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în prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ieri au început 
Lucrările consfătuirii 
consacrate activității 

comerțului exterior
l'N SPRIJINUL

ORIENTĂRII 
PROEESIONALE

ELEVILOR J

LABORATORUL

Diversificarea profesiilor, con
centrarea producției industriale 
în mari întreprinderi, exigențele 
proceselor tehnologice sînt doar 
cîteva verigi dintr-un lanț de 
probleme care au determinat pe 
psihologi să întreprindă cerce
tări ample în scopul cunoașterii 
implicațiilor profunde privind 
mutațiile ce s-au produs pe har
ta profesiilor. Pentru aceasta, în 
întreprinderi au fost înființate 
laboratoare de psihologie și so
ciologie a muncii industriale. 
Dincolo de caracterul organizat 
în vederea desfășurării unor a- 
devărate campanii pentru o mai 
reală cunoaștere a specificului 
unor profesii și a orientării și 
reorientării cadrelor existente 
spre acele sectoare de muncă 
unde tehnologia a intervenit în 
mod hotărîtor, laboratoarele nou 
înființat^ sînt tot mai mult pre
ocupate pentru a corecta even
tualele anomalii profesionale. Și 
deși experiența de pînă acum a 
laboratorului de psiho-sociologie 
din cadrul Combinatului side
rurgic din Reșița nu este senza
țională — vîrsta de numai 3 ani 
nu spune prea mult — poate o- 
feri totuși cîteva puncte de re
per pentru ceea ce a însemnat 
crearea unui climat de cercetări 
într-un mediu muncitoresc cu 
tradiții seculare. Bine înzestrat 
din punct de vedere tehnic, la
boratorul a și efectuat deja o se
rie de studii. Anul trecut, de pildă, 
s-a lucrat la elaborarea unui stu
diu privind condițiile de muncă 
și microclimat, aspecte ale or
ganizării locului de muncă, mi" 
crorclațiile de grup etc. Dar ceea 
ce s-a urmărit în permanență a 
fost verificarea aptitudinilor Ș> 
deprinderilor practice ale unor 
categorii de muncitori care, an
gajați în combinat fără o verifi
care prealabilă, nu constituiau 
garanție sigură pentru mtnuirea 
tehnicii modeme. De cele mai 
multe ori lipsa „omului potrivit 
la locul potrivit" creează serioa
se prejudicii procesului de pro
ducție.

După cum ne încredințează 
ZOLTAN BOGATI, șeful labo
ratorului, care a părăsit un in
stitut de cercetare din Cluj pen
tru a se consacra unei munci 
de cunoaștere concretă a dina
micii și diversificării profesiilor 
industriale, s-a pornit, de fapt, 
de la zero. Experiența acumula
tă pînă atunci la care se adău
gau, treptat, și investigațiile de 
teren, au creat acea atmosferă

MIRCEA CRISTEA
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Se știe că după sfîrșitul răz
boiului și îndeosebi în anii care 
au urmat — procesul continuînd 
și azi și anuntindu-și o perma
nentă din ce în ce mai com
plexă. datorită ritmului intens 
de industrializare socialistă — 
s-a făcut resimțită în întreaga 
tară MIGRAȚIA către oraș a 
numeroși și numeroși „oameni 
ai pămîntului". Sub aparenta to
tuși simplei și explicabilei mo
dificări demografice ce ex
primă. dincolo de orice îndo
ială, una din realitățile domi
nante și cu profunde implicații 
politice ale anilor ce-î trăim, se 
ascund însă, particularizînd la 
nivelul fiecăruia dintre cei care 
au fost PRINȘI, îndelungi dez
rădăcinări și nu mai puțin înde
lungi integrări într-un alt spa
țiu uman.

Am ales, de aceea, pentru a- 
cest al doilea „destin contem
poran". destinul maistrului ca
zangiu de azi de Ia Uzina de 
utilaj chimic ..Grivița Roșie", 
Miron Lunceanu.

★
Faptul că Miron Lunceanu 

este maistru cazangiu la „Gri
vița Roșie". în București, nu la 
altă uzină, și nu în alt oraș, se 
datorează în mare măsură tată
lui său Ene Sandu.

Cînd. abia întors de pe front, 
Ene Sandu a plecat Ia Bucu
rești. „singur cu patru clase pri
mare". cum a spus odată bă
iatul cel mai mare. Miron, nu 
aiunsese încă să fie elev la 
școala primară din comuna în 
care se născuse — Baldovinești. 
în Oltenia.

Nimeni din neamul lor nu 
mai trăise și muncise la oraș și

semne că vor încerca și alții 
în afară de Ene Sandu nu se 
arătară. Cel puțin în anii care

(Continuare în pag. a V-a)

CONSTANTIN STOICIU

Printre planșetele din atelie
rele de proiectări, printre utila
jele din secțiile prelucrătoare, 
în atelierele de încercări și ex
perimentări, în laboratoare, pre
tutindeni în compartimentul de 
fabricație a mașinilor unelte te 
ispitește dialogul cu tinerii. Cu 
tinerii în primul rînd pentru că 
ei reprezintă în Uzina mecani
că din Cugir, o prezență majo
ritară, activă, dinamică a căror 
semnătură apare cu majuscule 
pe toate produsele cu această 
prestigioasă marcă.

— Lucrați de mult aici ?
— De cinci ani.
— Care credeți că este reali

zarea cea mai reprezentativă a 
uzinei în această perioadă, la 
care dv„ inginerii din promoția 
dv., și-au adus contribuția ?

înainte de a răspunde, ingine
rul Gheorghe Băluțîu încearcă 

■ o rememorare. Trebuie să-și 
reamintească zeci de tipuri de 
mașini unelte, cîte s-au con
ceput, proiectat și asimilat în 
această perioadă, să se oprească 
asupra caracteristicilor lor, să 
discearnă. să facă comparații.

— Consider că se poate vorbi 
in acest sens despre mașinile de 
frezat roți dințate din familia 
„F. n.“, adică FD-500 și FD- 
800. Și privește pentru confir
mare parcă, spre colegii săi de 
promoție. Cornel Tndor și Do
rin Munteanu, martori și ei și 
participant! la toate succesele 
colectivului din această perioa
dă.

Una dintre cele mai vechi în
treprinderi industriale de pe 
teritoriul țării, — între copertele 
monografiei sale se adună cu 
întreaga lor încărcătură fapti
că multe decenii — U.M. Cugir

ROMULUS LAL

ÎN EDITURA 

POLITICĂ

A APĂRUT:

NICOLAE
CEAUȘESCU:

Cuvîntare la consfă

tuirea cu cadrele din 

agricultura județului 

Ialomița.

2 februarie 1971.

Miercuri; 3 februarie, s-au 
deschis în Capitală, în prezența 
tovarășului Nicolae' Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, lucrările Con
sfătuirii privind activitatea de 
comerț exterior, convooată din 
inițiativa conducerii de partid și 
de stat.

La Consfătuire sînt prezenți 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Manea Mănes-

cu, precum și Mihai Marinescu 
și Ion Pățan, vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri, Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior. Iau parte mi
niștri, conducători ai organizații
lor economice centrale, șefii mi
siunilor diplomatice și ai agenții
lor comerciale ale României în 
străinătate, conducători ai între
prinderilor de comerț exterior, ai 
centralelor economice și ai unor 
mari întreprinderi producătoare 
de mărfuri pentru export, secre

tari ai comitetelor județene de 
partid, activiști de partid și de 
stat.

Lucrările Consfătuirii au fost 
deschise de tovarășul Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri.

Ministrul comerțului exterior, 
Cornel Burtică, a prezentat . ra
portul privind realizarea planului 
de comerț exterior în perioada 
1966—1970 și sarcinile ce revin 
activității de comerț exterior în 
cincinalul 1971—1975.

Lucrările Consfătuirii continuă.

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

(Continuare in pag. a V-a)

Sesiune de examene la Institutul politehnic București — Facul
tatea electronică.

„TRAIUL UȘOR66
E VIATĂ GREA

Nu știu cînd și de ce filozo
fează oamenii. Și poate că ba
lansul acela ciudat al gîndului 
între realitate și iluzie, între 
dorință și realizarea ei, între 
apreciere și auto apreciere nici 
nu se numește filozofie.

Cu Mircea Peteanu, poreclit 
Pași, un tînăr de 28 de ani din 
Timișoara, nu duceam o dis
cuție filozofică. Cu toate că el 
îmi povestea despre sine, cu 
toate că, la intervale, eveni
mentele lui se conturau într-o 
atitudine, într-o concepție. Era, 
ceea-ce se cheamă frecvent, un 
om de nimic. O recunoștea. îi 
plăcea chiar atributul.

.... ..... «

— Fiecare să-și vadă de ale 
lui, îmi spunea. Fiecare să tră
iască cum vrea, cum îi con
vine...

Mircea Peteanu a făcut, în 
copilărie, o școală de reeduca
re, a învățat apoi meseria de 
frizer, a practicat-o o vreme, 
s-a plictisit, e greu să mun
cești mereu, spune el, se ocu
pă acum de „bișniță", înlesnește 
afaceri, un soi de interme
diar... Nu-1 întreb de ce face 
asta, îmi explică tot el, de 
data asta „filozofînd" vădit : •

— îmi place să trăiesc ușor, 
să nu fac eforturi prea mari...

— Și ești mulțumit ?

N-am avut pretenția să-mi 
răspundă. Era, poate, o pătrun
dere prea indiscretă într-un 
teritoriu lăuntric, unde. se de
cantează adevărul de impostu
ra Iui, falsul de unicat, super
ficialitatea de profunzime...

Și unde, doar privit dinafară, 
graficul unei existențe gratuite 
devine ridicol și dureros... Scu
turat de cuvinte, un om rămî- 
ne, măsurîndu-și traiul cu uni
tățile neîndestulătoare ale ace
lui „vreau să trăiesc ușor", gol 
și inutil, stingher și bătut de 
întimplare...

Și m-am gîndit atunci la a- 
ccastă bizară alcătuire de cu

vinte, această sonoră expresie 
filozofică atît de frecventă; a 
trăi ușor... ★

într-o recentă anchetă despre 
ideal, 100 de elevi ai Liceului 
nr. 4 din Timișoara încercase
ră să alăture verbului „a trăi" 
atributele unei perspective. „A 
trăi frumos" a fost cea mai 
des întîlnită aspirație. Adică, 
au explicat ei : a te simți un 
om adevărat, a te bucura de

G. ENIȘTEANU

(Continuare in pag. a II-a)
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IINIIEE DE IIIH1A Al E CINCINAIULUI
• Fonduri de in

vestiții : circa 8 mili
oane lei.

• Tn ultimii cinci 
ani au apărut noi și 
importante obiective 
economice :

— Poligonul de prefabri- 
cate-Cluj, cu o capa
citate de 780 aparta
mente convenționale ;

— Laminorul de Ia „In
dustria Sîrmii"-Cîm- 
pia Turzii;

— Combinatul de celu
loză ți hîrtie-Dej ;

— Fabrica de pîine-Cluj.

• Numărul trac
toarelor a crescut de 
la 2 509 la 2 828, iar 
cel al combinelor de 
la 863 la 1 055.

ACȚIUNEA
CULTURALĂ

• Suprafața live
zilor și pepinierelor 
agricole a crescut 
de la 10 459 ha la 
13 294 ha.

• Producția globa
lă a fost cu 82 la 
sută mai mare decît 
cea obținută în cinci 
ani anteriori.

• Pentru dezvol
tarea și moderniza
rea agriculturii au 
fost alocate fonduri 
în valoare de 695 
milioane iei.

I 
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Interviu
Cu sociologul
H. H; SȚAHL
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REZISTENTA *

In mediul sătesc
Tovarășe profesor, știm 

că în toate vacanțele 
mergeți cu echipele stu
dențești în sate unde fa
ceți observații, culegeți 
date. Ce ne puteți spune 
despre evoluția satului 
românesc, cum influențea
ză modernizarea așezări
lor sătești mentalitatea 
oamenilor?

Am avut pasiunea cercetării 
satelor noastre încă din tine
rețe. Ca istoric și mai ales ca 
sociolog și folclorist, am bătut 
cu piciorul drumurile țării și 
am trăit îndelung printre oa
menii satelor. M-am legat în 
special de extraordinara bogăție 
cultural-folclorică a oamenilor 
•acelora, care au fost în stare, în 
ciuda stării lor economice mi
zerabile, analfabetismului și a 
proastei lor stări sanitare, să 
creeze o „civilizație țărănească" 
de o frumusețe fără pereche în 
lume. Mi-au fost dragi acești 
oameni, cărora li s-ar fi căzut 
o „laudă" ceva mai concretă 
decît cea care i-a plasat, cînd- 
va, într-un Iluzoriu „spațiu mio
ritic".

Ei continuă a-mi* fi dragi și 
astăzi, cînd lumea s-a schimbat 
atît de mult îneît, dacă ai pri
lejul să te întorci într-un sat 
unde n-ai mai fost de 30 de 
ani, ai impresia că te-ai mutat 
In altă țară. S-au petrecut, în
tre timp, atîtea evenimente, 
s-au produs atîtea schimbări ! 
A trecut peste ei războiul ; baza 
lor economică este astăzi alta 
decît cea a gospodăriei țărănești 
individuale ; s-au născut și au 
prins cheag formele de orga
nizare cooperatistă ; în locul 
plugului primitiv și al muncii 
manuale, se folosesc cele . mai 
moderne mașini-unelte și se 
aplică învățămintele unei agri
culturi avansate ; s-au ridicat 
școli ; învățămîntul e azi obli
gatoriu de zece ani; există o 
serie de servicii sociale răspîn- 
dite în număr din ce în ce mal 
mare. Intr-un cuvînt, Intr-ade
văr parcă ai fi în altă țară.

Convorbire realizată de
ION MARCOVICI

(Continuare In pag. 0 IV-a).
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I

OPEREI ’
de PETRU POPESCU

I
Neajunsul formulelor celebre este acela că ele pot fi in

vocate oricînd, oricurri și’de orișicine, în sprijinul unor ati
tudini, teorii și acțiuni dintre cele mai contradictorii. Dra- S 
pat ca într-o mantă în cine știe ce mare dicton, orice fe
nomen îmbracă aparența adevărului. Adversarii cei mai de
clarați se pot reclama de la aceiași autori, pot folosi a- 
celeași maxime (vai, cuvîntul e încă polisemantic, încă in
terpretabil, încă ambiguu I), își pot arunca aceleași argu
mente așa cum sportivii își aruncă aceeași minge a tuturor 
și a nimănui.

Celebra, formulă „Scrieți, băieți, numai scrieți I", arhicu
noscută și arhiinvocată, e oricînd valabilă firește într-o 
cultură tînără. La dreptul vorbind, tînără cultura română 
nu e decît din punctul de vedere al modernității (și cu ade
vărat nici din acela), însă prefacerile spirituale din seco
lul trecut au adus după sine conștiința noului și a ineditu
lui, sau, în orice caz, a renăscutului. Obiectiv și istoric, 
sîntem o cultură străveche, și etajele ei încep de la naște
rea omenirii. Subiectiv, sîntem o cultură tînără, pentru că 
formarea națiunii moderne a întîrziat la noi pînă în seco
lul trecut. Astfel, senzația că nu avem suficient corp de 
operă nu ne mai părăsește, și mereu ni se pare că a 
scrie doar, numai a scrie, e esențial și suficient.

Esențial, desigur. Suficient, nu. După o perioadă de re
lativă sicitate, cunoscînd reflexe ale unei estetici dramatice, 
o mai mare descătușare ae fonduri și forme, o febră de 
Creștere, o frenezie a creației s-a manifestat în ultimii ani. 
Foarte bine, am exclamat cu toții.

(Continuare în pag. a IV-a)
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Astăzi se deschide 
la București
PRIMA SESIUNE NA
ȚIONALĂ DE COMU
NICĂRI ȘTIINȚIFICE A 
TINERILOR DIN META
LURGIE

începînd de astăzi, timp de 
trei zile, în localul Institutului 
politehnic București își desfă
șoară lucrările prima sesiune na
țională de comunicări științifice 
a tinerilor din metalurgie orga
nizată de Uniunea Tineretului 
Comunist, Ministerul Industriei 
Metalurgice și institutul depar
tamental de specialitate — 
I.C.E.M. în legătură cu acest 
eveniment din activitatea tine
rilor cercetători, tovarășul Iosif 
Walter, secretar al C.C. al U.T.C. 
ne-a declarat :

Această primă sesiune a ti
nerilor din industria metalurgică, 
încadrată în seria de manifestări 
închinate aniversării semicente
narului partidului, în întîmpina- 
rea Congresului organizației noas
tre, reunește specialiști din prin
cipalele centre siderurgice și de 
învățămînt metalurgic din țară, 
își dau întîlnire, începînd de 
astăzi, tineri care lucrează la 
Combinatele siderurgice din 
Reșița, Hunedoara și Galați, la 
uzine din Calan, Vlăhița, Cîm- 
nia Turzii, Cluj, Ploiești, Oțelul 
Roșu și București, alături de cer
cetătorii institutului gazdă fiind 
prezenți colegii lor de la Insti
tutul de cercetări și proiectări 
electronice, cadre didactice de la 
institutele politehnice din Bucu
rești și Cluj.

Lucrările sesiunii se vor des
fășura în cadrul a șase secții de 
specialitate, după cum urmea
ză : Fonte oțelării; Materiale re
fractare — cocs — semicocs ; 
Oțeluri — coroziune; Metalur
gie fizică ; Deformări plastice ; 
Aliaj neferoase — metalurgia 
pulberilor.

După cum se poate observa și 
din gruparea lor pe secții, lu
crările pregătite, în număr de 
peste 100, acoperă o arie tema
tică foarte largă, avînd ca obiect 
de cercetare subiecte dintre cele 
mai importante, de mare actua
litate pentru industria noastră 
metalurgică.

Pentru informarea cititorilor 
menționăm că lucrările celor 
șase secții se vor desfășura în 
următoarele săli din incinta In
stitutului politehnic bucureștean : 
Fonte — turnătorii (LO22) ; Ma
teriale refractare — cocs — semi
cocs (A 140) ; Oțeluri — coro
ziune (A 040) ; Metalurgie fizi
că (A 141) ; Deformări plastice 
(18) ; Aliaje neferoase, metalur
gia pulberilor (L 117).

SUBREDACTIILE JUDE
ȚENE TRANSMIT

HARGHITA: în stațiunea
balneoclimaterică Tușnad s-a 
inaugurat primul dintre cele 
trei mari hoteluri turistice aflate 
în construcție în județul Har- 
ghit^. Camere confortabile, în- 
sumînd 150 de paturi, unități de 
alimentație publică, se află Ia 
dispoziția turiștilor. Constructo
rii ne-au dezvăluit surprizele 
viitorului : un teleferic pînă la 
lacul „Sfînta Ana", campinguri, 
hanuri și restaurante, debarca
der pe lacul „Ciucaș", terenuri 
de golf, hipism și patinaj. (V. 
loan).

MEHEDINȚI. „Luna cultu
rii mehedințene" — amplă ma
nifestare dedicată semicentena
rului partidului — a avut in
clusă și dezbaterea „Forme și 
metode de educație a tineretu
lui în așezămintele de cultură". 
Printre invitați au fost cadre de 
conducere din instituții cultu
rale. (C. Juan).

BUZĂU : Din ciclul de mani
festări închinate semicentenaru
lui s-a desfășurat faza de masă a 
celui de-al X-lea Concurs al 
formațiilor muzical-coregrafice, 
în centrele Luciu, Mihăilești, 
Pietroasele, Pogoanele etc. re
unind 3 500 de artiști amatori. 
Aplauze îndelungi au răsplă
tit corurile din Pogoanele, Că
tina etc., pe dansatorii din Gura 
Teghii, Siriu, grupurile vocale 
din Nehoiu și Scutelnici. (C. B.).

CLUJ: Sub egida Comitetu
lui municipal al U.T.C., la Cluj 
s-a inaugurat un „Studio de 
poezie" pentru elevi. Cu acest 
prilej la Casa de cultură a stu
denților a avut loc un recital 
de muzică și poezie intitulat 
„Solstițiu de vară". (N. Be- 
none).

DÎMBOVIȚA: Ample mani
festări organizate în cinstea se
micentenarului partidului au 
loc în județul nostra. O parte 
din tineri participă la concursul 
„50 de ani de la crearea P.C.R.", 
alții la concursurile „Tîrgoviștc 
— leagăn al culturii românești" 
și „Lupta poporului român pen
tru realizarea unității naționale", 
în această lună va avea Ioc 
simpozionul „P.C.R. — continua
tor al tradițiilor mișcării de
mocratice și revoluționare a 
clasei muncitoare, a poporului 
român". (FI. Dragomir).

CONSTANȚA. La Constanța, 
duminică 31 ianuarie 1971, a 
avut loc deschiderea festivă a 
șantierului tineretului de la 
Complexul cultural-sportiv. Au 
participat peste 2 000 de tineri. 
El se înscrie în șirul de acțiuni 
dedicate Congresului al IX-lea 
al U.T.C. și .semicentenarului 
partidului, și va fi dat, în folosin
ță la 15 noiembrie 1971. Com
plexul va cuprinde un patinoar, 
diferite amenajări pentru activi
tatea cultural-spnrtivă și de a- 
grement. (Marin Nicolae),

LUCRĂRI MUZICALE 
DORU POPOVICI

Ce lucrări ați scris în cins
tea Semicentenarului ?

— In primul rind cîntecul de 
mase ,,Poartă-mă gindule" pe 
versuri de Domnica Filimon, 
distins cu Premul II la recentul 
Concurs național „Ion Vidu".

Madrigalul dramatic „Nicolae 
Iorga în fața norții", este o 
piesă despre marele savant 
și luptător împotriva fascismu
lui, și o nouă lucrare pentru or
chestră mare — Simfonia a 4-a. 
Am scris, de asemenea, în cins
tea Semicentenarului, un amplu 
studiu intitulat „Tema patrioti
că și istorică în muzica româ
nească in ultimele decenii".

EDITURA UNIVERS
Convorbirea pe care am avut-o 

cu tov. DUMITRU MAZILU, re
dactor șef al editurii ne-a prile
juit consemnarea pentru tinerii 
noștri cititori a unor apariții de 
real interes.

— Eforturile principale ale co
lectivului redacțional se vor în
drepta spre crearea unei perso
nalități distincte a editurii în pri
mul rind pe linia calității tradu
cerilor și selectării unor lucrări 
situate pe treapta superioară a 
valorii la nivelul literaturii uni
versale. Ne gindim și la un stil 
al prezentării grafice. Vrem ca 
oricine va lua în mină o carte 
purtînd girul editurii noastre să-și 
dea seama de la bun început de 
garanția ei de calitate.

Să trecem acum la o sumară 
prezentare a celor mal reprezen
tative lucrări din cele peste 200 
cîte vom publica în 1971 în colec
țiile „Clasicii literaturii universa
le", „Romanul sec. XX“ „Orfeu" 
(bilingvă) „Poesis", „Thalia", 
„Meridiane", „Enigma", „Zenit", 
„Antologii", „Studii", „Monogra
fii", „Eseuri". Reputatul drama
turg șl prozator elvețian Max 
Frisch va fi prezent in librăriile 
noastre cu unul din cele mai re
prezentative romane ale sale 
„Homo Faber".

Din literatura engleză rețin a- 
tenția sonetele lui Browning, tra
ducerile din Shakespeare ale Iul 
Ion Vinea, ediția bilingvă a poe
melor lui Eliot, tulburătorul ro
man „Orb prin Gaza" a Iul Hux
ley.

Literatura franceză va fi repre
zentată printre altele de un vo
lum cuprlnzînd întreaga operă 
dramatică a Iui Beckett, de cele
bra povestire „Capodopera necu
noscută" de Balzac cu ilustrații de 
Picasso, scrisorile doamnei de Ș6- 
vigne, o culegere din lirica lui 
Pierre Emanuel, romanele „Călă
torie în Congo" de A. Gide, 
„Să-mi rămînă bucuria" de Gio- 
no, „Chibriturile suedeze" de Sa
batier, „Fecunditate" de Zoia, 
„Drumul regesc" de Malraux.

Două volume din cele mal cu
noscute scrieri în proză ale iul 
Wieland, romanele ,,Wilhelm
Meister" ale lui Goethe și „în țara 
huzurului" de H. Mânu, aparți- 
nînd literaturii germane nu tre
buie să lipsească din bibliotecă.

Merită semnalate apariția unor 
alte valoroase creații ca : „Trium
ful morții" de D’Anunzio, „Stră
bunii noștri" de Calvino, „Masca
rada" de Moravia, „Fantomara" 
de Silone, „Stoicul" de Dreiser.

Vor apare de asemenea intere
sante lucrări din literatura rusă 
și sovietică cum sînt „Petersburg" 
de Belîl, versuri de Blok, Evtu- 
șenko, Esenin, vol. 8 din operele 
lui Dostoievskl, voi. 6 din ciclul 
„Oameni, ani, viață" de Ehren
burg, romanele „Delapidatorii" de 
Kataev, „Fugară pe valuri" de 
Grin. „îngerul de foc" de Brlusov, 
reeditarea trilogiei autobiografice 
a lui Gorki.

Și alte 
bulgară, 
iugoslavă,

austriacă»literaturi : ________
cehoslovacă, elvețiană, 

maghiară,iugoslava, magmara, spaniolă, 
suedeză — vor avea in librăriile 
noastre Importante lucrări.

La încheiere cîteva din volume
le aparțintnd sectorului de teorie, 
istorice si critică literară : „Car
nete" de Camus, „Poezia" de 
Croce, „Literatura latină" de Ba- 
vet, „Prometeu sau viața iul Bal
zac." de Mourois, „Principiul poe
tic" de Poe, „Maximo șl reflecții" 
de Goethe, „O istorie vie a lite
raturii de azi" de Bolsdeffre. 
„Lupta Împotriva absurdului" de 
N. Balotă, „Geografii spirituale" 
de D. Hăulică, „Medalioane fran
ceze" de S. Cloculescu.

RADU LEVARDA

CADRAN 
ȘTIINȚIFIC

ÎNCĂ UN PAS
De mărimea unui bob de ma

zăre, situată Ia baza creierului, 
glanda hipofiză controlează prin 
intermediul hormonilor funcțio
narea tuturor glandelor endocri
ne ale organismului. După două 
decenii de cercetări, o echipă a 
Universității din California a 
izbutit, în 1956, să izoleze și să 
purifice 8 din cei 10 hormoni 
hipofizari cunoscuți. Recent, ea 
a reușit să sintetizeze hormonul 
creșterii. Ne aflăm în fața unei 
performanțe tehnice, care mar-

chează încă un pas pe linia rea
lizării în laborator a molecule
lor din care sîntem constituiți. 
Hormonul creșterii reprezintă 
cea mai mare moleculă reconsti
tuită pînă în prezent de către 
om. El cuprinde 188 de acizi a- 
minați (prima enzimă sintetică, 
obținută acum doi ani, nu avea 
decît 124 de acizi aminați). Ex
tras pe cale naturală (din glan
dele unor animale), hormonul 
creșterii nu puica fi utilizat de
cît dacă provenea din hipofize 
prelevate de la cadavre umane 
sau de la maimuțe. De la alte 
animale nu avea efect. Și tre
buiau 650 de hipofize umane 
pentru a obține cantitatea de 
hormoni necesară tratării unui 
singur copil. S-a constatat că a- 
cest hormon stimulează în ace
lași timp producția de lapte, 
declanșează activitatea glandelor 
sexuale, accelerează cicatrizarea 
rănilor și consolidarea fracturi
lor, regularizează metabolismul 
zaharurilor și grăsimilor. Această 
sinteză deschide mari perspec
tive terapeutice, dar nu intr-un 
viitor imediat. Pe lingă faptul 
că hormonul realizat în labora
tor nu posedă încă decît 10 la 
sută din puterea activă a celui 
natura] (din cauza impurităților 
ce le conține) se apreciază că 
sînt necesari trei ani pentru a 
trece la faza fabricării indus
triale.

FRAGIL DAR... REZIS
TENT

Micile ciudățenii ale poștei a- 
ting dimensiuni neașteptate cînd 
e vorba de colete. Iată un exem
plu : aveam de trimis, zilele tre
cute, un colet conținînd discuri 
muzicale. Le-am ambalat cores
punzător, într-o cutie din car
ton gofrat și ne-am prezentat la 
oficiu. Bineînțeles, dintr-o pre
vedere suplimentară, am scris pe 
ambalaj: „Fragil", iar pe for
mular, la rubrica respectivă, va
loarea conținutului. Replica func
ționarei a fost surprinzătoare : 
nu Se pune mențiunea „Fragil" 
decît dacă ambalajul (cutia) este 
din metal! Prezentindu-ne peste 
cîteva zile cu o cutie din metal 
(procurată... să nu mai vorbim 
cum) o altă surpriză: indicația 
„Fragil" exclude menționarea 
valorii conținutului (deci, în caz 
de deteriorare — mult mai pro
babilă la un colet fragil — nu se 
pot cere despăgubiri în funcție 
de valoarea trimiterii).

Cît despre cutia de metal... 
Ni se pare de la sine înțeles că 
un asemenea solid ambalaj 
(foarte scump și greu de procu
rat) exclude tocmai el mențiunea 
„Fragil". Pe cînd ne pregăteam 
să plecăm, renunțînd la intenția 
de a dezlega asemenea șarade 
ținînd de ordonanțele forurilor 
poștale, a sosit mașina pentru a 
încărca caietele. Văzînd cum sînt 
aruncate de-a valma, de la cîțiva 
metri înălțime (ce „Fragil", ce 
mențiune sau indicație!), ne-am 
imaginat cu groază că transpor
tul și descărcarea se fac la fel 
(funcționara, zîmbind priete
nește, ne-a confirmat) și am în
țeles. Așa îneît vă dăm un sfat: 
luați coletul „Fragil" sub braț 
și transportați-l singuri la desti
nație. E mai sigur.

T. U.

* MUZICĂ 
UȘOARĂ

5 MINUTE CU 
NICOLAE COVACI

Nicolae Covaci este conducă
torul formației timișorene Phoe
nix.

— Cum se explică absența în
delungată a „Pnoenix"-ului pe 
estrade ?

— înlocuirea a doi vechi mem
bri din formație a impus o peri
oadă de „tăcere", necesară inte
grării noilor veniți: Cornel Liu
ba (baterie), Laurențiu Butoi 
(flaut), Zoltân Kovâcs (ghitară 
bass) și Mircea Baniciu (solist 
vocal). în plus, ideea inedită de 
a întrebuința un cuplu de bate- 
riști ne-a ridicat unele probleme 
— legate de formula ritmică op
timă pentru fiecare melodie. Și 
dacă vă gîndiți că avem peste 
50 de compoziții...

Repetăm zi și noapte, căci ne 
așteaptă grele încercări : un lung 
turneu prin țară, prin intermediul 
A.R.I.A. (la sfîrșitul lui februarie) 
dar mai ales un spectacol cu co
laborarea Filarmonicii din Timi
șoara (două concerte „acasă" și 
două la București). Am scris deja 
partiturile pentru toate instru
mentele (8—10 viori, violoncele,

suflători). Vom fi acompaniați de 
un cor de femei.

în încheiere, aș vrea să 
precizez că, din cauza pro
gramului încărcat pe oare l-am 
amintit (cuplat cu dificultățile se
siunii de examene), dar 
din cauza modificărilor 
survenite în grup, s-ar 
nu putem pregăti ceva 
la nivelul pretențiilor 
pentru Festivalul formațiilor stu
dențești (ediția a II-a) organizat 
de Institutul de Arhitectură. A- 
cest lucra pune sub semn de în
trebare participarea noastră la 
manifestarea din luna martie, 
spre marele nostru regret.

mai ales 
recente 

putea să 
original, 
noastre,

OCT. U.

ț STUDENȚEȘTI

„ATELIER" PENTRU 
OAMENI CU IDEI

La inițiativa Comitetului A.S., 
în Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu" din București a fost creat 
un atelier de proiectare al stu
denților.

— în vederea stimulării cer
cetării științifice studențești — 
ne declară asistentul Emil (Mac) 
Popescu, președintele asociației
— am căutat să atragem în ca
drul acestui „atelier" pe cei 
mai buni studenți. Proiectele 
executate de ei sînt contractate 
de asociația noastră cu diverse 
organizații economice.

— Cum este organizat atelie
rul 7

— Am cooptat — pe baza unui 
contract care prevede, în esență, 
cel puțin trei ore de lucru pe zi
— studenți cu medii peste 8 —, 
ceea ce asigură, în primul rînd’, 
calitatea proiectelor executate. 
Lucrează grupe de 8—15 studenți 
la o temă. Proiectăm, desenăm, 
copiem, multiplicăm, normăm 
(asta e cea mai grea parte

lucrării !). Pentru rezolva- 
problemelor de rezis- 
a materialelor, colabo- 

cu catedra de speciali- 
a institutului. Momentan 
un atelier dar în cu- 

— cu sprijinul rectoratu-

a 
rea 
tență 
răm 
tate 
av.ero 
rînd 
lui — vom fi' in măsură să ne 
lărgim activitatea prin mutarea 
intr-un spațiu corespunzător.

— Atelierul ființează de citeva 
luni. In acest timp ați realizat 
ceva ?

— Da. Am terminat aproape 
comanda „Complexului de pa- 
nificație-București", care ne-a 
solicitat o serie de studii teh- 
nico-economice pentru trei noi 
centre de prezentare și desfa
cere a produselor. Paralel, o altă 
echipă a lucrat la grafica de 
prezentare a noilor ambalaje 
pentru industria de panificație. 
Am contractat apoi cu Complexul 
de exploatare și industrializare 
a lemnului — Miercurea C'iuc 
studii și proiecte pentru noi 
garnituri de mobilă de bucătă
rie, camere pentru copii, sufra
gerii. Inedite au fost proiectele 
pentru garnituri de mobilă să
sească și două tipuri de porți 
ardelenești — toate pentru ex
port.

— în prezent la ce lucrați ?
— Colaborăm cu Ministerul 

Industriei Ușoare pentru proiec
tarea unor magazine de prezen
tare și desfacere a produselor 
din sticlă, textile, de pielărie, iar 
cu O.C.L. sector 3 pentru ame
najarea unor magazine centrale 
pentru care proiectăm totul — 
de la firmele luminoase pînă la 
mobila de Interior.

— Pentru vacanță ce pregătiți ?
— Va fi o „practică" serioasă, 

utilă dar și plăcută — în mij
locul naturii. Este vorba de un 
acord încheiat cu Ministerul Tu
rismului pentru amenajarea fru
moasei zone dintre Cimpulung- 
Muscel și Bran, lucrare de mare 
amploare, necesitind peste 300 
studii monografice care vor pre
vedea amplasarea unor obiec
tive turistice precum și ame
najarea gospodăriilor sătești de 
acolo pentru cazarea turiștilor.

E. PETRAN

' REPORTAJ 
DE BUZUNAR <

RUINURILE BACĂULUI
Cred că orice băcăuan care se 

respectă știe să arate unde a fost 
făcută această descoperire ar
heologică. Cum cel mai indicat 
ghid era totuși descoperitorul, 
l-am rugat pe profesorul IU
LIAN ANTONESCU — directo
rul Muzeului de istorie și artă, 
să meargă cu noi la fata locu
lui, adică la biserica Sf. Precista, 
o ctitorie din 1.492, plasată într-o 
livadă de meri.

— Acum trei. ani. primele son
daje — ..norocoase" — au dezve
lit colțul de sud-est al subsolu
lui unui palat domnesc. Găsisem 
acel comolex arhitectonic pome
nit in documente ca fiind curtea 
domnească de la Bacău a lui 
Alexandrei, fiul lui Ștefan cel 
Mare, care fusese numit vice-

domn, asociat la domnie. Pe vre
mea lui Ștefan, riul Bistrița 
curgea chiar aici, pe lingă botul 
de deal. Complexul conținea pa
latul propriu-zis, dependințele 
gospodărești și biserica — ră
masă așa cum se vede după trei 
restaurări.

întimplarea face să mă fi in
teresat de această curte și să 
descopăr, în cronici burgunde, 
relatarea unui anumit domn De 
Bracquemont care, prin 1485 — 
deci pe vremea cînd Alexăndrel 
era aici — a trecut din regatul 
Ungariei spre Polonia prin Mol
dova. în loc să se oprească la 
Suceava, De Bracquemont, sfă
tuit de cei ce doreau să slăbeas
că puterea lui Ștefan, se oprește 
la Bacău și tratează politică eu
ropeană cu Alexăndrel care, fla
tat, primește să fie numit domn. 
Pe amintit că Alexăndrel era 
însurat cu fiica lui Bartolomeu 
Dragffy, zis „Birtoc-Vodă" — 
principele Transilvaniei.

La vremea aceea orașul con
trola drumul spre Transilvania 
prin Valea Trotușului și drumul 
către Muntenia. Căderea Chiliei 
și Cetății Albe sub turci tfebuie 
să fi dublat importanța Bacăului 
ca oraș de vamă. Am găsit 
foarte multă ceramică — vase 
autohtone, făcute cu rafinamen
tul celor de la Suceava sau 
Neamț, vase aduse din Muntenia 
și din alte părți, precum amfo- 
rete anatoliene, ceramică de lux 
persană, sticlărie cracoviană. 
Cahlele sînt splendide — iar pre
cizia însemnelor heraldice mă 
face să cred că artiștii s-au ins
pirat din armurile purtate curent 
în palat, deci că noi aveam, pe 
lingă luptătorul ușor înarmat — 
de tip oriental, și luptători în 
armură. Descoperirile de pină 
acum sugerează multe lucruri ; 
mărimea beciurilor, de pildă, a- 
rată existența unui intens co
merț de tranzit, printre care co
merțul cu sare din ocnele Slă- 
niculul, fiindcă eu nu cred în 
teza desalinizării apei de mare 
în zona nord-pontică...

N. P.

UN ELEV EXPUNE
Szasz Mihai, elev la Liceul 

nr. 1 din municipiul Sighișoara, 
e un talentat pictor amator care 
și-a expus multe din creațiile 
lui în cadrai unor expoziții șco
lare de artă plastică. în întîm- 
pinarea celui de-al IX-le>a Con
gres al U.T.C. s-a hotărît să 
deschidă o expoziție personală 
pentru care a realizat 60 de pic
turi în ulei și grafică. Datorită 
sprijinului acordat de către co
mitetul municipal al U.T.C., tî- 
nărul pictor își deschide expozi
ția la Casa de cultură „Mihai 
Eminescu".

C. POGĂCEANU

„CUNUNA DE PE SO
MEȘ" LA AGRIGENTO

Folclorul românesc va fi re
prezentat la ediția din acest an 
a prestigiosului concurs de la A- 
grigento (Sicilia) de ansamblul 
județului Bistrița-Năsăud : „Cu
nuna de pe Someș". La con
cursul folcloric „Migdalul înflo
rit", pe oare îl găzduiește Sici
lia între 7 și 15 februarie, vor 
participa formații din Bulgaria, 
Grecia, Italia, Brazilia, țările A- 
fricii etc. 
format din 
tori și doi 
terpreta în
cîntece și dansuri populare din 
toate zonele țării precum și ta
bloul folcloric „Nuntă pe So
meș". De remarcat este faptul că 
membrii juriului vor fi risipiți în 
mai multe orașe ale Italiei de un
de vor urmări programul con
cursului la televiziune, iar notele 
vor fi comunicate prin telefon. 
Urăm ansamblului românesc mult 
succes și trofeul cel mare : „Tem
plul de aur".

I. CIMPEANU

Ansamblul românesc, 
10 perechi de dansa- 
soliști vooali, va în

cadrai concursului

DE CE SĂ MOARĂ

GESTURILE

CANDORII?
Mă aflu, la un 

sfîrșit de săptămî- 
nă, într-un tren 
care vine de pe Va
lea Prahovei. De pe 
culoarul unui va
gon oamenii, — 
stînd într-un echi
libru indecis din 
cauza înghesuielii 
- ascultă zgomote
le, chiuiturile, glu
mele care se aud 
dintr-un comparti
ment, bine închis, 
bine acoperit vede
rilor de storuri. Se 
pare că dincolo de 
uși se petrec lu
cruri ciudate, ți
pete nefirești, ho
hote de rîs exage
rate și, printre ele, 
versuri, cîntece in
decente. Oamenii 
comentează, ușor 
plictisiți, or fi beți, 
atîta bună dispozi
ție obosește, apoi 
strigătele astea go
lănești...

Aproape de Bucu
rești, deschid u- 
șa compartimentu
lui. Un grup de 
tineri. Surprind, ca 
un blitz fotografic, 
cîteva imagini. O 
fată se piaptănă, în 
fața oglinzii își mă
soară cu pieptenele 
părul lung, blond, 
gestul are o delica
tețe și o căldură a- 
dolescentină, tră
săturile, luminate 
de propria-i imagi
ne reflectată, se 
destind într-un 
zîmbet de o clipă, 
spre sine. O alta, 
întinsă cu picioa
rele pe canapea, 
și-a aplecat ușor 
capul pe umărul

vecinului, o fracți
une de secundă, 
tandru, sau așa mi 
se pare mie, cobo- 
rînd pleoapele a 
mingîiere. Alături, 
sărind de la locul 
ei, o tînără se în
tinde pisicește, căs- 
cînd o gură ridico
lă, și trupul, ar
cuit după mișcare, 
subțire, legănat, se 
cabrează inestetic. 
Cea blondă scoate 
capul pe geam, pro
babil comunicînd 
cu cineva de la fe
reastra altui com
partiment și într-0 
izbucnire de ener
gie, strigă : „Să 
trăiască maică-ta, 
care te-a făcut, da
torită măică-ti, eu 
te-am cunoscut !". 
Am transcris ex
presia într-un lim
baj oarecum exact, 
cuvintele fiind, în 
realitate, mult mai 
violent vulgare, fa
ta ride dezlănțuit, 
cineva îi atinge, a- 
mical, o palmă pe 
partea corpului 
care a rămas în 
compartiment și de
odată candoarea 
gestului cu care își 
pieptăna părul se 
suprapune peste a- 
cest distih țipat, 
peste cuvintele, ho
hotele și cîntecele 
pornografice pe 
care le-am auzit pe 
parcursul drumului 
și nu înțeleg, nu 
realizez că toate a- 
parțin acestei fete 
eteric desenată, cu 
finețea trăsăturilor 
contursionate de o 
glumă penibilă.

Aflu că grupul de 
tineri este compus 
din studenți la 
A.S.E., fata este, 
desigur, și ea stu
dentă. îmi vine 
greu să mă des
prind din ușa com
partimentului, aș 
spune ceva, un cu- 
vînt care s-o tre
zească din penibil, 
din atmosfera in
decentă, grosolană 
în care respiră, mi 
se pare dureros ca 
toată delicatețea și 
gingășia unui sin
gur gest să moară, 
sufocată de vulga
ritate... Și-mi vine 
greu să înțeleg, îmi 
vine greu să accept, 
nici nu mă gîndesc 
cum poate arăta 
fata intr-un amfi
teatru, pe stradă 
sau oriunde altun
deva unde conturu
rile ei feminine, 
vocea ei cîntată 
poate ar bucura 
privirea și auzul ; 
nu rămîn decît cu 
această imagine-șoc 
a totalei ei nefemi- 
nități, împinsă din
colo de limitele ri
dicolului, cu versu
rile țipate strident, 
vulgar, penibil la 
un sfîrșit de săptă- 
mină, de o fată 
blondă, cu un păr 
lung și serafic. O 
fată care vine din 
ținuturile pure ale 
ninsorii, dintre 
brazi și yodlere și 
fulgere paralele de 
schiuri...

GALINA
ENIȘTEANU

•ee ce păzeau educa
torii ? 52 : 13 = 4. Cit® 4
furturi de căciulă le revin ce
lor 13 (!!!) elevi din anul II 
al Școlii profesionale de pe 
lingă Uzina metalurgică Iași, 
care se constituiseră în bandă 
pentru a sustragri... fructe din 
vagoanele C.F.R.

Zamfir Constantin, Strîm- 
bescu Constantin, Pascu loan, 
Miliu Dumitru, Tapciuc Mihai, 
Condurache Costel. Zalincu 
Constantin, Poenaru Iftimie, 
Berea Adrian, Roșu Vastle, La- 
zăr Ioan, Buznea Nicolae, Blă- 
geanu Vasile — lată numele 
celor 13...... poame".
• LA POLUL OPUS... La 

antipodul faptei de mai sus 
este situat gestul a patru elevi 
din clasa a 8-a a Liceului nr. 
43 din București. Datorită 
sprijinului efectiv al acestora, 
lucrătorii sectorului 4 miliție 
au putut să descopere cu ci- 
teva zile mai devreme pe au
torul unui accident de circu
lație : Nicolae Albu (29 ani), 
șofer la Uzina de pompe 
București, care, într-una din 
serile trecute, conducînd un 
autoturism „Moskvlci" împru
mutat de la un prieten, a acci
dentat grav o bătrînă ce tra

versa reglementar, la locul 
marcat pentru pietoni, Aleea 
Barajul Dunării.

Pentru modul în care au ac
ționat la identificarea infrac
torului, elevii Ursu Gheorghe, 
Botezatu Bogdan, Iovici Tudor 
și Ștefănescu Alexandru me
rită toate felicitările !

• •• SCANDALAGIII AU 
FOST REȚINUȚI... Mursza 
Alexandru Gheorghe (19 ani), 
fără ocupație, a provocat 
scandal la restaurantul „tina" 
din Satu Mare, lovind și insul- 
tînd consumatorii, deteriorînd 
o serie de obiecte. Inspirat de 
aburii alcoolului, Seiche! Atl- 
la <17 ani), betonist la o între
prindere de construcții sătmă- 
reană, s-a comportat identic 
în bufetul ,,Tic-Tac" din a- 
ceeași localitate, provocind pa
gube însemnate inventarului 
unității. Ambii au fost reținuți 
cu sprijinul cetățenilor, ur- 
mînd să fie judecați pentru 
infracțiunile de ultraj contra 
bunelor moravuri și distrugere 
de bunuri in paguba avutului 
obștesc.

• •••••
„TRAIUL UȘOR"

E VIATA GREA
(Urmare din pag. I)

a fi util 
degeaba, 
ceva, a 
depășești 
vocația... 
demn, a 
am citit

respectul semenilor, 
oamenilor, a nu trăi 
a învăța mereu cîte 
face eforturi ca să te 
continuu, a-ți respecta 
A -trăi frumos, a trăi 

. trăi bine, dar rareori
• în chestionarele adolescenților 
dorința de „a trăi ușor..." Dim
potrivă. Un elev refuză catego
ric această perspectivă asimi- 
lînd-o cu renunțarea, cu lașita
tea, cu moartea lentă a vise
lor. „Nimic din ceea ce e ușor 
nu mă mulțumește, scrie el. 
Lucrurile prea simplu de obți
nut ar trebui 
viață".

Dar oamenii ? 
fac totul pentru 
ceea ce e ușor, facil, ceea ce 
le dă sentimentul că „trăiesc 
ușor"? Cum se țese viața a- 
cestora ?

eliminate din
Oamenii care 

a obține numai

★
Constantin Mariniu din Bucu

rești, str. Bujorilor 3, împli
nește anul acesta 20 de ani. 
Și-a luat de cîteva ori un ser- 
vici, a început și școala de ca
lificare pentru mecanici-auto. 
I-a fost greu s-o termine.

— Nu mă puteam scula Ia 5 
dimineața ca să mă duc la ate
lier. Am încercat, dar...

Și a renunțat. Nu face nimic, 
nu are nici o ocupație, din cînd 
în cînd „ceaiuri" sau mici che
furi cu prietenii... Incitat de 
întrebările mele „nemoraliste" 
îmi mărturisește :

— Mă simt plictisit nefăcînd 
nimic. Dar nu știu ce să fac... 
Știu, știu că fără muncă nu se 
poate trăi, mi se spune mereu 
asta, dar...

[cinema
UN ITALIAN IN AMERICA 1 

rulează la Patria (orele 9; 11,30
14; 16,30; 19; 21,15).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Capitol (orele 8,30: 11; 13,30;
16; 18,30; 21).

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

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI ; 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15), Luceafărul (orele 8,45; 
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21),
București (orele 8; 10; 12; 14; 16; 
18; 20; 22).

OCHI AGERI ; rulează la Lumi
na (orele 19,30: 21).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (o- 
rele 9,15—17,15 în continuare); Vi- 
tan (ora 15,30).

SALOMEEA; 12 SECOLE DE 
ARTA TN SLOVACIA ; rulează la 
Timpuri Noi (orele 12); DIAVO
LUL IN biserica (orele 19; 
20.45).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulea
ză ia Buzeștl (ora 18,15).

TN ARȘIȚA nopții > rulează Ia 
Buzești (ora 15,30). _

„Z“ : rulează 
15.30; 18; 20.15).

B. D. INTRA 
lează la Lira 
20,15), Giuleștl 
20,30).

AMINTIRI

la Rahova (orele
ÎN ACȚIUNE : Tu

torele 15,30; 18;
(orele 15.30; 18;

.. ...............  BUCUREȘTENE : 
rulează la Vltan (orele 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16; 18.30; 21), Feroviar (ore
le 9; 11,15; 13,30; 16: 18,30; 20,45), 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

18,15; 20,30), Melodia (orele 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Victoria (orele 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,30; 20,45), Modern (o- 

• rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).
VAGABONDUL : rulează la Fla

căra (orele 9: 12,30; 16; 19,30), Lu
mina (orele 9; 12,30: 16,15), Volga 
(orele 9.15; 12,30; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANTl 
rulează Ia Grivlța (orele 9; 11; 13; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20.15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30).

PE LUCIUL GHEȚn i rulează 
la Bucegi (orele 10; 16; 18,15;
20.30) ; Floreasca (orele 15,30; 18;
20.30) .

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA: rulează la Unirea
(orele 16; 19,15).

STRĂINII • rulează la înfrățirea 
(orele 15.30: 17,45; 20).

ȘARADA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,30—20 45 în continuare). 
Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; '
18,15; 20,30). Progresul ' ’
18 20,15).

ȘOIMII : rulează la 
rli (ora 20).

ÎN GHEARELE 
ALE DOCTORULUI 
rulează la' 
15,30; 17,45).

OROLOGIUL KREMLINULUI i 
rulează la Viitorul (ora 20,15).

PETRECEREA : rulează la Vii
torul (orele 15,30; 18).

URSUL ȘI PĂPUȘĂ i rulează la 
Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.16; 20,30), Tomls (orele 9: 11: 
13,15; 16; 18,15; 20,30).

RĂZBUNAREA SFlNTULUI ru
lează la Moșilor (orele 15,30: 17,45; 
20).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Munca (orele 16; 
18; 20).

VARA DE ALTADATA : rulea
ză la Arta (orele 15.30: 18; 20,15).

CĂPITANUL FLORIAN : rulea
ză la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 
20).

CADAVRUL VIU : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
Crîngașl (orele 15,30; 18; 20,15).

SECHESTRU DE PERSOANĂ : 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15).

ROMANȚA DE ZĂPADA î ru
lează la Cinemateca Union (ora 
9). ENRICO CARUSO (orele 
10,30; 12,30; 14,30), PENTRU UN 
SĂRUT: (orele 16,30).

îs;
(orele 15,30;

Drumul Să-

INVIZIBILE
MABUSE !

Drumul Sării (orele

trul de Comedie : OPINIA PU
BLICĂ — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : MOARTEA LUI DANTON 
— ora 20; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20; 
Teatrul Mic : FATA CARE A FĂ
CUT O MINUNE — ora 20; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Sasoy) : 
LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Calea Victoriei) : LOGOD
NICELE ATERIZEAZĂ LA PA
RIS — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (B-dul Magheru) : BĂR
BAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora 
19,30; (Sala Studio): O LUNĂ LA 
ȚARĂ — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă": COMOARA DIN INSU. 
LA PIRAȚILOR — ora 16; Tea
trul Evreiesc de Stat : MAZEL- 
TOV ! — ora 19,30; Teatrul „Țăn
dărică" (Calea Victoriei) : MIUL 
COBIUL — ora 17; (Str. Academi
ei) : CĂLUȚUL COCOȘAT — ora 
17; Teatrul „Ion Vasilescu" : FE
TELE DIDINEI — ora 19.30; Cir
cul de Stat : INTERNATIONAL 
’71 — ora 19.30 ; Ansamblu! „Rap
sodia Română" : PE ARIPILE 
RAPSODIEI — ora 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune in limba maghiară • 18,30 
Cincinalul •-
imagini • 
ne pentru 
18,50 Viața 
seri
@ 19,30 Telejurnalul de seară • 

' 20,00 Cincinalul 1966—1970. Dezvol
tarea urbanistică a țării • 20,30 
film serial : „Vldocq" (reluarea e- 
pisodulul IX) • 21,00 Handbal 
masculin : Steaua — Hellas Stock
holm (repriza a 2-a), (Cupa Cam
pionilor Europei), Transmisiune de 
la Sala Floreasca • 21.45 Canzonis- 
slmă • 22,05 Telejurnalul de 
noapte • 22,20 Campionatele eu
ropene de patinaj artistic. Proba 
de dans — transmisiune de la 
Zurich • 23,30 închiderea emisiu
nii programului I.
PROGRAMUL II

cifre și 
emisiu- 
auto • 
1001 de

1966—1970 în
18,35 La volan, 

conducătorii 
... literară • 19,20 
emisiune pentru cei mici

JOI, 4 FEBRUARIE 1971
Opera Română : LACUL LEBE

DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SUZANA — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR 
— ora 20; (Sala Studio) : O FE
MEIE CU BANI - ora 20; Tea-

PROGRAMUL I

• 10,00—11,30 Emlslunl-lecțli pen
tru lucrătorii din agricultură •

• 20,00 Concertul orchestrei 
simfonice a Radiotelevlziunii • 
20,50 Biblioteca pentru toți : An
ton Pann « 21,30 Buletin de știri 
• 21,35 Film artistic : „Aventuri
le Iul Salavln" — ecranizarea 
după romanul lui Georges Duha
mel. In rolul principal ; Maurice 
Birand ® 23,15 închiderea emisiu
nii programului II.

îmi explică sursa unor cîști- 
guri, că de, are nevoie de bani, 
asta o recunoaște... Trei luni, 
în sezon, ospătar, apoi se mai 
angajează, prin bunăvoința cîte 
unui cunoscut, ici și colo... Și 
ajunge, vrînd-nevrînd,, la o 
concluzie :

— E greu, cind rămîn fără 
bani și nu mai știu cum să-i 
cîștig mă apucă disperarea, în
cep să-mi caut colegii să văd 
unde m-aș putea angaja... 
Pierd o groază de timp.

E greu, într-adevăr, e greu 
să „trăiești ușor".,. Paradox al 
cuvintelor, doar ? Cînd, cum 
realizează unii că dintre toate 
alternativele existenței cea a 
„traiului ușor" este cea mai 
dificilă, cea mai obositoare 
dintre toate ?

Mă aflu în casa tinerei Elena 
Blidaru din strada Feldioara 
nr. 5. Mama ei îmi povestește 
cu indignare că fetei i s-au o- 
ferit 18 posturi (rețineți, 18 
locuri de muncă !) dar că, din 
diferite considerente, le-a refu
zat.

— Eu am muncit o viață, îmi 
spune femeia. Măcar ea să tră
iască mai ușor...

— Ce înțelegi prin 
întreb pe fată.

Dă din umeri. Nu 
s-a întrebat vreodată. ___
fără s-o deranjeze, postura de 
întreținută și perspectiva „tra
iului ușor" o liniștește...

— O mai țin eu cît pot, com
pletează mama. Apoi, ce-o da 
domnul...

Și mamei îi este greu „s-o 
țină". Chiar ea spune, se pltn- 
ge de greutățile serviciului, de 
pretențiile fetei...

— Dar s-o las ca la 18 ani să 
se scoale la ora 6 dimineața, să 
muncească 8 ore ? Să se mai 
bucure de viață...

Desprind nefireasca alăturare 
a expresiilor. A se bucura de 
viață printr-un trai ușor, co
mod. intr-o lene devenită 
ideal... Mărunta și inumana 
bucurie de a nu face nimic, 
de a rămîne, la o vîrstă a as
pirațiilor maxime, într-un uni
vers populat de iluzia că viața 
se poate trăi oricum...

Stau de vorbă, în alte case, 
cu alți tineri. Unii au avut o 
ocupație pasageră, alții au re
fuzat orice fel de muncă, alții 
au acceptat orice fel de 
muncă...

Simion Valente a fost mun
citor la F.M.U.A.B., apoi la 
U.R.A., apoi la Fabrica de 
becuri. Plepa. prin desfacerea 
contractului de muncă din 
cauza absențelor nemotivate 
Și iar se ducea la Oficiul for
țelor de muncă pentru a-și găsi 
un servici. Pînă cînd s-a plic 
tisit și a început să-și cîștige 
„mai ușor" existenta : fura din 
magazine, din casele oamenilor 
vindea unora, altora... A fost 
prins și reținut de miliție.

★
Reușesc, cu greu, să descopă> 

sensul acestei expresii, apa
rent simple, a trăi ușor...

— Există mai multe accepții 
ale verbului „a trăi" ? il întreb 
pe fratele mai mare al lui Si
mion, Ion Valente — monteur 
de rețele electrice, om pasio
nat de meserie.

— Pentru mine, nu. N-aș pu-

tea spune că trăiesc greu, ușor, 
urît sau frumos. Trăiesc, pur 
și simplu. îmi iubesc meseria, 
o fac cu 
devăr să 
trăgînd 
tine, dar 
fac.

— Și fratele ?
— 11 înțeleg mai greu. Poate 

pentru că e mult mai tînăr ca 
mine, cu aproape 12 ani mai 
mic. Eu n-am renunțat nici
odată la nimic, chiar cînd a 
trebuit să nu dorm trei nopți 
la rînd ca să fac ceva, chiar 
cînd m-am chinuit cu sudoare 
pentru a obține ceea ce doresc. 
El renunță. Cum apare un ob
stacol sau o greutate, cum se 
dă la o parte. Și-i mai văd și 
pe alții de seama lui. Preferă 
să inventeze un mod de a trăi 
cît mai complicat, cît mai ris
cant în loc să trăiască ca toată 
lumea. Căci n-o să-mi spună 
nimeni că e mai ușor să com
bini planuri de hoție, să umbli 
după clienți, să te ascunzi, să 

muncești

drag, e dificil într-a- 
umbli prin toată țara 
firele electrice după 
asta mi-am ales, asta

asta ? o
cred că
Acceptă,

fii necinstit, decît să 
într-o fabrică...

★
De cele mai multe 

țul „traiului ușor" se
ori pre- 

_. măsoară 
dureros, în pierderi. El începe 
cu micile renunțări, neobser
vate, neimportante, la efort. 

,„E prea greu să fac asta", spun 
unii și, comozi, renunță. Și la
șitatea devine obișnuință, devi
ne mod de viață, supus a- 
cestui imperativ de a trăi ușor. 
Adică fără probleme. Dacă se 
poate fără muncă. Dacă nu se 
poate, cu o muncă foarte ușoa
ră, cît mai ușoară. Care nu so
licită, nu cere efort, nu cere 
energie. Căci pentru unii con
servarea energiei, a puterii în
seamnă „trai ușor".

Există, fără doar și poate, un 
moment de „inventar", cînd se 
măsoară greul și ușorul vieții, 
cîștigurile și pierderile. Cînd 
oamenii se măsoară cu ei în
șiși. Și nimănui nu-i convine 
să recunoască inutilitatea exis
tenței sale, trecerea, degeaba, 
prin viață, pe căile ocolite, ne
sigure, insuficient umane ale 
acestui „trai ușor".

— Da, cred că există un mo
ment de cumpănă — recunoaște 
Mihai Anghelescu, vechi mun
citor la F.M.U.A.B. Cînd soco
tești ce-ai făcut, cum ai trăit. 
Am trăit greu, recunosc, am 
muncit cît șapte în tinerețe, 
muncesc și acum. Dar m-am 
bucurat totdeauna că mi-am 
făcut datoria. Nu față de alții, 
nu despre asta e vorba, ci în- 
tîi față de mine. Tot ce am ob
ținut, a fost prin eforturile 
mele. Mă întrebați dacă aș fi 
vrut să trăiesc altfel. Nu Aș 
lua-o de la început, căci im
portant nu e să vezi, să te spe
rii de greutăți, ci să le Învingi. 
Omenește, cît îți stă în puteri.

" 1 se dezvăluie, scria
-Î..J este pus 

cu obstacolul", 
nu se măsoară cu ade- 

decît pe un drum al efor- 
Și „a trăi ușor" înseam- 
accepta minimul efort,

„Omul __  .
Saint-Exupâry, cînd 
față în, față' 
Omul 
vfirat 
tului 
nă a ................................. ...
deci dezumanizarea, ieșirea din 
datele demnității și frumusrții 
umane. Evadarea din viață. 
Pentru cei cu care am stat.de 
vorbă, adepți ai „traiului ușor" 
evadarea din tinerețe. Jalnică 
și tristă pentru ei.

«i

stat.de


CHIPUL NOU
AL PATRIEI

Județul
1966 1970 CUR J

CINCINALUL PENTRU JUDEȚUL DIN INIMA TRANSILVA
NIEI — CLUJ — A ÎNSEMNAT CEEA CE A ÎNSEMNAT EL 
PENTRU ÎNTREAGA TARA : ANI DE MUNCĂ DINAMICA, 
PE FUNDALUL UNOR REALIZĂRI TRAINICE ADUSE AICI 
DE SOCIALISM, O ACTIVITATE EFERVESCENTA, SUB IM
BOLDUL ÎNȚELEPTELOR ÎNDRUMĂRI ALE PARTIDULUI, 
PENTRU PROPĂȘIREA ACESTUI COLT AL ROMÂNIEI, UNDE 
TRĂIESC, UNIȚI,' ROMANI, MAGHIARI Șl ALTE NAȚIONA
LITĂȚI.

LA CAPĂTUL CELOR CINCI ANI, JUDEȚUL S-A CONSO
LIDAT PE COORDONATELE-I CARACTERISTICE, DEZVOL- 
TÎNDU-SI PUTERNIC SI CALITATIV PROFILUL INDUSTRIAL, 
ÎNSCRIS' DISTINCT ÎN- INDUSTRIA TARII — PERFECȚIONÎN- 
DU-SE CA FACTOR DE ÎNVĂȚĂMÎNT, STIINTA SI CULTURA.

SUCCINT, ACEASTA ÎNSEAMNĂ A VORBI, ASTAZI, DES
PRE ORAȘELE JUDEȚULUI — CLUJ, CTMPIA TURZII, DEJ, 
TURDA, GHERLA, HUEDIN — CA DESPRE CENTRE IN
DUSTRIALE, CU ÎNTREPRINDERI NOI SI ALTELE EXTINSE. 
O DOVEDEȘTE CHIAR SI NUMAI FAPTUL CA NUMĂRUL 
SALARIATILOR OCUPAȚI ÎN INDUSTRIE S-A MĂRIT IN 
CINCINAL CU 22 LA SUTA.

' MAI ÎNSEAMNĂ A VORBI DESPRE O AGRICULTURA DE
SERVITĂ DE 2 854 TRACTOARE FATA DE 2 254 LA ÎN
CEPUTUL CINCINALULUI, Șl BENEFICIIND DE ÎNGRĂȘĂ
MINTE CHIMICE CARE AU SPORIT DE LA 24 659 TONE LA 
34 000 TONE, ORI DESPRE DEZVOLTAREA ZOOTEHNIEI 
ILUSTRATA DE CREȘTEREA PRODUCȚIEI GLOBALE ANI
MALE ÎN ANSAMBLUL PRODUCȚIEI AGRICOLE DE LA 
43,6 LA SUTA LA 55 LA SUTA,

DUPĂ CUM ÎNSEAMNĂ A VORBI DESPRE PERFECȚIO
NAREA SCOLII DE TOATE GRADELE PRIN CREAREA DE 
CĂTRE STAT A UNOR CONDIȚII MATERIALE PROPICE 
ACESTUI PROCES.

INTR-UN ASEMENEA CADRU GENEROS, TINERETUL JU
DEȚULUI ÎȘI GASESTE PE DEPLIN POSIBILITATEA DE A 
SE PREGĂTI PENTRU MUNCA Șl VIATA, DE A SE AFIRMA.

O.UNITĂTI ÎNVĂl 

SUPERIOR

, BAZE 

SPORTIVE

COMPLEX

TURISTIC
^^STUDENȚEȘTI

„Clujul — ne-a spu$ acad. CONSTANTIN DAICOVICIU — 
a fost din toate timpurile un oraș al meșteșugurilor, științei 
și culturii. Avem astăzi nenumărate unități școlare, licee, 
institute de învățămînt superior, care cuprind o tulburătoare 
mulfime de tineri, veniți din toate colțurile țării, însetați de 
învățătură, de formare și afirmare profesională.

Unirea în muncă, în studiu, în manifestări culturale a ti
neretului român cu cel de alte naționalități se descoperă 
ca o trăsătură distinctă a vieții noastre de astăzi, o carac
teristică edificatoare a României socialiste”.

H Ritmul anual de creștere a pro
ducției industriale a fost în 
cincinal de 12,4 la sută.

© Productivitatea muncii a cres
cut cu 42,3 la sută.

© Numărul mediu de salariați la 
mia de locuitori a crescut cu 
aproape 13 la sută.

© Cinci ani = 33 886 muncitori, 
tehnicieni, maiștri și specia
liști în diferite domenii de acti
vitate pe care (nvățămintul de 
toate gradele din județ i-a tri
mis producției.

• AL TREILEA CENTRU ȘCOLAR
PROFESIONAL DIN ȚARĂ

Județul Cluj s-a dezvoltat în continuare și ca un puternic centru școlar de profil profesio
nal, care trimite producției clujene, dar și altor județe, muncitori bine pregătiți.
• în anul 1970 existau 17 ȘCOLI PROFESIONALE și grupuri școlare cu un TOTAL DE 
10 879 ELEVI, cu 3 000 mai multi decît în 1965.

• 75 — aceasta este CIFRA CARE INDICĂ NOMENCLATORUL MESERIILOR pe care le in
clud școlile profesionale de aici — din domeniul industriei construcțiilor de mașini, indus
triei chimice, industriei ușoare, industriei alimentare etc.
• 553 CADRE DIDACTICE se ocupă de formarea muncitorului de mîine, pregătindu-l din 

punct de vedere teoretic și practic.
• Școlile profesionale ale județului au pregătit în cincinal 15 259 de muncitori calificați.

X™—..-...........

• ȘTIINȚA a fost reprezentată în cincinal, aici, la Cluj, prin 
Î5 UNITĂȚI de cercetare, deservite de 500 DE SPECIALIȘTI, 
dintre care mulți sîn.t tineri, formați în școala superioară 
clujeană.

PE HARTA 
ȘCOLARĂ

• PARALEL CU CREȘTEREA NUMĂRULUI 

DE ELEVI Șl AL CERINȚELOR IMPUSE DE UN 

ÎNVĂȚĂMÎNT AFLAT ÎN PLIN PROCES DE 
MODERNIZARE, A CRESCUT NUMĂRUL ȘCO
LILOR CU 65, ACEASTA ÎNSEMNÎND ÎNCĂ 

454 SĂLI DE CLASĂ NOI ; ELEVII MAI BENEFI
CIAZĂ ACUM DE ÎNCĂ DOUĂ INTERNATE 
CU O CAPACITATE DE 592 DE LOCURI, 2 
SĂLI DE GIMNASTICĂ Șl O CANTINĂ CU 

336 LOCURI.
• 50 MILIOANE LEI AU FOST ALOCAȚI 

CONSTRUCȚIILOR ȘCOLARE REALIZATE ÎN 

CINCINAL
• 29 MILIOANE LEI AU FOST CHELTUIȚI 

ÎN ACEEAȘI PERIOADĂ, NUMAI PENTRU MA
NUALELE DĂRUITE ÎN FIECARE AN ELEVILOR.

• ÎN CINCINAL AU APĂRUT PE HARTA 
ȘCOLARĂ A JUDEȚULUI 8 LICEE DE SPECIALI
TATE, 4 INDUSTRIALE, 2 ECONOMICE, UNUL 

AGRICOL Șl UNUL PEDAGOGIC, 3 363 E- 
LEVI SE PREGĂTESC ÎN MESERIILE INCLUSE 
ÎN PROFILUL ACESTOR UNITĂȚI ȘCOLARE

• În cei cinci ani, au apărut pe frontul științific al Clujului 
unități de cercetare științifică reprezentînd ramuri foarte 
moderne : Institutul de izotopi stabili ; Institutul de cercetare 
pentru mașini electronice de calcul ; Centrul de cercetări 
în metalurgia pulberilor de pe lingă Institutul politehnic etc.

• „Producția" cercetării științifice în perioada cincinalului s<
cifrează la 3 700 lucrări, dintre care aproape 2 000 au cw 
racter aplicativ, slujind direct producția. jl

• Dacic-200 — calculatorul electronic, rod al creației specially 
tilor de la Institutul de calcul, a intrat cu succes în compeîk 
ția calculatoarelor de același tio.

• CLUJUL — CEL 

DE-AL TREILEA CEN
TRU UNIVERSITAR AL 
TĂRII — ARE 6 INSTI
TUTE DE ÎNVĂȚĂMÎNT 

SUPERIOR, 24 FACUL
TĂȚI, 68 SECȚII Șl 81 
SPECIALITĂȚI.

• DIN CEI 13 326
STUDENȚI LA CURSU
RILE DE ZI, 10 326 BE
NEFICIAZĂ DE CAZA- 
RE ÎN 13 CĂMINE; 

7 554 IAU MASA LA 8 
CANTINE, IAR 8 174 
PRIMESC BURSE DE 

STAT. ___
• ÎN FACULTĂȚILE 

CLUJULUI ÎNVAȚĂ, 

NUMAI LA CURSURI
LE DE ZI, ALĂTURI DE 
STUDENȚII ROMÂNI 

ORI ÎN SECȚII SPECI
ALE, 2 506 STUDENȚI

MAGHIARI Șl 358 
GERMANI.

• ÎN CINCINAL
S~A CONSTRUIT PEN

TRU STUDENȚI : UN 
NOU GRUP SOCIAL 
CU O CAPACITATE DE 
2 100 LOCURI; O CAN
TINĂ CARE POATE 
ASIGURA MASA PEN
TRU 3 000 STUDENȚI ; 
UN SPITAL STUDEN
ȚESC. ___ __________

• UNIVERSITATEA- 

CLUJ, CEL MAI VECHI 
CLUB SPORTIV STU
DENȚESC DIN ȚARĂ, A 
BENEFICIAT ÎN CINCI

NAL DE 10 000 000 LEI; 
ÎN AL 52-LEA AN DE 
EXISTENȚĂ, CLUBUL 

STUDENȚESC ARE 8 
SECȚII DE SPORT DE 
PERFORMANȚĂ.
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TRAVESTIREA
„PRESTIGIOASEI

LOREDANA“
De la o vreme, tînără gene

rație 4 înfățișată într-o perpe
tuă goană după ideal, iar goa
na cu pricina a ajuns pe-a 
locuri o adevărată modă. Socio
logi. psihologi, și chiar scriitori 
se află pe urmele acestei goane, 
ținînd-o atent sub observație. 
Cînd n-o mai pot urmări, ori o- 
bosesc, unii se opresc la consi
derații, dacă nu tocmai profunde 
în tot cazul liniștitoare. Adică : 
tineretul este întîi îmbufnat pe 
lume, pe timp, pe tot ce- i se pare 
că-i stinge focul de afirmare, dar 
pe urmă se domolește. Teribilis
mul trece așadar ca scarlatina sau 
pojarul, după ce depășesc vîrsta, 
simptomele Specifice și deruta, 
mai mult mimată, tinerii. de 
fapt știind ei singuri ce au de fă
cut. se pornesc pe treabă. Pînă 
atunci, adică în timpul scarlati- 
nei spirituale, avînd toți febră, ca 
la orice boală contagioasă, tinerii 
vorbesc într-una. chiar într-un fel 

■de delir care o dată sfîrșit aduce 
ieșirea din criză. Și, bineînțeles, 
limpezirea. Cam asta ar fi și 
schema piesei „Prestigioasa Lore- 
dana“ de .Anca Bursan și Gh. 
Panco, autori care atacă perseve
rent temele tineretului. Intriga, 
pe care se țes observații similare 
celor de mai sus — construită cu 
o anume abilitate în genul dra
matic bulevardier — este grevată 
însă de o confuzie : neliniști, cău
tări și exaltări absolut adoles
centine sînt transferate unor per
sonaje ce au depășit net această 
vîrstă. Absolvenți de facultate — 
un arhitect, o fiziciană, un ingi
ner — dezbat cârti infantil teme 
dezbătute și depășite în mod nor
mal pînă pe la 24 de ani... Sau 
invers : mania discuțiilor filozo
fice de acest fel i-ar putea așeza 
în rîndul bătrînilor — deși se află 
la mare, dimineața nu prea se duc 
la plajă ci discută, seara nu dan
sează, ci dezbat — dacă n-ar ve
hicula o „filozofie de buzunar" și 
încă buzunar de șort. Ceea ce-i 
fâce de la început pe eroi nevero
simili, sau, în orice caz, nu prea 
inteligenți. Chiar metafora Lore- 
danei, ba o italiancă aventurieră 
care sucește toate capetele, ba o 
profesoară de geografie, ba o 
plăsmuire, concer.trînd dorul de 
aventură al celor șase personaje, 
pare cel puțin forțată, pentru 
același număr de intelectuali, 
fie ei și tineri. Senzația de la
borator unde s-au preparat du
biile, căutările și rezolvările e 
perceptibilă prin însăși drămuirea 
compușilor : un pic de juvenili- 
tate spontană, ușor inconștientă, 
cîleva picături de umor, un dram 
de analiză psihologică și gata 
fondul tulburător al generației 
tinere — civilizația i se pare, 
deci, cîteodată, un obstacol, prin 
stabilitatea ei, în calea către ac
țiuni eroice și romantice, motiv

Jeanine Stavarache evocînd 
partenerilor săi „miracolul 

Loredana...".

(Urmare din pag. I)

Oamenii pămîntului, agricul
torii noștri, au păstrat însă ace
leași calități extraordinare, care 
le-au permis pe vremuri să 
creeze acea minunată „civiliza
ție țărănească", de care vor
beam.

Să nu ne oprim numai la ce 
se vede la suprafață. Să nu in
sistăm numai pe faptul că por
tul țărănesc începe să piară, 
tineretul mergînd la lucru în 
salopetă — altfel, fapt profund 
semnificativ — ori că, în zilele 
de sărbătoare, el îmbra,că haine 
orășenești cu cravată Ia gît. Ci, 
mai curind. să vedem că oame
nii continuă să aibă, în fundul 
gindulUi și al sufletului lor, a- 
celeăși daruri naturale, de inte
ligență. de posibilitate de adap
tare Ia împrejurări, de creație, 
necontenită a unor bunuri cul
turale de mare preț. Aceasta 
este atit de important ca și 
schimbarea de mentalitate, adi
că de conținut ideologic, de 
zestre de cunoștințe.

Fără îndoială că „mentalita
tea" ruralilor s-a schimbat și va 
continua să se schimbe. Nu e 
cu putință să lucrezi pe trac
tor. sau măcar să vezi pe alții 
lucrînd așa, să ai în casă tele
vizor, tranzistor, frigider, ara
gaz și zi de zi să lași să pă
trundă. pe cănalelO comunica
țiilor de masă, informații nenu
mărate despre tot ce se întîm- 
plâ pe lume — ba pină și pe 
lună — și tu să rămii la o men
talitate străveche, preștiințifică. 
Oamenii incep să vadă și să 
înțeleagă lumea altfel decît pe 
vremuri. Orașul nu le mai este 
dușman, ci dimpotrivă.

Dai- calitățile umane, cele de 
fond, cele care sînt chezășia 
unei dezvoltări în continuare, 
mi se pate că au rămas ne
atinse, in fondul lor, măcar în 
foarte mare măsură. Și ele pot 
fi folosite pe mai departe, dacă 
avem grija să nu le stricăm, 
printr-o acțiune culturală nesă
buită.

Un exemplu : prin radio și 
televiziune dispunem de o armă 
cu două tăișuri : dacă transmi
tem valori culturale certe, in
fluența lor poate fi binefăcă
toare ; dacă însă transmitem 
vulgarități și programe de 
prost gust, atunci să ne temem 
că vom strica nu numai „men
talitățile" oamenilor, ci le vom 
Slirpi și capacitățile de creație

pentru care unii tinerii adoptă 
poza scepticismului și caută a- 
ventura te miri unde. Același 
laborator dă și rezultatul anali
zei ; „sceptici sînt lașii, nu
mai ei fug de realitate fiind
că n-o cunosc" etc. Ca și 
leacurile — demult și unanim 
cunoscute : „viața este adevăratul 
prestigios miracol" etc., etc. Iar 
în timpul dezbaterilor, disputatul 
tineret al piesei, torturat de pro
bleme, angajează relații cam am
bigue — în glumă sau nu, fetele 
trag la sorți băieții — una tri
șează la cărți, toți beau vîrtos 
și din cînd în cînd strecoară a- 
luzii frivole, de fapt vulgare. 
Aflăm însă la sfîrșit, spre 
liniștirea tuturor cugetelor, că ci
nismul relațiilor este de fapt un 
„travesti" pentru puritate, consi
derată astăzi mult prea demoda
tă. De fapt, pînă la urmă, toate 
personajele sînt într-un fel de 
travesti că stare de spirit și chiar 
ca tipuri reale de fete și băieți 
de pe la noi. Convenția, ori
mai direct spus, nefirescul este 
nu subliniat, ci pur și simplu 
exacerbat prin costume. Ciucuri 
și eșarfe, mărgele și paiete (la 
mare 1) tocuri poleite, fuste ultra- 
despicate, șepci și pălării, cămăși 
și cravate nemaivăzut colorate — 
un ridicol carnaval vestimentar, 
care stînjenește în modul cel mai 
evident chiar și pe actori. Tinerii 
interpreți, bucuroși că nu mai 
joacă roluri de iepurași său ve
verițe, au vrut, s-au străduit, să 
interpreteze cît mai firesc o lume 
tînără, adevărată. Efortul nu a 
atins însă reușita, deși mulți din
tre ei sînt talentați — Jeanine 
Stavarache, chiar foarte talen
tată. Am fi dorit sincer să consem
năm măcar de data aceasta la 
Teatrul „Ion Creangă", într-o 
piesă despre tineret, pentru tine
ret, realizări cu adevărat artistice, 
dar prilejul tot nu ne-a fost ofe
rit. însăși distribuireâ roltirildr ni 
s-a părut arbitrară (regizori : Ion 
Lucian și Anca Bursan). Tempe
ramentul lui Șerban Cantacuzino, 
nepotrivit cinicului arhitect, de
termină pe actor să nu-i confere 

proprie. Și ar fi păcat, căci am 
strica ce e mai de preț în nea
mul acesta.

Cum influențează, sau 
âr putea influența, insti
tuția culturală a satului 
oamenii ? Cui credeți că 
revine mai mult din ceea 
ce face în prezent această 
instituție : inițiativei lo
cale sau îndrumării și a- 
jutorului central (mate
rial, metodic, cadre etc) ?

Puteți ghici care va fi răs
punsul meu : dacă am totală în
credere în capacitățile creatoare 
ale țăranilor, atunci e limpede 

ACȚIUNEA CULTURALĂ 
ÎN MEDIUL SĂTESC

că văd în „căminul cultural" un 
așezămînt al oamenilor, al să
tenilor, nicidecum o instituție 
in care „activează" un număr 
restrins de „intelectuali" care 
se cred atit de deștepți îneît li 
se cade să-i învețe pe „proștii 
de țărani". O asemenea tehnică 
de acțiune culturală ar fi pur 
și simplu o jignire adusă mare! 
mase. Desigur, din cite mijloace 
financiare avem astăzi, fie de 
stat, fie locale, e necesar să 
înzestrăm satele cu tot ce este 
obligatoriu pentru o viață mo
dernă : le trebuie sătenilor o 
clădire comună, cuprinzînd nu 
numai o sală festivă ci și seria 
de încăperi mici în care să se 
poată dezvolta activitatea gru
pelor. Le trebuie o bibliotecă, 
in care bibliotecarul să fie și 
altceva decit cel pus să păzească 
cărțile, să nu se fure. Le tre
buie un stadion, ca tinerii să 
poată face sport ; trebuie și 
echipament divers și cîte și mai 
cite altele. Dar toate, cu o con
diție : să fie date pe mina ma
sei, organizată ' i grupe și sub- 

personajului decît o anumită 
distincție. Daniela Anencov — 
Daniela lui Așchiuță, cea cu
minte și voioasă — nu poa
te fi o Monă-vamp, chiar dacă 
vampa era un fals. Romeo 
Stavăr se străduiește să fie 
protestatar, de fapt aprig luptă
tor, cum se străduiesc și Mihai 
Butnaru, ori Gabriela VÎad să fie 
deținătorii bunului simț. De con
vins, nu convinge însă — ca joc 
— decît Jeanine Stavarache, 
care-și împodobește rolul ou o 
autentică sensibilitate și vibra
ție, în stare să treacă sce
na. Or, pentru ca talen
tul actorilor de la acest teatru să 
nu ruginească, ar fi nevoie de o 
șlefuire mult mai nouă, de o vi
ziune mai modernă, atît asu
pra jocului lor, cît și asupra 
spectacolelor, în special a- 
tunci cînd se adresează ti- 
nPretiihii. Fiindcă nici de data 
aceasta nu s-a făcut prezentă o 
contribuție regizorală exigentă, 
sigură, care să imprime măcar 
ritmul dinamic absolut nece
sar unei reprezehtății des
pre tineri, jucată de tineri, 
pentru tineri. Cît privește tinere- 
tul-public, s-ar irhoune neapărat 
mai multă atenție din partea tea
trului în privința selectării lui. 
„Prestigioasa Loredana" nu este 
o piesă pentru copii ; or, se pare 
că distribuitorii de bilete în școli, 
dornici probabil să vadă sala 
plină oricum, nu atrag atenția a- 
supra caracterului special al re
prezentației. La matineul de du
minica trecută, chicoteau, nu prea 
în deplină cunoștință de cauză, o 
mulțime de școlari mărunței, pe 
alocuri scînceau chiar și cîțiva 
preșcolari. Ceea ce nu poate de
cît să-i indispună atît pe actori, 
cît și pe spectatorii cărora urmă
rește să li se adreseze spectaco
lul. Bineînțeles dacă izbutește cu 
adevărat să li se adreseze.

VIORICA TĂNĂSESCU

grupe, pe echipe, pe ansam
bluri. pe multiplele forme pe 
care tehnica „animării cultura
le" le arată a fi singurele efi
ciente în domeniul creării unor 
curente de viață culturală ac
tivă.

Sint necesare și cadre anume 
pregătite. Cu condiția însă ca 
„metodiștii" și „activiștii" să 
înțeleagă că activitatea cultu
rală trebuie să o ducă oamenii, 
nu ei, rolul lor fiind doar să 
organizeze masele în așa fel 
incit ele să activeze, și nu ei. 
De aceea nu-mi place terme
nul de „activist" cultural, ter
menul potrivit fiind doar cel de 
„animator" și „organizator cul

tural". Dar asta este tema unei 
povești foarte lungi, care ar 
merită să fie analizată mai 
cu de-amănuntul.

Cum vedeți rolul per
sonalității, al intelectua
lului de azi în viața sa
tului ?

Cunosc oamenii cu pata
lamale academice care nu plă
tesc doi bani. Și cunosc țărani 
cu prea puțină carte, care sînt 
nu numai de toată omenia, dar 
cu mult superiori, ca inteligen
ță, bun simț, spirit organizato
ric, talent, decît mulți titrați.

In ziua de azi, o dată cu răs- 
pîndirea culturii, tipul „intelec
tualului" tihde să dispară în 
sensul că el nu mai reprezintă 
o categorie aparte, limitată. 
Doar profesiile rămîn să deose
bească pe Oameni între ei. Un 
doctor știe mâi multă medicină 
decit știu eu și nu m-aș încu
meta să întocmesc o rețetă în 
locul farmacistului. Agronomul

La Ateneul Român

CONFIRMĂRI

ALE VALORII
ARTEI ROMÂNEȘTI

Turneul dincolo de hotarele 
țării, realizat la sfîrșitul anului 
trecut de Filarmonica „George 
Enescu" a fost al 15-lea între
prins de prima orchestră simfo
nică a țării din anul 1955 și pină 
astăzi. El a inclus 4 țări — Un
garia, Franța, Belgia și Luxem
burg.

Răsfoind criticile, cronicile, 
bogatul material reportericesc a- 
părut în presa franceză în de
cursul unui itinerariu de aproa
pe 3 săptămîni. care a totalizat 
un număr de 16 concerte susți
nute din Nordul pină în Sudul 
Franței, se constată acordul o- 
piniei publice din regiuni atit 
de deosebite ca tradiție și viață 
culturală, cum sînt. Alsacia și 
Midi, orașele zonei montane ca 
Grenoble și Clermont Ferrand 
și însăși inima Franței. Parisul, 
în privința nivelului artistic 
realizat de orachestră, de cei 
doi dirijori ai ei, Mircea Basa- 
rab și Mircea Cristescu și de so
listul care a însoțit turneul, vio
lonistul Mihai Constantinescu.

Este demn de remarcat faptul 
că numele lui George Enescu. în
globat în titulatură Filarmonicii, 
a creat un viu interes în rîndu- 
rile melomanilor francezi, mai 
ales din zonele unde ilustrul mu
zician român a concertat frec
vent. ca violonist și dirijor, și a- 
nume în Orașele Alsaciei și ale 
Sudului.

Cronicarul ziarului „Dernieres 
Nouvelles d’AIsace" din Stras- 
sbourg își începea aprecierile a- 
Supra concertului dat la „PălaiS 

știe mai multă tehnică agricolă 
decît știu eu. Un profesor e mai 
bun pedagog decît mine. Fie
care, la locul lui de muncă, este 
un profesionist, util. Dar loc de 
muncă ca „intelectual" nu exis
tă. Intelectuali sîntem cu toții, 
mai mult sau mai puțin bine 
pregătiți. A trecut vremea cînd 
surtucarul se uita de sus, cu 
dispreț la opincar. el fiind „in
telectual" iar celălalt „țăran 
prost". Să părăsim cît mai curînd 
ideea de „intelectualitate", în 
acest sens, care nu e decît o 
insultă adusă masei oamenilor 
de cîțiva puțini care cred că 
fac parte dintr-o „elită". Sîntem 
azi cu toții simpli profesioniști, 

fiecare la locul nostru de mun
că, fiecare util și respectabil la 
locul Unde rrlUncim, din ce în ce 
mai omogeni pe măsură ce se 
șterg deosebirile calitative din
tre munca manuală și cea inte
lectuală.

Ce credeți că trebuie 
întreprins pentru ca inte
lectualii să se integreze 
mai ușOr și mai repede 
in viața satului ? Cum 
calificați, din perspectiva 
analizelor sociologice, na- 
vetismul ?

Există mai multe feluri de 
„navetism", unele justifica
te, altele ba. Un om care își 
are domiciliul Ia țară și locul 
de muncă la oraș, face „nave
ta", zilnic sau periodic. In jurul 
marilor centre industriale se 
creează astfel o serie de „loca
lități de navetă" pe care, pînă 
la distanța legală de maximum 
30—40 de kilometri, le legăm de 
centru cu o rețea de drumuri și

des Fetes" cu evocarea lui 
George Enescu : „Numele ma
relui artist purtat ca un stindard 
atestă voința de a se menține 
pe un plan superior. In fapt, 
demnitatea acestei formații nu 
lasă loc nici unei îndoieli. Șeful 
ei, Mircea Cristescu, este 
un educator inteligent și fin. 
în plus el are instinctul rit
mului și plăcerea evidentă de a 
i se abandona"

Ziarul .,Alsace" din Colmar 
sublinia faptul că „românii au 
dovedit cu prisosință că arta lor 
muzicală este un articol de ex
port, capabil să șteargă barie
rele și distanțele, să apropie o- 
menește toate voințele indepen
dente și sincere".

Același ziar, a cărui ediție 
„du Bas-Rhin" apare la Mul
house constată că „Enescu a lă
sat la Strassbourg o amintire ne- 
ștearsă". Filarmonica din Bucu
rești îi face cinste. Ea dispune 
de un cvartet numeros, discipli
nat. compus din elemente exce
lente. Ea posedă cîteva pupitre 
de suflători de o minunată fi
nețe... în fine, ea este condusă 
de un dirijor de clasă, Mircea 
Cristescu".

Succesul celor două concerte 
susținute la Paris. în sala Cha- 
telet. unde muzicienii români 
au fost primiți de orchestra Co- 
lonne, se reflectă și în cronica 
muzicologului Antoine Golea 
apărută îil ..Carrefour". „Parisul 
a avut revelația unei minunate 
orchestre, aceea a Filarmonicii 
din București și a unui dirijor 
de prim ordin. Mircea Cristescu. 
Cu un program ambițios, foarte 
marele lor succes a fost pe de
plin meritat".

Ziarul „La Voix du Nord" 
care apare la Arras constata că 
„Sosirea în oraș a acestui an
samblu simfonic a fost un eve
niment muzical, apreciat ca a- 
tare".

La cererea publicului, dirijo
rul și orchestra au interpretat 
Rapsodia I-a de Enescu în care 
„Intervenția magică a viorilor 
exprimînd bucuria vieții și fh- 
treg sufletul Ebropei Centrale 
prin mijlocirea unor teme an
trenante de o bogăție șl o pu
ritate rareori atinse, au dus la 
culminație succesul popular al 
acestei seri".

Ecoul stîrnit fn presă de peste 
hotare do recentul turneu al Fi
larmonicii constituie pentru ar
ta interpretativă românească o 
confirmare a valorii ei artistice 
și o încurajare pentru izbînzi 
viitoare.

ȘT. M. '

mijloace de transport moderni
zate. Acest fel de „navetism" 
există în toată lumea care se 
industrializează și își are justi
ficările ei.

Există și altfel de navetism : 
al. orășenilor care își au o re
ședință în localitățile, așa-nu- 
rnite „dormitor" din jurul ora
șelor.

Cei din categoria întîi sînt 
țărani care trec din rîndul agri
cultorilor în rîndul muncitori
lor industriali. Asistăm deci Ia 
o dublă mobilitate : teritorială, 
de la un loc la altul și socială, 
dintr-o clasă socială în alta. Cei 
din categoria a doua, sînt mun
citori industriali (sau muncitori 

în sectorul „servicii") care au o 
mobilitate pur teritorială. Și 
aceștia iși au justificarea lor.

Dar există și o a treia cate
gorie de „navetiști" : sînt oră
șeni care locuiesc în centre ur
bane, dar își au locul de muncă 
în localități rurale : învățători, 
agronomi, medici etc. Aceștia 
vin in sat dimineața, se duc 
direct la locul lor de muncă, își 
fac programul de opt ore și 
pleacă înapoi în oraș, fără a 
participa, cîtuși de puțin la viața 
satului. Rolul lor în viața so
cială este de aceea minim, în 
mare măsură formal, fără efi
ciență.

Ce schimbări a produs 
educația științifică și teh
nică îh gîndirea și jude
cata Oamenilor din me
diul agrar ?

E suficient să stai de vorbă 
cu un țăran agricultor ca să 
bagi de seamă că vocabularul 
lui, informațiile pe care le are

Interpretările lui Valeriu 
Cristea inspiră o mare încre
dere in primul rind din cauza 
seriozității demersului prin care 
criticul aduce la suprafață pro
bele extrase din corpul acciden
tat al operei, operațiune oare
cum asemănătoare cu a geolo
gului care bate muntele cu pa
sul ciocănindu-i fiecare piatră. 
Probele prețioase strinse cu 
mare efort in ranița profesio
nală sint expuse judecății intr-o 
montură elocventă. Uneori însă 
ele sint trîntite și cu mare zgo
mot, cu un soi de năduf pro
fesional : teritoriul străbătut e 
sterp dar criticul a strîns con
știincios în aceeași raniță toate 
nedemnele pietre pentru a do
vedi cui se mai îndoiește că 
prospecțiunea a urmat o pistă 
falsă. La prima vedere opera
țiunea aceasta poate fi suspec
tată de o imensă zădărnicie. în
suși autorul e de părere unde
va că „un critic ce se înfățișează 
înarmat pînă în dinți și belicos 
ca Marte în fața unui scriitor 
minuscul și plăpind care, vorba 
lui Bacovia, «există, nu există» 
pare neserior și fanfaron", 
însă privită cu mai multă a- 
tentie „inutila" operațiune de
pășește cu mult simpla plăcere 
a „execuției" răsunătoare, ea 
este, în anumite condiții, expre
sia necesară a unei neplăcute 
responsabilități. „Execuția" are 
loc atunci cind „autorul medio
cru s-a grăbit să se instaleze 

pe un soclu de unCîe refuză să 
mai coboare, simulind o pietri
ficare statuară". însă nici mă
car o asemenea iritantă situa
ție n-ar justifica proporțiile e- 
xecuției dacă ea n-ar avea ca 
obiect opera ce simbolizează 
pernicioasa prezență a schemei, 
șablonului, clișeului literar de 
ieri ori de azi. Din modul în 
care criticul înșiră unul după 
altul clișeele și tertipurile unei 
„creații", cu mult peste numă
rul celor suficiente pentru a o 
reduce la neant, trebuie să în
țelegem că ne aflăm în fața u- 
nor exemplare „model". Opera 
cumulează toate defectele se
riei. Efectul maxim este obținut 
prin „simpla" indicare a canti
tății enorme, incredibile de sar
cini pe care o creație a încer
cat să și le asume. într-o anu
mită mentalitate, ce nu poate 
fi confundată cu conștiința ar
tistică, o mare cantitate de sar
cini reprezintă și garanția unei 
mari cantități de transformări. 
Eroina unui roman „după ce 
transformă atîția oameni în 
jurul ei (...) se transformă pe 
ea însăși". Se poate vorbi de o 
adevărată psihoză a transformă
rii în tipul de opere alese de 
critic pentru caracterul lor re
prezentativ. Fenomenul și-a gă
sit de altfel o excelentă replică 
în nuvela „Acceleratorul" și a- 
poi drama „Iertarea" de I. Bă- 
ieșu. Răul mentalității respecti
ve iese la Iveală cu toată pu
terea abia cîpd descoperim că, 
de fapt, o anumită manie a 
transformării înlocuiește cu
noașterea profundă a omului. 
Transformarea devine astfel din 
expresie a libertății un semn al 
necesității oarbe, neînțelese. 
„Destinul" a îmbrăcat in anumi
te opere hainele acestei trans
formări. Așadar, subtextul pro
fund ăl „plăcerii execuției" con
stă în dezvăluirea unei rele în
țelegeri a ceea ce. înseamnă re
lațiile Omului cu istoria. Vale- 

sînt aceleași ca ale unui orășan. 
Dacă pe vremuri întîlneai, cu 
duiumul, oameni care nu urca
seră niciodată într-un tren, în
tr-un automobil astăzi aseme
nea exemplare nu le mai găsești 
măcar de le-ai căuta cu lumi
narea.

Ceea ce nu înseamnă că nu 
au rămas unele rămășițe neplă
cute. Tineretul știe ce este un 
motor cu explozie și se pricepe 
să facă lucrări necesițind cu
noștințe de electricitate. Dar 
printre cei bătrîni ar fi o gre
șeală să credem că nu au rămas 
urme ale unor mentalități re
trograde. Mă refer la unele „su
perstiții" dăunătoare, chiar la 
practici absurde, care mi se par 
că ar merita mai multă atenție. 
A nega o realitate nu înseamnă 
a o face să dispară realmente.

Știm că o anumită li
teratură a acreditat por
tretul psihic al unui ță
ran închis, refractar Ia 
noile forme. Pe de altă 
parte opere importante 
ale literaturii noastre cla
sice și mai ales actuale 
(ne gindim în primul 
rind la Motomeții) au iz
butit să schimbe acest 
portret, să sugereze felul 
în cărfe acest personaj 
receptează noul. Ce date 
posedă sociologia pentru 
a dovedi âceăstă putere 
de receptivitate și cum se 
produce receptarea, în ce 
forme ?

Interesante desigur lucrările 
lui Marin Preda ; și foarte uti
le. Oricine a luat contact mai 
profund cu țărșnii noștri și-a
liat seama de ușurința cu care 
aceștia se adaptează noului. 
Atit pe cîmp cît și în fabrici, 
tineretul rural se dovedește 
capabil să înțeleagă și să mî- 
nuiască uneltele și tehnicile cele 
mai moderne. Totul depinde 
însă de felul în care vom ști 
să le organizăm orientarea și 
pregătirea profesională, pentru 
a le pune în valoare dariirile 
naturale de inteligență spon
tană.

în concluzie, ceea ce vă pot 
spune, ca mărturisire perso
nală. e că am deplină încre
dere în virtuțile oamenilor sim
pli.

CRONICA LITERARA ‘
k ■ • L ■ , ■■ ■ A

riu Cristea are meritul de a-și 
fi păstrat seriozitatea tocmai în 
aceste operațiuni ce mai par 
multora neserioase. Oricare ci
titor atent va descoperi în mul
te din „interpretările" criticu
lui o anumită tendință de a 
fixa Structura operelor în for
mule expresive. în general, fi
rește, nici o formulă nu poate 
cuprinde universul operei, struc
tura ei artistică și ideologică. 
Insă dacă vom pune într-un 
imaginar text autonom și în
tr-o anumită ordine formulele 
criticului (fiecare în parte pu
țind da o indicație acceptabilă 
asupra operei) la capătul acestui 
„joc" al adiționării ne va izbi, 
ca în orice joc serios, o tulbu
rătoare coerență. Dar, mai întîi 
să „adunăm" în joacă formule
le. „In romanele lui Zaharia 
Stancu personajele sînt dublate 
de imagini 
personajele 
mereu colții, 
trebuie să urli ca 
sint superbi și se 
că personajele se 
dantură". .,Mihai
geniul sfidării (...).
miezul omului care o produce 
(poezia — n.n.), un uniez tare,

VALERIU

canine (...) Chiar 
pozitive iși arată 

căci în pădure 
lupii. Colții 
poate spune 
cunosc după 
Beniuc are 

Se află în

INTERPRETĂRI
CRITICE

de care colții dușmanilor se 
I sfărima, un nucleu de invinci

bilitate, puterea și orgoliul de a 
rezista". La N. Țic lipsește „dia
lectica cruzimii", iar lumea căr
ților lui N. Breban „e o lume 
a raporturilor de forță și a cru
zimii, o lume tînără și nemiloa
să (...) Personajele defilează 
prin fața ochilor noștri în pe
rechi de cîte un „tare" și cite 
un „slab", jumătate din ele trec 
ținînd strîns în dinți pe cele
lalte (...). Această carte repre
zintă o lume în care iubirea 
încă nu s-a născut. Semnul ei 
caracteristic e ferocitatea. To
tul îmbracă aspectul unei încleș
tări zoologice". în orice pagină 
de Fănuș Neagu „se zbate 
pulsul unui, temperament agre
siv și violent (...) ; o manifesta
re a fondului de violență e și 
înclinația pentru exotic" iar 
intr-o nuvelă eroul are „cap 
frumos, de lup tinăr, frumos 
dar nu și puternic", pentru că 
„toată nuvela este o lungă, în
cordată așteptare a loviturii", 
în fine, „poeții noștri ele azi 
seamănă întrucîtva cu aVtorii 
din Hamlet: țipă prea tare, ges
ticulează prea mult. Unde e 
prințul să-i strunească ? (...). în
cărcat de imagini hiperbolic- 
gongorice poetul se prăvale, co
losal, peste cititorul înfricoșat și 
pus pe fugă ca Pașa Hassan al 
lui Coșbuc". încheiem aici „jo
cul" nostru. Ce vrem să spu
nem (de fapt nu noi. ci Vale
riu Cristea) ? Indiferent de na
tura „calificativului" acordat 
fiecărei creații in parte, to>ate 
extrasele de mai sus vorbesc 
despre o preponderență sau 
chiar o înclinație către viziunea 
întunecată și „canină" pe care 
o propune o tendință a litera
turii. despre o estetică a urîtu- 
lui și a cruzimii în care, une
ori, echilibrul dat de accentul 
etic lipsind , o pinză „frumos" 
întunecată ne flutură pe dinain
tea ochilor răpindu-ne astfel și

REZISTENTA î
operei’ \

(Urmare din pag. I) <
Scrieți, băieți, acum se poate scrie, deci scrieți, numai scrieți <
Zis și. făcut. Azi, cu adevărat, toți scriu. Și mulți dintre e 1 
numai, scriu, dînd senzația că sînt angajați doar fizic î j
această acțiune, că reflecția și analiza, concepția și idee <
logia sînt deocamdată aminate în favoarea purei creat 4
(dacă o putem numi creație fără cele numite mai sus j
Senzația aceasta o dau de pildă, adeseori, revistele literar.- J 

, și editurile, care publică debutanfi, și foarte multe cărți ,dr 
inceput, în care elementul important, dominant, e cel concret : j 

I scrisul.pur și simplu, nu lumea sculptată înăuntrul lui. 1
A nins și peste noi (se putea altfel ?) spiritul timpului ■< 

Nemaiștiind ce să zic despre poezia contemporană, care j 
descurajează uneori criteriile cele mai elementare, restrîno J 
cîmpul acestor însemnări la proză (convins fiind, de altfel j 
că obligația prozei de a conține o structură depășește c j 
obligație similară a poeziei). Ăcum cîțiva ani s-a produs o 4 
inflație de poezie, și eram cu toții îneîntați. Critica, într-un j 

I entuziasm de-a dreptul pașoptist, nu mai contenea să zei- J 
fice cutare ori cutare poet căruia nu i-ar fi stricat, pentru < 
cultura lui personală, un curs scurt de limba română. De J 
atunci, acest entuziasm a mai scăzut, ba a scăzut chiar 5 
mult, și rămîn deasupra producției curente cîțiva autori (mai < 
vîrstriici, paradoxal I) care în acel moment nu erau în a- J 
tenția tuturor. Mi se pare că începe să se pregătească un 5 
fenomen similar în proză. Odată, prdza speria prin vo- < 
lumul de muncă fizică pe care îl reclama, prin disciplina J 
pe care o impunea. Dar timiditățile au fost învinse, și multă 5 
lume se aruncă în roman cu capul înainte, ca la un bazin < 
de înot, confundind epica cu povestirea și povestirea cu 5 
anecdota. Mă rog, operă avem. Ce se desprinde din ea ? 5

îritîi, sărăcia fondului intelectual la destui prozatori, mai 2 
cu seamă la noii veniți grăbiți să modifice „raportul > 

Ide forțe" în favoarea lor. Dar cum să scrii azi pro- 
ză, și mai cu seamă roman, cînd nu cunoști multă literatură 
și multă estetică in genere, cînd nu știi cel puțin o limbă străi- 
nă, cînd nu știi filozofie, sociologie, economie politică, isto- <* 
rie (cîți scriitori habar n-au chiar de istoria recentă!) și S 
așa mai departe ? Cum să convingi un public modern, res- > 
ponsabil, frărhîntat de probleme autentice, și cult (publicu1 
românesc, și asta n-o știm numai noi., o recunoaște și ’► 
străinătatea, e unul din cele mai temeinic și multilateral 
pregătite din Europa)., cînd nivelul tău intelectual e scă- 
zut ? Și cum șă-l convingi dacă în carnea textului nu se as- <► 
cunde osul iaeii ? Opera reclamă o filozofie, o ideologie 
Proprie, sinceră, profundă, izvorîtă din realitatea societății 
românești de azi, ideologia creatorului e indispensabilă L 
pentru â asigura rezistența operei. Dai, de la ideologie 
ajungem imediat la responsabilitate^ artistului față de so 
cietatea în care trăiește, ajungem la obligația lui morală L 
ajunqem la sinceritatea creației deci la necesitatea rea- 
lismului, si toate se leagă între ele, ca într-un corp creierul, < 
inima, plămînii, nervii. Text fără fond — iată un lucru care < 
nil e util nimănui. Dar ne gîndim suficient la acest adevăr ? <►

Ne înșelăm dacă credem că publicul dorește.cărți lipsi.- 
te de fondurile „tradiționale". Publicul vrea tot idei adinei 
tot mari sentimente, tot sinceritate, tot implicarea patetică <► 
a artistului în vremea pe care o trăiește, tot personaje me- C 
morabile, tot subiecte zguduitoare, tot artă semnificativă ]► 
și responsabilă. Cu alte cuvinte, tot filozofie, tot ideologie, 
tot morală, tot umanism, tbt lumină. L

pe cit se 
care pe 

dintre ele 
ce constă 
a acestor

o parte substanțială, din 
realismul complex al rapor
turilor omului cu istoria. Pen
tru cine citește fără perspec
tivă multe dintre aceste opere 
sentimentul excelenței lor este 
indiscutabil. îndoiala se stre
coară abia după o lectură sis
tematică și sustrasă 
poate fascinației pe 
drept cuvint fiecare 
o poate exercita. în 
actualitatea profundă 
opere ? Ne dau ele sentimentul 
calmului și maturității cu care 
marile creații, sociale și politi
ce in cel mai înalt grad, expri
mă întrebările și certitudinile 
oamenilor în confruntarea 
istoria, aspectele extrem 
complexe și complicate 
care evoluează raportul dintre 
necesitate și libertate ? Pasta 
groasă ca și culoarea, roză sau 
întunecată, cruzimea fără sens 
moral, alegorismul excesiv iz- 
vorît dintr-o minoră manie ar
tizanală, toate aceste speciali
zări nu constituie de fapt oche
larii de diverse culori și mă
rimi prin care privim domenii 
a căror actualitate reclamă o 
lumină mai reală și o lucidita
te neîmpiedicată de înclinația

cu
de 

sub
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spre o anumită violență și cru
zime ? Ar fi o profundă eroare 
să se înțeleagă din toate ach? ■ 
întrebări pe care ni le punev? 
la capătul „jocului" înlesnit 4e 
Valeriu Cristea că excludem 
din competiție „arme" dintre 
cele mai redutabile. Particulari
tățile numite mai sus sînt, fie
care în sfera ei, eminente. Va
loarea fiecăreia se află la pur
tător. însă îndoiala rămîrie. Ce 
fel de sarcini li se dau și nu 
mulțimea acestor sarcini rămi- 
ne încă de analizat. Valeriu 
Cristea ne-a oferit suficiente 
probe ale unei anumite „adoles
cente răutăcioase" a literaturii, 
o stare de spirit din cauza că
reia, poate, marile calități nu 
sînt și mari realizări.

Cu debutanții criticul este 
foarte indulgent, exigența mani- 
festindu-se pe acest teren in 
selecție. Cu cei rămași Se prac
tică o critică în general amabi
lă, dar în care uneori înțelege
rea o ia prea mult înaintea 
judecății de valoare. în spațiul 
debutului criticul umple goluri
le cu o amicală putere de diva
gație. In rest, caracterizările 
sint sugestive. Proza unei au
toare conține „electricitate sen
zuală", „simultan sexual", „pre
cocitate erotică", „saturnaliile 
sîngelui juvenil", atitudinea și 
tonul evocă „aceeași confesiune 
a Sulamitei trecută prin miș
carea feirtlnistă" și în menta
litatea eroinei „rivna cărtură
rească e o culpă". După toate 
acestea concluzia ne lămurește : 
„talent viu, lipsit de complexi
tate". In general. însă, criticul 
întreține cu debutantii relații 
de o vie cordialitate. In Inter
pretări critice diagnosticele cu
prinse în textul fiecărui articol 
pot părea oarecum amabile; 
adunînd toate diagnosticele în- 
tr-un singur „articol" dăm de 
un subtext tăios.

C. STANESCU
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TELEGRAMA
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consi

liului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
doamnei SIRIMAVO BANDARANAIKE, primul ministru" al 
Ceylonului, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXIII-a aniversări a zilei indepen
denței Ceylonului, am deosebita plăcere să adresez Excelen
tei Voastre, în numele poporului român, al Consiliului de 
Miniștri și al meu personal, calde felicitări și cele mai 
bune urări de progres poporului ceylonez prieten.

ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R.
Miercuri după-amiază, tovară

șul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîinit cu 
tovarășul Narciso Isa Conde, se- , 
cretar general al P.C. Dominican,

Primire la Consilid de Miniștri
Prim-vicepreședintele Consi

liului de Miniștri, Ilie Verdeț, a 
primit miercuri la amiază pe 
Părdi Imre, președintele Oficiu
lui Național de Planificare al 

■ Republicii Populare Ungare.
La primire, desfășurată într-o 

atmosferă cordială, prietenească, 
a participat Maxim Berghianu,

(Urmare din pag. I)

de încredere în oamenii cu care 
lucra, în rezultatele studiilor în
treprinse. La aceasta a contri
buit, desigur, și înzestrarea la
boratorului cu aparatură elec
tronică, teste și probe psihologice 
pentru aprecierea calităților psi- 
ho-fizice necesare pentru o me
serie sau alta. Acțiunile de mai 
mate intensitate au început, cum 
< și firesc, prin examinarea tu
telor muncitorilor care se înde
letnicesc cu profesiile cele mai 
grele : cocsar, furnalist, oțelai 
etc. ; s-a trecut apoi la mecani
cii de locomotivă și la macara
gii. Astfel, au fost supuși probe
lor psiho-tehnice cei 700 de ma
caragii ai combinatului pentru 
a vedea dacă sînt sau 
măsură să presteze această mun
că. Aceasta pentru că aici s-a 
petrecut o serie întreagă de ac-

nu în

LABORATORUL UZINAL
cidente. Printr-o reorientare pro
fesională a acestora și prin an
gajarea altora noi, calificați la 
locul de muncă, numărul acci
dentelor s-a redus de la 42 în 
1969 la 4 în 1970. Acum se se
lecționează candidați pentru noi 
cursuri de calificare și recalifi
care în meseriile de strungari, 
laminatori, manevranți, mecanici 
de locomotivă etc., din rîn- 
dul muncitorilor combinatului.

De altfel, o asemenea acțiune 
de verificare a aptitudinilor 
pentru o profesie, de reorienta
re profesională, a devenit preo
cuparea esențială a micului co
lectiv de cercetători. Și cum 
pregătirea și calificarea cadrelor 
au o mare importanță pentru 
combinat, s-a trecut la selecțio
narea prealabilă a candidațiior la 
examenul de admitere în școala 
profesională. Astfel, la sesiunile 
din vara și toamna anului 1969 
s-au aplicat o serie de teste co
lective neverbale care au putut 
aprecia prezența unor însușiri și 
aptitudini psihice generale, co
mune tuturor meseriilor ce se 
școlarizează aici. S-a scos în e-

(Urmare din pag. 1)

reîntinerește totuși cu fiecare 
an. îi conferă acest atribut spa
țiile noi, mereu lărgite de pro
ducție, utilajele ultramoderne 
din dotare, tinerii care vin, ca 
un schimb al energiilor proaspe
te. să preia ștafeta, produsele 
tot mai diverse și de mare 
complexitate. Ultimii cinci ani 
— cincinalul de abia înche
iat. sub raportul cercetărilor în
drăznețe, a descoperirilor, al 
materializării ideilor, au fost 
cei mai denși, mai fierbinți, mai 
expresivi. Tinerii, ceilalți spe
cialiști cu țâre am angajat dia
logul nostru, susțin afirmația, 
printre altele, cu cele două 
realizări nominalizate de ei mai 
înainte, exemple care fără îndo
ială sint doar o părticică din- 
tr-un ansamblu de înfăptuiri. 
Este semnificativ in acest sens 
faptul că în perioada de refe
rință au fost construite aproa
pe 30 tipuri de mașini unelte, 
de la un tip ia altul mai per
fecționate, mai corespunzătoare 
cerințelor tehnicii actuale, in
dustriei noastre in continuă mo
dernizare. Proiectanții. construc
torii din atelierele Uzinei me
canice Cugir contribuind astfel 
la transpunerea în viață a o- 
rientării generale date de partid 
privind inzestrarea unităților 
noastre industriale cu mașini și 
utilaje capabile să execute 
rații multiple, la un înalt 
de precizie si tehnicitate, 
dacă s-au oprit tocmai la 
două mașini e pentru că

ope-

cele 
ele 

încorporează ani de muncă, de 
căutări originale, concretizate 
în calitățile superioare conferi
te mașinilor care le aduc în si
rena competitivității, față în 
față cu cele mai reușite produse 
de acest fel pe plan mondial. 
Ele se vor adăuga neîndoielnic 
celorlalte tipuri de mașini unel
te fabricate la Cugir 
cumpără in prezent 
50 de țări.

— în calitatea dv. 
tant al acestor 
desigur, cd „
vorbi despre ele. Ce credeți că 
trebuie reținut ?

și care se 
în aproape

de proiec- 
_ mașini sinteți,
cel mai autorizat a 

care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

A participat tovarășa Ghizela
Vass, membru al C.C. al P.C.R. 

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

președintele Comitetului de Stat 
al Planificării.

A fost prezent Ferenc Martin, 
ambasadorul R.P. Ungare la 
București.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme privind dezvolta
rea în continuare a oolaborării și 
cooperării economice dintre cele 
două țări.

vidență, de pildă, rapiditatea în
vățării, concentrarea atenției, 
flexibilitatea gîndirii, judecata 
practică etc. Au fost examinați 
327 de candidați și concluziile 
au fost înaintate direcțiunii șco
lii. „Erau primele noastre cer
cetări — ne spune șeful labora
torului — și speram să înlăturăm 
vechile practici de a admite în 
școală elevi fără nici un fel de 
înclinații pentru profesie sau, în 
orice caz, nesupuși unor pro
be concludente. Din păcate, di
recția școlii, profesorii, au pro
cedat ca și pînă atunci, îneît ul
terior școala însăși a trebuit să 
renunțe la unii elevi — și a- 
ceasta după un an de studii — 
iar alții s-au retras pentru sim
plul motiv că opțiunea lor pro
fesională se dovedise a fi falsă".

Curios este și faptul că în
șiși profesorii școlii orientează 
în mod greșit elevii admiși spre 

profesii mai confortabile, ca, de 
pildă, electrician, lăcătuș, strun
gar, selecționînd numai pe acei 
candidați care au obținut note
le cele mai mari, iar pentru pro
fesii ca laminator, termist-trata- 
mentist, cocsar, oțelar, furnalist 
ele. — sînt „orientați" candida
ți! admiși cu note la limită. De 
ce ? Se înțelege că o astfel de 
„competență" în determinarea 
opțiunilor profesionale ale viito
rilor muncitori — unii dintre ei 
lipsiți de îndrumare și preocu
pare din partea familiei și a șco
lii generale — a dus și va duce 
la consecințe negative. Să ur
mărim în continuare ce s-a în- 
tîmplat după împărțirea elevi
lor pe meserii în anul școlar 
1969—1970. Sub aspect fizic: se 
pot întîlni elevi de 38 de kilo
grame și 1,48 m înălțime în cla
sele de fumaliști sau oțelari și, 
bineînțeles, reversul situației, 
cînd elevi cu calități fizice 
celente au fost orientați spre 
profesii ca electrician, strungar 
etc. După primul trimestru s-a 
procedat, cum era și firesc, la 
reorientarea lor profesională. Dar 
mai mare eficiență ar fi avut

ex-

— In linii mari, ne spune to
varășul inginer Cornel Haneș, 
mașinile respective, destinate 
frezării prin rostogolire a roți
lor dințate cilindrice cu dantură 
exterioară dreaptă și înclinată 
și a roților melcate și cilindro- 
conice, sînt comparativ la nive
lul de precizie și funcțional al 
celor mai pretențioase de acest 
tip din lume. Avantajele și ca
litățile sînt multiple. Deservirea 
mașinii este ușoară și fără e- 
foriuri. capul de frezat și masa 
execută lucrări rapide de apro
piere și retragere, păpușa mo
bilă este rabatabilă și acționată

SUPORT TRAINIC PENTRU
NOI PERFORMANTE

hidraulic, iar comenzile, centra
lizate pe un panou așezat comod 
față de poziția de lucru. Toate 
aceste particularități îi asigură 
un înalt grad de precizie și un 
randament superior.

— Nu te contrazic, intervine 
Dorin Munteanu, colegul său. 
Familia de freze F. D. sînt un 
succes deplin al uzinei noastre. 
Dar sub raportul investiției de 
muncă și inventivitate s-a rea
lizat mult mai mult și n-ar 
suficient să ne rezumăm în 
cest bilanț improvizat, doar 
mașinile respective.

într-adevăr, cum spuneam 
mai înainte ele sînt doar o sin
gură poziție din registrul reali
zărilor constructorilor de mașini 
unelte din Cugir. în aceeași pe
rioadă s-au reproiectat și mo
dernizat mașinile de ascuțit scu
le, de rectificat plan, de frezat

fi 
a- 
la

și

AGENDĂ.! RAPORTAM CONDUCERII PARTIDULUI"i

9 ÎN ZILELE de 1—3 FE
BRUARIE, au avut loc la Bucu
rești, convorbiri între președinții 
organelor centrale de planificare 
ale Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Ungare, cu 
privire la dezvoltarea colaborării 
economice, cooperării în produc
ție și schimburilor de mărfuri 
dintre cele două țări pe anii 
1971—1975.

Cu acest prilej, a fost încheiat 
protocolul privind coordonarea 
planurilor de dezvoltare a econo
miilor naționale ale României și 
Ungariei pe următorii cinci ani.

• MIERCURI LA AMIAZA, a 
sosit în Capitală, pentru a face 
o vizită de documentare în țara 
noastră, un grup de membri ai 
Comitetului special F.A.O. pen
tru reforma agrară, condus de 
Carlos Lleras-Restrepo, președin
tele Comitetului, fost președinte 
al Columbiei. Din grup mai fac 
parte prof. dr. Samuel Sey, decan 
al Facultății de agronomie din 
Ghana, dr. Peter Domer, direc
tor al Centrului de regimuri fun
ciare al Universității Wisconsin 
— S.U.A., dr. Viggo Andersen, 
directorul Diviziei instituțiilor ru
rale a F.A.O., precum și experți 
ai F.A.O.

procedeul folosit la început de 
laboranți. In acest fel se eco
nomisea nu numai un timp pre
țios pentru alte cercetări dar se 
puteau înlătura și cheltuielile 
inutile pentru pregătirea lor. A- 
ceasta cu condiția ca direcția 
școlii să fi fost receptivă la con
cluziile și sugestiile psihologilor.

Laboratorul este acum în mă
sură să întreprindă sondaje de 
opinie, teste de diferite tipuri e- 
laborate aici, examene psiho-fi- 
ziologice amănunțite, individua
le și pe grupe de elevi, elabo- 
rînd un complex de măsuri pen
tru aplicarea cărora cadrele di
dactice trebuie să acorde 
sprijin nemijlocit, 
multe din constatările de pînă 
acum privind modul în care se 
face . ' "
chiar către acele cadre didacti
ce care sînt puse s-o facă, n-au 
beneficiat și de o transpunere 

un
Pentru că

orientarea profesională,

în practică așa cum ar fi fost 
de dorit. Ceea ce s-a reușit să 
se facă p'ină acum în cadrul la
boratorului reșițean — și rezul
tatele nu pot fi contestate — vi
zează. așadar, o anumită deschi
dere spre problemele acute ale 
producției. În același timp, s-au 
întreprins investigații psiho-so- 
ciologice cu consecințe pozitive 
ori s-au elaborat studii de per
spectivă. Să reamintim numai 
preocupările pentru reori -tarea 
profesională a cadrelor din com
binat, pentru selecția candidați- 
lor la examenele de admitere 
sau pentru cursurile de califica
re prin ucenicie la locul de mun
că. Cercetările viitoare nu se 
vor opri numai asupra aspectelor 
de psihologia muncii, ci vor a- 
vea în vedere și cunoașterea in
tegrării socio-profesionale, stu
dierea relațiilor de micro-grup 
în colectivități mai mici sau mai 
mari de muncitori și elevi, 
ceasta va fi posibil în curînd 
tît prin mărirea numărului 
psihologi care vor lucra aici, 
și prin dezvoltarea bazei mate
riale a laboratorului.

universal, de frezat vertical, s-au 
asimilat după o licență străină 
alte cinci tipuri de mașini de 
rectificat interior. O serie în
treagă de accesorii și garnituri 
pentru aceste mașini, care ini
țial 
au fost proiectate 
cate 
fel

se aduceau din import, 
’ ' ' ' ; și fabri-

aici, redueîndu-se ast- 
cu 25 la sută valoarea 

pieselor importate. Toate a- 
ceste succese notabile au 
fost posibile doar pe un fond al 
permanentelor căutări a zecilor 
de specialiști și muncitori de 
înaltă clasă, pe fondul organiză
rii temeinice a compartimentu-

lui cercetărilor, a căutărilor a- 
sidue, creatoare. Pentru că, fără 
îndoială, una dintre cele mai 
proeminente realizări în aceas
tă uzină cu activitate îndelunga
tă este formarea unui colectiv 
unitar și experimentat, în care 
eforturile și energiile fiecărui 
membru al său sînt puternic ra
cordate la eforturile și energiile 
colectivului. Alături de genera
ția în vîrstă, purtătoarea peste 
ani și ani a măiestriei, dăruirii 
și respectului pentru munca lor, 
lucrează aproape 3 000 de tineri 
proveniți din grupul școlar al 
uzinei, crescuți și educați în 
spiritul bogatei tradiții de mun
că și disciplină, de mindrie pro
fesională și neast.împăr creator 
a acestui colectiv.

— Mă gîndesc, în acest sens, 
continuă tînărul inginer Mun- 
teănu, la crearea cu un an în

Telegrame adresate Comitetului Central

al Partidului Comunist Român,

tovarășului N1C0LAE CEAUȘESCU

La Floreasca

STEAUA-HELLAS
STOCKHOLM

Nicolae Ceaușescu. 
exprimă hotărîrea

Zilele acestea. în județele țării 
au loc consfătuiri de lucru ale 
cadrelor de bază din agricul
tură și ale activelor județene de 
partid, adunări ale salariaților 
din întreprinderi industriale 
și adunări generale ale coope
rativelor agricole de producție.

în telegrame adresate cu a- 
cest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
tovarășului 
participanții 
unanimă de a munci cu însu
flețire pentru înfăptuirea sarci
nilor ce le revin în acest an, 
adeziunea deplină, a tuturor oa
menilor muncii din patria noas
tră Ia politica promovată de 
partid în domeniul construcției 
socialiste.

Activul Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., se spune într-o 
telegramă, dezbătînd multilate
ral problemele dezvoltării agri
culturii. dâ o înaltă apreciere 
măsurilor stabilite de Comite
tul Central, de Dumneavoastră 
scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. cu privire la îmbu
nătățirea organizării planifi
cării și conducerii acestei ra
muri care are un rol de seamă 
în creșterea în ritm susținut a 
economiei naționale.

Dînd glas hotărîrii unanime a 
lucrătorilor din unitățile agri
cole socialiste — români, ger
mani. maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — participanții la 
consfătuire se angajează să de
pună toate eforturile pentru în
deplinirea și depășirea sarcini
lor de creștere a producției a- 
gricole vegetale și animale ce 
revin județului Timiș în anul 
1971.

încrederea deplină a țărani
lor cooperatori in justețea po
liticii partidului nostru — se 
spune în telegrama cadrelor de 
bază din agricultura județului 
Galați — este confirmată și de 
entuziastele angajamente luate 
în cadrul adunărilor generale 
ce se desfășoară în prezent în 
cadrul Cooperativelor agricole 
de producție, pentru îndeplini
rea si depășirea substanțială a 
sarcinilor de plan pe acest an, 

(Urmare din pag. 1)

...Coborînd de la Poiana Brașov.
Foto : A. BALABAN

urmă a grupului de cercetări 
care cuprinde peste 70 la sută 
tineri și care are ca obiectiv 
conferirea unei nuanțe mai ac
centuate aportului nostru pro
priu la fabricația mașinilor u- 
nelte și la ridicarea valorii a 
acestor produse.

Completîndu-1, inginerul șef 
cu concepția, tovarășul Cornel 
Cașin adaugă : Eficiența concre
tă a cercetărilor n-a întîrziat. 
S-a trecut Ia introducerea teh
nologiei de grup în organiza
rea fabricației de mașini unelte 
și proiectarea tehnologică, 
s-au asimilat procedee noi 

în fabricație. Au 
astfel zece teme

fost 
ma- 
fon- 
dez-

acțiuni au 
ajutorului 

l. în afara

de prelucrare, în special în 
domeniul roților conice. S-au 
făcut apoi studii și calcule de 
programare optimă a producției 
cu ajutorul colculatorului elec
tronic și s-a reușit să se stabi
lească loturile optime și cicluri
le de lansare 
fost rezolvate 
valoroase.

Toate aceste 
posibile datorită a. 
terial al statului. '... ____
durilor de investiții pentru 
voltare, uzina a beneficiat a- 
nual de alocații financiare de 
ordinul milioanelor, în vederea 
încurajării cercetărilor și ma
terializării lor, a dotării sale cu 
cele mai moderne mijloace teh
nice, ceea ce a dat un impuls 
sporit construcției de mașini u- 
nelte, întregii activități a uzinei 
în acest sector, asigură continui- 

de hotărîrea lor ca pregătirea și 
desfășurarea lucrărilor campa
niei agricole din primăvara a- 
cestui an să constituie un fac- 
tor de seamă în dezvoltarea 
multilaterală a fiecărei unități 
agricole.

In telegrama adresată de par
ticipanta la consfătuirea de lu
cru a cadrelor de bază din a- 
gricultură și a activului de par
tid din județul Vaslui, se subli
niază. printre altele :

Mobilizați de organele și or
ganizațiile de partid, lucrătorii 
ogoarelor au trecut la aplicarea 
imediată a măsurilor luate de 
partid, a prețioaselor indicații 
privind îmbunătățirea organiză
rii. planificării și conducerii a- 
griculturii. în urma unei largi 
consultări a specialiștilor și 
conducerilor cooperativelor a- 
gricole de producție, au fost 
constituite cele 27 de consilii 
intercooperatiste și tot atîtea 
stațiuni de mecanizare a agri
culturii, care vor contribui în 
mod hotărîtor la înfăptuirea u- 
nor ample acțiuni de dezvoltare 
a cooperativelor, de ridicare 
continuă a potențialului lor pro
ductiv.

Raportăm conducerii partidu
lui, se spune în telegrama adre
sată de participanții la consfă
tuirea de lucru a cadrelor din 
agricultura județului Hunedoara, 
că prin eforturile susținute ale 
cooperatorilor. mecanizatorilor 
și celorlalți lucrători din agri
cultura județului nostru. în 
fruntea cărora s-au situat co
muniștii. greutățile provocate de 
calamitățile naturale din anul 
trecut au fost învinse, unitățile 
agricole reușind să îndepli
nească în bună măsură obliga
țiile ce le reveneau și să con
tribuie la satisfacerea nevoilor 
de produse agroalimentare ale 
populației.

Ne propunem, se spune în te
legrama cadrelor- de bază din a- 
gricultura județului Vrancea, ca 
în anii următori să mărim su
prafețele de vii și pomi fructi
feri, să creștem potențialul pro
ductiv al acestor sectoare, atît 

i

inginer 
consider, 
ceea ce 
muncito-

tatca și dezvoltarea în perspec
tivă a producției.

— Imaginea înfăptuirilor uzi
nei in cincinalul trecut și care 
constituie pentru noi punctul 
de pornire în noul cincinal — 
intră în discuție cel de al trei
lea invitat al nostru, 
Cornel Tudor, trebuie, 
neapărat rotunjită, cu 
inginerii, tehnicienii și 
rii noștri, au realizat în privința 
autoutiiărilor.

— Nu există sector sau ate
lier, adaugă inginerul Baluțiu, 
în uzină care să nu fi fost în
zestrat măcar cu un utilaj sau 
agregat conceput și realizat prin 
efortul propriu al colectivului, 
dintre care multe ar fi trebuit 
importate cu prețuri considera
bile.

La serviciul constructor șef 
găsim intr-adevăr o evidență 
bogată și la acest capitol. Agre
gatul pentru montarea lanțului 
de bicicletă, mașina de găurit 
multiaxe pentru producția de 
serie, mașina dc apretat roți 
dințate, agregatul pentru execu
tarea unor repere de la freza 
universală F-l etc. sînt doar 
cîteva exemple. Inginerul Iuliu 
Schneider, șeful acestui serviciu, 
precizează că numai in perioada 
1969—1970 s-au conceput și fa
bricat in uzină, în vederea com
pletării inventarului ei tehnic, 
mașini și agregate în valoare de 
peste 14 milioane lei. Iar planul 
pe anul în curs prevede 15 mi
lioane. Se fac și de data aceasta 
referiri la numele unor tineri 
ingineri ca Elena Goțea, Adrian 
Oprița, Gheorghe Iacob, Iero- 
nim Ilie care și-au pus semnă
turile pe toate aceste realizări.

Tn actualul plan cincinal sar
cinile uzinei în domeniul con
strucțiilor de mașini unelte cresc 
considerabil. De la 1445 bucăți 
în acest an se va ajunge în 1975 
la 2345 bucăți. Bogata experien
ță de pînă acum, succesele re
latate în această discuție, pre
zența activă a unui colectiv tî
năr, dornic de afirmare, animat 
de pasiunea creației, vor sta ca 
o garanție a împlinirilor, a suc
ceselor continue. 

prin amenajarea unor noi plan
tații, cit și prin completarea go
lurilor in viile și livezile tinere, 
să producem materialul săditor 
și materialele de susținere în 
cadrul cooperativelor de pro
ducție sau prin diferite forme 
de cooperare între sectorul coo
peratist și cel de stat.

Reprezentanții salariaților din 
Combinatul chimic — Tîrnăveni, 
județul Mureș, întruniți în adu
narea generală, raportează de
pășirea prevederilor planului 
cincinal 1966—1970, la producția 
globală cu 447 milioane lei, iar 
la produsul principal — carbid 
— cu peste 93 mii tone.

în luna ianuarie a acestui 
an, combinatul a realizat peste 
plan o producție globală în 
valoare de 2 milioane lei.

Prin valorificarea în conti
nuare a rezervelor interne, a- 
dunarea generală a reprezen
tanților salariaților exprimă an
gajamentul de a realiza peste 
plan 20.7 milioane lei la produc
ția globală. 15,2 milioane lei Ia 
producția marfă, de a scurta cu 
două luni termenul de punere 
în funcțiune a cuptorului VI de 
carbid, să sporească productivi
tatea anuală a muncii cu 1054 
lei pe salariat și să obțină un 
beneficiu suplimentar de 2,5 mi
lioane lei.

La rîndul său. colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni 
de la Fabrica de țiglă și cără
mizi „7 Noiembrie" din Sighi
șoara. județul Mureș, sublini
ază că salariații din această în
treprindere. în frunte cu comu
niștii au realizat și depășit toți 
indicatorii de plan și angajamen
tele pe anul 1970. Ei au reușit, 
totodată, să înlăture intr-un 
timp scurt, efectele negative ale 
inundațiilor din primăvara anu
lui trecut. Adunarea salariaților 
din această întreprindere ex
primă angajamentul întregului 
colectiv de a realiza în acest an 
peste plan 600 000 buc. cără
mizi și țigle.

In telegrama trimisă de coo
peratorii din comuna Tîrzii, ju
dețul Vaslui, 
altele :

Rezultatele 
anul trecut, 
organizarea, planificarea și con
ducerea agriculturii, ne dau ga
ranția că în acest an vom obține 
rezultate și mai bune la toți in
dicatorii de plan.

In cadrul adunării generale, 
care a avut loc recent, țăranii 
cooperatori au hotărît să livreze 
peste plan 15 tone grîu. 47 tone 
porumb, 60 tone struguri, 40 
tone legume, 180 hl. lapte vacă, 
30 porci și alte produse care 
vor aduce cooperativei un venit 
suplimentar de peste 500 000 lei.

se spune printre

bune obținute în 
indicațiile privind

(Agerpres)

MIRAJUL MARILOR
Ene Sandu se angajă la C.F.R. 
cu controlul biletelor la intrarea 
în Gara de Nord și-și găsi o că
măruță într-o casă-vagon prin 
apropierea locului unde se ri
dica pînă acum citva timp fosta 
fabrică de bere Luther. La sfîr- 
șit de săptămînă era înapoi. In 
comună, printre ai lui. stîmind 
vîrtejuri cu poveștile despre 
oraș și alcătuind — își aduce 
aminte Miron Lunceanu — o a- 
nume chemare rostită parcă cu 
jumătate de gură.

— Pentru că — adaugă fiul 
cel mare —. dacă dînsul plecase 
și nu vroia să renunțe la oraș 
și la serviciul din oraș. îi venea 
totuși greu să ne ia și pe noi, 
ceilalți. lingă el. cu servici și 
casă în oraș. Ti plăcea să ne știe 
în comună. Așa că zicea : vin și 
trag o gură de aer în piept și 
luni dimineața mă duc liniștit 
la treaba mea și în odaia mea 
de pe Calea Griviței. Fusei și 
mă-ntorsei. mai zicea fie la ple
care. fie la venire, fără nici o 
socoteală. De-acum eu termi
nasem primara, patru clase în 
comună, și dînsul mă zorea 
să-mi văz de carte mai de
parte. că vrea să mă dea la pro
fesională pentru meserie. Vara, 
în vacanțe, mă lua în Bucu
rești. mă plimba pe străzi, mă 
ducea la gară și mă ținea lingă 
el și-l vedeam cum rupe bi
letele de peron. îmi arăta altă
dată gardurile și zidurile fa
bricilor din oraș și-mi zicea 1 
dacă înveți meserie ai să lu
crezi aici, dacă nu ai să fii ce-s 
eu : Sandu Ene de la 
de-a doua !...

Nerupt complet de 
natală, si nu avea să 
vreodată pînă la acest prag ne
dorit. pe de altă parte străin 
încă de oraș (cînd s-a îmbol
năvit s-a întors acasă și cînd a 
fost să moară. în urmă cu cîti- 
va ani. a murit în patul lui). 
Ene Sandu își trăia viața într-o 
continuă alergătură și nehotă- 
rîra. Asta pînă cînd și-a condus 
fiul mai mare, cu grijă șl în- 
căpătînare. spre terminarea 
scolii elementare și a celei pro
fesionale și într-o toamnă l-a 
știut lingă el ca lăcătuș la ..Gri
vița Roșie". Tn acea toamnă Ene 
Sandu s-a simtit mai împăcat.

„Acum — i-a spus băiatului 
cu carnet de lucrător —. pen
tru că au să aibă griiă alții să 
fii muncitor, cu am să te învăț 
să fii orășean". De unde se pu
tea înțelege mai limpede că ve
nirea lui în București, timpurie 
si statornică, avusese si scopul 
de a ști el mai întîi ce-i cu o- 
rasul. 
fiului 
turile 
ceanu
om ca tatăl săa era în stare de

peronul
comuna 
alungă

ca să-i poată transmite 
la timnul cuvenit învătă- 
de trebuință. Miron Lun- 
recunoaște și crede că un

ln sferturile „C.C.E."

Handbalul, care ne oferă în 
sezonul fără fotbal cele mai mul
te satisfacții, e prezent în scenă 
cu o nouă întîlnire internaționa
lă : o întîlnire de atracție și de 
calitate se anunță partida de astă 
seară ce va avea loc în sala Flo
reasca, începînd de la orele 20,30 
și care opune echipele Steaua și 
Hellas Stockholm în cadrul sfer
turilor de finală ale „C.C.E.". 
Handbaliștii noștri — învinși la 
limită (11-12) cu două săptămîni 
în urmă, la Stockholm — s-au pre
gătit cu asiduitate pentru revan
șa cu. reputații jucători suedezi. 
„Elevii mei au avut un sezon 
greu — ne-a declarat Cornel O- 
țelaa, antrenorul Stelei — dar 
ne-am pregătit din toate punctele 
de vedere pentru acest meci: am 
făcut o pregătire tehnico-tactică 
paralel cu efortul de a recupera 
fizic și nervos echipa după epui
zantele turnee de sală. Nu vrem 
să promitem prea mult nici să ne 
supraestimăm forțele, valoarea,

Începi nd de miine

Un autentic 
mini-campionat 
mondial universitar
Tenis de masă la București

Ca rezultat al activității pe ca
re o desfășoară U.A.S.R. în ca
drul F.I.S.U. (Federația interna
țională a sportului universitar), în 
dorința de a face din sport un 
limbaj comun de înțelegere și cu
noaștere reciprocă, se organizea
ză la București primul turneu 
internațional de tenis de masă 
universitar. Prin amploarea sa, 
determinată de numărul de țări 
participante și de valoarea con- 
curenților, această reuniune de 
la București putînd fi considerată 
drept un mini-campionat mon
dial universitar.

Deci, începînd de mîine, timp 
de o săptămînă (pînă joi 11 fe
bruarie), sala Floreasca va găzdui 
un mare concurs studențesc pen
tru desemnarea celor mai buni

UZINE
un așa sacrificiu sau o așa înțe
legere a rosturilor de părinte, 
și că. probabil, dacă după ce-a 
ieșit muncitor s-ar fi trezit sin
gur în București, viața lui ar 
fi fost alta. De fapt, a înțeles 
mai apoi Miron Lunceanu. în
vățătura despre care pomenea 
destul de des tatăl, nu era. și 
nu avea cum să fie altceva de- 
cît ocrotirea începutului său de 
viață, ocrotire a cărei întindere 
s-a oprit în preajma plecării lui 
în armată, cînd s-a căsătorit. 
Patru anij pînă la căsătorie, au 
stat amîndoi în cămăruța cu un 
singur pat. larg și încărcat cu 
pleduri de acasă", cu pereții 
aplecați și cu tavanul umflat 
sub propria-i greutate, invățind 
greu, după spusele fiului, să fie 
muncitori și orășeni. Dar nu a- 
cesta era ..greul cel mare", iși 
mai amintește Miron Lunceanu. 
Deși era cu adevărat greu, iși 
făceau singuri gospodăria, gă
teau. și spălau c.u rindul și doar 
arareori mal găseau vreme pen
tru plimbări. „Greul cel mare" 
era în uzină, la montarea loco
motivelor Fiindcă băiatul de 
șaisprezece ani. care ajunsese 
să fie pe atunci Miron Luncea
nu. descoperise firesc marea 

. uzină bucureșteană cu ochi de 
adolescent, ca pe un teritoriu 
miraculos unde se cerea pășit 
cu atenție și unde chiar și 
gesturile cele mai mărunte năș
teau ecouri neașteptate.

Profilată pe reparația 
rialului rulant al căilor 
uzina „Grivița Roșie" a
de dinainte de 1966. îndeosebi 
secția de montaj a locomotive
lor cu aburi părea să păstreze 
ceva din atmosfera unui atelier 
meșteșugăresc. Și. ceea ce gîndi 
Miron Lunceanu la acel început 
al pătrunderii în mirajul real 
al marii uzine, fu că rătăcește 
încă în visul tatălui său. Ene 
Sandu nu văzuse niciodată o 
mare uzină, cum nu văzuse nici 
una mai mică, și nici n-a mai 
apucat să vadă decît la cine
matograf și în fotografiile din 
ziare, dar visul îi era curat și 
nu departe de adevărul ne care 
fiul mai mare i-l povestea în 
dună-amiezile liniștei lor de 
orășeni. Munca de lăcătuș mon- 
tator la locomotivele cu aburi 
într-un proces de producție 
simplificat sub asnectul diver
sificării sau al fineții lucrări
lor. era o muncă grea și pretin
dea. înainte de toate, deprinderi 
exacte și o cunoaștere precisă a 
detaliilor. Odată însă. depășit 
acest hotar și recunoscută de 
către cei în drept — acea tre-

mate- 
ferate, 
anilor

la handbal masculin

dar ținem neapărat să oferim iu
bitorilor handbalului un meci 
bun,, un spectacol handbalistic și, 
implicit, să ne calificăm în semi
finala „C.C.E." și de-aici mai 
departe...".

Deci, promisiuni pentru due
luri electrizante, de forță și fi
nețe tehnică, între Gruia și Erik
sson, între Gațu 
Kjell.

și Kurtgoran

★

• ASEARA LA 
GA, în meci retur 
turile de finală ale 
pionilor europeni"

COPENHA- 
pentru sfer- 
„Cupei cam- 

t_____  ___ r__ la handbal
feminin, H. G. Copenhaga a în
vins cu 10—6 (5—4) pe Univer
sitatea Timișoara, califieîndu-se 
pentru semifinalele competiției, 
în primul meci victoria reveni
se cu 14—10 echipei timișorene, 
Conform regulamentului în si
tuația de golaveraj egal, H. G. 
Copenhaga care a înscris mai 
multe puncte în deplasare, va 
juca în turul următor.

jucători-studenți cu mingea de 
celuloid din lume : „Turneul in
ternațional universitar de tenis de 
masă" organizat de U.A.S.R. sub 
auspiciile F.I.S.U. Participă re
prezentative studențești din Aus
tria, Bulgaria, Cehoslovacia, Cu* 
ba, Iran, Israel, Italia, Iugo
slavia, Malta, R.A.U., R.F. a Ger
maniei, R.P.D. Coreeană, Turcia, 
Ungaria, U.R.S.S. și România.

Probele individuale (simplu și 
dublu) se vor desfășura sistem 
eliminatoriu, după formula „3 se
turi din 5", iar cele pe echipe 
sistem turneu, după formulele 
Corbillon, la feminin, și Swayth- 
ling, la masculin.

Turneul începe vineri diminea
ța cu concursurile pe echipe.

de- 
noul

cere dincolo de spectaculosul e- 
fortului uman, de altfel, prezent, 
și de-o frumusețe bărbătească 
cum numai în fața otelarilor o 
mai poți încerca (și izvorul mi
raculoasei priveliști a băiatului 
de șaisprezece ani se afla, 
sigur, aci), se chema că 
venit putea fi sigur că e bine 
venit.

— Era ceva normal — re
marcă azi maistrul cazangiu Mi
ron Lunceanu — ca odată ajuns 
în stăpînirea meseriei să fii 
primit cum trebuie în rindul 
celorlalți. Meseria e ca o ființă 
vie. are viață, șl dacă nu te a- 
propii cu tot sufletul de ea, 
e ca și cum te-ai lega singur la 
ochi și-ti place sau îți convine 
să te ducă ceilalți de mină. Un 
timp te duc ei. nu zic nu. dar 
pe urmă bagă de seamă că ești 
în putere și nu-ți iartă atunci 
niciodată că ai trecut pe lingă 
viata meseriei, și nici nu te 
respectă ca pe un om. Știam 
astea toate de la tăticu. dar a 
trebuit să le iau una cite una 
de la capăt, in uzină, sub ochii 
oamenilor. Nenea Preșug., meș
terul, azi pensionar, îmi zicea : 
uite, ai de făcut asta așa și așă, 
cind termini, cheamă-mă. Mi-ar 
fi crăpat obrazul de rușine să-1 
chem și el să zică : păi așa ai 
înțeles tu, Lunceanule ?... Cind 
am plecat în armată mi-a zis să 
ntă întorc la el în echipă, ne
apărat...

Statornicia exemplară a lumii 
aspre a uzinei, mai povestește 
Miron Lunceanu. munca făcută 
în fiece clipă cu sentimentul 
trăiniciei. dreapta împărțire în 
tineri și virstnici,, in noi veniri 
și vechi oameni ai locului și 
neabătutul respect pe care cei 
tineri ii datorează vîrstnicilor, 
pentru că. repeta continuu șeful 
de echipă. Gheorghe Preșug, 
vîrstnicii sînt purtătorii adevă
ratei meserii —. nu aveau cum 
să nu desăvîrșească. prin 
rețea fiului, visul tatălui 
Sandu...

Apoi, peste cițiva ani. 
precis in 1968. la doi ani 
complexul proces de reprofilare 
al uzinei „Grivița Roșie" in con- 
struția de utilaj chimic și pe
trolier. Miron Lunceanu a ter
minat, la seral, școala de maiș
tri cazangii. între timp, după 
moartea ambilor părinți, fratele 
cel mic a ajuns sudor in orașul 
Balș. iar sora mijlocie, singura 
dintre Lunceni rămasă in co
mună. s-a măritat.

Iar dacă azi il nemulțumește 
ceva pe comunistul Miron Lun
ceanu. nemulțumirea e legată 
numai și numai de timpul ce 
pare să treacă mai repede de
ci t iși închipuia el.

— Dar asta-i situația, adaugă 
(îmi place să cred) cu surisul 
încăpățînat al celui care a fost 
Ene Sandu. Asta-i situația cind 
ești tînăr, mai spune fiul.

tine-
Ene
mai 

după

V



S. U. A. escaladează
războiul in Laos

Postul de radio Khaosan Pat
het Lao, citat de agenția V.N.A., 
anunță că „în ultimele zile 
S.U.A. și aliații săi au desfășu
rat importante forțe pentru a 
lansa o operație de mare am- 
ploaie împotriva zonelor elibe
rate din partea de sud a Laosu
lui Statele Unite au început prin 
a întreprinde raiduri aeriene 
masive, lansînd zilnic cîte 3 000 
de tone de bombe, apoi au mo
bilizat toate avioanele strategice 
B-52 de care dispun în Pacific 
pentru a bombarda intens aces
te regiuni timp de 115 zile (pe
rioada 5 octombrie 1970—31 ia
nuarie 1971), răspîndind în a- 
celași timp substanțe chimice 
toxice în vederea distrugerii 
vieții în zonele menționate", a- 
rată postul de radio citat.

„Numeroase unități ale forțe
lor speciale au fost transferate 
de către americani din nordul 
în sudul Laosului. în același 
timp, Statele Unite au introdus 
trei batalioane taiiandeze în re
giunea Platoului Boloveni, în 
timp ce alte zeci de batalioane 
ale armatei taiiandeze au primit 
ordinul de a fi gata să se în
drepte spre Laos. Recent, S.U.A. 
au concentrat în mare _ 
zeci de mii de soldați ai arma
tei saigoneze și infanteriști a- 
mericani de-a lungul frontierei 
dintre Laos și Vietnamul de 
sud. Ei au fost grupați în mai 
multe formații, înaintînd din 
direcții diferite pentru a ataca

teritoriul haosului, In regiuni
le de sud ale Laosului, acțio
nează forțele speciale ale guver
nului de la Vientiane și tru
pele taiiandeze cu sprijinul pu
ternic al aviației americane.

0 Ministerul Afacerilor Ex
terne al Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud a dat publi
cității o declarație în care con
damnă intervenția S.U.A., și a 
trupelor saigoneze in Laos a- 
nunță agenția de presă „Elibe
rarea".

grabă

„UN NOU ACT DE 
AGRESIUNE"

Un grup de parlamentari co
muniști italieni între care Luigi 
Longo, Enrico Berlinguer, Gian 
Carlo Pajetta, Carlo Galluzzi — 
au adresat o interpelare primu
lui ministru, Emilio Colombo și 
ministrului de externe, Aldo 
Moro, solicitîndu-le să preci
zeze „cum înțelege guvernul să 
adopte o poziție de disociere 
clară și să exprime o condam
nare fermă a intervenției în 
Laos a trupelor sud-vietname- 
ze, transportate și susținute de 
forțele aeriene americane, in
tervenție ce reprezintă un nou 
act de agresiune și o violare fă
țișă a acordurilor internaționa
le care reglementează „statu
tul" acestei țări".

La aniversarea
Tratatului româno-sovietic

americane

îngrijorătoare".

neîndoielnic că a- 
declanșat o inter-

• Agenția T.A.S.S. a dat pu
blicității o declarație în care se 
arată că extinderea de către 
S.U.A. și acoliții lor a războiului 
pe teritoriul Laosului constituie 
un act de agresiune, o nouă în
călcare directă a Cartei O.N.U., 
o violare flagrantă a principii
lor dreptului internațional.

• „LA NATION" (Franța) : 
„Poate că Departamentul de 
Stat va face cunoscut că nu este 
vorba decît de o „operație ful
ger", care se încadrează in poli
tica de „vietnamizare" a conflic
tului... Această intervenție în 
Laos este totuși foarte gravă. 
Zadarnic va spune Washingtonul 
că politica de „vietnamizare" 
condiționează dezangajarea lui 
din sud-estul asiatic și că de 
succesul ei depinde rapiditatea 
retragerii trupelor din Vietnam. 
Această „strategie" devine 
ce în ce mai

• Azi este 
mericanii au 
venție militară de mare anver
gură împotriva Laosului — 
scrie, la rîndul său ziarul 
„L'HUMANITE". Motivele aces
tei agresiuni ? Ele țin în mod 
vizibil de eșecurile politicii de- 

anumite de vietnamizare 
iuluL

războ-

Expoziție spaniolă de 
mărfuri la Budapesta

Caricaturistul ziarului „International Herald Tribune 
gistrează declarațiile oficia le la Washington : „Nici un fel 
de trupe combatante ale S.U.A. în Cambodgia" și su
gerează realitățile din mica țară asiatică care contrazic 
aceste afirmații.
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D
acă un subsecretar de stat își 
petrece după amiaza de sîm- 
bătă în biroul său, reporterii 
nu trebuie să se neliniștească. 
Dar cînd „un număr impor
tant" de înalți funcționari re

nunță la weekend rămînînd în decorul 
auster al camerelor lor de lucru și cînd a- 
ceste camere se găsesc la Departamentul de 
Stat și la Pentagon, sînt suficiente motive 
pentru ca lumea presei să se agite. Această 
„veghe neobișnuită" de la Washington a 
fost pusă de corespondentul FRANCE PRES- 
SE. Marc Hutten, în directă legătură cu 
posibilitatea declanșării în Laos a unei „o- 
perațiuni-fulger". De altfel, „veghea" de la 
Washington a coincis cu informații din Sai
gon despre suspecte deplasări ale aviației 
americane. La 30 ianuarie, 400 bombardiere 
„B-52“ și de alt ti» au atacat sudul Laosu
lui, iar toate avioanele mari „C-130" care de 
obicei asigură legătura între capitala sud- 
vietnameză și bazele americane din această 
parte a Asiei au fost îndreptate către un 
punct nedîvulgat. Ziaristul parizian inven
tariind știrile de la Saigon afirma că aces
tea „par să indice că se pregătește ceva". 
NEW YORK TIMES a lărgit sfera informa
țiilor. In numărul său de marți cotidianul 
new-yorkez dezvăluia masarea de trupe a- 
mericano-saigoneze în nord-vestul Vietnamu
lui de sud, la frontiera cu Laosul. Adică, 
exact ceea ce afirmase și senatorul George 
Aiken pe baza unor informații provenind de 
la Departamentul de Stat.

La Washington, oficialitățile au coborît 
încă o dată cortina tăcerii peste evenimen
tele a căror scenă a devenit micul regat 
asiatic. Agenția japoneză KYODO semnalase 
iniervenția în Laos a armatei saigoneze cu 
un masiv sprijin aerian american. Mai multe 
ziare âu publicat informații similare. Wa
shingtonul a replicat prin mutism. Melvin 
Laird, ministrul apărării, a declarat că PEN
TRU MOMENT n-are de făcut nici un co
mentariu. Aceeași formulă s-a utilizat la 
Departamentul de Stat de către Robert Mc
Closkey, care a asigurat pe ziariști că „nu 
este în măsură să răspundă PENTRU MO
MENT la această chestiune". Deci, iarăși 
tăcere... „pentru moment". Ceea ce ar pu
tea însemna că odată faptul împlinit se vor 
putea face precizări, mărturisiri, sau jumă-

tați de mărturisiri, la fel ca în alte împre
jurări. Senatorul George McGovern, care 
are intenția să se angajeze în cursa pentru 
Casa Albă, atrăgea atenția asupra faptului 
că, potrivit unor informații de presă, efec
tivele militare americane sînt mai de mult 
angajate în Laos. Dezmințirile oficiale nu 
par să-1 impresioneze pe senator. El afirma : 
„Săptămîna trecută, ministrul apărării, Mel
vin Laird, ne-a spus că trupele combatante 
americane n-au operat în afara Vietnamu
lui. Acum cîteva zile, am aflat că militari 
de-ai noștri au fost în Cambodgia. Iar acum

- COMENTARIUL ZILEI

Fusese un
// • ••

aveai știri privind invazii în Laos încă de la 
începutul anului 1969. Acestea sînt fapte 
grave, care necesită o anchetă imediată și 
serioasă".

Do altfel, intervenția S.U.A. în Laos își 
are începuturile înainte de 1969. Pe atunci 
comentatorii americani scriau despre „războ
iul uitat", un război învăluit de o pretinsă 
acalmie. „Uitarea" fusese, însă, deliberată. 
Intenția era de a se micșora pînă Ia desfiin
țare zona controlată de Pathet Lao, prin- 
tr-un „război secret, de epuizare". Purtăto
rul de cuvînt al Casei Albe, exasperat de 
întrebările ziariștilor, afirma în martie 1970 : 
„Nu încetați să mă tot întrebați dacă există 
trupe combatante americane în Laos. Vă voi 
răspunde și repet: «NU». Dacă mă întrebați 
dacă există militari americani care îndepli
nesc un rol de sprijin, vă voi răspunde 
«DA»“. LE FIGARO remarca : „Vietnamul 
a dus la învățarea cîtorva lecții și, cunos-

de 1969. Pe atunci

cînd unde duc acestea, se pune întrebarea 
ce valoare are deosebirea între trupe «com
batante» șt trupe «de sprijin» „Consilie
rii" 'Washingtonului s-au înmulțit ajungînd 
să comande pe front, militari americani cu 
uniforme și fără uniforme au recrutat „tru
pele speciale" ale lui Vang Pao, un gen de 
armată mercenară (care, deși costase 
150 000 000 dolari, s-a dovedit falimentară) 
iar agenții C.I.A. acționează Ia Vientiane în 
mod fățiș. Amestecul armat al S.U.A. în 
Laos s-a amplificat în lunile din urmă, mai 
ales după ce teatrul de operațiuni din In
dochina s-a extins și pe teritoriul cambod
gian. Bombardierele americane au întreprins 
peste 700 de raiduri ZILNIC asupra zone
lor controlate de patrioții laoțieni. Întin
deri nesfîrșito au fost transformate în mor
mane de ruine și pustiuri fără viață. O li
niște de cimitir plutește peste nenumărate 
așezări. Dar intervenționiștii nu și-au reali
zat obiectivele : forțele patriotice n-au putut 
fi înfrînte. Valea Ulcioarelor, pămînt răsco
lit de bombe, are la Washington rezonan
țele unui Dien — Bien — Phu.

Un purtător de cuvînt al Pathet Lao a 
confirmat, la Paris, că „zeci de mii de mili
tari americani sînt masați de-a lungul fron
tierei Vietnamului de sud cu Laosur 
gînd că „grupuri de c____ 1.__ r______
deja adine pe teritoriul laoțian". Escalada
rea războiului în Laos reprezintă un act de 
o deosebită gravitate, cu implicații mul- 

unei reglementări negociate 
interne, a unei soluții care 
de acordurile de la Geneva, 
recurge încă o dată la forță, 
celor un milion de elefanți"

adău-
comando au pătruns

tipie. în locul 
a diferendelor 
să țină seama 
Washingtonul 
Peste „regatul ____ _____r_
planează amenințarea extinderii vărsării de 
sînge, intr-un moment în care se înmulțesc 

'asurilc ce cer să se pună capăt interven
ției americane în peninsula indochineză. 
Escaladarea războiului în Laos îndepărtează 
șansele restabilirii păcii în Vietnam și Cam
bodgia, adaugă noi elemente de tensiune în 
situația internațională.

Tactica tăcerii nu poate da rezultatele 
scontate la Washington. Evenimentele din 
Laos au încetat de a mai fi un „război 
uitat"...

EUGENIU OBREA

Al
Congres al Uniunii

Internaționale
a Studenților

PARTICIPĂ Șl O DELEGAȚIE 
A U.A.S.R.

în capitala R. S. Slovace, 
Bratislava, au început 
miercuri lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii In
ternaționale a Studenților. La 
congres participă aproape 
400 de reprezentanți ai 120 
de organizații naționale stu
dențești din întreaga lume, 
ai unor organizații democra
tice, precum și reprezentanți 
ai mișcărilor de eliberare 
națională de pe glob. Este 
prezentă și o delegație a 
Uniunii Asociațiilor Studen
ților din Republica Socialistă 
România condusă de Mihai 
Stoica, vicepreședinte 
U.A.S.R.

Lucrările congresului
fost deschise de către Dușan 
Ulcak, președintele U.I.S. 
Mehdi al Hafid, secretar ge
neral al U.I.S., a prezentat 
o informare privind activita
tea uniunii de la congresul 
al IX-lea pînă în prezent.

al
au

2,3 MILIOANE CUBA
NEZI CUPRINȘI ÎN 
PROCESUL DE ÎNVĂ- 
TĂMÎNT

Sărbătoarea A treia zi de zbor
poporului ceylonez

>> Poporul ceylonez sărbăto- 
>$ rește azi împlinirea a 23 de 
-S ani de la proclamarea inde- 
>$ pendenței de stat. Moment im- 
>S portant în istoria luptei de e- 
>$ liberare a poporului „perlei 
A Ecuatorului", data obținerii 
>$ independenței a însemnat, tot- 
>> odată, debutul unor măsuri 
>$ susținute îndreptate spre dez- 
>$ voltarea economică a țării, în 
>> primul rînd pentru înlătura- 
>$ rea moștenirii grele din peri- 
>$ oada de patru secole de re- 
>> gim colonial. Printre aceste 

acțiuni se remarcă adoptarea 
legii cu

>S națională 
>> ualizarea

privire la corporația 
a petrolului, națio- 
bunurilor companil-

hăr — altele aflînclu-se tn di
verse stadii de construcție. 
Printre ele se numără o tur
nătorie de fontă, un combi
nat textil, diverse fabrici ali
mentare.

Victoria clară obținută la a- 
legerile din vara trecută de 
Frontul Unit de Stingă format 
din partidele Sri Lanka Free
dom, Lanka Sama Samaj și 
Partidul Comunist, și condus 
de premierul Slrimavo Banda- 
ranaike a permis adoptarea de 
noi măsuri în direcția dezvol
tării unei economii naționale 
ceyloneze de sine stătătoare. 
Vor fi continuate acțiunile ce 
urmăresc obținerea controlu-

din ColomboImagine

lor străine din industria petro
liferă și a societăților de asi
gurări, a transporturilor și a 
marilor plantații de ceai și 
cauciuc etc.

In agricultură a fost inițiat 
un vast program de irigații și 
defrișări în scopul creșterii 
producției și al eliminării im
porturilor de bunuri alimen
tare. în cadrul programului 
de Industrializare, în acești 
ani au intrat în funcțiune pri
mele întreprinderi ceyloneze 
demne de acest nume : fabri
ca de cauciuc și anvelope de 
la Kelani, oțelăria de la Oru- 
wola, fabrica de mașinl-unelte 
de la Jakkola, întreprinderi 
de prelucrare a trestiei de za-

statului asupralui total al ______  ___
sectorului bancar, petrolier și 
comerțului exterior și, în ge
neral, eliminarea intereselor 
monopolurilor străine din e- 
conomia ceyloneză. Pe plan 
extern, această orientare este 
consolidată printr-o politică 
independentă, de nealiniere, 
ghidată de interesele națio
nale.

Intre România și Ceylon 
s-au statornicit relații de prie
tenie și colaborare, care se 
dezvoltă favorabil, un rol 
deosebit în acest sens avînd 
acordul de cooperare economi
că încheiat între cele două 
țări.

BAZIL ȘTEFAN

a lui „Apollo-14“
• „LUNA APARE CA O BUCATĂ DE STOFA 
BRUN-CENUSIE" • ASTRONAUT!! AU VĂZUT 

FULGERE PRODUSE DE RAZELE COSMICE
La începutul celei de-a treia 

zile petrecute în spațiul sideral, 
la ora 0,45 (ora Bucureștiului), 
„Apollo-14“, se afla la o depăr
tare de 293 693 km de Pămînt și 
înainta spre Lună cu o viteză de 
3 248 km pe oră. Astronauții, a 
căror perioadă de odihnă înce
puse la ora 17,00 (ora Bucureș
tiului), au luat legătura cu Cen
trul spațial la ora 2,00 (ora 
Bucureștiului) raportînd că e- 
chipajul s-a odihnit timp de 
5—7 ore. In momentul cînd li 
s-a comunicat de pe Pămînt că 
a fost anulată corecția de tra
iectorie prevăzută, Stuart Roo- 
sa, care se dovedește a fi cel 
mai volubil dintre membrii 
echipajului. a exclamat entu
ziast : „Formidabil" — după 
care a dorit să afle noutățile 
zilei și evenimentele petrecute 
în familie. In acest timp, Edgar 
Mitchell, privind Pămîntul 
care se îndepărta, medita nos
talgic : „E o priveliște atrăgă
toare și magnifică. Ce fericit 
sînt ca Pămîntul este o planetă 
locuită de oameni. Sper că vor 
ști să-i păstreze farmecul. Luna 
apare ca o bucată de stofă brun- 
cenușie".

în timp ce Pămîntul comu
nica celor trei astronauți de pe 
„Apollo-14“ descoperirea recen
tă a unei particule subatomice 
care ar proba existența în spa
țiile galactice a antimateriei, pi
lotul cabinei de comandă, Stu
art Roosa, a relatat ironic : 
„Da, cred că văd asemenea par
ticule prin hublou...". Această 
afirmație a atras atenția cerce
tătorilor de la Houston asupra 
fenomenului fulgerelor produse 
de razele cosmice și a cărui 
existență fusese deja semnalată 
de precedentele echipaje 
Apollo.

Programul celei de-a treia

zile de zbor a echipaju
lui navei spațiale „Apollo- 
14“ a inclus verificarea a- 
mănunțită a tuturor insta
lațiilor de bord ale modulu
lui lunar „Antares". După ce 
au făcut . exerciții fizice și au 
executat alte puncte de „ruti
nă" din program, Alan Shepard 
și .Edgar Mitchell au intrat în 
modul în jurul orei 12,00 (ora 
Bucureștiului). Specialiștii Cen
trului spațial de la Houston au 
urmărit în direct, prin inter
mediul unei emisiuni de tele
viziune în culori, operațiunile 
de control efectuate.

Deși astronauții și Centrul 
spațial de la Houston au anunțat 
inițial că toate sistemele de 
bord ale modulului lunar func
ționează ireproșabil, după reve- 
rificarea datelor transmise s-a 
constatat, în cursul serii, că 
una dintre cele două baterii 
ale etajului de ascensiune al 
modulului lunar are un voltaj 
mai scăzut decît cel normal 
Specialiștii de la Houston au ho- 
tărît să examineze sub toate 
aspectele consecințele acestei 
defecțiuni. La Houston domnește 
totuși optimismul.

• PREȘEDINTELE Richard 
Nixon a prezentat marți Con
gresului un raport privind pro
gramul cercetărilor spațiale a- 
mericane în anul 1970. Rapor
tul se pronunță în favoarea con
tinuării zborurilor cosmice spre 
Lună și spre alte planete, pre- 
conizînd însă o reducere a bu
getului N.A.S.A. în anii 1971 și 
1972. Totodată, raportul subli
niază necesitatea dezvoltării 
cooperării în domeniul cerce
tărilor spațiale ev țările vest- 
europene, precum și cu U.R.S.S.

în 1970, numărul total al celor 
cuprinși în procesul de învăță- 
mînt în Cuba s-a ridicat la 2,3 
milioane persoane — de peste 
două ori mai mult decît în anul 
1958. Suma cheltuită anual pen
tru învățămînt înainte de revo
luție era de numai 77 milioane 
pesos, în timp ce în prezent a- 
ceste fonduri depășesc 300 mi
lioane pesos pe an. Paralel cu 
invățămintul obișnuit, în anii de 
după eliberare, circa 500 000 de 
țărani și muncitori neștiutori de 
carte au beneficiat de instrucția 
elementară sau medie.

• FIRMA „Global Trading" din 
Barcelona a deschis la Budapesta 
o expoziție de mărfuri ale indus
triei spaniole de bunuri de larg 
consum. La ceremonia deschiderii 
expoziției, prima manifestare spa
niolă de acest gen în capitala Un
gariei, a participat Carlos Gamir 
Piedro, ministru plenipotențiar, 
șeful reprezentanței comerciale șl 
consulare a Spaniei la Budapesta. 
După cum informează agenția 
M.T.I., organizatorii expoziției au 
declarat că această primă expozi
ție este un preludiu al unei ex
poziții mult mai reprezentative, 
ce se va deschide în toamna a- 
cestui an la Budapesta. Fiind in
teresați nu numai în plasarea u- 
nor mărfuri pe piața ungară, ci 
și în a importa mărfuri ungurești, 
organizatorii au precizat că va 
fi deschisă o expoziție similară 
ungară în Spania.

România la tîrgul inter
national din Ghana
• ÎN CAPITALA GHANEI 

s-a deschis un tîrg internațio
nal la care participă 32 de țări 
din Africa și Europa. România 
este prezentă pentru prima dată 
la acest tîrg cu un Birou de in
formații comerciale.

Ajutor reciproc cubano 
chilian

• ÎN CAPITALA CHILIANA 
a fost semnat un acord privind 
acordarea de ajutor reciproc 
navelor Republicii Chile și Re
publicii Cuba pe timpul cit a- 
cestea se află în porturile celor 
două state.

Debut de februarie bo 
gat în ninsori

• LUNA FEBRUARIE a debutat 
în Statele Unite cu puternice ge
ruri, care au coborît mercurul 
termometrelor în 20 de state a- 
mericane cu mult sub zero gra
de. In Pensylvanla, New Jersey, 
Maryland șl New York, furnizarea 
de curent electric a fost îngreu
nată ca urmare a căderilor mari 
de zăpadă și a frigului intens. La 
New York, numeroase școli au 
fost închise și șoselele blocate.

• REGIUNEA DE CENTRU A 
FRANȚEI este Izolată de restul 
țării, ca urmare a ninsorilor a- 
bundente căzute în această zonă. 
Aproximativ 500 de circuite tele
fonice sînt deranjate. Din cauza 
întreruperii curentului electric, 
numeroși locuitori suferă de frig. 
Majoritatea școlilor au fost închi
se, la fel ca și numeroase uzine.

In districtele Cantal și Haute 
Loire, unde stratul de zăpadă a- 
tlnge, în unele locuri, doi metri, 
echipe de tehnicieni încearcă să 
repună în stare de funcționare 
rețelele de electricitate șl cablu
rile telefonice.

„Un portret" 
scump

foarte

CELE MAI 
DIN LUME 
de Pareja", 

_ spaniol Ve- 
să părăsească

• UNUL DINTRE 
SCUMPE TABLOURI 
„Portretul lui Juan 
aparținînd pictorului 
lasquez, urmează cL ________
Marea Britanie. Scos la licitație 
de către posesorul său, Contele 
Radnor, tabloul a fost achiziționat 
de către galeria newyorkeză 
„Wildenstein" cu suma de 2,31 mi
lioane de lire sterline.

ÎN SALA „El Mouggar" din 
Alger s-a deschis recent o expo
ziție de artă grafică românească. 
Tresa algeriană elogiază măies
tria artistică a lucrărilor expuse.

La Teheran, s-a deschis astăzi 
conferința extraordinară a 
lor zece țări membre 
O.P.E.C. (Venezuela. Iran, 
geria. Irak, 
Kuweit. 
Dhabi și 
reuniunii 
zele care 
gocierilor 
tala iraniană între delegația ce
lor șase țări din regiunea Golfu
lui Persic membre ale O.P.E.C. 
(Iran, Irak. Kuweit. Arabia 
Saudită, Qatar și Abu Dhabi) și 
reprezentanții a 22 de companii 
petroliere occidentale.

ce- 
ale 
Al- 

Arabia Saudită, 
Libia, Qatar, Abu 
Indonezia). In cursul 
vor fi examinate cau- 
au dus la eșecul ne
desfășurate în capi

Alexei Kosîghin despre 
situația din Orientul
Apropiat și

Reprezentanța permanentă a 
U.R.S.S. la Națiunile Unite a 
difuzat ca document al O.N.U. 
cuvîntarea lui Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, 
rostită la dejunul oferit la 
Kremlin în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale si
riene, condusă de Hafez Assad, 
prim-ministru și ministru I al a- 
părârii, care a făcut o vizită 
în U.R.S.S.

Referindu-se la situația din 
Orientul Apropiat, Alexei Ko
sîghin a relevat că „Uniunea 
Sovietică este ferm convinsă 
că, in situația creată, calea cea 
mai realistă spre rezolvarea 
crizei din Orientul Apropiat 
constă în îndeplinirea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 
22 noiembrie 1967 și luarea în 
considerare a drepturilor legi
time ale tuturor statelor Orien
tului Apropiat, inclusiv ale 
drepturilor poporului arab al 
Palestinei. Orice tergiversări și 
încercări de a negocia de pe 
poziții de forță nu vor duce 
Ia rezolvarea problemei, ci vor 
intensifica încordarea".

Vorbind despre situația din 
Indochina, premierul sovietic a 
spus : „Unica soluție posibilă a 
problemelor Indochinei constă 
în realizarea unei asemenea re
glementări politice, care să co
respundă intereselor naționale 
ale popoarelor Vietnamului, 
Laosului și Cambodgiei. Cercu-

Indochina
rile conducătoare din S.U.A. 
vor trebui, în cele din urmă, 
să înceteze agresiunea, să re
tragă total din Vietnamul de 
sud trupele americane, să cadă 
de acord asupra discutării pro
punerilor constructive care 
au fost prezentate de guvernul 
R.D. Vietnam și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud 
convorbirile de la Paris.

Ministrul
pentru

cu

Ia

Se împlinesc 23 de ani de la semnarea, Ia 4 februarde 1948, 
a Tratatului de prietenie, colaborare și asistență mutuală din
tre România și Uniunea Sovietică.

Relațiile de prietenie româno-sovietice, care au vechi tradiții, 
au căpătat un conținut nou și s-au ridicat la un nivel supe
rior în anii socialismului, găsindu-și puternice resurse în co
munitatea orînduirii sociale, a aspirațiilor fundamentale și țe
lurilor supreme ale celor două țări.

Tratatul încheiat în anul 1948 a avut o deosebită însemnăta
te pentru întărirea alianței și colaborării multilaterale româno- 
sovietice. Consfințind printr-un act de stat prietenia dintre 
popoarele noastre, Tratatul a oferit acestor relații un cadru 
prielnic, care a putut fi folosit mereu mai bine în condițiile 
dezvoltării complexe și dinamice ale celor două, țări. In anii 
care au trecut de la semnarea Tratatului din 1948, relațiile de 
prietenie și colaborare frățească româno-sovietice s-au dezvol
tat continuu în toate domeniile.

Noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală ro
mâno-sovietic, semnat la 7 iulie 1970 Ia București constituie 
un puternic instrument de întărire, pe mai departe, a prie- 
teniei frățești și a solidarității internaționaliste dintre cele două 
țări, deschide perspectiva ca relațiile de colaborare multilate
rală româno-sovietice să cunoască o nouă intensificare. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Avînd la bază principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, actuali- 
zînd în condițiile de astăzi prevederile vechiului tratat — £ar® 
a constituit temelia trainică a legăturilor rodnice de alianță șl 
prietenie dintre România și Uniunea Sovietică — actualul tra
tat stabilește pe o lungă perioadă de timp, 20 de ani, cadrul 
colaborării multilaterale dintre cele două țări, în spiritul ega
lității depline în drepturi, respectării suveranității și indepen
denței naționale, neamț 'ecului în treburile interne, întrajuto
rării frățești și avantajul ’•eciproc".

Cu prilejul celei de a i aniversări a Tratatului româno- 
sovietic, din 4 februarie 1„.j, poporul român, tineretul Româ
niei socialiste, tansniit popo 'lui și ineretului Uniunii Sovie
tice, un cald salut și urări ue 
struirea comunismului.

rol' și mari succese în con-

D
rumul se așternea drept 
și neted înainte, mal a- 
veam vreo 10—12 kilo
metri pînă s-ajungem 
la podul pe care urma 
să trecem dincolo, cînd

deodată mașina în care mă aflam 
s-a smucit nervoasă din firul șose
lei, a luat-o razna peste cîmpul 
acoperit de omăt, pentru ca, apoi, 
în bezna adîncă a nopții, să se 
prăvale în albia unui fluviu. Nu-1 
bănuiam atît de aproape și nici 
nu băgasem în seamă că de cîte
va minute Enlseiul ne însoțea... 
pe alături. I-am coborît malul a- 
brupt, cu frînă pe toate roțile, ca 
într-o sanie. Spre norocul nostru, 
căderea n-a durat, mașina s-a re
dresat și în cîteva clipe înaintam 
iarăși pe teren drept. Fluviul, a- 
cest uriaș fluviu al Siberiei era 
înghețat. Manevra care ne dădu
se emoții era intenționată. Pen
tru a reduce din kilometrii ce-i 
mai aveam de parcurs, șoferul 
s-a abătut pe acest pod de gheață 
pe care, din cîte arătau urmele, 
nu circulam noi cei dintîi.

Eniseiul, pe care l-am cunoscut 
întîia oară în acea noapte și pe 
care-I aveam la picioare, oferea 
o priveliște de basm. Din loc în 
loc, oameni al șantierului, lucrări 
pe diferite utilaje probabil pescu- 
lau în copcă, la lumina farurilor 
sau a unor felinare șl această 
puzderie de luminițe scăpărînd 
pînă departe, au făcut ca întinsul 
de gheață al fluviului să-mi apa
ră ca un cer răsturnat.

In aceeași noapte am cunoscut

tă noa/te de la sfîrșltul lui de
cembrie, cantitatea de beton din 
corpul barajului depășește 6 009 
metri cubi. Vor fi în total aproa
pe 10 milioane. Zece milioane de 
metri cubi de beton care vor for
ma în albia Eniseiului un baraj 
de 1 066 metri lungime și 240 metri 
înălțime.

Dar Eniseiul și șantierul le-am 
cunoscut mai ales ziua. Eniseiul 
în porțiunea aceea de aproape 3 
kilometri pe fosta albie elibera
tă de ape unde autocamione de 
toate mărimile își încrucișează 
neîntrerupt drumurile într-o » 
prigă luptă cu vîntui, cît și st,., 
pe creastă, unde apele închingafe 
de stîncă au căpătat adînclme șl 
nu mai îngheață. Am mingîiat 
aici, cu palmele goale curgerea 
domoală a Eniseiului; apa nu mi 
s-a părut rece, dar în clipa în 
care le-am ridicat la suprafață, 
mi-am simțit mîinile îmbrăcate 
într-o mănușă de gheață. Cîteva 
picături se prelingeau în țurțuri 
atirnîndu-mi de degete. Atunci 
am simțit întîia oară cu adevărat 
ce înseamnă minus patruzeci de 
grade, și mai ales de ce eroismul 
în muncă al oamenilor Sibe
riei, a căpătat aici, pe ma
rele fluviu, dimensiuni aparte. Pe 
șantier n-a rămas porțiune de 
drum, n-a rămas punct de lu
cru, pe care să nu le fi vizitat 
ziua, cînd inginerul șef Ivan Us
tinov Feodorovici a avut amabili
tatea să-mi înfățișeze în amănunt 
Istoria, prezentul și perspectiva a- 
cestor locuri.

U.R.S.S. — Macheta barajului viitoarei hidrocentrale de pe 
Enisei.

întlla oară șl șantierul. Sau mal 
exact, o parte din șantier. La 
stațiile de betoane, la nr. 1, sau 
cea mică cum i se zice, ca și la 
nr. 2, nu ne-am oprit prea mult. 
Omului pe care-1 însoțeam, Victor 
Trekozov Ivanovici, deprins cu a- 
semenea raiduri nocturne, îi era 
de ajuns o privire ca să fie satis
făcut : activitatea decurgea pretu
tindeni normal. La baraj am în- 
tirziat insă mai mult. Aici, la 
două puncte de lucru, tn Imensul 
batardou care a răpit aproape 
două treimi din albia Eniselului, 
discutînd cu oamenii din schim
bul de noapte, cu tinerii care lu
crau ia curățirea rocii în vederea 
turnării sau cu cei care alături 
turnau deja betonul, am reținut 
cele dinții detalii despre marele 
obiectiv energetic care se con
struiește aici, între munții Saian, 
al căror nume îl poartă de altfel 
și hidrocentrala. Discuțiile ope
rează mai toate cu comparații. Hi
drocentrala de la Krasnoiarsk, so
cotită în prezent un record în 
materie, are o putere instalată de 
6 milioane kw., de aproape șase 
ori adică capacitatea întregii Ru
sii dinainte de revoluție. Cea de 
aici, de la Saian, a doua din sal
ba de hidrocentrale care vor for
ma cascadele Eniseiului, va fi 
însă și mai mare : 6 400 000 Kw. 
capacitate distribuită în cele 10 
hidroagregate de care va dispu
ne în final. Cu o zi mai înainte 
o telegramă din Leningrad, de la 
filiala Institutului unional „Hidro- 
proiect" anunța constructorii des
pre aprobarea proiectului tehnic 
al viitoarelor turbine. Vestea 
îmbucurătoare avea să însemne 
aici, la baraj, intensificarea efor
turilor. Lucrările sînt deocamda
tă la început. La 17 octombrie 
1970, interlocutorul meu, brigadie
rul Tijaev Alexandru Stepanovicl,
— lui îi revenise această cinste
— a turnat primul beton. Iar a- 
cum, cu transportul pe care-1 bas
culează în prezența mea, în aceas-

Șantierul s-a deschis tn 1965, 
dar lucrările propriu-zise au în
ceput în 1968, cînd gazda mea, un 
veteran din cîte înțeleg, al mari- 

'lor șantiere, care a lucrat și la 
hidrocentralele Kulbîșev, Bratsk, 
Irkutsk, zbura cu cîțlva ani în 
urmă, cu elicopterul, pe deasupra 
acestor locuri, nu zărea decît ce
nușiul munților despicați de Eni
sei, și urșii care veneau aici să se 
adape. Două mici așezări — Golu- 
baia și Sizaia — de fapt cîteva 
căsuțe ale unor străvechi vînătorl 
și căutători de aur, ceva mai de
parte șl atîta tot. Și lată astăzi, 
Ceremușki cu blocurile sale, cu 
impunătoarea cantină și clubul, 
Maina cu vilele sale cochete din 
prefabricate, cu hotelul, cinema
tograful, cu terenul de sport, și, 
în sfîrșit, Oznacenie, în care con
structorii fac ultimele finisaje 
noului complex alimentar, grădi
niței de copii și celor doua 
blocuri cu 200 de apartamente pe 
care le-au terminat de curînd. 
Trei adevărate orășele, în care 
locuiesc astăzi peste 2 500 de con
structori și în care vor locui, nu 
peste multă vreme, potrivit nece
sităților pe care le impune dez
voltarea șantierului, încă vreo 
10 000.

Am văzut apoi lucrările de am
ploare de la baza industrială, noi
le hale de la centrul mecanic din 
Oznacenie, a treia stație de betoa
ne aflată în construcție în chiar 
preajma barajului și care va face 
ca producția să crească la peste 
3 milioane tone anual, sau pro
iectele, în curs de realizare, ale 
construcției unei fabrici de pre
lucrare a marmorei, dar amintin- 
du-le și pe acestea tot n-aș reuși 
să înfățișez decît o frîntură din 
marile prefaceri de peisaj pe care 
le produce în aceste locuri pre
zența constructorilor, munca pli
nă de eroism a celor care înalță 
a doua cetate a luminii pe fi
nise!.

NICOLAE ARSENIE

de externe al Turciei A 5-a intîlnire
relații
R.P

Ministrul afacerilor 
al Turciei, Ihsan Sabri 
yangil, a declarat miercuri, in
tr-o cuvintare rostită în Senat, 
că guvernul țării sale exami
nează posibilitatea stabilirii de 
relații diplomatice cu R.P. Chi
neză. R.P. Chineză — a spus el 
— „este o realitate politică in
ternațională" de care trebuie să 
se țină seama, întrucit, cu fie
care zi, ea cîștigă tot mai multă 
importanță și influență. Nu poa
te fi ignorată existența unei țări

externe 
Cagla-
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diplomatice KohlBahr

cu 800 milioane de locuitori — a 
subliniat ministrul de externe.

Referindu-se la problema re
cunoașterii drepturilor R.P. Chi
neze la O.N.U., Caglayangil a 
spus că guvernul său se pro
nunță pentru principiul univer
salității acestei organizații, care 
numai astfel poate deveni o 
forță efectivă de pace și secu
ritate. „De aceea, Turcia se pro
nunță pentru reprezentarea la 
Națiunile Unite a fiecărui stat, 
mare sau mic".

Miercuri a avut loc la Bonn 
cea de-a 5-a întîlnire dintie 
Michael Kohl, secretar de stat la 
Președinția Consiliului de Mi
niștri a R. D. Germane și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cance
laria Federală a R. F. a Ger
maniei.

Pentru prima oară în istoria 
relațiilor dintre cele două state 
germane, un avion al companiei 
aeriene a R.D.G., „Interflug", a 
aterizat pe un aeroport vest- 
german, aducînd la bordul său 
pe reprezentantul guvernului 
R. D. Germane.
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