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-PREȘEDINȚI DE COOPERATIVE AGRICOLE DAU O ÎNALTA 
APRECIERE PARTICIPĂRII TINERILOR ÎN ACEASTA CAMPA
NIE, ACȚIUNILOR INIȚIATE DE ORGANIZAȚIILE U.T.C. ÎN 

VEDEREA CREȘTERII PRODUCȚIEI AGRICOLE.

După ploaia căzută în ultima vreme în județul Vaslui, timpul 
a devenit din nou prielnic lucrărilor agricole de primăvară. 
Reluată în condiții mai bune de umiditate a solului, însămîn- 
țarea culturilor din prima epocă se află acum, în majoritatea 
unităților în stadiul de finalizare.

în cîteva zile, apreciind după 
stadiul actual și după ritmul de 
lucru, aceste lucrări, care a- 
fectează 42 300 ha, vor fi prac
tic încheiate în întregul județ, 
urmînd ca în jurul datei de 
10 mai să se treacă la însămîn- 
țarea culturilor din epoca a 
11-a. Pe 93 000 hectare, în care 
porumbului îi revine o ponde
re însemnată. mecanizatorii, 
membrii cooperatori, ceilalți lu
crători și specialiști din agri
cultura județului acordă acum 
O deosebită atenție lucrărilor 
pentru pregătirea solului. Se 
grăpează, se discuiește, se fer
tilizează cu îngrășăminte chi
mice și naturale, mecanic — 
iar acolo unde nu pot intra 
tractoarele, cu atelajele — se 
ară ultimele suprafețe pe carp 
nu s-au putut face ogoare în 
toamnă. Concomitent, se 1”- 
crează în vii, în livezile 
pomi, în grădinile de legume, 
la desecări, la indiguiri — sec
toare care solicită din ce în ce 
un volum tot mai mare de 
muncă.

Atmosfera de »lucru febrilă, 
specifică acestei’ campanii am 
întilnit-o de la prima oprire in 
comuna Costești. La primele ore 
ale dimineții, pe un vint destul 
de aspru, peste 1 000 de membri 
cooperatori lucrau la tăiatul vi
ței de vie pe 116 ha, î.n livezile 
de pemi pe 160 ha. in grădini
le de legume pe 15 ha ; 12 trac
toare din cele 42 ale secției de 
mecanizare insămințau ultimele 
20 de hectare cu floarea-soare
lui din cele 150 planificate, in- 
cheiau la orele 9 însămințarea 
borceagului și a sfeclei fu
rajere.

Intr-un alt punct, de lucru al 
cîmpului, de-a lungul unui riu, 
280 de săteni ridicau un dig pe 
un kilometru și jumătate pentru 
scoaterea a 105 ha. de sub pe
ricolul apei. în cea mai mare 
parte salariați ai tuturor unită
ților din comună, elevi, membri 
cooperatori din zootehnie și din 
sectoarele anexe ale C.A.P., 
mobilizați de către organizațiile 
de partid din comună, organiza
ția U.T.C., consiliul popular co
munal. executau aceste lucrări 
prin muncă voluntar-patriotică. 
în acest fel, ne declara secre
tarul amintitei organizații, și 
primarul comunei, prezenți și 
ei la muncă, lăsau celorlalți 
cooperatori timp să execute in 
condiții cît mai bune, celelalte 
lucrări de campanie care sînt 
într-un volum destul de mare.

Situația întîlnită la Costești, 
era prima confirmare a eficien
tei măsurilor luate din timp de 
organele agricole județene, de 
conducerile cooperativelor.

Aceeași participare în masă 
la lucru a cooperatorilor, aceeași 
bună funcționare a tractoarelor 
și mașinilor și o execuție ire
proșabilă a lucrărilor, am intîl- 
nit-o și la Ivești, unde însămîn- 
țările din epoca I s-au termi
nat ; atenția aoordindu-se în 
continuare lucrărilor pe cele 160 
de hectare cu vie pe rod și 
plantării a încă 30 de ha, lucră
rilor din grădinile de legume, în 
cimp fiind zilnic peste 95 la 
sută din membrii cooperatori ai 
unității. La fel la Pohidia. 
„Acum, spre deosebire de anii 
trecuți. ne spunea Gh. Sandu, 
președintele cooperativei, mem
brii cooperatori trebuie doar să 
fie dirijați, forma nouă de re
tribuție în acord global fiind 
?rincipalul factor mobilizator,
n acest an avem, și o mai bună 

structură de vîrsta a membri
lor participanți la muncă. . Cei 
peste 150 de tineri îi avem acum 
practic printre noi". Și tinerii 
iși fac nu numai datoria de 
membri participanți la treburi
le curente ale cooperativei, răs- 
punzînd chemărilor consiliului 
de conducere, întreprinzînd în 
același timp acțiuni specifice în 
măsură să amplifice contribuția 
lor la executarea la- timp și de 
bună calitate a lucrărilor agri
cole la Costești.

Același fel de colaborare, ace
lași stil de muncă am în- 
tîlnit la cooperativa agricolă 
din Tutova. Ajungi nd aici seara, 
am nimerit la ședința de lucru 
a consiliului de conducere, cai^e 
întocmea planul de activitate 
pentru a doua zi. Adusă la un 
moment dat în discuție, proble
ma lipsei de rafie pentru vie, 
președintele cooperativei. Nico
lae Geană, propunea ca 
tăierea de răchită de pe 
nea gîrlei. „Ne trebuie 
asta, cîțiva oameni care 
căițe cizme lungi de cauciuc și 
să intre în apă. E un lucru greu, 
dar trebuie. „Această lucrare — 
a intervenit atunci V. Muntea- 
nu, reprezentantul tinerilor, o 
preluăm noi".

N. COȘOVEANU .
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Proletari din toate țările, uniti-vă!

va avoa loc între 10—20 iu
lie a.c.
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IAnul acesta, tot la sfîrșitul lui martie, 

în centrala subterană constructorii au 
creat montorilor un larg front de lucru

Anul trecut, la sfîrșitul lui martie, în 
centrala subterana excavatoarele și pic- 

kamerele încă mușcau din munte... La ancheta noas-^

• Avem, mărturisim, 
obligație plăcută : să anun
țăm că, astăzi, după ultima 
oră de curs, pentru școlarii 
tării, ÎNCEPE VACANTA DE 
PRIMĂVARA !

Pentru alte amănunte 
parcurgeți reportajul nostru 
din pagina a 2-a.

REȘIȚA, AL 19-LEA 
CENTRU 

UNIVERSITAR
• începînd cu anul univer

sitar 1971—1972, Reșița de
vine al 19-lea centru univer
sitar al tării prin înființarea 
Institutului de subingineri.

Noul institut va pregăti 
subingineri în trei speciali
tăți : tehnologia construcții
lor de mașini grele — cursuri 
de zi și serale ; electroteh
nică și tehnologia sudurii — 
cursuri de zi.

Primul concurs de admitere

• Prima expediție 
transafricană româ
nească a atins punc
tul terminus al că
lătoriei. îmbarcați 
pe nava „București", 
membrii expediției se 
află în drum spre 
patrie.

La Palatul Congrese
lor din Kremlin, au con
tinuat, în cursul zilei de 
ieri, lucrările celui de al

ȘTIINȚA

♦

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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LOTRU
INTRE DOUĂ PRIMĂVERI

UN AN DE LA 
ÎNFIINȚAREA 
ȘANTIERULUI 
NAȚIONAL AL 
TINFRETULUI
MÎINE, LA CAREUL 

FESTIV AL BRIGADIERI
LOR, SECVENȚELE CON
SEMNATE ASTĂZI DE 
REPORTERII NOȘTRI 
VOR FI ÎNTREGITE ÎN
TR-UN RODNIC BILANȚ! 
CE VA CONSTITUI RE
PERUL DE BAZĂ AL AC
TIVITĂȚII VIITOARE.
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XXiV-iea Congres al 
P.C.U.S.

însemnări despre 
„Uzina-insulâ", cum 
mai e denumit bine
cunoscutul combinat 
metalurgic „Csepel".

* O posibilă mar. 
de prestigiu 

GÎNDIT LA ICTCM 
• Din nou 
Fascinantă întrebare 
a biologiei 
porane : ’ 
RETORTA? • Portre
tul unui tînăr inginer 
aflat la porțile CON
SACRĂRII INTERNA- 
riONALE

despre o

i conteni- 
VIAȚA ÎN

|CE IDEI
■ CE IPOTEZE
SAU
CONCLUZII

'V-AU 
I PRILEJUIT

ff „NOROC* III FOTBAL Exigență și discernămint
| tră răspund astăzi 

Conf. dr. GHEOR-I
’ghe

I

1971
recon

firmării

IN PROMOVAREA
VALORILOR

CAZAN, asisj 
univ. GHEOR--

VASILESCU,

Florica Lehaci, U.T.C.-istă, 
fostă angajată prin transfer „în 
interesul serviciului" la maga
zinul de prezentare și desfacere 
„Fortuna" caută un loc unde să 
muncească.

Unui asemenea anunț i-ar sta 
foarte bine la „Mica publici
tate" dar n-o să-1 găsim nici
odată acolo. Pentru că tînăra cu 
pricina a ales o altă cale ; a pre
ferat să bată cu insistență la 
toate porțile dincolo de care ar 
putea să găsească dreptate.

Iată, sumar prezentat. ISTO
RICUL CAZULUI Lehaci : e 
angajată prin transfer la maga
zinul „Fortuna" la 14 decembrie 
1970, pe post de casier controlor ; 
după mai puțin de o lună este 
sancționată de către conducerea 
magazinului cu retrogradarea 
definitivă din casieră în munci
tor necalificat. In urma contes-

tației înaintată la MAIASA, se 
revine asupra deciziei limitîn- 
du-se retrogradarea la 30 de 
zile. Motivele oficiale ale sanc
țiunii : indisciplină, mahalagism, 
incompetență profesională (or
dinea acuzațiilor este extrasă 
din decizia de sancționare).

PATRU DOSARE pe coperta 
cărora e scris numele fostei an
gajate de la „Fortuna" se află 
fiecare pe masa cite unui organ 
de conducere : Comitetul U.T.C. 
comerț al municipiului Bucu
rești, Direcția de resort din 
MAIASA, conducerea filialei 
I.V.L.F., care patronează direct 
unitatea și, în sfîrșit, instanța de 
judecată.

Interviul nostru cu 
ANGELO 

NICULESCU
AUTENTICE

tent

|ghe
| prof. dr. CONSTAN-1 
’TIN DANCIU, conf. IDANCIU, conf. | 

dr. NISTOR PRISCA.

SOFIA SCORȚARU ADAM NICOLAE

[Continuare în pag. a Vl-a)(Continuare în pag. a Il-a)

Obiectivele „Naționalei" 
Se caută un nou „Dumi- 

trache" • Cum se explică 
„decalajul" • Se vizează o 
„producție" mai mare de 
goluri • Angelo Niculescu 
îl iubește, totuși, pe Dobrin 
• Adepții și dușmanii „tem
porizării" • Cine va fi noul 
antrenor al „Naționalei" ?

CRITICA
de GEORGE IVAȘCU

■ E ■ ■ ■
Eleva IRINA GO

RUN propune dis-

care preocupă lu

mea școlară

cutiei un subiect
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Județul Sibiu, perimetru geo
grafic cu puternice tradiții 
culturale, introduce în circuitul 
nostru spiritual contemporan 
creații și forțe artistice de 
prim rang. Simpla înșiruire de 
cifre este elocventă, pentru a 
înțelege amploarea mișcării cul
turale de aici, discernămîntul 
„consumatorului", prestigiul in
stituțiilor care difuzează sub 
girul lor acest fenomen de masă, 
refractar din ce în ce măi 
mult diletantismului, amatoris
mului facil. In acest sens depun 
mărturie, deopotrivă, atît numă
rul mare de activiști culturali, 
în măsura în care orice partici
pant la mișcarea artistică

culturală de masă este un pro
motor de valori autentice, cît, 
și ca o firească consecință, ca
litatea produselor pe care a- 
ceastă activitate o emană.

Organic integrate întregii 
vieți cultural-artistice a .jude
țului manifestările aparținînd 
naționalităților conlocuitoare din 
această parte a țării, poartă 
distinct, amprenta originalității 
lor creatoare. Referindu-ne, în 
cele ce urmează la populația 
de limbă germană, vom începe

SOCIETATEA
TINERILOR

RELAȚIILE TINERILOR CU TINERII

Vîrsta noastră, a elevilor de 
liceu, este vîrsta la care se 
multiplică și se îmbogățesc 
relațiile cu societatea, este 
vîrsta în care spargem cadrul 
familiei și pătrundem într-un 
mai larg cadru social. Această 
schimbare este favorizată ti
neretului nostru de educația 
comunistă în care este format, 
de unitatea sa interioară, da
torată idealului comun, dato
rată organizației U.T.C. care-i 
unește la 
tracție.

Totuși,
apare un

muncă și la dis-

la nivel individual 
impas, o criză în

existența adolescentului. Lip
siți de o bună îndrumare, a- 
tacați de complexe, de timidi
tate, unii tineri între 15—17 
ani se simt singuri, incapabili 
să se lege prin prietenie de 
tovarășii de generație. Investi
gația făcută printre colegii 
noștri sub semnul „singuratic- 
sociabil“ este consemnată de 
rezultatele anchetei.

IRINA GORUN, 
cl. a XII E

Liceul „Mihai Sadoveanu* 
București

ÎN CLIMATUL de creatoare efervescența pe care l-au sfî- 
mulat Congresele al IX-lea și al X-lea, afirmarea spiritului 
critic s-a instituit ca o veritabilă legitate a însăși construc
ției noastre socialiste. Operă conștientă a întregului popor, 
civilizația și cultura pe care cu fiecare zi o îmbogățim și o 
desăvîrșim implică nu numai o cunoaștere deplină a ceea 
ce se înfăptuiește, dar, cu aceeași dragoste și cu sporită lu
ciditate, o determinare critică a progresului realizat, o defi
nire exactă a ceea ce marchează într-adevăr mersul înainte 
și, prin consecință, a ceea ce face să stagneze sau chiar 
frînează o activitate.

în această privință, conducerea superioară a Partidului 
a dat și dă prețioase indicații, de o mare capacitate teore
tică și de sugestivă eficiență practică. La Plenarele Comi
tetului Central, ia întîlnirile cu oamenii muncii, în vizitele de 
lucru pe care le face, tovarășul Nicolae Ceausescu a sub
liniat și subliniază în mod deosebit necesitatea criticii și 
autocriticii, a definirii și dezvăluirii cu curaj a lipsurilor și 
neajunsurilor din munca noastră, atitudinea critică față de 
ceea ce este vechi și perimat, recunoașterea autocritică a 
greșelilor săvîrșite reprezentînd o puternică forță care ajută 
la lichidarea rămînerilor în urmă, la stimularea elementelor 
de pr»gres.

Am depășit — trebuia să depășim — stadiul în care 
domina prejudecata că prin critică se diminua imaginea 
succeselor în construirea noii orînduiri și că nu era bine să 
dezvăluim public lipsurile. Și nu odată, aspectele pe care le 
luau aceste lipsuri, erau mai mult decît curente, se repercu
tau în viața noastră de fiecare zi. Oricît de bine intențio
nate, ascunderea sau cocoloșirea lor nu puteau avea un 
efect pozitiv ; dimpotrivă.

Confruntarea lucidă între imaginea dorită și dimensiunea 
exactă a realității este infinit mai utilă oricărei activități și 
în mai deplin acord cu spiritul revoluționar. Marx a arătat 
că, spre deosebire de cele care au precedat-o, revoluția 
proletară are ca o particularitaîe tocmai pe aceea de a se 
supune lucid, conștient, autocriticii, iar Lenin considera că 
atitudinea curajoasă față de critică și autocritică este unul 
din cele mai de seamă principii. ale Partidului Comunist. 
„Realizările n trebuie să ne împiedice să vedem lipsurile 
— spunea tovarășul Ceausescu, încă în 1966, la Consfătuirea

(Continuare în pag. a Il-a)

(Continuare în pag. a VII-a)
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SCENĂ
Semicentenarul partidului este 

sărbătorit de fiecare colectiv 
de teatru din Capitală, prin pre
zentarea în cadrul „săptămînii 
dramaturgiei originale" a unor 
lucrări ce îmbogățesc cu noi tit
luri afișele bucureștene. Printre 
ele : „Omul care...“ o piesă po
lițistă de Horia Lovinescu, „Oa
meni care tac" de Al. Voitin, 
„Patru oameni fără nume" de 
Radu Bădilă. La „Teatrul Mic" 
repetițiile cu piesa Eugeniei Bu- 
suioceanu, „Timp și Adevăr" 
(reprezentată deja Ia Petroșani, 
Sibiu și Pitești) se apropie de 
sfîrșit. Regizorul spectacolului 
Ion Cojar, ne anunță deja data 
premierei — miercuri 7 aprilie. 
Decorurile sînt realizate de Ște
fan Hablinski, iar costumele de 
Gabriela Nazarie. Distribuția : 
Ion Marinescu, Constantin Co- 
drescu, Tatiana Iekel, Vasile 
Gheorghiu, Mihai Dogaru, Mag
da Popovich Ion Ciprian, Nico
lae Ifrim.

Piesa fiind încă necunoscută 
publicului bucureștean, am ru
gat-o pe Eugenia Busuioceanu să 
ne-o prezinte pe scurt.

„Esența piesei «Timp și Ade
văr» — ne mărturisește autoarea 
— poate fi, cred, rezumată în 
motto-ul ei : «lumea se zgîlțîie 
—dar înaintează», memorabilele 
cuvinte ale lui Victor Hugo des
pre revoluție. Am încercat așa 
dar să transpun acest adevăr în 
epoca marilor transformări re
voluționare care au avut loc în 
țara noastră —- epocă bogată în 
evenimente nu lipsite însă și de 
zguduiri. Este vorba de promo
ția universitară a anului 1948, 
de tinerii intelectuali care însu
flețiți de idealul revoluției au 
pornit la drum sincer angajați, 
dornici să schimbe lumea, încre
zători în izbîndă. Cum era și fi
resc însă, s-au izbit de o altă 
lume a profitorilor, carieriștilor, 
oportuniștilor. Intr-un asemenea 
proces istoric în care societatea 
noastră așezată pe baze noi fă
cea primele delimitări valorice 
pe tărîmul atît de dificil al cu
noașterii, ciocnirile pe tărîm po
litic, precum și cele între capa
citate și incapacitate, valoare și 
nonvaloare erau inerente. Dar 
majoritatea intelectualității ata
șată politicii partidului a impri
mat vremurilor optimismul cu
ceririlor de fiecare zi, în pofida 
eșecurilor trecătoare, unor gre
șeli sau abuzuri care ne sînt cu
noscute. Esențial este că ț»e mă
sura scurgerii anilor adevărul 
s-a impus. Un asemenea mare 
adevăr îl constituie actul oficial 
din 1968, reabilitarea celor ne
dreptățiți în viață sau post-mor- 
tem, act de profund umanism 
înscris cu litere de aur în isto
ria partidului nostru. Iată mesa
jul piesei «Timp și Adevăr»"

cred în frumusețea vieții și o 
acceptă așa cum este, fără să-i 
estompeze contururile".

★
• După apreciata colecție de 

pictură monumentală (realizată 
de un grup de studenți ai Insti- 
tutdlui' „Ntcolae Grigorescu") ho
lul Teatrului Ciulești găzduiește 
lucrări de grafică și ceramică 
semnate de Octav Vișan și Ba
dea Cosțel —- sîmbătă 3 aprilie.

• In Galeria Galateea expun ■ 
Victor Crețulescu scenografie și 
Ștefan Bîlciu ceramică — înce- 
pînd de duminică 4 aprilie.

• Galeria Apollo va prezenta 
joi, 8 aprilie, din nou o expozi
ție de grup : lucrări de grafică 
—■ George Pîrjol, pictură — La- 
dislau Feszt, Vincențiu Grigo
rescu.

• Vineri, 9 aprilie, va avea loc 
în holul teatrului de comedie 
vernisajul expoziției de pictură a 
Lârisei Știopul.

eele maî bune compoziții origi
nale, pentru cei mai buni in
strumentiști, pentru cei mai 
buni soliști vocali. înscrierile se 
pot face de către Consiliile 
U.A.S. ale centrelor universita
re, pe bază de opțiune scrisă, 
pînă Ia 20 aprilie a.c., pe adresa 
Institutului de arhitectură — 
București, str. Biserica Enei nr. 
5, pentru Comitetul de organi
zare a festivalului de muzică 
pop. Această manifestare artisti
că va oferi un cadru adecvat 
unui contact mai strîns al pu
blicului cu creația originală stu
dențească în muzica pop, gen de 
largă audiență în rîndul tineri
lor.

c. s.

CORESPONDENȚII 
NOȘTRI TRANSMIT»

S-a plănuit, ca de obicei — 
individual, dar mai ales, în colec
tiv — cum să fie „exploatate" 
cele două săptămîni de vacanță. 
Patronul acestor planuri este, ca 
întotdeauna, organizația U.T.C. 
Evident, ajutată de școală. Se 
pare că elevii au ținut seama de 
invitația: „vacanța este a voas
tră, orînduiți-o după plac!".

In aceste zile premergătoare 
vacanței corespondenții ziandui 
nostru ne-au ținut la curent asu
pra proiectelor elevilor. Sînt pro
mițătoare. Din ele se poate alcă
tui o agendă de manifestări spe
cifice acestei vîrste, și de .actua-

Prima expediție transafricană 
românească și-a încheiat

cu succes misiunea
MEDEEA IONESCU

PORTATIV
SĂPTĂMÎNA CREAȚIEI 
ROMÂNEȘTI

PLASTICĂ*

Sub genericul „Săptămina 
creației românești", Filarmonica 
„George Enescu" anunță pentru 
viitoarele zile o primă serie de 
concerte dedicate semicentena
rului. „

Miercuri seara, Cvartetul „Pro 
Arte" ne va oferi astfel trei 
cvartete — dintre care unul în 
primă audiție — semnate de 
Pascal Bentoiu, Wilhelm Ber
ger și Radu Paladi, iar vineri și 
sîmbătă în simfonicele dirijate 
de Erich Bergel, Simfonia I 
de George Enescu, Concertul 
pentru pian și orchestră de 
Paul Constantinescu (solist Va
lentin Gheorghiu) și o mai re
centă lucrare a lui Doru Po- 
povici : „Codex Caioni", lucrare 
despre care compozitorul ne-a 
declarat :

„Piesa face parte din ciclul 
de lucrări inspirate din teme 
culese din vechi codice ro
mânești : „Poem bizantin",
„Simfonia bizantină" și „Arii bi
zantine". „Codex Caioni" este o 
culegere de vechi melodii tran- 
silvănești din secolul al 17-lea, 
culese de Ion Căianu — poet, 
compozitor și folclorist. Am pre
lucrat creator pe baza unei 
transcripții libere acest codice 
și am făurit o suită în 7 părți : 
Preludiu, Elegie, Dans zglobiu, 
Cîntarea Voievodesei, Lupul, Joc 
de copii, Pastorală și Dans va
lah.

Limbajul este cantabil prin 
excelență, iar discursul muzical 
mi se pare că relevă un arhaism 
evocator.

I. S.

După un lung și dificil drum, prima expediție trane africană 
românească, începută anul trecut la 9 decembrie, a ajuns cu suc
ces la punctul terminus al itinerarului propus. Cu caravana lor 
de autoturisme „A.R,O.“ și microbuze „T.V.", preparate special 
pentru această călătorie, exploratorii români au traversat între
gul continent negru, croindu-și adesea drum prim locuri neum
blate încă de picior omenesc, din Senegal în Tanganika, Mem
brii expediției au procurat un bogat material pentru muzeele de 
biologie și etnografie, au creat contacte directe cu centre pentru 
protecția naturii, au efectuat diverse studii științif-ice cu caracter 
geografic, etnografic, folcloric și biologic.

Cu gîndul la patrie, exploratorii români au adresat o telegramă 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, în care arată: 
Colectivul expediției românești transafricane a atins țărmul O- 
ceanului Indian, Ia Mombasa, în seara de 26 martie, după ce a 
străbătut 12 țări din zona tropicală și ecuatorială a continentului. 
Incheindu-și misiunea se îndreaptă spre patrie, la bordul navei 
„București". Cu această ocazie, cei 8 membri al expediției vă mul
țumesc încă o dată pentru încrederea acordată și vă adresează 
dumneavoastră și prin dumneavoastră Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român și Consiliului de Stat, un cald salut ro
mânesc, de pe meleagurile îndepărtate.

CRITICA
(Urmare din pag. I)

Ateneul tineretului își are a- 
Mim asigurat un prestigiu cultu
ral incontestabil prin spațiul re
zervat cu generozitate tinerilor 
plastteieni. Săptămina aceasta sa
loanele găzduiesc o expoziție de 
grup: Etz Clement, Ion Dumi- 
l.riu și Virgil Cojocaru.

Nu caut să experimentez — ne 
rpune V. Cojocaru — sau să ino- 
>ez cu orice preț. Faza actuală a 
Picturii si graficii mele (care ține 
le specia decorativului) este re
zultatul necesității interioare de 
i reface experiența înaintașilor, 
lăut să dizolv elementele con
crete în culoare. Echilibrul ma- 
eriei, ritmată prin suprapuneri 
le nuanțe mă fascinează, consti- 
uind pentru mine o sursă de in- 
pirație și un valoros obiect de 
tudiu. Arta mea este destinată 
oamenilor sănătoși moral care

(Urmare din pag. 1)

Vă propunem să răsfoim 
npreună un AE CINCILEA 
•OSAR pe a cărui copertă să 
u scriem, deocamdată, nici un 
ume. Pentru că investigațiile 
e care le veți armări în conti- 
uare pornesc doar de la cazul 
Lehaci", fără să se oprească la 
?esta. Să deschidem prima 
lă :

,NGAJAREA... LA
OIA „FORTUNEI"
Capricioasa zeiță a norocului 
patronat adesea închegarea 

»Iectivului de la „Fortuna". 
Magazinul s-a deshis mai de- 
•eme decît ne așteptam — își 
nintește Alexandrina Mari- 
>scu, fosta șefă a serviciului 
•rsonal. /X fost foarte greu să 
isim oameni și. atunci am luat 
jroape tot ce ni s-a oferit (s.n.). 
i mulți nici n-am avut timp sâ 
•rificăm dacă au avut antece- 
•nte penale (n.r. și chiar au 
st încadrați o serie de sala- 
ați cu asemenea „urme" în 
ografia profesională.. Un sin- 
ir exemplu ; economistul Cor- 
•I Dănescu, care a funcționat 
să, mai bine de jumătate de 
i și ca... jurist al întreprinde-

Florica Lehaci a fost angajată, 
majoritatea salariaților de 

olo pe baza recomandării to- 
rășului director Nicolae Stan-

- Eu am trimis-o la serviciul 
rsonal, preciza ulterior acesta, 
it.i, ele obișnuiau sâ vină la 
ine pentru angajare, iar eu le 
miteam la „personal".

Cu .........
lă?
— Nu. 
nplu.
Nimeni —
.ui director de a 
rsoane spre angajare. Cu con- 
via ca rpțiunea pehtru una 
u alta să fie fundamentată și 

lăsată la voia unei inspirații 
moment, a unei păreri su- 

setive etc.

recomandare favora-

Le trimiteam pur $i

nu contestă dreptul 
recomanda

POP FESTIVAL - 
EDIȚIA A DOUA

A doua ediție a festivalului 
formațiilor studențești de muzi
că, pop va avea loc la Bucu
rești, la Sala Palatului între 11 
și 16 mai. La această manifes
tare artistică, inițiată și organi
zată de Consiliul U.A.S. din In
stitutul de arhitectură „Ion Min- 
cu“ și-au anunțat pină acum 
participarea o serie de formații 
cunoscute : Mondial, Metro
nom, Olympic ’64 (toate din 
București), Phoenix și Cla
sic 20 (Timișoara), Dentes (Tg. 
Mureș). Carusel (Arad), Cro
matic group 4 și Electra 
(Cluj), Euxin (Constanța). Sînt 
invitate la acest festival for
mații studențești de muzică pop 
cunoscute sau recent înființate» 
din toate centrele universitare 
ale țării. Pentru a se evita ie
rarhizarea formațiilor în cadrul 
festivalului, juriul va acorda nu
mai premii individuale pentru

Criteriile de angajare într-o 
unitate socialistă sînt olar legi
ferate. Este mai mult decît evi
dent că „Fortuna" nu poate să 
facă abstracție de aceste crite
rii. Și totuși, o mare parte a 
personalului a fost angajat fără 
probă, fără cercetări asupra ac
tivității prealabile, doar pe baza 
recomandării verbale a unuia 
sau a altuia (cel mai des a di
rectorului N. Stanca) Chiar în 
cazul lui Lehaci s-a constatat 
mult mai tîrziu (atunci cînd se 
căutau argumente contra ei) că 
în doi ani a colindat prin șapte 
unități. Acest sistem de anga
jare, în care domnea arbitrariul, 
a permis ulterior instaurarea în 
cadrul colectivului de la „For
tuna" a unei atmosfere neprin-

?rivind activitatea de proiectare în domeniul construcțiilor, 
rebuie sâ ne ferim de pericolul automultumirii și îngîmfârii 

care poate duce la nesocotirea cerințelor dezvoltării so
ciale".

Exercitarea spiritului nostru critic impune o continua ree
valuare a eforturilor și a rezultatelor obținute în funcție de 
scara realâ a progresului, cu conștiința vie a distanței care 
ne mai desparte de țârile mai avansate într-un domeniu 
sau altul. Nimic nu e moi dăunător mersului înainte decît 
poleirea realității, evaluarea ei în sine, într-un perimetru 
ad-hoc, ca atare restrîns și nesemnificativ.

Departe de a îrirîuri negativ, de a ne stingheri cumva 
efortul, situarea lucida în contextul datelor contemporane 
ale civilizației și culturii umane nu poate decît sâ ne stimu
leze în activitatea noastrâ, care — pe un astfel de ecran, 
cu un astfel de orizont — își va trasa mai just propriile-i 
perspective.

Cu cît gradul nostru de conștiință a ceea ce am înfăptuit 
și a ceea ce mai avem de înfăptuit e mai ridicat, cu atît și 
spiritul nostru critic se definește mai riguros și mai aplicat. 
A critica în numele unui ideal îmbrățișat de un întreg co
lectiv, dar fără deplina cunoaștere a condițiilor obiective, 
fără dimensiunea exactă a mijloacelor respective, — aceasta 
înseamnă a surpa însăsi autoritatea, însuși prestigiul ideii, 
proiectului, soluției în finalitatea căreia te situezi. Multiple 
sînt și pot fi formele de critică, dar ținta și-o ating numai 
acelea care se bazează pe analiza aprofundată a unei 
realități, pe datele ei concrete, în funcție de parametrii 
propuși. Critica pentru critică e un non-sens, iar criticismul 
o ostentație sau o meteahnă repede depistată și sancționa
tă de opinia colectivă.

Căci unul din factorii care s-a înscris într-o progresie di
namică pe vastul grafic de conștiință colectivă determinat 
de Congresele al IX-lea și al X-lea este acela al opiniei pu
blice, ol prezenței ei tot mai afirmate în presa vorbită și 
scrisă, în reuniunile profesionale, în procesul muncii.

în domeniul — atît de complex — al culturii, exercitarea 
spiritului critic se impune nu mai puțin direct și eficient 
Acum 62 de ani, Ibrăileanu publica în volum celebra lui 
lucrare de sinteză Spiritul critic în cultura românească. Ur- 
mîndu-i, Lovinescu, încă mai analitic, a scris Istoria civiliza
ției române moderne, civilizație în făurirea căreia conștiința 
critică este implicită și hotărîtoare.

Prin multiplele sale instituții, prin cuprinzătoarea ei mo
dalitate de exprimare, prin însăși funcția ei larg socială, 
cultura noastră contemporană trebuie să se afirme ca unul 
din factorii cei mai activi ai conștiinței critice românești.

în finalitatea celei mai nobile dintre responsabilități.
'/VVV\A/VVVV\A/V\AAAA/\AAAAAAAAA^VVV,n

vedit, ele erau compensate de 
o calitate importantă : Florica 
Lehaci e un om cinstit. Cînd a 
ieșit la iveală acest aspect al 
personalității noii angajate, pe 
filiera „responsabilităților" de 
la „Fortuna" s-a dat alarma. Ce 
s-a Intîmplat ?

Avem în față două răspunsuri 
adresate lui Lehaci de Inspec
ția comercială și de secția eco
nomică a sectorului 4 Miliție. In 
ambele i se comunică că nere
gulile semnalate de ea s-au do
vedit reale, iar contraveni enții 
au fost sancționați. Contrave- 
nienții sînt tocmai cei ale căror 
nume le vom întîlni imediat pe 
o serie de rapoarte cerînd sanc
ționarea grabnică a lui Lehaci 
și, fapt semnificativ, mutarea ei

cheiat cu acest prilej se spune i 
,.Considerăm că vina aparține 
și conducerii magazinului de 
prezentare „Fortuna" care, deși 
a luat cunoștință că la primul 
control au fost ridicate mărfuri 
în stare de alterare, timp de 
trei săptămîni, pînă la al doilea 
control nu a luat nici un fel de 
măsuri pentru verificarea și 
scoaterea din vînzare a produ
selor alterate".

Față de asemenea constatări, 
sesizările lui'Lehaci privind do
sirea în depozit sau în vestiarele 
personalului ori în biroul res
ponsabilului a unor mărfuri 
mai solicitate, nu miră pe ni
meni la Inspecția comercială. La 
solicitarea noastră, un inspec
tor a întreprins un control ino-

litate — sugestivă pentru a îm
bogăți ideile acolo unde planuri
le sînt, poate, mai sărace.

Reproducem.
Se pregătesc cu migală și cu 

multă dragoste acțiunile omagia
le dedicate unei sărbători apro
piate — Semicentenarul Partidu
lui. Elevii din Cluj au pe afiș 
seri de poezie, șezători literare, 
întîlniri cu vechi comuniști, con
cursuri pe teme din istoria Par
tidului. Elevii vîlceni vor poposi 
în Capitală, să cunoască aceas
tă istorie, așa cum este reflec
tată în cadrul Muzeului de isto
rie a mișcării democratice și re
voluționare. Organizațiile U.T.C. 
și școlile din județul Galați ofe
ră și ele posibilitatea unor ase
menea vizite instructive, dar fac 
în plus excursii la Doftana. 
Excursiile pe Valea Prahovei și la 
Brașov, au ca obiectiv cunoaște
rea mai aprofundată a contempo
raneității socialiste. Amintim de 
aici, și ștafeta cultural-artistică 
„In întâmpinarea gloriosului Se
micentenar", precum și recitalu
rile de poezie „Poeții cîntă pa
tria".

Expoziții de fotografii, de artă 
populară, de artă plastică, de lu
crări poetice ale elevilor ni se a- 
nunță de la Cluj, și de la Hu
nedoara, și de la Galați, și din 
Capitală, din Vîlcea.

La Timișoara, se anticipează o 
retrospectivă a filmului româ
nesc; dar festivale ale filmului 
pentru elevi sînt programate și 
în alte localități.

Cluburile sînt fără îndoială, și 
de data aceasta punctul de atrac
ție al vacanței. Nu este rău că se 
preconizează ca acestea să fie 
mai ales cluburi cu profil sportiv. 
E primăvară, poate vremea va fi 
mai puțin potrivnică, după atâtea 
săptămîni petrecute in sala de 
clasă, elevii trebuie atrași spre 
terenul de sport, în aer liber. Ti
mișorenii au în proiect „Cupa 
vacanței"; clujenii au înscris la 
disciplinele campionatelor școla
re voleiul, fotbalul, baschetul și 
atletismul; gălățemi se pare că 
se profilează pe cicloturism; cei 
din județul Hunedoara anunță 
cîteva tabere la cabanele Rusu, 
Straja, Lunca Florii și un concurs 
de patinaj, pe rotile. De altmin
teri, pentru elevii acestui județ 
sînt în curs de amenajare 10 baze 
turistice, cu o capacitate de 1 000 
de locuri.

Un obicei, ori mai degrabă o 
tradiție a organizațiilor U.T.C. 
din școli se păstrează și în aceas
tă vacanță. Elevii rezervă mun
cii voluntar-patriotice numeroa
se din orele vacanței. Ni se co
munică din Hunedoara, bunăoa
ră, că în cadrul „Săptămînii pri
măverii" elevii vor fi antrenați

în acțiuni de înfrumusețare a 
școlilor și localităților, de între
ținerea terenurilor de sport. E- 
xistă și un plan de construire a 
două complexe sportive — la 
școlile din Bretea-Strei și Orăști- 
oara de Sus. „Toaleta" de pri
măvară a frumoasei Timișoare 
va fi făcută cu sprijinul elevilor. 
Dar, același lucru se va petrece 
și pe meleagurile județelor Vîl- 
cea, Galați, Cluj... Elevii noștri 
înscriu un „prezent" entuziast la 
„Săptămina primăverii" — săptă- 
mînă de muncă dăruită pentru 
frumusețea localităților în care 
învață, pentru îmbogățirea baze
lor sportive.

PROGRAME 
ATRACTIVE

Peste cîteva zile, va începe va
canța de primăvară. Ce posibili
tăți li se oferă elevilor pe plan 
local pentru petrecerea timpului 
liber ? Am solicitat amănunte to
varășului IULIU STAICU, secre
tar al Comitetului județean Dolj 
al U.T.C,

— în această vacanță, cele mai 
atractive activități vor fi orga
nizate în cadrul celor 58 de clu
buri ale tineretului școlar — atît 
la orașe cît și la sate. Ce vor găsi 
aici elevii ? în primul rînd, clu
burile îi vor antrena în activitatea 
cultural-distractivă și sportivă în 
aer liber. Vom organiza drumeții 
în localitățile din împrejurimi. 
Astfel, în întreg județul, circă 
30 000 de elevi vor beneficia de 
execursii prin B.T.T. și O.NT. în 
municipiul Craiova, Casa tineretu
lui, de curînd amenajată, va reți
ne atenția printr-o serie întreagă 
de activități, printre care un loc 
important îl vor ocupa spectaco
lele formațiilor artistice ale elevi
lor, cîștigătoare la concursul cul
tural-artistic — faza pe școală, în
tîlniri cu militanți ai mișcării co
muniste și muncitorești din județ, 
serile de muzică și dans etc. Un 
loc important în cadrul acțiunilor 
ce se vor desfășura, îl vor ocupa, 
desigur, întrecerile șl manifestă
rile sportive. Cei mai buni spor
tivi din rîndul elevilor vor fi re
compensați cu diplome și alte 
trofee sportive. De asemenea, 
pentru prima oară în această va
canță se vor institui „Cupa 8 Mai" 
și „Cupa primăverii" pentru dis
cipline sportive ca fotbal, hand
bal, volei, atletism etc.

Nu vor lipsi, desigur, nici mani
festările cultural-artistice de am
ploare ca, de pildă, expoziția „Din 
viața și activitatea elevilor din 
județul Dolj" — ajunsă la a patra 
ediție, precum și expoziția cercu
rilor de foto și arte plastice ale 
elevilor din școli. în același timp, 
la Liceul „Frații Buzești" din 
Craiova se va desfășura un mon- 
taj-literar muzical cu creațiile 
proprii ale elevilor, intitulat 
„Omagiu partidului" Tot pentru 
elevii din Craiova, Teatrul Națio
nal și Filarmonica „Oltenia" vor 
organiza programe de spectacole 
cu un repertoriu adecvat vieții și 
preocupărilor elevilor. Totodată, 
împreună cu Direcția județeană 
cinematografică se organizează 
Festivalul filmului pentru elevi — 
a cărei primă ediție s-a inaugurat 
în vacanța de iarnă.

Studioul de Televiziune, în colaborare cu Ministerul învățămîn- 
tului, organizează, în perioada 1 aprilie-16 iulie, un ciclu de eml- 
s-iuni-consultații pentru a veni în ajutorul elevilor care vor susține 
în acest an examenul de bacalaureat și concursul de admitere în 
învățămîntul superior. Cadre didactice din învățămîntul superior 
vor susține lecții-sinteză la : limba șl literatura română, matematl- 

transmiterii acestui 
mai — vineri ;

că, fizică, chimie, biologie, istorie, 
ciclu : 1—20 aprilie — marți, vineri ; 
25 mal—16 iulie — marți, vineri.

In această perioadă vor fi difuzate 
avînd următoarea tematică :

Etapele
20 aprilie—25

50 de lecții In 25 de emisiuni,

APRILIE l în

6.IV — Matematică : Probleme 
de analiză matema
tică (I).

— Chimie : Sistemul pe
riodic al elementelor 
în lumina teoriei ato
mice a lui Bohr.

9.IV — Limba română : Ele
mente de morfologie 
Analize gramaticale.

— Biologie : Caractere
specifice ale materiei 
vii.

13.IV — Matematică : Probleme 
de analiză matemati
că (II).

— Fizică : Principiile
termodinamicii. Pro
bleme.

16.IV — Literatura română : 
Scriitorii pașoptiști.

— Istorie : Orînduirea
sclavagistă.

23 IV — Fizica : Optica. Inter
ferența. Probleme.

— Literatura română : E- 
voluția teatrului ro
mânesc.

80.IV — Literatura român£ : 
Mari reviste literare.

— Biologie : Ultrastruc- 
tura celulei.

MAI
7.V — Literatura română : 

Teme romantice în 
poezia lui Eminescu. 

— Fizica : Cîmpul elec
tric ; legile curentului 
electric.

14.V — Chimie : Acizi și baze, 
— Istorie : Pagini de

epopee românească : 
Mihai Viteazul.

21.V — Limba română : Ele
mente de sintaxă. A- 
nalize gramaticale.

— Fizică : Evoluția con
cepțiilor despre struc
tura luminii. Pro
bleme.

28.V — Fizică : Noțiuni de fi
zica solidului. Conduc- 
tibilitatea electrică.

— Matematică : Proble
me de analiză mate
matică (III).

IUNIE
I.VI — Literatura română : 

Originalitatea operei 
lui I. Creangă.

— Chimie : Valența.
4.VT — Istorie : Războiul pen

tru independență.
— Fizică : Legi de con-

servare 
bleme.

8 VI — Matematică:

fizică. Pro-

8. VI — Matematică: Probleme 
de geometrie analitică.

— Biologie : Despre rit
murile biologice.

ll.VI — Literatura română : 
Teatrul lui I. 
ragiale.

— Fizică : Fizica 
lui. Numerele 
ce. Probleme.

15.VI — Matematică :

L. Ca

atomu- 
cuanti- *

____  ___________ _ Proble
me de algerbă (I).

— Biologie : Principalele 
tipuri de nutriție în 
lumea plantelor.

18.VI — Fizică : Transformarea 
și obținerea energiei 
(film).

— Literatura română : 
Simbolismul românesc.

22.VI — Chimie : Apa.
— Istorie : Momente ale 

luptei pentru libertate 
socială în secolul al 
XlX-lea.

25.VI — Literatura română : 
„Oltul" de O. Goga. 
Analiză literară.

— Matematică : Proble
me de algebră (II).

29.VI — Literatura română : 
Aspecte ale liricii con
temporane.

— Chimie : Izomerie.

IULIE
2.VII— Limba română : Ana

lize gramaticale.
— Fizică : Fizica clasică 

și fizica modernă. Idei 
fundamentale.

6.vn— Matematică : Probleme 
de geometrie sinteti
că (I).

— Biologie : Darwinis-
mul și problemele e- 
voluției în biologie.

9.VII— Chimie : Reacții orga
nice I (film).

— Istorie : România pe 
drumul construirii so
cialismului.

13. VH— Literatura
Momente 
românești 
porane.

•— Fizică : Cîmp șl sub
stanță, forme structu
rale ale materiei,

16.VII— Chimie : Reacții orga
nice li (film).

— Matematică : Proble
me de geometrie sin
tetică (II).

română : 
ale prozei 

contem-

MIRCEA CRISTEA

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează Ia Patria (orele 9,30; 11,45; 
14; 16,15; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Luceafărul (orele 8; 12; 16; 20), 
Feroviar (orele 10,30; 15; 19), Me
lodia (orele 8,15; 12; 16; 19,45), Glo
ria (orele 8,15; 12; 16; 20), Flamura 
(orele 8,15; 12; 16; 20). Central (o- 
rele 10; 14,30; 18,45).

RENEGATA : rulează la Victo
ria (orele 9: 11,45: 14,30; 17,15;
20,30).

PREȚUL PUTERII: rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), ------ ' ’ —
11; 13,30; 16;

CEI TREI 
VESTUL: 
(orele 8; 10; 
21)

O DUMINICA IN FAMILIE : ru
lează la Lumina (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

SECRETUL. DIN SANTA VI
TTORIA: rulează la Favorit (ore-

Modern (orele 8,30; 
18,30, 20,45).
CARE AU SPERIAT 
rulează la București 
12,ÎS; 14,30; 16,45; 19;

Ancheta noastră a lămurit apa
rentul mister : la „Fortuna" nu 
cei vinovați plătesc amenzile ci 
întregul personal, care este dij
muit de acest grup de respon
sabili. Iată ce ne declară Maria 
Platon, vînzătoare : „dăm fie
care cîte 3—5 lei sau cît vrem 
pentru că tovarășa Gheorghiu 
spune că nu e numai vina ei că 
a fost sancționată". Este curios 
că organizația U.T.C., care cu
prinde aproape 80 la sută din 
numărul salariaților, nu a reac
ționat în fața acestei practici 
ilegale, tolerînd o „chetă" care, 
nu constituie altceva decît un 
abuz flagrant.

Dacă în felul acesta sînt re
zolvate sancțiunile pentru fap
tele grave constatate de Inspec-

(T uni)nr“ iti nirroA rnoTiiMALt „NUi(UL uIrtnfl „runIUNA
cipiale în care fiecare șef ac
ționa după bunul plac, în care . 
bunul plac devenise lege. Fiind
că, angajați pe baza dispoziției 
și impresiei directorului cei 
mai mulți salariați se temeau 
să nu sufere consecințele unei 
eventuale indispuneri a dom- 
niei-sale. Numai în acest fel se 
explică și faptul că Florica Le
haci, angajată pe post de casier 
controlor, a fost pusă la început 
să lucreze ca muncitor neca
lificat. Și abia după numeroasele 
ei insistențe a izbutit să ajungă 
pe postul ce figura în decizia de 
încadrare.

SESIZĂRI SI 
SANCȚIUNI

Desigur, Florica Lehaci din 
punct de vedere profesional nu 
lucra ireproșabil (care erau 
lipsurile ei vom vedea imediat). 
Numai că acest fapt nu a de
ranjat pe nimeni atîta timp cît 
Lehaci și-a văzut de treaba ei, 
la casă. Chiar dacă ea avea 
unele lipsuri, după cum s-a do-

la depozitul din Militari. Este 
evident că cei în cauză doreau 
să scape de „oaia neagră" care 
apăruse pe neașteptate.

Sint însă sesizările fostei ca
siere determinate de niște în- 
tîmplări observate de ea acci
dental ? Nu ! Genul de abateri 
de la regulile comerciale pe 
care le-a observat F. L. au de
venit o practică în acest maga
zin. Ele se pierd în maldărul 
de reclamații referitoare la 
„Fortuna". După cum ne spune 
tov. Dimitrie Iacoviță, inspec
tor șef al Inspectoratului comer
cial al Capitalei : „Comparativ 
cu celelalte unități de acest gen 
„Fortuna" prilejuiește cele mai 
multe sesizări și reolamații". 
Răsfoim noi înșine anchetele 
inspecției comerciale : „Pe 13 X 
1970 magazinul pune în vînzare 
pui alterați care nu sînt scoși 
din raft decît după intervenția 
inspectorului de resort. Pe 7 de
cembrie se descoperă în rafturi 
cutii cu hașe de macrouri avînd 
capacele bombate, ceea ce atesta 
o vechime considerabilă a con
servelor. In procesul verbal în-

pinat și am găsit în depozit 
produse care nu existau în acel 
moment în rafturile magazinu
lui : brînză grasă, pui. Mai 
mult, puii nu erau ținuți în 
frigider, cum era de așteptat, ci 
în lădițe, la temperatura ca
merei.

CINE PLĂTEȘTE ÎN 
REALITATE AMENZILE

Cum se explică faptul câ la 
acest magazin-etalon se perpe
tuează practica dosirii mărfuri
lor, a prezentării în rafturi a 
unor produse alterate ? Mai 
ales dacă ținem cont că inspec
ția comercială a aplicat de fie
care dată amenzi între 500 și 
1 500 de lei ? Pare surprinză
toare ușurința cu care Maria 
Gheorghiu, șefă de sală, Gheor
ghe Popescu, responsabil de 
tură, Froim Lerner, șef de sală, 
Dumitru Ciobanu, șef de raion, 
Clătesc aceste sume și nici nuyși 
at capul măcar să ia măsurile 

impuse de funcția ce-o dețin și 
de situația semnalată de control.

ția comercială sau de Miliție, 
trecîndu-se totul pe seama per
sonalului să vedem cum reac
ționează conducerea magazinu
lui atunci cînd trebuie să ia 
măsuri disciplinare față de 
proprii salariați.

CINE Șl CUM DECIDE
Șă ne oprim mai întîi la cazul 

lui’Lehaci. Cît timp „și-a ținut 
gura“ nu i s-a reproșat nimic. 
Imediat după sesizările ei au 
apărut brusc o serie de note in
formative semnate de... Maria 
Gheorghiu, Froim Lerner, 
Gheorghe Popescu. Nume care 
deja ne sînt cunoscute. Intr-o 
surprinzătoare unanimitate de 
opinii aceștia cer mutarea lui 
Lehaci la depozitul din Mili
tari. (Este evidentă intenția în
depărtării ei). Interesant este 
faptul că elementul care a de
clanșat sancțiunea îl constituie 
reclamația în condică a unui 
client, care s-a plîns că Lehaci 
nu a vorbit politicos cu el. 
(Clientul a fost condus de res
ponsabila de sală la condică, ru-

I

le 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).
ADIO, GRANADA : rulează la 

Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

. „ VAL DE CĂLDURĂ : rulează la 
Capitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21)

O POVESTE VECHE, VECHE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9,30—17 în continuare; Program de 
filme documentare (orele 18,30;
20.30)

ROMEO ȘI JULIETA : 
la Volga (orele r‘‘~ ‘
19.30) , Miorița 
16,30; 19,30)

ÎNCEPUTUL : 
(ora 20,15).

ÎNTOARCEREA DOCTORULUI 
MABUSE : rulează la Lira (orele 
15,30; 18).

ULTIMUL SAMURAI : rulează 
la Viitorul (orele 15,45; 18,15; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Mun
ca (orele 16; 19,15).

CÎNTECELE MĂRII : rulează la 
Pacea (orele 16; 18; 20), Cosmos 
(orele 15,30: 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30), Tomis (orele 9; ’ 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE î

Rahova (orele 15,30; 18; 

rulează la Progresul 

BUNI, BĂIEȚI RAI :

rulează
9,45; 12,45; 16;

(orele 9,30; 13,30;

rulează la Lira

la

11,15;

gat să scrie sesizarea și imediat 
după aceea Lehaci a fost sanc
ționată !). Aici merită subliniate 
două fapte : pe de o parte, dis
proporția între gravitatea abate
rilor lui Lehaci și măsura luată 
(retrogradarea definitivă cu 
cîteva clase) ca și atitudinea 
ciudat de principială a direcției 
în acest caz. Am avut curiozi
tatea să răsfoim condica : alte 
trei casiere sînt reclamate pen
tru exact aceleași abateri. Nici 
una nu a fost sancționată ou 
retrogradarea definitivă. I s-a 
mai reproșat ulterior lui Lehaci 
că înregistra uneori plusuri în 
bilanțul casei. Evident, fenome
nul nu este normal și trebuiau 
luate măsuri. Dar, constatăm în 
același timp că atît Inspecția 
comercială cît și șefii de uni
tate au găsit la alte casiere (ca 
Maria Matei, Florica Alecu), mi
nusuri de sute de lei, fără ca 
să se ia vreo măsură disciplinară 
ca în cazul lui Lehaci. Că prima 
sancțiune era nelegală o dove
dește și ancheta întreprinsă de 
către directorul filialei LV.L.F., 
în urma căreia Lehaci a fost 
retrogradată numai pentru o 
lună. Nemulțumită și de această 
sancțiune era nelegală o dove- 
contestăm), ea nu s-a mai pre
zentat la serviciu, favorizînd 
prin absențe desfacerea contrac
tului de muncă.

Urmează ca justiția, căreia 
Lehaci i s-a adreast, să dea 
verdictul final în cazul ei. Noi 
l-am pus în discuție publică 
pentru câ ni se pare cu totul 
nefiresc ca într-una din unită
țile comerciale etalon ale Capi
talei să domnească nestingherită 
o atmosferă nesănătoasă, în 
care raporturile de muncă au 
adesea la bază criterii neprinci
piale. Faptele constatate de noi 
nu constituie de fapt un secret 
Kentru organele superioare din 

IAIASA. Sperăm ca măcar 
acum să se întreprindă o an
chetă severă care să curme abu
zurile de aici și să excludă de
finitiv posibilitatea comerciali
zării unor mărfuri alterate, a 
dosirii de alimente ș.a. în acest 
caz ar dispare și sursa care ge
nerează situații ca cea a lui 
Lehaci.

rulează la
20.15)

LOKIS : 
(ora 20)

BĂIEȚI_____  _ _
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18)

UN ITALIAN ÎN AMERICA : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18;
20.15) .

BĂNUIT E MORTUL ; rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20)

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Dacia (orele 8,30—20,30 în 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Bucegi 
(orele 10; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15) , Arta (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Giulești (orele 
15.30; 18: 20,15).

ȘARADA : rulează' la Unirea (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CINCI PENTRU INFERN î ru
lează la Drumul Sării (orele 14,45; 
16,30; 18,30; 20,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

GENOVEVA DE BRABANT : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

VAGABONDUL : rulează la Mo- 
• șilor (orele 9; 12,30; 16; 19,30)

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

UCIGAȘUL DE FEMEI : rulează 
la Cinemateca — Union (ora 9) ; 
CEI TREI DIN PĂDURE (orele 
10,30; 12,30; 14,30) ; CASABLANCA 
(orele 16,30; 18,45) ; NIBELUNGII 
(ora 19).

GAY — ora 15,30 ; NICNIC — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra» (Schitu Măgureanu) : 
LEONCE ȘI LENA — ora 10 ; (Sala 
Studio) : ACEȘTI NEBUNI FĂ
ȚARNICI — ora 10 ; BURICELE 
ÎN URECHE — ora 15 ; GLUGA 
PE OCHI — ora 20 ; Teatrul Mic : 
CUM SE JEFUIEȘTE O BANCA
— ora 16 ; ZADARNICE JOCURI 
DE IUBIRE — ora 20 ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : MICUL 
INFERN — ora 15,30 ; BIMBIRICĂ
— ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : LA 
GRADINA CĂRĂBUȘ - ora 19,30 ; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) ADIO CHARLIE — ora 
10 ; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 15,30 ; CÎND LUNA E ALBAS
TRĂ — ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
CERCUL MORȚII — ora 10,30 ; O 
LUNĂ LA ȚARĂ — ora 16 ; 
SCHIMBUL — ora 20 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 10 ; PRESTIGIOASA LORE- 
DANA — ora 16 ; Teatrul „Țăn
dărică" (Cal. Victoriei) : PETER 
PAN — ora 11 ; RECITAL DE MU
ZICA ȘI DANS — ora 20 ; Str. 
Academiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — ora 11 ; Stu
dioul I.A T.C. : CARAGIALE.. 
DAR NU TEATRU — orele 10.30 
și 20 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MAZEL-TOV — ora 10,30 ; PE 
PLACUL TUTUROR — ora 19,30 ; 
Circul „Globus" : CIRCUS EX
PRES — orele 10; 16 și 19,30.

SÎMBĂTĂ, 3 APRILIE 1971 
PROGRAMUL I

SÎMBĂTĂ, 3 APRILIE 1971

Opera Română : TANNHAUSER
— ora 19,30 ; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale" (Sala Comedia) : 
COANA CHIRIȚA — ora 20 ; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI - 
ora 20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : AL- 
COR $1 MONA — ora 20 ; Teatrul 
Mic FATA CARE A FĂCUT O 
MINUNE — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI- 
CA — ora 19,30 ; (Cal. Victoriei) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19.30 ; Teatrul „C I Nottara" 
(Bd Magheru) : ȘI EU AM FOST 
IN ARCADIA — ora 19,30 ; (Sala 
Studio) : SUS PE ACOPERIȘ... IN 
SAC — ora 20 ; Teatrul „ion 
Creangă" : PINOCCHIO — ora 16 ; 
Teatrul „Țăndărică" (Cal. Victo
riei) : NOCTURN III — ora 21,30 ; 
Studioul I.A.T.C. : DIAVOLUL 
ALB — ora 20 ; Teatrul Evreiesc 
de Stat : PE PLACUL TUTUROR
— ora 19,30 ; Circul „Globus" : 
CIRCUS EXPRES — orele 16 și 
19,30; Teatrul Giulești : FREDDY
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi- 
lescu": MINI—JAZ CU... MAXI— 
HAZ — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : CONCERT 
DE MUZICA POPULARA ROMA
NEASCĂ — ora 19,30.

DUMINICA, 4 APRILIE 1971
Opera Română : GISELLE — 

Ora 11; BĂRBIERUL DIN SE
VILLA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
10,30: CONTESA MARITZA — ora 
19,30; Teatrul Național „I L Ca- 
ragiale" (Sala Comedia) : ‘sĂPTĂ- 
MINA PATIMILOR — ora 10 
HEIDELBERGUL DE ALTĂDATĂ 
— ora 15,30; CAMERA DE ALĂ
TURI — ora 20; (Sala Studio) : 
SĂ NU-TI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARA — ora 10 ; CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora
15.30 ; MOARTEA ULTIMULUI 
GOLAN — ora 20 ; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora
10.30 ; DISPARIȚIA LUI GALY

• 17,00 Emisiune în limba ger
mană e 18,00 Bună seara, fete ! 
Bună seara, băieți ! • 19,00 Cînta- 
re patriei și partidului. Emisiune 
de versuri • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20.00 50 
de ani în 50 de evocări. Anul 1940. 
Doftana — relatare de acad, 
prof. Petre Constantinescu-Iași
• 20,10 Tele-enciclopedia • 21,00 
Reîntîlnire cu Gigliola Cinquetti
• 21,10 Film serial Incoruptibilii"
• 22,00 De dragoste Cîntece de 
petrecere și romanțe 9 22,30 Tele
jurnalul de noapte • 22,40 Con
cert de jazz. Lionel Hampton la 
București.
PROGRAMUL II
• 20,00 Artă plastică Trienala 

de scenografie • 20,15 Telediver- 
tisment, prezentat de Ștefan Ta- 
palagă e 21,05 Buletin de știri
• 21,15 Seara melomanului
• 22,05 Film serial : „Aghiotantul 
excelenței sale" (IX).

DUMINICA, 4 APRILIE 1971 
PROGRAMUL I
• 8,45 Gimnastica de dimineață

• 9,00 Ora întîi, vacanța !...
• 10,00 Viața satului • 11,30 Al
bumul compozitoriloi- români : Si
gismund Toduță • 12,00 De strajă 
patriei • 12,30 în reluare, la ce
rerea telespectatorilor. Interpret! 
îndrăgiți de muzică populară 
e 13,00 Emisiune în limba maghia
ră • 14,30 Fotbal ■ Dinamo-Pro- 
gresul și Austria-Ungaria — 
transmisiuni directe de la Bucu
rești și Viena © 18,00 Cîntare pa
triei O 19,20 1001 de seri « 19,30 
Telejurnalul de seară ® 20,00 50 
de ani în 50 de evocări. Aqul 1941.
• 20,10 Film artistic ■: Inamicui 
public nr. 1 • 21.55 Pagini alese 
din operete • 22,10 Telejurnalul 
de noapte o 22,20 Selecțiuni din 
concursul „Premiul Euroviziunii" 
1971.
PROGRAMUL II
• 20,00 Reîntîlnire cu personaje 

îndrăgite de copii Baronul Mun
chausen • 20,10 Seară de teatru : 
Doi pe un balansoar • 22,05 Bu
letin de știri • 22,10 Reluarea se
rialului de sîmbătă seara.
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UN AN DE LA
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ÎNFIINȚAREA 
ȘANTIERULUI 

NATIONAL AL
TINFRETULUI

La înalta tensiune
a energiei tinereții

A trecut un an de cînd, pe platoul ate
lierelor centrale de la Voineasa, se con
stituia primul și cel mai mare șantier na
țional al tineretului în sectorul construc
țiilor energetice. Era nu numai reflexul 
unei trainice tradiții a mișcării de briga
dieri din țara noastră și valorificarea 
înaltă a unei experiențe dobîndite de 
către organizațiile U.T.C. .pe alte șantiere 
naționale ale tineretului (Autostrada 
București—Pitești, Șoseaua Cîmpulung— 
Brașov ș.a.), ci mai ales o nestăvilită și 
fermă dorință de afirmare a tinerilor de 
pe acest important sistem hidroenergetic.

Cea mai autorizată opinie în ceea ce 
privește aprecierea activității brigadieri
lor este, fără nici un dubiu, cea expri
mată de tovarășul inginer Gheorghe Co
coș. directorul general al grupului de șan
tiere I.C.H. — Lotru, un experimentat ve
teran al construcțiilor de acest gen din 
țara noastră.

— Perioada în care Șantierul național 
al tineretului de la Lotru își desfășoară 
activitatea, coincide g,u intrarea „în plin" 
a lucrărilor de construcții și montaj. Ce 
calificativ acordați acestei activități?

— Bine ! Chiar foarte bine !
— Criteriile?
— Munca, în primul rînd. în acest in

terval de timp au început să fie concre
tizate cîteva obiective. In centrala sub
terană.terminat complet exg.a.v.ația, 
cu o iună de zile mai devreme. Au fost 
încheiate lucrări similare la galeriile de 
legătură între casa vanelor sferice și ca
verna centralei, între aceasta din urmă 
și caverna trafo. Turbinele au fost pre
date la montaj cu avansuri față de terme
nele fixate, creîndu-se front larg de lucru 
montorilor. La clădirea anexei electrice 
s-au betonat patru nivele. S-au deschis 
toate lucrările pe axul principal legate 
de punerea în funcțiune a primului hi- 
droagregat, s-au atacat celelalte lucrări 
de pe aducțiunile secundare. Atît la ex
cavații cît și la betonări pe majoritatea 
galeriilor s-au înregistrat depășiri demne 
de reținut (la galeria de fugă din cen
trală, debușare Malaia, galeria forțată, 
nodul de presiune de la castelul de echi
libru ș.a.). Prima străpungere de pe aduc- 
țiunea principală — Mănăileasa—Rudă- 
reasa — s-a. făcut cu 30 de zile avans, 
iar cea a tronsonului Haneș—Goața cu 
două luni. Acestea sînt doar cîteva ar
gumente ale hărniciei, dăruirii și price
perii tinerilor constructori care contribuie 
Ia realizarea unuia dintre cele mai impor
tante obiective hidroenergetice ale țării.

— Condițiile deosebite ale activității de 
aici i-au pus deseori pe tineri în fața 
unor decizii proprii. Cum au acționat în 
astfel de împrejurări ?

— Avem pe șantier mulți tineri care 
poartă pe umerii lor responsabilități de
osebite, în ciuda unei experiențe nu prea 
mari. Ei s-au integrat de la început în 
viața șantierului și hotărăsc acum pro
ducția. Inginerul Nicolae Barbulescu, in
trat abia în cel de al treilea an de 
muncă, a devenit șeful lotului Uzină. In
ginerul Traian Sabău, de la Sterpu, reu
șește să se descurce excelent în coordo
narea lucrărilor de aici, în condiții de izo
lare, departe de conducerea grupului. 
Am putea da o mulțime de alte exem
ple. Sînt sigur că de acum, în cadrul 
șantierului național, se va mai vorbi cu 
ocazia altor obiective viitoare, cu ace
leași frumoase cuvinte.

Hotărîre și adevărat eroism au dovedit 
tinerii brigadieri în zilele inundațiilor și 
după aceea, la refacerea și intrarea în 
normal. Toți știm ce a fost atunci. Vreau 
să amintesc numai că în acele momente 
tinerii brigadieri au întreprins numeroa
se acțiuni de întrajutorare în celelalte ju
dețe. Recent, cincisprezece, tovarăși au 
primit insigna municipiului Satu-Mare, 
drept recunoștință pentru contribuția 
adusă atunci la montarea în timp record 
a barăcilor de locuit expediate de la 
I.C.H.-Lotru. în toate acțiunile între
prinse, tinerii brigadieri au arătat capa
cități organizatorice deosebite, au creat, 
prin comportarea și exemplul lor perso
nal, un climat de disciplină și influență 
asupra celorlalți.

într-un cuvînt. Șantierul național al ti
neretului de la Lotru se prezintă după 
un an de existență ca o formă cu ade
vărat superioară de organizare a uteciș- 
tilor.

*

,,Schimbul de
onoare" de !a

galeria de fugă
din centrală

Pentru brigadierii galeriei de fugă din 
centrală, anul de activitate în cadrul șan
tierului național al tineretului a însemnat 
realizarea a încă 1 000 m.l. excavați pe a- 
cest tronson. Dar tinerii de la G —100 
cum i se mai spune acestui tronson, sînt 
cunoscuți în șantier mai ales prin 
„Schimbul de onoare" al lui Constantin 
Trifescu, constituit la începutul lunii fe
bruarie în cinstea Congresului al IX-lea 
al U.T.C. și a aniversării semicentenaru
lui partidului. Ideea s-a născut simplu :

— S-a observat că schimbul amintit are 
mai mulți tineri decît celelalte, ne explică 
Trifescu. într-o adunare U.T.C. am su
gerat înființarea „schimbului de onoare"

între două
primăveri
Pe Lotru, chiar la șfîrșitul 

lui martie primăvara doar se 
presimte. Și asta numai în 
miezul zilelor însorite, cînd se 
topește zăpada și drumurile 
se îneacă într-un noroi sub
țire. Spre seară aerul devine 
tăios, nopțile sînt sticloase ca 
iama, diminețile fiind cele 
care — zilnic — concentrea
ză în cîteva ore și repetă 
pînă la exasperare anuala tre
cere de la un anotimp la ce
lălalt.

— Drumul pe care ați 
coborît la baraj — îmi expli
ca inginerul Z. Camenitzer, 
șeful șantierului — a fost pa
vat în toamnă. Cînd se va 
împrimăvăra bine ne vOm a- 
puca să-l refacem, la toam
nă va fi ca nou, iar în pri
măvara viitoare...

Ei bine, șoseaua aceea pa
vată cu piatră cubică tocmai 
pentru a rezista la neconte
nitul circuit al Belaz-urilor 
de peste 25 de tone, fusese 
transformată de zilnica alter
nanță îngheț-dezgheț într-un 
drum de țară, sub rîul de no
roi ascunzîndu-se gropi și 
șleauri riscante. Sigur, nu-i 
acesta singurul loc din lume 
în care se întâmplă așa, dar 
aici la Baraj — unde între
gul „proces de producție" se 
rezumă la mutarea unui mun
te de peste 3 milioane metri 
cubi de argilă și rocă — sta
rea drumurilor are însemnă
tatea unui determinant al 
productivității muncii, egal cu 
oricare altul: starea tehnică a 
utilajelor, calificarea oameni
lor, gradul de utilizare a 
timpului de lucru...

Și Barajul e doar un exem
plu — exemplul cel mai 
pregnant, eventual. Dar pen
tru un șantier care și-a răs
firat punctele de lucru pe o 
suprafață de circa 3 000 de 
kilometri pătrați — și, încă, 
într-o zonă de ancestrală săl
băticie, în care doar ciobanul 
și tăietorul de lemne repre- 
zentaseră sezonier pe „atot
puternicul stăpîn al naturii" 
— feerica și romantica primă
vară înseamnă în general un 
anotimp al grijilor prozaice 
iscate de starea drumurilor, 
în 25 martie a.c., pentru a 
afla dacă și pe unde se poate 
merge cu o „Volgă" de la 
Voineasa la Haneș au fost 
consultați peste 10 oameni — 
inclusiv dispeceratul central 
■auto, inclhsiv cei la care ți
neam să ajungem.

— N-a mai făcut nimeni 
drumul acesta ? m-am mirat 
cu naivitate.

— Nici măcar cei care au 
fost ieri nu pot spune azi 
ceva precis — a venit răspun
sul. Se topesc zăpezile, trec 
mașini grele, cad avalanșe, 
drumul e altul de la o oră 
la alta...

Și am pornit pînă la urmă 
în necunoscut (Nu se poate 
să nu ajungeți!“), pe un 
drum ocolit („Cel direct, cu 
vreo 30 de kilometri mai 
scurt, a fost calamitat și în 
primăvara trecută") și în ciu
da asigurărilor foarte ferme 
că „pînă la Baraj e excelent, 
abia de acolo e problematic" 
s-a dovedit a fi o apă și un 
pămînt de la un capăt la al
tul. Da, există și cîteva punc
te de lucru legate de Voinea- 
sa prin șosele asfaltate — din 
cînd în cînd „măturate" de 
Lotru sau blocate de avalan
șe —, dar la Rudăreasa, de 
pildă, se ajunge pe un drum 
pe care am fost sfătuiți să nu 
ne aventurăm, spre Castel li’ 
teralmente ne-am cățărat 
pînă la circa 1 900 de metri 
altitudine, cu ochii la povâr
nișul ce începea chiar de Un
gă roata mașinii, clacsonînd 
îndelung la numeroasele 
curbe în loc și calculînd cu 
grijă .spațiul pentru orice în
crucișare — toate acestea pe 
un noroi înșelător și pentru 
piciorul omului, darmite 
pentru cauciucurile auto...

In asemenea condiții, e de 
la sine înțeles că primii oa
meni pe care îi admiri la Lo
tru sînt șoferii. Plătiți la 
tonă/kilometru atunci cînd. au 
pe mină uriașele basculante 
pentru beton, steril sau ba
last, grăbiți de graba munci
torilor pe care îi transportă 
cu autobuze și camioane în
tre colonie și punctul de lu
cru, de fiecare dată pionieri 
pe drumuri atît de schimbă- 
cioase, ignorînd deosebirea 
dintre zi și noapte sau chiar 
transformînd noaptea într-o zi 
mai rodnică — la Baraj, mi 
s-a spus, în schimbul doi se 
realizează un volum de de
puneri o data și jumătate 
mai mare decît în primul! — 
oamenii aceștia riscă mult 
mai puțin în fond decît în a- 
parență. Și ei înșiși știu asta 
— i-am văzut calmi, chiar 
veseli pe drumuri care nu 
păreau să poată provoca unui 
șofer altceva decît îngrijorare, 
încordare, crispare; i-am vă
zut, la Castel bunăoară, exe
cutând întoarceri în buza 
muntelui cu copiii, pe care 
probabil n-aveau în grija cui 
îi lăsa, în cabină; i-am văzut
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___ prin șleauri cu u- 
riașele Belaz-uri încărcate, a- 
tenți îndeosebi la securitatea 
întâmplătorului pasager pe 
care o groapă mai adîncă îl 
putea arunca sub roți... Nu 
încape îndoială: toate acestea 
presupun — dincolo de cali
tăți omenești generale, precum 
forța și curajul — o deosebi
tă stăpînire de sine și, mai 
ales, o îndemînare vecină cu 
măiestria. Cînd le-au dobîn- 
dit nu înțeleg, cînd au avut 
vreme să le dobîndească dacă 
majoritatea sînt tineri și 
foarte tineri, dacă mulți s-au 
urcat prima oară la volan 
aici, pe șantier ?

...Așadar, chiar la șfîrșitul 
lui martie primăvara doar se 
presimte pe Lotru. Dar asta 
e — cum s-ar zice — o ob
servație și o condiție exteri
oară, „de suprafață". Or, ră- 
mînînd la suprafața marelui 
șantier de pe Lotru puține ar 
mai fi de adăugat în această 
primăvară față de preceden
ta : 1) în colonii au apărut
numeroase figuri noi — atît 
din cauza cronicii suferințe a 
șantierelor, fluctuația forței 
de muncă, dt și avansării lu
crărilor spre fazele care pre
tind o altă categorie de me
seriași — montorii; 2) la 
Ciunget, uriașele virole de o- 
țel și-au schimbat drumul — 
după ce primele au fost in
troduse în galeria forțată pe 
jos, prin centrală, celelalte 
sînt lansate de la înălțimea 
Castelului; 3) la Baraj — 
care în primăvara trecută nu 
exista — lucrări intense au 
permis atingerea cotei 1 200 
(față de nivelul mării) fiind 
mutat șt instalat aproape o 
treime din volumul final al 
muntelui ce va închide lacul 
de acumulare.

Dar pentru un șantier care 
și-a răsfirat punctele de lucru 
nu numai pe o impresionantă 
suprafață, ci și într-o amplă 
scală a altitudinilor, acest 
plan exterior este vădit insu
ficient. Intre nivelul actual al 
apelor Lotrului și cei aproape 
1900 de metri ai Castelului

navigînd
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Oameni și mașini înalță barajul spre noi

de echilibru se plasează — 
la diferite cote — o rețea de 
galerii subterane măsurînd nu 
mai puțin de 151 km.! Fi
rește, succesiunea anotimpu
rilor nu are nici o influență 
în aceste străfunduri de mun
te în care e totdeauna întu
neric, cald și umed, dar între 
primăvara trecută și cea de 
azi aici s-au concentrat prin
cipalele eforturi ale construc
torilor de pe Lotru, aici 
scurgerea timpului s-a înscris 
cel mai vizibil în recorduri de 
înaintare și betonare, în inau
gurarea seriei de străpungeri 
care va continua — după cea 
de la Haneș, a doua și cea 
mai recentă — cu festivită
țile de la Malaia și Rudărea- 
sa, în crearea spațiilor nece
sare pentru începerea monta
jului.

în urmă cu un an, chiar la 
ora cînd pe platoul de la A- 
telierele Centrale din Voinea- 
sa soseau primele grupuri de 
uniforme albastre, intram în 
bezna îmbîcsită de fum și 
zgomote misterioase a tunelu
lui ce coboară spre centrala 
subterană de la Ciunget. 
Dacă n-ar fi fost acel unic 
perete drept ca o certitudine, 
dacă n-ar fi fost escavatoare- 
le, pickamerele și oamenii 
care sub ochii mei mutau 
pereții de rocă, mi s-ar fi pă
rut mai în firea lucrurilor să 
pun pe seama misterelor geo
logice acea vastă cavernă în 
care se proptea tunelul. încă 
de pe atunci s-ar fi putut 
construi comod în ea un bloc 
cu cel puțin cinci etaje, încă 
de pe atunci ar fi putut găz
dui un teren de fotbal cu tri
bunele aferente — vastitatea 
de catedrală gotică făcea, la 
ora aceea, cea mai puterni
că impresie, violentând repre
zentările comune despre di
mensiunile și puterile ome
nescului.

între două primăveri, ca
verna din inima muntelui de 
la Ciunget mi s-a părut a fi 
cîștigat înainte de toate în 
omenesc. La capătul acelu-

cote.
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iași tunel în care faza mare 
abia pîlpîie în jurul farurilor 
de automobil, peisajul e de 
astă-dată industrial, aproape 
comun: două poduri rulante 
de mare capacitate glisează 
peste vasta hală, în fund se 
înalță cofraje și se toarnă be
ton în scheletul blocului ce 
va împărți în patru nivele, 
culoare și încăperi întreaga 
grotă, prima turbină prinde 
conturul obișnuit sub umbre
la de nailon care-i apără pre
tențioasele finisaje de necon
tenita ploaie fără nori, în 
vreme ce lăcașurile celorlal
te două se pregătesc să pri
mească pieseta rotoarelor, se 
sudează, se ciocănește, se în
șurubează —■ într-un cuvînt 
doar lumina reflectoarelor 
pare să deosebească acest 
șantier-industrial de oricare 
altul.

— Cei ce ne-au reprezen
tat la inaugurarea șantierului 
național al tineretului au ple
cat direct din schimbul care 
tocmai încheiase betonarea 
platformei de montaj.

Platforma aceasta de mon
taj e doar un apendice, un 
buzunar agățat sus, la intra
rea în uriașa hală. Făcînd o 
asemenea: precizare, foarte tâ
nărul inginer care conduce 
azi lotul Centrală — Nicolae 
Barbulescu — subliniază încă 
mai apăsat distanța de mun
că dintre cele două primă
veri, Nu, minerii încă n-au 
plecat, mai au destul de es- 
cavat și betonat la grota 
transformatoarelor și de ase
menea se grăbesc — pe par
tea aceasta într-un tineresc 
schimb de onoare — pentru 
străpungerea pînă la 8 mai 
a galeriei de fugă din cen
trală. Constructorii ? Con
structorii — adică fierar-be- 
toniști, dulgheri, zidari, tini
chigii și alte meserii absolut 
tradiționale — vor mai avea 
de lucru cel puțin un an și 
jumătate, ținînd seama și de 
faptul că primul grup ener
getic e programat să intre în 
producție în 1972.

Evident, Ciungetul e nu
mai un exemplu — probabil 
cel mai spectaculos. La Ma
laia, din malul Lotrului am 
mers prin perfect dreapta 
galerie de aebușare peste 4 
kilometri pentru a da de ti
nerii care au izbutit să smul
gă celor de la Atelierele Cen
trale steagul de brigadă frun
tașă a Șantierului Național. 
Sus la Castel, i-am văzut ie
șind după 8 ore de muncă 
din cea mai umedă galerie: 
abia își smulgeau cizmele din 
apa murdară, sub cască frun
tea și tîmplele le străluceau 
de noroi uscat și mi s-a spus 
că la colonie nu-i așteaptă 
ană caldă, pentru că de dra
gul economiilor se arde mo
torină doar pentru instalația 
de încălzire centrală. La Ha
neș, am participat alături de 
ei la petrecerea care încunu
nează prin tradiție o străpun
gere și i-am văzut bucurîn- 
du-se de muzică, de dans, de 
bere, de vorbe prietenești și 
de felicitări... Da, oamenii 
din subteran — mineri sau 
constructori, deosebire adesea 
dificilă, dacă nti cumva pur 

■ și simplu inutilă aici, de vre
me ce galeria e opera lor co
mună — aceștia sînt principa
lii eroi ai Lotrului între cele 
două primăveri. Munca lor 
dură, epuizantă, fără mo
mente spectaculoase presupu
ne — dincolo de o bună Stă
pînire a meseriei — calități 
general umane, precum dîrze- 
nia, forța de caracter, gîndi- 
rea matură în fața vieții. De 
unde au toate acestea, majo
ritatea fiind tineri, chiar foar
te tineri ? Le-au căpătat și 
le capătă aici, pe șantier, în
tre două sau trei primăveri, 
le-au învățat sau încă le mai 
învață de la cei care au tre
cut prin alte mari șantiere și 
la rîndul lor învață sau vor 
învăța pe alții, pe cei ce vin 
necontenit pe Lotru — la a- 
ceastă aspră școală a muncii 
și a vieții.

COSTIN BUZDUGAN

CONSTANTIN TRIFESCU,
— șeful „schimbului de onoare'

și am expus programul. în principal ne 
propuneam obținerea unor avansamente 
mai mari la excavații, executarea unei 
producții de calitate și o severă disci
plină a muncii.

Nucleul de bază a fost constituit din 
tinerii mai „vechi", cu experiența Arge
șului, cum sînt Petre Stoica și Constan
tin Lupu, oameni constanți pe care te poți 
baza în orice moment. Alături de ei, alții 
ca Dumitru Ciobanu și Anton Cucinschi, 
care sînt pe Lotru de la început, au dat 
nenumărate dovezi de încredere. Au fost 
primiți și dintre cei noi, care abia au 
împlinit trei luni de activitate pe șan
tier.

încă din prima lună s-au observat îm
bunătățiri pe linie de producție. Pe ga
leria de fugă se excavaseră cu 20 m.l. mai 
mult deoit prevederile planului. Nici 
unul din tinerii schimbului amintit nu a 
fost penalizat pentru indisciplină. Au 
urmat careurile de analiză, evidențierile. 
Aceasta a stimulat întrecerea între echipe. 
Ceea ce „schimbul lui Trifescu“ — așa se 
spune în șantier — realizează acum la 
Lotru este reflexul unei activități meri
torii pe care oamenii acestui lot au dus-o 
cu constanță încă de la atacarea lucră
rilor.

Fără echivoc, se poate afirma că „schim
bul de onoare" de la galeria de fugă din 
centrală își onorează cu adevărat denu
mirea.

In prim plan

mont or ii
în urmă cu un an, în noaptea de 28 spre 

29 martie, premergătoare deschiderii Șan
tierului național al tineretului, se termina 
betonarea platformei de montaj. Era pri
mul semnal pe care montorii îl așteptau. 
La șfîrșitul anului colectorul fusese deja 
montat și se executau probele de presiu
ne. Pe galeriile dintre casa vanelor și ca
verna centralei se introduseseră conduc
tele de legătură, cele două poduri rulan
te intraseră în exploatare. Pe conducta 
forțată erau lansate una după alta -viro- 
lele blindajului metalic, trecute de cifra 
100.

Lucrările de montaj începuseră din plin, 
într-un ritm deosebit. Se impunea creș
terea în mai mare măsură a responsabi
lității din partea tinerilor. Astfel s-au 
creat cele două, brigăzi ale montorilor la 
finele lui decembrie, una la Centrală-ba- 
ra.j, cealaltă la Castel, conduse de Cons
tantin Chelaru și. respectiv, Vasile Gher
man. în competiția hărniciei brigadierii 
montori au imprimat lucrărilor un ritm 
nemaiîntîlnit, atingîndu-se adevărate re
corduri de lansare (zece pe lună) la exe
cutarea galeriei forțate. Sînt operațiuni de 
mare dificultate care implică o înaltă ca
lificare a oamenilor. Echipamentele hidro 
din centrală vor lucra la cele mai mari 
presiuni cunoscute în țara noastră.

— De aceea, ne informează inginerul 
Mircea Criveanu, comandantul celor două 
brigăzi, calificarea și ridicarea calificării 
tinerilor este una dintre sarcinile perma
nente la locul de muncă. Calitatea monta
jului și a sudurii trebuie să fie excelentă. 
Iar tinerii montori sînt capabili să reali
zeze așa ceva. Circa 99 la sută sînt oa
meni cu pregătire corespunzătoare. Cei 
mai mulți sînt în măsură să efectueze lu
crări de categorii superioare categoriei lor 
de încadrare. Gh. Rizea și Ion Plăcintă, 
de exemplu, au executat montajul grăta
rului turbinei a IlI-a, lucrare cerută cel 
puțin la nivelul categoriei a IV-a, ei de- 
ținînd-o abia pe prima.

CONSTANTIN GHERGHESCU

Trei oameni
trei colective

După Congresul al IX-lea al U.T.C., 
ceasta problemă s-a pus și mai acut, 
prima adunare generală s-a stabilit să 
revadă și să se discute planul de muncă, 
tehnologiile ce urmează a fi folosite, ca
zurile de abateri pe linie profesională, dis
ciplină. respectarea N.T.S. S-au găsit și 
s-au adoptat soluții dintre cele mai bune. 
Una dintre ele se referă la preasamblarea 
pieselor pe platformă, înainte de montaj. 
Execuția cîștigă astfel în calitate, se face 
în condiții de lucru mai bune și înt.r-un 
timp redus. Pe data de 22 martie se 
termina proba de presiune a distribui
torului centralei subteiane Lotru, cu 
un avans substanțial, unul din angajamen
tele luate în cinstea semicentenarului 
partidului. Prima lucrare începută în cen
trala subterană a fost astfel încheiată de
finitiv. Turbina unu, la care a fost termi
nată etapa pieselor înglobate, a fost pre
dată la betonare. La grupurile doi și trei 
se lucrează la piesele înglobate. în același 
timp, s-a terminat și blindajul pe puțul 
Castelului de echilibru, iar pe galeria for
țată se lansează cea de a 135-a virolâ. 
Compensatorii pentru camerele de încăr
care ale castelului de echilibru s-au mon
tat, iar fabrica de roluit virole lucrează 
din plin pentru blindajele de la Mănăilea- 
sa-amonte.
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Pe tînărul maistru Nicolae Văsi l-am 
cunoscut la Malaia. în galeria de debu- 
șare, coordonind activitatea minerilor din 
front și a betoniștilor. Scurt la vorbă, nu 
ne-a dat prea multe repere ale biografiei 
sale. „Lucram la Trustul I-Construcții 
București. într-un concediu, cu prilejul 
unei excursii în circuit, am vizitat Argeșul 
și am rămas acolo ca tehnician II. La Ma
laia am făcut colonia, apoi am urmat 
școala de maiștri...".

Cea mai mare satisfacție a sa este că 
le-a dovedit celor mai în vîrstă cît de bine 
muncesc tinerii. Lotul Malaia, mai mult 
ca oricare, este caracterizat prin tinerețe. 
Aici sînt și cei mai mulți dintre cei ve- 
niți recent pe șantier. Problema califică
rii se punea acut. Au fost integrați în 
echipe’cu cei mai în vîrstă. Au fost apoi 
alcătuite echipe din tineri conduse de un 
om mai în vîrstă, cu experiență : „S-a 
putut lucra foarte bine cu ei. dînd un 
randament mult mai mare" confirmă ing. 
Ion Stingă. La șfîrșitul primului trimes
tru, s-au obținut, atît la excavații cît și la 
betonări, depășiri de peste 50 m.l. Care 
este cu adevărat meritul tînărului mais
tru ? Ne rezumăm Ia aprecierea șefului 
de lot : „Este printre cei mai buni maiștri 
de pe șantier.

★
Destinul lui Nicolae Craiu se aseamănă 

întrucîtva cu cel al maistrului Văsi. Cinci 
ani mecanic auto la uzina Colibași. după 
armată a plecat împreună cu un prieten, 
Marin Pirvu (acum la Porțile de Fier) la 
hidrocentrala de pe Argeș. Relatările 
prietenului l-au fascinat și iată-1 califi- 
cîndu-se ca betonist. De opt ani, Craiu își 
practică cu dăruire meseria, fiind unul 
dintre cei mai buni betoniști de la Cen
trala subterană din cunoscuta brigadă a 
lui Constantin Velicu. Craiu n-o să spună 
niciodată că pentru el betonarea — una 
din cele mai complexe și mai dificile lu
crări de pe șantier — e o treabă ușoa
ră. în schimb, este ferm convins 
că nu o va putea părăsi. Cel puțin cît va 
fi șantierul de la Lotru......M-am obișnuit,
rămîn pînă se termină" spune el. Și adau-

gă : „Am fost primul care am bătut ță
rușul Ja accesul principal, vreau să dau și 
cu mătura". Nu este numai o ambiție per
sonală, ci un angajament. Iar condiția 
principală ca să poți rezista, este să mun
cești. Nu numai tu singur, ci fiecare om 
din echipă în egală măsură și în cea mai 
mare măsură. Acest principiu l-a aplicat 
și-1 menține în activitatea diurnă tinărul 
șef de echipă Nicolae Craiu. Cei care n-au 
înțeles acest lucru, s-au pierdut pe drum : 
„Am schimbat pînă acum cel puțin 100 de 
oameni. Numai cei care muncesc cu ade
vărat rămîn aici". Iar cei care au rămas 
au învățat să muncească așa cum este ca
racteristic tuturor oamenilor tenace de pe 
acest șantier.

La încheierea programului de lucru, co
mandantul brigăzii de la castelul de echi
libru. Constantin Gherghescu a ieșit ulti
mul din galerie. Zăbovise cîtva timp cu 
schimbul următor. Ceva intervenise la be- 
tonare și trebuise să le dea tovarășilor in
formațiile necesare. Ieșirea din acest „mo
ment critic" s-a făcut mult mai ușor. De
seori intervenția tînărului maistru s-a do
vedit prețioasă. Cind a venit aici, de la 
Porțile de Fier, nu cunoștea oamenii. Dar 
s-au împrietenit repede și inițiativele sale 
au început să prindă viață. A fost pus la 
punct clubul. La bibliotecă, fișele citito
rilor s-au înmulțit, iar programele artis
tice de la Ciunget au constituit obiective 
ale timpului liber al celor de la Castel.

Acum era preocupat de amenajarea unei 
popicării. „Trebuie să ne facem viața mai 
dulce", afirma el. „Aici sîntem prea izo
lați". Și în scurtă vreme, de cind a fost 
ales secretar U.T.C.. viața de organizație 
a intrat pe făgașul ei cel bun. Autoritatea 
sa profesională, spiritul organizatoric si 
întreprinzător au impus o atmosferă de 
dîrză întrecere între schimburi. „în fe
bruarie am reușit obținerea celor mai bune 
rezultate : 110 m.l. excavați si 102 m.l. be- 
tonare". Dar, înainte cu cîteva zile de 
șfîrșitul lunii martie, maistrul C. Gher
ghescu mă întimpina cu u.n zîmbet larg : 
„Am trecut de 102. la betonări. Vom atin
ge sigur 120. Iar la excavații realizăm cel 
puțin 125".

Sînt sigur că mîine, la careul sărbăto
resc, comandamentul brigăzii Castel va 
transmite cu aceeași bucurie ortacilor de 
la celelalte loturi cifrele notate aici.

VASILE RAVESCU
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temele care a exer- 
mea o atracție deo- 
de acum 22 de ani

produsu-
în timp

bănuit că în 
se vor folosi 

intelectuale 
pentru des-

tica partidului, că înțeleg să 
aplice în construcția practică 
societății socialiste.

in economică

în- 
ale 
ga-

ciuntirea adevărului

fundamentale ale omului

și nu de la prejudecăți

DESFĂȘURATE ÎN PREAJMA

anumite
vederea asigurării

la studiul realității

CE IDEI, CE IPOTEZE SAU

Personal, consider că docu
mentele partidului nostru consti
tuie o contribuție însemnată la 
dezvoltarea gîndirii marxiste 
contemporane și, în același timp, 
un moment important pentru 
dezvoltarea gîndirii filozofice 
românești. Am reținut îndeo
sebi din documentele de partid 
elaborate după Congresul al 
IX-lea — și aceasta cred că 4ste 
o trăsătură esențială —, faptul 
că obiectivul lor fundamental 
este, indiferent de cadrul rapor
tării, adevărul.

Nu-mi propun să vorbesc des
pre modalitățile în care se a- 
junge la formularea și la consti
tuirea adevărului. Vreau să mă 
refer doar la modul de trans
mitere a adevărului, precum și 
la raportul adevărului cu masele. 
Știu că în literatura filozofică 
străină și în diversele ideologii 
politice există puncte de ve
dere diferite asupra acestui 
subiect. Se apreciază că în a- 
numite momente istorice nu 
este necesar ca mangle populare 
să cunoască adevărul asupra tu
turor fenomenelor sociale, asu
pra a ceea ce se întîmplă într-o 
parte sau în alta a lumii, asupra 
politicii interne a unui stat, a 
unui partid. Mi-aș permite, din 
acest punct de vedere, să fac o 
comparație. Să ne imaginăm că 
în domeniul unei științe, să 
spunem al fizicii, adevărul des
pre un anumit fenomen ar ră- 
mîne în afara circulației. Cu alte 
cuvinte, adevărul asupra unui 
fenomen fizic ar rămîne ascuns 
fizicienilor, celorlalți oameni in
teresați de domeniul respectivei 
științe. E ușor de 
numeroase locuri 
forțe materiale și 
deloc neînsemnate
coperirea unui adevăr deja des
coperit. în afara acestei irosiri, 
oricine își poate da seama că 
pentru o bună bucată de timp 
fizica va stagna sau în orice caz 

— nu va face progrese într-un 
anumit domeniu al ei. Se va 
spune că într-un anumit fel stau 
lucrurile în domeniul științelor 
naturii și în altfel în domeniul 
vieții social-politice. Că între 
cercetarea în domeniul fizicii și 
cercetarea în domeniul vieții po
litice există deosebiri de obiect, 
de metodă și așa mai departe. 
Asta este adevărat, dar în ace
lași timp consider că se poate 
face aici o completare. Noi con
cepem lumea noastră politică 
drept una științifică. De ase
menea, conducerea proceselor 
sociale este la rîndul său științi
fică. Evident, mă refer la con
ducerea proceselor sociale în 
societatea socialistă. M-am refe
rit la politica specifică partidu
lui clasei muncitoare, în speță 
la politica Partidului Comunist 
Român. Indiferent de dome
niul de cercetare al uneia sau 
alteia dintre științe, scopul este 
adevărul. Patosul ei trebuie să 
fie obiectivitatea. Grija ei, mai 
ales în socialism, cunoașterea de 
către toți oamenii a adevărului. 
Nu a adevărului parțial, limitat, 
ci a întregului adevăr. Or, dacă 
aceasta este valabil pentru teo
ria lui Einstein, cu atît mai mult 
se impune la nivelul politicii și 
al ideologiei politice. Consider 
că necesitatea cunoașterii ade
vărului de către mase se înscrie 
în spiritul marxismului, modali
tății în care marxismul a con
ceput rolul maselor în domeniul 
creației istorice, modului speci
fic în oare marxismul a con
ceput participarea maselor la 
desfășurarea fenomenelor social? 
politice.

Tocmai acest lucru îl demon
strează faptul că orice ac- i 
țiune a partidului nostru și a 
statului nostru, indiferent de an
vergura ei, este adusă la cu
noștința maselor populare. Toc
mai o astfel de concepție de
monstrează faptul că în viața 

politică a țării noastre, condusă 
de Partidul Comunist Român, 
sînt supuse dezbaterii maselor 
atît documentele referitoare la 
politica economică, la politica 
culturală, cît și cele privind re
lațiile țării noastre cu alte state,

Una din 
citat asupra 
sebită, încă 
cînd am fost numit asistent, este 
aceea a drepturilor fundamen
tale ale cetățenilor. în prezent 
întreprind o cercetare mai am
plă a apariției și dezvoltării isto
rice a instituției drepturilor fun
damentale ale cetățenilor, ca și 
a rolului P.C.R. în cucerirea și 
dezvoltarea drepturilor funda
mentale ale cetățenilor din pa
tria noastră.

Concepția drepturilor funda
mentale este 0 creație a bur
gheziei, în mîinile căreia repre
zenta un instrument de înlătu
rare a cătușelor feudale care frî- 
nau dezvoltarea modului de 
f>roducție capitalist. O dată rea- 
izat acest deziderat în urma 

revoluției burgheze, în condițiile 
liberalismului economic, s-a con
turat concepția clasică a „drep
turilor barieră", potrivit căreia 
drepturile fundamentale sînt li
bertățile publice care au ca scop 
să stabilească un anumit dome
niu rezervat pentru cetățeni, în 
care statul nu are dreptul să se 
amestece, dar nici nu are obliga
ția să asigure exercițiul efectiv 
al acestor drepturi, aceasta fiind 
lăsată la posibilitatea materială 
a fiecărui individ. Deosebit de 
elocventă apare concepția bur
gheză într-o lucrare destul de 
recentă a profesorului elvețian 
Jean-Francois Aubert: „Cînd 
constituția proclamă o libertate, 

relațiile partidului nostru cu alte 
partide. Așa se și explică faptul 
că în țara noastră masele popu
lare își însușesc conștient poli- 

o
a

ea operează ca o împărțire de 
competență între stat și individ, 
ea desemnează în jurul persoa
nelor particulare un cerc pe care 
îl declară de netrecut pentru 
organele statului. în interiorul 
cercului sînt treburile particu
larilor, în exterior pot fi ale sta
tului". în temeiul unei astfel 
de concepții statul are față de 
cetățeni doar obligații negative, 
adică de a nu se amesteca în 
domeniul rezervat cetățenilor.

Revoluția industrială, influența 
teoriei marxist-leniniste dezvol
tată în mod creator de partidele 
comuniste și muncitorești, ca și 
Declarația Universală a Dreptu
rilor Omului, demonstrează tot 
mai mult limitele acestei con
cepții privind drepturile funda
mentale impunînd necesitatea 
ca în definirea lor să se aibă 
în vedere omul concret, omul 
situat în realitățile social-eco- 
nomice șî față de care sta
tul este angajat prin obligații 
pozitive. O asemenea concepție 
nu a fost și nici nu e de aștep
tat să fie pusă în practică de 
textele constituțiilor și legilor din 
țările capitaliste.

Realitățile țării noastre, legis
lația României socialiste, măsu
rile adoptate de partid pentru 
perfecționarea dreptului, contri
buind la o substanțială afirmare 
și dezvoltare a democrației so
cialiste, dovedesc o atentă preo
cupare pentru situarea raportu
lui dintre cetățean și stat într-un 
cadru de obligații și drepturi 

reciproce. Este semnificativ 
legea fundamentală a statului 
nostru prevede atît drepturile 
și îndatoririle fundamentale ale 
cetățenilor, cât și o serie de ga
ranții de ordin material și ju
ridic ale drepturilor fundamen
tale. Ca atare, drepturilor fun
damentale ale cetățenilor le co
respund obligații pozitive din 
partea statului, iar îndatoririlor 
fundamentale ale cetățenilor 
le corespund drepturi ale sta
tului. Aceste drepturi și obliga
ții reciproce exprimă legătura 
juridică dintre cetățean și so-

v 
sa

Ca economist mă preocupă, 
desigur, direcțiile de dezvol
tare ale României în viitoiii 
ani. Am desprins îndeosebi 
faptul că trăsătura caracte
ristică a noului cincinal 1971— 
1975 este asigurarea în con
tinuare a unui ritm înalt 
de creștere economică, în con
dițiile sporirii eficienței tuturor 
laturilor activității sociale. Ilus
trativ din acest punct de vedere 
este ritmul de creștere al indi
catorului sintetic pe care îl pre
zintă venitul național. în această 
privință doresc să fac o remar
că. Dacă în cincinalul încheiat 
(1966—1970) s-a realizat' un ritm 
mediu anual de creștere a veni
tului național de 7,7 la sută, în 
noul cincinal se prevede ca rit
mul de creștere să fie de 10 
pînă la 11 la sută pe an. Astfel 
venitul național va fi în 1975 de 
1,6—1,7 ori mai mare decît în 
1970. Aici este de observat 
o idee nouă, deosebit de im
portantă, în concepția cu pri
vire la planificare și la condu
cerea economiei naționale. Pen- 

cietatea din care face parte, so
cietate reprezentată prin stat.

Drepturile fundamentale sînt, 
în concepția partidului nostru 
comunist, acele posibilități pe 
care le are cetățeanul statului 
socialist de a exercita 
acțiuni în 
existenței și dezvoltării sale mul
tilaterale, considerate esențiale 
pentru viața, libertatea și dem
nitatea sa, indispensabile dez
voltării personalității umane și 
participării la conducerea socie
tății, prevăzute în Constituție 
și garantate de baza economică 
socialistă și de statul socialist, 
într-o astfel de concepție, drep
turile fundamentale ale cetățeni
lor reprezintă un instrument ju
ridic nu numai pentru a asigura 
dezvoltarea multilaterală a omu
lui, ca membru al societății so
cialiste, ci și pentru o partici
pare amplă, efectivă și pătrunsă 
de responsabilitate socială, a ce
tățenilor la activitatea de con
ducere a societății, la rezolva
rea, în diferite forme și la 
diferite nivele, a treburilor de 
stat și obștești.

Este notabil faptul că măsuri
le luate de partid și de stat nu 
numai că asigură o tot mai am
plă exercitare a drepturilor fun
damentale, întărirea răspunderi
lor organelor de stat pentru asi
gurarea exercițiului deplin al 
drepturilor și libertăților cetățe
nilor, dar determină, mi se paie, 
însăși lărgirea sferei noțiunii de 
drepturi fundamentale. Partici
parea la viața social-politică, la 
conducerea treburilor țării se în
scrie astăzi, în mod prioritar, 
tre drepturile fundamentale 
omului, fiind consfințită și 
rantată de legile statului.

tru prima oară în economia 
noastră, încă din anul 1971 creș
terea venitului național urmează 
să devanseze creșterea 
lui social. într-adevăr, 
ce produsul social va crește în 
anul 1971 cu 10,6 la sută față 
de anul 1970, venitul 
va spori în aceeași perioadă cu 
13,9 la sută.

... Principalul obiectiv al parti
dului nostru îl reprezintă spori
rea neîntreruptă a avuției na
ționale, ridicarea nivelului de 
trai material și cultural al oame
nilor muncii. O politică ce-și 
propune un astfel de program 
nu poate fi decît.. creatoare. 
Nu-și au locul aici prejudecățile, 
închistările, tradiționalismul lip
sit de sens.

Ani de zile a fost susținută la 
noi, ca și în alte țări socialiste, 
concepția că ritmul de creștere 
a venitului național trebuie să 
fie depășit de acela al produsu
lui social. Concepția aceasta nu 
făcea decît să confere caracter 
de lege obiectivă unei realități 
deloc satisfăcătoare. într-adevăr, 

în perioada 1951—1968, ritmul 
mediu anual de creștere a veni
tului național a fost în țara 
noastră de 9,6 la sută, iar al 
produsului social de 9,8 la sută. 
Diferența s-a accentuat în peri
oada 1966—1968, cînd produsul 
social a crescut într-un ritm 
mediu anual de 9,4 la sută, în 
timp ce venitul național a cres
cut cu 8 la suta. Departe de a 
oglindi o legitate, această core
lație reflectă în cele mai multe 
cazuri creșterea accentuată a 
cheltuielilor materiale, folosirea 
nerațională și neeficientă a fon
durilor fixe, a tehnicii moderne 
cu care au fost înzestrate între
prinderile. Au fost destul de 
frecvente cazurile cînd dinamica 
fondurilor fixe a întrecut-o pe 
cea a producției. Astfel, în in
dustrie, în timp ce fondurile de 
producție au fost în 1969 cu 64 
la sută mai mari decît în 1965, 
partea din venitul național 
creată a crescut în aceeași pe
rioadă cu 58 la sută, iar pro
ducția globală cu 56 la sută. Și 
în acest caz — așa cum a dove
dit de atîtea ori de-a lungul is
toriei sale — partidul a știut să 
depășească, să înlăture concep
țiile greșite. Pentru a orienta

Dialogul trebuie să preceadă 

opțiunea, decizia
Asistent univ. GHEORGHE VASILESCU

în documentele P.C.R. se 
evidențiază că una din laturile 
importante ale conducerii de că
tre partid a societății o repre
zintă cunoașterea. Aș vrea să 
subliniez că nu se pune proble
ma unei cunoașteri simple, su
perficiale, care poate duce la 
constatări greșite, cu urmări 
grave asupra dezvoltării sociale, 
ci este vorba de o cunoaștere 
profundă, exactă, bazată pe a- 
bordarea metodologică-științifică 
a analizei fenomenelor vieții 
sociale. Din documentele de 
partid, din expunerile secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se des
prinde cu claritate faptul că 
astăzi avem nevoie de mai multă 
teorie ca în trecut, de mai multă 
teorie înțeleasă înainte de toate 
ca o expresie a cunoașterii. 
Acționînd pe baza cunoașterii 
științifice, partidul stabilește 
principalele direcții ale dezvol
tării societății, ca și metodele 
cele mai optime pentru realiza
rea lor practică, desfășoară o 
vastă activitate de mobilizare și 
organizare a maselor în diferite 
etape ale practicii social-istorice. 
Partidul este un instrument 
al transformării revoluționa
re a societății, el sintetizează 
și unește cele două laturi 
esențiale ide fenomenului cu
noașterii reale: aceea a reflectă
rii realității sociale la nivel teo- 
retico-ideologic cu latura aotivă, 
transformatoare, prin activitatea 
practico-politică a maselor.

întărirea rolului conducător al 
partidului înseamnă îndeosebi 
întărirea legăturii sale cu oame
nii muncii. Conducerea P.C.R. a 
afirmat în repetate rînduri ideea 
că toate organele partidului, în- 

economia noastră spre o creș
tere mai rapidă a eficienței, pla
nul pe anul 1971 a prevăzut ca 
venitul național să crească mai 
repede ca produsul social. Tot 
în legătură cu aceasta, planul 
cincinal prevede ca pînă în 1975 
totalul cheltuielilor la 1000 de 
lei producție-marfă să fie reduse 
în industria de stat cu 11 pînă 
la 13 la sută față de anul 1970. 
In felul acesta se urmărește ca 
o dată cu realizarea unor ritmuri 
înalte de creștere a producției 
materiale, a produsului social, 
să se îmbunătățească raportul 
între cheltuielile materiale de 
producție și produsul nou creat 
—■ expresie a ridicării eficienței 
economiei naționale.

Stabilirea unei noi corelații 
între ritmul de creștere a produ
sului social și venitul național, 
corespunzător cerințelor unei 
activități productive eficiente, 
constituie un exemplu pregnant 
al caracterului științific al mă
surilor elaborate de partid și un 
vast teren pentru activitatea 
cercetătorilor pe tărîmul științe
lor economice în vederea stu
dierii și analizei profunde, com
plexe a esenței fenomenelor 
economice.

cepînd de la comitetele organi
zațiilor de baza pînă la Comite
tul Central, trebuie să reacțio
neze permanent la părerile și 
propunerile oamenilor muncii, să 
realizeze un dialog continuu cu 
toți cetățenii. Consider că, pri
vind această problemă în pers
pectivă, documentele de partid 
nu se referă — așa cum se în
țelege uneori, — numai la a- 
doptarea părerilor considerate la 
un moment dat bune, ci la 
necesitatea de a se analiza 
toate părerile, de a se argu
menta în presă, la radio și te
leviziune toate punctele de ve
dere care apar în desfășurarea 
dialogului, respingerea argumen
tată a propunerilor și părerilor 
greșite, pentru ca în dialogul cu 
masele să reiasă cu claritate 
care sînt rațiunile pentru care 
partidul a procedat așa și nu 
altfel în cutare sau cutare pro
blemă. Desigur, dezbaterile la 
care participă masele trebuie 
să-și găsească finalitate. In con
cepția partidului nostru această 
problemă are un dublu aspect; 
pe de o parte dialogul, pe de 
altă parte opțiunea, concluzia 
politică. Reu. tățile țării noastre, 
practica Partidului Comunist Ro
mân relevă în mod pregnant fap
tul că dialogul este eficient a- 
tunci cînd precede opțiunea, de
cizia. Partidul nu consideră 
ceea ce propune oamenilor 
muncii drept un lucru finit, în
chis, chiar dacă este vorba de 
proiecte motivate științific. Con
sider că acest mod de înțelegere 
și aplicare a rolului conducător 
al partidului — evidențiat atît 
în documente cît și în practica 
— este în spiritul unui real de
mocratism.

AFIRMAREA UNEI
PROMOȚII AUSTERE

— Urmărind pe o perioadă 
mai îndelungată evoluția unui 
scriitor tînăr sau mai puțin tî- 
năr și atitudinea criticii față de 
această evoluție — raportul, 
fără să fie, cred, constant nece
sar, rămîne simptomatic pentru 
un destin literar —se poate ob
serva că uneori după o carte 
sau două primite, să admitem, 
bine, de critică, de cititori, trec 
în unele cazuri cîțiva ani pînă 
ce scriitorul să publice iarăși un 
volum. Dacă nu face publicistică 
literară numele lui și al cărților 
lui dispar încetul cu încetul din 
referințele criticii și se așterne 
un „văl al uitării" dureros și 
trist, cum spunea un autor a- 
juns într-o situație de acest gen. 
Se mai poate întîmplă și alt
cumva. Adică, un autor cvasi-ig- 
norat, tînăr de astă dată, deși a 
semnat să ziceim 3-4 volume, se 
pomenește peste noapte, o me
rită sau nu, nu-și dă nimeni de
ocamdată seama, în centrul a- 
tenției criticii, e invitat la mese 
rotunde, este ascultat, este co
optat etc. E o recuperare tîrzie, 
dar cred, nu mai puțin tristă. Aș 
vrea să vă întreb cum vă ex
plicați această oscilație a gustu
lui criticii ? Oscilație cu atît 
mai des întîlnită în cazul tine
rilor scriitori.

— Nu e vorba de oscilația gus
tului criticii, în cazurile pe 
care le evocați, ci de un joc al 
cotelor de popularitate, totdea
una capricios. Asta nu are o 
legătură directă cu valoarea 
propriu-zisă a unui scriitor, cu 
vocația lui profundă care nu 
crește sau se diminuează în ra
port cu frecvența cu care nu
mele său circulă prin foiletoa
nele jurnalisticii curente. Am 
asistat într-adevăr la multe lan
sări spectaculoase către zenitul 
firmamentului literar urmate 
de prea repezi alunecări în um
bră dar fenomenul acesta ne 
este caracteristic în exclusivi
tate ? Să recitim vechile reviste 
și vom vedea ce diferită este 
imaginea de astăzi asupra mo
mentelor literare din trecut de 
aceea pe care și-o formaseră 
despre sine cei din epocă.

E de admis așadar un minim 
relativism in evaluarea talente
lor, sprijinit și pe convingerea

Interviu cu
G. DIMISIANU

că timpul, într-un climat nor
mal de evoluție estetică, va de
cide pînă la urmă cele mai ju
dicioase clasamente și sedimen
tări. Asta nu absolvă totuși cri
tica de responsabilitățile sale, 
de obligația de a lupta pentru 
impunerea valorilor autentice și 
de a descuraja impostura, de a 
manifesta față de scriitorii ti
neri o atitudine loială, fermă în 
promovarea căutărilor ce se a- 
nunță fructuoase, echilibrată, în 
judecăți. E necesar să subli
niem ideea unei atitudini de
plin responsabile față de pro
moțiile noi a căror ivire la ori
zont se știe că produce, de fie
care dată, cum este în firea lu
crurilor, un șoc de contact re
simțit de întreaga colectivitate 
literară.

Elogierea disproporționată, ca 
și minimalizarea, știm cît rău 
pot produce, perturbînd traseul 
unor ascensiuni normale și mai 
ales derutînd opinia celor ce 
receptează valorile artei.

Sentimentul meu este că la 
ora actuală prea puțini sînt cei 
care au o reprezentare adecvată 
despre configurația noii gene
rații literare, ba chiar mai mult 
decît atît, prea puțini sînt cei 
care au conștiința existenței u- 
nei noi generații. întîrzierea (și 
uneori refuzul) de a lua act de 
un fenomen ca acesta nu-1 pot 
totuși stăvili, și este de prevăzut 
că în curînd vom asista la res
tructurări considerabile (și sen
zaționale !) ale scării valorilor 
sub presiunea imperioasă a „ce
lor care vin". Virgil Duda. Mi
hai Giugariu, Augustin Buzura, 
Norman Manea, iată numai cî- 
teva nume de prozatori a căror 
cotă valorică reală întrece sen
sibil, după convingerea mea, pe 
aceea, artificial și gălăgios în
treținută, a unor confrați avizi 
de notorietate și bucurîndu-se 
astăzi de o recunoaștere literară 
cvasiunanimă. Aceștia patru și 
încă vreo cîtiva ilustrează sti
lul de afirmare al unei promoții 
austere, sigură pe capacitățile 
ei, elaborîndu-și în tăcere și 

răbdător lucrările și dezințere- 
sindu-se de activități ce i-ar 
facilita succesul, atît de absor
bante pentru alții. Preferă să se 
impună, așadar, exclusiv prin 
creație, și e de așteptat ca iz- 
bînzile acestor autori, chiar dacă 
obținute mai greu, (sau tocmai 
de aceea) să fie mai durabile.

— Istoria noastră literară pro
bează suficient de convingător 
ca a fost un timp cînd scriitorii 
se formau și continuau și mai 
apoi să se revendice de la 
ideile și personalitatea unui cri
tic. Fără să generalizez, azi si
tuația pare să se prezinte in
vers : întîlnim adevărate forțe 
critice grupate în jurul cîte u- 
nui scriitor. Credeți oare că tî- 
năra generației nu merită să-și 

PUNCTE DE VEDERE PE

MARGINEA DEZBATERII;

STATUTUL PROFESIONAL Șl 
MORAL AL TÎNĂRULUI SCRIITOR

aibă criticii ? Cel puțin atita 
vreme cît critica se consideră 
conștiința de sine a unei litera
turi...

— „...adevărate forțe critice 
grupate în jurul cîte unui scri
itor nu e rău spus ’. De fapt 
forțele critice sînt grupate în 
jurul revistelor conduse în ma
joritatea lor, cum se știe, de 
scriitori. Un critic al actuali
tății nu poate sta în afara revis
telor prin intermediul cărora 
participă la configurarea conști
inței literare dintr-o epocă. 
Titu Maiorescu, Lovinescu, Ibră- 
ileanu, criticii care au format 
scriitori în spiritul unui climat 
intelectual ce emana de la ei, 
și-an exercitat acțiunea de in
fluențare estetică prin interme
diul revistelor inițiate și con
duse de ei înșiși. Situația schim
bată de astăzi creează totuși 
criticii un statut de subordo
nare. Nu vreau să afirm prin 
asta că prezența scriitorilor la 
conducerea unor reviste deter
mină fatal anularea criticii. Sînt 
scriitori care încurajează mani
festarea criticii, atunci cînd lor 
înșile spiritul critic și vocația 

discernerii valorilor nu le sînt 
străine.

Criticii tinerei generații ? Nu 
cred că aceștia lipsesc. Impresia 
mea este că o generație literară 
se afirmă concomitent prin scri
itorii și prin criticii ei. Relația 
e complementară, unii se ilus
trează prin ceilalți și împreună 
dau imaginea unui moment li
terar, a forțelor de creație din 
epocă. Promoția lui Nichita 
Stănescu, de pildă, i-a afirmat 
pe Matei Călinescu, Eugen Si- 
mion etc., aceea a lui Ion Ale
xandru, pe M. Ungheanu, Mir
cea Martin. Faptul mi se pare 
evident.

— Dumneavoastră spuneți deci 
că între scriitori și criticii „lor“ 
relația este complementară. Aș 
adăuga totuși că relația se do
vedește a fi dominată în ge
neral, de scriitori, de măsura și 
de natura profesionalizării lor. 
Calitatea de scriitor, de tînăr 
scriitor — pe de altă parte — 
profesionalizarea, nu se cîștigă 
atît de lesne, presupune, dincolo 
de condițiile „exterioare" o a- 
numită condiție „interioară" 
îndeajuns de importantă bănu
iesc.
— Calitatea de tînăr scriitor 
nu o pot concepe, proiectîn- 
du-mă într-un spațiu ideal, în 

afara noțiunilor de indepen
dență spirituală, îndrăzneală 
înnoitoare, pasiune în susținerea 
convingerilor. Aceste însușiri 
suportă cîteodată alterări ce le 
fac de nerecunoscut aducîndu-le 
pînă la contrai-iul lor. Indispune 
profund apetitul pentru vio
lența anticulturală al unor ti
neri autori, aroganța și nesufe
rita fanfaronadă — indicii de 
falsă tinerețe.

O tendință ce nu trebuie încu
rajată în rîndul tinerilor : pro
fesionalizarea. Oameni de 20—21 
de ani care s-au decis să tră
iască „din scris", adică exclusiv 
din ceea ce publică, înainte de 
a se lămuri ei înșiși, deplin, 
matur, asupra vocației scriitori
cești. De aici pînă la condiția de 
subvenționat al Fondului lite'- 
rar nu este prea mult, dar în 
felul acesta se produc alterări 
de mentalitate cu consecințe de 
a căror întreagă gravitate poate 
nici nu ne dăm seama. Sînt fe
nomene izolate acestea, în con
textul social mai larg, dai' ori
cum, ne dau de gîndit. fiindcă 
tind să devină simptomatice.

C. STOICIU

ÎNSEMNĂTATEA 
OPINIEI CRITICE

Insuficienta cercetare și inves
tigare (uneori, consemnare) a lu
crărilor din care se constituie 
producția literară curentă, iată 
un fenomen real și foarte de 
neînțeles. Desigur, acesta se 
răsfrânge asupra scriitorilor din 
toate generațiile, dar este deose
bit de acut și de grav în cazul 
autorilor numiți tineri. Cei din 
urmă manifestă, prin firea lucru
rilor, mai mult interes și respect 
față de opinia critică, și dacă 
ne-am obișnuit să ascultăm măr
turisirile unor scriitori cu expe
riență — foarte mari ori foarte 
mărunți — privind totala lor in

diferență față de tratamentul ce 
li se aplică de către comentatorii 
literari, mi se pare de necrezut 
ca asemenea atitudine să fie a- 
doptată de vreun autor aflat la 
începuturile activității sale scrii
toricești. De altfel, chiar mărturi
sirile la care m-am referit cu
prind de obicei bătătorita frază : 
„După apariția primelor lucrări, 
citeam etc., dar după aceea..." 
Prin urmare, numai după aceea.

Dorința de a afla părerea criti
cilor de vocație și prestigiu, dar 
mai ales aceea de a descoperi 
puncte de vedere, neașteptate și 
fecunde, privind problemele ge
nerale ale mișcării literare nu 
pot fi confundate, cred, cu pofta 
de publicitate, cu lăcomia uno
ra de a fi în centrul atenției și 
de a-și vedea analizate pe toate 
fețele cutare schiță ori poem. La

VIRGIL DUDA

urma urmelor poate că nu infa
tuarea, ci, mai curînd, un soi de 
lamentare amărîtă pîndește pe 
cei mai mulți dintre autorii care 
au de suportat neagra tăcere 
așternută în jurul cărților de în
ceput, tăcere arareori întreruptă 
de zumzăitul fără ecou al unei 
vagi jumătăți de recenzie. Căci, 
după o „lansare" făcută adesea 
cu o ciudată discreție pe unde
va, pe la marginea planurilor e- 
ditoriale, debutantul continuă să 

existe neobservat, astfel că firesc 
este să se întrebe dacă nu cum
va — neliniștit și prăpăstios în 
ce privește vocația sa — a comis 
totuși o „chestie rușinoasă".

Evident, sub acest aspect, si
tuația scriitorilor tineri (confuză, 
apăsătoare expresie) este foarte 
diferită. Cîte unii beneficiază 
chiar de aplauze exagerate, de 
grijă excesivă, în vreme ce cărți 
ale autorilor „vîrstnici" (cum ar 
fi, de pildă, excepționalul roman 
„Coborând" de Paul Georgescu) 
nu beneficiază de atenția ce li 
se cuvine. Să notez, în acest con
text, că nu mă consider printre 
cei mai „nedreptățiți". Important 
ar fi ca toate cărțile care apar 
să poată fi supuse examenului 
critic, și anume unuia compe
tent și obiectiv la care să parti
cipe cît mai mulți dintre comen

tatorii de talent și autoritate. 
Pentru moment cred că spațiul 
pe care îl acordă revistele noas
tre de cultură analizării fenome
nului literar este prea restrîns și 
face imposibilă cuprinderea în
tregii producții scriitoricești. Nici 
„inflația" literară despre care se 
vorbește (dacă există) nu justifi
că împrejurarea că unele apariții 
nu rețin, practic, atenția fron
tului critic. Absența comentariu
lui, ori a disputei de opinii, poa
te avea urmări negative asupra 
producției beletristice actuale, în 
ansamblul ei, de vreme ce harta 
acestei producții păstrează fie și 
cîteva pete albe ori nesatisfăcă
tor colorate.

In definitiv, tot așa cum rea
litatea socială și cea individuală 
aspiră să-și găsească expresia în 
literatură. îndreptând sore scriitor 
toate unghiurile sale, ființa vie a 
literaturii manifestă aceeași în
frigurare de a se regăsi în oglin
zile (cele mai apte să redea 
nuanțe) criticii.

Revenind la poziția specială a 
autorilor mai tineri, aș adăuga 
că ei sînt, în același timp, niște 
cititori care nu s-au dezobișnuit 
să tresară tulburați în fața unor 
neasemuite șiruri de cuvinte, 
ceea ce-i și face, implicit, din 
cale-afară de sensibili la orice 
posibil ecou pe care scrierile lor 
le-ar stîmi în rândurile cititorilor 
celor mai dăruiți care sînt criticii 
veritabili.

în sfîrșit, opinia critică are, Ia 
noi, și alte consecințe importante 
pentru activitatea de viitor, altfel 
spus pentru soarta literară a auto
rilor puțin cunoscuți.

Formarea și îndrumarea noilor 
promoții de scriitori prin inter
mediul comentariului critic se 
leagă și de o altă chestiune su
pusă dezbaterii publice în ziarul 

de tineret, aceea a sprijinului 
(real, eficient, diferențiat) ce l-ar 
putea acorda scriitorii consacrați 
și asociația profesională. Mi se 
pare că acei scriitori care se 
bucură de încredere și prestigiu 
printre tineri, datorită și vocați
ei de a descoperi și impune ta
lente noi, autentice, („sarcină" 
încredințată de propria lor con
știință) ar trebui stimulați pe 
toate căile și prin toate mijloace
le materiale pentru a-și putea în
deplini menirea, atît de rară, 
Mă gîndesc, desigur, la regre
tatul Miron Radu Paraschives- 
cu. O revistă încredințată unui 
asemenea nobil îndrumător, ivit 
parcă anume pentru o astfel de 
dificilă și gravă îndeletnicire, ar 
fi avut efecte lesne de între
văzut.

Cu mult mai delicată (depă
șind oricum interesul cititorilor 
gazetei pentru tineret) pare ches
tiunea profesionalizării scriitori
lor tineri. Desigur, eventualita
tea profesionalizării implică mari 
riscuri pentru o categorie de in
divizi care, prin „specificul mun
cii", pot fi supuși în orice mo
ment secătuirii instrumentelor de 
lucru ori unor lungi crize de 
creație. După cum la fel de evi
dent este că, de la o anumită 
vîrstă, obținerea unor opere ade
vărate, în condițiile oferite do 
resturile de timp, energie și ca
pacitate de concentrare, pe care 
le îngăduie practicarea unei alte 
meserii, devine foarte discutabi
lă. în orice caz, sînt de părere 
că o discuție separată, inițiată do 
asociația profesională, care să în
găduie un real schimb de păreri, 
ar fi extrem de binevenită. Ar 
fi de evitat însă atît sfaturile de
magogice ale unor binevoitori, cît 
și simplele declarații autobiogra
fice, prea sentimentale, ale unora 
dintre colegii tineri.

Pe linia (cred) a celor scrise 
înainte aș fi bucuros să găsesc în 
paginile „Scînteii tineretului", 
publicație care găzduiește opinii 
critice dintre cele mai valoroase, 
o rubrică permanentă care să cu
prindă opiniile despre literatură 
și cărți ale cititorilor ziarului, ale 
acelora care pot contribui sub
stanțial la ceea ce am dori să1 
fie „viața" cărților noastre.
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iN NOUL CINCINAL PRODUCȚIA

CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI SE VA DUBLA4

NUMA 1 iN 1971 In acest domeniu <
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Cincinalul actual a fost supranumit un „cincinal al con
strucției de mașini1'. Intr-adevăr, în acest domeniu creșterile 
pe care le va înregistra industria noastrâ vor fi spectacu
loase. Pornind de la nivelul ridicat atins la sfîrșitul anului 
1970, de peste doua ori mai înalt decît în 1965, în cursul 
noului cincinal se va realiza un ritm mediu anual de dezvol
tare a acestei ramuri de 15,9 la sută, ceea ce va duce, 
practic, la o noua dublare a producției. Mai mult. Tn această 
perioadă se va produce și o importantă schimbare calitativă 
a producției în industria constructoare de mașini. La sfîrșitul 
cincinalului, peste 64 la suta din produsele ei vor fi întîl- 
nite pentru prima dată în nomenclatoare.

Pentru a susține acest imens efort de dezvoltare a unei 
ramuri de înalt nivel tehnic, cele 19 institute și centre de 
cercetări și proiectări ale M.I.C.M. au în față un intens pro
gram științific. Despre această activitate de cercetare, de 
concepție, ne propunem să informăm sistematic cititorii.

Am ales pentru început Institutul de cercetări tehnologice 
pentru construcția de mașini, deținător al locului II în între
cerea dintre unitățile de cercetare științifică pe anul 1970, 
distins recent cu „Ordinul Muncii" clasa^ ll-a. Despre sar
cinile cercetătorilor în contextul dezvoltării deosebite a 
construcției de mașini în noul cincinal, în rezolvarea cărora 
recenta distincție constituie un imbold și o obligație, ne-a 
vorbit inginerul-șef MIHAI IOSUPESCU :
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In nomenclatorul construcției 

de mașini va intra curînd o 

nouă grupă de produse: ma

șinile automate de formare 

pentru turnătorii. La realiza

rea proiectelor lor și-a adus 

oontribuția și inginerul Da

mian Costea

O POSIBILĂ MARCĂ
DE PRESTIGIU: I

GINDIT LA I.C.T.C.M. I
I

CARBONITRURAREA LA TEMPERATURĂ JOASĂ A ADUS:

Un tînăr inginer la 
porțile consacrării

• •

internaționale

— Pentru construcția de ma
șini, noul cincinal va însemna 
un uriaș salt cantitativ și cali
tativ. Numai în anul 1971 sînt 
planificate să se realizeze apro
ximativ o mie de produse, noi 
cu parametri funcționali înalți, 
la nivelul tehnicii mondiale. 
Dintre acestea, aproape jumăta
te sînt mașini și utilaje de 
mare importanță și complexita
te, produse-cheie în dezvoltarea 
în ritm rapid a unor ramuri in
dustriale de bază — energetica, 
chimia, metalurgia, construcția 
de mașini însăși, transporturile, 
construcțiile etc. A$ vrea să vă 
dau numai cîteva exemple : ca- 
zanele de 1 000 tone de abur pe 
oră, pentru turbine de 330 MW, 
noi tipuri de instalații de foraj, 
macarale portuare, mașini unel
te cu comandă program nume
rică, calculatoare electronice cu 
posibilități de memorizare spo
rite, noi tipuri de aparate elec
tronice, primele elicoptere u- 
șoare, autocamioane de tonaj 
sporit, motonave de 5 000 tone 
pentru navigația mixtă și car
gouri de 15 000 de tone etc. Nu

mai această succintă enumera
re este, cred, pe deplin edifica
toare pentru sarcinile complexe 
pe care le avem noi, cercetă
torii.

— Care sînt direcțiile în care 
institutul dv. va asigura, în 
acest cincinal, concepția nece
sară dezvoltării producției.

— în noul cincinal se va 
realiza în țară toată gama de

liștii institutului nostru, primele 
tipuri de aparate pneumatice de 
măsură și control. Le vor urma 
apoi cele pneumo-electrice și 
electronice. Acest domeniu este 
foarte important pentru dezvol
tarea unei industrii de înaltă 
tehnicitate și hotărîtor pentru 
atingerea unor parametri cali
tativi înalți ai producției. Cu 
ajutorul lor se poate efectua o
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Eliminarea muncii manuale
la formele de turnare

I
I

nîndu-se decarburările sau oxi- 
dările ce apăreau la cuptoarele 
clasice. Și aceasta nu este totul. 
Studiem în prezent producerea 
utilajelor . și agregatelor de 
mare capacitate pentru trata
ment termic — adevărate linii 
tehnologice automatizate. Aceas
tă dotare va permite ridicarea 
substanțială a performanțelor 
calitative ale produselor noas
tre, conferindu-le o înaltă com
petitivitate pe piața mondială, 
însăși aceste utilaje, concepute 
și realizate la cei mai înalți pa
rametri tehnici actuali, vor de
veni obiecte de export. Aceasta 
într-un domeniu în care concu
rența tehnică este extrem de 
ridicată în lume.

Cercetările efectuate în insti-
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In spatele acestei denumiri, 
care pare mai degrabă din 
domeniul aviației, se află nu
mele unui nou aparat pneu
matic de măsură și control al 
dimensiunilor pieselor în 
construcția de mașini. El a 
fost omologat in decembrie 
anul trecut la Uzina de me
canică fină din București. 
Realizatorii săi sînt specialiș
tii atelierului de aparate de 
măsură și control din institut. 
Aparatul este astfel conceput 
incit pe același principiu de 
construcție să se poată reali
za nu mai puțin de 24 de va
riante. Precizia măsurătorilor 
efectuate cu ajutorul „Super- 
jetului" poate ajunge pină la 
cîteva zecimi de micron. Mai 
mult încă, aparatul poate fi 
adaptat și pentru controlul 
activ — adică poate da in
formații, automat, in timpul 
prelucrării piesei, asupra sta- ■ 
diului în care se află fabri- | 
carea acesteia și a preciziei 
execuției.
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Ia marile hale de turnăto
rie, una dintre cele mai gre
le munci o constituie fabri
carea formelor de turnare a 
pieselor. Pînă nu de mult a- 
ccastă muncă era efectuată 
manual, cu o productivitate 
foarte scăzută. De mai multă 
vreme, pe mesele de lucru și 
pe planșetele specialiștilor de 
la I.C.T.C.M. se află proiec-

tele noilor tipuri de mașini 
automate de formare pentru 
turnătoriile modeme ale nou
lui cincinal. Concepute la un 
nivel tehnic foarte înalt, ceea 
ce le conferă o mare compe
titivitate pe piața internațio
nală, ele vor deveni în para
lel cu satisfacerea nevoilor 
industriei noastre, un articol 
de export.

I
I
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Nu de mult a fost abordată 
Ia I.C.T.C.M., pentru prima 
dată în tară, o problemă ști
ințifică de mare importanță 
pentru industria constructoa
re de mașini : fabricarea mo- 
toreductoarelor. Ea a fost în
credințată unui grup de cer
cetători din care face parte 
și tînărul inginer Cornel Flo- 
rea. care a absolvit faculta
tea abia în 1969. Aceste uti
laje au largi aplicații în ac
ționarea celor mai diverse ti
puri de mașini din toate ra
murile industriale, de la ma- 
șini-unelte pînă la utilajele 
specifice industriei ușoare și 
alimentare. Gabaritul lor re
dus și simplitatea construc
ției le fac foarte cerute de | 
constructorii de mașini. In | 
actualul cincinal ele vor înlo-
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Icui treptat acționarea centra- I 
lizată a mașinilor din diferi- I

I tele domenii ale economiei.
I

aparataj hidraulic și pneumatic 
de acționare și comandă. Știți 
probabil, că în ultima vreme, în 
transmiterea energiei de la mo
toare la organele de execuție 
ale unei mașini oarecare, mij
loacele mecanice sau electrice 
sînt treptat înlocuite de cele 
hidraulice și pneumatice. Avan
tajele sînt multiple. Ceea ce la 
transmisia mecanică înseamnă 
cutii de viteze cu roți dințate, 
acționări prin lanțuri sau cu
rele etc., în cazul acesta se re
zumă, practic, la un sistem de 
conducte și un hidromotor ce 
acționează organele de lucru 
ale mașinii. O transmisie hidro
statică micșorează greutatea de 
8—10 ori față de una electrică 
și de 2—3 ori față de una me
canică. Simplitatea mecanisme
lor reduce evident și riscul apa
riției defecțiunilor etc. Datorită 
acestor calități, în țările cu o 
industrie foarte dezvoltată, ele 
sînt aplicate în prezent în pro
porție de 70—80 la sută în toate 
ramurile industriale. Acest pro
ces de penetrație este și la noi 
în plină desfășurare, în 1975 
urmînd să atingem același pro
cent. în institut se elaborează 
deja studiile necesare produce
rii unei game tipizate de apara- 
taj hidraulic și pneumatic cu 
aplicații în toate domeniUe con
strucției de mașini.

încă în cursul acestui an se 
vor fabrica pe baza con
cepției elaborate de specia-

adevărată profilaxie a rebuturi
lor. Ele împiedică omul care lu
crează la mașină să greșească. 
Prezența aparatelor de control 
face perfect posibilă realizarea 
mult doritei producții cu „zero 
defecte". Specialiștii au calculat 
că investiția în calitate — adi
că în aparate care să asigure 
constant într-o întreprindere, 
o calitate înaltă a produselor — 
poate ajunge să echivaleze cu 
pînă la 40 la sută din costul 
unei fabrici noi, de aceeași ca
pacitate.

în țara noastră s-au făcut 
multe în acest domeniu. Din pă
cate, mai sînt unele linii pe care 
numărul aparatelor de măsură 
și control este în medie cam de 
2 ori mai mic decît cel necesar. 
Pentru a acoperi nevoile și, în 
același timp, pentru a reduce 
aproape total importul acestor 
produse scumpe, de înaltă teh
nicitate, în institutul nostru au 
fost realizate și încercate, pen
tru prima dată în țară, o serie 
largă de aparate și dispozitive 
de control. Desigur, cercetările 
vor continua și se vor dezvolta 
pe măsura progreselor realizate 
pe plan mondial.

Un alt domeniu de mare ac
tualitate pentru industria noas
tră este producerea în țară a 
cuptoarelor pentru tratament 
termic. Aceste utilaje se impor
tau. De curînd, au intrat în pro
ducție, la Uzina „Independența" 
din Sibiu, pe baza studiilor ce 
se efectuează în institut, prime
le tipuri românești, ceea ce a 
permis reducerea masivă a im
porturilor. în actualul cincinal 
vor fi produse cuptoare cu at
mosferă controlată. proiectate 
de către specialiștii noștri. Este 
vorba despre utilaje complexe, 
cu ajutorul cărora în genera
toare speciale se „prepară" o 
atmosferă cu compoziție adec
vată procesului respectiv. Se a- 
sigură astfel calitățile dorite 
suprafeții piesei tratate, elimi-

'Acum cîteva zile la Tîrgu-Mu- 
reș a sosit o scrisoare prin care 
uzina de piese auto din Eisenach 
(R.D.G.) solicită sprijin pentru 
asimilarea unor originale procedee 
românești, privind tratamentele 
termice. Adresant — tânărul in
giner Zoltan Kolozsvari, de la 
„Metalochimica". Dată fiind vîrs- 
ta inventatorului (30 de ani), in
citația cunoscutei firme germane 
ni s-a părut cu atât mai intere
santă. Deja cunoscut printre 
specialiștii din țară și din ce în 
ce mai mult aflat în atenția celor 
de peste hotare, referent la cîte
va congrese internaționale privind 
tratamentele termice: Varșovia, 
Lucerna, Haiffa, Paris, tânărul 
inginer s-a afirmat în cîțiva ani.

...1965. Un absolvent dl Facul
tății de mecanica transporturilor 
de la Institutul Politehnic din 
București pășește — cu inițiative 
deja conturate în domeniul trata
mentelor termice — pe poarta 
Uzinei „Metalochimica". ...1966. 
Datorită în primul rînd rezultate
lor activității sale ia naștere aici 
primul centru de cercetări pentru 
problemele de tratamente termi
ce și de uzură din țară. (Și as
tăzi încă, unul dintre puținele 
centre de acest gen din Europa), 
în laboratorul sumar dotat lu
crează doar 4 specialiști. 1968. Se 
adaugă noi instrumente și apa
rate, care permit abordarea pri
melor teme de cercetare impor
tante. Inginerul Kolozsvari devine 
șeful centrului. 1971. Centrul nu
mără 12 cadre, în cea mai mare 
parte tineri. Este bine utilat 
(microscop electronic, aparate de 
control ultramoderne, o gamă 
completă de cuptoare pentru 
tratamente termice). Cercetările

realizate aici — unele deja bre
vetate, altele în curs de breveta
re — sînt 
națională.

aplicate în economia

Kolozsvari ne acordăInginerul 
un interviu.

— Iată explicația scrisorii pri
mite de la Eisenach. Trebuie să 
știți că în industria contemporană 
uzura pieselor este o problemă 
acută. Noi am găsit metode de 
tratament pentru a o reduce. 
Cea mai importantă este carbo- 
nitrurarea la temperatură joasă. 
Procedeul, aflat în curs de bre
vetare în R.D.G., R.P.U., R.F.G., 
a adus, doar în întreprinderea 
noastră, în timp de un an, o eco
nomie de 28 tone oțel și redu
cerea cheltuielilor de manoperă 
cu 20 la sută. Alte preocupări 
vizează problema turnărilor, in 
vederea obținerii de piese de di
mensiuni precise, cu suprafețe 
fine. La noi în țară nu se reali
zau decît turnări de piese semi
fabricate, cu suprafețe aproxima
tive (situație, calitativ, mult sub 
cotele atinse în străinătate). Prin 
intermediul noii metode de tur
nare de precizie, ce folosește ex
clusiv materie primă indigenă, se 
pot obține pe scară largă atît de 
necesarele piese cu dimensiuni 
stabilite la micron și suprafețe ca 
ale cristalului. O apreciere a reu
șitei procedeului nostru (care 
aduce o economie anuală de 2 
milioane lei, numai Uzinei „Meta- 
lochimica“) o constituie de altfel 
și hotărîrea M.I.U. de a construi 
în întreprindere o turnătorie de 
precizie de mare capacitate 
(6 milioane piese pe an). Aceasta 
va satisface nevoile de piese de

acest gen pentru majoritatea în
treprinderilor constructoare de 
mașini din cadrul Ministerului 
Industriei Ușoare.

— Care sînt cele mai noi cer- 
oetări abordate ?

— Studiez elaborarea unor 
metode de control și oomandă 
automatizată a proceselor de ni- 
trurare în cuptoarele industriale. 
Aceste operații se efectuează în 
prezent manual. Cu ajutorul noii 
metode se obține siguranță în 
exploatare și o maximă constan
ță a rezultatelor.

ANDREI BÂRSAN

Doi tineri specialiști, proiectanta Mariana Constantin și ing. Nicolae Voinescu,< verifică un nou 
, ~ , , ,, , , documentara de fabricație a „Superjetului“

ga gamă de mașini de format, 
de împușcat miezuri, utilaje de 
dezbatere și curățire, instalații 
de preparat amestecurile de

„produs“ al I.C.T.C.M.

tutui nostru se referă și la un 
alt domeniu — cel al utilajelor 
pentru turnătorie. Pe baza lor 
s-a proiectat și cercetat întrea-

IJ LOGICE PNEUMATICE
II De mai puțin de 5 ani,

I

Un domeniu nou: COMENZILEI

De mai puțin de 5 ani, in 
practica industrială mondială 
au intrat sistemele modulare 
de comenzi logice pneumati
ce. Asupra lor și-au concen
trat atenția cercetătorii in
stitutului. Deși abordată pen
tru prima dată la noi în țară, 
această temă de înaltă teh
nicitate este, practic, aproape

de rezolvare. în prezent sînt 
în curs încercările pe instala
ția pilot pentru realizarea u- 
nor ansamble din elemente 
tipizate care vor servi la în
locuirea comenzilor electrice 
— mult mai scumpe și mai 
perisabile — din utilajele au
tomate din industria chimica 
și de la mașinile unelte.

formare etc., mașini automate 
de înaltă tehnicitate fără de 
care nu s-ar putea concepe mo
dernizarea secțiilor de turnăto
rie din uzinele noastre. De a- 
semenea, au fost proiectate 
cuptoare cu inducție pentru to
pirea metalelor de la 1 pînă la 
12,5 tone. Folosirea lor capătă 
o tot mai mare extindere în 
lume, tinzînd să înlocuiască to
tal vechile cuptoare, deoarece 
elimină consumul de cocs, un 
material scump, deficitar. Pe de 
altă parte, metalul elaborat prin 
această metodă are proprietăți 
mult superioare. In sfîrșit, ele 
elimină complet o sursă de po
luare foarte periculoasă. în 
țara noastră, în domeniul utilă
rii cu cuptoare cu inducție, creș
terile vor fi spectaculoase în 
anii cincinalului. Numărul aces
tor utilaje prețioase va crește 

peste 5 ori.

ți fonta I

CRONICA
O întrebare frămîntă din ce 

în ce mai mult în ultima vreme 
opinia publică : extraordinarele 
realizări din domeniul biologiei 
vor permite oare sinteza vieții 
în laborator ? Această între
bare a fost adresată și profe
sorului Stanley L. Miller de la 
Universitatea din San Diego, 
California. Savantul american 
a reușit, în urmă cu 18 ani, 
cînd era student să realizeze o 
performanță neobișnuită. Re- 
producînd în laborator condi
țiile atmosferei terestre de 
acum patru miliarde și jumă
tate de ani cînd se presupune ca 
ar fi apărut viața pe Pămînt, 
Miller a obținut, cu ajutorul 
unor descărcări electrice și a 
unei temperaturi ridicate, sub
stanțe organice simple care 
constituie, ,.materia primă" a 
substanței proteice.

întrebat despre posibilitatea 
obținerii pe cale artificială a 
vieții, prof. Miller a arătat că 
reproducerea condițiilor com
plexe care au dus la apariția

Toate aceste cercetări sînt 
de mare importanță, în special 
pentru influențarea eredității. 
Astăzi sînt deja posibile mu
tații genetice pentru îmbunătă
țirea unor specii de plante și 
animale. Prin „injecții" în ma
terialul genetic au fost posibile 
schimbări radicale ale caracte
risticilor unor organisme sim
ple cum sînt bacteriile. Desi
gur, în viitor se va încerca mo
dificarea caracteristicilor gene
tice și la oameni. Acest lucru, 
după opinia prof. Miller, va fi 
posibil în viitorii 10 sau 20 de 
ani. Evident genetica medicală 
va avea aplicații în special in 
vindecarea bolilor ereditare, 
cum ar fi, de exemplu, diabetul 
sau hemofilia. Medicina nu va 
urmări însă schimbarea unor 
caracteristici, îmbunătățirea spe
ciei umane. Fiecare dintre oa
meni își pregătește ereditatea 
urmașilor săi în momentul ale
gerii partenerului de viață. In
fluențarea artificială a unor 
mecanisme extrem de intime

SE REALIZEAZĂ UNUL DIN 
VISURILE ALCHIMIȘTILOR

VIAȚA IN 
RETORTĂ ?

AROMA FRAGILOR. Procedeul tehnic cel mai subtil, pus ia 
punct pînă în prezent, pentru analiza aromelor 11 constituie 
cromatografia gazoasă. Prin folosirea lui aroma de fragi a fost 
descompusă in 115 elemente. Cu toate acestea, în momentul în 
care ele au fost produse artificial și sintetizate nu s-a phținut 
nimic. Există, după cum se vede, o serie de constituienți ai 
aromelor pe care simțul nostru olfactiv, singur, 11 poate 
detecta. Se pare, în orice caz, că proprietățile moleculei — ceie 
electronice ca șl volumul său - declanșează mesajul electronic 
interpretat de creier ca un miros anumit. PROGRESELE PRE 
CIZIEI. A fost obținut, în Anglia, un micrometru cu raze mira- 
roșii cu ajutorul căruia pot fi măsurate particole a căror mă
rime coboară pînă la 0.00254 mm. In același timp fizicianul klr 
ghiz Jeenbaev a realizat o instalație cu ajutorul căreia se poate 
descoperi, în orice substanță, o cantitate din orice element aflai 
într-o proporție de 1/1 000 000. Ea folosește un jet de plasmă a 
cărei temperatură atinge 20 000 grade. PERICOLUL FIXATIVE
LOR PENTRU PAR. La Adunarea generală a societății america
ne de cardiologie o comunicare a provocat senzație : dr. Nancy 
Flowers, a arătat pe baza experiențelor sale, că aerosolii fixati
velor și lacurilor de păr pot provoca tulburări cardiace ireversibi
le. Cercetările sale au fost întreprinse după ce un om de știința 
american a anunțat că în 110 cazuri de deces subit după înspi- 
rarea aerosolului de fixativ, moartea a fost provocată de tulbu
rarea ritmului cardiac și nu de asfixiere. Se pare că pericolul 
constă în folosirea ca forță de propulsie în „sprayuri- a gazului 
freon. POLUARE. După cum se știe unul din cele mai impor
tante elemente toxice ale gazelor de eșapament îl constituie 
plumbul. Adăogat ca antidetonant în benzinele superioare, 
tetraetilul de plumb este deosebit de nociv. Destinată să producă 
18 000 de tone pe an din această substanță, uzina „Toyo Ethyl 
KK“ a fost închisă încă înainte de a începe să funcționeze deși 
investiția se ridica la 14 000 000 dolari. Motivul : începînd din 
1974 în Japonia va fi interzisă folosirea în benzină a tetraetilului 
de plumb. Pînă atunci aditivul va fi importat.

Cercetarea fi proiectarea comen zilor logice pneumatice — un do meniu științific nou în care s-a 
afirmat tânărul inginer Dan Popescu.

O’ , z' C,',-'

/

1 ■
$

1
: :

ti1 1 ■

Hi • -
' i *“. *0* W î
: _ jil___ .

se călește ♦♦♦

automat I
Una dintre tendințele mo

derne în construcția pieselor 
de la autocamioane este fo
losirea fontei nodulare în lo
cul oțelului. Pentru a asigura 
calitățile dorite acestor piese, 
fabricate dintr-un material 
mult mai ieftin, sînt nece
sare tratamente termice com
plexe. Acest lucru îl realizea
ză linia automată cu comenzi 
secvențiale proiectată de in
ginerii Gelu Constantin. Mir
cea Goliu și Sorin Butan. 
Productivitatea acestei linii 
este foarte mare, ea fiind do
tată cu utilaje complexe pen
tru executarea automată a 
operațiilor de tratament ter
mic. Curînd ea va intra î 
funcțiune la Uzinele „Auto
camionul" din Brașov.
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Grupaj realizat de PETRE JUNIE

vieții pe Pămînt, deși deocam
dată nu a fost încă realizată, 
este pe deplin posibilă. în acest 
sens ar putea fi considerată ca 
un pas înainte, extragerea ma
terialului genetic de la un or
ganism oarecare și reproduce
rea lui în retortă cu ajutorul 
unei enzime. Acest experiment 
a fost deja înfăptuit. Ceea ce se 
încearcă acum este „construi- 
rea“ unei gene artificiale, după 
modelul celei naturale. Ea ar 
urma să fie apoi multiplicată 
cu ajutorul enzimelor specifice. 
Evident însă că obținerea pe 
cale artificială a unor organis
me cit de cit superioare sau a 
unor ființe necunoscute în na
tură, este un lucru complet ne
realizabil în viitorul apropiat. 
Cercetările care se întreprind în 
numeroase laboratoare din lume 
pentru cunoașterea structurii și 
a modului de aranjare a mole
culelor chimice ce constituie su
portul vieții au făcut în ultima 
vreme progrese însemnate. Ast
fel a fost realizată sinteza 
A.D.N. și A.R.N. în condiții oare 
corespund celor existente pe 
Pămînt în momentul cînd. se 
presupune că ar fi apărut viața. 
S-au obținut, de asemenea, pe 
cale artificială peptidele — „că
rămizile" din care este construi
tă molecula marea unei proteine 
— și polinucleotidele, elemen
tele constituente ale acizilor 
nucleici. în prezent se între
prind studii pentru sinteza unor 
aminoacizi mult mai complicați. 
(Se știe că moleculele de prote
ină sînt formate din 20 de fe
luri de aminoacizi). Cunoașterea 
arhitecturii moleculare a unor 
proteine va permite, cîndva re
alizarea unei celule vii pe cale

• artificială.

ale vieții, insuficient cunoscut» 
astăzi și cu perspective îndepăr
tate de cunoaștere aprofundată 
nu este un lucru de dorit. Inte
ligența de exemplu, este și ea 
în parte, o caracteristică car» 
depinde de ereditate. Ceilalți 
factori cum ar fi gradul și for
ma educației, alimentația și con
dițiile de dezvoltare biologică 
influențează și ei puternic dez
voltarea inteligenței. Modul în 
care factorul ereditar și cei 
exteriori acționează pentru dez
voltarea inteligenței unui om 
nu este cunoscut în prezent. 
Influențarea, dirijarea acestui 
proces atît de complex ar fi 
un lucru extrem de riscant. 
Fără îndoială că omenirea 
va stabili legi extrem de se
vere pentru supravegherea in
tervențiilor genetice, în mo
mentul în care ele vor deveni 
posibile.

Cercetările privind reproduce
rea pe cale artificială a procese
lor biologice au și un impor
tant rol în elucidarea unei alte 
probleme de mare interes. Oa
menii de știință sînt unanim 
de acord că Pămîntul nu este 
singura planetă pe care a apă
rut viața. Deși deocamdată nu 
s-au găsit decît urme de orga
nisme inferioare în meteoriți, 
este mai mult decît probabil ca 
pe alfe planete să fi apărut și 
să se fi dezvoltat forme de 
viață. Care sînt acest^ forme, 
prin ce se aseamănă și 
sebește viața de pe alte 
cu cea de pe Pămînt — 
trebări fascinante care 
primi cîndva răspunsul.

te

se deo- 
planete 
iată în- 
își vor

p. j.
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Nobel răspund

la întrebarea:..

IN EXCLUSIVITATE Laureați ai Premiului

NIKOLAI G. BASOV

Momentul

PENTRU 
SClNTEIA TINERETULUI

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

J ► Savantul sovietic
< ► s-a născut la 14 de-
< ► cembrie 1922, în
< k orașul Ușmen din
< k regiunea Voronej,
* ► în familia unui
‘ ► profesor de la In-
‘ ► stitutul de tehnică
<’ forestieră. In anul
< ‘ 1948, paralel cu

, studiile, începe să
► lucreze în cadrul
► laboratorului de
► oscilații al Inști-
* tutului de fizi-
* că „Lebedev" al
, Academiei de Ști-
► ințe a U.R.S.S. ; o
► vreme lucrează la
* catedra de fizică
* teoretică a aceluiaș
* institut. Din anul
► 1958 este director

adjunct științific al 
institutului. Tn a- 
nul 1982 a fost a- 
Ics membru cores
pondent al Acade
miei de Științe a 
U.R.S.S.

Strădaniile sale 
științifice au fost 
răsplătite : în anul 
1959, împreună cu 
savantul A. M. Pro
horov a fost distins 
eu premiul „Lenin" 
pentru realizarea 
unor laseri pe ba
ză de semiconduc- 
tori, iar în anul 
1964 primește, îm
preună cu același 
savant sovietic, 
Premiul Nobel.

consacram
succede strădania, 

creația...
3

de NIKOLAI G. BASOV

I Folosim în mod ourent expresia „nu aduce 
I anul, ce aduce ceasul". Toată lumea este de acord 
I cu adevărul conținut în această fraza. Și totuși... 
I Nu pentru că aș dori să fiu original — dar soco- 
I tesc ca atunci cînd te pronunți asupra unei ches- 
I tiuni atît de complexe și delicate cum este cele- 
I britatea, nu poți sa nu te referi, intr-un anume fel, 
I și la această expresie atît de răspîndită. Orice 
I atestare a unor merite, orice succes într-o inves- 
I tigație științifică ori, pe plan mai general, urna- 
I nă, are loc într-un anume ceas. De pildă : după 
I îndelungi strădanii un inventator constată în- 
I tr-un anume moment ca mecanismul conceput de 
I el este eficient și viabil. Un chimist se tre- 
I zește, în eprubetă, la cea de a 1000-a experiență, 
I cu un rezultat extraordinar. Un student își sus- 
I ține diploma de absolvență, într-un mod strălucit 
I — după abordarea meticuloasă în ani, — într-o 
I anume zi și ceas.
8 Oricine va repeta hazardat: „Ai văzut ce ți-a 
I adus ceasul ?!“, uitînd ca în acea clipă să mai 
I amintească și de existența „anului" din expresia 
I uzuală amintită. Pentru că, mă întreb : ar putea 
I dobîndi mecanismul său, inventatorul, fără acele 
I îndelungi strădanii anterioare ? Sau, chimistul, 

s-ar bucura de minunea din eprubetă, fără acele 
1000 de experiențe anterioare ? Sau diploma de 
merit răsplătește momentul susținerii sau elabo
rarea meticuloasă în ani ?

j Am amintit de toate acestea pentru a se înțe
lege ca momentul consacrării succede preocupa
rea, strădania, creația, desfășurarea de forțe inte
lectuale și umane din timpul „anului", fără de 
care nu ar fi existat și nu s-ar fi împlinit. Aș 
conchide : nu aduce anul ce aduce ceasul — sub 
raportul încheierii unui ciclu, al consacrării unui 
rezultat ori a unei persoane...

Vă mărturisesc că aceste gînduri mi-au trecut 
prin minte într-un moment însemnat din viața 
mea și anume atunci cînd, împreună cu îndrumă
torul meu științific, tovarășul meu mai în vîrsta, 
Alexandr Prohorov, am aflat că am fost distinși 
cu Premiul Nobel. Vestea ne-a ajuns într-o oa
recare zi de lucru, pe cînd amîndoi eram adin
ei# într-un experiment, la institut. Vă puteți ima
gina bucuria noastră, reacție întrutotul firească... 
Acesta ar fi unul dintre momentele consacrării 
mele și el nu ar spune aproape nimic dacă în 
urma sa n-ar- exista ani de strădanii asidue, 
nopți nedormite, vagoane de volume studiate ori 
parcurse, o meticuloasă muncă de laborator... Fie
care dintre cei care au venit la solemnitatea de 
la Stockholm a avut de străbătut un drum lung 
și dificil, avînd în urma sa „anul" autobiografic.

...Războiul a lăsat amprente puternice asupra 
întregii mele vieți. încă de pe băncile școlii 
eu am năzuit înspre științele exacte. Din fragedă 
tinerețe am fost atras de fizică și de matematică ; 
la vîrsta de 14 ani realizasem deja o stație elec
trică mobilă experimentată la expoziția unională, 
în 1940 absolveam școala medie, iar doi ani mai 
tîrziu, în 1942 — eram în plin Război pentru 
apărarea patriei — am fost mobilizat și repartizat 
să urmez- o școală de... felceri — subehirurgi. 
Drept să vă spun, faptul că am urmat școala 
de felceri nu mi-a stîrnit un entuziasm deosebit. 
Va imaginați ce trebuie să simtă un tînar care 
îndrăgostit de fizică trebuie să tocească farma
cologia și latina. în scrisorile către cei de acasă 
arătam că „nu este ce mi-am dorit, dar am ter
minat școala cu nota maximă, iar profesorii mei 
spun că am o mină ușoară, o adevărată mînă de 
chirurg".

Au urmat ani grei de luptă, pe front. Am 
tratat și am salvat mulți răniți. Am lucrat la 
construcția unor poduri peste cursuri de apă, la 
demontarea unor uzine în care hitleriștii fabricau 
substanțe toxice. Am făcut tot ceea ce se poate 
cere de la un om în timpul războiului, în anii 
cînd patria este în pericol. Pînă cînd, în urma 
unor răni primite, a surmenajului, mi-a slăbit 
vederea, pe care am și pierdut-o o vreme. M-am 
refăcut cu greu. Am continuat să lupt...

Tata că a venit și anul 1945. Am fost demo
bilizat.

Intîrziasem înscrierea la universitate. întâmplă
tor am aflat că se mai primesc cereri la un Insti
tut nou creat, la Facultatea de fizică. Am dat 
examen, deîndată, fără să mai am timp să mă 
pregătesc anume. Și am reușit! Iată-mă student 
al Institutului de mecanică. Noi cuvinte, noi no
țiuni mi-au devenit familiare: seminare, lecții, 
ore de laborator, examene, bursă. Un ritm impe
tuos. as zice infernal chiar... Nu aveam însă 
timpul de partea mea. trebuia să mă grăbesc. 

L

Ambiție, mobilizare de forțe, gîndire, multă gîn- 
dire... și reușesc să termin institutul cu un an 
mai devreme. De pe atunci s-a vădit vocația mea 
științifică : pregătirea de teoretician îmbinată cu 
preferința și pasiunea pentru lucrări experimen
tale. Mulți ani de-a rîndul, prietenii mi-au spus 
în gluma : „Felcer în medicină și doctor în fi
zică".

încă în anii studenției l-am cunoscut în insti
tut pe Alexandr Mihailovici Prohorov. îl pri
veam cu multă admirație. Oricine, firește, ar 
putea să-și dorească .un asemenea conducător 
științific. Un om excepțional de pregătit, cu calm 
și tact, adaptabil, onest. îrisuflețindu-te printr-un 
cuvînt bine ales, multiplicîndu-ți intențiile. Eram 
fericit că acest om a fost desemnat drept con
ducător științific al lucrării mele de diplomă a 
cărei temă aleasa era : „Funcționarea ciclotronu- 
lui în regim de rezonanță mică"...

La 14 decembrie 1953, ziua mea de naștere, 
mi-am făcut singur un dar de preț: am susținut 
disertația de candidat în științe. Din acea zi am 
făcut parte definitiv din cadrele Institutului de 
fizică „Lebedev" al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Aici s-ar încheia o a doua etapă din viața mea 
sau, și mai bine spus, începe marea aventură 
științifică a vieții mele. Stabilirea unei orientări 
fuste în viață este un lucru de cea mai mare im
portanță — și atunci cînd te afli în marș, ca și 
atunci cînd abordezi un domeniu al științei. Este 
nevoie ca în permanență să te afli pe urmele 
omului care ți-a devenit călăuză, atunci cînd 
urmărești .un același scop, străduindu-te, firește, să 
nu-i repeți greșelile, dar nici să nu te abați de 
pe drumul pe care-ți dai seama că pășești cu 
temei. Un astfel de om a fost pentru mine Mi
hailovici, Prohorov. Cele mai promițătoare căi 
în știință se aflau la confluența noilor alinia
mente ale tehnicii. Iar unul din aceste domenii 
de perspectivă era — și continuă să mai fie — 
radiospectroscopia, deoarece permite studierea 
moleculelor pe baza capacității lor de a absorbi 
undele radio.

Am avut fericirea de a intra într-un colec
tiv de oameni de știință admirabili, care nu ți
neau seama că tu ești nou sosit în institut și 
ei lucrează la o temă, de ani de zile. Confrun
tarea practică, aportul de idee și de eficiență in 
timpul experiențelor contau în primul rînd. Tit
lurile, distincțiile apăreau doar la festivități, nu 
la lucru.

E drept, în același timp a trebuit să grăbesc 
pasul ca să-1 ajung din urmă pe dascălul meu, 
împreună cu care am abordat aceleași experiențe. 
Astfel am început sa colaborăm într-o seamă de 
experimente în domeniul radiospectroscopies

Prohorov și cu mine eram în situația unor 
oameni care știu că strunele viorii pot scoate su
nete minunate, însă nu le pot obține. E greu 
să restabilim cine dintre noi a spus primul „Ev
rica !". Important este că s-a născut ideea, că 
am izbutit să rezolvăm problema. Inversiunea, 
iată cuvin tul minunat cu care savânții au denumit 
fenomenul ce a constituit un punct de cotitură 
în căutările noastre.

Și acum, credeți că a venit sfîrșitul căutărilor 
noastre, al relatării de față ? Nu ! Este abia în
ceputul unor noi dificultăți...

Este răspunsul care generează întrebarea ur
mătoare. Este doar un punct de plecare pentru 
realizarea generatoarelor moleculare de unde 
radio. Trebuie aleasă această cale, deocamdată 
alta nu există. Numeroase descoperiri de cea mai 
mare importanță, după ce au fost realizate, par 
extrem de simple. Cînd afli despre ele, fără sa 
vrei îți vine în gînd o întrebare: cum se face 
că nu s-a ajuns mai demult la această desco
perire ?

Astfel gîndesc mulți dintre noi aflînd despre o 
nouă cucerire a științei și tehnicii. Numai că 
celui care merge înainte îi vine întotdeauna greu. 
Spre el este ațintită atenția tuturor. Și într-un 
mediu uman eterogen se pot găsi mulți oameni, 
cărora, din diferite motive, nu le place pasul 
prin care se croiește un drum nou ; iar cel care 
pășește înainte trebuie să aibă tăria de caracter 
de a nu se abate nici cu o iotă din drumul sau.

Minunate și numeroase sînt perspectivele pe 
care ie deschide folosirea dispozitivelor molecu
lare în știință și tehnică. Nu poți relata despre 
toate dintr-o singură dată. Treptat însăși viața 
le face cunoscute. Pentru că... nu aduce ceasul, 
ce aduce anul !

Neli R., Roșiorii de 
Vede: N-am înțeles dacă 
doriți să vi se publice 
scrisoarea sau doar un 
simplu sfat pe marginea 
cazului.

I. I. Luciu, județul 
Alba : Nu-mi dau seama 
dacă aveți sau nu talent, 
dar am ales una dintre 
poezii, cea mai nostimă.

„Înainte de a mă naște eu
N-a fost nimic.
Cînd m-am născut
In cinstea mea, Dumnezeu 
a făcut pămîntul și cerul, 

bucuria și durerea, 
a făcut viețuitoarele necuvîntătoare 
și, trimițîndude în codru, 
le-a poruncit să aștepte ziua 
cînd eu le voi îmblînzi".

B. Roger, Săveni: „V-aș ruga să-mi răspundeți și 
mie la o întrebare simplă: la ce vîrsta poate citi un 
elev cărți de dragoste ?"

întrebarea nu e chiar 
așa de simplă. In primul 
rînd, ce înseamnă „cărți 
de dragoste"? „Carte de 
dragoste" poate fi și un 
roman lipsit de orice va
loare artistică, de o vul
garitate agresivă ca, de 
pildă, „Elevul Dima din- 
tr-a șaptea" de Octav 
Dessila, care la vremea 
respectivă circula clandes
tin pe sub băncile tuturor 
liceelor, dar și „Război și 
nace" de Tolstoi, romane
le lui Sadoveanu, Rebrea- 
nu, Camil Petrescu. Deci, 
cel mai important pentru 
lectorul adolescent este să 
aleagă autorii, pentru că 
toată literatura lumii a

trecut prin acest sublim 
sentiment. In al doilea 
rînd, vîrsta nu are nici o 
importanță, literatura bună 
a fost întotdeauna decen
tă și delicată. Putem in
terzice „Romeo și Julie- 
ta" celor ce n-au împlinit 
încă 18 ani ?

I. Vasile, Reșița: Cred 
că e mai bine să rămâ
neți lîngă părinți. Căsăto
ria cu tînăra de care 
îmi vorbiți mi se pare ris
cantă.

Distrus, Pucioasa: Cînd 
veniți prin București, 
luați legătura cu redac
ția și vom încerca să vă 
ajutăm.

S. Marina Maria, București : „Publicînd scrisoarea 
lui N. Florian din Cugir ați pus în discuție una din
tre problemele spinoase ce predomină concepțiile< unor 
fete. N. F. nu poate înțelege „acest sex frumos", cu 
toate că a înțeles și a admis marile descoperiri ale lu
mii, nu poate 'înțelege dragostea călăuzită de interese 
egoiste, dragostea lipsită de altruism și jertfa de sine. 
E și firesc. Este adevărat că sînt destule fete care cul
tivă o dragoste formală, care aleargă după titluri și 
situații, dar să nu uităm că sînt și băieți care fac a- 
celași lucru. El, respectivul, uită deodată să mai vină 
la întîlnire, uită totul, pentru că a cunoscut o altă 
fată, mai fină, mai cultă, cu o situație ademenitoare. 
Asemenea întîmplări am trăit și eu. De unde apar și de 
ce apar astfel de defecțiuni în caracterul unor fete sau 
băieți? Bineînțeles, totul pornește de la educația pri
mită. De aceea consider că este bine să se discute ast
fel de probleme".

G. Bâgiu, Bacău : „Vă scriu nu din dorința de a-mi 
publica scrisoarea, ci din necesitatea de a da un răs
puns tânărului N. Florian al cărui necaz și ale cărui 
păreri cu privire la sexul frumos le-am aflat în ru
brica din 27 martie. N-am să caut cuvinte frumoase în 
cele ce voi spune, e inutil, frumusețea ar trebui s-o 
dea esența celor ce voi relata.

Tînărul Florian are o decepție în dragoste, ființa 
iubită l-a părăsit, schimbîndu-l cu cineva superior din 
punct de vedere material, fapt ce a făcut să-i răstoar
ne întreaga schelărie a concepțiilor sale despre femei în 
general. Să-i dăm sau nu dreptate ? Cred că ar tre
bui ca înainte de a ne pronunța să răsfoim colecția 
„Scînteii tineretului", și vom vedea că în rubrica pe 
care o semnați găsim sute și sute de cazuri în care 
fete sau soții povestesc cazuri mai grave sau mai pu
țin grave în centrul cărora ca principal răufăcător stă 
bărbatul. De ce atunci fapta iubitei tale, tinere Flo
rian, n-ar fi moneda cu care femeile înșelate în dra
gostea lor, în celelalte cazuri relatate, să ne plătească ? 
Departe de mine gîndul de a da dreptate fetelor ce 

Exigență și discernămînt

«

h

DE PESTE HOTARE

UMOR • UMOR

procedează ca iubita dumitale, dar trebuie să înțele
gem că sîntem răi deopotrivă și să judecăm aspru fie
care situație.

Am și eu tot 25 de ani și am trăit și eu o aseme
nea întâmplare pe cînd aveam 20 de ani. O fată pe 
care o iubeam cum poți iubi la această vîrstă, m-a pă
răsit de dragul unui învățător, cînd eram pe punctul 
de a ne căsători. Trebuia, deci, să nu mai am încre
dere în dragostea fetelor ? Eram pe atunci numai ges
tionar, iar fata cu pricina terminase liceul și era în
vățătoare suplinitoare. S-ar părea că mă părăsise din 
pricina meseriei mele. Nu aș fi sincer dacă n-aș spu
ne că eram și eu trist. Era tot primăvară ca acum și 
poate că primăvara astfel de întîmplări au o mai mare 
rezonanță în sufletul nostru.

Timpul a trecut. Astăzi sînt în ultimul an al studen
ției. In anul I m-am căsătorit cu o colegă de institut. 
Ea era în anul III. Deși urma să mă aștepte încă doi 
ani, n-a ezitat. Acum avem un copil. Abia aștept să 
termin institutul și să merg acasă, să fim tot timpul 
împreună. Sînt atîtea fete care, cu sinceritatea senti
mentelor lor, sînt în stare să acopere golul sufletesc al 
altora. Să le disprețuim pe cele superficiale, dar să nu 
absolutizăm. Omul este un rezervor imens de dragoste 
și iubirea rănită sau ucisă chiar de o mînă neîndemî- 
natecă, de un suflet colțuros, renaște ca pasărea Phoe
nix din propria-i cenușă. Așa că să nu disperăm.

Toți sîntem buni și toți sîntem răi, e necesar să știm 

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BÂIEȘU

însă să înclinăm acul balanței mai mult spre bine sau 
măcar să-l ținem la zero și atunci vom ști și vom avea 
cui dărui buchetele de ghiocei și viorele care se vind, 
desigur, și pe străzile orașului Cugir.

Doresc să uiți totul, tinere Florian. Sîntem la vîrsta 
cînd nu mai credem că tot ce zboară se mănîncă. Pri
măvara aceasta este prea frumoasă ca s-o tulburăm cu 
necazurile noastre mărunte".

Maria D., București: „Poate nu m-aș fi hotărît să 
vă scriu dacă nu citeam scrisoarea pe care ați primit-o 
de la N. Florian din Cugir și pe care ați publicat-o 
în numărul din 27 martie 1971.

Se spunea acolo despre „disprețul și ura față de se
xul frumos". Se face deci o generalizare. Oare din 
ceea ce am trăit eu în ultimii doi ani pot trage ace
eași concluzie ?!

M-am căsătorit în anul 1967 cu un tînar pe care 
nu-l iubeam prea mult la data căsătoriei, dar pe care 
în scurt timp am început să-l iubesc cu o patimă de 
care nu m-aș fi crezut capabilă, am început să cred 
că nu va exista fericire mai mare în viața mea decît 
aceea de a fi mereu alături de el. El era pentru mine 
ceea ce o pîine caldă este pentru un flămînd, el era cel 
pentru care trăiam și pentru care aș fi făcut totul ca 
să-l știu fericit. Credeam că nimeni nu se iubea mai 
mult ca noi, că nu există un cuplu mai desăvîrșit. 
Dar m-am înșelat și ce groaznic m-am înșelat!

In luna în care s-a împlinit un an de la căsătoria 
noastră am luat prima palmă. Ce mult m-a durut acea

{Urmare din pag. I)

prin a spune că, în județul 
Sibiu există zece coruri, treizeci 
formații de dansuri, șase grupuri 
folclorice, peste cincizeci de for
mații de teatru, treizeci de fan
fare, douăzeci de brigăzi artis
tice, o orchestră de muzica 
populară, șaptesprezece formații 
de muzică ușoară etc., cifre 
de natură să sugereze participa
rea masivă la mișcarea artistică 
de amatori. Demn de relevat, 
majoritatea acestor formații 
ființează în mediul rural — cel 
puțin cite una în fiecare sat 
unde există și populație ger
mană — ceea ce întărește, fap
tic, afirmația făcută mai sus 
despre tradițiile culturale ale 
județului. O primă constatare, 
atestînd permanența acestei 
mișcări artistice cuprinzînd 
populația de limbă germană este 
aceea că formațiile artistice de 
amatori au stagiune permanentă 
reperînd, astfel, cu precizie, ca
lendarul cultural al anului se 
înțelege, completat și cu mani
festări ale formațiilor profesio
niste. Trebuie adăugat, această 
stagiune permanentă are ca 
punct de vîrf concursuri și 
festivaluri anuale pentru toate 
genurile de formații, concursuri 
prilejuind manifestări de a- 
îeasă ținută artistică. Vom ilus
tra cu un singur exemplu edi
ficator t festivalul de fanfare — 
singurul de acest gen din țară 
— se află anul acesta la a patra 
ediție. Fanfara din Apoldul de 
Sus, comuna Miercurea Sibiu
lui, care și-a sărbătorit recent 
centenarul, cea din Șura Mare 
sau Cristianu sînt doar cîteva 
dintre formațiile fruntașe al că
ror repertoriu și ținută interpre
tativă le situează lîngă formații
le profesioniste. Compozitorul și 
dirijorul Fisi Carol, dirijorii 
Glatz Walter, Drotlef Mihai sînt 
cîțiva dintre animatorii acestor 
fanfare cunoscute nu numai în 
raza județului Sibiu.

Un loc nu mai puțin important 
în acest context cultural-artistic 
âl ocupă formațiile corale — și 
aici trebuie amintit prestigiosul 
cor de amatori aotivînd pe 
lîngă Filarmonica de Stat din 
Sibiu — prezente pe scena cămi
nelor și caselor de cultură cu 
un repertoriu divers, cuprinzînd 
piese reprezentative, din creația 
muzicală populară și cultă a 
populației germane de pe terito
riul țării noastre, regularitatea 
cu care au loo parăzile portului 
și dansului popular, manifestări 
prilejuind sărbătorești întîlniri 
ale acestor formații artistice cu 
publicul larg, român și german. 
Nu puține rînduri ne-ar trebui 
pentru a consemna activitatea 
și manifestările formațiilor de 
teatru a căror stagiune este, de 
asemenea, permanentă. Abor- 
dînd un repertoriu în care 
ponderea pieselor de inspirație 
populară este hotărîtoare. cele 
peste einrîzeci de formații de 
teatru de amatori constituie o 

componentă însemnată a mișcă
rii teatrale a județului. La că
minul cultural din comuna 
Axente Sever, de exemplu, ac
tivează nouă formații de teatru 
în limba germană. In întîmpi- 
narea alcătuirii repertoriului 
acestor formații, Casa județea
nă a creației populare Sibiu a 
editat în anul 1970 două piese 
în dialect săsesc, avînd trecut 
în planul său de tipărituri pe 
anul în curs o culegere de tea
tru, iar pentru formațiile corale 
o culegere de cîntece, ambele 
săsești. La acestea trebuie adău
gate alte două culegeri : de 
cîntece populare și cîntece co
rale săsești, două piese de tea
tru pentru copii, o culegere de 
folclor literar, una de dansuri 
populare din județul Sibiu, o 
altă culegere de piese de teatru 
toate intrate deja, încă din anii 
trecuți, în repertoriul formații
lor amintite.

In același context se înscriu 
și sărbătorile populare semnifi- 
cînd. obiceiuri de muncă, cum 
ar fi cea din bazinul pomicol 
Cisnădioara la care participă 
deopotrivă, germani și români, 
carnavalurile, toate purtînd am
prenta tradițiilor comune ale a- 
cestui teritoriu unde conviețu
iesc în deplină înțelegere popu
lația română și naționalități 
conlocuitoare. Muzeul județean 
din Mediaș, care cuprinde și 
artă populară, port popular să
sesc și maghiar, Casa memo- 
rială Ștefan Ludwig Roth din a- 
celași. oraș, o casă săsească din 
secolul XVIII recent reconsti
tuită la Cristianu, Muzeul să
tesc de la Gura Rîului, un alt 
muzeu etnografio și de artă 
populară săsească ce se va 
deschide curînd, atestă din plin, 
valorificarea tradițiilor specifice 
populației din aceste locuri. In. 
mediul rural funcționează uni
versități populare în cadrul că
rora cursurile se țin și în limba 
germană i Dumbrăveni, Tălma
ci u, Axente Sever, Cisnădioara 
alături de cele din orașele Si
biu, Mediaș, Cisnădie, . Agnita. 
Aici se țin cursuri a căror te
matică variată cuprinde aspecte 
din viața economică și culturală 
a patriei noastre, cursuri de is
toria civilizației, conferințe dez- 
bătînd cele mai diverse domenii 
de activitate umană, despre 
realizările actuale ale regimului 
nostru, expuneri legate de a- 
propiata sărbătoare a Semicente
narului creării partidului, con
ferințe privind viața și activi
tatea unor personalități ale 
populației germane din tara 
noastră, viața culturală, artisti
că, tradițiile acesteia. Iată cîte
va titluri de conferințe: „Aspec
te ale luptei comune ale româ
nilor și sașilor" — la Universi
tatea populară din Agnita, 
„Tradiții culturale săsești", „Li
teratura în dialect săsesc", „Mu
zica populară săsească" — la 
cea din Axente Sever etc. Con
ținutul bogat al acestor expu
neri, nivelul dialogurilor sînt

palmă venită de la mîna pe care deseori o sărutasem I 
Dar cum primul pas este greu, după prima palmă au 
urmat și altele. Mai tîrziu au început minciunile, sub
terfugiile, a început să evite prezența mea și mai tîr
ziu să-și și facă program de unul singur. Chinul pu
sese stăpînire pe mine, presimțeam ruptura. Puțin mai 
tîrziu am aflat totul. In viața lui intrase v altă per
soană, o tînără care încă nu împlinise 18 ani și ca^e 
lucra în aceeași secție de producție cu mine și cu eb

Am încercat să evit ruptura vorbind frumos cu el, 
vorbind cu mama ei, dar efectul a fost contrariu : 
ne-am despărțit, iar el s-a mutat la ea acasă. Înainte 
de a ne despărți au intervenit părinții lui și ai mei. Pe 
ai lui îi sfida, iar.alor mei le-a spus că „mă va bate 
pînă voi ajunge o scobitoare".

La cîteva zile de la despărțire a înaintat acțiune de 
divorț bazată pe „nepotrivire de caracter", iar după 
cîteva luni de zile a început să mă roage să ne îm
păcăm. Și ne-am împăcat după ce el, cu lacrimi în 
ochi, m-a rugat să-i acord o șansă, că ,,nu va mai greși 
niciodată". Dar după două săptămîni a uitat totul și 
a plecat din nou la cealaltă. Au mai trecut aproape d 
luni, iar a revenit cu aceleași rugăminți. L-am refuzat. 
Au intervenit părinții lui, spunîndu-mi să mă împac 
cu el că „este distrus", iar ai mei rugîndu-mă să fac și 
a doua încercare de dragul lor. Și am făcut-o. De 
data aceasta totul a durat numai o saptămînă, timp în 
care și-a retras și acțiunea de divorț și iar a plecat. 
Singura explicație pe care mi-a dat-o a fost că de

dragul meu a venit acasă, că nu mai putea sta fără 
mine, dar tot de dragul meu pleacă, să nu mă mai 
chinuiască. s

Au trecut alte cîteva luni de absență totală și iar re
venirea. Nu-l puteam da afară din casă pentru că eu 
locuiam în spațiul lui. Cîteva zile mi-a dat impresia că 
a venit doar pentru că aici era domiciliul lui, dar mai 
tîrziu a început să mă preseze cu aceeași problemă : 
„împacă-te, că e ultima greșeală".

O săptămînă și apoi totul desfăcut. Acum, deși este 
împreună cu cealaltă, cînd ne întîlnim nu ezită să-mi 
spună că regretă totul și că dacă vom divorța se va 
putea liniști numai atunci cînd va găsi o femeie în 
genul meu.

Ce pot spune, oare, acum despre bărbați, în cine 
mai pot avea încredere, cine îmi va încălzi sufletul as
tăzi înghețat ? Cine mă va face să uit totul și să cred 
că doar el a fost rău ?

Cînd cu ochii minții văd acest dezgustător spectâcol 
simt o durere aproape fizică, simt o dorință irezistibilă 
de a fugi de trecut.

Sper că aceste rinduri, dacă vor fi publicate, să fie 
citite și de N. Florian, să afle că la 25 de ani o fe
meie este dezorientată și cu simțămîntul că golul din 
suflet nu i se va mai -umple niciodată".

Primele scrisori primite 
pe marginea scrisorii du
mitale, stimate N. Florian 
din Cugir, dovedesc că e- 
coul suferinței bărbaților 
umiliți de femeile superfi
ciale și nerecunoscătoare 
a fost cu totul invers. Re
iese din cele de mai sus 
că bărbații pot fi și sînt 

chiar mai răi decît femei
le, ei sînt cei care nu știu 
și nu vor să aprecieze a- 
devăratele și frumoasele 
sentimente.

în sfîrșit, eu nu mi-am 
pierdut calmul, aștept și 
alte scrisori care să echi
libreze situația. Discuția 
continua.

asigurate, îp primul rînd, de 
colectivul de conferențiari ri
guros alcătuit din intelectuali 
de prestigiu, de origine ger
mană din județ, colectiv avînd 
un program de deplasări per
manent. In cadrul Universității 
populare de la Mediaș funcțio
nează un curs, de cultură muzi
cală cu o participare deosebit de 
numeroasă, un curs de literatură 
germană; la Agnita cursul 
intitulat „Caleidoscop literar 
științific" și cursuri de limba 
germană ; la Cisnădie cursul 
„Din istoria culturii" î la Sibiu 
„Din istoria culturii transilvă
nene", „Din enigmele vieții", 
cursuri de limba germană pen
tru începători și avansați și 
lista acestora poate continua cu 
cele din cadrul universităților 
populare sătești.

In întreaga activitate desfășu
rată de formațiile artistice de 
amatori, în cadrul caselor de 
cultură și căminelor culturale, 
prezența organizației de tineret 
se face simțită permanent atît 
prin acțiuni inițiate de către ti
neri cît și prin acțiuni organi
zate în colaborare cu forurile 
culturale și sindicale din județ. 
Astfel, au avut loc în ultimele 
luni, organizate de către comi
tetul județean, comitetele orășe
nești și comunale U.T.C., întîlniri 
ale tinerilor cu activiști de 
partid în care s-a discutat des
pre aspecte actuale din econo
mia noastră socialistă, s-au 
ținut expuneri cu teme din is
toria glorioasă a Partidului Co
munist Român, au avut loo in- 
tîlniri cu vechi activiști de par
tid, cu ziariști de la săptămînă- 
Iul de limbă germană din Sibiu, 
cu redactori de la ziarul 
„Neuer-Weg“, acțiuni la care 
au participat tineri români și 
germani. Tn cadrul săptămînii 
culturii organizată în orașul 
Mediaș a fost vizitată, de către 
un mare număr de tineri, Casa 
memorială Ștefan Ludwig Roth. 
De altfel, planul de acțiuni al 
comitetului județean U.T.C. 
prevede pentru lunile următoare 
organizarea, la nivelul județu
lui, a unui festival al dansului, 
cîntecului și portului săsesc, o 
paradă a portului și cîntecului 
la Slimnic. La concursul „Oma
giu partidului" au participat si 
formații artistice germane prin
tre care : corul mixt al Casei 
de cultură din Cisnădie, forma
ția de dansuri a Casei de cul
tură din Agnita.

Participînd la cîteva din mani
festările artistice și culturale ce 
au avut loc în ultimele două 
săptămîni în județul Sibiu 
ne-am putut da seama de serio
zitatea cu care formațiile de a- 
mațori înțeleg să profeseze actul 
artistic, am observat participa
rea masivă la toate formele de 
difuzare în masă a culturii, a 
unui public compus din români, 
maghiari, germani, animați de 
aceleași preocupări și aceleași 
exigențe față de rolul educativ 
al activităților cultural-artistice.

â
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Plenara Consiliului Politic 
Superior al Forțelor Armate

A avut loc plenara Consiliu
lui Politic Superior al Forțelor 
Armate ale Republicii Socialiste 
România. Cu acest prilej a fost 
analizată activitatea comandanți
lor, consiliilor politice, comitete
lor și organizațiilor de partid pen
tru înfăptuirea sarcinilor ce le 
revin din hotărîrile de partid și 
de stat în direcția întăririi conti
nue a capacității de lupta a ar
matei noastre populare.

Cu acest prilej a fost adresată 
o telegramă Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân. tovarășului NIC OLAE 
CEAUȘESCU, în care, după ce 
se exprimă mulțumiri parti
dului pentru grija pe care 
o poartă armatei, se spune, 
printre altele: Comandanți și 
activiști de partid, cadre și mili
tari în termen, strins uniți sub 
steagul înălțat și purtat eroic, de 
cincizeci de ani, de minunatul

CARE ESTE NUMĂRUL PRIETENILOR TAI? răspund
108 elevi din cis. IX—XII.

Specifică : Nr. elevi
Nici unul 9
De la 1—3 «4
De la 4 la 10 30
Foarte multi (10—25) 25

în general relațiile tinerilor 
cu tinerii sînt numeroase, 55 
de tineri din 108 au peste pa
tru prieteni. îngrijorător este 
numărul mare de singuratici 
pe care îl dă o singură clasă 
și încă una aflată la sfîrșitul 
liceului.

Unele răspunsuri mărturi
sesc impasul prin care trec 
autorii lor. Iată două răspun
suri date din clasa a IX-a : 
„B imposibil să dau un număr 
al prietenilor mei pentru că 
nu am“, „Singurul mai prie
ten adevărat este marnă". Dis
crepanța dintre dorința natu
rală de a se împrieteni și si
tuația momentană este remar
cată chiar de cei ce dau răs
punsuri de felul celor de mai 
sus „Nu înseamnă că sînt o 
singuratică...", „Nu îmi place 
să fiu însingurat, am destui 
tineri de vîrsta mea în jurul 
meu, dar....".

Dar ce contează numărul 
prietenilor ? Un răspuns din 
clasa a XII-a pare să nu dea 
importanță acestui lucru : „U- 
neori poți fi „în doi" alteori 
poți fi „în zece". în acest răs
puns nu este cuprinsă ideea 
deosebirii calitative dintre 
prieteni, număr de prieteni, 
și grupul unit. Se face un salt 
calitativ de la relația biunivo
că între doi prieteni la relația 
multivocă din cadrul grupu
lui.

PRIETENII TAI FORMEAZĂ UN GRUP UNIT?

Fiecifică: Nr. elevi Observații
pi stenii izolate 50 două grupuri in perspectivă,

3 grupuri slab legate
grup unit 53
ambele relații 4

Numerele — rezultate ale 
anchetei — sînt apropiate. Se 
observă printre cei care au 
prietenii izolate două situații. 
Unii sînt singuratici, au 1, 2, 
3 prieteni cel mult și nu se 
poate pune problema unui 
grup. Alții au, dimpotrivă, 
mulți prieteni, unii chiar 11, 
15, 20, dar acest număr mare 
este format din relații izola
te. De ce 10—15 prieteni nu 
se pot uni, nu pot forma un 
grup ? Urmărind această di
recție, ne-am adresat cîtorva 
colegi cu întrebări mai amă
nunțite încercînd să desprin
dem o psihologie a vîrstei. 
INTERVIURI

lonescu Paul cl. a Xl-a D.
Rep. Ai un grup de prie

teni ?
I. P. Da. Sîntem cinci prie

teni. Dar am și doi-trei prie
teni izolați.

Rep. De cînd îi cunoști și ce 
vă unește ?

I. P. li cunosc de 5 ani. 
Eram mai mulți inițial, colegi 
de clasă, apoi ne-a mai des
părțit viața.

Rep. Viața ? !
I. P. Unul a rămas repe- 

* țnt, altul s-a mutat la altă 
școală. Toți cei care am rămas 
jucăm baschet în echipa șco
lii, dar nu numai de asta sîn
tem împreună.

Rep. Cînd, cu ce ocazie 
stați împreună ?

I. P. Mergem acasă de la 
școală, prelungim cit putem 
întoarcerea. Apoi la teatru, la 
film, facem ceaiuri, ne vizităm 
serile.

Elena Crețu cl. a XII-a B.
Rep. Ai un grup de prie

teni ?
C. E. Nu. Am 3 buni prie

teni, dar nu un grup.
Rep. Și ei sînt izolați ?
C. E. Nu. Unii din ei au un 

grup.
Rep. Ești căpitan în echipa 

de baschet a școlii. Membrii 
echipei nu se văd și in afara 
meciurilor ?

C. E. Mă înțeleg bine cu fe
tele. dar nu mă văd cu ele 
decît la antrenamente și la 
meciuri. Ele sînt toate din cla

nostru partid, ne angajăm să 
muncim cu aceeași perseverență 
pe terenurile de instrucție și pe 
șantierele economiei naționale, să 
întărim legătura și cooperarea cu 
gărzile patriotice și detașamen
tele de pregătire militară a tine
retului, dovedindu-ne deopotrivă 
apărători de nădejde și construc
tori pricepuți ai patriei. Această 
hotărîre izvorăște din dragostea 
nemărginită și devotamentul mi
litarilor de toate gradele, indife
rent de naționalitate, față de pa
trie, popor și partid, din convin
gerea nestrămutată că susținînd 
unanim și înfăptuind ferm, umăr 
la umăr cu toți cei ce muncesc, 
politica internă și externă marxist- 
leninistă a partidului, ne înde
plinim datoria sacră față de pre
zentul și viitorul României so
cialistei

(Agerpree)

Observații
8 din cis. XII-a H 

15 din cls. XII-a H

MARILE EXEMPLE
In orice domeniu de mani

festare umană găsim exemple, 
dovezi ale puterii grupurilor 
animate de pasiuni comune, 
de un ideal comun. Este cu
noscut grupul pictorilor im- 
presioniști Monet, Pissaro, 
Seurat, Renoir, Degas, Van 
Gogh, Gaugain, Toulouse Lau- 
trec ; apropiați de vîrsță, de 
concepție, acești pictori atît. 
de valoroși și diferiți ca per
sonalități individuale au reu
șit în grup să impună o nouă 
concepție despre artă. Grupul 
de cineaști avînd între 18 și 
24 ani Dziga Vertov, Kuleșov, 
Eisenstein, Pudovkin, Dowjen- 
ko, au pus bazele cinemato
grafului de artă sovietic în 
anii de după Revoluția din 
Octombrie.

Ideile social politice, idealul 
libertății și al dreptății au 
avut cea mai mare capacitate 
de unire a tinerilor. Ne gîn- 
dim la grupul de revoluțio
nari romăni de la 1848, tineri 
entuziaști uniți sub semnul 
tricolorului. Istoricul organi
zației noastre revoluționare 
oferă, de asemenea, multe 
exemple. Pe șantierele de ti
neret, pe șantierul Bumbești- 
Livezeni, între voluntarii ve- 
niți din toate colțurile tării 
s-au legat prietenii pe viață.

Continuăm investigația pe 
această linie cu întrebarea : 

sa a X-a, se întîlnesc și în 
restul timpului.

Rep. Ce faci în timpul liber?
C. E. Ascult muzică pe 

plăci, la magnetofon, ascult 
concertele la televizor, la ra
dio. Merg la teatru foarte 
mult.

Rep. Nu ți se întîmplă să ai 
timpi morți, lacune în care 
să simți lipsa unui grup de 
prieteni ?

C. E. Nu. De mică progra
mul meu a fost foarte strîns. 
Și de fapt, m-am ferit de 
grupuri, mi-e teamă că mi-ar 
mînca timpul meu bine chib
zuit.

Adrian Cenușă, clasa a 
X-a E.

Rep. Ai un grup de prie
teni ?

C. A. Am un grup de 10 oa
meni.

Rep- Cînd și unde v-ați cu
noscut ?

C. A. Ne-am format un 
grup de vreo 6 luni, sîntem 
dintr-a X-a și a Xl-a de la 
„Sadoveanu".

Rep. Ce crezi că vă leagă 
pe voi ?

C. A. Multe. Sîntem toți 
foarte veseli. Trei din noi fac 
baschet și alți trei au făcut 
înainte. Jucăm toți tenis de 
cimp, locuim în aceeași zonă. 
Ah, era să uit principalul. 
Desenăm cu toții tot timpul, 
majoritatea vrem să devenim 
arhitecți.

Rep. Ce, faceți cînd vă în- 
tîlniți ?

C. A. Mergem la teatru, la 
film. Ne întîlnim serile, ne 
plimbăm, mergem la cofetă
rie, și desigur ceaiuri, din 
cînd în cînd.

Marius Rădulescu și Sorin 
Rădulescu. clasa a Xl-a E.

Rep. Aveți un grup de prie
teni ?

R. M. Nu. Avem cam zece 
prieteni izolați-

Rep. De unde vă cunoașteți?
R. S. Sînt foști colegi din 

școala generală și colegi noi.
Rep. Cînd vă întîlniți cu 

ei ?
R. S. Foarte rar. Acciden-

Ambasadorul Republicii 
Populare Ungare la București, 
Ferenc Martin, a oferit vineri 
un cocteil cu prilejul celei 
de-a 26-a aniversări a elibe
rării Ungariei de sub jugul 
fascist.

Au participat tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar 
al C C. al P.C.R., Iosif Banc, 
membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Vlad, șeful 
Secției de relații externe a 
C.C. al P.C.R., membri ai C.C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, condu
cători ai unor instituții cen
trale, organizații de masă și 
obștești, oameni de știință, 
artă și cultură, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Prin decret al Consiliului 
de Stat au fost conferite or
dine și medalii ale Republicii 
Socialiste România unui nu
măr de 91 de mineri, construc
tori și proiectanți, pentru me
rite deosebite în activitatea de 
proiectare, construcții, deschi

TINERILOR
tal. Comunicăm uneori la te
lefon.

Rep. Ați avut în clasele mici 
un grup unit ?

R. M. Nu. Există un grup de 
clasă, dar noi nu făceam 
parte.

Rep. Cum vă petreceți 
timpul liber ?

R. M. Mergem la film, citim 
pentru școală, facem matema
tică.

Rep. Ieșiți seara să vă plim
bați ?

R. S. Nu, niciodată.
Rep. în timpul vostru liber 

nu există lacune în care să 
simțiți lipsa unui grup ?

R. M. Lacune există, dar ie 
umplem cu matematică.

Daniela Răducanu, clasa a 
X-a F.

Rep. Ai un grup de prie
teni ?

R. D. Nu, am o singură 
prietenă, o colegă.

Rep. Timpul liber îl petreci 
numai cu ea ? Ce faceți ?

R. D. Mergem la teatru, ci
tesc și mai ales pictez, lucrez 
în metal. Uneori, accidental, 
mă întîlnesc cu colegii.

Rep. Ai frecventat vreun 
cerc de arte plastice ?

R. D. Nu. Pictez și lucrez la 
mine acasă.

Rep. Toți colegii tăi sînt 
izolați ?

R. D. Nu, există grupuri. 
Dar eu le-am găsit formate. 
Nu cred că poț pătrunde în 
ele, par înconjurate de un zid. 
în afara colegjior clasă niL 
prea am cum- sătrti fac re-'* 
lății.

Marius Solomon, clasa a 
IX-a C.

Rep. Ai un grup de prie
teni ?

S. M. Da. Sîntem 10 în grup.
Rep. De unde provine grupul 

vostru ?
S. M. Sînt foști colegi, prie

teni din copilărie.
Rep. Prietenia se bazează 

pe legătura din clasă ?
S. M. Nu cred. Asta a fost 

un factor, alt factor este că 
locuim în aceeași zonă. Dar 
există și niște motive mai 
importante. Sîntem majorita
tea preocupați de matematică, 
mulți din noi joacă baschet. 

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Producție a studiourilor cehosiovaceProducție a studioului Jadran Film-Zagreb 
Scenariul și regia : FADIL HADZIC

(continuarea serialului început cu filmul 
HAIDUCII LUI ȘAPTECAI

Scenariul : EUGEN BARBU, MIHAI OPRIȘ 
Regia : DINU COCEA

Cu : Florin Piersic, Marga Barbu și alții.

Regia : JOSEF PINKAVA
Cu : Michal Vavrusa, Vladimir Brabec, Milena 

Dvorskă, Drahomira Hofmanova, Jiri Vala
Cu : Ivica Vidovic, Dragutin Dobricanin, Janez 

Hocevar, Zoran Longinovic.

dere și exploatare a minelor 
de lignit din Bazinul carbo
nifer Oltenia.

Festivitatea înmînării dis
tincțiilor a avut loc la Tg. Jiu.

Vineri dimineața a plecat 
spre Roma o delegație a Con
siliului Popular al municipiu
lui București, condusă de Du
mitru Popa, președintele Co
mitetului Executiv, primarul 
general al Capitalei, pentru a 
participa la vernisajul Expo
ziției „București 1971", orga
nizată în capitala Italiei, ca 
răspuns la deschiderea unei 
expoziții similare a orașului 
Roma ce a avut loc anul tre
cut, la București.

La București au început vineri 
lucrările sesiunii științifice orga
nizate de Academia de Științe 
Sociale și Politice a Republicii 
Socialiste România, Institutul de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R. și Aca
demia de învățămînt social-poli
tic „Ștefan Gheorghiu" de pe lin
gă C.C. al P.C.R., cu prilejul a- 
niversării a 100 de ani de la 
proclamarea Comunei din Paris.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Miron Constantinescu, 
președintele Academiei de Științe 
Sociale și Politice.

Chiar dacă variază preocupă
rile, ne completăm reciproc. 
O fată se ocupă mult cu lim
ba engleză, cîțiva băieți cu 
matematica, cîțiva cu desenul, 
cu arhitectura. O dovadă este 
că am rămas prieteni, deși 
am dat la licee diferite.

Rep. Vă vedeți des ?
S. M. Des, o dată, de două 

ori pe săptămînă. Mergem la 
teatru, la film, mergem la 
zile de naștere, la ceaiuri, co
municăm aproape zilnic.

CONCLUZII

Unirea tinerilor în grupuri, 
trăirea în comun a momen
telor de destindere, contactul 
cu arta și formarea unor opi
nii estetice în comun, răspun
de unei necesități, a structu
rii psihologice a adolescentu
lui.

Acceptînd necesitatea gru
pului, trebuie să ne fie lim
pede ce înțelegem prin viața 
în grup.

— O simplă adunare de 
zece oameni nu înseamnă un 
grup.

— Unirea în unicul scop al 
„tocării" timpului este dău
nătoare și fără sens. Grupul 
nu trebuie să capete acea de
numire peiorativă de „gașcă".

— Bine organizat, bine con
ceput, grupul ne susține în 
munca noastră, în preocupă
rile noastre.

Glașa formes®, uțtgtpt jjjn 
îpunc't de--vedere- - aLtsCopaltti 
urmărit dg jșcoală. *dgr pu . în
totdeauna favorizează fofrfia- 
rea de grupuri unite și ade
vărate de prieteni.

— Cluburile, cercurile știin
țifice, cenaclurile de artă 
plastică sau literare sînt 
locuri unde tineri cu afinități, 
tineri capabili să formeze în- 
tr-adevăr un grup se pot des
coperi.

Aceasta este și îndrumarea 
dată în Raportul prezentat în 
Congresul al IX-lea al U.T.C. 
„La nivelul fiecărei organiza
ții să se desfășoare o activi
tate vie, de sine stătătoare, 
cu un conținut cit mai bogat 
și atractiv în care să fie atra
să întreaga masă a tinerilor".

[■ FOTBAL 1971—ANUL
RECONFIRMĂRII

• IN SFERTURILE de finală 
ale probei de simplu masculin 
din cadrul- turneului interna
țional de tenis de ,1a Nisa, Ilie 
Năstase l-a învins cu 4-6. 6-2, 
6-2 pe francezul Jauffre. El s-a 
calificat în semifinale urmînd 
să primească replica spaniolului 
Orantes.. Pala (Cehoslovacia) 
l-a eliminat cu 6-4, 6-3 pe Ion 
Tiriac. în semifinalele probei 
de dublu Tiriac și Năstase au 
învis pe Orantes, Munoz (Spa
nia) cu 6-3, 6-3, . calificîndu-se 
pentru finală.

PESTE 12 000 de spectatori 
au . urmărit aseară în sala 
„Westfalenhalle" din Dortmund 
finala celei de-a 10-a ediții a 
„Cupei campionilor europeni" 
la handbal masculin, în care 
s-au intîlnit VFE Gummersbach 
(R.F. a Germaniei), deținătoarea 
trofeului, și echipa Steaua 
București. Handbaliștii vest- 
germani au condus la un mo
ment dat cu 11—8 apoi cu 
15—13, 16—14 ca, pînă la urmă, 
ei să cîștige cu mari emoții la 
numai un gol diferență.

„Mondialele*4 studențești de handbal

Primul nostru meci — 
o veritabilă finală 

■Corespondență telefonică de la G. MITROI—
Cititorii, cunosc desigur cîte 

ceva despre întrecerea supremă a 
handbalului universitar : că ne 
aflăm la a 4-a ediție, care se des
fășoară în Cehoslovacia, între 3 
și 11 aprilie și la care țara noastră 
participă cu o reprezentativă am
bițioasă și veleitară.

Organizatorii au împărțit cele 16 
echipe participante în patru gru
pe, avînd drept capete de afiș re
prezentativele : U.R.S.S. (campi
oană mondială universitară „en 
titre"), în grupa A, României 
(vicecampioană mondială), în 
grupa B, Suediei (locul III la 
precedentele mondiale studen
țești) în grupa C și Ceho
slovaciei (ca țară organizatoa

re) în grupa D. întrecerile din 
grupe sînt găzduite de două oră
șele de provincie, urmînd ca din 
8 aprilie să se joace la Praga, 
sferturile, apoi semifinalele și, 
duminică, 11 aprilie, finala.

Noi, românii, am sosit primii Ia 
Uhersche Hradiște. Localitatea 
este capitală de județ în regiunea 
Moraviei de Sud, un tîrg curat 
și liniștit, îmbrăcat în ultimii 
10—15 ani într-o haină industrială, 
asemănătoare cu Buzăul — cum 
spun băieții noștri, dar Penu, 
care este din Buzău, se supără de 
comparație fiindcă Uhersche Hra
diște are numai 18 000 de locui
tori. Să mai spunem la acest ca
pitol că am găsit aici o sală de 
sport agreabilă (circa 1 000 de 
locuri dintre care 658 pe scaune) 
și o ospitalitate de care probabil 
ne vom aduce aminte multă 
vreme.

Toate cele 8 echipe ale grupe
lor A și B locuiesc în același loc, 
ceea ce a constituit, joi și vineri, 
prilej pentru antrenori de a trage 
cu ochiul pe Ia vecini să vadă cu 
ce forțe au venit. Din acest punct 
de vedere, trebuie să spunem că 
ediția din acest an se anunță a 
fi cea mai grea și mai ridicată din 
punct de vedere valoric. Polonezii 
au adus efectivul naționalei, bul
garii la fel, iar sovieticii au venit 
cu veritabila echipă națională 
(mal reprezentativă decît cea cu 
care au jucat la Cluj în trofeul 
„Carpați") formație cu care pre
gătesc participarea la Olimpiadă. 
In aceste condiții mondialele stu
dențești sînt numai cu puțin sub 
nivelul trecutelor mondiale de la 
Paris ale primelor echipe.

Subliniind nivelul deosebit de 
ridicat al întrecerilor, celebrul 
antrenor federal iugoslav Ivan 
Snoi, ne vorbea într-un interviu 
ad-hoc despre dorința marilor 
puteri în handbal de a-și încer
ca la mondialele studențești, re

— Aș propune să în
cepem interviul cu pre
zentarea obiectivelor e- 
chipei naționale în anul 
1971.

— Ciștigarea grupei prelimi
nare din care facem pșrte in 
„Campionatul Europei" repre
zintă principalul nostru obiec
tiv pe anul în curs. Ne-am 
propus, de asemenea, șă aducem 
îmbunătățiri jocului echipei, ur
mărind, în primul rînd, mate
rializarea unei concepții ofen
sive și sporirea capacității de 
efort a jucătorilor.

— Apropo de concepția 
ofensivă : sinteți îngri
jorat de ineficacitatea a- 
tacului „tricolor" ? Cre
deți că la viitoarele me
ciuri ale reprezentativei 
sc va face simțită o creș
tere a „producției de go
luri" ?

— Sînt, într-adevăr, nemul
țumit de comportarea jucători
lor din linia ofensivă. Din pă
cate rezolvarea acestei proble
me — a creșterii eficacității 
prin goluri — nu , se va pro
duce, cred, prea ușor și într-un 
viitor imediat. Este o chestiune

prezentativele probabile pentru 
olimpiadă. Totodată însă, antre
norul iugoslav s-a arătat deza
măgit de modul în care au fost 
alcătuite grupele, după opinia sa 
în grupele A și B fiind plasate 
nu mai puțin de 7 pretendenți la 
medalii (U.R.S.S , Polonia, R.F.G., 
Bulgaria din grupa A, Iugoslavia, 
România, Danemarca din grupa 
B) iar în celelalte două grupe 
numai două pretendente (Suedia 
în grupa C și Cehoslovacia în 
grupa D). Este păcat, ne spunea 
domnia sa, că la Uhersche Hra
diște, vor trebui scoase din cursă 
trei formații foarte bune. Pentru 
că, de pildă, unele partide 
(România—Iugoslavia sau U.R.S.S. 
— Polonia) pot fi socotite adevă
rate finale ale competiției. Cre
dem că toți cunoscătorii de’hand
bal din țară sînt de acord cu a- 
ceste opinii ale antrenorului Snoi, 
mai ales dacă amintim că echipa 
sa cuprinde 8 din primii nouă 
handbaliști ai Iugoslaviei .

Vedeți prin urmare că nu este 
vorba de o competiție acolo, și 
că selecționata noastră deși va
loroasă este handicapată în mai 
multe privințe. Intîi pentru că 
Naționala noastră studențească nu 
se confundă (ca în cazul altor 
țări) cu naționala țării. Chiar și 
din cei care aveau drept de par
ticipare aici la „Universitare" 
ne lipsesc cîțiva : Gațu, Go
ran Marinescu, n-au fost se
lecționați, iar Birtolom este aștep
tat să^ sosească direct de la fi
nală dg la Dortmund, dar... după 
consumarea celui mai greu, meci 
(sîmbălă orele 16 cu iugoslavia). 

;SîntenX' handicapați de asemenea 
pentru^' că reprezentanții noștri 
Ștuderitești nu s-au antrenat su
ficient' împreună. în prima noas- 
tfă partidă cu iugoslavii, adevă
rată finală a competiției, flăcăii 
noștri sînt hotărîți să lupte pe 
viață și pe moarte chiar dacă ad
versarii (care știut este, reprezin
tă ceva în handbal), sînt dornici 
să cîștige și ei o dată și o dată 
o competiție mondială. Interna
ționalii Penu, Chicid, Guneș, 
Licu, împreună cu mai tinerii 
zburători Bota, Voinea și Cîrlan, 
reprezintă un „șepte" care — 
condus de antrenorul emerit Eu
gen Trofin așa cum știe el să 
conducă în fața unor adversari 
mai tari — este capabil să învin
gă prin alergare continuă și fine
țe tehnică, recunoscuta forță de 
joc a iugoslavilor. Mari nădejdi 
se pun și în oamenii de schimb : 
Orban, Dan Marin, Schmidt, 
Ștef, Panțîru și Schobel. Dacă în
ving în acest meci reprezentanții 
noștri au posibilitatea unui culoar 
mai bun în sferturi.

Interviul nostru cu
ANGELO NICULESCU

de durată. Resimțim acut lipsa 
unui „virf“ de valoarea lui Du- 
mitrache ; valoarea care l-a 
consacrat, bineînțeles, nu cea 
din sezonul ’70.

— Ce preocupări aveți 
la ora actuală ca antre
nor al reprezentativei na
ționale ?

— Mă preocupă lărgirea și 
întărirea lotului cu jucători noi, 
remarcați în prima parte a 
campionatului. Mă voi deplasa 
tot timpul la diferite meciuri 
ale etapelor, pentru a-i urmări 
pe selecționabili. în mod spe
cial îi voi urmări pe fundașii 
Nîculescu și Deselnicu (Univ 
Craiova), pe lanul și Stoicescu 
(Poli-Iași) și Bădin. Piteștea- 
nul Vlad este sub supraveghe
rea antrenorului său, Titus 
Ozon. Alți trei jucători aflați 
sub observațiile noastre — e 
vorba de Lupulescu, Cuperman 
și Oprea — au fost incluși, 
deocamdată, în lotul olimpic. 
Trecerea lor în lotul A este 
condiționată în bună măsură 
de randamentul pe care-1 vor 
da în meciul cu Albania de la 
Galați (18 mai).

— Nu ați avut nicio
dată prilejul de a vă 
spune părerea în privin
ța decalajului existent 
intre valoarea echipei re
prezentative și valoarea 
echipelor de club. O pu
teți face acum...

— în echipa națională au fost 
selecționați cei mai buni jucă
tori. Programul lor de pregă
tire a fost întocmit în mod rea
list, potrivit cerințelor și res
pectat cu strictețe. Am format 
o echipă — omogenă din punct 
de vedere tehnic și psihic — în 
a cărei instruire am mers pe 
obiective puține, dar impor
tante.

La începutul fiecărui sezon, 
formațiile de club își alcătuiesc 
programul de pregătire și o- 
biectivele. Dar totul se dă peste 
cap în funcție de rezultatul de 
duminică ; la noi, rezultatul ul
timei etape, determină procesul 
de antrenament! Antrenorii — 
cei mai mulți — sînt pricepuți. 
destoinici, buni meseriași, do
vadă solicitarea lor în străină
tate. Ei nu pot lucra, însă, în 
liniște. Conducătorii de cluburi 
— care în marea majoritate sint 
în afara problemelor legate de 
fotbal — se amestecă în trebu
rile antrenorilor, intervenind 
chiar la alcătuirea formațiilor. 
Există, deci, o suprapunere a 
atribuțiilor conducerii tehnice 
cu cele ale conducerii cluburi
lor. O delimitare fermă a acestor 
atribuții este imperios necesară. 
Odată și odată aceste relații 
trebuie să aibă un statut. 
C.N.E.F.S., Federația vor tre
bui să le rezolve.

Antrenorilor noștri, fără ex
cepție, am să Ie fac un reproș. 
Sînt foarte exigenți în privința 
respectării programului admi
nistrativ^ dar sînt inadmisibil 
de înțelegători atunci cînd ju
cătorii nu respectă sarcinile da 
joc sau de antrenament. Am 
auzit deseori că fotbalistul X a 
fost sancționat pentru că a în- 
tîrziat de Ia culcare, dar nicio
dată n-am auzit că a fost sanc
ționat pentru că nu a dovedit 
interes la antrenament sau pen
tru că și-a lăsat nesupraveghiat 
adversarul și acesta a marcat 
gol...

— De la decalaj să 
trecem... la Dobrin. Mulți 
spun că acestui fotbalist 
talentat îi purtați ran
chiună. E adevărat ?

— Simple speculații. între * 
mine și Dobrin nu a existaț« 
nici un conflict ! A existat, in , 
schimb, o permanentă nemul- *•
turnire din partea mea pentru £
modul cum înțelegea să se pre- * 
gătească, pentru randamentul 
slab dat de piteștean în cele Z
mai multe dintre jocurile inter* *
naționale. Pe Dobrin l-am a- 
preciat și-l apreciez foarte “
mult ; este un jucător talentat, £
valoros, cu posibilități certe de »
a deveni „proprietar" al tri- 7
coului cu nr. 8. Cu o singura 
condiție, însă : să devină , mai Z 
serios, mai responsabil în înde- ’’
plinirea mandatului de „trico- Z
lor“ și, ca s-o luăm pe specia- '* 
litate, după opinia mea el tre- * 
buie să-și îmbunătățească se- -
rios condiția fizică, pentru a 
avea o rezistență mai mare la ; 
efort pe toată durata unei par
tide și nu parțial cum a făcut-o 
pînă acum. Pe Dobrin il res
pect, în ideea de a-1 obliga * să 
se respecte mai întîi pe el în
suși, pe cei din jurul său și, 
în primul rînd, pe cel care-i 
este antrenor.

— Vreți să vorbiți pu
țin de un subiect care a 
suscitat atitea comentarii, 
în jurul căruia s-au ex
primat atitea opinii și 
controverse — tempori
zarea ? Este, oare, vorba 
de o „inovație", de un 
„patent" al antrenorului 
Angelo Nîculescu ?

— Termenul de temporizare 
nu este potrivit, căci asta în
seamnă frînarea jocului. Noi 
nu frînăm jocul la mijlocul te
renului, ci pregătim trecerea 
din apărare în atac ; aici, în 
acest teritoriu, așa cum fac 
toate echipele mari, concepem 
acțiunile ofensive. A nu pre
găti jocul în această zonă 
înseamnă a juca haotic, la în- 
tîmplare. Această tactică de 
joc — de temporizare, cum i se 
spune — a primit o strălucită 
confirmare la C.M. din Mexic, 
unde echipa Braziliei (cu Ger
son, Clodoaldo, Fele și Riveli- 
no, acționînd în zona mediană) 
a aplicat-o cel mai bine, cîști- 
gînd cupa „Jules Rimet". Per
sonal mă mîndresc că aplicînd 
temporizarea am reușit să ve
nim pe locul zece în ierarhia 
valorilor mondiale stabilită a- 
colo !

— Intenționați să vă 
retrageți, la finele anu
lui, de la cîrma echipei 
naționale, așa cum ați 
declarat în presă nu de
mult ?

— Da. în luna decembrie îmi 
expiră mandatul de antrenor 
al „tricolorilor" încredințat de 
Biroul federal. Intenționez să 
las locul altora cu idei mai 
bune decît temporizarea...

— Sinteți de 4 ani an
trenorul primei reprezen
tative a țării. Care a fost, 
în acest interval de timp, 
cea mai mare satisfacție 
a dv. ?

— Victoria obținută Ia Lau
sanne împotriva Elveției. Am 
reușit să ne luăm o strălucită 
revanșă după acel 1—7 de po
mină și — aici, în deplasare, 
într-un loc de tristă amintire — 
să ne deschidem drumul spre 
turneul final al C.M. din Me
xic.

— în încheiere, vă rog 
să-mî spuneți de ce l-ați 
folosit pe Dembrovschi 
in meciul cu Olanda, 
cînd el nu era refăcut, 
nn avea o bună formă £
sportivă, aflîndu-se ime
diat după accident.

— Ani de zile, echipa națio- ; Ț 
nala a coincis cu echipa etapei 4
Și rezultatele se cunosc ! Opti- .., X. 
ca mea, diferă de cea a „votu- # 
turilor" gaztarilor. Optez pen- ■ 
tru valoarea jucătorului și nu ~ 
pentru forma lui de moment... J

DUMITRU VIȘAN



Congresul P. C. U. S.
MOSCOVA 2 (Agerpres). — 

Corespondentă de la L. Dufă, si 
S. Podină: Congresul al XXIV- 
lea al P.C.U.S. și-a continuat 
vineri lucrările la Palatul Con
greselor din Kremlin, sub pre
ședinția lui A. 1. Pelșe, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.

I. V. Kapitonov, președintele 
Comisiei de validare a Congre
sului, a prezentat raportul aces
tei comisii.

Au continuat apoi dezbaterile 
pe marginea rapoartelor de ac
tivitate al C.C. al P.C.U.S. și 
Comisiei centrale de revizie a 
P.C.U.S.

Despre realizările obținute in 
cincinalul precedent în dezvol
tarea industriei și agriculturii, 
despre creșterea calitativă a pro
ducției industriale, a vorbit A. 1. 
Snecikus, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Lituania. El a subliniat 
necesitatea procesului de mo
dernizare continuă a activității 
economice în republică.

Mareșalul Uniunii Sovietice, 
'A. A. Greciko, ministrul apărării 
al U.R.S.S., a vorbit despre în

FESTIVITĂȚILE
DE LA HELSINKI

In cadrul manifestărilor con
sacrate celei de a 20-a aniver
sări a Asociației Ge prietenie 
Finlanda-Romănia, la 1 aprilie 
a avut loc la Helsinki deschi
derea expoziției „București — 
capitala României", prezentată 
sub auspiciile primăriei orașu
lui Helsinki și Asociației de 
prietenie. Cu acest prilej, pri
marul capitalei Finlandei, Tcu- 
Vo Aura, și Octav Lîvezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S,. 
au rostit scurte alocuțiuni.

La vernisaj a fost de față dr. 
Mircea miănescu, ambasado
rul României la Helsinki.

„Oazele evazio
nismului fiscal44

• MAI MULTE FIRME DECÎT LOCUITORI • CUTII POȘTALE SI DIS
CREȚIE ABSOLUTĂ • „TAXA DE ȘTAMPILĂ" SI PARADISUL DIN BA
HAMAS • FRAUDE DE MILIARDE.

Grație unui sistem 
foarte blind și ma-

* leabil de impozite, 
ca și datorită unei 
extreme discreții a 
fiscului, micul du

cat Liechtenstein a devenit, in 
ultimii ani, un vciitabil paradis 
al evazionismului fiscal. Unii 
observatori remarcă chiar, că 
numărul diferitelor firme și so
cietăți străine care și-au stabilit 
sediul la Liechtenstein este mai 
mare decit... numărul locuitori
lor ducatului.

Micul ducat Liechtenstein, si
tuat pe Valea Rinului superior, 
„înghesuit" între masivele mun
toase din Austria și Elveția, are 
o suprafață de numai 160 de 
kilometri pătrați și numără 
21 000 de locuitori. Cite case 
există în Liechtenstein nu se 
specifică în nici un fel de sta
tistici locale. E foarte probabil, 
însă, că numărul lor nu ar fi 
suficient dacă fiecare din puzde
ria de firme străine ar ocupa un 
etaj de imobil sau, măcar, un a- 
partament întreg. Aprecierile 
despre numărul „societăților 
fiice" și al firmelor sau filiale
lor firmelor străine din micul 
ducat variază intre 20 000 și 
25 000. Sfera lor de activitate 
îmbrățișează operațiuni diferite, 
de la tranzacții comerciale in
ternaționale la tranzacții banca
re, operațiuni de investiții și 
vinzarea de licențe.

In timp ce aproape pretutin
deni în lume bariera impozitelor 
se ridică la cote mereu mai 
înalte, Licchtensteinul face o ex
cepție flagrantă. Singurul impo
zit pe afaceri perceput aici, așa- 
numitul „impozit anual pe exis
tența întreprinderii" constă in
tr-un procent de... 0.01 la sută
din valoarea capii aiului deda; 
rat. Grice tranzacții și cîștiguri 
sînt libere de orice povară fis
cală. „înființarea unei firme în 
Liechtenstein, remarcă specia
liștii în materie de la, reputatul 
cotidian economic britanic „FI
NANCIAL TIMES" este tot alît 
de simplă și ieftină ca și decla
rarea unei nașteri la un oficiu 
de stare civilă din Anglia". In 
plus, discreția cu privire la 
tranzacții este mai perfectă de
cit oriunde. Registrul comercial 

„Firme-câsuțâ poștală" la Nassau (Bahamas) : „casă de eco
nomii pentru concerne"...

tărirea forței de apărare a țării 
și despre activitatea organizații
lor de partid din armată și flo
ta sovietică.

Șeful de brigadă F. S. Ku- 
ralionok, de la Direcția de con
strucții a trustului ,,Neftestroi“ 
din regiunea Vitegsk (Bieloru- 
sia), a relatat despre amploarea 
industriei petrochimice din Bie- 
lorusia, despre construirea com
binatului petrochimic și a rafi
năriei de la Novopoloțk, despre 
apariția și dezvoltarea, pe aceas
tă bază, a orașului cu același 
nume.

1. G. Kebin, prim-secretar al 
C.C. al P. C. din Estonia, a 
subliniat necesitatea întăririi le
găturii cu masele, a consultării 
directe cu acestea. Referindu-se 
apoi la activitatea în domeniul 
economiei, vorbitorul a relevat 
că, în anii actualului cincinal, 
întregul spor al producției din 
republică se va realiza pe 
seama creșterii productivității 
muncii.

E. M. Tiajelnikov, prim-se
cretar al C.C. al Comsomolului, 
a vorbit despre activitatea de e- 
ducare și formare profesională a 
tinerei generații, pentru sporirea

Alegeri in Argentina ?
Președintele Argentinei, generalul Alejandro Lanusse, care 

și-a asumat săptămîna trecută funcția supremă în stat, a afir
mat joi seara că „obiectivul fundamental" al guvernului său 
l-ar constitui organizarea de alegeri. Declarația lui Lanusse a 
fost făcută la sfîrșitul primei reuniuni a noului guvern.

în aceeași seară, ministrul de interne, Morr Roig, a anunțat 
într-un discurs radiotelevizat că guvernul a hotărît să ridice 
restricțiile impuse in 1966 activității partidelor politice din Ar
gentina. El a precizat că a avut în acest sens o serie de între
vederi cu liderii partidelor politice, urmînd ca in termen de 
90 de zile guvernul să facă cunoscut programul său Tn legătură 
cu organizarea alegerilor și normele de desfășurare a campa
niei electorale.

După cum se știe, ultimele alegeri din Argentina au avut loc 
in 1963. Președintele Arturo Illia, care a cîștigat acest scrutin, 
a fost răsturnat în 1966 printr-o lovitură de stat militară, iar 
activitatea partidelor politice a fost interzisă.

„Sâ scape cine poate"... cum vede caricaturistul ziarului vest- 
german INDUSTRIEKURIER fuga societăților spre „oazele eva

zionismului fiscal.

din Liechtenstein nu poate fi 
niciodată consultat. Chiar și so
cietățile pe acțiuni nu sint obli
gate Ia publicitate. Firmele res
pective nici nu pot fi măcar vi
zitate pentru că, cele mai multe 
dintre ele nu dispun nici măcar 
de un birou, ci doar de o cutie 
poștală (de aci denumirea iro
nică „firme — căsuță poștală — 
în fond, veritabile „case de eco
nomii" pentru concerne care tri
șează fiscul : numai o singură 
clădire cu un etaj și 18 camere 
din centrul capitalei — Vaduz, 
adăpostește reprezentanțele a 326 
firme, aproape toate gen „firmă 
— căsuță poștală"). în ultimele 
luni se face o mare reclamă 
unei inovații specific Liechten
stein : construirea primelor 
„Biiroteluri". E vorba de o com
binație de hotel și amenajări de 
birou care să asigure firmelor 
străine nu numai „un loc de 
parcare", ci și cea mai modernă 
tehnică de birou pentru activita
tea lor.

Licchtensteinul nu este decit 
una din „oazele evazionismului 
fiscal".

• în cantoanele elvețiene 

aportului ei la înfăptuirea nou
lui cincinal.

Au mai luat cuvîfttul I. I. 
Rodiul, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din R.S.S. Moldovenească, 
A. V. Gheorghiev, prim-secretar 
al Comitetului de ținut Altai al 
P.C.U.S., și G. Mazanov, pre
ședinte de colhoz din regiunea 
Herson.

Congresul a fost salutat de 
J. Țedenbal, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, Nguyen Van 
Hieu, membru al Prezidiului 
C.C. al F.N.E. din Vietnamul de 
sud, Kim Ir, membru al Comite
tului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, Mialko 
Todorovici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, Luis 
Corvalan, secretar general al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Chile, Gus Hali, secretar gene
ral al Partidului Comunist din 
S.U.A., și Rajestcara Rao, secre
tar general al Consiliului Națio
nal al Partidului Comunist din 
India.

Lucrările Congresului conti
nuă.

Glarus, Zug. Basel și Tessin iși 
găsesc cea mai largă ospitalitate 
firme gen „căsuță poștală" care 
sint supuse unui impozit minim 
și nu sînt obligate să prezinte 
nici un fel de registre comer
ciale.

• In insulele Bahamas, fir
mele străine nu au de plătit de
cit o așa-numită „taxă de ștam
pilă", in momentul înființării și 
înregistrării („Imobilele comer
ciale din Nassau sînt pur și sim
plu tapisate de la temelie pînă 
la acoperiș cu firme de societăți 
fantomă" — DER SPIEGEL).

• în Panama, firmele străine 
înregistrate au de suportat doar 
un impozit paușal anual unic, 
calculat la o cifră de afaceri de 
101) 000 dolari.
• în colonia olandeză Suria- 

nam din America de Sud, ope
rațiunile firmelor străine sînt 
supuse doar unei „taxe de tim
bru" la data înregistrării.

• In insulele Bermude din 
Atlantic chiar și înregistrarea 
este gratuită. în primii doi ani 
de funcționaro nu se plătește 
nici un impozit : apoi se percepe 
o taxă anuală calculată la o ci
fră de afaceri de 120 000 dolari.

..Ospitalitatea" aceasta, de-a 
dreptul paradisiacă, oferită so
cietăților și firmelor străine de 
„oazele evazionismului fiscal" 
provoacă — e lesne de înțeles — 
mari bătăi de cap miniștrilor de 
finanțe din numeroase țări, 
care-și văd serios micșorat ca
pitolul „venituri din impozite". 
O singură cifra ne sugerează e- 
dificator dimensiunile fenome
nului î după aprecierile organe
lor bugetare ale R.F.G., numai 
în anul 1970, statul vest-germau 
a pierdut prin așa-numita „fugă 
a impozitelor", prin canalul „oa
zelor evaziunii" 5 miliarde de 
mărci (adică o șesime din tota
lul prelevărilor din impozite).

E. R.

Convorbiri 
româno- 
belgiene

La 1 aprilie, George Ma- 
covescu. prim adjunct al mi
nistrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Ro
mânia, care se află într-o vi
zită la Bruxelles, a fost pri
mit de Pierre Harmel, minis
trul afacerilor externe al 
Belgiei. La primire a parti
cipat Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul României în 
Belgia.

Cu prilejul prezenței sale 
la Bruxelles, George Maco- 
vescu a făcut un schimb de 
păreri cu E. Davignon, direc
tor general în Ministerul A- 
facerilor Externe belgian, în 
legătură cu unele aspecte ale 
relațiilor bilaterale și asu
pra altor probleme de inie-

ORIENTUL APROPIAT
• Declarația președintelui R. A. U.
• Poziția oficială

Președintele Republicii Arabe 
Unite a definit într-o „manieră 
clară, netă și definitivă poziția. 
țării sale față de toate aspectele 
pe care le implică criza din O- 
rientul Apropiat și care fac, în 
momentul de fața, obiectul unei 
ample discuții pe plan interna
țional", anunță agenția M.E.N. 
Președintele Anwar Sadat a 
precizat că „inițiativa egiptea
nă privind redeschiderea Ca-' 
naiului de Suez rămîne în 
continuare valabilă" și a men
ționat acele măsuri practi
ce care, după părerea sa, ar 
trebui adoptate în acest scop o 
dată cu începerea retragerii 
parțiale a trupelor israeliene, 
considerată ca. primă etapă în 
direcția retragerii totale. R.A.U. 
esțe dispusă să întreprindă lu
crările pentru deblocarea cana
lului ; R.A.U. este gata, ca, încă 
la amorsarea acestei operațiuni, 
să prelungească încetarea focu
lui pe o perioadă limitată, pen
tru a permite ambasadorului 
Gunnar Jarring să stabilească 
un calendar în. vederea aplicării 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate ; în sfirșit, a spus preșe
dintele Sadat, forțele armate ale 
R.A.U. vor traversa Canalul în 
vederea asumării responsabili
tății lor naționale pe malul ră
săritean al Suezului.

„Dar, a menționat președinte
le Sadat, din dorința de a men
ține pacea în zonă. Egiptul este 
gata să accepte măsuri practice 
în vederea separării forțelor be
ligerante. și aceasta, în perioada

• Noi ciocniri în
In noaptea de joi spre 

vineri, situația in Iorda
nia a devenit din nou 
încordată, semnalîndu-se 
incidente mai numeroase 
decît în zilele prece
dente.

Astfel, un comunicat oficial 
al Ministerului de Externe ior
danian. dat publicității la Am
man, arată că joi seara unită
țile organizațiilor palestiniene

„CAZUL
CALLEY"

Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, a dispus joi eliberarea din 
închisoare â locotenentului WiL 
liam Calley, condamnat miercuri 
de către Curtea Marțială de la 
Fort Benning la muncă silnică pe 
viață pentru asasinarea cu preme
ditare a 22 de civili în timpul ma
sacrului comis la 16 martie 1968 
de' către plutonul său în satul sud- 
vietnamez Song My. Purtătorul 
de cuvînt al Casei Albe, Ronald 
Ziegler, a precizat că, potrivit 
hotărîrii președintelui, Calley va 
beneficia, pînă Ia încheierea pro
cedurii legale de apel la instanțele 
superioare, de același tratament 
pe care l-a avut în timpul desfă
șurării procesului.

W. Calley la Fort Benning
Ceea ce a făcut locotenentul 

Calley este foarte trist și foarte 
tragic, a declarat într-un interviu 
televizat senatorul William Ful
bright. Faptele sale condamnabile 
și brutale „au fost, însă încuraja
te de autoritățile superioare. El a 
fost pus într-o situație creată de 
politicieni“. Senatorul, care prezi
dează Comisia pentru afacerile 
externe a Camerei superioare a 
Congresului S.U.A., a opinat că 
justiția americană ar trebui să 
meargă pînă la capăt, condam- 
nînd și pe cei răspunzători de 
declanșarea ostilităților, pe aceia 
care au dat ordinele.

Senatorul Edward Kennedy a 
apreciat că procesul a depășit ca
zul concret al locotenentului 
Calley. El. a relevat că sentința 
pronunțată la Fort Benning „pune 
în cauză aspectul moral al anga
jamentului S.U.A. în Asia de 
sud-est».

BUDAPESTA:
A.

In memoria 
eroilor români
BUDAPESTA 2. — Corespon

dentul Agerpres, Alexandru 
Pintea, transmite : Cu prilejul 
celei de-a 26-a aniversări a eli
berării Ungariei de sub jugul 
fascist, la Cimitirul Rakosliget 
din Budapesta al eroilor români 
căzut» în luptele pentru elibera
rea Ungariei, a avut loc solem
nitatea depunerii unor coroane 
de flori din partea Consiliului 
Prezidențial al Republicii, a 
Guvernului Revoluționar Mtin- 
citoresc-Țărănesc Ungar, a Con
siliului Național al Frontului 
Popular Patriotic, din partea Mi
nisterului Apărării Naționale.

A fost depusă, de asemenea, 
o coroană de flori din partea 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

La solemnitate au luat parte 
Horgos Gyula, ministrul siderur
giei și construcțiilor de mașini, 
Valyi Peter, ministrul finanțe
lor. Gyenes Andras, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Kovacs Pal. adjunct al minis
trului apărării naționale, și alte 
persoane oficiale ungare, pre
cum și membri ai corpului di
plomatic acreditați la Buda
pesta.

a R- F. G.
de încetare a focului, cînd 
Jarring urmează să-și elabore
ze calendarul său privind eva
cuarea totală a forțelor israelie
ne din Siria, Iordania, Gaza și 
Sinai". Tn continuare, președin
tele Sadat a precizat că R.A.U. 
refuză categoric să discute demi
litarizarea Sinaiului, dar că. în 
conformitate cu rezoluția Consi
liului de Securii ate, guvernul 
său ar putea accepta zone demi
litarizate, cu condiția ca ele să 
fie situate de o parte și de alta 
a frontierei.

Cabinetul federal vest-german 
a adoptat o poziție oficială în 
privința conflictului din Orien
tul Apropiat. Conform preciză
rilor făcute de purtătorul de 
cuvînt al guvernului. Conrad 
Ahlers, cabinetul Brandt-Scheel 
„acordă o mare importanță unei 
soluționări cit mai grabnice a 
conflictului. El își exprimă a- 
deziunea sa completă la rezo
luția adoptată in această pri
vință de Consiliul de Securitate 
la 22 noiembrie 1967".

Conrad Ahlers a apreciat că 
„rezoluția are la bază două 
principii : ea se pronunță pen
tru retragerea trupelor israelie
ne din teritoriile ocupate și. de 
aseiȚienea, pentru respectarea 
suveranității tuturor statelor". 
Forța nu poate constitui un 
mijloc de a obține o modifica-r 
re teritorială — a adăugat Ah
lers. El și-a exprimat convin
gerea în reușita misiunii Jar
ring.

Iordania
de rezistență au lansat mai mul
te atacuri, in diverse regiuni ale 
țării, împotriva posturilor de 
poliție guvernamentale.

Un purtător de cuvînt al ace
luiași minister, a anunțat, de 
asemenea, că în noaptea de joi 
spre vineri fedainii au aruncat 
în aer un tronson al conductei 
petroliere, care alimentează cu 
țiței din Arabia Saudită rafină
ria din orașul iordanian Zerka, 
situat la 25 km nord-est de 
Amman.

Pe de altă parte, Comanda
mentul general al forțelor re
voluției palestiniene (C.G.F.R.T.) 
de la Beirut a dat publicității, 
vineri dimineață, un comunicat 
in care se arată că, în ultimele 
trei zile, au avut loc ciocniri 
între forțele armate iordaniene 
și unitățile de comando palesti
niene, în diferite părți ale Ior
daniei.

lelații diplomatice 
chino-cameruneze

• LA PEKIN a fost dat pu- 
blicității comunicatul cu pri
vire la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre R.P. Chineză 
și Republica Federală Camerun 
— anunță agenția China Nouă, 
în comunicat se arată că o de
legație de bunăvoință a 
R. P. Chineză, condusă de Fen 
Iu-Ciu, reprezentantul guvernu
lui chinez și ambasador în Mau
ritania, a făcut o vizită la 
Yaounde, unde a avut convor
biri cu minstrul afacerilor ex
terne, Jean Keutcha, cu privire 
la relațiile dintre cele două 
țări. în cursul convorbirilor, gu
vernele chinez și camerunez, în. 
conformitate cu interesele și 
dorința celor două țări, au ho
tărît de comun acord să stabi
lească relații diplomatice la 
nivel de ambasadă.

Mișcare grevistă 
în Italia

ÎN diferite regiuni ale Ita
liei continuă acțiunile revendi
cative ale oamenilor muncii. La 
Napoli a avut loc joi o mani
festare a muncitorilor din dife- 
ritp întreprinderi industriale, 
care s-au întrunit apoi în fața 
sediului Adunării regionale. Ei 
au cerut autorităților să se ia 
măsuri împotriva șomajului și să 
se sisteze represiunile contra 
participanților la greve. Mani
festația a fost sprijinită de 
sindicatele locale apartinînd 
C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. O de
monstrație de mare amploare a

de pe insulă...
O uzina instalată pe o insulă. Totul părea simplu și încă 

înainte de a cunoaște Budapesta încercasem să-mi ima
ginez decorul de pe „Csepel". Dar ureînd pe înălțimea ce 
domină Budapesta — prefață... panoramică la investigarea 
orașului — mi s-a oferit priveliștea unei aglomerări in
dustriale care avea să retușeze presupunerile mele. Petecul 
de pămînt pe lîngă care Dunărea se scurge impasibilă adă
postește... 19 uzine — de la oțelării și pînă la fabrici de 
mașini-unelte.

„Csepel" înseamnă un 
combinat metalurgic ale că
rui dimensiuni le relevă nu
mărul muncitorilor săi : 
38 000. Pe insula îmbrățișată 
de Dunăre metalul parcurge 
drumul pină la produsul fi
nit. In multe cazuri acest 
„produs finit" îl constituie 
motocicletele sau bicicletele 
(fără a omite o gamă largă 
din care nu lipsesc motoare, 
autocamioane și mașini-unel
te). Citeam într-o statistică 
că în prezent de Ia „Csepel" 
se livrează de 20 de ori mai 
multe motociclete decît în 
perioada antebelică. De alt
fel nu-i singurul domeniu în 
care cifrele indică un incon
testabil progres : Ia produc
ția de țevi creșterea este de 
cinci ori.

„Uzina — insulă" își are 
începuturile ei în uțtimii ani 
ai secolului trecut. Vîrsta 
impune respect. Dar la „Cse
pel" nu descoperi semnele 
bătrîneții (firește, dacă faci 
abstracție de ziduri pe care 
anii, nemiloși, și-au lăsat 
amprentele). Impresia de vi
talitate o degajă nu numai 
șiragul de amplasamente in
dustriale, în care trepidația 
uzinală nu se stinge în nici- 
una din orele zilei sau ale 
nopții, ci și cei ce muncesc 
in halele răscolite de zgomo
te specifice. „Cei mai mulți 
sînt tineri..." — mi s-a spus 
la comitetul K.I.S.Z. Tineri 
care au descoperit Ia „Cse
pel" romantismul unor pro
fesiuni ce nu presupun nici 
voiaje cosmice și nici aven
turi în largul oceanelor. 
I-anț cunoscut pe cîțiva din 
ei și m-a impresionat matu
ritatea lor, conștiința faptului 
că viața nu poate fi confun
dată cu o alee asfaltată pe 
care te plimbi fără grijă.

Despre tinerii țării vecine 
am avut prilejul să discut cu 
tovarășii de la K.I.S.Z. Din 
cei 10 000 000 de cetățeni ai 
Ungariei, 1 878 900 sînt tineri 
care au împlinit 15 ani dar 
nu au depășit 26. Este o 
grupă de vîrstă esențială, 
deoarece în acești ani se de
cide drumul vieții, se reali
zează formarea profesională, 
se obține bagajul de cunoș
tințe cu care se pătrunde în 
diversele meserii. 1 026 000 ti
neri — între 15—26 ani — 
muncesc în industrie, comerț 
și transporturi. Deci, își cîș- 
tigă existența, au devenit o 
prezență 
sectoare 
sută din 
lificați, 
pe care 
nomen: .
sută din cei ce încheie ciclul 
de opț clase ale învățămin- 
tului primar își continuă stu
diile fie în școli secundare

activă în diferite 
ale economiei. 45 la 
ei sînt muncitori ca- 
procentaj important 

îl explică un alt fe- 
aproximativ 80 la

„BUCUREȘTI-71“ 
LA ROMA

Vineri seara, Ia „Palatul 
expozițiilor" din capitala 
Italiei s-a deschis expoziția 
„București ’71", prima mani
festare de acest gen organi
zată la Roma, după ce, anul 
trecut, la București s-a pre
zentat expoziția „o privire 
asupra Romei". Actuala ex
poziție înfățișează aspectele 
cele mai semnificative ale 
istoriei Bucureștiului, ale 
dezvoltării sale multilate
rale, ale intensei vieți poli
tice, economice, 'culturale și 
științifice, precum și ale le
găturilor tradiționale pe care 
le are cu Roma și alte ca
pitale ale lumii.

La inaugurare au rostit cu- 
vîntări Clerio Darido, prima
rul Romei și Dumitru Popa, 
primarul general al Capita
lei noastre.

avut loc și Ia Roma, în spriji
nul unor revendicări cu carac
ter social.

• AGENȚIA Prensa Latina 
anunță că_ de la 1 aprilie în Cuba 
a intrat în vigoare legea pentru 
prevenirea și sancționarea parazi
tismului, promulgată de guvernul 
cubanez în urmă cu 15 zile. Pro
iectul legii a fost supus, timp de 
trei luni, dezbaterilor publice. Tn 
această perioadă, aproximativ 
100 000 de persoane, care sub dife
rite pretexte refuzau să presteze 
o muncă regulată, au fost inte
grate în diferite ramuri de pro
ducție, menționează agenția cu
baneză.

Alegeri parțiale 
în Anglia

• JOI au avut loc alegeri parția
le pentru Camera Comunelor în 
două circumscripții electorale 
britanice. La Arundel (Sussex), 
partidul conservator și-a menținut 
locul de deputat prin alegerea lui 
Richard Luce, cu o majoritate de 
2,6 Ia sută. La Liverpool candida
tul laburist Frank Marsden a fost 

sau școli profesionale, fie în 
cadrul sistemului de formare 
a cadrelor de muncitori cu o 
pregătire superioară. Noua 
generație de muncitori se 
distinge prin nivelul califi
cării, prin orizontul larg do- 
bîndit printr-o școlarizare 
prelungită. Este o afirmație 
pe care am înregistrat-o atît 
la „Csepel", cît și în alte u- 
zine din Ungaria.

Problemele acestui tineret 
trebuie examinate în contex

O imagine din centrul Budapestei.

tul dezvoltării industriale a 
țării vecine. în perioada 
1971—1975 producția indus
trială va trebui să crească cu 
32—34 la sută, creștere care 
urmează a fi realizată în pro
porție de 75—80 la sută pe 
seama măririi productivității 
muncii. Or, aceasta presu
pune o mărire a randamen
tului fiecărui muncitor, de 
neconceput iară o perfecțio
nare a pregătirii profesio
nale.

Aniversarea eliberării Un
gariei oferă nu numai prile
jui unui examen al perspec
tivelor, ci și al unei evocări 
a trecutului apropiat. Eveni
mentul petrecut în urmă cu 
26 de ani este inseparabil de 
jertfele pe care ostașii sovie
tici și români le-au dat in 
luptele pentru alungarea hit- 
leriștilor de pe teritoriul 
Ungariei. S-au conservat în 
pagini de gazetă comunica
tele de război, in muzee —

RAVAGIILE LUI 1 APRILIE
în primele ore ale dimineții de 

joi, milioane de francezi au aflat, 
din emisiunile postului de radio 
,,France-Inter“, că țările Pieței 
comune au hotărît să introducă 
circulația pe stingă, spre a faci
lita aderarea Angliei la C.E.E. 
Crainicul a precizat că acest’ pas 
constituie un răspuns la recența 
adoptare de către Marea Britanie 
a sistemului monetar decimal. 
Anunțînd că hotărîrea a fost luată 
miercuri seara la Bruxelles de 
miniștrii transporturilor ai „celor 
șase", postul de radio a relevat că 
delegația Franței a manifestat, 
inițial, temeri, determinate de 
cheltuielile foarte ridicate necesa
re unei operațiuni atît de com
plexe, dar, că, în cele din 
urmă, ea a cedat, sperînd 
că trecerea la circulația pe 
stingă va urni din punctul 
mort construcția tunelului de sub 
Canalul Mînecii. Italienii, a adău
gat crainicul, s-au situat pe o 
„poziție neutră", întrucît ei „sînt 
oblșnuiți să circule tot atît de. 
bine pe partea dreaptă ca și pe 

ales cu o majoritate substanțială, 
dar participarea la vot a atins 
doar 39 la sută.

După rezultatele scrutinului de 
joi, partidul conservator de gu- 
veț-nămînt deține 328 locuri în 
Camera Comunelor din totalul de 
630, beneficiind de un spor de 31 
locuri față de opoziție.

De la 4 la 6 ani ?
IN Senatul american a fost 

depus un proiect de amenda
ment la constituție, care preve
de extinderea valabilității man
datului președintelui pe o du
rată de șase ani și imposibilita
tea de a fi reînnoit. Autorii a- 
cestui proiect sînt Mike Mans
field, liderul majorității demo
crate din Senat, și senatorul 
republican George Aiken. în 
acest fel, explică ei, președin
tele va putea să se consacre în 
întregime problemelor guvernă
rii, fără a mai fi preocupat de 
considerente electorale.

Restricții în Indonezia
GUVERNUL indonezian a in

terzis toate călătoriile diploma- 
ților străini în interiorul Indo
neziei, pînă după alegerile gene
rale din iulie, informează agen
ția Reuter. Această dispoziție, 
comunicată ambasadelor printr-o 
notă a Ministerului de Externe 
al Indoneziei, este considerată 
prima interdicție de călătorie 
impusă diplomaților de la insta
larea guvernului Suharto. în 
nota Ministerului de Externe se 
menționează că, datorită „condi
țiilor anormale din țară", toate 
misiunile diplomatice sînt supu
se restricției de călătorie.

fotografii îngălbenite și dife
rite relicve, iar martorii ocu
lari ai încleștării au încredin
țat tiparului memoriile lor. 
Dar întîmplările din urmă 
cu 26 de ani se păstrează 
proaspete în conștiința popu
lară. La operațiunile din Un
garia, Armata Română a par
ticipat cu 17 divizii de infan
terie și cavalerie, un corp 
aerian, două brigăzi de arti
lerie antiaeriană, o brigadă 
de căi ferate și alte unități 
cu un efectiv total de 210 000 
oameni. 42 700 ofițeri și sol
dați români nu s-au mai re
întors în mijlocul familiilor 
lor. Ei au căzut pe cîmpul de 
luptă, dînd dovadă de un 
înalt spirit de sacrificiu — pe 
străzile Budapestei și ale De
breținului ca și pe întinsul 
pustei maghiare, unde pentru 
fiecare așezare eliberată (u- 
neori, o duzină de case plan-

taie pe cîmpul bîntuit de o 
iarnă aspră), s-a plătit un 
greu tribut de singe. Scriind 
despre eroii români înmor- 
mîntați în cimitirul Rakosli
get, ziarul „Nepszava" afir
ma : „Nu și-au cruțat viețile. 
Cei mai mulți din morții lor 
se odihnesc aici, în cimitirul 
militar, unde în fiecare apri
lie răsună imnurile. Țăranii 
din satele apropiate le păs
trează o pioasă amintire".

îmi aduc aminte de modes
tele buchete roșii așezate cu 
grijă pe mormintele eroilor. 
Ele tălmăcesc sentimente de 
profundă recunoștință față 
de cei ce și-au dăruit viața 
pentru ca Ungaria să fie eli
berată. Sîngele vărsat în lup
ta împotriva fascismului a 
.................... ‘ ’ două 

prin 
socia-

întărit prietenia celor 
popoare vecine, unite 
aspirațiile comune ale 
lismului și păcii.

M. RAMURĂ

partea stingă, atît la lumina ver
de cît și la cea roșie a semafoa- 
rșlqr“.. ...... ............

„France-Inter“ a pus în mișca
re toate mijloacele sale pentru a 
comenta această’ știre senzaționa
lă. Corespondenții săi din prinA. 
palele capitale occidentale cL a 
ocupat, pe larg, de ecourile stn- 
nite de hotărîrea miniștrilor 
transporturilor ai „celor șase“. Din 
Londra s-a aflat, astfel, că ziarul 
„Times" a publicat informația sub 
titlul „In sfirșit, continentul nu 
va mai fi izolat", în timp ce în 
R. F a Germaniei s-au luat deja 
măsuri pentru a se trece la circu
lația pe stingă.

După ce. noutatea a devenit cu
noscută pe întregul teritoriu al 
Franței, sute de persoane, inter- 
vieviate pe străzi, și-au exprimat 
protestul față de această „hotărîre 
a C.E.E Poliția din Burgundia a 
anunțat însă, că a hotărît să or
ganizeze cursuri de circulație pe 
stînga.

Abia seara, răspunzînd la nu
meroasele apeluri telefonice ale 
ascultătorilor, crainicul postului 
„France-lnter" a anunțat că „to
tul nu a fost decît o .. păcălfZlă 
de 1 aprilie !“.

Dar tradiționalele „păcăleli" nu 
au fost omise de presa și radioul 
din multe alte țări. In Anglia, 
postul de radio B,B C. a organizat 
o emisiune de o jumătate de oră 
consacrată acordării „Premiului 
memorial Ettorio Savini" savantu
lui antropolog „Gerald Burley". 
Pe marginea acestui „eveniment", 
au fost transmise declarații luate 
unor personalități științifice. Mai 
tirziu, un reprezentant al B.B.C - 
ului a anunțat că au fost primite 
numeroase telefoane în care erau 
emise aprecieri pozitive la adresa 
programului, precum și un apel 
telefonic din partea unei domni
șoare care protesta pentru faptul 
ca nu a fost intervievată și ea, 
întrucît este... logodnica celui 
premiat. B.B.C.-ul a ținut, însă 
să precizeze că atît „premiul» cît 
și „savantul» respectiv erau fic
tive.

Postul de radio Viena a provo^- 
cat o adevărată goană spre ghi
șeele băncilor după ce anunțase 
că monedele de 10 schilling! nu 
vor mai avea putere de circula
ție începînd de vineni, întrucît 
capul de fată imprimat pe ele are 
„pălăria strîmbă». In Anglia, ele
vii unui liceu particular au inse
rat un anunț publicitar într-un 
ziar în care se menționa că acest 
institut de învățămînt este pus în 
vînzare. Directorul liceului a de
clarat că, pînă la orele amiezii, 
primise deja 35 de oferte de cum
părare.

„F-200-2 Dh" în Cuba
IN apropiere de localitatea 

Coralillo.. pe coasta de nord a 
provinciei cubaneze Las Villas, 
a fost ridicată turla instalației 
de foraj „F-200-2 Dh“, una din 
cele mai puternice instalații ro
mânești livrate Cubei in cadrul 
acordului de cooperare româno- 
cubanez.
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