei fotografice (dispozitive 
pentru punerea la punct a a- 
paratului de mărit și un e- 
cran pentru diapozitive), o pa
gină specială de cinetehnică, 
rubrici speciale pentru noua 
tehnică a confortului casnic, 
aevaristică, dispozitive auto
mobilistice „anti-furt“ și un 
turometru electronic pentru 
toti pasionații volanului.

ÎNCEPÎND CU 25 IANUA
RIE A.C. LA TOATE CHIOȘ- 

A

Desigur, ecourile revelionului 
s-au stins demult. Desigur, mulți 
din cei ce-au trebuit să lie la dis
poziția noastră în noaptea albă 
dintre cei doi ani și-au sărbătorit 
ulterior în familie, evenimentul. 
Postfața aceasta se referă însă la 
grupul de ghizi ai Agenției B.T.T, 
București, peste 50 la număr, care 
ne-au fost însoțitori nouă, colec
tivelor noastre de muncă, atunci 
cînd am poposit la Sinaia sau 
Bușteni, la cabana Sîmbăta, sau 
Rotbav, la Pîrîul Rece sau Secui, 
de Anul Nou. Ei s-au întîlnit 
sîmbătă seara în originalul reve
lion la cabana Gîrbova.

O mașină cu 50 de fete șl bă
ieți de cele mai diverse profesii 
dar aproplați prin aceeași pasiu
ne — călătoria — au sărbătorit 
revelionul după tot „tipicul" ; cu 
plugușor, cu colinde, cu urări, cu 
jocuri de cabane. Totul pregătit 
în „familie". Am recunoscut în
tre acești tineri pe Sandu Har
tung, Stelică Ciurez, Georgeta 
Andrei, Ion Șerban, Magdalena 
Sekely, Marla Ticu, Constantin 
Roșea, Mariana Florea, Mihal Stă- 
nilescu, Mariana Porumb, Codruț 
Corova — tineri care dincolo de 
îndeletnicirea zilnică, consacră 
ceasuri întregi pasiunii turismu
lui, tineri care de doi ani de zile 
ne-am obișnuit să-i numim ghizii 
noștri.

După înregistrările realizate 
la posturile de Radio Geneva și 
Stuttgart, despre care i-am in
format pe cititorii noștri, Ale
xandru Hrisanide a realizat zi
lele trecute la posturile de Ra
dio din Berlinul occidental și 
Bruxelles o serie de noi înre
gistrări dedicate în exclusivita
te creației contemporane româ
nești în care întîlnim multe nu
me ale unor tineri creatori. A- 
mintim în acest sens Cadenzza 
Nr. 1 și Nr. 2 de Costin Mie- 
reanu, „Crochii" de Dan Voicu- 
lescu, „Zone" de Gr. Nica, 
„Structuri noi" de Vlad Ulpiu 
și o piesă de Iancu Dumitrescu.

lui românesc — cu valori de 2,5 șl 
20 „parale", în vechiul sistem mo
netar (1 leu — 10 parale), care a 
durat pină în 1868, cînd a fost în
locuit, cu actualul sistem cente
simal, realizîndu-se astfel și uni
ficarea măsurilor diferite folosite 
în cele tlouă țări.

Era de asemenea pentru întîia 
dată cînd efigia domnitorului ță
rii apărea ne timbrele poștale, 
căre — la rîndul lor — sînt pri
mele timbre românești litografia
te, cele de pînă atunci fiind toa
te tipărite, unele cu presă manua
lă, iar altele cu mașini tipogra
fice

Serviciile de poștă au fost de 
altfel printre primele preocupări 
ale lui Cuza Vodă, el văzînd în 
buna funcționare a acestora un 
element de întărire a Unirii, atît 
pe plan Intern cit și internațional, 
și în mărci un mijloc de afirmare 
politică a Unirii șl a noului stat 
românesc.

POMPILIU VOICULEȚ- 
LEMENY

Mehedinți, donată de Centrul 
de cercetări al filialei din Craio
va a Academiei de științe sociale, 
două cești celtice din metal, do
nate de un elev din Bucovăț, ju
dețul Dolj, în vitrină sînt expuse 
două oiocane din piatră prove
nite din epoca neolitică, unul 
descoperit și donat muzeului de 
elevul Nicolae 
muna Sălcuța, altul descoperit 
la Radovanu și donat muzeului 
de tehnicianul 
vastian Velișcu.

Din comuna Eazu, elevul Du
mitru Ciurică a trimis muzeu
lui un fragment de fildeș pro
venit de la un elefant din cua
ternar, fragment descoperit cu 
totul întîmplător.

O importantă valoare istorică 
și, totodată, intrinsecă prezin
tă un tezaur format din 24 mo
nede austrieoe din argint din 
anii 1752—1765 (greutatea : 650 
grame) donat de Marin Mihala- 
cbe. Nicolae Tomescu și Titu 
Curteanu. Toate aceste expo
nate vor trece în curînd din 
vitrina donatorilor în depozitul 
ștunțific sau în expozițiile mu
zeului Olteniei.

Barbu din co-

constructor Se-

TIMBRE CU ISTORIE

CURILE DE DIFUZARE
PRESEI: „TEHNIUM-71" 1

9 300 ORE DE PRO
IECTARE PRIN MUN 
CĂ PATRIOTICĂ

La Institutul de proiectări 
pentru construcția de mașini 
din Capitală, un colectiv de ti
neri specialiști a realizat prin 
muncă patriotică, la inițiativa 
organizației U.T.C., proiectele 
cîtorva subansamble ale unor 
obiective industriale ale nou
lui cincinal. Despre valoroasa 
inițiativă ne-a vorbit ingine
rul Petie Șerban, secretarul 
comitetului U.T.C. al institutu
lui, participant direot la a- 
ceastă acțiune.

— Proiectele realizate de ti
nerii din Institutul nostru prin 
muncă patriotică se referă la 
cîteva obiective de mare inte
res ale industriei constructoare 
de mașini. Este vorba, de 
exemplu, despre tunelul de us
care, în lungime de aproape 32 
de metri, al viitoarei uzine de 
piese auto din Sibiu. El a ne
cesitat aproape 4 500 de ore de 
proiectare și este prevăzut pen
tru o valoare de investiție de 
cea. un milion Iei. Un caz 
similar II constituie cabina de 
vopsire de la aceeași uzină, 
care a necesitat 2 000 ore de 
proiectare.

Pentru Uzina de vagoane din 
Caracal am realizat proiectul 
t: ansportorului la sol pentru 
care se vor investi 245 000 lei. 
în sfîrșit, în cadrul uzinei 
„Unio" satu Mare se va realiza, 
pe baza unui proiect realizat ' 
tot prin muncă patriotică, an
samblul general și instalația 
electrică de acționare a halei de 
vopsitorie Cîteva date sînt, 
cred, edificatoare asupra valo- 
inițiativa uteciștilor noștri, 
cadrul celor 9 300 de ore 
proiectare care, exprimate va
loric se apropie de suma 
100 000 lei, au fost elaborate 
soluții noi care au adus econo
mii de peste 20 000 lei nu
mai la valoarea proiectelor. Am 
avut satisfacția să aflăm că, 
pentru toate cele patru proiec
te, controlul tehnic din insti-

Tn 
de

de

AVEȚI ABONAMENT
C.F.R. ? ODIHNITI-VĂ 
PE HOL!

CE NE VA OFERI EDI 
TURA MINERVA

Moldova șl Țara Românească — 
deși unite în 1859 — au trebuit 
să-și mențină fiecare un timp in- 
stituțiunile ce Ie aveau, dintre 
căre unele nu au putut fi unifi
cate decît după trecerea a cîțiva 
ani.

Primul serviciu unificat a fost 
acela al telegrafelor, în mai 1859, 
deci numai la patru luni după U- 
nire, prin numirea ca inspector 
general al telegrafelor din amîn- 
două țările a lui Cezar Librecht, 
fost director al acestora în Mol
dova. A urinat apoi unificarea șl 
reorganizarea serviciului de dili
gente pentru transportul călători
lor, care pe atunci era în atribu
țiile poștei.

Referirea la denumirea de 
„România" a apărut întîia dată — 
oficial — pe mărcile poștale emi-

Am spicuit cîteva din cele peste 
200 de titluri care vor vedea nu 
peste mult timp lumina tiparului, 
împreună cu Teodor Vîrgolici, 
redactor șef al editurii.

— Seriile lansate în 1970 — „Unl- 
versitas", ,,Introducere în opera 
lui...", „Momente și sinteze" vor 
coexista cu seriile și colecțiile mai 
vechi ca „Scriitori români" sau 
„Scrieri" edițiile de referință și 
cîteva serii noi.

Tn seria „Universitas" unde pu
blicăm lucrări de tip exegetic aș 
aminti monografiile despre Camil 
Petrescu, Dimitris Bolintineanu. 
Octavian Goga, corespondența lui 
Duiliu Zamfirescu și lucrarea lui 
Ruffini intitulată „Biblioteca stol
nicului Constantin Cantacuzino".

Seria de largă accesibilitate „In
troducere în opera lui..." va cu
prinde volume de 150—200 pagini 
într-o aleasă ținută grafică în care 
se vor analiza eseistic creațiile lui 
Tudor Arghezi, Anton Pann, Ma
tei Caragiale, Nicolae Filimon.

Din seria de „Memorialistică" 
merită semnalate cîteva lucrări de 
certă valoare : „Jurnal" de Titu 
Maiorescu, „O viață de om" de 
Nicolae Iorga, sau „Confesiuni li
terare" de Matei Alexandrescu.

Ne preocupă și retipărirea unor 
istorii literare fundamentale ca 
cele ale lui Cartojan, Lovinescu, 
Călinescu — ultima, într-o ediție 
revăzută și completată în paralel 
cu publicarea unor lucrări simi
lare semnate de Ov. S. Crohmăl- 
niceanu (Literatura română între 
cele două războaie mondiale, voi. 
II) sau Ion Rotaru.

Aș vrea să amintesc șl unele 
titluri din edițiile de referință : 
„Etymologicum magnum româ
nise" de Hașdeu, volumele III din 
ediția critică Emlnescu șl din o- 
perele lui Goga, vol. VI din crea
ția lui Macedonski. primul volum 
de opere ale lui Budal Deleanu. 
Vom inaugura ciclul de opere ale 
Hortensiei Papadat Bengescu, Ca 
mil Petrescu, Lucian Blaga, Ion 
Pilat șl al edițiilor de autor ai 
celor mal reprezentativi scriitori 
contemporani cu sumare șl note 
Introductive alcătuite de ei înșiși.

Seriile noi vor fl în număr de 
patru — „Arcade", „Confluențe". 
, Fragmentarium" și „Meșterul 
Manole". Seria „Arcade" va publi
ca în tlrale de masă șl la un 
preț accesibil capodopere ale li
teraturii române cum sînt „Răz- 
van și Vidra", „Sărmanul Dionis", 
poezii de Alecsandrl, si Alexan
drescu, opere ale lui Slavici, Ce
zar Petrescu, Agârbiceanu.

Seria „Confluențe", va cuprinde 
studii de literatură comparată. 
Lucrări axate pe o singură coor
donată din opera unui scriitor, 
reprezentativă pentru creația sa 
se vor publica în seria „Frag
mentarium" din care amintim vo
lumul lui Edgar Panu „Poezia lui 
Emlnescu" (motive structurale).

intima serie nouă intitulată 
„Meșterul Manole" va prezenta în 
volume de mici dimensiuni capo
doperele literaturii noastre popu
lare : doine de dragoste și dor, 
legende despre flori și păsări, 
snoave, balade, basme.

RADU LEVARDA

se cu efigia Iui Cuza Vodă în a- 
nul 1865. Din cauză că Anglia, 
Turcia și Austria nu recunoscuse- 
ră Unirea prin contopirea princi
patelor într-un singur stat, numit 
România, s-a recurs la formula 
de a se pune pe aceste mărci 
poștale legenda „POȘTA ROMA
NA", pentru ca — măcar astfel — 
să devină oficială această denu
mire a statului. Respectiva serie 
de mărci — care face parte dintre 
emisiunile clasice românești — 
este formată din trei bucăți, tipă
rite în culorile galben, albastru și 
roșu — adică acelea ale tricoloru-

TINERI Șl TINERE!
DORIȚI SĂ PRIMIȚI RĂSPUNSURI COMPETENTE LA 
CELE MAI CONTROVERSATE PROBLEME ALE SECO
LULUI XX?

VĂ INTERESEAZĂ FILOZOFIA, POLITICA, SOCIO
LOGIA?
ȘTITI CE ESTE ECOLOGIA, SEXOLOGIA, PROSPEC
TIVA, SEMIOTICA, AXIOLOGIA ?
AVEȚI NEVOIE DE UN SFAT ÎN ALEGEREA PRO
FESIEI ?
VREȚI SĂ VĂ ÎMBOGĂȚIȚI INFORMAȚIILE PRIVIND 
MIȘCĂRILE POLITICE ALE TINERETULUI CONTEM
PORAN ?

Noua serie a revistei de cultură social-poli- 
Itică pentru tineret a C.C. al U.T.C. 

TIMARUL LENINIST

M CONDIȚII GRAFICE DEOSEBITE SI BOGAT ILUSTRATA, 
■'A ADUCE RĂSPUNSURI LA TOATE ACESTE ÎNTREBĂRI. 
ÎN CUPRINSUL El VEȚI GĂSI : COMENTARII, NOTE, ȘTIRI 
SI INFORMAȚII DE POLITICĂ INTERNĂ SI INTERNAȚIO
NALĂ ; INTERVIURI SI CONVORBIRI CU PERSONALltATI 
ALE VIEȚII POLITICE, ȘTIINȚIFICE SI CULTURALE DIN ȚARĂ 
SI DE PESTE HOTARE; ESEURI, SINTEZE PRIVITOARE LA 
STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII ÎN TOATE RAMURILE 
ȘTIINȚELOR SOCIALE Șl UMANE ; INFORMAȚII SI REPOR
TAJE PRIVIND VIATA TINERETULUI CONTEMPORAN ; DIN 
EXPERIENȚA ACTIVULUI U.T.C.; CE ESTE NOU ÎN ACTI
VITATEA ORGANIZAȚIEI U.T.C.; ANCHETE INTERNATIO

NALE : CONCURSURI
Fiecare articol — o invitație la dialog 
Fiecare rubrică — în întîmpinarea unei pre
ferințe
CUMPĂRAȚI TIMARUL LENINIST — 

< VISTĂ PENTRU TOATE PREFERINȚELE 
| REVISTĂ PENTRU TOȚI TINERII
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Moderna clădire a gării din 
Brașov. Deși e ora 4 dimineața, 
in hol, la casele de bilete este 
destulă animație. în fond o 
imagine absolut firească, pen
tru o gară prin care trec zilnic 
mii de călători. Ne surprinde 
insă un aspect : aîtît Ia parter 
cit și Ia etajul clădirii, moțăie 
rezemați de pereți, sau, pur și 
simplu. întinși pe podea, c.îteva 
zeci de oameni. Sînt îngrijit îm- 
brăcați și mai toți au alături 
cîte un bagaj de mină. Ciudat ! 
Să nu mai existe oare nici un 
loc în sala de așteptare ? Cîtuși 
de pțițin 1 încăperile sînt aproa
pe pustii ! Solicităm lămuriri 
personalului C.F.R.

— A, replică, deloc surprins, 
controlorul S. Velcescu, e vorba 
de navetiști. S>nt, in general, 
muncitori care lucrează în ora
șele apropiate. în fiecare dimi
neață sînt prezenți oitevg sute.

— Si la aceasta se reduce os
pitalitatea dv. ? Nu e vorba de 
posesori de bilete C.F.R. ?

— Au... doar abonamente. Așa 
că accesul în sala de așteptare 
le este

Ni se 
această 
gionalei 
mai vorbim despre aspectul ge
neral at gării în asemenea con
dicii și. mai ales, de faptul că 
un număr mare de călători 
C.F.R. nu beneficiază de drep
turi elementare.

ELISEI TARȚA

interzls.
pare absolut ..originală" 
dispoziție a direcției re- 
C.F.R. Brașov. Fără să

...OPERATIVA. Vînzătoa- 
re la unitatea 160 a O.C.L. 
Alimentara din Brăila, Lili- 
ca Coman (24 de ani) a în
ceput de la un timp să se 
împrumute sistematic din 
încasările zilnice. Pe urmă a 
hotărît că n-are rost să con
sidere aceste sume drept 
împrumut așa că... și le-a 
făcut cadou. în numai 6 luni 
ea a sustras 10.676 lei. în pre
zent este arestată și va fi 
judecată.

L-am cunoscut într-una din 
serile anului 1936, în redacția 
ziarului „Adevărul", unde lu
cram. Sta de vorbă cu Alexan
dru Sahia, căruia ii dădea în
drumări despre o campanie ce 
trebuia începută în sprijinul re
vendicărilor muncitorești de la 
o mare uzină din Capitală. Bine 
legat, figura aspră, cu fermitate 
in, glas, te captiva însă prin 
blindețea ce radia din toată ati
tudinea lui.

Era un activist neînfricat. Ig
nora teama. Lua pieptiș greută
țile. Pe la sfîrșitul aceluiași an, 
mă aflam într-o cămăruță' din 
strada Cobilcescu nr. 4, unde 
redactam, împreună cu un me
dic progresist, ziarul 
organ de luptă socială 
teptam ' “
fervent 
nostru, 
articole, 
diferite 
cind scările împreună cu Tică 
David. A intrat în cămăruța 
noastră și s-a așezat liniștit pe 
un scaun. A fost una din cele 
mai luminoase seri ale noastre. 
Fiul de muncitori din cartierul 
Grivița, el însuși muncitor pe la 
diferite uzine din Capitală, hăi
tuit de copoii Siguranței, urmă
rit din 
fiind 
pentru 
noapte 
nouă, o 
sfaturi, Jndrumâri sănătoase 
necesare despre ce trebuie 
scriem și despre felul cum tre
buie să scriem.

Se născuse cînd primăvara da 
viață florilor, cind împrospăta 
pămintul cu verdele cîmpului și 
al pădurilor. Văzuse lumina zi
lei la un an după marea răscoa
lă a țăranilor îndreptată împo
triva moșierilor care le luau și

Evocare de
TUDOR ȘTEFĂNESCU

S. PITU

VITRINA CU DONAȚII
In holul de la intrarea în 

Muzeul Olteniei se află o vi
trină constituită din exponate 
care au fost recent donate de 
diverși cetățeni sau instituții de 
stat. Alături de o nicovală daci
că descoperită la Ilovăț, jud.

„Fapta", 
îl aș- 'pe Grigore Preoteasa, 

colaborator al ziarului 
care ne aducea diferite 
pe care le semna sub 

nume. L-am văzut ur

fabrică în fabrică, 
considerat periculos 
ordinea burgheză, o 
întreagă ne-a dat 
mină de intelectuali, 

Și să

cenușa din vatră. De mic a sim
țit pe pielea lui și a familiei 
sale, exploatarea. Ucenic la A- 
telierele căilor ferate și mai 
apoi elev al școlii industriale, 
începe să-și manifeste, alături 
de tovarășii săi de muncă, ne
mulțumirea, revoltîndu-se de 
nenumărate ori împotriva ne
dreptăților. în foarte scurt timp 
intră în Uniunea Tineretului 
Comunist. îndrumat de’ organi
zația de partid de la Ateliere, 
Constantin David devine un mo
bilizator de frunte în rîndul ti
nerilor. Muncitorii mai vîrstnici, 
care activau în cadrul mișcării, 
îi admirau curajul, tactul care 
releva o adîncă maturitate și 
concepție asupra felului cum 
trebuie să se acționeze. Iată 
cum îl caracteriza unul din con
ducătorii de pe vremea aceea ai 
Partidului nostru : „Constantin 
David este un tovarăș curajos, 
animat de un profund devota
ment pentru cauza clasei mun
citoare, dîrz în luptă, bun ora
tor și mobilizator de mase".

în anul 1934 devine membru 
al Partidului Comunist Român, 
calitate ce îi înnobilează sufletul 
și caracterul. Călit în focul lup
telor revoluționare de la Grivi- 
ța, cu o strălucită concepție de 
clasă, neînfricat luptător, nu-1 
clatină șuerul gloanțelor și as
cuțișul baionetelor. în scurt 
timp, se află printre fruntașii 
Județenei P.C.R. și apoi în apa
ratul ilegal de conducere al 
Comitetului Central, unde i se 
dau importante sarcini de con
ducere în regionalele „Dunărea 
de Jos“ și „Valea Prahovei".

Ani grei «-au abătut asupra 
țării : teroarea legionară, regi
mul antonescian. Au fost zile, 
săptămni, luni, ani cînd ciuma 
verde a încercat să înăbușe via
ța în sînge, sîngele celor ce 
se-ncumetau să lupte împotri
va ei.

îndrumată de Partidul Comu
nist, acțiunea de apărare și de 
luptă împotriva teroarei s-a des
fășurat cu dîrzenie. Au fost însă 
și victime. Printre acestea — 
Tică David. în noaptea de 20 Ia
nuarie 1941 a fost smuls cu vio
lență dintre ai săi, de către o 
hoardă numeroasă de legionari. 
A fdst găsit după o lună, cu 
trupul ciuruit, într-o groapă la 
marginea orașului. Scos din 
groapa Pantelimonului de către 
fratele său, Ilie David, este 
transportat la Institutul medico
legal, unde se stabilește o con
cluzie fără echivoc : „Cadavrul 
unui tînăr trecut cu puțin de 30 
de ani. Se constată că moartea 
a provenit prin violență. Are 
fractura generală a craniului, 
maxilarul inferior zdrobit de un 
corp tare, iar antebrațul stîng 
smuls din cot".

La 19 februarie 1941, l-am vă
zut pentru a treia oară, dar în
chis între scîndurile cosciugului. 
Sute de muncitori urcau dealul 
Căii Șerban Vodă, către Crema
toriu, Zeci de coroane erau de
puse pe catafalc. Poliția nu a 
permis însă nici o cuvîntare.

La 30 de ani de la moartea 
luptătorului comunist, Constan
tin David, poporul nostru îl o- 
magiază pentru eroismul și dîr- 
zenia manifestate în lupta as
pră de eliberare socială și na
țională, ca o pildă de dăruire 
pentru răurirea socialismului pe 
pămintul României.

...PRETEXTUL. în cofetă
ria „Crinul" din Roman a 
intrat Gheorghe Arghir (21 
ie ani) din comuna Horia, 
județul Neamț și a cerut o 
cafea neagră. Cînd vînză- 
toarea a plecat de Ia tejghea 
pentru a prepara băutura, 
Arghir a tras sertarul, a a- 
pucat cu mina cît a putut și 
a rupt-o la fugă. L-au -prins 
însă ceilalți clienți din Id
eal. Cu o singură mișcare 
s-a constatat că Gh. A. apu
case 3 956 lei.

...UN MUC DE ȚIGARA 
IN PĂDURE. Mathe Kal
man, afiîndu-se cu oile în
tr-o poiană a pădurii din 
Valea Scurtă, jud. Mureș, a 
aruncat un muc de țigară a- 
prins în frunzișul de pe jos. 
Incendiul care a izbucnit a 
provocat pagube de 11000 
lei. Costul îl suportă acum 
familia Kalman.

PE LUCIUL GHEȚII: rulează Ia 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21.15) , București (orele 9 : 11,15 ;
13.30; 16,30; 18,45; 21).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11;

< 13,20;. if)- 18,30: 21),. Victoria (orele 
91 11.Io; 13,30; 16: 12,30; 20,45).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
LWȘfsW (orele* 9; 11,15; 13,30; 
16; 18750; 20,45).

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

ȘARADA : rulează la 
.(orgie 9; 11,15; l"'
■Gloria (orele 9; 
TMQj 20,30).

GENOVEVA Dfc BRABANT : 
rulează la Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45; 16; 18,15; 20.30), Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30;
20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18.30; 20.45).

B. D. INTRĂ IN ACȚIUNE : 
rulează la Centrai (orele 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21), Grivița (orele 
9,30; 12; 15; 17.30; 20), Aurora (o- 
rele 9.30; 12; 15,15: 17.45; 20.15),
Tomis (orele 9; 11,45; 14,30:
20.15) .

—Flamura 
if: U>; 20,30),

11^5^13,30; 16;

DE BRĂ---------

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

MAYERLING : rulează la Lu
mina (orele 9.30—15 în continuare).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
rulează Ia Timpuri Noi (orele 
9—21 în continuare).

URSUL ȘI PĂPUȘA : rulează 
la EXcelsior (orele 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30). Modern ta
rele 9; 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30).

VAGABONDUL : rulează Ia în
frățirea (orele 9—12,15 în continua
re; 15,30: 19). Progresul (orele 9,15; 
12,30; 16; 19,30), Arta (orele 9; 
12.30; 16; 19,30).

FABLIO MAGICIANUL | rulea. 
ză la Buzeștl (ora 15,30).

ULTIMA VACANTĂ : rulează la 
Buzești (orele 18: 20,30).

OMUL DIN sr-------- . - -
Dacia, 
nuari

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

IN GHEARELE 
ALE DOCTORULUI 
rulează la Giulești 
18; 20.30).

BĂTĂLIA PENTRU _____  __
lează la Cotroceni (ora 18,45).

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

CAPCANA i rulează la “ 
(orele 18; 20).

POVEȘTILE PITICULUI _ 
Bo : rulează la Pacea (ora 16).

ȘOIMII: rulează la ......
(ora 20).

HIBERNATUS • rulează 
torul (orele 16; 18).

CĂPITANUL FLORIAN:___ ___
la Crîngași (orele 15.30; 18; 20,15).

. . JPCKL CARE UCIDE : rutehză
' , la Moșilor (orele 15,45;. 18). ‘
CRACrUN ; rulează PRIMUL CURIER : rulează' 

Moșilor (ora 20,15).
CADAVRUL VIU i rulează 

Popular (ora 19.30).
FEMEIA ÎNDĂRĂTNICĂ : . .. 

lează la Popular (orele 15; 17.15).
DE “I

lează la Munca (orele 16,30 
20,15).

KING 
lează la 
20,15).

CIRC 
lează la 
20).

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

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

VlNT DE LIBERTATE ■ 
la Cinemateca — Union 
10,30; 12,30; 14,30).

FARMECUL MUZICII : 
la Cinemateca — Union 
16,30; 18,45).

STAȚI IN CAP Doamna : ru
lează la Cinemateca — Union 
(ora 21).

OMUL DIN SIERRA ; rulează la 
Dacia, (orele 8ț45—20 în . conți-,

POMUL JDE CR______.
la Bucegl (orele 15.30; 18; 24.30), 
Floreasca (orele 15; 17,15). Miorița 
(orele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

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

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

SEMNALE PE DRUM ; rulează 
la Lira (orele 15.30; 18; 20,15).

„Z“ : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 18; 20,30).

INVIZIBILE
MABUSE: 

(orele 15,30;

ROMA : ru-

Pacea

BIM-

Viitorul

la Vii-

rulQază

la

la
ni-

ȘAPTE ORI ȘAPTE ru-
18;

KONG EVADEAZĂ i ru- 
Cosmos (orele 15,347, 18,

FARA FRONTIERE : ru- 
Flacăra (orele 15,30; 17.45;

chiderea programului.

rulează 
(orele

rulează
(orele

(SIBiB r>S POITAJ

Foto 1.

(Urmare din pag. 1)

ce mai păstrează odihna
(aceleași glume despre 1

casei
. „ , vremea

schimbătoare, despre tramvaiele 
fi autobuzele care nu vin atunci 
cînd trebuie să vină etc.), și 
nerăbdarea simțită in fiecare 
mișcare a timpului — acestea, 
deci, și tot ceea ce mai înseamnă 
fi va însemna mereu începutul 
unei noi zile de muncă, dau o-

roșului o tonică neliniște. In 
cele din urmă tramvaiele vin și 
pornesc gîfîind și, uneori, ca în
tr-o aducere aminte, clopotul de 
sub talpa vatmanului sună pierdut 
in semn de înțelegere pentru 
călătorul grăbit ; autobuzele cli
pesc fulgerător din faruri, înain- 
tind geam la geam cu tramva
iele, înclinate deopotrivă pe par
tea ușilor, spre răgazuri mai 
lungi numite acum, la această 
oră, uzine, fabrici, instituții... și 
alcătuind, prin rostul lor atît de 
simplu, pragul trecerii în lumea 
cea mai firească tuturor : lumea 
muncii.

O nouă zi de muncă, deciI O 
zi ca oricare alta. O zi pe care 
cei mai mulți dintre noi am 
început-o la timp și-o vom sfîrși 
cu sentimentul datoriei 1 împli
nite. Cei mai mulți. Dar ceilalți ?

...De mai mult de o jumătate 
de oră urmărim, în holul Fabri-

cii de ciorapi și tricotaje Adesgo, 
sosirea la serviciu a „turei de 
dimineață" (foto 1). Ușa de la 
intrare e larg deschisă și primul 
gest al fiecărui nou venit este 
gestul reflex al descoperirii cea
sului de pontai. Clănțănitul fi
șei în care s-a întipărit ora so
sirii devine, cu fiece minut care 
îmvinge timpul spre ora începu
tului zilei de muncă, mai repezit. 
Lingă zidul ce dă în curtea fa
bricii, trei tinere, ascunse de pri
virile celor care vin, pîndesc o 
posibilitate de plecare înainte de 
încheierea celor opt ore ale „turei 
de noapte": Adriana Popescu, 
Maria Vasilescu și Doina Herea 
(foto 2). Sînt nevoite însă să aș
tepte ora 6, cînd ceasornicul din 
hol bate frînt. Sunetul uscat și 
metalic plutește o clipă în aer — 
și chiar în clipa aceasta, ca în
tr-un start sportiv, fetele o zbu
ghesc, pur și simplu, pe ușă, în 
stradă.

După aproape 10 minute apa
re, singuratec dar dezinvolt, pri
mul întîrziat, electricianul Marius 
Dobre. Explică surîzînd că „a 
scăpat mașina", după care se ră
sucește și, nedezmințindu-și buna 
dispoziție, întreabă intrigat: „Nu 
mă foto graf iați ?" (Ceea ce și 
facem : Foto 3). La cîteva mi
nute după el împinge ușa de la 
intrare un alt electrician : Cons
tantin Ungureanu. (Motivare ■■ 
„N-a venit tramvaiul"), apoi lu- 
crătoarea de la „circulator", Vic
toria Marin. (Tot tramvaiul!) și 
lucrătoarea de la Ket, Felina 
Pogqceanu (foto 4), care a în
tîrziat fără nici un motiv. In 
sfîrșit, în jurul orei 0.30 apare și 
ultimul întîrziat al „turei de di
mineață" : Nicolae Vindiac, de 
la „construcții" (foto 5). E de-a 
dreptul surprins cînd cineva îi 
Amintește că programul începe 
la ora 0,00 și se îndepărtează ne
dumerit explicînd la întîmplare : 
„Așa e la construcții, intrăm la 
șase, la șase și ceva...".

...Raidul nostru continuă la fa
brica „Flamura roșie", unde 
ziua de muncă începe la ora 
0,40. Pătrundem în încăpărea 
unde este ceasul de pontaj odată 
cu ultimii salariați sosiți Ia timp. 
Ca și la „Adesgo" întîrziații vin 
singuri, grăbiți sau nepăsători, o- 
bisnuiți son nu să-și amine în- 
cenutul zilei de muncă. Lăcătu
șul Alexe Tudoran își caută o 
scuză în faptul că... i-au plecat 
părinții în -provincie. Sergiu Pe
trescu. de la „expediție", dă vina 
ne autobuze. T.nhoranta Valeria 
lonescu ffntn 6) snune cera des
pre tramvaie, iar instalatorul Mi
hai Dumitrescu (foto 7) a In-

tîrziat pentru că a trebuit 
dea de mîncare fiului de 
ani... Motive. Plauzibile ? 
plauzibile ? Simple accidente

deprinderi mai statornice ? Poate 
că comitetele U.T.C. ale celor 
două întreprinderi ne-ar putea 
ajuta să aflăm un răspuns.

...Cînd am plecat spre redac
ție orașul iși trăia dăruirea mun
cii oamenilor săi. O dăruire, din 
păcate, nu totdeauna deplină. O 
dăruire, din păcate, începută u- 
neori ..mai tirziu

Foto 4.

Opera Română : BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19.30: Tea
trul de Operetă • PRINȚESA CIR
CULUI — ora 19.30: Teatrul Na
țional ,,I. L. Caragiale" (Sala Co
media)- REGELE LEAR — ora 20; 
(Sala Studio)- O FEMEIE CU 
BANI — ora 20; Teatrul de Co
medie : OPINIA PUBLICĂ — ora 
20; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (Sala Studio) : BURICELE 
IN URECHE - ora 20; Teatrul 
Mic : DANSUL SERGENTULUI 
MUSGRAVE — ora 20; Teatrul 
„C. Tânase" (Sala Savov) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ - ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : LOGODNICE
LE ATERIZEAZĂ I.A PARIS — 
ora 19.30; Teatrul ,.C. 1. Nottara" 
(Bd. Magherul : ȘI EU AM FOST 
IN ARCADIA — ora 19.30: (Sala 
Studio) : SUS PE ACOPERIȘ .. TN 
SAC - ora 20; Teatrul Ciulești : 
(la Sala Palatului) GÎLCEVILE 
DIN CHIOGGIA - ora 19.30; Tea
trul „Ion Creangă" : COCOȘEI.UL 
NEASCULTĂTOR - ora 16; Stu
dioul I.A T.C. : DIVERTISMENT 
'70 — ora 20: Teatrul Evreiesc de 
Stat : ACTUL DE CĂSĂTORIE — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Calea Victoriei) ■ GULIVER TN 
ȚARA PĂPUȘILOR - ora 17; 
(Str. Academiei) . CĂLUȚUL CO
COȘAT - ora 17; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30: Circul ,.Globus" : ARE
NA TINEREȚII — orele 16 șl 
19,30; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână : PE ARIPILE RAPSODIEI 

ora 19,30.

PROGRAMUL I
• 10,00—11,30 Emisiuni-lectit

pentru lucrătorii din agricultură, 
oi-ganizate de Televiziune în co
laborare cu Ministerul Agricultu
rii și Silviculturii. Cultura toma
telor (timpurii — vară — toamnă 
Inclusiv industrializare), vinetelor, 
ardeiului. Prezintă ing. N. Dumi
trescu șl ing. V. Oros a 18.00 Des
chiderea programului. Emisiune 
în limba maghiară a 18,30 La vo
lan — emisiune pentru conducă
torii auto a 18,50 Viața literară 
a 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici a 19,30 Telejur
nalul de seară • 20,00 Maramureș 
— tară veche — emlsiuiie de fol
clor • 20.30 Film serial • „Vidocq" 
(VII) • 21,00 Reviste cu trei 
fete • 21.30 Teleglob. Oslo — re
portaj filmat de Mihat I.azăr șl 
Lucian Penescu a 22.00 Cărți șl 
idei 0 22,30 Telejurnalul.
PROGRAMUL II
• 20,00 — Concertul orchestrei 

simfonice a Radioteievlziunii. Di
rijor Anghel Surev. In program 
două prime audiții ■ Suita pentru 
orchestră de Kresîmir Barano- 
viei și Variațiuni pentru pian și 
orchestră pe o temă de colind de 
Tudor Ciortea. Alexandru Hrisa- 
nide, solistul concertului, va pre
zenta programul e 20,45 Buletin 
de știri « 20,50 Film artistic I 
„Cînd se arată cucuveaua".
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„în cursul actualului plan cincinal, școala supe
rioară românească va lua o tot mai mare amploa
re ; va înregistra o creștere considerabilă spațiul de 
școlarizare, se va îmbunătăți dotarea laboratoare
lor cu aparate moderne pentru studiu și cercetare 
științifică, se va dezvolta întreaga bază materială 
a învățămîntului".

NiCOLAE CEAUȘESCU

1 OCTOMBRIE

„Astăzi, peste o sută cincizeci de mii de tineri de 
pe meleagurile patriei se îndreaptă spre sălile și 
laboratoarele institutelor superioare de învățămînt. 
într-adevăr, numai gîndind la această cifră ne dăm 
seama ce armată minunată și uriașă de oameni ai 
științei și culturii vom avea mîine în opera de edifi
care a comunismului în patria noastră".

NiCOLAE CEAUȘESCU

Am avut în 1966

• Centre

universitare 15

• Facultăți 183

• Studenți 137 000

Avem în 1971

18

192

150 000

ȘCOALA SUPERIOARA
Fondurile alocate de stat în această perioadă au fost

ODAIA Șl JUMĂTATE MAI MARI 

incit mi investite 

râ 5 mii ptfcmțt

UN EFORT ECHIVALENT CU

ÎNCĂ O DOVADĂ A CEEA CE ÎNSEAM
NĂ „CONSTRUIT IN CINCINAL" : noua 
clădire a A.S.E.; o dată cu inaugurarea ei, 
institutul cuprinde aproape 12 000 studenți

1.100.000.000 LEI
• 161 445 m.p. REPRE

ZINTĂ SUPRAFAȚA SĂLI
LOR DE CURSURI Șl LABO
RATOARELOR pe care cin
cinalul a adăugat-o la spa
țiul de învățămînt.

• Numai în doi ani ai a- 
cestui cincinal (1968 și 1969), 
pentru dotarea cu aparatură 
modernă a laboratoarelor, 
S-AU CHELTUIT 123 000 000 
LEI.

• Prin investițiile acestui 
cincinal, numărul locurilor în 
CĂMINELE și CANTINELE 
STUDENTESTÎ A CRESCUT 

CU 32.124. ,

• Peste 70 000 DE STU
DENȚI ȘI-AU PETRECUT VA
CANȚELE acestor ani, bene
ficiind de bilete de odihnă 
sau tratament, în tabere stu
dențești, în stațiunile de o- 
dihnă ale țării.

• Din numărul total de 
studenti :
• 63 LA SUTĂ BENEFI

CIAZĂ DE BURSE
• 64 LA SUTĂ LOCU

IESC ÎN CĂMINE
• 57 LA SUTĂ SERVESC 

MASA ÎN CANTINELE IN
STITUTELOR

750 OOO DE STUDENȚI
Această cifră - raportată ia populația țării - situează România

in rîndul țărilor avansate din punct de vedere al învățămîntului

Evoluția numărului de studenți la 10 000 locuitori

Pentru
UN STUDENT
statui cheltuiește 

astazi circa
12000 LEI 

ANE Al 
cu 1100 lei mai mult 

dccît în i960

Specialiști cu pregătire tehnica Specialiști în agricultura și silvicultura

1020

Specialiști economiști

1 313 CERCURI ȘTIIN
ȚIFICE ÎN CARE 21 022 
STUDENTI AU ABOR
DAT 6 388 TEME DE 
CERCETARE

Un indicator al 
pasiunii in studiu 

Cercurile științifice
A

In ultimul an al 
cincinalului în 

/acuități existau:

Promoțiile cincinalului au dat țării
117000 SPECIALIȘTI

Cu 50 000 mai mulfi decit 
in intervalul 7967-7965

Absolvenții intr-o dinamică elocventă:
1966 -- 22 589

1968 -- 22 852

1970 -_ 24 446

Ei se află la posturi, 

întrucit SOCIETATEA 

NOASTRĂ GARAN

TEAZĂ Șl ASIGURĂ 

TUTUROR absolvenți

lor învăfămintului 

superior locuri de 

muncă corespunză

toare calificării lor,
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ÎNSEMNĂRI 

DE VIZITATOR
FATA CARE A FĂCUT

/

Pînă la Miniusinsk, drumul 
pe care îl străbat e cu totul al
tul ; îndeobște drumurile spre 
aceste ținuturi sînt astăzi cu 
totul altele. De-aici, însă, de 
cum părăsești vechiul centru 
de negoț și de cultură în ace
lași timp, al Siberiei orientale, 
emoția pune stăpînire pe ges
turi și devine tot mai puterni
că cu fiecare kilometru. Fiind
că, ți-o spun inscripțiile implan
tate pe margine, panglica de 
beton pe care „Volga" o deapă
nă anevoie împotriva unui vînt 
ascuțit, repetă aidoma, într-o 
solemnă fidelitate, traseul ace
la devenit istoric. Traseul pe 
care l-a străbătut benin.

Autocamioane puternice și au
tobuze pe care descifrezi în
semnele întreprinderii siberiene 
de transport trec, cu motoarele 
gemînd supraîncălzite în gerul 
de decembrie, către toate di
recțiile. E miez de zi, circula
ția determinată de activitatea 
fabricilor din împrejurimi și de 
alte activități, devine Ia aceste 
ore, după cum mi se spune, mai 
mult decît intensă. Aflat întiia 
dată prin aceste locuri „dum- 
naia" (ce nume mai potrivit 
se putea da acestei poteci 
calvar decît „gînditoarea ?!), 
se pare pustie ; ți se pare 
noua șosea nici nu există, 
în pustietatea de gheață ești sin
gur și că urci tu însuți drumul 
bolovănos de altădată.. Și dacă 
oprindu-te îți încorzi auzul ai 
impresia că în spulberarea tă
ioasă a zăpezii deslușești parcă 
lîurducăitul unei căruțe. Trebu
ie să se apropie din clipă în 
clină, nu e departe, și te simți 
îndemnat s-o aștepți, pentru a 
recunoaște acolo, în ea, printre 
chipurile biciuite de viscol, stră
juit de doi jandarmi, chipul a- 
tît de cunoscut. Chipul lui Le
nin în drum spre locul exilu
lui...

Și ajungi astfel, la Șușen
skoe. Cercetezi cu privirea, 
cauți, nu se poate să nu-1 re
cunoști, Lenin l-a descris atît 
de exaot. „Un sat mare, cu cî
teva ulițe destul de murdare, 
pline de praf", „înconjurat de 
bălegar" și „lipsit de orice ve
getație", „în preajma căruia se 
află un «codru» cum îl nu
mesc țăranii, dar care în rea
litate e o pădurice nenorocită..." 
Oricît te-ar sluji memoria, co
ordonatele pe care le-ai reținut 
din scrisoare rămîn suspenda
te. Șușenscoe, centru de raion 
astăzi, e un oraș, cu străzi 
largi, cu asfalt tivit vara, du
pă cum îți spune relieful zăpe
zii, cu peluze de flori, un oraș 
cu parcuri, cu construcții mo
derne, cu fabrici și numeroase 
școli.

Treci însă între centrul de în
drumare a turiștilor și magazi-

dat de 
portița

nul universal cu etaj, 
curînd în funcțiune, 
strimtă a unui gard metalic și 
dintr-o dată scrîșnetul zăpezii 
sub talpă te avertizează că as
faltul, s-a terminat. Aici, în 
chiar inima tînărului oraș, în
cepe Șușenskoe Selo. Satul, sau 
mai exact o frîntură din el, așa 
cum arăta în acel sfîrșit de 
veac XIX. Aceleași ulițe reci 
fără nume, aceleași căsuțe din 
bîrne și aceeași liniște, tulbu
rată de susurul ascuns al pîrîia- 
șului Suș și de foșnetul unui 
copac singuratic.

Locuite pînă în urmă cu ani, 
casele și construcțiile auxiliare, 
în total 29 de gospodării, au 
fost achiziționate de stat. A fost exilului, o-

! ii

reconstituită închisoarea așeză
rii, a fost refăcută prăvălia și 
circiuma, sediul autorităților 
looale, vegetația care crescuse 
în cursul anilor a fost defrișa
tă și redusă la ceea ce mențio
nează documentele ca existînd 
în timpul acela. A fost recon
stituit totul, cu cea mai mare 
migală și exactitate științifică, 
au fost strînse cu grijă un nu
măr Impresionant de obiecte 
autentice. Și, astfel, în locul ca
sei memoriale existente încă 
din 1933 ca secție a muzeului 
Martianov din Miniusinsk, a- 
nul trecut, cu prilejul centena
rului nașterii marelui revolu
ționar a fost inaugurat aci, la 
Șușenskoe, un impresionant 
complex muzeistic.

Trec mai întîi pragul casei 
lui Zîreanov, o casă cochetă la 
colț de stradă, cu geamuri de 
jur împrejur. Interior plăcut, 
bine așezat de om gospodar. Ia
tă cea dintîi cameră în care a 
locuit Lenin : o cameră modes
tă cu un pat îngust, cu raftul 
care servea de „bibliotecă, cu 
cele patru scaune, cu măsuța 
de lucru pe care hîrtiile par a 
păstra încă proaspătă respirația 
adîncă, nervoasă, a omului a- 
plecat deasupra lor. Iată, apoi 
și cealaltă cameră, mai încăpă
toare, cu preșuri pestrițe țesute 
în casă, cu pereții văruiți curat 
și împodobiți cu cetină, în care 
Lenin s-a mutat după căsătoria 
din iulie 1897, Krupskaia 

care i-a fost tovarășă și aici în 
exil. O bibliotecă mai volumi
noasă, pe birou cîteva numere 
din „Ruskie Vedomosti", pri
mul ziar pe care Lenin a în
ceput să-1 primească după două 
luni de exil, călimara, tocul, cî
teva file de manuscris pe care 
cerneala n-a apucat să se zvîn- 
te. Treci pragul ușii cu jenă nu 
cumva să tulburi gîndurile atît 
de adînci ale omului care. în 
această căsuță siberiană dialo
ga cu timpul, cu istoria, propu- 
nîndu-le la vîrsta de nici trei
zeci de ani, rosturi de nebănui
tă claritate : „Noi nu privim 
deloc teoria lui Marx ca ceva 
finit și intangibil, dimpotrivă, 
sintem convinși că ea a pus nu
mai piatra unghiulară a științei, 

pe care socialiștii trebuie s-o 
ducă mai departe în toate di
recțiile, dacă ei nu vor să ră- 
mînă în urma vieții. Noi. for
mula Lenin, aici, sarcini pentru 
mișcarea al cărui strălucit con
ducător începuse să se afirme 
încă din anii aceia, credem că 
pentru socialiștii ruși este în
deosebi necesară prelucrarea de 
sine stătătoare a teoriei lui 
Marx deoarece această teorie 
nu dă decît principii călăuzitoa
re generale..."

Parcurgi rîndurile cu emoție 
și-n cuvintele subliniate ener
gic de mîna lui Lenin descifrezi 
nu doar profunzimea unor idei, 
ci înseși obiectivele cărora li s-a 
devotat în toți anii 

să-și 
viață. Aici, 

avea să 
numai 
„Dez-

biectivele cărora 
consacre întreaga sa 
la Șușenskoe Selo, 
definitiveze Benin nu 
„Programul nostru" ci și 
voltarea capitalismului în Ru
sia" ; aici, în nopțile de trudă 
și însingurare ale exilului, pes
te 30 de lucrări aveau să con
cretizeze răspunsul său la acel 
„trebuie s-o ducă mai departe", 
magistrala sa contribuție la 
prelucrarea de sine stătătoare, 
la îmbogățirea marxismului.

Dincolo, în casa văduvei Pe
trova chiar pe malul rîului, 
unde Lenin și Krupskaia și ma
ma acestuia își întemeiaseră o 
adevărată gospodărie, aceeași 
fidelă reconstituire, aceeași at
mosferă în care prezența lui

la 
A- 

i-am putut 
cum am 

tîrziu. Abia 
am expediat

Lenin o simți în fiece lucru.
Muzeul, îmi spune directorul 

acestuia Vladimir Andreevici 
Popov desfășoară prin cei 
12 cercetători și colaboratori ști
ințifici de care dispune, o in
tensă activitate de îmbogățire 
și cercetare a datelor și docu
mentelor care să facă posibilă 
cunoașterea cît mai exactă a 
vieții și activității lui V. I. Le
nin pe parcursul celor trei ani 
de. exil în Siberia. O problemă 
nedescifrată încă de-a-ntregul 
este aceea a drumului pe care 
l-a străbătut Lenin la întoarce
rea din exil, îndeosebi în por
țiunea aceea, de vreo 300 de 
verste, dintre Miniusinsk și ga
ra Acinsk. de unde, la sfîrșitul 
lui ianuarie 1900, îmbarcîndu-se 
în tren, s-a îndreptat spre Le
ningrad, cuprins, cum ne spune 
Krupskaia, de nerăbdare, înse
tat să treacă la înfăptuirea pla
nului, pe care îl chibzuise aici 
la Șușenskoe, în toate amănun
tele.

N-aș putea încheia totuși în
semnările acestea fără a măr
turisi încîntarea pe care ml-a 
produs-o declarația directoru
lui cum că eu aș fi primul tu
rist român care vizitează noul 
complex de la Șușenskoe, me
dalia pe care mi-a oferit-o 
plecare fiind o certificare, 
cestui gest nu 
răspunde totuși așa 
dorit decît mai 
întors acasă, ... ,
pe adresa prietenilor din Șu
șenskoe un exemplar din volu
mul „Lenin și 
sigur că le va 
bucurie. Căci 
primele pagini 
oroducere care 
faptul că în 1897 cînd „marele 
împărat s-a dezbărat de o mină 
de tineri luptători pentru dez
robirea proletariatului", în pri
măvara cînd această mînă de 
tineri între care se număra 
„funcționarul de stat Ulianoff", 
mergeau „să locuiască în ace
eași «dulce» țară vreme de trei 
ani", în 8 aprilie 1897 adică, a- 
tunci cînd Lenin se afla în drum 
spre Șușenskoe revista bucu- 
reșteană „Mișcarea socială" 
scria : „Toate aceste proscrieri 
nu vor opri propășirea mișcării 
proletare din Rusia și nici 
vor întîrzia măcar eu o secun
dă ideile înaintate. Dimpotrivă". 
Era credința profundă a socia
liștilor români care încă din 
vremea aceea urmăreau cu inte
res. cu simpatie șj cu spirit de 
solidaritate activitatea marelui 
Lenin.

Și sînt sigur că la o altă vi
zită această frîntură de docu
ment o voi întâlni în rafturile 
încărcate de istorie ale noului 
muzeu din Șușenskoe.

NICOLAE ARSENIE

România". Sînt 
produce o mare 
deschizîndu-1 la 
vor găsi o re- 
vorbeste despre

O MINUNE la Teatrul Mic
„Doi pe un balansoar" se pare 

că a sădit adînc convingerea că 
William Gibson este aprioric o 
condiție a succesului, că punerea 
în scenă a oricăreia dintre pie
sele lui duce la o reușită sigură. 
Premisele lucrării pusă acum în 
scenă la Teatrul Mic păreau o 
certificare în plus, căci publicul e 
uneori mai impresionat de istori
sirea unui fapt real, decît de des
fășurarea unei ficțiuni. Și, intr-a
devăr, Gibson a relatat aici un 
caz cu totul real : o fetiță oarbă, 
surdă și mută, e adusă din condi
ția apropiată animalității în rân
dul oamenilor. Mai mult decît a- 
tît, în rîndul oamenilor celebri, 
fetița devenind cu timpul doctor 
în științe, apoi scriitoare și în ul
timii ani ai vieții, reprezentantă a 
Statelor Unite pe lîngă UNESCO. 
Minunea care s-a făcut cu un co
pil infirm e desigur necontestată, 
dar autorul, profund impresionat 
de faptele care au dus la împlini
rea ei, a vrut să ne demonstreze 
cum anume — practic și con
cret — s-a săvîrșit minunea. In
tenția inițială a fost să ne probeze 
forța formidabilă a voinței și a 
perseverenței atunci cînd acestea 
sînt arme ale omeniei. Dar Gib
son pune aceste virtuți în mișcare 
și arată cum funcționează voința, 
adică ce face încăpățînata profe
soară irlandeză, ori cum reacțio
nează cei ce pun stavilă străda
niilor sale, adică ce fac din incon
știență fetița și părinții ei. Ajun
gem în acest fel la o demonstra
ție aproape clinică, greu de su
portat, atît prin tripla infirmitate 
a unui copil cît și prin minuția 
lecțiilor de pedagogie desfășurate 
pe o scenă de teatru. Vrînd, așa- 

i dar, să releveze vitejeasca faptă a 
unei tinere, autorul a reușit pînă 
la urmă să ne convingă de difi
cultatea lucrului mecanic. Deși ni
meni n-avea nici un dubiu asupra 
dificultăților iminente acestor 
strădanii, deși nimeni n-ar con
testa în acest caz calitatea sufle
tească a educatoarei. Asemenea 
dubii deci neexistînd, fiecare se 
aștepta din partea unui dramaturg 
■pg^,Gibson, la o realizare artistică 
a temei, la o transpunere a fap
tului psibo medical, — fie el și 
real — într-un climat adecvat. 

Minunea aceasta nu s-a petrecut 
însă, și piesa aleasă de Teatrul 
Mic rămîne, ca și spectacolul, 
aproape între coordonatele docu
mentarului. Regizorul Ion Cojar a 
pus în scenă textul cu limpezime, 
dar nu i-a împrumutat nici o altă 
valență ; strădaniile sale se ală
tură întrutotul. autorului în re
latarea cît mai exactă a modalită
ților prin care a izbutit Anna Sul
livan. La un moment dat Gibson 
pare că ar vrea să ne integreze 
în atmosfera acestei familii din 
sudul Statelor Unite, cu caractere, 
necazuri și vederi diferite, dar nici 
el nu-și conturează intențiile și 
nici regia nu se oprește asupra 
lor. Am crezut la un moment dat 
ră fiul căpitanului Keller, James 
(jucat de Dan Nuțu) ne va scoate 
din climatul clinic, prin realele

lui frămîntări proprii adolescenței 
dar n-a fost așa. Căpitanul în in
terpretarea lui Gh. Ionesou-Gion 
e lovit și el, nu numai fiica sa, 
de o certă orbire față de inte
resele 
cu care 
munice. 
flietului 
autorul 
egal de
trecut, se pierde aproape cu to
tul în spectacol. Dan Nuțu, 
ca de obicei, este convin

gător prin firesc, prin totala sin
ceritate, printr-o mare dorință 
pură de a-și afla adevăratul loc 
pe lume. Atenția regizorală nu se 
îndreaptă însă asupra lui cu tot 
dinadinsul, așa că-i dăm dreptate 
mai de grabă căpitanului cînd îl 
reprimă sistematic și cu bună ști
ință. James, fratele, Kate Keller, 
mama cea iubitoare și slabă, mă
tușa Ev, cea rea și obtuză, ca și 

spirituale ale băiatului 
nu e în stare să co- 
Din păcate, tema con- 
între generații, pe care 

vrea să ne-o înfățișeze, 
dureroasă și în secolul

a-

aproape toate personajele sînt 
puse să reliefeze numai și numai 
o singură evidență — strădania 
educatoarei. Forța ei în stare să 
depășească nu numai dificultățile 
puse de copilul inconștient, dar 
și de iubirea la fel de inconștien
tă a rudelor, care astfel n-o pot 
salva. Personajul fetei care face 
minuni devine în felul
cesta de-a dreptul copleși
tor. Adevărat, spectacolul be
neficiază de aportul unei mari 
actrițe, Leopoldina Bălănu
ță, care, oricum, atrage asupra sa 
întreaga atenție. Și nu numai 
prin ceea ce concret și exact 
întreprinde ca pedagog — fiindcă 
peste asta se lasă de multe 
ori în spectacol o justificată 
plictiseală — ci prin ceea ce 
este într-adevăr, și impune, 
cu tărie, tînăru] său personaj, 
educatoarea. In rolul unuia dintre 
adversarii profesoarei, Keller, Io- 
nescu-Gion este exact căpitanul 
luptelor de secesiune din veacul 
precedent, înțepenit în principii 
sudiste, inabil ca autoritate pater
nă, maleabil totuși ca omenie tot 
prin vecinătatea unui asemenea 
exemplu. Olga Tudorache, mama 
fetiței, trece abil peste primejdiile 
melo-ului care o pîndesc la tot 
pasul, jucînd cu sensibilitate du
rerea unei ființe atît de încercate. 
In compania unor actori așa de 
versați și talentați apare și mai 
consemnabilă creația Dalilei G<11. 
ea însăși un copil, în rolul fetiței 
infirme. Aici, la însușirile precoce 
ale acestei debutante, de altmin
teri evidente în emisiunile de te
leviziune, s-a adăugat desigur și 
munca regizorului. In orice caz 
ea a jucat — fără voce și fără 
privire — un rol extrem de difi
cil, care cere un neobosit efort 
fizic și o mare putere de concen
trare.

Așadar „Fata care a făcut o 
minune" pusă în scenă la Teatrul 
Mic este un spectacol bine ser
vit actoricește, întemeiat pe in
contestabile principii etice, care 
n-au putut însă deveni dominan
te, nefiind aliate — nici de dra
maturg, nici de punerea în sce
nă, — unor la fel de certe valori 
artistice.

VIORICA TANĂSESCU

VIAȚA
■

SATULUI
(Urmare din pag. T)

Festivalului „I. L. Caragiale" în 
curs de desfășurare — există o 
secetă a piesei într-un act, a- 
dresată, prin specificul ei de 
conținut și tratare artistică, 
spectatorului de la sate. Cu alte 
cuvinte, creatorii acestei specii 
probabil și din lipsa acută a 
documentării și, implioit, a cu
noașterii — se dovedesc (excep
ții, repetăm, există dar, cum se 
știe ele confirmă regula 1) indi
ferenți față de viața satului, iz
vor nesecat de inspirație. Prefa
cerile social-politice și econo
mice care au loc în acest mediu 
imprimă noi ritmuri de evoluție 
în acest univers uman.

Se constată, pe de altă parte, 
că de îndrumarea și difuzarea 
teatrului scurt se ocupă aproape 
în exclusivitate Casa Centrală 
a Creației populare și mai pu
țin Casele de creație județene, 
de unde și o producție extrae- 
ditorială abundentă, dar încă 
departe de a corespunde nevoi
lor reale ale spectatorului de 
la țară. Serviciul de dramatur
gie de la Casa Centrală a crea
ției populare, de pildă, este în 
grea suferință de ani și ani de 
zile, altfel cum s-ar explica 
inflația de pseudocreatori, au
tori de piese și scenete adesea 
fără sare și piper ? O atare sta
re de lucruri perpetuată are și 
va avea și mai mari consecințe 
pentru 
amatori 
mai e 
pentru educația artistică a unor 
generații întregi de iubitori de 
frumos. Este o chestiune la 
care credem că un „cuvînt" 
practic îl are de spus și nu în 
ultimul rînd, Uniunea Scriitori
lor.

Aceste cîteva observații — iz» 
vorîte din lectura textelor — 
care nu pot fi de fapt analizate 
din cauza nivelului celor mai 
multe dintre ele — au fost dez
voltate 
de opinie efectuat 
Dolj. . Interlocutori : 
culturali, 
spectatori, 
mentarii ; 
tre ei, 
în plus, 
ne sau 
d erați e, 
de adevăr decît unele convingeri 
fundamentate pe studii științi
fice elaborate din birou.

„Actorii Naționalului craio- 
vean sînt solicitați să îndrume 
și formații de amatori de la a- 
șezămintele culturale și nu o 
dată aceștia se află în fața di
lemei : „Ce să montezi ?“ — 
cînd se icrie prea puțin și ade
seori la un nivel inacceptabil. 
Drama constă în 
teatru — ca șl în 
pricepe toată lumea...". 
Sirbu, secretar literar) ;

„Posibilitățile, evident 
îi determină pe oameni 
își cunosc măsura — să 
teze la pretexte dramatice 
durată, ci să prefere piese într-un 
act. Din păcate, cei ce vor să 
joace teatru (cooperatori, inte-

întreaga mișcare de 
de la sate și — dacă 
cazul să amintim —

și întărite de sondajul 
în județul 

activiști 
amatori, 

co-
interpreți
Inseriind, fără 

afirmațiile unora din- 
încercăm să oferim, 
citeva sugestii dem- 

nu de luat în cOnsi- 
oricum mai aproape

lectuali) la căminele culturale, 
se declară nemulțumiți de nu
mărul insuficient de texte scrise 
pentru ei. In afară de Gheorghe 
Vlad, jucat integral cu succes, 
de o bună primire s-au bucurat 
piesele: Hoții de cai de Stela 
Neagu și Șt. Haralamb, Vinova
tul de Ion Băieșu etc. Paradoxal 
— deși e greu de conceput că 
se poate cineva entuziasma de 
saltul din ultimii doi-trei ani în 
ceea ce privește teatrul scurt — 
saltul s-a produs, chiar așa im
perceptibil cum poate părea : 
oamenii vin sâ vadă, la Căminul 
cultural comediile inspirate din 
viața lor, cu mai multă plăcere, 
decît spectacolele teatrelor pro
fesioniste, cu cine știe ce piese 
străine : (Marcel Locusteanu, 
metodist, Casa creației populare 
Dolj) ; „Mi se pare că unii au
tori — desigur și cei mai puțin 
dotați — au o rea impresie des
pre artistul amator și spectatorul 
de la sate, impresie în virtutea 
căreia nu se sfiesc să-și împă
neze piesele cu tot felul de ba
nalități, cu personaje schematice, 
fără consistență artistică și re
plici care nu depășesc prin 
verb formulele șablonarde din 
textele de brigadă" (Paul Șarpe, 
profesor — Bîrca) ; „Complexi
tatea vieții de la țară permite 
atacarea unei tematici variate ; 
de ce ocolesc dramaturgii siste
matic problemele familiei, ale 
culturii, ale mișcării demogra
fice, ale educației tineretului, ale 
navetiștilor, ale sportului în 
mediul rural ?“ (George Crăciu- 
noiu, profesor — Goicea ; Paul 
Dăbuleanu. medic — Dăbuleni) ; 
„E sesizabilă priza avută la 
public de piesele cu subiect is
toric ; și pretențiile nu se opresc 
neapărat la spectacolele cu dis
tribuții masive și montări fa
buloase în care Mihai Viteazul 
intră călare pe scenă, cînd Ma
rele Ban ori Domnitor își poate 
consuma drama într-un cort, ți- 
nînd sfat cu căpitanii săi" (Ga
briel Bratu, directorul Casei 
creației populare Dolj) ; „Reper
toriul nostru este sărăcit și da
torită evitării unei problematici 
mai speciale, cum ar fi educa
ția ateistă, precum și a lipsei 
totale de piese care să afirme 
vitalitatea unor obiceiuri ge
neroase, purtate de generații 
succesive pînă la noi" (Ștefan 
C. Truică, profesor — Lișteava); 
„Un capitol insuficient aflat 
în atenție — teatrul școlar (se 
uită pe semne, că elevii sînt 
printre animatorii principali ai 
manifestărilor artistice de la 
sate). Apelul meu se adresează 
dramaturgilor
pe care copiii refuză să-i joace. 
De asemenea, cred că s-ar cu
veni să se acorde interes și tea
trului de păpuși pentru adulți, 
prin intermediul căruia satira și 
critica își ating ținta cu o și mai 
mare forță și precizie" (Zoe 
Gherlan, profesoară — Dăbu
leni).

Dialogul nostru rămîne des
chis. Goncluziile sînt lesne de 
tras, însă ele trebuie însușite de 
cei care se dedică acestui gen 
dificil, teatrul scurt.

Filmele noastre artistice 
nuă, cu unele excepții, să 
că sub două zodii ! cea a 
cărilor, și cealaltă, a redescoperi
rilor în sensul asimilării a ceea 
ce a fost descoperit cândva, un
deva. Lăsînd deoparte filme evi
dent ușurele — categorie a cărei 
-recentă ilustrare o constituie 
„B.D. intră în acțiune" și „Cîn- 
tecele mării" ce redescoperă ge
nuri de popularitate, dar numai 
pe latura lor facilă — altele, cu 
ambiții serioase, se încheagă încă 
stîngaci și sub semnul imitației. 
Pînă și filme care păreau să ur
nească o direcție salvatoare n-au 
izbutit să aducă sub ochii spec
tatorului eroi care să-i aparțină 
printr-o identitate spirituală pe 
de-a-ntregul confirmată de viață. 
Un Vive din „Diminețile unui 
băiat cuminte" este, mai 
rînd, instrumentul unei 
monstrații inteligente pe
cea temă favorită regizorului 
Andrei Blaier — „ia-o din loc", 
„mergi înainte" — decît un tînăr 
confruntat cu elemente precise, 
caracteristice, de viață autohtonă, 
din care să rezulte o traiectorie 
spirituală proprie, autentică. Să 
nu ne închipuim că munca — 
munca pe un șantier sau altunde
va ca replică dată lîncezelii după 
terminarea liceului — nu devine 
o soluție activă și pentru tineri 
de prin alte părți. Vedeam, deu
năzi, un film documentar despre 
marele scriitor american John 
Steinbeck. Printre cei invitați 
să-l caracterizeze pe acest laureat 
al Premiului Nobel pentru litera
tură se afla și un profesor 
versitar, chestionat tocmai 
cînd se plimba împreună cu 
denții.
despre Steinbeck, el a ținut să 
adauge că studenții săi de astăzi 
îl văd ca un profesor universitar, 
ca o somitate, dar că în tinerețe 
a făcut și muncă fizică, de pildă 
a spălat vase... Există deci, tre
buie să existe, trăsături distincti
ve între tânărul erou al filmelor 
noastre și acei care-și fac educa
ția prin muncă în alte împreju
rări sociale. In ce ar consta ele f 
Doar în faptul că acolo ei sînt 
împinși de nevoile existenței pe 
cînd în filmul „Diminețile unui 
băiat cuminte" eroul ar mai pu
tea sta încă la tata și la mama, 
avlnd cu ce trăi ?

Am ales tocmai acest film, din
tre cele mai reușite, pentru a
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CINE APASĂ PE

ACCELERATOR ?
arăla că stăruie o cercetare de 
suprafață a caracterelor și clima
tului spiritual al eroilor. In fond, 
chiar în forme artistice de o fac
tură avansată, modernă, redesco
perim aceeași trasare groasă de- 
nunțînd vechiul schematism care, 
fie și sub aspectul unor sechele 
de gindire dramaturgies, menține 
eroii la limita unor simpliste de
ducții din condițiile vieții mate
riale, nereușind sâ pătrundă pînă 
la mentalitate, la procesele inte
rioare petrecute într-un univers 
uman.

Revendicare frecventă, com
plexitatea eroului contemporan 
n-a trecut în filmele noastre de
cît în chip fragmentar pragul de
zideratului. Cînd ici, cînd colo ni 
se pare că vedem pe ecran ceva 
din ceea ce ar fi omul zilei de azi 
și, cu un elan explicabil, ne gră
bim să marcăm ceea ce ar putea 
să devină dacă s-ar merge mai 
departe. Dar căutarea nu se îm
plinește într-o următoare creație 
a aceluiaș cineast, sau chiar a al
tora și, astfel, cota aprecierilor 
scade în vreme ce acuitatea dezi
deratului crește. De ce oare ? Să 
fie intr-adevăr atît de greu răs
punsul ?

Este probabil că, luînd-o în 
chip serios cu îhceputul, numita 
complexitate spirituală ar trebui 
să ajungă la spectator mai puțin 
ca un rod al elaborării și mai 
mult ca un rod al cunoașterii. 
Obișnuința scenariștilor și regizo
rilor noștri de a produce filme de 
cea mai felurită inspirație trecînd 
dezinvolt de la prezent la trecut 
și viceversa apare fie ca o fugă 
după himera genialității, fie 
ca o expresie a semi-diletan- 
tismului. Cunoașterea pripită în
seamnă în acest caz, îndeajuns 
de repetat, necunoașterea și a- 
tunci ce să mai vorbim despre 
realitatea complexă a vieții erou
lui 
mai

pe ecran

și să

nu- 
date- 

treacă

chemat
ca să-și debiteze 

le biografice 
(după scurta oprire de un film)
prin fața ochilor regizorului, ce 
clipesc grăbit și sacadat aseme
nea unui stop : oprește-traversea- 
ză, oprește-traversează... Eroii — 
pietoni din filmografia unui ci
neast sau altuia, rămîn trecători 
pe ecran ca și în memoria noas
tră artistică, ei nu pot influența 
mentalitatea spectatorului și, cu 
atît mai puțin, să o educe.

Ce ar însemna cunoaștere, s-a 
spus de atîtea ori. Există un fac
tor de noutate, dar el se asociază

de EUGEN ATANASIU

unei acumulări numite experien
ță. Mai există insă evenimente 
cu totul ieșite din comun care 
aduc parcă „pe tavă" ceea ce 
altfel ar fi trebuit căutat cu mul
tă trudă. Trebuie doar să faci 
efortul creator minim al pătrun
derii miezului de adevăr care se 
cheamă semnificație și să-l dez
vălui cu mijloacele artei. In ata
ri cazuri, cînd fantezia e depăși
tă de realitate, munca unui ci
neast realmente talentat, valoros 
este mult înlesnită. Mă gîndesc 
că, în anul nu demult încheiat, 
un neașteptat, și dureros eveni
ment a scos dintr-o dată și cu
prinzător la iveală universul spi
ritual complex al atît de multor 
oameni, îneît nu rămînea decît să 
alegi: tineri, vîrstnici, țărani, 
muncitori,, profesori, ingineri, 
medici... Orice caracter, orice ca
tegorie, orice profesie. Orice ce
tățean, din cei douăzeci de mi
lioane, care au vibrat într-o exem
plară unitate de voință și acțiune. 
Inundațiile șt apoi refacerea au 
dat noțiunii de complexitate a 
caracterelor o definiție palpabilă, 
de nicăieri împrumutată, refuzînd 
estetismul sterp al căutării prin
tre virtuți și defecte umane. Ei 
bine, acești oameni, aceste carac
tere înălțătoare, reacționînd soli-

dar n-au interesat decît pe do
cumentariști. Intr-adevăr, aceștia 
au mers pe urmele de legendă 
ale solidarității socialiste, în locu
rile catastrofei. Nici un realizator 
de film artistic, însă, nu ne-a spus 
pînă acum — și nici publicului 
internațional nu i-a spus încă,— 
cine sînt acești depozitari ai unei 
neasemuite bogății sufletești, de 
ce au procedat astfel și nu in
tr-altfel. Da. Intr-altfel. Căci, 
deși nouă ni se pare firească 
această atitudine, ea nu este sin
gura posibilă. Și, dacă vreți un 
exemplu la îndemînă, iată-l: nu 
de mult, televiziunea franceză a 
realizat o anchetă sui generis a- 
șezînd într-un punct de pe o 
șosea un automobil cu șoferul în 
poziție de accidentat. Filmarea, 
efectuată cu camera ascunsă, a 
relevat o mentalitate clară: mulți 
nici nu opreau, iar cei care mi
nați de curiozitate priveau mai 
îndeaproape „victima" apăsau 
urgent pe accelerator...

Mă întreb dacă nu cumva 
neaștii noștri apasă prea des 
accelerator ? Dacă întrebarea 
păta un răspuns afirmativ, nu
mine decît să medităm la spusele 
pilduitoare ale lui Jean Cocteau : 
deosebirea dintre cineaști și pu
blic stă, adesea, în aceea că pe 
cînd cei dintîi merg cu limuzina, 
acesta din urmă călătorește cu 
autobuzul și-o ia, într-o bună zi, 
înaintea limuzinei...

ci-
pe 

ca- 
ră-

PRO ȘI CONTRA
Pornind de la 

„saturația, pe de 
o parte, de experi
mentul snob si epi- 
--- în f.------------

Ia
și pe 

parte.

scriitori", 
pe care 
să-i re-

forme 
modele

! de 
poate

gonic 
joase 
străine 
altă 
de producția ternă, 
cenușie, ---- !
testată în 
nostru.
România 1 
organizat i 
tie cu 17 _____
care au răspuns la 
întrebări privind 
scenariile de film 
și ecoul actualită
ții în filmul româ
nesc contemporan

Amintindu-se că 
„Studioul și-a pier
dut citiva prieteni

mani- 
1 filmul 

revista 
literară a 
o discu- 

scriitori

printre 
scriitori 
„trebuie 
ciștige" și reactua- 
lizîndu-se lucruri 
iemult cunoscute 
(„Scenariul nu este 
film — nimic mai 
adevărat — dar. 
virtuțile sau viciile 
unui film — cele 
esențiale — apar 
cît se poate de lim
pede în scenariu"), 
ancheta face 
noscută opinia 
nor scriitori 
care foarte multi 
sînt autori de sce
narii (Ion Băieșu. 
Alexandru Andri- 
toiu. Mircea Radu 
tacoban. Dumitru 
Radu Popescu) a-

și ni- 
la

cu-
u- 

din

supra deficiente
lor cinematogra
fiei noastre.

Dar. după cum 
se și precizează 
undeva („Despre 
scenarii ? se vor
bește mult și se 
face puțin"), dis
cuția are mai mult 
un aer teoretic 
iu conține 
mic referitor
experiența perso
nală a scriitorilor 
participant! la an
chetă în relațiile 
cu studioul Bucu
rești. cu filmul ro
mânesc adică. Con
vinși și noi p.e de
plin că atunci „cînd 
o nemulțumire e 
mare ea devine di-

DEBUT
(Urmare din pag. I)

să comunice. în 
sa nu uităm, și 
sâ se vîndâ", o 
ideii că ar fi posibil ca... Asta aduce cititori dar procedeul 
nu este dintre cele mai oneste.

Solicitarea e însă reală : plicuri cu încercările începători-

susținerea acestei rubrici intră astăzi, 
un criteriu comercial, „e nevoie ca revista 
cochetare cu cititorul mediu, întreținerea

lor sosesc mereu și evitarea unei poște a redacției la pu
blicațiile literare devine inadmisibilă. Rămîne însă posibi
litatea intransigenței răspunsurilor. Are vreun rost să încu
rajăm spre literatură oameni ce ar fi infinit 
în alte domenii ? Cea mai mare slăbiciune 
pentru poezie. Teancuri întregi de maculatură „poetică 
găsesc în orice redacție. Preiudecata că românul e născut < 
poet funcționează încă. Poate că Alecsandri dacă ar fi 1 
putut prevedea consecințele devizei lansată de el n-ar mai < 
fi formulat-o. E greu de presupus. Fericele poet n-ar fi avut, 4 
după cîte arată literatura sa, nimic împotriva unei societăți < 
în care toată lumea să vorbească în versuri. Epoca era pli- < 
nă de utopii și Alecsandri ca o veritabilă fire poetică, era ’ 
și el un om de viziuni utopice. Să observăm că studiile fe- J 
ciorilor de boieri români plecați să se instruiască peste ho- < 
tare sînt mai ales de umanistică. Trimis să facă o focul- < 
tate de științe practice Alecsandri se dedică alteia mai a J 
propiată sufletului său. Europa romantică nu ajunsese Io < 
criza de realism ce va veni însă neînduplecat. Este aprecia* 1 
sufletul poetic al popoarelor, capacitatea lor de a se defini I 
spiritual cu ajutorul literaturii. A avea har poetic înseamnă ’ 
a intra în concertul popoarelor europene. Deviza lui Alee- , 
sandri este a epocii sale. Ea sublinia pentru acea vreme < 
existența poporului român și valențele sale creatoare. Cu- 
legerea de poezii populare a lui Alecsandri e în mare mă- 4 
sură un produs destinat exportului, un argument în concer- < 
tul internațional al afirmărilor naționale. Ea este mult mai J 
puțin gratuită decît pare și în contextul epocii sale își sub- , 
liniază adevărata destinație. Scriitorii acelei epoci erau < 

niște militanți. Pașoptiștii voiau să arate Europei un popor ’ 
sincronic cu forța creatoare a altor popoare și cum atunci < 
moda era a poeziei populare, nu fără motivări social-isto- < 
rice adînci, lozinca lui Alecsandri „Românul e născut poet" " 
răspunde programului de reprezentare demnă a Principa- < 
telor cu exact produsele prețuite atunci. <

Vremea aceea însă a trecut. J
Spre sfîrșitul secolului trecut și începutul celui prezent se , 

putea spune la fel de bine „Românul e născut inginer" < 
Nu a fost însă o voce mare care să pronunțe și să consacre * 
formula. <

Prelungirea peste vremea sa a devizei lui Alecsandri nu < 
dovedește suficient realism. Grija cu totul specială pentru ’ 
cele mai firave încolțiri lirice, care se practică în multe < 
locuri, ne distrage atenția de la problemele adevărate ale < 
literaturii. Pentru că nu e suficient a descoperi talente ci, J 
mai ales, a cultiva pe cele viguroase, în spiritul vremii lor. <

Iar spiritul vremii noastre cere altă deviză.

mai valoroși 
se manifesto 

" se

TOTUL DESPRE
SCENARII...

fuză" am fi aștep
tat de la aceste răs- 
□unsuri clarificarea 
raporturilor reale 
,'bune sau rele, dar 
exacte) dintre scri
itori și cinemato
grafie Toată lumea 
e bine intenționa
tă dar pe lingă in
tenții ar mai trebui 
:eva. Iar acest 
ceva — să mai a- 
mintesc ? — în
seamnă scenarii.

Desigur, scriito
rul Dumitru Radu 
Popescu are drep
tate cînd declară : 
„Noi nu avem încă 
o scoală cinemato
grafică, ci doar mai

multe comparti
mentări : filme is- 
torico-lirice. 
co-polițiste, 
tist-agricoie. 
pentru asta 
da vina nici 
neaști, nici pe scri
itori, fiindcă-i acuz 
și pe unii și pc al
ții". Așa stînd lu
crurile discuția, 
dacă se vrea dis
cuție. ar trebui 
continuată (plecînd 
de la aceleași în
trebări) si cu par
ticiparea regizori
lor noștri de film. 
Nu putem vorbi 
despre filmul ro
mânesc fără a ve-

liri- 
poli- 
Dar 
n-aș 

pe ci-

dea și ce spun Ci
neaștii despre sce
narii. în acest sens 
am aștepta cu deo
sebit interes găz
duirea de către 
România literară a 
opiniilor lor. Si de 
abia pe urmă am 
putea vedea „cine 
sînt“ și „ce doresc" 
realizatorii noștri 
pentru a fi în stare 
să evaluăm măsu
ra in care încrede
rea noastră în dez
voltarea filmului 
românesc are sau 
nu obiect.

TUDOR
STANESCU
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TELEGRAMĂ
AGENDA

Pentru a se da posibilitate co
operativelor agricole de produc
ție să-și asigure unele furaje la 
prețuri cît mai avantajoase, au 
fost reduse prețurile de livrare, 
către cooperativele agricole de 
producție, a borhoturilor rezul
tate de pe urma fabricării spirtu
lui din porumb și cartofi, la nive
lul celor practicate pentru unită
țile agricole de stat.

Această hotărire a Consiliului 
de Âfiniștti creează cooperative
lor agricole de producție posibi
litatea de a realiza o economie 
anuală de peste 2 milioane lei la 
cantitățile de furaje care sînt 
prevăzute a fi livrate în 1971.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, au primit din partea to
varășilor ENVER HODJA, prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncii din Albania, HADJI LLESHI, pre
ședintele Prezidiului Adunării Populare a Republicii Popu
lare Albania, și MEHMET SHEHU, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare Albania, următoarea te
legramă :

„VIZĂM LOCUL I
LA C. M. UNIVERSITARE

(Agerpres)

Vă exprimăm dv., și prin intermediul dv. poporului frate 
român, Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, 
mulțumirile noastre cordiale pentru urările pe care ni le-ați 
adresat cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Albania.

Folosim acest prilej pentru a ura ea poporul frate român 
să obțină noi .succese în construcția socialistă a țării și ca 
prietenia tradițională dintre poporul albanez și poporul ro
mân să se întărească tot mai mult spre binele lor comun.

SĂRBĂTORI
ALE GOSPODARILOR

PREMIAȚI
La Tuleea, a avut loc miercuri 

o adunare prilejuită de înmîna- 
rea premiului II pe țară obținut 
de acest municipiu în întrecerea 
patriotică, desfășurată în anul 
1970, pentru înfrumusețarea și 
buna gospodărire a municipiilor 
cu o populație sub 50 000 locui
tori. în cuvîntul său, Ion An- 
dronache, prim-secretar al Co
mitetului orășenesc de partid, 
primarul municipiului a subli
niat realizările obținute de lo
cuitorii orașului în cursul anu
lui trecut, arătînd că în această 
peribadă, au fost modernizate 
numeroase străzi, s-au plantat 
circa 30 000 de arbori, zonele 
verzi au fost extinse cu 6,2 ha, 
sXa construit un dig de peste 
J^ițt pentru apărarea orașului 
împotriva apelor Dunării etc., 
valoarea lucrărilor efectuate de
pășind suma de 22 milioane lei.

Participapții Ia adunare au 
adoptat textul unei telegrame a- 
dresate Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se angajează să urmeze cu 
încredere politica partidului, să 
muncească cu abnegație pentru 
îndeplinirea sarcinilor de pro
ducție din acest an, pentru mo
dernizarea continuă a orașului.

Cu prilejul decernării diplo
mei de oraș fruntaș pe țară în 
acțiunea de gospodărire și în
frumusețare, Consiliul Popular 
al orașului Iîerești, județul 
Galați, a adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele : Anali-
zînd rezultatele obținute in în
deplinirea planului și angaja
mentelor pe anul 1970, precum 
și posibilitățile de care dispu
nem, ne angajăm în fața con
ducerii de partid și de stat, ca în 
anul 1971 să intensificăm munca 
edilitar-gospodărească, să obți
nem noi succese in acțiunea de 
înfrumusețare. Mobilizând masele 
la acțiunile de muncă patriotică, 
vom executa în acest an lu
crări în valoare de peste 
1 700 000 lei.

Vă încredințăm, iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, se spune 
în telegramă, că urmînd hotărî- 
rile celui de-al X-lea Congres al 
P.f.R., vom depune toate stră
duințele pentru a înfăptui in 
mod exemplar, în cinstea celei 
de-a 50-a aniversări a partidu
lui, angajamentul luat în 1971.

mult spre binele ior comun.
Tovarășul Gheorghe Radules

cu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele în func
țiune al Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, a plecat 
miercuri după-amiază la Mos
cova pentru a prezida lucră
rile Comisiei de redactare, consti
tuită de Comitetul Executiv al 
C.A.E.R. pentru pregătirea ma
terialelor recomandate de sesiu
nea a 23-a (specială), și de a 24-a 
sesiune a Consiliului.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți tovarășii 
Janos Fazekas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Petre Lu- 
pu și Florea Dumitrescu, mi
niștri, Vasile Malinschi, guver
natorul Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, Mi
hai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe și alte persoa
ne oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul 
la București, 
basadei.

Uniunii Sovietice 
și membri ai apr

învățămîntuhii pu-
Stefan

Ministrul 
blic din R.P. Bulgaria, 
Vasiliev, care întreprinde o vizi
tă în țara noastră, a sosit 
miercuri la Brașov. în cursul zi
lei au fost vizitate liceul „Uni
rea" și Institutul politehnic din 
localitate, stațiunea turistică in
ternațională Poiana Brașov, mo
numente istorice și cartiere de 
locuințe.

COLOCVIU DESPRE
RĂSPUNDERE

(Urmare din pag. 1)

zească interesul, nu orice și la 
întîmplare.

— Sînteți puțin cam preten
țios cu secretarul dv. Dacă 
i-ar veni și lui ideea să nu se 
mai poarte atît de atent, ci 
sa fie mai sever, mai încrun
tat, să vă cheme la ordine ? 
Nu credeți că ar obține mai 
mult 7

— Nu e nevoie să mă ima
ginez și acum în locul unui 
utecist. E suficientă experien
ța mea de elev. Aveam ia li
ceu un profesor foarte sever, 
care aproape că nu ne scotea 
din trei și patru. Un cinci era 
sărbătoare la el. Vă închipuiți 
că învățam cu toții pe rupte 
la obiectul acesta, însă învă
țam de frică, nu cu plăcere.

— Ce altceva i-ați mai cere 
secretarului dv. de organiza
ție 7

— I-aș cere să se ocupe mai 
îndeaproape de ciștigul meu 
de muncitor, și bineînțeles, că 
aici ii am în vedere pe toți 
cei o sută cincizeci de membri. 
I-aș mai cere să urmărească 
modul cum se repartizează re
perele mai ales la strungarii 
tineri, pentru a avea și ei par
te de repere rentabile. Dar, 
poate că mai întii de toate 
m-aș convinge dacă este el în
suși un exemplu pentru cei din 
jur, dacă am ceva de învățat 
de la el. Numai așa îmi poate 
cere și el mie să-1 ascult.

— Pe secretarul dv., pe Du
mitru Ionescu, îl cunoașteți, 
fără îndoiala, destul de bine. 
El este un asemenea exem
plu ?

— întrebați-i eventual pe 
prietenii, pe colegii lui de 
muncă. Eu nu v-aș putea spu
ne decît cel mult atît: lucrez 
în această întreprindere, la 
„1 Mai“, de vreo 12 ani. Am 
plecat în armată și m-am în
tors tot aici. Iar prima vizită 
care mi-a fost făcută la uni
tate a fost nu aceea a părin
ților, ci a maistrului meu. Nu 
știu dacă vă spune ceva acest 
amănunt.

— Cel puțin un lucru tot 
îmi spune : acela că, în ciuda 
vîrstei, aveți o „vechime" 
frumoasă pe ștatele uzinei. 
Stagiul în organizație se mă
soară și el în unități tot atît 
de bogate ?

— Am 14 ani de activitate 
în U.T.C., iar din aceștia vreo 
opt am avut mereu diverse 
funcții.

— O experiență suficientă 
pentru a vă adresa o nouă în
trebare : ce momente mai deo
sebite ați trăit în calitate de 
utecist, în acești ani ?

— La o astfel de întrebare,

cred că orice tînăr ar începe 
enumerarea cu momentul pri
mirii în U.T.C. Eu eram încă 
în comuna mea, terminam cla
sa a Vil-a, iar clipa cînd am 
fost primit în organizație a 
coincis cu serbarea de sfîrșit 
de an, așa că mi s-a imprimat 
de două ori în memorie. A 
mai fost apoi și ziua cînd am 
primit un premiu la un con
curs „Cine știe meserie, cîști- 
gâ“, apoi seara cînd am par
ticipat cu școala la inaugura
rea Sălii palatului, după ce 
fusesem prezenți la construc
ția ei, în acțiunile patriotice. 
Și aș mai putea încă adăuga...

— Mi-aș permite însă să vă 
atrag atenția asupra unui a- 
mănunt: n-ați amintit între 
acele momente și pe cel cînd 
ați fost ales 
uitat chiar atît 
tribuțiile ?

— întrebarea 
în încurcătură, 
că actul acesta 
discutabil, o 
Dar mai mare 
conștiința faptului că ți se a- 
cordă o enormă încredere, o 
răspundere încă neccș’.oscută. 
Ai în grija ta directă efortu
rile unui intreg colectiv și, cu 
toată hotărîrea ta de a reuși, 
nu poți fi sigur dacă vei fi fa 
înălțime. Și aș zice că nici 
mai tîrziu nu dobindești total 
această certitudine. Ca secre
tar, oricită experiență ai 
avea, nu ai niciodată prea 
multă.

— Deci, dacă încerc să în
țeleg mai bine : ați prefera, 
din punctul acesta de vedere, 
să rămîneți un simplu ute- 
cist, fără nici o altă calitate, 
chiar dacă, așa cum spuneați, 
nu e o deosebire 
între una și alta ?

— Ceea ce am 
început rămîne tot 
labil. Nu m-am contrazis de
loc. Iar în ceea ce privește 
preferințele mele, sinter vă 
spun, nu cred. Nu cred că aș 
schimba răspunderile mele de 
secretar pe cele, aparent mai 
comode, ale unui utecist. Doar 
dacă cei ce m-au ales mi-ar 
cere s-o fac. Altfel, nu e vor
ba numai de mine în această 
funcție cu care am fost inves
tit. Mi s-ar părea că dezertez, 
că mă recunosc incapabil 
răspund încrederii ce mi 
acordat. De altfel, să vă 
spun ceva: eu nu voi 
putea fi niciodată doar un 
cist și atîta tot, nici după 
aceea. Voi fi totdeauna un ute
cist care a fost cîndva și se
cretar.

...Mi-am amintit din nou cu
vintele pe care interlocutorul 
meu le rostise la început: „Nu

mă consider nimic mai mult 
decît oricare alt utecist". Mi 
se părea mereu că, față de a- 
firmațiile din final, undeva 
există o contradicție. Dar ori- 
cît de atent aș căuta, nu gă
sesc nicăieri nici un fel de 
contradicție..

secretar. V-ați 
de repede a-

mă cam pune 
Adevărul este 
constituie in- 
mare bucurie, 

cred că este

prea mare

afirmat la 
atît de va-

să 
s-a 

mai 
mai 
ute-

DE HANDBAL

antrenorul emerit EUGEN TROFIN

Antrenorul emerit Eugen 
Trofin nu mai necesită pre
zentări, fiind unul dintre teh
nicienii valoroși ai handbalu
lui românesc. Generații întregi 
de jucători și, mai cu seamă, 
de campioni mondiali, au de
prins tainele sportului cu min
gea mică de la acest inimos și 
inepuizabil antrer >r. Iubitor 
al tineretului, el pregătește — 
în momentul de față — echipa 
Universității București, reve
lația actualului campionat.

L-am întîlnit, duminică 
după amiază în sala Floreasca 
și am profitat de prilejul că 
era... simplu spectator la Tur
neul de handbal solicitîndu-i 
un interviu pe tema viitoare
lor Campionate mondiale uni
versitare (ce se vor desfășura 
în Cehoslovacia între 3 și 12 
aprilie), unde va conduce ca și 
la edițiile precedente repre
zentativa țării noastre.

— Am remarcat faptul eă, 
imediat după C.M. din Franța, 

I ați început să vă ocupați de 
reprezentativa de tineret. Vă 

I place mai mult munca cu... 
„speranțele" ?

— Fără îndoială! întotdea
una mi-a plăcut să lucrez cu 
cei mai tineri handbaliști. să-i 
descopăr, să-i „șlefuiesc" apoi 
să-i dau primei garnituri a 
țării. De altfel, urmînd aceas
tă filieră, anul trecut am reu
șit cu elevii mei din reprezen

tativa de tineret să obținem 
; unanime aprecieri la „Trofeul 
' Carpați". în fond, nu fac 
'. decît să mă întorc la „dra
gostea din totdeauna", la ju- 

. vepțișțji .cu care în anii 1963 
(Suedia), și 1967 (R.F. a Ger
maniei și Olanda), la C.M. u- 
niversitare și de tineret am o- 
cupat, în ordine, locurile III. 
II, I.

— Trecînd la tema propriu- 
zisă a interviului nostru, vă 
rugăm să ne spuneți ce jucă
tori aveți în vedere pentru se
lecționare în reprezentativa 
României care va participa la 
C.M universitare din anul a- 
cesta ?

— Lotul nu este încă defini
tivat. E drept că m-am oprit, 
deja, asupra unui număr de 
jucători pe care îi urmăresc 
cu multă atenție, iar, turnee
le de sală din cadrul campio
natului divizionar sint, pentru 
mine, excelente prilejuri de 
verificare a potențialului și 
randamentului lor. Ca să no
minalizez cîțiva dintre ei aș 
aminti de : Penu. Orban, Ne- 
govan, Iancu, Cosma, 
nescu, Menan, Voinea, 
Chicsid, 
Schobel, 
Ivan, Hornea etc. După cum 
vedeți sînt mulți dar, ținînd 
seama de faptul că regula
mentul competiției dă drept de 
participare și acelora care au 
terminat facultatea in ■ urmă 
cu doi ani, întrecerea va reuni 
la start, în mare parte, chiar 
primele reprezentative ale u- 
nor țări participante, cu atit 
nțai mult cu cit este ultimul 
prilej de verificare a forțelor 
înaintea J. O. de la Miinchen. 
Așa că. și noi, trebuie să-i ale
gem pe cei mai buni dintre 
cei buni 1

— Care este, în mare, planul 
de pregătire al reprezentativei 
noastre ?

— întrucît calendarul inter
național al federației prevede 
o serie de întîlniri înaintea 
C.M. universitare, planul echi
pei de studenți va fi corobo
rat cu cel al echipei naționa
le. Trecînd la concret, după 
acest „fierbinte" ianuarie, cî
țiva jucători vor pleca în tur
neul din Nord. în vreme ce 
cea mai mare parte a Iotului 
va participa la o primă etapă 
de pregătire la munte. După 
12 martie lotul se va 
prevăzîndu-se, evident, o pe
rioadă de refacere pentru cei 
care vin obosiți, urmînd 
fie parcurs un ciclu de 12 an
trenamente de intensitate ma
ximă pentru asamblare și pu
nere la punct a planului teh- 
nico-tactic. Va urma, apoi, un 
număr de jocuri după un pro
gram asemănător celui de la

Comă-
Ștef,

Guneș, Birtolom, 
Schmidt, Tudose,

reuni.

să

Ing. șef M. Simionescu: „Redu
cerea consumului, de metal nu 
trebuie să rămină preocuparea 
unui număr restrîns de persoane. 
Este foarte important să deter
minăm o atitudine de masă, ca 
fiecare muncitor să se preocupe 
de reducerea consumului de 

metal".

Maistrul principal Adrian Io
nescu : „Reducerea rebutului e o 

chestiune de conștiință".

Rectificatorul Mihai Velșicu e 
și secretarul organizației U.T.C. 
de la prelucrări metalice : „Pen
tru a spori spiritul de răspun
dere am introdus autocontrolul".

MASCULIN !"

C.M. și, probabil, un turneu 
la care vor mai participa Ro
mânia A, Israelul și încă o e- 
chipă străină care n-a fost 
încă desemnată. Deci, un pro
gram intens, minuțios alcătuit, 
care cere multă seriozitate și 
dăruire din partea jucătorilor.

— Cineva vă numea odată 
H.H-ul handbalului româ
nesc ! De ce credeți că 
fost numit astfel ?

— Deși am fost măgulit 
această asemănare, cred
acel gazetar se referă la regi
mul sever pe care-1 impun ju
cătorilor mei, regim asemănă
tor cu cel adoptat de renumi
tului antrenor ! Sub acest as
pect are dreptate, iar eu îmi 
păstrez poziția. Vă rog chiar 
să amintiți, și pe această cale, 
jucătorilor citați 
programul va fi

ați

de 
că

nici o concesie sau favoare. 
Nu voi accepta nimic în de
trimentul muncii și în favoa
rea comodității, indiferent de 
numele, valoarea sau perspec
tivele jucătorului respectiv. 
Cunosc foarte bine concepția 
multora dintre handbaliștii 
noștrii care spun, înaintea u- 
nor competiții de anvergură: 
„să se antreneze... adversarii, 
ca să avem noi cu cine 
juca ! ! !".

Dar noi vizăm obținerea lo
cului I și la această ediție a 
C.M. universitare, lucru la 
care nu se poate ajunge, re
pet. decît printr-o muncă asi
duă și o disciplină de... fier ! 
în fond este tot ce cer de 
jucătorii mei I

la

mai sus, că
ferm, fără

înnoire a pro-ța lui, efortul de 
dusului.

— Și în aparatura de injecție 
ca și în alte domenii este preg
nantă tendința de reducere a 
gabaritului și greutății produse
lor, de miniaturizare, ne declară 
doctor inginer Laurențiu Doina- 
ru, constructor șef. Și uzina 
noastră a ținut să fie mereu în 
pas cu aceste tendințe. Ca dova
dă, evoluția constructivă a pro
duselor sale.

Și în locul altor comentarii, 
preferăm sugestia interlocutoru
lui nostru reținînd cîteva exem
ple. Primele pompe de injecție 
de serie mare în 1954 aveau peste 
29 kg ; o primă reproiectare în 
1959, și greutatea a fost ajustată 
la 23,3 kg; în 1962, o nouă re
proiectare fundamentală, iar re
zultatul — 16,7 kg. Un alt e- 
xemplu, cel expus la începutul 
articolului nostru, evoluînd între 
cele două repere, 73,8—23,5 kg.; 
lipsește deooamdată noul tip în 
curs de experimentare, cîntărind 
doar 9,6 kg. În uzină se află de 
asemenea în fază de asimilare un

REDUCEREA CONSUMULUI DE METAL
(Urmare din pag. 1)

lor de prelucrare, modificări con
structive, procedee tehnologice 
noi.

— Pînă în prezent, ne decla
ră Ion Sandu, secretarul comi-

tetului U.T.C. al uzinei, rezulta
tele sînt mai mult decît mulțu
mitoare. Dacă avem în vedere fie 
și numai cele trei propuneri ca
re privesc recuperarea capetelor 
de bare de la secția automate și 
reintroducerea lor ca semifabri-

Interviu consemnat de
HORIA ALEXANDRESCU

joi ultima zi la

LOTO
Lingă mașina de prelucrare prin extruziune. Maistrul Mitică Bălu 

vă asigură că nu se pierde nici un gram de metal.

cate în procesul de producție, 
trebuie să precizăm că la sfîrși- 
tul anului trecut s-a înregistrat 
pe această cale o economie de 
metal de 13 tone.

Notăm, de asemenea, numele 
strungarului Ilie Teodorescu ca
re propunînd modificarea pro
cesului tehnologic la unele repe
re și a inginerului Traian Bunea, 
autorul dispozitivului pentru ve
rificarea și micșorarea adausuri
lor de prelucrare la executarea 
unor S.D.V.-uri, se înscriu prin
tre tinerii cei mai activi în ac
țiunea de valorificare superioară 
a metalului.

Și lăsăm deschisă această listă 
fiind convinși ca și organizatorii 
acțiunii, că celor de mai sus li se 
vor alătura mulți alții, întărind 
astfel opinia care circulă în uzi
nă, că își are partea sa fiecare tî- 
năr în reducerea consumului de 
metal.

După ce am înfățișat aceste 
aspecte culese din atelierele pro
ductive din activitatea de fiecare 
zi a tinerilor, iată-ne la serviciul 
constructor șef al uzinei, acolo 
unde se localizează, de fapt, u- 
nul din importantele centre de 
comandă ale acțiunii de 
misire a metalului. O 
complexă, cu mai multe 
care solicită eforturile 
celor ce lucrează în uzină, 
această treaptă intră în acțiune 
gîndirea proiectantului, experien-

tip de pompă rotativă cu o greu
tate sub 5 kg.

După cum se vede un dialog 
permanent între o limită odată 
atinsă, considerată definitivă și 
neîncrederea în această limită 
confirmată de prospectări ulte
rioare.

Recurgem din nou la exemple. 
De această dată este vorba de 
cazul unei pompe hidraulice de 
înaltă presiune. în 1970 a intrat

în producție P.H.-8, o pompă cu 
12 la sută mai ușoară decît pre
decesoarea sa. în plus, ou per
formanțe funcționale superioare, 
cu durată prelungită în exploa
tare. Noua potripă este o cons
trucție proprie, brevet al uzinei. 
Cum s-a ajuns la realizarea ei ? 
S-a resimțit acut lipsa unei ase
menea pompe pentru echiparea 
tractoarelor, element indispensa
bil lansării lor în competiția per
formanțelor pe piața externă. 
S-a format un colectiv de lucru, 
sprijinit fără întrerupere de con
ducerea uzinei, controlat 
care etapă. S-au efectuat 
ralel mai multe variante, 
confruntate în vederea 
zării.

— Inițial „am plecat" , 
soluție care utiliza bucșe din o- 
țeluri placate, își amintește tova
rășul Laurențiu Doinaru. S-au 
încercat tot felul de soluții de 
etanșare. Dar performanțele erau 
inferioare- Cînd credeam că nu 
o vom scoate la capăt, ne-a ve
nit o altă idee : să utilizăm bucșe 
din aliaje de aluminiu-staniu. 
Pe această linie lucrurile au în
ceput să dea semne încurajatoa
re, ca în cele din urmă să rezulte 
o soluție „personală" a uzinei 
noastre, patentată ca atare.

Știm, o astfel de relatare poate 
fi oricînd acuzată de supratehni- 
cism, de amănunte inaccesibile. 
Dar am ținut să expunem fie și 
așa miniatural, drumul spre cota 
finală a satisfacției, tocmai pen
tru a preveni eventuala eroare 
de a considera că marile reali
zări apar printr-o simplă sclipire 
a semnului magic. Sau dacă ad
mitem existența unui asemenea 
„semn magic" acela se numește 
vocație pentru noutatea tehnică.

Vizitînd recent atelierele uzi
nei din Sinaia, la plecare, după 
ce se întîlnise acolo cu un anume

în fie- 
în pa- 
au fost 
optimi-

pe o

de 
econo- 
acțiune 
etape, 

tuturor
Pe

• Echipa Rapid va ple 
ca, astă seară, într-un luna 
turneu în Brazilia. Funda 
șui Dan Coe nu va fact 
deplasarea fiind reținut la 
București de niște „în
curcături" personale. De a- 
semenea, jucătorii Ștraț 
(accidentat) și Angelescti 
(pe care-1 așteaptă exame 
nele la Politehnică) vor ră 
mine la București. Cererea 
lui Dumitru — de a fi lăsa 
acasă întemeiată pe consi
derente mai mult de ordin 
personal — acuzind, tot
odată, durata prea mare, 
oboseala ețc. — a fost res
pinsă.

• Ieri, după amiază, pi 
stadionul Tineretului din 
Brașov, Steagul roșu a în
vins cu 2-1 (2-1) echipa de 
tineret a clubului Steaua, 
întărită cu Suciu, Ciugarin 
Naom, Pantea. în repriza 
secundă, poarta militarilor 
a fost apărată (excelent) 
de Coman. Golurile parti
dei au fost marcate dc 
Ghergheli (min. 5), Niki 
Dumitriu (min. 45) — pen
tru Steagul roșu, Mureșan 
(provenit de la formația în
treprinderii de „Prefabri
cate" (Brașov) pentru 
Steaua.

FOTBAL

• în minutul 30, Ivăn 
cescu a ratat o lovitură de 
la 11 m. (a șutat în bară).

D. VIȘAN 
C. BORȚEA

----- •-----
• DIN CAUZA udei 

transmisii greșite, rezulta
tul meciului de fotbal sus
ținut de echipa Dinamo 
București la Lima cu for
mația locală Universitario 
a apărut eronat: 1-1.

Potrivit agenției „Reu
ter" scorul a fost de 4-1 în 
favoarea echipei Univer
sitario. Golurile au fost în
scrise de Rojas (2), Chum- 
pitaz, Jurado și respectiv 
Dinu.

• • CONTINUÎNDU-ȘI 
turneul în Columbia, echi
pa portugheză de fotbal 
Benfica Lisabona a juca' 
la Medellin cu formația
locală Atletico Nacional
Gazdele au obținut victo
ria cu scorul de 4—2 (1—1)

mod de a ghidi producția, un a- 
nume nivel de organizare, un 
ministru străin exclama : „O fir
mă în fața căreia ne ridicăm pă
lăria".

Sînt multe lucruri la Sinaia 
care ar justifica un asemenea 
gest. Și am dori să jăminem la 
situația existentă în domeniul 
prelucrării pieselor prin " extru- 
ziune.

— Prin adoptarea acestui pro
cedeu, ne subliniază inginerul 
Alexandru Teodorescu, metalurg 
șef al uzinei, am reușit econo
mii de metal neașteptate, în con
dițiile procedeelor clasice.

Suportul afirmațiilor sale nu 
trebuie prea mult explicat. După 
studii și experimentări de a- 
proape trei ani, o serie de repere 
de Ia pompa hidraulică și corpul 
pulverizator se prelucrează ast
fel. Anul acesta se vor realiza 
prin aplicarea procedeului de 
extruziune la rece economii de 
material de 187 tone și în raport 
cu operația clasică, de așchiere, 
o economie de manoperă de 
703 476 lei.

Se poate vorbi la această oră 
de o ..experiență Sinaia" în ma
terie de extruziune, în sens mai 
larg, de experiență privind folo
sirea rațională a metalului.

Cum se explică ?
— Să ținem cont că acțiunea 

de reducere a consumurilor de 
materiale, a metalului, n-a fost 
declanșată de o zi-două, ne atra
ge atenția tovarășul M. Simio- 
nescu, inginerul șef al uzinei. 
Sîntem în fața unei operații de 
durată și ea nu trebuie desfă
șurată la nivel de cîteva persoa
ne, ci avută în vedere determi
narea unei atitudini generale de 
masă în favoarea ei.

E ceea ce rămîne la îndemîna 
oricui să constate, parcurgînd lu
crurile prezentate pînă acum.

Tinărul Doru Oancea, rectifi
cator

Controlorul Lazăr Tacă prezintă 
caracteristicile unei noi pompe 

in curs de asimilare.

Maistrul Matei Reugg •• „Cu cit 
vom asimila pompa rotativă cu 
injecție mai repede cu atît vom 
economisi mai mult metal. Ea 
cintărește fi kg dar poate înlocui 

o pompă în linie de 14 kg".



JAPONIA. Recent, în orașul Tokio au avut loc puternice manifestații de protest împo
triva politicii Statelor Unite în Asia de sud-est.

ORIENTUL APROPIAT
@ Nota R.A.U. adresată lui Gunnar Jarring 
• Declarația lui Ebba Eban GLORIOASA ANIVERSARE

I

CAIRO. — Mahmud Riad, mi
nistrul egiptean al afacerilor 
externe, i-a convocat pe amba
sadorii Angliei și Franței la 
Cairo, pentru a le remite copia 
notei adresată de R.A.U. lui 
Gunnar Jarring, în legătură cu 
condițiile egiptene privind so
luționarea crizei din Orientul 
Apropiat. Mahmud Riad i-a in
format detaliat pe cei doi am
basadori asupra punctului de 
vedere egiptean privind pro
blema respectivă.

în același timp, guvernul de 
la Cairo a cerut reprezentantu
lui său la O.N.U. să remită o 
copie similară membrilor Con
siliului de Securitate.

TEL AVIV. — „Răspunsul e- 
giptean la propunerile israelie- 
ne lasă deschisă poarta conti
nuării discuțiilor", a declarat 
ministrul de externe, Abba E- 
ban, în cadrul unei reuniuni 
extraordinare a Consiliului de 
Miniștri al Israelului. Examina
rea răspunsului R.A.U. va con
stitui obiectul unei noi reuniuni 
extraordinare a Consiliului de 
Miniștri, care va avea loc, pro-

babil, chiar In cursul 
săptămîni, anunță 
France Presse.

Ulterior, Abba Eban 
mat că „negocierile Jarring nu
vor putea continua decît în 
contextul unei prelungiri a în
cetării focului".

acestei 
agenția
a afir-

• Comitetul Central al rezis
tenței palestiniene a hotărît, in 
unanimitate, să sprijine orice 
inițiativă politică a țărilor ara
be în vederea eliminării urmă
rilor războiului din iunie 1967 — 
a anunțat cotidianul egiptean 
„Al Ahram". Ziarul menționează 
că această hotărîre, care „cons
tituie o nouă orientare a rezis
tentei palestiniene", a fost adop
tată in urma unei propuneri for
mulate de Frontul popular 
mocratic pentru eliberarea 
lestinei (F.P.D.E.P.).

Reprezentanți ai Comitetului 
Central al rezistenței palestinie
ne — scrie în continuare „Al 
Ahram" — au plecat deja spre 
Libia, Egipt. Sudan și Siria, pen
tru a informa guvernele acestor 
țări în legătură cu hotărîrea a- 
doptată.

de- 
Pa-

A PARTIDULUI
COMUNIST ITALIAN

e LA propunerea Prezidiului 
Adunării Populare a Republicii 
Populare Bulgaria. Comisia 
permanentă de politică externă 
a Adunării Populare a examinat 
miercuri Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă 
România, semnat la 19 noiem
brie 1970, la Sofia, și aprobat de 
Consiliul de Miniștri al Repu
blicii Populare Bulgaria. Comi
sia a hotărît, in unanimitate, să 
propună Prezidiului 
Populare să ratifice

e ACAD. HENRI 
consilier cu rang de ministru la 
Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, a vizitat în
treprinderile din Bristol ale eu* 
noscutei firme britanice Rolls 
Royce.

Miercuri după-amiază, tova
rășul Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, con
ducătorul delegației române la 
cea de-a treia sesiune a Comi
siei mixte guvernamentale ro- 
no-franceze de cooperare eco
nomică, tehnică și științifică, a 
avut o întâlnire de lucru cu 
Valery Giscard d’Estaing, mi
nistrul economiei și finanțelor, 
conducătorul delegației franceze 
la sesiunea Comisiei mixte 
mâno-franceze.

Cu această ocazie, cei 
copreședinți au examinat

ro-

Adunării 
tratatul.

COANDA,

doi 
_________  __ în
continuare principalele acțiuni 
de cooperare, care s-au degajat 
din discuțiile cu reprezentanții 
cercurilor de afaceri franceze 
din domeniile industriei, tehno
logiei și financiar-bancar, în 
baza protocolului semnat la cea 
de-a treia sesiune mixtă româno- 
franceză de cooperare econo
mică.

Au fost stabilite, totodată, mă
surile practice ce urmează să 
fie întreprinse de cele două

destaing
părți pentru finalizarea unor 
noi acțiuni care vor duce la ex
tinderea cooperării industriale, 
tehnice și științifice dintre Ro
mânia și Franța.

Cu acest prilej, s-a aprobat 
comunicatul comun cu privire 
la lucrările celei de-a treia se
siuni a Comisiei mixte guver
namentale româno-franceze de 
cooperare economică, tehnică și 
științifică.

e MIERCURI, la obișnuita șe
dință _ săptăminală a Consiliului 
de Miniștri al Franței, ministrul 
afacerilor externe, Maurice 
Schumann, a prezentat o ex
punere asupra lucrărilor celei 
de-a treia sesiuni a Comisiei 
mixte guvernamentale româno- 
franceze de cooperare econo
mică, tehnică și științifică, în
cheiate prin seȚ, narea unui pro
tocol. Guvernul francez a luat 
act cu satisfacție de progresele 
realizate in raporturile dintre 
cele două țări, relatează agen
ția France Presse.

Protest împotriva 
represiunii poliție

nești la care sînt su
puși studenții portu

ghezi
O delegație a studenților 

de la Universitatea din Li
sabona a remis unui repre
zentant al Ministerului Edu
cației o petiție, în care pro
testează cu energie împotriva 
represiunilor polițienești la 
care au fost supuși, în ulti
mele zile, studenții. în petiție 
se cere, totodată, eliberarea 
tuturor studenților arestați, 
redeschiderea acelor instituții 
de invățămint superior din 
Lisabona ale căror cursuri au 
fost suspendate de autorități, 
precum și reluarea activității 
asociațiilor studențești.

Se amintește că, in capitala 
Portugaliei, au fost semna
late, în ultimele zile, inci
dente intre studenți și poli
ție, în urma cărora au fost o- 
perate arestări. Studenții pro
testează împotriva politicii 
interne și externe a guver
nului.

• RECTORATUL Universită
ții din Viena a anunțat, intr-un 
comunicat transmis presei, hotă- 
rîrea curatoriului pentru acorda
rea premiilor Herder pentru 
anul 1971. Printre cei distinși 
cu premiile Herder, care sînt 
acordate anual unor personali
tăți marcante din domeniul ști
inței și artei pentru promova
rea relațiilor culturale între po
poarele europene, se numără și 
scriitorul Zaharia Stancu, pre
ședintele Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă Româ
nia.

Inmînarca festivă a premiilor 
va avea loc la 5 mai. la Acade
mia Austriacă de Științe.

SECRETARUL GENERAL AL ORGA 
NIZAȚIEÎ NAȚIUNILOR UNITE

și-a a- 
intcnția 
accepta 
mandat 
ani, la 
termen

In prima con
ferință de presă 
din acest an, se
cretarul general 
al O.N.U., U 
Thant, 
nunțat 
de a nu 
un nou 
de cinci 

expirarea actualului
pentru care a fost ales (31 
decembrie 1971). Această in
tenție el o făcuse deja cunos
cută cu prilejul realegerii 
sale, in 1966.

Secretarul general al O.N.U. 
este numit de către Aduna
rea Generală a Națiunilor U- 
nite, la recomandarea Consi
liului de Securitate. Secre
tarul general se află în frun
tea secretariatului, organ ad
ministrativ al O.N.U., care-și 
desfășoară activitatea cu con
cursul a 3 0G0 de persoane, 
rcorutate pe o bază interna
țională.

Secretarul general partici
pă în această calitate la toate 
ședințele Adunării generale, 
ale Consiliului de Securitate. 
Consiliului economic și social 
și ale Consiliului de tutelă al 
Națiunilor Unite. El poate

sesiza Consiliul de Securitate 
asupra unor probleme care 
amenință pacea și securita
tea internațională. Secretarul 
genera! prezintă Adunării 
Generale un raport anual 
asupra activității organiza
ției. In activitatea sa el este 
ajutat de secretarii 
adjuncți.

Pină in prezent 
Unite au avut trei 
generali : Trygve Lie 
vegia) în perioada 1916—1952, 
Dag Hammarskjijld (Suedia) 
între anii 1953—1961 (mort in 
cursul unui accident de a- 
vion, în timpul crizei din 
Congo) și U Thant (Birmania) 
al cărui prim mandat a înce
put în anul 1961.

Pe numele său complet, 
Sithu U Thant, născut în 1909, 
în localitatea Pantanaw, ac
tualul secretar general este 
de profesie jurist. El a deți
nut diferite funcții guverna
mentale în țara sa. în anul 
1957 el a devenit reprezen
tant al Birmaniei la O.N.U. ; 
patru ani mai târziu. în no
iembrie, Adunarea Generală 
l-a ales în funcția de secre
tar general. El se afiă în pre
zent în ultimul an al celui 
de-al doilea mandat.

generali-
Națiunile 
secretari 

(Nor-

GREVA LUCRATORILOR
POȘTALI BRITANICI

După declanșarea grevei celor peste 200 000 de salariați de 
Poștă. Telegraf și Telefon, miercuri în Marea Britanie, 
funcționat doar apelurile telefo nice urgente, deservite în mod 
voluntar.

Ia 
au

Amnistie la Nicosia

De asemenea, tot voluntar, 
vor mai funcționa, în unele 
zile, și serviciile poștale pentru 
plata pensiilor. Deși de la 
clanșarea grevei n-a trecut 
cît o zi, se semnalează că 
lioane de scrisori au rămas _._ 
triate ; . în zilele următoare a- 
cestora li se vor alătura multe 
altelș, cu toate că multe cutii 
poștale au fost sigilate.

Potrivit știrilor sosite la Lon
dra din toate colțurile țării, par
ticiparea la grevă este de aproa- 
pe.sută la sută.

încurajați de Ministerul Poș
telor, care a abandonat monopo
lul statului asupra poștei pe du
rata grevei, o serie de particu
lari au organizat servicii de dis
tribuire a poștei. Contra unei 
taxe de 2—3 șilingi pentru fie
care scrisoare, aceștia transportă 
corespondența, actionînd ca spăr
gători de grevă. In unele 
cazuri, pentru transportul mi- . 
crofilmelor, sînt folosiți porum
beii voiajori.

Reprezentanții Uniunii sindi-. 
cale de la P.T.T. au declarat că 
salariații sînt hotăriți să conți-

de- 
de- 
mi- 
ne-

nue lupta pînă la obținerea sa
tisfacerii revendicărilor lor. 
Miercuri după-amiază, ministrul 
muncii și productivității, Robert 
Carr, a declarat în parlament că 
este gata să reia discuțiile cu 
cele două părți aflate in con
flict, dar a apreciat, totodată, că 
distanța care le separă este prea 
mare pentru a se putea ajunge 
la o înțelegere.

în timp ce salariații de la 
P.T.T. se află în grevă, la ori
zont se, profilează un alt con
flict de muncă, se urmează să 
afecteze căile ferate. Reprezen
tanții celor 30 000 de mecanici 
de locomotive aU declarat că 
vor declara grevă dacă. în de
curs de o săptămină. nu vor 
primi un răspuns satisfăcător la 
cererea lor de mărire a salarii
lor. De asemenea, reprezentan
ții celor 125 000 de muncitori din 
industria energetică, a căror 
dispută cu patronii se află in 
fața unui tribunal de anchetă, 
ău anunțat că vor recurge din 
nou la grevă, dacă nu li se vor 
satisface revendicările econo
mice.

• PREȘEDINTELE Republicii 
Cipru, Makarios, a semnat marți 
un decret prin care sint amnis- 
tiați 31 de membri ai organiza
ției ilegale „Frontul național", 
condamnați la pedepse cu închi
soarea pentru participarea lor 
la un atac asupra sediului poli
ției din Limassol, de unde au 
capturat arme și muniții. într-o 
declarație făcută cu acest pri
lej, președintele Makarios a su
bliniat că scopul măsurii luate 
este „realizarea unității frontu
lui intern".

Descinderi 
la Montevideo

• PUTERNICE unități mili
tare și de poliție uruguayene au 
efectuat descinderi în trei bise
rici romano-catolice din centrul 
orașului Montevideo, in cadrul 
operațiunilor întreprinse pentru 
depistarea locurilor unde orga
nizația ilegală Tupamaros i-a 
ascuns pe diplomații străini ră
piți. Descinderile au fost făcute 
la scurt timp după descoperirea 
de uniforme și materiale de pro
pagandă ale organizației intr-un 
tunel săpat sub una din biseri
cile din capitală și arestarea unei 
femei, identificată ca aparținind 
organizației Tupamaros.

PANAMA
Nikaraaua-Costa Rica Route •asardi-Mort

Panama-Kana

COSTA RICA
O
SanJos6

O scurtă 
Casa Albă a 
ce ar putea 
de naștere al

opt

Pentru înlocul- 
complementarea 
Canal comisia

ceremonie la 
marcat ceea 
să fie actul 

_ ________ - unul nou ca
nal care să lege Atlanticul 
de Pacific. O comisie de 
experți a prezentat proiec
tul unul nou „Canal pana
ma".

Cînd, la 15 august 1911, 
vasul comercial nord-ame- 
rlcan „Ancon" trecea, pen
tru prima oară, din Atlan
tic în Pacific, prin proas
păt inauguratul Canal Pa
nama — scurtînd astfel, 
vechiul drum, pe la Capul 
Horn cu 7 000 de mile ma
rine — presa din S.U.A. de
clara opera constructorilor 
decimați de malarie și fe
bră galbenă, un monument 
mamut al civilizației și teh
nicii". La jubileul de 50 de 
an’, în august 1S64 imagini
le acestea cu nuanțe diti
rambice apăreau desuete șl 
ridicole. Printr-o ironie a 
soartci, exact în ziua jubi
leului, un raport al until 
„comitet special" din Wa
shington aprecia că actua
lul Canal „nu mai cores
punde necesităților naviga
ției" și că „tăierea unei 
noi căi de legătură este de 
neevitat". Ceea ce suna ca 
o condamnare la moarte a 
„mamutului civilizației".

Neajunsurile actualului 
Canal au devenit din ce în 
ce mai pronunțate. Marile 
tancuri petroliere nu pot 
folosi actualei „căi de apa 
lungă de 81 kilometri, cu 
o lărgime între 90 șl 300 
metri și o adîncime de 12,5

metri. Din ce în ce mai 
multe vase oceanice evită 
Canalul care, după părerea 
navigatorilor, este prea în
gust și prea complicat cu 
sistemele lui arhaice de e- 
cluze și care cere pentru o 
traversare șapte sau 
ore, cu lungi așteptări 
Cristobal. ~ '
rea sau 
actualului
instituită Ia Casa Albă a 
studiat în decurs de șase 
ani nu mai puțin de 34 de

Intre patru proiecte practicabile: noul canal, lingă cel în 'funcțiune,., 
reprodusă'după săptămînalul vest-german DIE ZEIT)

(Hartă

R. Barzel în vizită 
la Varșovia

• REINER BARZEL, pre
ședintele grupuțui parlamentar 
U.C.D.—U.C.S. din Bundestagul 
vest-german, a sosit miercuri 
la Varșovia, la invitația Institu
tului polonez pentru probleme 
internaționale.

La sosire, Barzel a declarat 
că, în opinia sa, călătoria la 
Varșovia va sluji unei mai bu
ne cunoașteri reciproce a celor 
două țări. El și-a exprimat spe
ranța în utilitatea acestei vizite.

• INTRE Îl și 17 ianuarie, Si
beria și Kazahstanul au fost tea
trul unor viscole de o putere cu 
totul ieșită din comun, anunță a- 
genția TASS. Prințul viscol s-a 
produs la 11—12 ianuarie și a du
rat 3# de ore, producînd nume
roase pagube. In timpul celui 
de-al doilea, ninsorile, neobișnuit 
de abundente, au blocat circula
ția trenurilor și autovehiculelor.

• Proiectul prezentat Casei Albe • O variantă din pa
tru • între metode convenționale și explozii nucleare 
subterane

proiecte. Dintre acestea au 
fost reținute doar patru 
varlanto (vezi harta pe 
care o prezentăm). Prezen- 
tînd. președintelui Nixon 
concluziile lor, experțli 
și-au expus „preferința
prioritară" pentru varianta 
care prevede „tăierea"
noului Canal în vecinăta
tea celui în funcțiune (la 
circa 15 km. distanță).
Costul lucrărilbr ar urma 
să se ridice la aproape 3 
miliarde dolari iar timpul 
necesar pentru proiectarea 
de detaliu șl pentru con

strucție e apreciat la 12—13 
ani. Din cauza specificului 
regiunii, foarte populată, 
vor trebui folosite metode
le convenționale de exca- 
vare, fiind exclusă utiliza
rea exploziilor subterane 
nucleare pentru săparea al
biei Canalului (Calcule pre
zentate de conducătorul 
Comisiei pentru energia a- 
tomică din S.U.A.. Glenn 
Seaborg, relevau că. prin 
folosirea exploziilor nu
cleare subterane costul lu
crărilor de excavare a Ca
nalului ar putea fi redus

cu minimum 50 la sută. 
Este interesantă și „adden
da politică" a proiectului. 
Autorii lui propun ca Sta
tele Unite să nu aibă decît 
rolul de „manager" ■ de în
treținere al Canalului, su
veranitatea zonei noului 
Canal revenind, fără nici o 
restricție, statului panama. 
Găsim aci o reflectare a 
„lecției" fricțiunilor ame- 
ricano-panameze în ches
tiunea „zonei" actualului 
Canal.

Surse informate din Wa
shington cred că actuala

administrație 
„va dori să-și 
activ actul 
unui nou Canal Atlantic — 
Pacific" (NEWSWEEK). 
De pe acum, însă, adver
sarii îșl ridică glasul. Con
gresmanul Flood din Penn
sylvania a apreciat că pro
iectul „este extravagant, 
inutil, o afacere mane
vrată de cîteva firme de 
construcții în goană după 
ciupeli grandioase". Ori
cum, angajarea într-o ase
menea construcție va tre
bui să aibă aprobarea Con
gresului. Și acolo, adversa
rii „noului Panama" s-ar 
putea să dispună de voturi 
și de argumente.

EM. RUCAR

americană 
înscrie la 

de naștere al

1

■
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O jumătate de secol a trecut 
de cînd la 21 ianuarie 1921 a 
fost creat Partidul Comunist I- 
taiian, partid născut din aspira
țiile vitale ale celor ce mun
cesc, făurit pe baricadele lup
telor populare, avangardă călită 
a oamenilor muncii din Italia, 
forță puternică și dinamica 
viața politică și 
liană. ~ 
munist 
unor 
luptă, 
rioadă 
ționarei influențate puternic de 
Marele Octombrie, într-un mo
ment de ascuțire a contradic
țiilor din lumea capitalistă.

Palmiro Togliatti afirma că 
„cei 58 000 de comuniști repre- 
zentați la Congresul de la 
vorno erau intr-adevăr, în 
samblul lor, partea cea mai 
nă. cea mai tînără. cea mai 
mă, cea mai conștientă și 
combativă a partidului 
list". Erau oameni cu experien
ța directă și vie a marilor lup
te pentru cauza proletară. Forța 
comuniștilor italieni, rezultă din 
legătura organică cu poporul, din 
consecvența și fermitatea cu ca
re au apărat interesele vitale ale 
poporului lor, cauza socialismu
lui, s-a vădit în ani grei, de 
mari încercări, cînd partidul s-a 
aflat în fruntea maselor în lup
ta împotriva fascismului, ex
ploatării, pentru libertate și de
mocrație, pentru profunde pre
faceri sociale. întreaga istorie 
a Partidului Comunist Italian, 
profund ancorat în realitățile 
naționale, se contopește 
lupta clasei muncitoare,

în 
socială ita- 

Partidului Co- 
continuator al 

tradiții de 
intr-o pe- 

frămîntări revolu-

Crearea
Italian, 
glorioase 
s-a produs 
de

Li
an- 
bu- 
fer- 
mai 

socia-

nice 
izolate de 
transformat 
tați militare care au luptat con
tra trupelor hitleriste. Anii răz
boiului au fost un examen de 
maturitate și eroism. Comuniștii 
italieni au dovedit pe cîmpul de 
luptă identitatea cu aspirațiile 
ponorului lor.

în perioada postbelică Parti
dul Comunist Italian a repurtat 
victorii de mare însemnătate 
în lupta pentru interesele vi
tale ale clasei muncitoare, ale 
maselor populare. Cele peste 
8 milioane și jumătate de vo
turi pe care comuniștii le-au 
obținut la ultimele alegeri re
flectă prestigiul și influența 
partidului, încrederea pe care 
i-o acordă largi sectoare ale o- 
piniei publice italiene. Intr-o 
perioadă caracterizată prin as
cuțite confruntări sociale, P.C.I. 
acționează ferm pentru trans
formări democratice profunde, 
pentru progres social, jucînd un 
rol proeminent în conducerea 
marilor bătălii ale proletaria
tului, țărănimii și intelectuali
tății. tineretului muncitor și 
studențesc. Tovarășul Luigi

se cu
__ __ a 

națiunii italiene, însuflețită de 
idealuri nobile, înaintate, 
înaltul prestigiu de care se 
bucură Partidul Comunist Ita
lian provine din abnegația 
cu care a slujit și slujește 
poporul, din capacitatea sa de a 
da un răspuns realist, construc
tiv, problemelor rezultate din 
realitățile istorice, din spiritul 
creator ce-i animă întreaga ac
tivitate. Partid marxist-leninist, 
profund internaționalist, P.C.I. 
și-a manifestat, încă de la naș
terea sa, solidaritatea deplină 
cu lupta forțelor progresiste de 
pretutindeni, cu lupta popoa
relor pentru libertate și progres, 
pentru dreptul lor sacru de a-și 
decide singure destinul.

Instaurarea fascismului și li
chidarea oricăror libertăți de
mocratice a însemnat un capi
tol întunecat al istoriei italie
ne. Dar în condiții neînchipuit 
de grele, înfruntând teroarea 
dezlănțuită de fasciști, partidul 
a continuat lupta pentru apăra
rea intereselor populare, dove- 
dindu-și vitalitatea, eroismul, 
încrederea nestrămutată în po
por. Comuniștii au demascat 
fascismul, au inspirat și orga
nizat acțiuni de masă pentru 
înlăturarea regimului fascist, 
s-au afirmat drept forța cea 
mai activă în combaterea unei 
politici antipopulare, retrogra
de, cu grave consecințe pentru 
viitorul țării. Chiar din primele 
zile ale existenței sale, P.C.I. a 
fost nevoit să lupte împotriva 
forțelor care au adus la putere 
regimul lui Mussolini, prima 
dictatură fascistă din Europa. 
Nenumărați comuniști au fost 
aruncați în temnițe, alții au a- 
juns în fața plutoanelor de exe
cuție. în temniță, chinuit de fas
ciști, a murit și Antonio 
Gramsci, unul din întemeietorii 
P. C. L, gînditor marxist de o 
mare profunzine, și încercat mi
litant revoluționar. Dar 
durile partidului creșteau 
întrerupt, noi generații de lup
tători luînd locul celor câzuți 
la datorie. Potrivit unei anche
te efectuate în anii '30 marca 
majoritate a comuniștilor aduși 
in fata „tribunalului special" e- 
rau tineri, multi din ei aveau în 
momentul arestării sub 30 de 
ani.

Partidul Comunist Italian a 
dus o luptă neînfricată împotri
va războiului dc agresiune dez
lănțuit de Italia fascistă în Abi
sinia ca și împotriva intervenției 
regimului mussolinian, împreună 
cu Germania liitleristă, de partea 
rebelilor spanioli. într-un mo
ment esențial pentru situația din 
Europa, P.C.I. și-a afirmat de
plina solidaritate cu forțele de
mocratice, republicane care 
luptau pentru a respinge agre
siunea fascistă.

Comuniștii italieni, împreună 
cu alte forte democratice, s-au 
angajat activ în lupta împotri
va hitleriștilor care au declan
șat al doilea război mondial și 
au însîngerat popoarele Euro
pei. Rezistența antifascistă — 
născută din conștiința națiunii, 
din speranțele ei de libertate 
— a avut .în Partidul Comunist 
principala sa forță. Comuniștii 
au înfruntat primejdiile cu un 
curaj devenit legendar și au or
ganizat acțiuni armate care, cul- 
minînd cu insurecția armată din 
nord, au dat lovituri puter-

■

rîn-
ne-
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fasciștilor, 
partizani 

în adevărate
Grupurile 

s-au 
uni-

în treburile sale in-imixtiuni 
terne.

Partidul 
îndreaptă 
zarea realităților naționale, sti- 
mulind gîndirea vie, originală, 
capacitatea de creație politică 
străină închistării in scheme ab
stracte și formule rigide, elabo- 
rînd răspunsuri realiste la 
cerințele dezvoltării sociale, 
desfășurînd o amplă activitate 
creatoare în aplicarea princi
piilor fundamentale ale mar- 
xism-Ieninismului, la condițiile 
concrete ale Italici.

Comuniștii, ca și întregul nos
tru popor, participă cu profun
dă simpatie și solidaritate to
vărășească Ia marea sărbătoa
re a Partidului Comunist Ita
lian. Ne bucură sincer, din ini
mă, faptul că relațiile de priete
nie și solidaritate, pătrunse de 
spirit principial, statornicite în
tre Partidul Comunist Italian 
și Partidul Comunist Român cu
nosc o continuă dezvoltare. La 
întărirea acestor relații o con
tribuție însemnată au adus-o 
întâlnirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Luigi 
Longo, cu tovarășii Enrico Ber-

Comunist Italian își 
eforturile spre anali-

Comitetul Central al Partidului Comunist Român a 
trimis Comitetului Central al Partidului Comunist Italian 
o telegramă în care se spune :

Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Co

munist Italian, Comitetul Central a! Partidului Comunist Ro
mân, în numele comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii 
din Republica Socialistă România, adresează întregului dum
neavoastră partid, oamenilor muncii Italieni calde felicitări și 
un salut de solidaritate frățească.

Continuator al celor mai bune tradiții de luptă revoluționa
ră ale poporului italian, Partidul Comunist Italian și-a dedicat 
activitatea, în cursul existenței sale de jumătate de secol, slu
jirii devotate a intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale maselor largi populare, a cauzei democrației, socialismului 
și păcii. O pagină glorioasă aff istoriei partidului o constituie 
lupta eroică și plină de sacrificii a comuniștilor în mișcarea 
de rezistență împotrii a fascismului, pentru libertatea și inde
pendența țării. Ancorat profund în realitățile naționale, parti
dul dumneavoastră se bucură de înalt prestigiu și de spu- 
jinul a milioane de oameni ai muncii, constituind o xOița pu
ternică și dinamică în viața politică și socială a Italiei.

Membrii partidului nostru, oamenii muncii din România so
cialistă urmăresc cu viu interes preocupările și activitatea 
Partidului Comunist Italian pentru unirea forțelor muncitorești, 
democratice și progresiste, în vederea înfăptuirii aspirațnloi a 
progres și înnoire socială, independență naționala, prosperitate 
și o viață mai bună.

Este bine cunoscută contribuția pe care comuniștii italieni o 
aduc la lupta împotriva imperialismului, pentru asigurarea drep
tului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru pro
movarea cauzei păcii șl securității în Europa și în lume, a în
țelegerii și colaborării între popoare.

Partidul Comunist Italian, detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, depune eforturi susți
nute pentru unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, pentru promovarea unor ra
porturi bazate pe principiile marxism-leninismului șl aplicarea 
acestuia la condițiile naționale din fiecare țară, ale internațio
nalismului proletar, egalității, autonomiei și neamestecului în» 
treburile interne, ale încrederii, stimei șl respectului reciproc 
între partide.

Cu deosebită satisfacție relevăm relațiile de strînsă prietenie 
și solidaritate frățească statornicite pe baza acestor principii 
între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, 
între conducerile partidelor noastre. Aceste relații aduc o con-.- 
tributie însemnată la întărirea tradiționalei prietenii dintre 
popoarele și țările noastre, potrivit interesului reciproc, cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Ne exprimăm profunda convingere că legăturile internațio
naliste între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Italian vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul celor 
două partide și popoare, al cauzei unității șl intensificării co
laborării tovărășești în mișcarea comunistă, al unirii tuturor 
forțelor antiimperialiste.

La marele dumneavoastră jubileu, vă adresăm, dragi tovarăși, 
urarea fierbinte de a obține noi și mari succese în activitatea 
consacrată propășirii și bunăstării poporului italian, triumfului 
idealurilor nobile ale democrației, progresului și independenței 
naționale, socialismului și păcii.

Longo sublinia că s-a realizat 
o lărgire masivă a evantaiului 
forțelor interesate într-o trans
formare democratică și socială. 
„Problema politică care derivă 
de aici — arăta secretarul gene
ral al P.C.I. — este de a pro
mova o platformă de luptă și de 
inițiativă care să permită mai 
bine convergența și colaborarea 
unor forțe sociale atît de nu
meroase și diverse". Luigi Lon
go scotea în evidență : „Sarci
na pentru care luptăm, înainta
rea spre socialism, în democra
ție și pace, într-o societate a- 
vansată din punct de vedere in
dustrial și bogată în articulări 
democrate și civile, este o sar
cină nouă din punct de vedere 
istoric, pentru care este nevoie 
de fantezie, de inteligență poli
tică, de conștiință critică, de 
simț al istoriei, de o aprofunda
re din ce în ce mai mare a tu
turor trăsăturilor vieții națio
nale".

Partidul Comunist Italian, u- 
nul din detașamentele importan
te ale mișcării comuniste inter
naționale, și-a cucerit un bine
meritat prestigiu prin activita
tea sa pentru unitatea partidelor 
comuniste și muncitorești, pen
tru promovarea unor raporturi 
consecvent bazate pe principii
le marxism-leninismului și in- 
ternațiorfalismului proletar, ale 
egalității și încrederii între 
partide, stimei și respectului re
ciproc, pentru stricta respectare 
a dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora absolut independent 
politica sa, fără nici un fel de
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linguer și alți conducători ai 
P.C.I., schimburile rodnice de 
vederi și de experiență pri
lejuite de aceste întâlniri, 
precum și vizitele reciproce de 
delegații ale partidelor noas
tre. Aceste legături corespund 
intereselor ambelor partide, 
cauzei apropierii și întăririi tra
diționalei prietenii dintre po
poarele român șl Italian, cît și 
intereselor generale ale unită
ții și intensificării colaborării 
tovărășești în mișcarea comu
nistă.

Cele două partide acordă o 
deosebită apreciere bunelor le
gături dintre România și Italia 
care cunosc o continuă dezvol
tare pe multiple planuri, apre
ciind că lărgirea raporturilor 
de colaborare româno-italiană 
pe fundamentul principiilor in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității in drep
turi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc, constituie o contribu
ție la dezvoltarea prieteniei în
tre popoarele noastre, la apăra
rea păcii în Europa și în lume.

La cea de-a 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Italian a- 
dresăm comuniștilor italieni un 
salut tovărășesc, dorindu-Ie noi 
succese în lupta nobilă pe care 
o desfășoară în slujba interese
lor vitale ale poporului italian, 
pentru cauza democrației, păcii 
și socialismului.

REUNIUNEA LA NIVEL 
ÎNALT A STATELOR 
SEMNATARE A CARTEI 

DE LA TRIPOLI
• IN PALATUL prezidențial 

„Kubbeh“ din Cairo, a început 
miercuri conferința Ia nivel 
înalt a statelor arabe semnatare 
ale Cartei de la Tripoli.

Pe ordinea de zi figurează 
probleme legate de extinderea 
cooperării multilaterale dintre 
cele patru state. De asemenea, 
vor fi discutate problema în
cetării focului în zona Cana
lului de Suez și evoluția con
vorbirilor de la O.N.U., purtate 
sub auspiciile lui Gunnar Ja
rring, între reprezentanții păr
ților implicate în conflictul din 
Orientul Apropiat.
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