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din toate țările, uniți-vă I

MONDIALĂ A AUT A 
MOBILULUI.

acord să 
diploma- 
astfel al 
a recu-

ne au fost nevoite sâ 
abandoneze marea baza 
militară de la Khe Sanh.

Două fișiere ale ..Scînteii 
tineretului" prezintă suc
cint : 1) momentul politic 
actual în ARGENTINA și 
2) situația PIAȚA

INSULA COMORI- 
M. Ramură și-a 
să investigheze 
recentelor tulbu-

I

Șl ÎNFLĂCĂRAT ACESTE CON-

ProletariA UNIT AHT DE STRÎNS ACESTE

NEMĂSURATEI LOR PUTERI DE A

i PARTIDUL

A UNEI ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

A DOCUMENTULUI

SONALA"COMUNIST ROMÂN
FIȘA „PER

f v kw b $Ikv / * tBBS S S cth

Istoria 
răspundeĂ

Sînt, aceste zile premergătoare sărbătoririi gloriosului semicente
nar, un prilej deosebit de a evoca activitatea revoluționară a Parti
dului Comunist Român, parte integrantă a istoriei contemporane a 
patriei. Vechi militanțj ai partidului, oameni care au trăit istoria aduc 
mărturii revelatoare despre lupta eroică a comuniștilor, a maselor 
populare în fruntea cărora s-a situat consecvent P.C.R., de-a lungul 
celor 50 de ani ai existenței sale. Nu mai puțin emoționantă este însă

MĂRTURIA FIERBINTE A DOCUMENTULUI

Condiția participării active ia viața organizației

UTECIST-0 SARCINĂ
CONCRETĂ I

Intr-o secție a Uzinei de utilaj 
minier din Petroșani întilnesc 
un tinăr : duce sub braț un 
teanc de ziare și, trecînd prin 
dreptul unor colegi de muncă, 
ii lasă fiecăruia cite unul lingă 
mașină. îmi spune ca nu i-a dat 
nimeni în mod special să facă 
treaba asta, s-a hotărît el sin
gur s-o ia în primire, mai bine 
zis, a făcut-o o dată . și de a- 
tunci i-a obișnuit și pe ceilalți 
că el răspunde de împărțirea 
ziarelor. O îndeplinește însă cu 
plăcere, tine să adauge, îi dă un 
sentiment de utilitate, îl fla
tează gîndul că începînd de la 
o anumită oră se știe așteptat 
de ceilalți.

într-o organizație oarecare a 
exploatării miniere Vulcan se 
desfășoară, simplu ; și emoțio
nant. primirea unui tinăr în 
U.T.C. înainte de a începe, se
cretarul organizației îmi spune: 
..Vrem să înființăm în secție o 
bibliotecă volantă și mp gîn- 
desc să i-o dau în primire chiar 
celui pc care îl primim azi. In 
adunarea aceasta, după ce se 
consumă îr.treg actul primirii, 
o să-i r^îucem și lui la cunoștin
ța intenția noastră".

Două secvențe întîlnite cu to
tul întîmplător și pe lîngă care 
poți foarte bine trece fără să 
le observi. Caracterul lor oare
cum deosebit, poate și faptul că 
astfel de momente si împreju
rări nu și-au făcut încă loc cu 
temeinicie în practica muncii 
cotidiene a tuturor organizații
lor noastre, m-au hotărît să mă 
opr/sc mai îndelung asupra lor. 
Despre însemnătatea pe care o 
poate avea stabilirea unor răs
punderi concrete. în așa fel in
cit fiecare membru al organiza
ției să noată oricînd raporta în 
fața colectivului ce datorii îi 
revin cu exactitate și în ce mod 
si le îndeplinește, se discută 
de destul de multă vreme. Din 
păcate însă s-a coborît prea pu
țin de pe terenul discuțiilor pe 
cel al. transpunerii în fapte. în
tâmplări ca cele de mai sus 
sînt încă destul de puțin frec
vente, nu numai _ în organiza
țiile amintite, ci și în altele, 
pentru a putea susține că pro
cedeul s-a afirmat și consoli
dat într-o convingătoare reali
tate. Caracterul din ce în ce 
mai concret pe care trebuie 
să-1 cîștige activitatea de orga
nizație mai ales acum, cînd 
problema la ordinea zilei este 
antrenarea cît mai largă a ute- 
cistilor la viața și preocupările 
colectivului lor, pătrunderea în 
mase a ideii de participare con
știentă a fiecărui tînăr — im
pun însă tot mai mult reconsi
derarea a ceea ,ce numim sim
plu sarcină de organizație.

Cît de utilă și. mai mult de- 
cît atît. cît de necesară este a- 
ceastă modalitate tocmai pentru 
etapa pe care o traversează în 
prezent organizațiile U.T.C. ? în 
această privință părerile aproape 
coincid. O recunosc tinerii în
șiși. în discuțiile pe care le-am 
ourtat. cu ei în cîteva locuri de 
muncă din municipiul Petro
șani, ceea ce dovedește că te
renul este deja pregătit și că 
sămînța s-ar dezvolta repede. 
Reproducerea cîtorva din opi-; 
riile lor poate constitui cel mai 
convingător argument în acest 
sens :

..Dacă fiecare din noi ar avea 
ceva de făcut, ceva poate nu 
atît de pretențios, dar 
exact si pe măsura sa, afirma, 
de pildă, electricianul 
Popa, activitatea nu 
restrînge comod doar la nivelul 
biroului, așa cum se întîmplă

D. MATALĂ 

foarte

Cornel 
s-ar mai

(Continuare în pag. a IV-a)

Reproducem în pagina a 3-a fotografii și documente de 
arhivă care vorbesc despre lupta eroică a clasei muncitoare, 
a întregului popor român contra exploatării, împotriva fascis
mului, pentru construirea unei societăți noi.

• CINE A RĂSCOLIT 
ȘTIINȚE ?

• CE CREZ, CE FORȚA 
INIMI?

• UNDE ESTE IZVORUL 
BIRUI?

COLECTIVE

FIECĂRUI

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în nas. a V-a)
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industrial ce se 
ridică la Zalău

Foto: O. PLECAN

■zită la Muzeul de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din
România

Bătălia recoltei înseamnă, acum, nu numai

ritm și calitate la semănat dar și

PASTRAREA
Categoric, ceea ce constituie 

cerința dominantă în actuala 
campanie agricolă este efortul de 
a păstra apa în sol. Calcule pre
cise redau că în Bărăganul brăi- 
lean vînturile provoacă evapo
rarea zilnică a peste treizeci de 
tone de apă de pe fiecare hectar, 
adică a zecea parte din necesarul 
obținerii unei producții medii de 
patru mii de kilograme boabe. 
Fără intervenția promptă a omu
lui, doar patru sau cinci 
zile ar fi suficiente pen
tru ca ceea ce s-a apreciat ca 
excepțional pentru această pri
măvară : umiditatea optimă, să 
devină, factor critic. „Tocmai a- 
ceastă situație vrem s-o prevenim, 
ni s-au dat asigurări la Direcția 
generală a agriculturii județului. 
Ca urmare, de zece zile cu toții 
ne considerăm în cea mai dificilă 
campanie — campania apei. Se
mănatul culturilor din prima ur
gență s-a încheiat, iar la floarea- 
soarelui în cel mult două zile 
vom termina. Tractoarele, însă, 
se află în cîmp pînă către orele 
12 noaptea. Transpunem în viață 
complexul de măsuri recoman
dat de știință în astfel de situa-

ții : Discuiri repetate, nivelări, lu
crări cu sapa rotativă pe suprafe
țele ocupate cu păioase și cu gra-

Nr place să individualizăm 
eroii. Ni-i asimilăm definitiv 
numai cu nume și prenume, cu 
date calendaristice precise, cu 
istoria faptei lor neobișnuite cu
noscută clar, de la cap la coadă. 
Este în asta o sete de concret 
deloc condamnabilă, o zgîrce- 
nie în a acorda stima noastră 
oricui și oriunde. Sînt însă mo
mente cînd trebuie să lăsăm la 
o parte această, nevoie . de. pro
totipuri și să primim lingă inimă 
rezultanta unui conglomerat de 
destine: o biografie colectivă.

Cum arată o asemenea fișă 
personală ? Ce vom înscrie în 
dreptul primei rubrici,' pe care

APEI
IN SOL

pa cu colți reglabili pe lucerniere ; 
aspersoarele au fost dirijate că
tre acele puncte unde apa bălteș- 

I

O CORESPONDENTA 
DIN MOSCOVA infor
mează despre desfășu
rarea în continuare a lu
crărilor celui de al XXIV- 
lea Congres al P.C.U.S., 
în cadrul căruia președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. a prezentat 
raportul privind directive
le Congresului.

— PENTRU A DOUA OARĂ 
in ultimii ani, trupele 
interventioniste america-
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Vizita delegației
Partidului Comunist Român

in R. S. S. Azerbaidjană

Șantierul Fabricii de armături 
industriale din fontă și oțel — 
nou obiectiv

0 ÎNTREBARE 
PENTRU 

STUDENȚII 
BRAȘOVENI

te cu scopul împrăștierii acesteia 
pe suprafețele învecinate".

Străbătînd cîmpul te‘convingi 
că în județul Brăila între vorbă 
și faptă semnul .egal, (așez,at la 
Direcția generală agricolă) re
flectă realitatea ? La cele șase 
cooperative agricole din raza de 
activitate a S.M.A. Viziru răs
punsul este pozitiv. La sediul 
secțiilor de mecanizare n-am în- 
tîlnit nici un tractor. Toate' erau 
în cîmp. ^e semănăturile de 
toamnă se aplica cea.de a doua 
luci are cu sapa rotativă, pe su
prafețele ce se vor semăna cu 
porumb, al treilea discuit. Tere
nul este afinat la suprafață, pro-

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a IV-a)

— în f'mP ce situația din 
Iordania continuă să se 
mențină încordată, LA 
CAIRO SE DESFĂȘOARĂ 
O INTENSA ACTIVITATE 
DIPLOMATICĂ PENTRU 
PREGĂTIREA PROIECTA
TEI CONFERINȚE ARABE 
LA NIVEL ÎNALT.

MOSCOVA 6. — Corespon
dentul Agerpres, 
Duță. transmite :
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
care participă la lucrările 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a sosit marți 
amiază într-o vizită în 
Azerbaidjană.

Delegația’ este însoțită
Aliev, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Azerbaidjan, M. 
Leseciko, membru al C.C. 
P.C.U.S.. . vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri

Laurențiu 
Delegația

duoă-
R.S.S.

de G. .

A. 
al 
al 
-»1

U. R.S.S.. V. M. faușuiev. șef de 
secție la C.C. al. P.C.U.S.,
V. I. Drozdenko, ambasado
rul U.R.S.S. în România.

La aeroportul din Baku, ca
pitala R.S.S, Azerbaidjană, so
lii poporului român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
au fost întîmpinați de G. Ibra- 
ghimov, G. Seidov, D. Guliev, 
secretari ai C.C. al P.C. din 
Azerbaidjan, S. Rașidzade, 
prim-vieepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Azerbaidjană, alți vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi-

Brașovul este un puternic cen
tru studențesc în care, nu de 
puține ori, inițiativa creatoare, 
utila în cel mai înalt grad per
fecționării profesionale, s-a mate
rializat reprezentînd un atribut 
definitoriu în activitatea asocia
țiilor. în urmă cu cîțiva ani un 
birou de proiectare al studenți
lor politehniști polariza o intensă 
muncă de concepție, finalizată în 
lucrări sau proiecte cu aplicații 
practice ; 4n același timp studenți 
de la facultatea de tehnologie a 
construcțiilor de mașini aveau 
posibilitatea să se califice în 
timpul 'practicii la diferite locuri 
de muncă în diverse meserii : 
strungari, frezori, matrițeri. Di
verse piedici, unele de ordin ad
ministrativ, altele care au vizat 
chiar baza materială a unor ast
fel de preocupări au făcut ca a- 
ceas^i interesantă activitate să 
înceteze cu consecințe negative 
pentru pregătirea practică a stu
denților. în acest an» însă, după 
cum ne spunea și tovarășul prof, 
dr. ing. Victor Stănescu, prorec
torul Institutului Politehnic —■ 
Brașov. ..dorim să reînnodăm fi
rul tradiției, care a facilitat stu
denților brașoveni o cunoaștere 
mai adîncă a problemelor pro
fesionale printr-o legătură mai 
strînsă cu practica. Activitatea bi-

CĂLIN STĂNCVLESCU

(Continuare în pag. a V-a)

— în reportajul „NELINIȘTE
ÎN --------- -----------
LOR", 
propus 
cauzele 
rari din Republica Mal- 
gașă.

niștri, miniștri, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești.

Un grup de pionieri oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și membrilor delegației buche
te de flori.

Pe întregul traseu, de la ae
roport pină la reședință, nu
meroși locuitori au salutat 
cordial pe reprezentanții po
porului român în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

în aoeeași zi, la sediul C.C. 
al P.C. din Azerbaidjan, dele
gația Partidului Comunist Ro
mân a avut o întîlnire la care 
au participat tovarășul G. 
Aliev; ^rim-secreiar al -C.-C. al 
P.C. din Azerbaidjan, secretari 
ai Comitetului Central, pre
cum și membri ai guvernului 
acestei reoublici. Tovarășul G. 
Aliev a făcut o succintă pre
zentare a istoriei poporului 
azerbaidjan, a vorbit despre 
succesele repurtate de această 
republică în domeniile econo
mic. social și cultural, despre 
hotărîrea oamenilor muncii de 
a îndeplini programul ce va fi 
adoptat de Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat gazdele despre

LIMBILE

STRĂINE
de CONSTANTIN CRIȘAN

Ar trebui de fapt sâ încep prin a scuza tautologia din 
titlu ; limba noastră e una, la singular, toate celelalte — 
alte limbi, se înțelege, sînt străine. Adjectivul are o nuanța 
obiectivă, neutră, s-a impus dintr-o obișnuință ; ni s-ar pă
rea foarte grav să se impună prin conținut. Adică, aceasîă 
sintagmă să comunice îndepărtarea noastră de o țintă ma
joră : învățarea, însușirea limbilor străine.

Abordînd noțiunea, omul contemporan, membru al unei 
societăți profund educaționale — cum este, de fapt, so- 

.cietatea noastră socialistă — nu urmărește desigur o pro
fesionalizare exclusivă, pe toată yiața. Ci, indiferent de do
meniu, încă o poartă spre cunoașterea lumii și a vieții. 
Acum cîțiva ani, în Canada, un poliglot vorbea peste un... 
centenar de limbi și pleca în Cîmpiile Elisee fericit că se 
descurca în a! 120-lea idiom. Era un succes al vanității cu
noașterii umane, dar alît. La antipodul acestei ambiții za
darnic de frumoase, se cunoaște exemplul activului roma
nist și filo-român italian,' Carlo Tagliavini care și-a pus 
cunoașterea a peste’ 50 de limbi la baza unor importante 
studii de lingvistică comparată de o mare înțelepciune și 
orientare. Așadar, în slujba cooperării spirituale. Putem 
sublinia dintr-o dată o idee generală; în condițiile vieții 
contemporane, nu numai savantul sau omul de specialitate, 
lingvistul, filologul, au nevoie de limbi străine, dar orice 
om ; indiferent de profesia, de apartenența socio-intelec- 
tuală, el trebuie să mînuiască — vom spune — cel puțin o 
limbă de arie internațională.

în ultimul timp, s-au scris la noi cîteva cărți pe tema în
sușirii limbilor străine. Reținem două : una de psihologie 
lingvistică și didactică („Predarea limbilor străine" de Eu
gen Novicicov, E.D.P. 1968) și o alta, conținînd foarte utile 
sfaturi practice : „Puncte de reper în însușirea limbilor 
străine" de Tatiana Malița (Editura Științifică, 1969).

Am recitit cu atenție eseul Tatianei Malița, tocmai pen
tru a depista reperele propuse și am descoperit că trebuie 
să punem ghilimele la unele gînduri ale noastre foarte pre
cis formulate de autoare : „Radioul, discul și magnetofonul 
dau un rol primordial urechii și deprinderii de a asocia 
sunetul cu sensul cuvintelor. Filmul permite asocierea su
netului cu imaginea. Să apelăm deci la aceste unelte de 
lucru pe care ni le pune la dispoziție tehnica și să le 
folosim în orice ocazie pentru a asculta, înțelege și reda 
cele auzite" (p. 63).

Imens este deci aportul pe care ni-l poate oferi Radioul, 
Televiziunea în însușirea limbilor străine. Nu este adevărat

(Continuare în pag. a V-a)

— Un comunicat dat pu
blicității la Berlin și Santia
go de Chile anunță că gu
vernele Republicii Chile și 
Republicii Democrate Ger
mane au căzut de 
stabilească relații 
tice. Chile devine 
28-lea stat care
noscut oficial R.D.G.

realizările obținute de oame
nii muncii din țara noastră în 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, în ridicarea nivelului 
de trai, despre modul în care 
întregul popor muncește cu 
avînt pentru îndeplinirea sar
cinilor trasate de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist 
Român.

Oaspeții sînt invitați ^apoi să 
viziteze unele puncte ale ora
șului Baku. Intrarea în parcul 
„Kirov“, cel mai înalt punct al 
capitalei Azerbaidjene, feeric 
iluminată, este dominată de 
steagurile României și R.S.S. 
Azerbaidjene. în limbile româ
nă și azerbaidjană se putea 
citi inscripția : „Bine ați venit, 
dragi oaspeți !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și membrii delegației admiră 
de pe această colină panorama 
orașului ce-și întinde dantele
le de lumini de-a lungul Cas- 
picei.

Apoi, 
străbătut cîteva din 
tere ale orașului.

Vizita delegației 
Comunist Român
Azerbaidjană continuă.

coloana de mașini a 
marile ar-

Partidului 
în R.S.S.

cea.de
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La recomandarea O.N.U., ziua 
d? 7 aprilie este sărbătorită ca 
Ziua Mondială a Sănătății, 
în cadrul Organizației Mondiale 
a Sănătății — a cărei membră 
este din anul 1948. România 
acționează ca un factor activ, 
particioînd în mod eficient la 
lucrările Adunărilor Plenare, la 
sesiunile științifice medicale, a- 
ducîndu-și, de asemenea, apor
tul la programele de specializări 
O.M.S., prin trimiterea și pri
mirea de specialiști, acordarea 
de burse în cadrul planurilor de 
pregătire profesională a cadre
lor. Țara noastră este prezentă 
în însăși structura O.M.S., în 
care funcționează un număr de 
specialiști români. .Recent, în 
colaborare cu Biroul Regional 
al O.M.S. pentru Europa, a luat 
ființă la București o stație pilot 
pentru studiul unor boli ale ini
mii. Tot în Capitală la Institu
tul de Igienă și Sănătate Pu
blică și la Institutul de Inframi- 
crobiologie funcționează alte 
centre de referință ale O.M.S., 
care asigură o rapidă generali
zare a cercetărilor medicale ro
mânești.

Țara noastră a obținut în ul
timii doi ani o serie de succese 
remarcabile pe linia ameliorării 
stării do sănătate a populației, 
experiența noastră fiind într-o 
serie de cazuri recomandată de 
O.S.M, Au fost eradicate boli 
ca malaria, febra recurentă, 
poliomielita, difteria au fost 
reduse la apariții cu totul 
izolate. Au scăzut, de ase- . 
menea, îmbolnăvirile prin tu
berculoză, cele da-orate bolilor 
venerice. Datorită complexelor 
măsuri economico-sociale și 
medico-sanitare mortalitatea in
fantilă s-a redus cu de peste 
trei ori, în ultimele două decenii, 
iar mortalitatea generală, pen
tru aceeași perioadă, a scăzut la 
jumătate. De asemenea, dacă în 
1938 durata medie de viață era 
de 42 de ani, astăzi ea atinge 
70 de ani.

Evident, Ia baza acestor reali
zări stă atît acțiunea de edifi
care, în toate colțurile țării, de 
multiple și moderne construcții 
sanitare, precum și îmbunătăți
rea permanentă a rețelei medi
co-sanitare. La crearea acesteia 
din urmă a contribuit în mod 
substanțial sporirea numărului 
de cadre medicale de toate gra
dele, permanenta preocupare 
pentru ridicarea calificării aces
tora.

în cursul cincinalului 1966— 
1970 s-au dat în folosință 16 spi

tial publicate în ..Amfiteatru" 
nr. 2/1971) au o idee generică 
care le unelte — demonstrarea 
necesității înființării unui par
tid al clasei muncitoare.

Studenții facultății de limbă 
engleză de la Universitatea 
București și-au făcut o bună 
tradiție în a juca autori clasici, 
precum și texte moderne ale 
teatrului englez și american în 
limba pe care o studiază. „Po- 
dul“ găzduiește acum un spec
tacol în limba engleză cu piesa 
„Strange Spoon River" de Edgar 
Lee Masters, în adaptarea și 
regia unui animator, studentul 
Adrian Velicu. Colectivul preco
nizează spectacole și în limba 
română, prezentate alternativ. 
Continuînd buna tradiție a pro
movării autorilor tineri, începu
tă în alți ani cu Radu Dumitru 
și Mihai Moldovan, teatrul 
studenților va propune un 
spectacol în regia lui Oc
tavian Greavu și scenogra
fia lui Dan Oproiu (student 
anul V Arhitectură) cu „Ceai
năria de argint- _ de Gh. Asta- 
loș. Nevoia de poesis va fi și 
mai mult împlinită cu „Legen
da preafrumosului Arghir și a 
preafrumoasei Elena cea măia
stră și cu părul de aur" în gîn- 
direa Vidrăi Anca Macovei, stu
dentă la I.A.P., scenografa sta
tornică a teatrului. Un punct de 
vedere special asupra lui „Don 
Juan de Moliere pregătește Iosif 
Csallos pentru una din premie
rele viitoare. Una din probleme
le dificile ale teatrului studen
țesc acuratețea jocului va fi dată 
în curînd sub supravegherea lui 
George Carabin, proSesor de ac
torie la I.A.T.C., ajutat de Su- 
zana Badian, pentru mișcare și 
de Cornel Vendel pentru vor
bire. O agendă de lucru încăr
cată care concentrează multe 
proiecte și speranțe, verificate 
săptămînal prin două spectacole, 
între care se reia bineînțeles și 
seara Brecht. Un început promi
țător care se cere privit cu în
dreptățită încredere și căruia 
merită să i se încurajeze acti
vitatea.

PAVEL ORDET

• ACTUALITATEA PENTRU TINERET

B.T.T. „Matița" și „Roșu", își 
vor pregăti singuri hrana și 
vor putea cerceta împrejurimi
le locurilor de popas deplasîn- 
du-se în bărci cu rame.

Principalele puncte ale tra
seului sînt : Maliuc — Mila 23— 
Matița — Sulina — Roșu — lo
calitatea Sf. Gheorghe — Ca- 
raorman și din nou Tulcea.

Participanții la această ex
cursie trebuie să cunoască îno
tul.

Pe pontoane și șlepuri, ca
zarea se face în cabine, iar 
masa se servește pe punte sau 
în sufragerie.

Excursiile de o zi pot fi in
cluse în alte programe de mai 
mare* durată, al căror itinerar 
trece prin Tulcea.

CONST. LAURIAN URSU
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tale (cu o capacitate de aproape 
9 000 paturi), 29 de policlinici, 
numeroase dispensare. Noilor 
edificii, dotate cu instalații și 
aparatură ultramodernă, din Pia
tra Neamț, Slobozia/Iași, Con
stanța, Oradea, Cluj, li se vor 
adăuga, în cursul actualului cin
cinal, spitalele din Rîmnicu- 
Vîlcea, Miercurea-Ciuc, Vaslui, 
Fălticeni etc. Eforturi continui 
se depun și în ceea ce privește 
lărgirea bazei de cercetare, care 
a contribuit în ultima vreme la 
realizarea unor originale metode 
clinice și de tratament, deja re
cunoscute pe plan internațional.

A. B.

. ' >s - v a

EXCURSII
NAUTICE

Nu poți spune că el cunoscut 
țara, dacă n-ai fost și în Delta 
Dunării !

Sîntem obi.șnuiți să ne ima
ginăm locurile de la vărsarea 
Danubiului în Pontul Euxin ca 
pe o țară misterioasă, cu oa
meni — personaje de poveste 
— paradis al păsărilor rare și 
imens laborator natural. Așa 
ne-o înfățișează, în pagini ne
muritoare, mari maeștri ai con
deiului, care au străbătut și au 
îndrăgit Delta Dunării. Dar, 
oricît de măiestrit ar fi scrise 
acestea, nu reușesc să împli
nească d’orința firească a fie
cărui tînăr de a admira, într-o 
liniște desăvîrșită, frumoase ră
sărituri și apusuri de soa
re, de a asculta povestirile bă- 
tfînilor pescari în jurul focului 
la care clocotește ceaunul cu 
vestitul borș de pește. Vînători 
și pescari din tată în fiu, oa
menii Deltei s-au angajat în 
anii socialismului într-o vastă 
muncă de înnoire, cu roade în- 
tîlnite la tot pasul, conferind 
atribute noi Deltei ca obiectiv 
turistic.

Soarele și apa, vîslitul pe ca
nale și brațe care îți oferă 
mereu alte priveliști, înnoptatul 
în corturi, vizite Ia cunoscutele 
vestigii ale istoriei acestor 
locuri, observațiile pline de in
teres asupra faunei și florei, 
cîntecul, dansul și voioșia, con
feră excursiilor organizate de 
B.T.T. în Delta Dunării toate 
atributele turismului de tine
ret : destindere și odihnă ac
tivă, mișcare, deprinderi utile, 
lărgirea orizontului de cu
noștințe.

între 20 iunie și 15 septem
brie B.T.T. organizează nume
roase excursii pe următoarele 
itinerare :

• LA PORȚILE DELTEI — 
excursie de o zi cu o variantă 
în amonte de Tulcea, pînă la 
Mila 42 și alta fn aval, la Cea- 
talul Sf. Gheorghe și lacurile 
Tătaru, Lungo și Meșter. A- 
ceastă excursie se face cu șa
lupe, bărci remorcate sau pon
toane.

Cititorul nostru V. CMECIU 
ne trimite două fotografii cu ur
mătoarea explicație :

In vreme ce tinerii din muni
cipiul Oradea lucrează la taluza- 
rea malurilor pîrîului Pețea stă
vilind ieșirea sa din matcă, foto
grafia 1, cei din Beiuș (fotogra
fia 2), plantează viitori stejari, 
într-o singură zi au fost plantați 
3500 de puieți.

I
AGENDA DE LUCRU A 
„PODULUI"

După aproape un an de tă
cere. Țeatrul-laborator „Podul- 
a reintrat in actualitate printr-o 
curajoasă premieră cu seara 
Brecht. Activitatea acestui co
lectiv, condusă după principii 
care o diferențiază de institu
țiile profesioniste, este privită 
cu osebite speranțe de iubitorii 
de teatru, pentru că prospeți
mea și bunul gust au fost din- 
totdeauna atributele spectaco
lelor prezentate aici. în compo
nența publicului său, primul loc 
îl ocupă studenții, acest labora
tor existînd prin munca lor și 
jucînd pentru ei. Câutînd să de
tecteze just preferințele reper
toriale și stilul de joc adecvat 
pretențiilor universitare, colec
tivul de conducere al „Podului*1 
(regizorii Cătălin Naum și Octa
vian Greavu. secretară literară 
Medeea Ionescu). propune în 
continuare un repertoriu axat pe 
texte grave, care apropie tea
trul de menirea unei tribune 
ideologice, precum și piese în
cărcate de sevă poetică. In vii
torul apropiat, două premiere 
vor demonstra unui public care 
urmărește cu interes activitatea 
laboratorului că obiceiul înce
puturilor zgomotoase urmat de 
tăceri prelungite pare să fie iz
gonit din practica celor de aici, 
în consens cu o serie de spec
tacole profesioniste care năzu
iesc să întîmpine semicentenarul 
P.C.R.. Teatrul „Podul" va pre
zenta în cinstea aniversării „Do
cument 1921“. un montaj de tex
te ale presei din preajma înfiin
țării. alcătuite din documente de 
partid, din istoria celor cinci
zeci de ani. Montajul a fost rea
lizat de un student la istorie, 
Iosif Csallos. Utilizînd o trupă 
extrem de numeroasă — cam 60 
de actori — Cătălin Naum și 
scenograful Florin Manolescu 
pregătesc un spectacol inedit, 
un colaj (forma practicată în 
lume frecvent, necunoscută 
la noi decît prin strădania re
gizorului George Teodor eseu). 
Diferitele materiale adunate in 
acest scenariu de spectacol (par

• EXCURSII IN DELTA 
DUNĂRII CU PONTOANE. O 
variantă cu o durată de 2 zile 
are ca obiectiv partea centrală 
a Deltei urmărind itinerarul ■ 
Tulcea — Maliuc — Lacul For
tuna — Mila 23 — Dunărea Ve
che — Crișan — Brațul Su- 
lina — Tulcea.

Altă variantă, cu o durată de 
4 zile, continuă prima varian
tă de la Mila 23 pe Canalul 
Eracle pînă la punctul turistic 
B.T.T. „Matița", apoi pe Dună
rea Veche și pe brațul median 
al Dunării la Sulina, unde pro
gramul este completat cu o 
baie în mare. De aici se urmă
rește Canalul Busurca pînă la 
punctul B.T.T. „Roșu". In con
tinuare, Lacul Puiu, Canalul 
Litcov, Brațul Sf. Gheorghe și 
din nou Tulcea.

• EXCURSII ÎN DELTA DU
NĂRII CU ȘLEPUL. Avînd tot 
o durată de 4 zile, această ex
cursie se desfășoară pînă la 
Sulina pe aproximativ același 
itinerar. De la Sulina se vizi
tează cu șalupa zona de sud-' 
est a Deltei (punctul B.T.T.. 
„Roșu").

întoarcerea la Tulcea se face 
pe Canalul Sulina.

• EXCURSIE CU BĂRCI 
REMORCATE DE ȘALUPA 
Avînd o durată de 10 zile, a- 
ceastă excursie urmărește un 
itinerar, care, practic, străbate 
întreaga Deltă. Turiștii vor 
înnopta în corturi la punctele

CONSULTAȚII PENTRU 
ELEVII DE LĂ SERAL

în urma discuțiilor avute cu 
elevii de la liceul seral, ne in
formează Mihai Cocea, secreta
rul comitetului U.T.C. de la U- 
zina metalurgică din Iași am 
constatat că aceștia întîmpină 
numeroase' dificultăți mai ales 
în rezolvarea unor probleme de 
matematică, fizică sau mecanică. 
Pentru a-i ajuta să obțină re
zultate cît mai bune la învăță
tură — nu ne este indiferent ce 
note primesc „seraliștii" noștri 
— la propunerea unor tineri de 
la secția mecanic șef, comitetul 
U.T.C. a hotărît organizarea u- 
nor consultații pentru cei inte
resați. Propunerea a fost bine 
primită atît de conducerea uzi
nei cît și de cadrele didactice 
de la Școala profesională 
patronată de Uzină. (Lucrul 
devine mai ușor de înțeles 
dacă menționăm că majori
tatea acestor cadre didac
tice sînt și salariați ai uzinei), 
în fiecare duminică dimineața 
cel puțin 10 din cei peste 100 
de seraliștî vin la uzină unde 
primesc în mod gratuit consul
tații fie de la profesori aj șco
lii profesionale, fie de la o serie 
de ingineri tineri, care din pro
prie inițiativă vin să-și ajute 
colegii într-una din cele trei 
săli cunoscute deja ca fiind de 
matematică, fizică sau meca
nică.

I. MORARU

SOCIETATEA 
TEHNICO-ȘTIINTIFICĂ 
A ELEVILOR LICEULUI 
INDUSTRIAL 
ENERGETIC DIN 
CRAIOVA

De curînd. elevii Liceului e- 
nergetic din Craiova au fondat 
Societatea tehnico-științifică 
„Nicolae Vasilescu-Karpen", 
prima societate de acest fel din 
județ. Societatea — prin cele 8 
secții ale sale — va adopta mo
dalități de lucru care să stîr- 
nească pasiunea și interesul ele
vilor pentru tehnică. Periodic se 
vor organiza sesiuni de comu
nicări științifice ale elevilor care 
vor înfățișa și lucrări practice 
ilustrative. Elevii liceului vor 
participa și la autodotarea labo
ratoarelor și atelierelor școlii.

M. C.

unul din promotorii acestei dis
cipline pe plan mondial, — un 
colectiv de tineri specialiști, cer
cetători, cadre didactice, care 
și-a stabilit un serios plan de ac
tivitate cuprinzind abordarea u- 
nor cercetări inedite, cu. impor
tanță practică din ce în ce mai 
mare. Psiholingvistica urmărește 
printre altele, stabilirea unor 
principii generale, optime de 
însușire a limbilor străine. 
Scopul cercetărilor, deosebit de 
variate este, în perspectivă, ela
borarea de metode pedagogice 
și de studii noi. Investigațiile 
psiholingvistice demonstrează, 
spre exemplu, contrar unor pă-. 
reri răspîndite. că receptarea 
noțiunilor se face mai repede 
prin cuvînt decît prin reprezen
tare în desen a acestora. De aici 
rezultă, desigur, o serie de punc
te de vedere noi în elaborarea 
metodelor de învățare a limbi
lor străine sau în crearea siste
melor de semnalizare și de co
mandă din industria automati
zată.

I-am solicitat prof. dr. docent 
Tatiana Slama-Cazacu, directoa
rea Laboratorului, amănunte în 
legătură cu activitatea colecti
vului pe care-1 conduce.

— „Anul acesta vom realiza, 
în primul rînd, o serie de stu
dii și cercetări privind aborda
rea psiholingvistică a procesu
lui de predare a limbilor stră
ine. (Cercetări pentru stabilirea 
sistemelor de erori pentru vor
bitorii de limbă română în 
cursul învățării limbii en
gleze, Analiza erorilor în învă
țarea limbii române de către 
vorbitorii de diferite limbi). De 
asemenea, cercetări asupra per
ceperii limbajului scris și oral, 
cercetări asupra patologiei lim
bajului etc. Tot în vederea sta
bilirii unor concluzii interesînd 
procesul de învățare a limbilor 
străine, psihologia muncii, vom 
elabora, pină la sfîrșitul acestui 
•an, un volum de cercetări pri
vind experimente în domeniul 
Comunicării. Personal v<5î ex
pune o serie de rezultate ale 
muncii colectivului nostru cu 
prilejul unui colocviu de psiho
lingvistică de la Paris, care va 
avea loc în luna aprilie și a co
locviului „Psiholingvistica apli
cată la predarea limbilor stră
ine". în cadrul Congresului in
ternațional de psiholingvistică 
aplicată de la Liege, în iulie ; 
ambele colocvii am fost invitată 
să le organizez și să le prezi
dez. De asemenea, este prevă
zută colaborarea cu alte unități 
din țară și străinătate, cum ar 
fi Centrul de lingvistică aplicată 
de la Washington. Grupul ro
mân de lingvistică aplicată, La
boratorul de semiotică al Uni
versității București, precum și 
cu alte institute de cercetare. 
Aș mai menționa faptul că. prin 
intermediul Laboratorului, avem 
posibilitatea să oferim unui nu
măr din ce în ce mai mare de 
tinere cadre universitare (cerce
tători, studenți) consultații și 
îndrumări privind investiga
rea în domeniul psiholingvis
ticii".

ANDREI BARSAN

neaști a studiourilor „București" 
a tras primul tur de manivelă 
pentru exterioarele noii produc
ții artistice românești : „Zece 
secunde", film inspirat din ro
manul „Puterea", de Corneliu 
Leu, în regia lui Mircea Mure- 
șan. Filmul, avînd în rolurile 

■'principale pe Ilarion Ciobanu, 
Mihaela Mihai, Sandu Sticlaru, 
Ion Besoiu, Ștefan Mihăilescu- 
Brâila și alții, își propune să re
învie o pagină glorioasă din 
lupta muncitorilor, care, la che
marea partidului, au participat 
activ la acțiunile din februarie 
1945, de preluare a prefecturilor 
din mîinile reacțiunii. Primele 
secvențe au fost filmate la da
nele portului maritim, de unde 
au pornit detașamentele de 
muncitori pentru asaltul prefec- . 
turii din Constanța.

MEDALII 
OBȚINUTE 
CINEAȘTI

DE 
AMATORI
internațional al

„Interca-
La Festivalul 

cineaștilor amatori 
mera", care a avut loc la Praga 
intre 1 și 3 aprilie, filmele pre
zentate de țara noastră — „Ex
plozia", „Obiceiuri bănățene" și 
„Berzele" — au obținut medaliile 
ce se acordă în fiecare an, celor 
mai reușite producții cinemato
grafice ale amatorilor. Peliculele 

/distinse au fost realizate, în or
dine, de cinecluburile Casei de 
cultură din Huși, Casei județene 
de creație populară — Timiș în 
colaborare cu cel al Casei de 
cultură din Sînnicolau Mare, și 
respectiv, de cineclubul Casei de 
cultură din Sfîntu Gheorghe.

ȘANTIER

AU ÎNCEPUT LUCRĂ
RILE LA NOUL HOTEL 
„BRAȘOVUL"

în aceste zile la Brașov au în
ceput lucrările de construcție la 
noul hotel „Brașovul", ce se va 
ridica lingă „Casa de mode", a- 
flată deja în plină construcție. 
Noul hotel va avea 186 de ca
mere însumînd 348 locuri repar
tizate pe șapte nivele. La parter 
și mezanin vor fi holuri de re
cepție, trei săli de restaurant și 
o sală de conferințe.

( CRONICA DRAMATICĂ <

„PLAY STRMBERG1“
de FR. D0RRENMATT

UNDA VERDE 
ELECTRONICA
în marile aglomerații urbane 

primul progres în dirijarea cir
culației a fost trecerea de la se
mafoarele dirijate de oameni la 
cele controlate de o instalație 
automată. Se realiza astfel, pe 
unele direcții preferențiale ale 
circulației din oraș, posibilita
tea, pentru șoferi, de a întîlni 
mereu semaforul pe culoarea 
verde cu condiția să se depla
seze cu o anumită viteză, între 
40 și 60 km/oră. Acest sistem nu 
are însă posibilitatea de a mo
difica timpul de deschidere a 
stopurilor în funcție de aglo
merația mașinilor. Introducerea 
în cadrul lui a calculatorului e- 
lectronic a creat posibilități noi 
pentru creșterea fluenței trafi
cului auto. Experiența poliției 
metropolitane din Tokio ne dă o 
idee asupra perspectivelor unui 
asemenea sistem. La 128 de in
tersecții din jurul gării centrale 
a capitalei japoneze, din cunos
cutul cartier comercial Ginza și 
a cartierului guvernamental au 
fost instalate emițătoare de ul
trasunete care numără trecerea 
mașinilor. Ele transmit instanta
neu informația la un computer 
central care, apreciind gradul 
de congestionară al fiecărei in
tersecții, calculează timpul op
tim de deschidere a semafoare
lor pentru a asigura fluiditatea 
maximă a traficului. Anul acesta 
sistemul va cuprinde încă 263 
de intersecții urmînd ca cifra 
lor să sporească pînă la 2 000 în 
1975, înglobînd o zonă de 178 
kmp din centrul orașului Tokio. 
Primele calcule arată că fluența 
circulației a crescut cu 20—30 la 
sută.

„ZECE SECUNDE"
Zona peninsulară a munici

piului Constanța a devenit pla
tou de filmare. O echipă de ci-

PENTRU ELEVII 
PASIONAȚI DE 
ANTICIPAȚIA 
ȘTIINȚIFICĂ

Receptiv la frecventele suges
tii făcute de elevii din liceele 
municipiului. Comitetul jude
țean U.T.C. Arad a constituit 
primul club de anticipație știin
țifică al elevilor din oraș, a că
rui activitate este în, întregime 
fundamentată pe existența unui 
regulament și carnet de mem
bru. La ședința de constituire, 
ca președinte și membru de o- 
noare în același timp, a fost a- 
les dr. ing. Lucian Dogaru, di
rector adjunct la Centrul de cal
cul electronic din București, ab
solvent din urmă cu cițiva ani 
al unui liceu din orașul de pe 
Mureș. Unul din scopurile înfi
ințării clubului este și cel de a 
da un ajutor elevilor în orienta
rea lor profesională.

I. DANCEA

Diirrenmatt afirma o dată că 
el se adresează celor care adorm 
la lectura operelor filozofice (ale 
lui Heidegger, în speță), și că 
nimic nu i se pare mai necesar, 
chiar pentru teatrul de idei, de
cît o fabulație ilustrativă și o te
matică în stare să intereseze pe 
oricine. Or, ce povestire mai a- 
propiată tuturor decît istoria de 
o viață a unei familii, și ce pro
blematică mai obișnuită decît na
tura relațiilor casnice burgheze, 
prezente aproape în toate dra
mele începutului de veac ? 
Dintre ele, Diirrenmatt, a ales 
„Dansul morții" de Strind
berg, fiindcă i-a plăcut prin ex
celență ideea teatrală a piesei, 
deși n-a acceptat-o ca literatură. 
Ideea i-a plăcut omului de sce
nă modern pentru existența si
tuațiilor teatrale, capabile să 
ofere actorilor copioase partituri. 
Dar ideea conținută de opera lui 
Strindberg i-a plăcut scepticului 
scriitor elvețian îndeosebi pentru 
paradoxul conținut de viața fa
milială într-o societate unde, zice 
el, „partea nu se integrează în 
totalitate și nici omul în umani
tate". Desigur, literatura n-a ac
ceptat-o, Strindberg fiind maes
tru al oroarei și fantasticului, iar 
„Dansul morții", o zguduitoare 
dramă. Or. Diirrenmatt a optat de 
mult pentru comedie, singura re
prezentativă, după opinia sa, 
pentru imaginea condiției umane 
într-o lume aflată în declin, și în 
plus, singura funcțional eficientă. 
Fiindcă, afirmă tot el, ticăloșii 
nu se lasă mișcați de poeți, ele
giile îi adorm, pe eroii tragici îi 
consideră proști, dar dacă exis
tă un lucru de care se 
tem, aceasta este numai batjocu
ra. Și astfel, din motivele enu
merate, Diirrenmatt s-a hotărît să 
tranfforme o dramă în come
die și, fără a se teme de impu
tările privind nemoralttatea în- 

__ Jtreprinderii sale, a intitulat-o di
rect chiar din titlu. „Play Strind
berg /". Play înseamnă în engle
zește, atunci cînd e substantiv, 
piesă xde teatru, joc, dar și liber- 

■. tate de acțiune. Play, cînd e verb, 
înseamnă a juca teatru, a se pre
face, dar și a acea libertate de 
acțiune. Titlul, însumează deci 
înțelesurile pasive și active al 
cuvîntului, ilustrînd prin el în
suși intenția: o piesă de teatru 
„prefăcîndu-se" că aparține lui 
Strindberg, în care noul autor 
și-a luat libertatea de acțiune, de 
afirmare a intențiilor proprii. In
tenții nu prea schimbate ca fond 
al tematicii, dar total modificate 
ca formă. Adică: în ambele pie-

La Teatrul
Bulațndra

se căsnicia e un măcel continuu, 
măcelul rămîne deci și la Diir
renmatt, dar el îi schimbă forma, 
în speță armele. Strindberg îi 
punea pe cei doi soți — succesiv 
victime și călăi — să încrucișe
ze spade vechi, grele și să le mi- 
nuiască patetic. Diirrenmatt, . in 
locul lor, oferă pistoale cu care 
personajele țintesc scurt, de a- 
proape. Niciodată mortal,'dar cu 
atît mai chinuitor și chiar mai 
ridicol fiindcă în fond nici nu 
se rănesc. Edgar și Alice, cei doi 
soți ajunși la nunta de argint, 
sînt de-a dreptul grotesc uniți 
numai prin ură, fără altă rațiu
ne de a exista decît să se sfî- 
șie reciproc. In piesa recentă se 
sfîșie rizibil, în interpelări per
cutante, scurte și la obiect, gro
tesc înveninate de cruzime. De
sigur, asemenea odioase relații 
nu stîrnesc un rîs voios, în ho
hot, ci unul sarcastic, dar asta ur
mărește Diirrenmatt: să satiri
zeze tăios și să avertizeze condu- 
dnd la reflexiune. Intenția lui, 
preluată cu brio pe scena Tea
trului „Bulandra" a fost tradusă 
scenic într-un triplu regal artis
tic —- regizoral, scenografic și 
actoricesc. Liviu Ciulei și-a asu
mat noul text al lui Dtirren-\ 
matt, aparent sec prin conți- 
ziunea replicii, dîndu-i nu nu
mai întreaga forță de penetrație, 
dar și o mare strălucire artistica. 
De fapt, Liviu Ciulei ne-a făcut 
martorii unei lecții de regie și 
actorie, desfășurată, în modul cel 
mai evident, cerebral. Directorul 
de scenă a rezolvat cadrul exte
rior — decor, mișcare, culori, lu
mină — plus tensiunea interioară 
ca o problemă de matematică 
ale cărei date, o data puse în 
ordinea logică de gîndire, conduc 
sigur la rezultatul exact. Firește, 
însă, inteligența, logica, știința 
dozării și echilibrării actului ar
tistic înseamnă mult, dar nu to
tul. Harul actoricesc își spune 
pînă la urmă cuvîntul în
tr-un spectacol, altfel bîntuit de 
uscăciune. în „Elay Strindberg" 
autorul scriind piesa pentru ac
tori, a propus un mănunchi ac
toricesc desăvîrșit, iar regizorul 
l-a realizat prin trei desăvîrșite 
individualități. Soții, aparent ase
mănători, constituind chiar o os-

moză de ură și răzbunare, în 
acest spectacol, sînt departe de 
a fi identici. Dimpotrivă: fiecare 
e crud, cinic, răzbunător, laș, dar 
fiecare în felul lui. Liviu Ciulei, 
interpretînd rolul căpitanului^ 
Edgar, realizează o adevărată 
enciclopedie a expresivității. Mi
mica lui se schimbă realmente 
ca o mască, de la o stare la 
alta, după cum se schimbă mi
raculos și ținuta, mersul, gestica. 
Edgar e fanfaron prin măsura 
pașilor, rău, brutal prin răceala 
de gheață a privirii, lacom prin 
expresia generală a feții, gol in
terior prin sunetul de tinichea ul 
vocii, slab fizic și psihic prin fie
care mișcare. în rolul soției, (A- 
lice), Clody Bertoia, magnifica 
artistă a scenei noastre, detestă, 
cu totul altfel: feminin necruță
tor, suferind doar aparent resem
nat, nutrind însă tot timpul spe
ranța răzbunării, ea ne lasă s-o 
credem, mai tare. Ea joacă pînă 
în ultimul moment putința elibe
rării, a ieșirii victorioase și ono
rabile dintr-o viață pe care vrea 
s-o prezinte ratată din vina al
tora și nu a ticăloșiei proprii. No
blețea proprie interpretării aces
tei mari actrițe ne joacă chiar 
feste: depășind condiția proprie 
rolului său, interpretînd ca de 
obicei cu mare distincție, ne-am 
fi așteptat cu personajul să fie 
absolvit de răspundere în acest 
război conjugal. Durrenmatt este 
însă necruțător, iar nuanțarea ac* 
triței nu face de fapt decît să-i 
sublinieze intențiile,» prin reacțiile 
finale ale personajului: chinurile 
odiosului cuplu, pe deplin meri
tate vor sfîrși meritat, adică îm
preună. Desigur fără Kurt, vă
rul și iubitul lui Alice din tinere
țe, interpretat și el cu autentică 
personalitate de Victor Rebengiuc. 
Kurt vine din America, nu se știe 
bine de ce, e întîi amețit de at
mosfera de ură, de cruzime gro- 
tescă, ridicolă adesea, dar îna
inte de a cădea în capcana în
tinsă suocesiv de către soți, se 
salvează. Căci el poate să se sal
veze. Victor Rebengiuc interpre
tează așa dar altfel, pentru că, 
în afara unui moment de slăbi
ciune, personajul său nu se in
tegrează iadului cfdoTj doi soți. 
Acest personaj are puterea — o 
putere conținută, pe care n-o bă
nuim la început — să scape de 
primejdia infestării morale a lo
cului dat. Plecarea lui este poate 
chiar din această pricină o ușu
rare pentru acest cuplu, care îm
parte în continuare un destin 
comun, ale cărui coordonate își 
află în spectacol o limpede des
cifrare socială printr-o exemplară 
realizare artistică.

VIORICA TANASESCU

Noua autogară din Focșani Foto : AGERPRES

în cadrul ciclului de cultură 
și estetică muzicală, peste 400 
de 6tudenți brașoveni și-au dat 
întîlnire în marele amfiteatru 
al Institutului politehnic din lo
calitate, pentru a audia concer
tul simfonic prezentat de Filar
monica „Gheorghe Dima", avîn- 
du-1 la pupitru pe dirijorul 
Ilarion Ionescu-Galați, întors 
recent dintr-un turneu în S.U.A.

Audițiile muzicale organizate 
săptăminal de Casa de cultură 
a studenților din Brașov se 
bucură de o largă audiență. Ast
fel. în cadrul „Clubului melo
manilor", prof. dr. ing. Gh. 
Marga susține lunar audiții din 
repertoriul clasic și contempo
ran însoțite de comentarii inte
resante si bine documentate. 
Tot săptămînal, iubitorii muzicii 
ușoare urmăresc ciclul „Stilul și 
interpreții de muzică ușoară" 
prezentat de prof. D. Branea și 
studentul Gh. Juncu. In fiecare 
seară, sălile Casei de cultură 
răsună de acordurile muzicii. 
Pe drept cuvînt, se poate spune 
că aici muzica și tinerețea fac 
casă bună.

A. VELEA

LA BUCUREȘTI 
AL DOILEA 
LABORATOR DIN 
EUROPA

în cadrul Universității Bucu
rești a luat ființă recent un La
borator de psiholingvistică, al 
doilea de acest gen din Europa. 
Avînd în dotarea sa o aparatură 
originală, (două aparate electro
nice, de pildă, realizate după 
invenții ale prof. dr. docent, 
Tatiana Slamâ-Cazacu se află 
în curs de brevetare), laboara- 
torul oferă o largă bază de stu
diu și cercetare într-un dome
niu științific nou, cu vaste apli
cații practice. înființarea sa. 
care constituie nu numai un 
nou argument în sprijinul di
versificării muncii de cercetare 
în cadrul Universității din Bucu
rești. este explicată și de alt 
fapt. Universitatea este cea care 
a inițiat pe plan european, cu 
trei ani în urmă, primele cursuri 
de psiholingvistică. Iar începînd 
dîn 1970 a inițiat și primul doc
torat în acest domeniu, de pe 
continent. în jurul laboratoru
lui există — condus de către 
prof. dr. docent Tatiana Slama- 
Cazacu. inițiatoarea cursului și

ÎSrnema
gWfȚffH

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează la Patria (orele 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,30; 20,30): Luceafărul (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45). 
. MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Central (orele 8; 12; 16; 20), Gri- 
vița (orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
(orele 9,30; 15; 19), Tomis (orele 
10,30; 15; 19), Gloria (orele 8,15; 
12; 16; 20).

TREC ZILELE : rulează la Ca
pitol (orele 19; 21).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Capitol (orele 
8; 10,45; 13,15; 16), Feroviar (orele 
9,15; 12; 15; 18; 20.45).

CĂPITANUL KORDA : rulează 
la Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30)

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la București
(orele 8,45; 11; 13,15; 16,15; 18,45; 
21), Favorit (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Modern (orele 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15: 20,30

ADIO GRANADA ; rulează la 
Festival (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Victoria (orele 8,45; 11;

E M T R Ț IMPUI I ie E R
13,30; 16; 18,30; 20,45), Lira (orele 
15,30; 18; 20,15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Excelsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8,30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15, 13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează Ia Buzeștl (ora 20,30).

PE LUCIUL GHEȚII : rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegi 
(orele 15,30; 18: 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVĂ : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

CINCI PENTRU INFERN: rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30; 
18; 2015), Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Volga 
(orele 9,15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30), Rahova (orele 15,30; 18;
20.15)

LOS TARANTOS ■ rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30),

Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).
BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 

rulează la Pacea (orele 15,45; 
18; 20).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Viitorul (orele 9; 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Moșilor (orele 15; 16,45; 
18,45; 20,45).

CIRC FĂRĂ FRONTIERE : ru
lează la Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA : rulează la Fla
căra (orele 15,30; 19).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Arta (orele 10,15; 13; 15,45; 
19,15)

BĂNUIT E MORTUL ; rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15)

ÎNCEPUTUL : rulează la Vitan 
(ora 20,15).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18).

ANACONDA : rulează la Tim
puri ' Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21).

DIE CU OLTENI — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă" : DRU
MUL E LIBER — ora 16; Teatrul 
Țăndărică : (Calea Victoriei) : 
ILEANA SÎNZIANA — ora 16; 
(Str. Academiei) : STROP DE
ROUĂ ; BROTĂCELUL — ora 10; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : FETELE 
DIDINEI — ora 19,30 ; A.T.M (la 
Ateneul Român — Sala Studio) — 
PREMIERĂ — ora 20.

Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : PAGANINI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le» (Sala Comedia) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 15 ; SĂ 
NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU SCA
RĂ — ora 20 ; (Sala Studio) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA WOOLF?
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
NICNIC — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra» (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI
— ora 11; LEONCE ȘI LENA — 
ora 20; (Sala Studio) : ACEȘTI 
NEBUNI FĂȚARNICI — ora 20; 
Teatrul Mic : TIMP ȘI ADEVĂR
— premieră oficială — ora 20; 
Teatrul ,,C Tănase" (Sala Sa 
voy) : BIMBIRICĂ — ora 19.30; 
(Calea Victoriei) : LA GRĂDINA 
CĂRĂBUȘ — ora 19,30; Teatrul 
„C I. Nottara“ (B-dul Magheru): 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : CERCUL MORȚII
— ora 20; Teatrul Giulești : TAN
GO LA NISA — ora 15; COME

• 18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71“ — emisiune-con- 
curs de construcții tehnice pentru 
școlari • 18,30 Economie, știință, 
conducere • 19 00 Un virtuos al 
țambalului : Dumitru Marinescu- 
Ciuciu® 19,15 Tragerea Pronoexprcs 
• 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici q 19,30 Teleiur-, 
naiul de seară • 20,00 50 de ,.ni, 
în 50 de evocări — Anul ir.' ; ® 
20,10 Intermezzo muzical cu N eo- 
lae Albulescu e 2015 Tele-cine- 
mateca : „Răzbunarea"» Un film 
în premieră pe țară, cu Gregory 
Peck în rolul principal'. $ 21.50 
Pdșta TV. de Ion Bucheru 22,05 
Cadran internațional • 22,35 Pen
tru iubitorii muzicii de operă : 
„Turandot" de Puccini (fragmente).
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I
Cu concursul Institutu
lui de studii istorice și 
social-politice de pe lîn- 
gă C.C. al P.C.R., publi
căm în pagina de față 
riteva piese din bogatul 
material de arhivă, ade
vărat tezaur în zestrea 
documentelor politice ale 
României, care transmit 
(generațiilor de azi mesa
jul vibrant a! noii epoci 
revoluționare inaugura

tă în 1921 prin crearea 
Partidului Comunist Ro
mân și a cărei primă e- 
tapa s-a încheia! la 23 
August 1944.

Fotografiile, peliculele 
cinematografice, ziarele, 
revistele, broșurile și alte 
materiale propagandisti
ce — manifeste fluturași, 
afișe —. documentele 
congreselor și plenarelor 

k P.C.R. sînt, elocvente pen- 
S tru rolul activ, de avan- 
S gardă revoluționară, al 
/ Partidului Comunist. Ele 
< relevă cu puterea de 
\ convingere proprie docu- 
> mentului faptul că. deși 
> s-a aflat în împrejurările 
c g.'ele ale ilegalității timp 
S de 20 do ani. Partidul 
I Comunist Român, mani- 

festînd adîncă dragoste 
față de popor, față de 
destinele sale naționale, 
a acționat cu tatărîre și 
consecvență pentru apă
rarea drepturilor și liber
tăților democratice ale 
tuturor categoriilor mun
citoare, a mobilizat toa- 
te forțele progresiste ale 

I națiunii pentru apărarea 
suveranității și integrită
ții teritoriale a patriei, 
s-a dovedit a fi purtăto
rul celor mai valoroase 
tradiții patriotice ale ma
selor asuprite din țara 
noastră.

Retrospectiva noastra 
documentară care se o- 
prește în zilele de la 
sfîrșitul lui august 1944 
va fi continuată într-un 
număr viitor al ziarului 
și va ilustra evenimente 
din etapa revoluției- și 
construcției socialiste, 
care, deși mai recente, 
au intrat de pe acum în 
istoria poporului român.

t

ÎNCEPUT

DE ISTORIE

NOUĂ

Crearea Partidului Comunist devenise năzuința întregului prole
tariat revoluționar, o operă de profundă prefacere de natură 
să confere noului partid caracteristicile unei avangarde marxist- 
leniniste. „Un partid nu devine comunist nici numai pentru că își 
schimbă numele și nici numai pentru că acceptă anumite direc
tive. Un partid devine comunist deabia cînd el își schimbă 
structura și tipul de organizare, cînd devine un partid de pro
letari aleși, convinși, conștienți, încercați în luptă, capabili să

UNIȚI Șl HOTĂRÎȚI VOM Învinge !
Imagini prilejuite de două dintre cele mai mari 

bătălii de clasă ale proletariatului din România : 
greva minerilor de la Lupeni din 1929 și luptele 
muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie- 
februarie 1933. Asemenea acestor confruntări de 
clasă, Partidul Comunist Român a organizat și con
dus de-a lungul anilor numeroase acțiuni ale clasei 
muncitoare, ale țărănimii și ale altor categorii so
ciale împotriva exploatării capitaliste, pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și de trai. Astfel 
au fost grevele metalurgiștilor din București, Re
șița, Brașov și Arad, ale muncitorilor portuari din

Brăila, Galați și Tr. Severin, ale forestierilor din 
Valea Mureșului, ale textiliștilor din Iași, Timi- 

< șoara și Cluj, ale minerilor din Valea Jiului și 
bazinul Baia-Mare desfășurate in spiritul unității 
de acțiune politică promovată cu consecvență de 
P.C.R.
Să privim aceste fotografii : o mulțime disciplina

tă, liniștită în hotărîrea ei, o liniște prevestitoare a 
furtunii declanșate în zilele ce au urmat. Rîndurile 
sînt aproape compacte, fiecare este pregătit să 
reziste. Par răbdători cei a căror răbdare — sub 
presiunea foametei, a înrăutățirii condițiilor de

viață și de muncă, a șomajului, a exploatării — în- 
trecuse orice limite.

Dar chipurile par să vorbească : Brațele noastre, 
voința noastră sînt mai puternice decît baionetele 
voastre. Noi cei mulți, uniți , și hotărîți — vom în
vinge !

Semnul brațului ridicat a rămas :ca un vot de în
credere în victorie — acea încredere pe, care le-o 
insuflase partidul și care avea să. ducă la triumful 
cauzei drepte pentru care au luptat.

reziste în lupte și să conducă masele mari în lupta de clasă", 
scria, la 19 februarie 1921, ziarul. „Socialismul" — organul Parti
dului Socialist și al Uniunii Sindicale.

La 12 mai 1921 aceeași publicație informa pe larg asupra dezba
terilor ce avuseseră loc duminică 8 mai și luni 9 mai în Congresul 
general al Partidului Socialist din România.

Acest memorabil număr, 86, din anul al XV-lea al cotidianului 
'„Socialismul" avea să rămînă o dovadă, pentru viitorime, a unui 
nou început de istorie : crearea Partidului Comunist Român.

MĂRTURIA FIERBINTE A DOCUMENTULUI
Cine a răscolit și înflăcărat aceste conștiințe?
Ce crez, ce forță a unit atît de strîns aceste inimi ?
Unde este izvorul nemăsuratei lor puteri de a birui?

istoria 5
RĂSPUNDE A

►

Sarea adunare dela Deva
O primă manifestație puternică 

a Frontului Popular Antifascist
In 3 WMw er'. .F««>iul

Flugantof'din Aufc.l « ț nut O»»» s» 
rasi« imtuntie, te au îtțai pwte case** 
î»ls «18 țâ»ara huiwdorenl ți dekjatil Uiii- 
uBii rhuneftonlw și fAranitet ««ghlari 
fMAPQS)

A4iw»h», tocate »’« ocupai pe larg 
presa Ste eapjteli; a’s dwlâșurat tub «em
ilul a W man evenimente ; Anunțarea 
pactului liiehstst tare .Frontul Plenarilor* 
țți Matter ț.| aprofewes «cotata <Jin partea 
«dunării, șl maniSestarea pentru Fiotihiî

Pupa ar Antifascist ți «iterate* ia pancipii- 
te lui

In Hiiitecut 'ultrurâ'iio; create de lor- 
fete Utcistc .și ifhierstaitete ca VpiâiWt 
guvernatei, atonei «emu » jânnțito 
români și ungar: apare ca tm pungi luirii- 
«08, dând pto <fc îi-țetegete teilcato 
intre neamuri drept răspuns nebuniei 
vin iste și araUnd eingara sșteție pentru 
mast-le mâncitoată dm Romania: rr.iirgt- 
rea lot intr’an Froaț Popular Aniifattoi

Timp de pair» ore, vorbitorii, — ap-

„ADUNAREA 
ACEASTA

A ȚĂRANILOR...*
Presa timpului s-a ocupat 

pe larg de marea întrunire 
comună a organizațiilor Fron
tului plugarilor și MADOSZ- 
ului de la Deva din 3 noiem
brie 1935, la care au partici
pat cîteva mii de muncitori și 
țărani români și maghiari.

în atmosfera politică a a- 
celor ani, această adunare a 
căpătat semnificațiile adînc.i 
ale luptei antifasciste, din ce 
în ce mai energică, inspirată 
și organizată de P.C.R., și la 
care, alături de clasa munci
toare. țărănimea s-a afirmat 
ca o forță dintre cele mai im- 
portante.

SOCIALISMUL

COMUNIST ROMAN
Ne asociem 

din toată 

inima

Un Front Unic 
de luptă

Uniți, disciplinați, întăriți, 
organizați să luptăm împo
triva exploatării nemiloase a 
capitaliștilor, pentru majo
rarea salariilor, respectarea 
concediilor, 8 ore de lucru, 
proteguirea muncii femeilor și 
copiilor, respectarea demni
tății omenești, ajutorarea șo
merilor de către stat, recunoa
șterea delegatului de atelier, 
contract colectiv, libertatea 
presei și întrunirilor. Acestea 
erau lozincile acțiunilor or
ganizate de P.C.R. în spiritul 
Frontului Unic. Astfel au fost 
și greva tipografilor din 1927 
și demonstrația oamenilor 
muncii bucureșteni din 1932 
de la care s-au păstrat aceste 
fotografii.

In anii activității revoluți
onare a P.C.R. un mare nu
măr de intelectuali valoroși 
au răspuns inițiativelor per
manente ale partidului de a 
uni în lupta împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, 
pentru apărarea suveranității 
și independenței naționale 
toate forțele progresiste ale 
țării. în organizațiile de masă 
legale și ilegale create de 
P.C.R. — după cum dove
dește materialul de arhivă 
existent — au activat nu
meroși intelectuali care și-au 
identificat crezul politic și so
cial cu cel al partidului, al 
întregului popor, La sfîrșitul 
deceniului al patrulea — cînd. 
însăși ființa națională a- po
poarelor era. periclitată de a- 
nienințarea fascistă, glasul 
intelectualității progresiste a 
exprimat adeziunea la acțiu
nile de apărare a păcii, care, 
în România, își / găsise în 
P.C.R. un militant consec
vent, energic și curajos. „Noi, 
scriitorii și artiștii mai jos 
semnați... ne asociem .din toa
tă inima la acțiunea între
prinsă, menită să stăvilească 
intențiile agresive ale forțelor 
obscurantiste, să apere' inde
pendența, demnitatea și li
bertatea tuturor popoarelor a- 
menințate în existența lor, sal- 
vînd astfel idealul de pace și 
civilizație umană".

Printre semnatari erau 
N. D. Cocea, Gala Gal action, 
V. Demetrius, Ion Călugări), 
Ion Vinea, Puiu Iancovescu 
și alți intelectuali de presti
giu.

Ștafetă vie,

de la inimă

la inimă
Refren înfrigurat al mani

festelor prin care — așteptat 
cu bucurie și încredere — cu- 
vîntul Partidului Comunist 
Român, aflat în adîncă ilega
litate, răzbatea la lumină. Tre
cea de la inima la inimă, de 
la o minte către altă minte, 
de la un luptător la altul, la 
miile de luptători; de la un 
muncitor la altul — la zecile 
de mii de muncitori; de la 
un nemulțumit la altul — la 
sutele de mii de nemulțumiți, 
la milioanele acestui popor.

Citește !... și dă-1 mai de
parte ! Rostite parcă în șoaptă 
cuvintele îndemnau la pru
dență : nenumărate pericole 
pîndeau nu numai pe cei ce 
concepeau un manifest co
munist șt patriotic, nu numai 
pe cei ce-l tipăreau și-l răspun
deau, dar și pe cel care îl 
citea. Atenție, deci, libertatea 
vă este în primejdie.

Și totuși nu pregetau. 
Citește!... și dă-1 mai de
parte !

v

ȚARA ÎNTREAGĂ—0 SINGl/RĂ VOINȚĂ
La sfîrșitul lunii augușt 1940, odiosul dictat 

de la Viena a smuls din trupul țării nordul 
Transilvaniei cu o populație de peste 2,5 mili
oane locuitori și l-a predat Ungariei hortiste. 
Un uriaș val de nemulțumire a străbătut atunci 
întreaga țară. P.C.R. — purtătorul tradițiilor pa
triotice ale poporului nostru, toți comuniștii și 
patrioții români, oameni din cele mai diferite 
categorii sociale — muncitori, țărani, intelec
tuali, ostași și cadre ale armatei și-au manifes-

lat protestul profund împotriva acestui act de 
trădare a intereselor națiunii de către regimul 
Iui Carol II. în toate marile orașe ale țării au 
avut loc puternice întruniri de protest. Demon
strația de la Cluj surprinsă fragmentar în a- 
ceastă imagine, vorbește sugestiv despre neîn- 
frînta voință cu care întregul popor, în frunte 
cu Partidul Comunist s-a ridicat, în acele zile, 
întru apărarea ființei naționale, a independen
ței și integrității patriei.

TOTUL
PENTRU VICTORIE

Ostașii români la sfîrșitul unui 
august care a intrat în istorie. 
Au mai eliberat un oraș, vor mai 
fi desigur lupte, dar pentru ca 
acum să fie sărbătoare și-au îm
podobit mașinile prăfuite cu 
crengi proaspete de stejar. Din 
acei stejari pe care atîția nu i-au 
mai văzut înmugurind vreodată... 
Au urmat încleștările pentru eli
berarea Transilvaniei strămoșești. 
La Oarba de Mureș — spun lo
calnicii — nouă zile apele rîului 
s-au retras cu spaimă din calea 
sî-ngelui. In toate acele lupte oa
menii au învățat cît de prețios 
devenise ceea ce cîștigaseră ur- 
mîndu-i pe comuniști și ceea ce 
aveau de apărat. Inima fiecăruia 
vibra puternic la îndemnul parti
dului : Totul pentru victorie, to
tul pentru patrie.

Pagină realizată de

dr. ION IACOȘ

și GEORGETA RUȚĂ
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SPECIFICEDE METAL

P L

păreri

GALAȚI HUNEDOARA

sau 
de 

res-

o ase-
pentru producției 

în viitor, 
participat 
căror re- 
inferioare

tățirea
CALITĂȚII

ropunîndu-le
menea temă r____
dialog, interlocutorii 
noștri de la secțiile 
oțelărie și furnale 
din cadrul Com

binatului Siderurgic Galați ma
nifestă un deosebit interes. Ex
plicația acestui interes nu con
stă. după cum ne dăm seama 
imediat, numai în aceea că au 
ce să transmită, că fiecare, în 
condiții diferite a acumulat o 
experiență folositoare și celui
lalt, deci care trebuie pe de
plin valorificată, ci și într-un 
fapt cu oarecare alură senti
mentală : marea majoritate a 
oțelarilor și furnaliștilor gălă- 
țeni au căpătat primele no
țiuni ale meseriilor la Hune
doara. Acolo au văzut întîia 
oară cum se elaborează o șar
jă de oțel, acolo au învățat să 
înfrunte dogoarea și flăcările, 
acolo au mulți prieteni lîngă 
care au pătruns tainele trans
formării minereului în metal. 
Este firesc, deci, să-și cunoască 
evoluțiile, succesele, greutățile. 

Primul interlocutor este tînă
rul Gheorghe Preotu, inginer 
șef adjunct la Oțelărie, secre
tarul comitetului U.T.C. pe sec
ție. Ține să-facă de la început 
o precizare : într-o oțelărie ori
ce preocupare pentru sporirea 
calității oțelului este implicit și 
o preocupare pentru sporirea 
cantitativă a metalului, deoarece 
un oțel necorespunzător indici
lor calitativi prescriși înseamnă 
deja o anume risipă de metal.

Acceptînd ca judicioasă acea
stă observație ne interesăm în 
continuare de măsurile, de ac
țiunile ce se întreprind în sec
ție pentru creșterea producției.

— în primul rînd ne declară 
inginerul Gheorghe Preotu, 
s-au luat măsuri pentru dimi
nuarea tuturor pierderilor de 
metal care ar putea exista în 
oțelărie. Acțiunea a pornit de 
la sectorul de elaborare unde 
dozarea unei șarje influențează 
întregul proces tehnologic. Pen
tru aceasta s-a insistat și se 
insistă pe o dozare cît mai pre
cisă în așa fel îneît să obțină 
calitatea de oțel programată. 
Prin aceasta evităm insuflări 
suplimentare care duc la pier
deri de metal, temperaturile 
mai mici care favorizează crea
rea resturilor, sau a scoarței de 
oțel pe oală.

— Cum ați procedat pentru a 
obține un asemenea rezultat ?

— O astfel de acțiune trebuie 
sprijinită, bineînțeles, prin alte 
acțiuni. In cazul nostru este ne
cesar ca fiecare oțelar să-și cu
noască bine atribuțiile și, mai 
ales, meseria. Dozarea unei șar
je la noi se face în 5 minute, 
deci trebuie acționat rapid și 
precis. Pentru aceasta am pus 
un mare accent pe ridicarea ca
lificării, pe respectarea instruc
țiunilor tehnologice. Cînd amin
team mai sus de alte acțiuni, 
mă refeream la cursurile de ri
dicare a calificării, concursuri 
profesionale și olimpiade, res
pectarea disciplinei în produc
ție. Ceea ce reprezintă pentru 
organizația U.T.C. de la noi 
principalele direcții de ac
țiune.

înainte de a părăsi sectorul 
Elaborare, interlocutorul nostru 
mai insistă pe consecințele po
zitive ale unei alte măsuri : a- 
Î»licarea pe scară industrială a 
ancei cu 4 duze. Exploatarea 

acestei lance are o influență fa
vorabilă deosebită asupra bu
nului mers al șarjei.

— In hala de turnare am pu
tea insista mai mult pe acceiA- 
tul mare pus pe respectarea in
strucțiunilor tehnologice de tur
nare. Preferăm să insistăm însă, 
pe un alt fapt. Aici am aplicat, 
de curînd, pentru prima dată în 
țara noastră, procedeul de se
parare a incluziunilor nemeta
lice prin electrocapilaritate. A- 

■ cest procedeu a dus la creșterea 
calității oțelului și la scăderea 
rebutului. Cu acest procedeu 
s-a turnat marca de oțel X 60, 
oțel ce s-a livrat Franței. După 
primirea primului lot partene
rii francezi au triplat comanda. 
Putem deci să-i ajutăm pe co
legii noștri de la Hunedoara în 
aplicarea acestui procedeu care 
ne aparține. De asemenea, pu
tem să le împărtășim experien
ța noastră în ce privește micșo
rarea vitezei de turnare în ma- 
selotă, de stabilire, în fundție 
de felul șarjei, a prafurilor de 
acoperire.

Ajunși la hala de pregătire 
a lingotierelor, interlocutorul 
nostru ne îndeamnă să consem
năm o mică bătălie care ar pu
tea fi denumită „trecerea la 
utilizarea lingotierelor de 23 
tone". Pentru a se reuși această 
trecere, podul de turnare la si
fon și refractarele au fost mo
dificate complet. Așa s-a ajuns 
la reducerea consumului speci
fic de utilaj de turnare (fontă) 
cu 4 kg pe tona de oțel.

— Lancea cu 4 duze, podul 
de turnare, instalația de sepa
rare a incluziunilor nemetalice, 
ne declară inginerul Gheorghe 
Preotu «fnt inovații ale colecti
vului de muncitori, tehnicieni 
și ingineri din oțelăria noastră. 
Pentru această confruntare cu 
hunedorenii, aș mai preciza în 
încheiere că în ultimii trei ani 
noi am asimilat 125 de mărci 
de oțel, că pe primul trimestru 
al acestui an am depășit planul 
cu peste 6 000 tone de oțel.

Cum era și firesc, într-un a- 
semenea schimb de experiență, 
secția furnale nu putea fi oco
lită. Apelăm aici la tînărul in
giner Oancea Buzea, șeful sec- 
tlei. Sporirea producției de fon- 

ță presupune aici creșterea tim
pilor efectivi de: funcționare a 
furnalelor, la intensificarea ma
ximă De aceea, permanent tre
buie avut în vedere trei mari 
probleme : micșorarea număru
lui de opriri accidentale, buna 
aprovizionare cu materii prime 
și preluarea fontei de oțelărie, 
de respectarea graficelor de re
parații.

— Opririle accidentale, ne de
clară șeful secției, sînt genera
te în special de arderea gurilor 

de vînt. Pentru a schimba o 
gură de vînt, sînt necesare 30— 
40 de minute. Pentru a reliefa 
drumul parcurs de noi aș a- 
minti că în 1968 schimbam pe 
lună circa 90 de guri de vînt, 
iar azi doar 2—3, și acestea 
cauzate mai mult de uzuri de- 
cît de arderi. Cum am ajuns 
aici ? Prin îmbunătățirea indici
lor constructivi ai gurilor de 
vînt, îmbunătățiri produse în 
cadrul combinatului la turnă
toria mixtă cit și aici, la noi, 
prin modificarea sistemului de 
răcire și perfecționarea proce
sului tehnologic. Cu asta, am 
anulat și avariile. De 9 luni nu 
mai avem nici o avarie la ofi
ciile de evacuare a zgurei.

O altă cale pentru creșterea 
producției de fontă, folosită in
tens și cu bune rezultate aici la 
Galați, constă în scurtarea ter

(Urmare din pag. 1)
cesul de evaporare fiind astfel de 
cîteva ori diminuat. Părerea una
nimă este eă se oîștigă dublu 
comparativ cu cheltuielile efec
tuate de către cooperativele agri
cole prin plata muncilor S.M.A. 
Pentru creșterea productivității 
muncii, atît la cooperativele agri
cole din Viziru cît și la cele din 
Lanurile, Lișcoteanca, Bordei Ver
de și Gabrielescu, discurile func
ționează în agregat cu grapele re
glabile. De asemenea, printr-un 
dispozitiv conceput în stațiune, 
puterea tractorului U 650 și 
U 651 este mai bine utilizată 
prin sporirea cu două a număru
lui de baterii la sapa rotativă. In 
Insula Mare a Brăilei, aproape 
douăzeci de motopompe împing 
spre interiorul „cîmpiei" apa din 
Dunăre prin canalele de desecare. 
Pentru început surprinde acțiu
nea hotărâtă de către consiliul 
de direcție. Inginerul Ioan Vlad, 
Erou al Muncii Socialiste, direc
torul întreprinderii explică : „Prin 
vînturile ce n-au contenit o 
clipă, procesul de evaporare s-a 
accentuat în ultima decadă. Su
plinim această sărăcire în umidi
tate a solului nu numai prin lu
crări repetate, cu discurile, dar și 
prin ridicarea nivelului apei frea
tice sau, mai bine zis, păstrarea a- 
cestuia constant la circa 1,2—1,5 
metri adîncime. Este mijlocul cel 
mai ieftin și, în același timp, cel 
mai eficace în acțiunea noastră 
de ridicare a producțiilor medii 
de porumb și floarea-soarelui la 
peste opt mii kilograme boabe și 
respectiv 2 300 kilograme la hec
tar pe circa treizeci de mii de 
hectare..."

Așadar, calcule în care eficien
ța este pe primul plan. Totul în 
funcție de prognoza specialiștilor 
și calculul gospodăresc : cîți lei 
la leul cheltuit ? se află înscris 
nu numai pe carnetul de lucru al 
directorului dar și al celor aproa
pe patru sute de mecanizatori 
din insulă pe ai căror umeri se 
află așezată soarta recoltei 1971. 
O parte dintre ei, vineri și sîm- 
bătă, au plecat într-o excursie la 
București si Doftana, dar cei care 

menelor planificate pentru re
parații precum și efectuarea 
reparațiilor de bună calitate 
11 rugăm pe inginerul Oancea 
Buzea să detalieze.

— Am pornit de la principiul 
cointeresării. Și ne-am zis că 
cei mai interesați în scurtarea 
termenelor și efectuării de bună 
calitate a reparațiilor sînt sala- 
riații acestei secții. Așa că ne 
străduim, pe cît posibil, să re
nunțăm la echipele de inter
venții care țin de secția de re
parații. în acest scop ne pla
nificăm în așa fel reparațiile 
incit să ie putem efectua. Pe 
de altă parte, muncitorii de la 
întreținere au fost specializați 
pe utilaje. Cel care întreține 
zilnic utilajul poate și este in
teresat după părerea noastră, 
sâ-1 repare și mai bine și mai 

repede. Rezultatele sînt mai 
mult decît îmbucurătoare. De
pășirea planului pe primul tri
mestru al acestui an cu 18 000 
tone fontă este un argument 
elocvent.

— Din cîte știu, îi cunoașteți 
pe furnaliștii hunedoreni. Vreți 
să le transmiteți ceva ?

— Da, Să-și pregătească mai 
bine materia primă pe care o 
introduc în furnal. Noi sortăm 
©ici fiecare materie primă. Cred 
că și Hunedoara trebuie să a- 
corde mai mare atenție sortă
rii materiilor prime fiindcă a- 
ceasta are o mare influență a- 
supra indicelui 
mic de folosire 
Bineînțeles, că 
trebuie să li se 
încolo, numai succese...

tehnico-econo- 
a furnalului, 

pentru aceasta 
creeze condiții.

ION CHIRIC

vor fi în
de la 

săptămîni 
și cu

ce 
începînd 
acestei 

floarea-soarelui

au rămas, și ei înșiși pînă în sea
ra plecării, și-au intensificat efor
turile reușind pregătirea „excep
țională" — cum preciza tehnici
anul Ion Grecu, secretarul comi
tetului U.T.C. din întreprindere 
— a celor aproape cincizeci de 
mii de hectare 
sămînțate 
jumătatea 
cu 
porumb în insula Mare a Brăilei. 
Prin eforturile lor, optimul de 
apă în sol este păstrat.

Discuțiile cu specialiștii, meca
nizatori și cooperatori din jude
țul Brăila, relevă hotărârea lor de

PĂSTRAREA
APEI

a obține în 1971 producții agri
cole record. Pentru aceasta, ener
gia celor peste două mii de meca
nizatori, a celor o sută și ceva 
de specialiști și a circa trei sute de 
mii membri cooperatori se mate
rializează acum în acțiuni ce vi
zează reținerea apei în sol — ve
rigă de cea mai mare însemnătate 
în lanțul măsurilor agrotehnice ce 
stau la baza recoltelor bune. La 
cooperativa din Mohreanu, în 
vestul județului, peste cinci sute 
de membri cooperatori au săpat 
în această primăvară canalele ne
cesare irigării a circa trei sute de 
hectare, folosind apa din Calmă* 

a Combinatul side
rurgic din Hune
doara, îșl desfășoară 
activitatea peste 5 000 
de uteciști reparti
zați cei mai mulți în 

sectoarele de bază — furnale, 
oțelării, laminoare — unde le 
sînt încredințate puncte cheie 
de lucru : dirijarea proceselor 
tehnologice, de la pupitrele de 
comandă, manipularea utilaje
lor de mare capacitate 
conducerea unor formații 
lucru care și-au cî.știgat 
pectul celor vîrstnici.

— Avînd lîngă noi astfel de 
tineri, ne. mărturisea maistrul 
Ștefan Tripșa, Erou al Muncii 
Socialiste, sîntem’ siguri că sar
cinile care ne stau în față vor 
fi îndeplinite, că viitorul com
binatului nostru este asigurat 

aflîndu-se de pe acum în mîini- 
le cele mai bune.

In primul trimestru din acest 
an, colectivul de siderurgiști 
hunedoreni, și-a îndeplinit sar
cinile de plan. Nu spunem însă 
un lucru nou, căci asemenea 
vești le auzim mereu, de ani 
de zile, transformîndu-se în 
fapte ^rești, obișnuite. Mai in
teresant ar fi să arătăm cu cîte 
eforturi se menține această tra
diție în condițiile cînd indica
torii de plan înregistrează sal
turi mari de la un an la altul, 
deși dotarea tehnică rămîne a- 
ceeași, iar agregatele și-au a- 
tins de multă vreme parametrii 
proiectați. Producțiile supli
mentare se realizează în exclu
sivitate pe seama organizării 
mai judicioase a muncii, rațio
nalizării proceselor tehnologice, 
investițiilor suplimentare de în

mii de hec-

iar apoi

țui. Nu departe, la I.A.S. Siliștea, 
patruzeci de agregate se „mișcă" 
zilnic în raza celor circa cinzeci 
de mii de hectare ale unității asi
gurând păstrarea umidității op
time pe cîteva 
tare, ca urmare a împrăștierii 
apei de pe acele porțiuni unde 
băltește. „Cheltuind circa șapte 
mii de lei, vom cîștiga o produc
ție de peste dopa milioane", con
chide directorul întreprinderii 
discuția despre eficiența acestei 
acțiuni. în primul rînd se cîștigă 
prin recuperarea pentru producție 
a terenurilor inundate, 2__ x ’ 
prin condițiile optime de vege
tație create artificial.

La Ulmu, mecanizatorii Ion 
Ghiță, Emil și Ion Tudorache, 
Marin Istrate și Nicolae Lupașcu 
au lucrat continuu în schimburi 
prelungite la întreținerea ogoare
lor. în urma lor terenul este pre
gătit în vederea însămînțării po
rumbului ca un strat de grădină. 
„Cooperativa noastră, mărturisea 
Nicolae Lupașcu, și-a propus ob
ținerea a patru mii de kilograme 
porumb boabe la hectar. Consi
der că în cazul porumbului și 
florii-soarelui mai ales, un semă
nat de calitate înseamnă cel pu
țin jtreizeci la sută din recolta 
obținută".

...Ca în multe județe ale țării, 
cooperativele agricole din Bără
ganul brăilean au început anul 
acesta agricol printr-o deosebită 
mobilizare în sensul asigurării 
apei pentru plante. Și, „printr-o 
deosebită mobilizare" trebuie 
înțeles efortul tuturor depus pen
tru întreținerea celor circa cinci
zeci de mii de hectare amenajate 
pentru irigații și a realizării altor 
zece mii de hectare propuse pen
tru perioada aceasta, dar mai 
ales, pentru păstrarea în sol a 
acelei ape înmagazinate aici fără 
eforturi fizice și materiale. Ceea 
ce s-a salvat prin muncile efec
tuate pînă acum înseamnă circa 
cincizeci de milioane de metri 
cubi, adică echivalentul necesa
rului de apă dintr-un sistem de 
irigații de mărime mijlocie. A- 
ceasta va însemna, în mod sigur, 
recoltă! 

teligență. Organizațiile U.T.C. 
se numără printre factorii care 
acționează cu perseverență pe 
linia sporirii producției de me
tal, valorificînd rezervele inter
ne care le stau la dispoziție. 
Modalitățile de intervenție sînt 
determinate de necesitățile con
crete specifice fiecărei secții. 
La O.S.M. 2 spre deosebire de 
vechea oțelărie, oțelul se ela
borează în cuptoare gigantice, 
de cîte 400 tone fiecare utili— 
zîndu-se o tehnologie nouă de 

fabricație : insuflarea oxigenu
lui ca intensificator al proce
sului de ardere în baia de me
tal.

— Daca am dispune de oxi
gen suficient, ne declara tînărul 
topitor Gheorghe Nistor, de la 
cuptorul nr. 5. lucrurile ar de
curge foarte simplu. L-am uti
liza în cantitățile necesare la 
toate fazele de elaborare a șar
jei. Deocamdată nu ne putem 
permite acest lux. Așa că pre
ocuparea noastră de căpetenie 
este canalizată spre folosirea 
lui cît mai rațional.

Pentru a ne demonstra mai 
clar ce vrea să spună, scoate 
un carnețel din buzunar și în
cepe să explice utilizînd mulți 
termeni tehnici și cifre pe care 
le știa pe de rost.

Să presupunein că pentru 
de încărcare avem prevă- 
o oră. Dacă am folosi oxi- 
în această fază am putea

este in- 
ca acest 
faza de 
zeci de

faza 
zută 
gen 
scurta perioada de elaborare cu
10—15 minute. Cîștigul 
fim. Mult mai rentabil 
oxigen să-1 folosim în 
topire unde cîștigăm 
minute. Iată de ce la inițiativa 
șefului nostru de echipă, — 
Constantin Borăscu, 
recunoscut 
sa profesională 
congres 
C.C. al 
lorlalte 
neri să 
care dă rezultate bune. In pre
zent întreaga oțelărie lucrează 
astfel.

— Pornind de 
maistrul Tiberiu 
cut un pas mai 
experimentat la 
re sporirea cantității de oxi
gen în fazele de topire și ațî- 
nare de la 2 000 mc la 4 000 mc. 
Efectul ? Durata de elaborare 
a șarjei a fost redusă în medie

un oțelar 
pentru competența 

(la recentul 
a fost ales membru al
U.T.C.), am propus ce- 
formații conduse de ti- 
aplice procedeul nostru

aici — adaugă 
Si rea, am fă- 
departe. Am 

cîteva cuptoa-

0 SARCINA CONCRETĂ
(Urmare din pag. I)

o dată acum. Ea ar cuprin- 
întreaga organizație, toți 

ei, imprimîndu-i un
nu 
de 
membrii _ _
climat de participare activă în 
care biroul ar trebui doar să 
coordoneze eforturile indivi
duale".

„Rezultatul direct al unei a- 
semenea modalități de lucru, 
adăuga și turnătorul Vasile 
Popa, ar fi acela că și activi
tatea ar deveni mai bogată, mai 
diversă, ar renunța în mod fi
resc la monotonia de care ne 
plîngem deseori. S-ar îmbogăți 
și temele de discuții pentru a- 
dunările generale, pentru că, 
fără îndoială, acesta este ca
drul în care tinerii vor rapor
ta organizației în ce fel își în
deplinesc sarcinile*'.

Experiența, acolo unde există 
și cît există, obținută uneori cu 
jumătăți de măsură, demon
strează chiar .și așa avantajele 
încredințării fiecărui utecist a 
unei sarcini concrete. Ele sînt

cu o oră. Am descoperit o cale 
sigură de creștere a ’
pe care vom merge 
La experimentare au 
și topitori tineri ale 
zultate nu au fost 
celor obținute de vîrstnici.

într-o oțelărie atît de mare 
(dispune de 8 cuptoare)., nu 
poate fi realizată o producție 
constantă decît printr-un mers 
foarte ordonat al agregatelor, 
prin respectarea duratei plani
ficate de elaborare a șarjei. în 
caz contrar, se ivesc suprapu
neri la evacuări, apar deficien
țe în aprovizionarea tehnico- 
materială, numărul și capacita
tea utilajelor devin insuficiente 
pentru a deservi în bune condi
ții toate cuptoarele. In final a- 
cestea au repercusiuni negative 
asupra producției. Situația i-a 
preocupat mult pe uteciștii sec
ției. Intr-o zi, tînărul maistru 
Crăciun Gabor, a făcut o pro
punere primită favorabil de 
conducerea .oțelăriei și aplicată 
rapid în practică. S-a prevăzut 
crearea unui decalaj între șar
je de cel puțin două ore și ur
mărirea lui strictă printr-un 
grafic întocmit pe o zi calen
daristică. In acest fel toate for
mațiile de lucru sînt obligate 
să se încadreze în parametrii 
celor 2 ore planificate pentru 
elaborarea unei șarje. O sin
gură excepție ar fi suficientă 
pentru a deregla activitatea în
tregii secții. Oțelării știu bine 
acest lucru de aceea fac tot ce 
este posibil pentru a preîntîm- 
pina situații de acest gen. Azi 
nici unul n-ar fi dispus să re
nunțe la acest instrument care 
s-a dovedit un factor hotărî- 
tor în regularizarea producției 
și în menținerea unor greutăți 
constante șarjelor.

înfățișîndu-și succesele oțela- 
rii se simt datori să precizeze 
că ele se datoresc în mare mă
sură și calității fontei, prompti
tudinii cu care ea le este li
vrată.

■ — Dacă ați auzit asemenea
aprecieri la adresa furnaliștilor 
ni se adresează maistrul Nicolae 
Mărculescu, secretarul comite
tului de partid al secției a Il-a 
furnale, meritul revine în mare 
parte tinerilor care formează 
50 la sută din efectivul nostru. 

Și aici este vizibilă aceeași 
preocupare a organizațiilor 
U.T.C. pentru realizarea unei 
producții sporite și de calitate 
corespunzătoare, (în trimestrul 
I secția a dat peste plan 3 000 
tone de fontă elaborată aproa
pe în întregime cu cocs eco
nomisit). Pentru a avea garan
ția îndeplinirii integrale a sar
cinilor de plan prevăzute pen
tru acest an (cu 20 000 tone mai 
mare decît în 1970), conducerea 
celor două furnale de cîte 1 000 
m.c. a stabilit încă de anul tre
cut regimul termic și intensi
tatea de ardere pe fiecare 
schimb și furnal, factor de care 
depinde îndeplinirea ritmică a 
planului. S-au făcut o sumede
nie de calcule, au fost experi
mentate mai multe variante, 

* deseoperindu-se soluția optimă. 
Tinerii au participat mai puțin 
la aceste cercetări, în. schimb 
ei își aduc contribuția din plin 
la aplicarea lor în producție. 
Răspunderea care apasă în a- 
cest fel asupra lor este mare. 
Tocmai de aceea la caupere, 
unde se urmăresc temperaturi
le,- a. fost repartizat Ionel Ma- 
riș, secretarul comitetului 
U.T.C. pe secție, la dozarea în
cărcăturii lucrează Nicolae 
Gros și Ion Andreica, iar prin
tre furnaliștii șefi îi întâlnim 
pe Alexandru Hășdățeanu și 
Mihai Aciobăniței, adică pe cei 
mai destoinici tineri ai secției. 
Prezența organizațiilor U.T.C. 
se manifestă în primul rînd 
prin responsabilitatea și devo
tamentul cu care lucrează ti
nerii atît cei de la exploatare 
cît și cei de 
prin strictețea 
pectă * procesul
acest an n-am 
călcare a disciplinei tehnologi
ce !“ precizează cu vădită satis
facție secretarul comitetului de 
partid, socotind acest lucru o 
realizare de seamă spre care au 
rîvnit dintotdeauna.

la întreținere, 
cu care ei res- 
tehnologic. „în 
avut nici o in-

ALEX. BALGRADEAN

sesizate și de secretarii U.T.C., 
mai ales de cei ce au în
cercat-o în propria activitate, 
așa cum făcea de exemplu Ion 
Loi, împărtășindu-mi roadele 
unor căutări neduse însă pînă 
la capăt :

„Am încercat și eu să aplic 
acest procedeu, trasînd cîtorva 
tineri niște sarcini nu deosebi
te ca greutate, însă desfășura
te pe o perioadă mai mare de 
timp • să răspundă de curățenia 
cîtorva locuri de muncă din ju
rul lor, să pregătească pe cîte 
un tînăr pentru primirea în 
U.T.C. Am remarcat imediat o 
creștere evidentă a interesului 
față de organizație, ca și o 
sporire a răspunderii față de 
propriile lor datorii. Tinerii 
respectivi reacționau mai rapid 
la alte chemări ale biroului, ne 
erau de un sprijin real în toate 
acțiunile".

Lucrul este cît se poate de fi
resc, cunoscut fiind că cel mai 
convingător argument este în
totdeauna să știi ce să ceri, _-

O părere
despre...

Există, indiscutabil, între climatul nou de muncă care 
instaurează în viața organizațiilor U.T.C. și promovarea dia
logului utecist o relație strânsă, de reciprocă condiționare. în
făptuirea obiectivelor organizației, situarea întregii sale activi
tăți cu tinerii la nivelul exigențelor pe care le-a stabilit Con
gresul al IX-lea al U.T.C. formulează astăzi, ca o condiție 
din cele mai importante, consultarea amplă și sistematică a 
părerii tuturor membrilor organizației, confruntarea largă a 
opiniilor. Este o practică de lucru care se afirmă tot mai 
puternic în viața organizației și nu trebuie, cred, să apelez 
la exemple (aș putea aminti într-un asemenea caz înseși lu
crările Congresului) pentru a ilustra această realitate. Opinia 
tînărului se bucură de tot mai multă atenție și exprimarea ei 
deschisă, fără rețineri, în cadrul democratic al organizației, 
se relevă tot mai evident ca instrument al perfecționării con
tinue a activității.

Și atunci mă întreb1, cum ai putea să-ți ascunzi mirarea, să 
nu-ți afăți surprinderea cînd, în asemenea cadru, îți este dat 
să întîlnești și atitudini, ca cea trădată, de pildă, de întâm
plarea la care mă voi referi.

Discutam zilele trecute într-un județ cu un activist al or
ganizației. Discuția noastră abordînd între altele și do
meniul profesional, mi-a fost dat să aud din partea acestuia 
o părere inedită, cel puțin pentru mine, cu privire la uti
litatea și eficiența cunoscutelor olimpiade pe meserii. Nu-mi 
propun să explicitez aici opinia interlocutorului meu, înteme
iată, pare-se, pe o bogată experiență, și nici să judec valoa
rea argumentelor aduse : ceea ce vreau să menționez e că 
acestea nu-i lipseau și tocmai, prin asta, opinia mi se părea 
demnă de interes. Drept pentru care, avînd în vedere preo
cuparea pentru îmbunătățirea muncii și în acest sector, am 
considerat de datoria mea, și a ziarului la care lucrez, de a 
o înfățișa public. Ceea ce și pornisem să fac. La cîteva zile 
însă, în urma discuției, cînd l-am solicitat să revadă cuvintele 
așternute pe hîrtie, pentru a avea siguranța că le-am repro
dus întocmai, interlocutorul meu a bătut în retragere. Cu 
nici un chip n-a mai fost de acord cu publicarea opiniei.

Este, firește, un drept incontestabil și, chiar dacă ne-ar pla
ce să credem că apariția în ziar a semnăturii cuiva e o onoa
re reciprocă, nu o putem impune nimănui. Astfel 
tați să interpretăm acest refuz, și n-ar fi fost nici o supăra
re, cu atît mai mult cu cît sîntem datori a avea * __ 
și o reconsiderare, posibilă oricînd, a unei opinii exprimate. 
Numai că n-a fost vorba de așa ceva. După cum a ținut în
suși să ne explice, darea înapoi a interlocutorului nostru avea 
alt motiv, un motiv cu totul și cu totul de neînțeles, îi era 
teamă să nu supere organele superioare, teamă că exprimînd 
o opinie critică eu privire la o acțiune intrată în calendarul 
de activități a unei secții a Comitetului Central ar putea a* 
trage insatisfacția cuiva.

Nu mi-a venit să cred, și n-aș crede nici acum, că un ac
tivist al organizației poate să gîndească astfel, dacă persoana 
în cauză nu mi-ar fi repetat-o la telefon de cîteva ori, stră- 
duindu-se a mă face să înțeleg și să mă declar de acord cu 
această mentalitate. Mi s-a părut atunci mai mult decît ciu
dat. A avea un punct de vedere, o opinie și a te abține să-ți 
rostești gîndurile ca nu cumva să te privească nu știu cum, 
nu știu cine, este, în condițiile în care părerile sînt chiar cău
tate, stimulate prin toate mijloacele să se afirme, un anacro
nism ce nu trebuie demonstrat. Singularitatea, în același timp, 
a acestei atitudini m-ar fi putut îndemna să trec cu vede
rea întîmplarea. Astfel aș fi procedat poate, numai că inter
vine un mic amănunt: persoana în cauză nu este un activist 
oarecare, ci prim-secretar al unui comitet județean U.T.C. și 
în acest caz întrebării pe care ți-0 pui din primul moment 
— Cu ce pasiune poți duce la îndeplinire o acțiune de a că
rei utilitate te îndoiești ? — se mai adaugă, vrînd-rievrînd 
încă una : Cîtă putere de convingere pot să aibă cuvintele 
unui activist care, pledînd în fața tinerilor pentru curajul opi
niei, nu ilustrează el însuși un asemenea curaj ?; Cînd despre 
exprimarea și confruntarea părerilor el are o asemenea nefi
rească părere! ? O întrebare de răspunsul căreia depind 
multe, dar pe care interlocutorul meu nu și-o pusese, probabil.

TRAIAN GÎNJU

eram ten-

în vedere

„Dacă știi ce să-i ceri tânăru
lui, completa și lăcătușul Ni- 
colae Dincă, este firesc ca in
teresul cu care te privește să 
crească. în felul acesta, colec
tivele de tineri se grupează în 
jurul biroului nu numai nume
ric și mai mult sau- mai puțin 
amorf, ci pe categorii distincte, 
evidențiate calitativ după inte
resele lor. De aici se ajunge 
ușor la stabilirea unui climat 
de comunicare reciprocă, a 
unui dialog permanent între bi
rou și organizație".

Iar de aici încă mai departe, 
pînă la următoarea treaptă, nu 
mai este decît un pas, pe care 

de brigadă 
prin afirma- 

l-a și făcut șeful 
Tudor Moldovan 
țiile sale :

„Cîștigul cel __ T__
poate al unui asemenea stil de 
lucru este sporirea capacității 
de mobilizare a întregii orga
nizații, în orice acțiune și în 
orice moment, dobîndirea unor 
noi posibilități de receptivitate 
și promptitudine la situațiile

mai însemnat

care îi solicită prezența. Orga
nizația ar deveni, deci, adău- 
gîndu-și aceste atribute, un or
ganism mai puternic, capabil 
de intervenții majore".

Sînt depcamdată numai cîte-1 
va considerații, unele din ele 
inevitabile rămase în limitele 
unor sugestii abstracte, din 
cauză că însuși fenomenul la 
care se referă nu și-a găsit încă 
pe deplin expresia în realitate. 
Opiniile culese oferă însă cel 
puțin foloasele nemijlocite ale 
acestui procedeu așteptat în. 
multe locuri încă. Se discută, 
în legătură cu el. și despre în
ființarea unor caiete de sarcini 
la nivelul organizațiilor, caiete 
în care să se realizeze nu nu
mai evidența, ci și urmărirea 
îndeplinirii lor. Dar aceste 
lucruri, atît de simple, există 
de multe ori numai sub formă 
de intenții, mereu amînate și 
ele pentru mai tîrziu. Pentru 
ca fiecare tînăr să aibă o răs* 
pundere concretă, care să-l ani» 
gajeze plenar în circuitul în-*» 
tregii activități, caietul de sar* 
cini nu poate fi decît un mo* 
deșt început, de la care orga-ț 
nizațiile U.T.C. trebuie să por< 
nească în cel mai scurt timp, 
Dar acesta trebuie să existed
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Primiri la tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți la amiază pe mi
nistrul agriculturii și reformei a- 
grare al Marocului, Ahmed 
Lasky.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cor
dialitate și prietenie, au partici
pat Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul A- 
griculturii, Industriei Alimentare,

Silviculturii și Apelor, precum și 
experții care îl însoțesc pe minis
trul marocan în vizita în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire în cadrul căreia au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre Ro
mânia și Maroc, a colaborării și 
cooperării în agricultură 
alte domenii economice 
cele două țări.

și în 
între

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialis
te România. Ion Gheorghe 
Maurer, a primit marți după- 
amiază pe guvernatorul Băn
cii Finlandei, Mauno Koivisto, 
care face o vizită în țara noas
tră.

a de-La întrevedere, care 
curs într-o atmosferă cordială, 
prietenească, a participat acad. 
Vas-ile Malinschi, guvernator 
al Băncii Naționale a Repu
blicii Socialiste România.

(Agerpres)

Ministrul industriei chimice, 
Mihai Florescu, a plecat marți 
după-amiază la Sofia, pentru 
a face o vizită în R.P. Bulga
ria, la invitația ministrului 
pentru chimie și metalurgie, 
Ghearghi Pavlov.

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu. a primit 
o telegramă de mulțumire pen
tru felicitările transmise minis
trului afacerilor externe al 
Indiei, Swaran Singh, cu prile
jul reînnoirii mandatului în a- 
ceastă funcție.

Tradiții de muncă
(Urinare din pag. 1)

roului de proiectare se va orga
niza într-un cadru nou. O 
a întreruperii activității a 
poate, și aceea că ne-am preocu
pat cu preponderență de studen
ții slabi pentru a-i aduce pe 
linia promovării și i-am negli
jat pe cei buni.

O componentă a unei legături 
puternice a studenților cu activi
tatea practică a profesiunii în 
care se specializează va fi cali
ficarea într-o meserie, fapt care 
se va realiza după efectuarea 
practicii de inițiere. Iată numai 
cîteva din meseriile în care stu
denții brașoveni se vor putea ca
lifica : lăcătuș, ajustor, electrician 
montator, bobinator,7 turnător, 
tîmplar, mecanic, operator topo- 
graf. Contactul cu unitățile eco
nomice se face acum ritmic și 
continuu prin afectarea unși zile 
din săptămîna practicii. Deși mai 
avem dificultăți cu mijloacele de 
transport, considerăm că această 
practică are o eficiență sporită, 
studenții sînt mai receptivi, se 
face o corelare mai bună cu disci
plinele teoretice".

Față de alte orașe studenții 
Institutului politehnic din Brașov 
sînt avantajați. Există posibilități 
largi de preluare a unor contracte 
de la uzinele Steagul roșu, Me- 
trom sau Rulmentul, care să per
mită studenților din ultimii ani 
rezolvarea unor probleme din 
practica de producție curentă 
(M.T.O., de proiectare etc.).

Astfel de lucrări, dublate de 
capitole necesare verificării cu
noștințelor teoretice sau cu carac
ter pedagogic, pot fi luate în 
considerare, după cum opina și 
tovarășul prof. dr. ing. Ion Stă- 
nescu, decanul Facultății T.C.M., 
ca proiecte de an sau de licență, 
în funcție de importanța lor. 
„Pe de altă parte, în procesul 
calificării studentului la locul de 
muncă, acesta nu trebuie' solici
tat în vederea asimilării deprin
derilor necesare unei producții de 
serie, ci în acumularea de cunoș
tințe și deprinderi cerute de teh
nologia unicatelor sau a produ
selor de serie mică. în momentul 
de față, studenții au în studiu 
120 de lucrări, calcule, memorii, 
justificări de proces tehnologic, 
de organizare, unele cu mai 
multe variante destinate • urmă
toarelor unități : Steagul roșu, 
Tractorul, F.S.R. Rîșnov, Me- 
trom, Rulmentul, Uzina 2, E- 
lectroprecizia-Săcele".

Faptul că studenții din anii, 
mici își vor putea realiza, în cu- 
rînd, practica 
atelier-școală 
fost laborator, 
Și bancuri de 
într-o măsură 
lor într-o muncă specializată a- 
propiată considerabil de condi
țiile exercitării profesiunii.

în ceea ce privește colaborarea 
asociațiilor studențești cu între
prinderile în domeniul activității 
de proiectare, aceasta mai este 
subminată de faptul că unitățile 
economice oferă lucrări lipsite de 
importanță, proiecte fără aplica
bilitate sigură sau probleme inso
lubile pentru propriile birouri de 
proiectare. Pentru executarea u- 
nor astfel de lucrări este nece
sară o experiență, pe care nici 
absolvenții n-au avut timp și po
sibilitatea s-o capete.

Dorel Cherecheș, președintele 
A.S. de la Facultatea de silvicul
tură, coautor al unei lucrări 
științifice studențești laureată cu 
premiul I la Sesiunea națională 
a cercurilor științifice studen
țești, cu aplicare practică a 
adăugat propriile observații pri
vind dificultățile care se ridica 
în pregătirea practică de specia
litate : „Laboratorul nostru —■ 
pădurea — nu poate fi abordat 
într-un timp scurt. Urmărirea 
unui fenomen, a unui proces, a 
unei evoluții poate dura luni de 
zile. Participăm Ia cercetarea 
unor procese sau fenomene doar 
ca spectatori. Prin cercurile știin
țifice am reușit să abordăm o 
serie de teme legate de produc
ție. Cred că ar fi utilă sugerarea 
unei baze contractuale pentru 
lucrările de diploma, deoarece 
studenții pot realiza mai mult

cauză 
fost,

de ihifiere într-un 
amenajat într-un 
cu aparate simple 
lucru va accelera 
sporită integrarea

Echipele naționale • (A, tine
ret și olimpică), care se pregă
tesc în vederea meciurilor ofi
ciale din acest sezon, vor sus
ține azi meciuri de verificare și 
omogenizare. Lotul A va juca 
astă seară în Berlinul occiden
tal cu Hertha B.S.C. (aici acti
vează ex-dinamovistul Gher- 
gheli).

Antrenorii Angelo Niculescn 
și Titus Ozon vor începe partida 
cu „ll“-le : Răducanu — Sătmă- 
reanu, Lupescu, Dinu, Mocanu—• 
Dumitru, Radu Nunweiller —■ 
Neagu, Dembrovschi, Dumitra- 
che și Lucescu. în repriza a 
Il-a va fi încercat lanul.

La București, pe stadionul

NAGOYA : Campiona
tul mondial de tenis de 

masă

Azî, loturile PE SCURT
reprezentative 
susțin meciuri

amicale

Tricolorilor44
la 

în- 
tilni formația Eintracht Braun
schweig. Formația noastră are 
următoarea alcătuire : Consian- 
tinescu — Ivăncescu, Olteanu 
(Bădin), Vlad, Vigu — Dinu 
(Rapid), Beldeanu — Sălceanu, 
Cuperman (Iordănescu) t Tătaru, 
Gydrfi. Iordănescu acuză o ușoa
ră întindere, participarea lui la 
lot fiind incertă.

Lotul de tineret întîlnește — 
pe stadionul din strada Găza
rului, de la ora 14,30 — echipa 
T.M.B. (fost T.U.G.). Antreno
rii Ola și Cosmoc vor rula în
tregul lot de jucători (19)

„Republicii", începând de 
orele 16,30 „olimpicii" vor

Stadionul Republicii din Ca
pitală a găzduit ieri o zi a spor
tului pentru pionieri și școlari, 
în .programul căreia au f.ost în
scrise jocuri de fotbal, întreceri 
atletice, demonstrații de gim
nastică și karting. La fotbal, 
echipa clubului „Cutezătorii" a 
întrecut cu scorul de 4—1 pri
ma formație a clubului „Pione- 
ren“ din Copenhaga, iar echipa 
Școlii generale nr. 69 din Bucu
rești a învins cu 7—1 formația 
secundă a clubului „Pioneren".

în cursa de alergare pe dis
tanța de 600 m, Alexandru 
Oană (Clubul sportiv școlar) a 
stabilit, cu timpul de l'32"9/10, 
un nou record republican de 
juniori, categoria a III-a.

O dată cu începerea noii edi
ții a cupei F.I.R.A. — 1971—1972, 
la 5 decembrie, “1*î — ’* c 
nieî va întîlni 
Franței. înaintea 
tant joc. după o 
14 ani de contact 
tanic, selecționata < 
București, care cuprinde 
ritatea componenților 
naționale, va întîlni în meci ami
cal la Dublin, în cursul lunii oc
tombrie, selecționata acestui

echipa Româ- 
reprezentativa 
acestui impor- 
întrerupere de 
cu rugbiul bri- 

orașului 
■ majo- 

echipei

Ce trebuie

cum sa ne
să știm și

pregătim de start ?

studiind și lucrînd Ia rezolvarea 
unor probleme cu finalizarea în 
practica unităților industriale. 
Pentru valorificarea activității 
Științifice de cercetare și a prac
ticii în producție ar fi preferabilă 
o prerepartizare fermă, care ar 
face să dispară, atît acea perioa
dă de acomodare cu condițiile 
de muncă din profesiune, cît și 
climatul de provizorat existent la 
unele locuri de practică.

Studenții din Brașov se află 
acum la un nou început de 
drum, reînființarea biroului de 
proiectare, existența atelierului- 
școală, posibilitatea efectuării 
unei practici raționale, a califi
cării la un loc de muncă.

Pînă atunci, sugestiile- și ini
țiativele interlocutorilor noștri la 
care adăugăm definitivarea de 
către Ministerul învățămîntului a 
programului afectat practicii de I 
vară, astfel ca. Institutul și aso
ciațiile studențești sa pregă
tească din timp condițiile optime 
de desfășurare ale acesteia, se 
vor încadra într-un program care 
necesită dinamism și echilibru în 
aplicare.

• CEL DE-AL 31-lea campio
nat mondial de tenis de masă 
de la Nagoya se apropie de fi
niș. Ieri au fost desemnați cam
pionii în probele de dublu femei 
și dublu bărbați. Jucînd excelent 
in partida finală, sportivele Lin 
Hui-cin și Cen Min-cin, din R.P. 
Chineză, au învins cu 3—0 (21— 
11, 21—16, 21—10) cuplul Mieko 
Hirano, Reiko Sakamoto (Japo
nia).

O valoroasă și poate neaștep
tată performanță au realizat în 
penultima zi a competiției tine
rii sportivi maghiari Istvan Jon- 
yer și Tibor Klampar, care au 
obținut titlul suprem în proba de 
dublu bărbați.

în probele de simplu, ale că
ror finale vor avea loc astăzi, 
surprizele se țin lanț. La mascu
lin, alți patru jucători japonezi 
au fost scoși din cursa pentru 
titlu. Singurul jucător japonez 
rămas cu șanse . în competiție 
este Shigeo Itoh, care s-a califi
cat în dauna compatriotului său 
Ohya. O partidă extrem de dis
putată a fost cea dintre Klam
par (Ungaria) și Stipancici (Iugo
slavia). cîștigată de primul cu 
3—2 (15—21, 21—15, 21—14, 19— 
21, 21—14).

La simplu feminin, Maria 
Alexandru (România) a eliminat 
în turul trei cu 3—0 (21—19, 21— 
10. 21—17) pe japoneza Shibata, 
dar a pierdut în optimile de fi
nală, fiind întrecută cu 3—1 de 
către Li Li (R. P. Chineză).

• IN ZILELE de 1,2 și 3 mai, 
la Belgrad se va desfășura un 
mare turneu internațional mas
culin de baschet cu participarea 
echipelor U.R.S.S., Italiei, Iu
goslaviei și o selecționată mon
dială. Printre jucătorii care vor 
evolua cu acest prilej se numără 
Raga, de origină mexicană, care 
joacă la Ignis Varese, Ubirata, 
jucător brazilian transferat în 
Italia, Bennet, celebrul jucător 
negru american, și alții. La com
petiție a fost invitat să oficieze 
și cunoscutul arbitru român, 
dr. Chiriac.

• PESTE 300 de jucători și ju
cătoare participă la tradiționa
lul turneu internațional de te
nis, care a început la Monte 
Carlo. Cehoslovacul Pala l-a în
vins cu 8—10, 6—3, 9—7 pe Co- 
din Dumitrescu (România). Ju
cătorul francez Proisy a cîștigat

6—3, 6—3 în fața lui Viorelcu

Selecționata masculină divizio
nară de baschet6 a țării noastre 
va participa între 10 și 12 apri
lie la un turneu internațional 
programat în Franța, la Anti
bes. La acest turneu vor mai e- 
volua formațiile Avânți Bruges, 
Olimpiques Antibes și selecțio
nata Coastei de Azur.

LIMBILE

STRĂINE

(Urmare din pag. I)

faptul — șî eseul citat demonstrează logic, precis, că adul
tului i s-ar refuza posibilitatea deprinderii optime a vor
birii și scrierii unor limbi străine importante. Cu condiția 
— iată o observație de bun simț lucid, aș spune roman
tic, pe care pedagogii închistați o condamnă desigur — „să 
ne înarmăm cu mult curaj, să deschidem gura și să vorbim 
cu orice ocazie (o limbă străină, s.n.); să perseverăm în 
corectarea, îmbunătățirea pronunțării, a accentului, fârâ a 
tinde neapărat spre perfecțiune" (s.n., p. 64).

Indiferent de vîrsta la care începem învățarea unei limbi, 
important este sâ vizăm, deci, utilul.

Marcu (România). Alte rezul
tate înregistrate în proba de sim
plu masculin : Zahr (Suedia) — 
Pokorny (Austria) 6—0, 6—3 ; 
Gasiorek (Polonia) — Bernas- 
coni (Franța) 6—2, 6—2 ; Arilla 
(Spania) — Howe (Australia) 
6—8, 6—1, 6—4 ; Szoeke (Unga
ria) — Alvarez (Columbia) 6—0, 
6—1 ; Moore (Australia) — Me
yer (Franța) 6—4, 6—2 : Barclay 
(Franța) — Munoz (Spania) 6—2, 
6-3.

• TENISMANII români Ilîe 
Năstase și. Ion Tiriac au debu
tat cu succes în turneul inter
național „Open" de la Monte- 
Carlo. Năstase l-a învins cu 
6-1, 6-0 pe francezul J. L. Ro
yer, iar Țiriac l-a eliminat cu 
6-4, 6-0 pe Baranyi (Ungaria), 
în urma acestor rezultate, cei 
doi jucători români se califică 
pentru optimile

CAMPIONATUL 
MONDIAL STUDENȚESC 
DE HANDBAL MASCULIN

&uni a fost ziua încheierii 
socotelilor din grupe, a mese
lor festive, a cuvîntărilor, și a 
despățirilor oficiale de cele două 
tîrguri de provincie care au 
găzduit cum au putut mai bine 
întrecerile din prima fază a 
Campionatului mondial de hand
bal academie (cum i se spune 
pe-aici).

De la Frydek-Mistek, orășelul 
grupelor C și D, nu ne-au sosit 
prea multe vești. Așa cum era 
de așteptat Cehoslovacia și Sue
dia au cîștigat : așa cum era de 
așteptat Cehoslovacia și Sue
dia n-au avut nici o clipă dureri 
de cap. Citiți, de altfel, clasa
mentele finale ale acestor două 
grupe „pe hîrtie" :

Grupa C : 1. Suedia 6 puncte j 
2. Franța 4 p. ; 3. Israel 1 p. ; 
4. Belgia 1 p.

Grupa D : 1. Cehoslovacia 6
puncte ; 2. Spania 4 p. ; 3. Nor
vegia 2 p. » 4. Tunis 0 p.

Aici, la Uhersche Hradiste, 
grupele „de fier" au programat 
încleștări dramatice chiar și în 
ultima zi. în primul rînd, dimi
neața, grupa A ne-a oferit o 
surpriză (Bulgaria cu o formație 
fără pretenții a reușit marea cu 
sarea, adică 11—11 cu Polonia), 
ridicînd, astfel, brusc tensiunea 
partidei următoare,r______ ________ _ în care
R.F.G. dacă ar fi trecut de so
vietici s-ar fi putut califica. 
Dar nu a trecut, deși a condus 
mult timp chiar cu 8—4,

de finală.

Deci, peste cîteva zile, start în 
concursul nostru de culturism a- 
dresat tuturor tinerilor, atît bă
ieți cît și fete. Noi propunem ca 
ciclul de executare a exercițiilor 
fiecărei lecții să înceapă luni 
și să dureze pînă sîmbătă, inclu
siv. Pentru ca exercițiile să poa
tă parveni la timp celor care se 
înscriu la cursul nostru, vom 
căuta ca lecția pentru săptămîna 
viitoare să o publicăm, la rubri
ca noastră de sport, cel mai tîr- 
ziu joi. Așadar, ca sa revenim, 
cine dorește să-și oțelească 
corpul, să disprețuiască o ră
ceală banală, să se apropie 
de o armonie fizică ideală, cine 
vrea să asigure un echilibru per
fect organismului, să-și apere să
nătatea, să-și mențină suplețea, 
nu are motive de ezitare. îl pri
mim cu plăcere în rîndurile noas
tre. Trebuie însă să fie înarmat 
cu o serie de calități: perseve
rență, tenacitate, hotărîre și mai 
ales continuitate în acțiune. O 
altă condiție foarte importantă 
este și aceasta: fiecare partici
pant la cursul nostru trebuie, o-

bligatoriu, să urmeze și să exe
cute întocmai programul preconi
zat de noi, orice exagerare să- 
vîrșită prin executarea unui nu
măr sporit de procedee, „intro
ducerea14 unor exerciții de prin 
alte manuale, obosirea peste li
mite prin practicarea unor spor
turi epuizante, etc. poate strica 
întregul echilibru al organismu
lui aflat și supus la un trava
liu bine gîndit, a cărui rezultan
tă este dezvoltarea uniformă, ar
monioasă.

Nu fiecare dintre tineri poate 
dispune de un antrenor calificat, 
stadioane sau săli de sport, unde, 
sub o supraveghere atentă și 
competentă, se pot obține rezul
tate bune în domeniul dezvoltă
rii fizice generale. Acei care au 
practicat cîndva un sport de 
performanță cît și amatorii de 
mișcare și dezvoltare pot practi
ca culturismul prin intermediul 
ziarului nostru, acasă, la domi
ciliu.

Cu ce începem ? Să folosim 
din plin vremea pe care o mai 
avem la dispoziție. începem cu

MECIUL CEL MAI GREU
TOTDEAUNA PROXIMUL"

Corespondentă telefonică de la G. MITROI
tluind clasamentul grupei 
astfel : 1. U.R.S.S. 6 puncte ;
2. Polonia 3 p ; 3. R.F. a Ger
maniei 2 p. ; 4. Bulgaria 1 p.

După amiază, vreau să spun 
luni după amiază, adversarii 
noștri cei mai periculoși — iu
goslavii — au făcut un galop de 
sănătate cu austriecii (25—7) 
pentru a fi gata în cazul unui 
eventual eșec al nostru să se ca
țere pe locul I și să evite pe 
sovietici în sferturi. Bineînțeles 
însă că tricolorii n-au căzut în 
capcană. Antrenorul principal — 
„piticul" cum îi spun băieții noș
tri — a pregătit partida cu da
nezii cu o asemenea exigență de 
parcă ar fi pregătit finala. L-am 
înțeles : prea mult se ferea omul 
de o relaxare, prea mult dorea 
să evite o surpriză neplăcută și 
bine a făcut. La pauză scorul 
era de 11—3 pentru noi, datorită 
tuturor jucătorilor, datorită unor 
ghiulele trimise de Birtolom și 
Schmidt, dar mai ales datorită 
lui Penu. înainte de plecarea 
spre sala de sport, Penu — 
dorind să facă o glumă — îl în
trebase nevinovat pe antrenor 
dacă are emoții. „Cum să n-am 
— i s-a replicat, cu promptitu
dine și reproș cînd am văzut 
cum ai apărut ieri cu austriecii". 
Cel mai bun portar de handbal 
al României a fost probabil a-

fectat, s-a ambiționat și a făcut 
o repriză de spaimă : a apărat 
un 7 metri, a apărat încă vreo 
10 șuturi de la distanță, primind 
în toată repriza doar două goluri 
din 7 metri și unul de la dis
tanță, acesta abia în minutul 
23). După pauză, în poartă a in
trat Orban, iar în teren au fost 
rulați toți cei 12 jucători în
scriși pe foaie. Scor final 4 
25—10.

Seara, la banchet, s-au îm
părțit amabilități și cadouri. Da
nezul Sorensen a primit o cupă 
pentru cele mai multe goluri în
scrise în întrecerile din grupe. 
Iar sovieticul Iscenko o cupă 
pentru cel mai bun portar. An
cheta pentru a desemna ceea ce 
s-a numit „Alli Stars Uhersche 
Hradiste" se făcuse însă înainte 
de ultima partidă (România-Da- 
nemarca) și deci înainte de en- 
tuziasmanta repriză a lui Penu, 
drept pentru care danezii au 
venit la masa noastră și i-au 
cîntat lui Cornel al npstru, că 
el este cel mai bun portar. Su
fragiile oficiale și oficioase le-au 
primit însă următorii 7 : Iscen
ko (U.R.S.S.) — Lazarevici și 
Popovici (Iugoslavia), Maximov 
(U.R.S.S.), Birtolom și Chicid 
(România), Kosmehl (R.F.G. ). 
Spre sfîrșitul serii, arbitrii ce
hoslovaci Valența și Konig (vă

amintiți, cei care ne-au deza
vantajat vizibil și supărător în 
prima repriză cu iugoslavii) au 
luat pe antrenorii noștri și pe 
Guneș, căpitanul echipei noas
tre, să le ofere o bere și o ca
fea la o masă alăturată... proba
bil pentru a se reabilita într-un 
fel față de handbaliștii noștri.

Acum ce să mai vorbim ? 
Marți dimineață, am zis „la re
vedere Uhersche Hradiste" și 
am părăsit acest orășel ospitalier 
ducînd prietenia unor oameni 
care s-au purtat cu noi într-o 
manieră de neuitat.

Acum sîntem la Praga — aici 
se vor împărți laurii — și aștep
tăm seria partidelor pe viața și 
pe moarte. Va fi greu, foarte 
greu. Joi noi jucăm cu polonezii 
(veniți, cum am mai spus, cu na
ționala), sovieticii eu iugoslavii, 
suedezii cu spaniolii și cehoslo
vacii cu francezii. Jucăm, pro
babil vineri cu gazdele. Apoi 
vom vedea. Antrenorul Constan
tin Jude a declarat presei că 
vede o finală România-Iugosla- 
via, învinge România ; an
trenorul iugoslav vede și el 
aceeași finală, dar că învinge 
Iugoslavia. Cum va fi, ce va fi, 
vom vedea atunci. Băieții noștri 
au înțelepciunea să gîndească 
și să se concentreze numai asu
pra proximului meci. Și întot
deauna proximul meci este cel 
mai greu !

un... caiet. Notăm data, greuta
tea și înălțimea corpului, peri
metrul toracic și cel al bicepși- 
lor. Cîntare se găsesc la policli
nici, la asociațiile sportive și 
chiar pe stradă iar un centime
tru de croitorie este ușor de pro
curat. Apoi, la cea mai apropia
tă policlinică ne facem o vizită 
medicală generală. Unul din o- 
biective: o inimă normală, sănă
toasă. Mărturisim medicului in
tențiile noastre, spunîndu-i că 
vom urma un curs de culturism 
programat de-a lungul a 24 de 
săptămîni și vom efectua exer
ciții de trei ori pe săptămîna, 
începînd cu 20 de minute, iar la 
încheierea- ciclului, ajungînd la 
40—50 de minute. Rezistă, este 
apt corpul nostru la un astfel de 
efort ? Sfatul medicului îl ascul
tăm și-l respectăm întocmai.

Pasul următor: ne alegem lo
cul unde vom executa exercițiile. 
Un hol, un balcon sau o came
ră mai spațioasă — în caz de ne* 
voie chiar un coridor — card 
poate fi aerisit îndelung, unde 
nu avem în jurul nostru obiecte 
(mobilă, lustre, geamuri. etc.) 
care ne pot împiedica îu buna 
desfășurare a lecțiilor de cultu
rism. Să nu uitați : veți lucra ca 
haltere, gantere, bare metalice, 
etc. pe care trebuie să vi le pro
curați din timp, chiar confecțio- 
nîndu-le cu mijloace proprii, al
tele improvizîndu-le sau înlocuin- 
du-le cu piese de uz casnic : un 
scaun, o scară, o masă ușoară 
(precum și alte materiale și 
obiecte care sînt necesare pentru 
executarea exercițiilor). Primele 
trei lecții (de fapt introductive 
în culturism) se adresează nu
mai băieților. Mai tîrziu vom 
prezenta paralel și un program 
(cu mult mai ușor și, mai ales, 
adecvat) pentru fete.

Și o ultimă mențiune : e nece
sar ca cei ce vor urma cursul 
jTractic de culturism al „Scânteii 
tineretului" să-și procure, prin 
decupare, și să păstreze lecțiile 
întrucît în perioada celor 24 de 
săptămîni, autorii lecțiilor — 
profesorii Tiberiu Ban și Dumi
tru Hîtru — vor reveni asupra 
unor exerciții pe care nu le vor 
mai repeta în detaliu, ci vor in
dica doar numărul lor și al lec
țiilor.

Rubrica de sport a ziarului va 
purta ou cititorii săi, care vor 
practica culturismul, un dialog 
continuu — prin corespondență, 
bineînțeles — menit să lămu
rească toate problemele, toate 
chestiunile, să răspundă la toate 
întrebările ce se ivesc pe par
curs.

Deci, înainte de a pomi la 
drum, dorim, tuturor participan- 
ților, mult succes!

REPERE DEFINITORII

DATA NAȘTERII

BIOGRAFIE dintre

VÎRSTA

COLECTIVA

Am putea consemna aici cînd 
intrat în acțiune cutare sau

a combinatului 
la o simplă operație

(Urmare din pag. 1)

— fără s-o bagatelizăm — o, 
vom numi tot...

Primăvara lui 1964. într-un 
oraș ale cărui ziduri nu cunos
cuseră trepidația vieții indus
triale, se semna actul de naș
tere al unui combinat de prelu
crare a lemnului. Copacii Vran- 
cei, destinați pînă atunci să în
treprindă o lungă și întortochea
tă călătorie prin țară, spre a-și 
regăsi o identitate finală, intrau 
acum, pentru prima oară, pe 
porți învecinate cu locurile unde 
se născuseră. Era o regăsire și, 
implicit, o continuitate. Un 
punct al șoselei care unește 
Focșaniul de capitala țării de
venea, acum șapte ani, reperul 
stabil al. unei moderne cetăți de 
prelucrare a lemnului.

Nu e greu de loc să-i găsești 
azi pe participanții la acest act 
inaugural. Dificil este să-i faci 
să-și amintească, să mulțumească 
printr-un sondaj al memoriei 
reporterul avid de fapte specta
culoase.

„N-a fost nimic neobișnuit. 
S-au ținut cuvântări, s-a tăiat o 
panglică... Abia a doua zi, cînd 
a început efectiv munca, ra-am 
gîndit la tata. El a rămas tăie
tor de pădure, dar cînd a auzit 
că se face la oraș fabrică, mi-a 
spus: du-te acolo, să înveți Să 
tai lemnul ca la carte, să-l meș
terești cu mina ta...*‘ ne spunea 
Toader Pitu.

Au venit la Focșani să mește
rească lemnul cu mîna lor fiii 
țapinarilor din Munții Vrancei. 
Cei pe care îi aștepta aceeași 
meserie ca a tatălui, a bunicu-

lui, a străstrăbunicului au încer
cat atunci, în primăvara lui 
1964, alt drum: au bătut la por
țile marei industrii cu simplita
tea care definește fiecare gest al 
oamenilor de pe aceste meleaguri. 
Nu știau prea bine la ce să se 
aștepte, îi nedumereau un pic 
marile agregate, duceau dorul 
brînzei aspre de munte, al ae
rului taie care învăluie toamna 
crestele împădurite din jurul 
Sovejei, a Paltinului sau a An- 
dreiașului. „Eu am fugit de două 
ori... Credeam că nu mi-s bun

a
cutare agregat, am putea aminti 
unul sau altul dintre indicii defi
nitorii pentru evoluția unui punct 
sau altul din fluxul tehnologic

Ne preferăm autorii unei fișe 
sentimentale, de aceea vom în
scrie în dreptul rubricii de mai 
sus cîteva momente pe care me
moria actelor oficiale a refuzat să 
le rețină. Dacă l-am întreba pe

daseră deja doi directori, 
oamenii că unul era foarte 
blind, altul excesiv de sever1*.

între aceste două stiluri ex
treme se clătinase o vreme des
tinul unui organism economic 
în plină epocă de formare. Oa
menii se lăsaseră amăgiți o vreme 
de îngăduința unuia, acceptasem 
apoi fără să cîrtească asprimea 
celuilalt. „Se muncea mult, dar 
roadele trudei nu se arătau nici
cum. Cum se anunța o analiză 
la nivelul ministerului, știam 
dinainte că vom fi criticați. Cei

sare-monlare, cum am putea 
recupera cutare sau cutare ma
terial. Oamenii care renunțau 
în acest fel la cîteva ore de 
odihnă purtau un nume pe care 
ortografia curentă nu ne îngă
duie să îl scriem cu majuscule : 
comitetul de direcție.

Pe nesimțite, C.I.L.-ul Foc
șani a ajuns timpul din urmă. 
Actele bilanțiere au încetat să 
consemneze restanțe, muncitorii 
au știut că în luna august, nu 
mai au datorii față de martie.

La sfîrșitul anului 1969 între
prinderea își adaugă la numele 
vechi încă o inițială. Combina
tul de exploatare și industriali
zare a lemnului.

Cu acestea ne oprim la ultima 
rubricile fișei de astăzi.

de nimic. M-a bătut tata si m-a 
adus iară". îmi spune asta unul 
dintre cei mai pricepuți șefi de 
echipă.

Combinatul de industrializare 
a lemnului pornea la drum cu 
oameni care își primeau o dată 
cu el botezul meseriei. Se încu
meta să și-i crească cu încrede
rea care presupune totodeauna 
conștiința izbînzii. Cu încăpățî- 
narea că nu se poate altfel, că 
acceptarea unui destin antre
nează, fără discuție, convertirea 
altora. Și dacă rememorăm îm
preună anii, vom înscrie în fișa 
personală cîteva....

directorul combinatului care a 
fost pentru el momentul cel mai 
dificil, ne-ar răspunde cu sigu
ranță : desprinderea de locul 
unde am lucrat înainte. Nu-i 
ușor să renunți la un colectiv 
priceput, cu vechi ștate de 
■plată în meseria de tîmplar, să 
lași în urmă o emblemă presti
gioasă în industria de prelu
crare a lemnului și să iei toiul 
de la capăt, la sute de kilometri 
de locurile natale, printre oa ■ 
meni necunoscuți, ba chiar să 
te trezești în capul unei între
prinderi care merge prost.

„N-a fost foarte plăcut — își 
amintea acum cîtva timp Lucian 
Olteanu. Gîndiți-vă că la con
ducerea întreprinderii se perin-

mai în vârstă erau nedumeriți, 
cei tineri nerăbdători**.

Există în viața oricărei între
prinderi niște momente de cum
pănă. Clipe grele pe care încerci 
apoi să le îndepărtezi din gînd 
ca pe un vis urît, dar care ră- 
mîn înfipte acolo cu îndărătni
cia coșmarului.

Nimeni nu reușește să-și a- 
mintească precis cînd au sfîrșit 
toate acestea. Duminica dimi
neața putea fi zărit în curtea 
întreprinderii un grup de oa
meni. Lingă stivele de scînduri 
obișnuite ca, o dată pe săptă- 
mînă, să nu audă vorbă ome
nească se purtau discuții aprin
se : cum scăpăm de timpii morți 
de la capătul sectorului de fini-

Cea 
apelăm , r
aritmetică — se cupiinde în cea 
a oamenilor de trei-patru ori. 
Lucrează acolo meșteri al căror 
debut în meserie a coincis cu 
cel al întreprinderii . pe plat
forma industrială a țării.

Desigur, orice nomenclator va 
refuza să înscrie meseria de 
tîmplar printre cele mai tinere 
meșteșuguri. Pentru Vrancea ea 
are însă semnificația unei con
tinuități cu rang de simbol. Ta
tăl, tăietorul de pădure predă 
ștafeta fiului, menit să dea con
tur și finalitate precisă copacu
lui doborît pe o creastă de 
munte. Destinul oamenilor, pen
tru că o biografie colectivă cere 
cu insistență pluralul, se împle
tește cu cel al lemnului, într-o 
armonie fără cusur, una dintre 
multele cu care ne-a obișnuit 
prezentul.



-i

Senatul S. U. A.
favorabil

dezvoltării
relațiilor

economice cu

are 
unei care
că

țările socialiste
• SENATUL AMERICAN 

a aprobat luni, cu un singur 
vot contra, un proiect dc 
lege elaborat de senatorul 
Walter Mondale și destinat 
să faciliteze schimburile co
merciale ale S.U.A. cu ță
rile socialiste din Europa. A- 
doptarea documentului 
ca efect înlăturarea 
legi vechi de 25 de ani, 
interzicea finanțarea de
tre băncile americane a ex
porturilor S.U.A. către a- 
ceste țări. Noua lege prevede 
printre altele, sporirea de la 
13,5 la 20 milioane dolari a 
fondurilor puse Ia dispoziția 
Băncii ' ” _ ” ’ 1 ’
pentru garantarea tranzac
țiilor 
de firmele americane cu sta
tele socialiste europene.

în cursul dezbaterilor, mai 
mulți oameni de afaceri a- 
mericani, printre care repre
zentanți ai Camerei de Co
merț a S.U.A., au relevat a- 
vantajele pe care le oferă 
liberalizarea comerțului din
tre Statele Unite și țările 
Europei răsăritene. Comen- 
tînd hotărîrea Senatului, a- 
genția Reuter relevă că a- 
ceasta reflectă „sporirea in 
ultimii ani a rîndurilor con
gresmenilor care se pronun
ță pentru intensificarea co
merțului cu țările est-euro- 
pene“.

de Export-Import

comerciale încheiate

Relații
între

diplomatice 
Chile si

R. D. Germană
(Agerpres). — Re- 

Democrată Germană și 
Chile 
relații

BERLIN 6
publica
Republica Chile au hotărît să 
stabilească relații diplomatice, 
anunță agenția A.D.N. Un comu
nicat comun publicat la Berlin și 
Santiago de Chile informează că 
Cele două state „animate de do
rința de a dezvolta relații de 
-prietenie și colaborare, și pe baza 
principiilor de conviețuire inter
națională cuprinse în Carta ^Na
țiunilor .Unite, au hotărît să sta
bilească relații diplomatice și să 
facă schimb de amabasadori". 
Un acofd în acest sens a fost 
semnat la 16 martie, la Berlin, de 
ministrul afacerilor externe al 
R.D.G., Otto Winzer, și de secre
tarul de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Republicii Chile, 
Ăleides Leal Osorio.

Republica Chile este astfel cel 
de-al 28-lea stat care •stabilește 
relații diplomatice cu R'D.G.

Lucrările
Congresului P. C. U. S.

Raportul asupra directivelor prezentat
de A. N

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Corespondență de la Silviu Po- 
dină : Marți, au continuat la 
Palatul Congreselor din Krem
lin, lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S., sub pre
ședinția lui D. A. Kunaev,'mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ka- 
zahstan.

în ședința de dimineață, 
A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului dș Miniștri al 
U.R.S.S., a prezentat raportul 
„Directivelor Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S. cu privire 
la planul cincinal de dezvoltare 
a economiei naționale a U.R.S.S. 
pe anii 1971—1975".

Referindu-se la rezultatele 
principale ale îndeplinirii celui 
de-al optulea plan cincinal și 
la schimbările care s-au produs 

’a respectivă în e- 
U.R.S.S., vorbitorul 
„Principalul rezul-

în perioada 
conomia 
a spus : 
tat al cincinalului trecut constă 
în aceea că sarcinile politice și 
principalele sarcini social-econo- 
mice trasate de cei de-al XXIII- 
lea Congres al partidului nostru 
au fost rezolvate cu succes". 
Principalii indici ai îndeplinirii 
sarcinilor cincinalului trecut ara
tă că venitul național a crescut 
cu 41 la sută, producția indus
trială — cu 51 la sută la mij
loacele de producție și cu 49 la 
sută la bunurile de consum. Vo
lumul total al investițiilor capi
tale a crescut cu 42 la sută față 
de cincinalul precedent.

Referindu-se, în continuare, Ia 
principalele sarcini social-eco- 
nomice ale celui de-al nouălea 
plan cincinal, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S^S. a 
relevat că acest plan cincinal 
va constitui o etapă importantă 
în progresul continuu al socie
tății sovietice pe calea spre co
munism, în construcția bazei sale 
tehnico-materiale, în consolida
rea puterii economice și a ca
pacității de apărare a țării.

In noul cincinal volumul me
diu anual al venitului național 
va atinge 325 miliarde de ruble 
față de 233 miliarde ,ruble în 
cincinalul precedent; în ansam
blu, în cel de-al nouălea cinci
nal, volumul venitului național 
va constitui 1 625 de miliarde de 
ruble.

în noul cincinal se mențin 
ritmuri ridicate de dezvoltare a 
întregii economii naționale. Ve
nitul național al țării va crește 
în cincinal cu 37—40 la sută ; 
volumul producției industriale 
cu 42—46 la sută ; volumul me
diu anual al producției agri
culturii va crește cu 20—22 la 
sută. Se prevede sporirea în 
cincinal a producției mijloace
lor de producție cu 41—45 la 
sută, iar a producției bunurilor 
de’ consum cu 44—48 la sută. 
Se va face un mare pas pe 
calea aplicării realizărilor revo
luției tehnico-științifice, care

După alegerile municipale din Chile

Conferința de presă

a președintelui Allende
SANTIAGO DE CHILE 6 (A- 

gemresj. — Președintele Reou- 
blicii Chile, Salvador Allende, a 
declarat intr-o conferință de 
presă organizată luni seara că 
rezultatele recentelor alegeri 
municipale constituie „un triumf 
al Unității Populare și o expre
sie a voinței ca guvernul să-si 
continue aplicarea programului 
său". Relevind că, deși, guver
nul Unității Populare nu a con
ceput alegerile municipale ca 
pe un test, poporul- le-a acor
dat totuși o mare importanță 
politică, iar semnificația lor 
constă in însăși exprimarea a- 
cestei voințe, vorbitorul a sub
liniat : „Există doi mari
triumfători în aceste alegeri —

poporul și guvernul popular 
realizările lor — și un 
învins, * "/
Partidului național si pretinsul 
partid radical doctrinar". El a 
arătat că adeziunea poporului 
la programul frontului TT-!iXirî 
Populare se datorează 
că ..ne-am angajat în 
prinde transformările 
rale indispensabile unei politici 
economice care să satisfacă ne
voile fundamentale ale omului".

Răspunzînd unor întrebări în 
legătură cu politica Republicii 
Chile pe plan extern, președin
tele Allende a subliniat că va 
fi continuată linia de normali
zare și dezvoltare a relațiilor 
cu toate statele.

cu 
mare 

sectorul tradițional al

Unității 
faptului 
a între- 
structu-

PERON SI PERONISM

C ÎNTR-UN COMUNICAT 
•lat publicității la Hanoi de 
Comisia de anchetare a cri
melor de război comise 
imperialiștii americani

VIETNAMUL DE SUD

Kosîghin
exercită o 
mare asupra

influență tot mai 
. .. producției sociale

în proiectul de directive se 
prevede un ritm preponderent 
de dezvoltare a ramurilor care 
determină progresul tehnic. In 
ansamblu, producția unor 
muri ca electroenergetica, 
dustria chimică si petrochimică, 
construcții de mașini, care ne- 
kesîtă un volum mare de mun
că. se prevede să crească în 
cincinal cu 67 la sută.

După-amiază, ’ au rneeput 
dezbaterile pe marginea rapor
tului. Primul a luat cuvîntul 
V. V. Șcerbițki. președintele 
Consiliului de Miniștri’al R.S.S. 
Ucrăiniene. El a subliniat suc
cesele dobîndite de oamenii 
muncii din Ucraina în cincina
lul trecut.

în cuvîntul său, A. I. Șibaev, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Saratov al P.C.U.S., a 
arătat că în această regiune 
s-au construit, în ultimii cinci 
ani, 220 de întreprinderi și sec
ții noi, au fost date în exploa
tare toate cele 24 de agregate 
ale puternicei hidrocentrale 
Saratovskaia - de pe Volga. Noi 
întreprinderi se vor ridica în 
regiune și în actualul cincinal.

Marți,, âu rostit cuvîntări de 
salut Kurt Bachmann, președin
tele P.C. German, Jorge del 
Prado, secretar general al C.C. 
al P. C. Peruvian, Dolores 
Ibarruri, președintele P.C. din 
Spania. Knud Jespersen, pre
ședintele P.C. din Danemarca, 
Mohamed Badjbudj, membru al 
conducerii partidului Baas din 
Siria, și L. Diane, membru al 
Biroului Politic Național al 
Partidului Democrat din Gui
neea.

ra-
in-

do
___  _ _ in

Vietnam și citat de agenția 
V.N.A.. se arată că, în luna 
martie, avioane ale S.U.A. 
au efectuat zboruri de recu
noaștere apYoape asupra tu
turor provinciilor și orașelor 
din R. D. Vietnam, inclusiv 
Haifong și Hanoi. Avioane 
de lupta și bombardiere au 
atacat numeroase regiuni 
populate din provinciile Ha 
Tinh, Quăng Binh și din re
giunea Vinh Linh. Potrivit 
uiior date incomplete, se a- 
rată în comunicat, avioane 
de recunoaștere americane 
au efectuat .2 224 de misiuni 
în spațiul aerian al Vietna
mului de Nord, iar avioane 
tactice și avioane strategice 
de tipul B-52 au lansat 2 962 
bombe explozive. 246 conței- 
nere cu bombe cu bile și un 
mare număr de rachete.

în afară de aceasta, co
municatul relevă că tunurile 
instalate pe navele flotei a 
7-a și cele din sudul zonei 
demilitarizate au bombardat 
localități situate în partea 
de nord a zonei demilitari
zate. iar distrugătoare ame
ricane au întreprins acțiuni 
in apele teritoriale ale 
R.D.V.
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DANEMARCA. — în cursul unei recente demonstrații, popu
lația Copenhagăi a cerut retragerea S.U.A. din Indochina și 

recunoașterea R. D. Vietnam.

ORIENTUL

Baza Khe Sanh
a fost abandonată

Trupele americane au abandonat marți pentru a doua oară 
în ultimii doi ani. complexul 
operațional al intervenției 
nicat un purtător de cuvînt 
american din Vietnamul de

militar Khe Sanh — cartierul 
saigoneze în Laos, a cornu
al Comandamentului militar 
Sud.
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APROPIAT AUTO-70
Convorbiri economice

• Menținere a încordării in Iordania
• Pregătiri pentru Conferința arabă

la nivel înalt • Consultări ale marilor
puteri la O. N. U:

• ÎN IORDANIA, unde de 12 
zile se înregistrează o situație 
încordată, ca urmare a ciocni
rilor frecvente dintre unități 
guvernamentale și forțe ale pa
lestinienilor, au fost semnalate 
noi incidente. Un purtător de 
cuvînt militar de la Amman a 
anunțat că fedainii au deschis 
focul în cur-sul zilei de 5 apri
lie asupra unor forțe guverna
mentale staționate in apropiere 
de Irbid. Forțele palestiniene, 
a precizat purtătorul de cuvînt, 
au folosit, in cursul unor 
atacuri repetate, mitraliere 
grele.

• O INTENSA ACTIVITATE 
DIPLOMATICA se desfășoară la 
Cairo în legătură cu reuniunea 
reprezentanților șefilor de stat 
arabi, propusă de Republica A- 
rabă Unită. Ziarul „Al Ahram“ 
anunță că președintele Sadat a 
păstrat în tot cursul zilei de luni 
contacte cu. mai mulți șefi de stat 
arabi în scopul examinării mij
loacelor de a pune capăt cît mai 
curîn'd incidentelor din Iorda
nia. Șeful statului egiptean a 
adresat un mesaj urgent rege
lui Feisal al Arabiei -Saudite, 
cerîndu-i să intervină pentru a 
stopa deteriorarea situației în 
Iordania.

După cum arată, de asemenea, 
„Al Ahram", președintele Sadat 
i-a cerut lui Hafez Ismail, mi
nistrul de stat egiptean pentru

afacerile externe, să acționeze- 
cît mai rapid pentru organiza
rea reuniunii reprezentanților 
șefilor de stat arabi. Mipistrul 
egiptean i-a convocat luni pe 
ambasadorii la Cairo ai diferite
lor state arabe, informîndu-i 
asupra Rezultatelor consultărilor 
sale cu șefii misiunilor diplo
matice ai țărilor care au accep
tat să participe la conferință.

Pe de altă parte, o delegație a 
Comitetului Central al Organi
zației pentru eliberarea Pales
tinei a avut luni mai multe con
tacte cu oficialitățile egiptene. 
Membrii delegației au fost pri
miți de vicepreședintele R.A.U., 
Hussein El Chafei, căruia i-au 
prezentat un raport detaliat a- 
supra ultimelor evenimente din 
Iordania. „Al Ahram" subliniază 
că, inițiind convocarea conferin
ței. Republica Arabă Unită nu 
urmărește să condamne sau să 
sprijine vreuna din părțile im
plicate în criza din Iordania.

® LUNI, reprezentanții 
U.R.S.S.. S.U.A.. Marii Britanii 
și Franței la Națiunile , Unite 
s-au reunit din nou pentru a 
examina situația din Orientul 
Apropiat. Nici un comunicat nu 
a fost dat publicității la șfîrși- 
tul convorbirilor. S-a stabilit ca 
următoarea reuniune a repre
zentanților celor patru puteri să 
aibă loc la 20 aprilie.

Producția de 
automobile în lu
me (fără țările 
socialiste) a atins 
în 1970 cifra de 
26 milioane uni
tăți, în frunte 
s-au situat Statele 
Unite cu 8,3 mi
lioane unități.. 
Urmează Japonia 
cu 5,4 milioane 

unități, Republica ‘
Germaniei cu 3,8 
nități, Franța cu 
unități, italia cu 
unități, alte țări 
ne 600 000 unități, 
Latină 600 000 unități.

Lucrul cel mai important de 
semnalat este ascensiunea in
dustriei automobilistice japo
neze care, după ce a între
cut-o în 1369 pe cea vest-ger- 
mană, a trecut ,.decisiv» pe 
locul doi în lume, * micșorînd 
cu 5C0 000 unități decalajul 
care o despărțea în anul pre
cedent de producătorii din 
S.U.A. In plus, pentru prima 
oară, ea s-a situat (cu 2,2 mi
lioane unități) pe locul 1 în 
producția de autocamioane și 
autobuze (S.U.A, : 1,7 milioa
ne unități. Anglia 500 000 uni
tăți etc.). O altă observație 
care se poate face este că, în 
1970, pentru prima oară, țările 
Pieței comune (cu 8,4 milioa
ne unități produse) au depă
șit industria auto a S.U.A.

în ce privește exporturile nu 
sînt de semnalat modificări 
în fruntea „clasamentului", pe 
primul loc, continuă să se si
tueze (pentru al optulea an 
consecutiv) industria vest-ger- 
mană cu 2,1 milioane unități 
exportate. Franța își păstrează 
locul doi (cu 1,5 milioane u- 
nități). în schimb, „vine pu
ternic" din urmă Japonia, care 
a întrecut Canada și a ajuns 
la 1,1 milioane unități expor
tate (cu aproape 25 Ia sută 
mai mult decît în 1969).

romano-iraniene

Federală a 
milioane u-
2.5 milioane
1.6 milioane 
vest-europe-

America

• LUNI, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exlerior al 
României, care face o vizită <»- 
ficială în Iran, a avut o primă 
rundă de convorbiri cu Hous- 
hang Ansari, ministrul iranian 
al economiei naționale. In ca
drul convorbirilor, care s-au 
desfășurat întf-o atmosferă 
cordială, au fost abordate pro
bleme privind cooperarea eco
nomică și schimburile comer
ciale dintre România și Iran. A 
participat și ambasadorul 
mâniei Ia Teheran,

Din Buenos Ai- 
ret; se anunță că 
avocații Iui Juan 
Peron vor acțio- 
n?. pentru a ob
ține anularea a- 
cuzațillor la a- 
dresa fostului 
președinte care 
trăiește în exil 
la Madrid și re
stabilirea drep- 

politice ceen ceturilor lui -------- ------
i-ar mgăaui reîntoarecerea m 
Argentina. Peron a fost eli
minat de la „Casa Rosacia“ in 
1355 printr-o lovitură de stat 
militară. Succesorii săi au e- 
mis numeroase acuzații în le
gătură cu anii de guvernare 
peronistă,

Peron a reprezentat o figu- 
ră contradictorie dar, fără în
doială, remarcabilă în istoria 
argentinian?, a ultimelor de
cenii. O lovitură de stat a 
instalat la putere în 1943 o e- 
chipă caracterizată prin ex
primarea unor tendințe demo
cratice care veneau în întnn- 
pinarea exigențelor păturilor 
muncitoare. Din sînul acestei 
echipe avea să se detașeze co
lonelul (mai tîrziu general) 
Juan Peron. Industrializarea și 
exodul rural — fenomene ca
racteristice epocii — au con
centrat în Buenos Aires o 
masă de proletari. Cu spriji
nul acestor muncitori Peron' a 
fost ales președinte în 1946. El 
a promovat o serie de măsuri 
cum ar fi naționalizarea ser
viciilor publice, a sprijinit in
dustria autohtonă, a contribuit 
la consolidarea mișcării sin
dicale etc. (După aprecierile 
volumului „L’AMERIQUE LA- 
TINE- editat la Havana). 
1953 Peron este reales 
fruntea statului. Totuși, el 
dovadă de inconsecvență și 
zitare, bate în retragere 
fața presiunilor Washingtonu
lui, utilizează pe plan intern 
metode dictatoriale, își înde
părtează masele rurale (nerea- 
lizîndu-și promisiunile de re
formă agrară) și nu reușește 
să asigure ameliorarea condi
țiilor de viață ale clasei mun
citoare. Erorile politice ale lui 
Peron se înmulțesc. In sep
tembrie 1955, el este răsturnat 
de la. putere de o lovitură de 
stat. Președinte devine genera
lul Pedro Aramburu, asasinat 
anul trecut în condiții ce nu

In 
în 
(lâ 
e- 
în

au fost încă elucidate (răpirea 
și lichidarea lui au fost atri
buite peroniștilor).

Chiar după eliminarea lui 
Peron, peronismul îămîne o 
forță politică esențială în Ar
gentina. Se produce, însă, o 
diviziune, se conturează mai 
multe tendințe influențate în 
mare măsură de diverse per
sonalități și mai puțin de 
concepții politice și ideologice 
definite cu claritate. Mișcarea 
peronistă este dirijată într-o 
măsură tot mai redusă de ex- 
președintele aflat în exil, deși 
la 75 de ani, Peron dă dovadă 
de energie și — după cum 
scrie SUNDAY TIMES — pri
mește mereu vizitatori la Ciu
dad Puerto de Hierra, în îm
prejurimile Madridului. Au a- 
părut totuși adepții intran
sigenți ai „peronismului fără 
Peron". Unii lideri peroniști 
au colaborat cu diferitele re
gimuri militare care s-au suc
cedat (anii din urmă fiind ca
racterizați printr-o instabili
tate devenită cronică). Alții se 
deplasează către formule radi
cale, de stînga.

Peron multiplică încercările 
do a reveni în țară. Tentativa 
lui din decembrie 1964 eșuea
ză. In prezent, după schimba
rea de la Buenos Aires, el 
socotește pare-se, momentul 
favorabil unui nou demers. 
Dar L’EXPRESS amintea că 
actualul președinte, generalul 
Alejandro Lanusse,' a petrecut 
patru ani în închisoare deoa
rece în 1951 a încercat să-1 
răstoarne pe Peron. A uitat 
Lanusse acești patru ani de 
temniță ? Nu credem. Genera
lii argentinieni au o memorie 
bună și. mai ales, simțul ră
fuielii. Totuși calcule politice 
actuale ar putea include pero
nismul printre forțele menite 
să sprijine o eventuală reve
nire la constituționalitate. To
tul este posibil...

Ultimele știri au relatat des
pre hotărîrea juntei de a 
stabili data de 12 octombrie 
1973 drept „termen-limită" 
pentru transferarea puterii 
către un președinte ales. Prin
tre primii politicieni consul
tați de către autorități se află 
și unul din consilierii lui Juan 
Peron. Totuși pînă în octom
brie 1973 este suficient timp 
pentru modificări de........ ulti
mă oră".

nstanianeul acesta, transmis de ser
viciul foto al agenției ASSOCIATED 
PRESS, a surprins un moment al 
ciocnirilor dintre studenți și poliție 
desfășurate la Universitatea din San 
Juan (Porto Rico). Polițiști pregătiți 

să tragă, tinerii gata de înfruntare formînd un 
grup compact... Imaginea sugerează doar tensi
unea, dar nu și dramatismul ciocnirilor ce au 
urmat.

Incidentele au început o dată cu condamnarea 
de către un tribunal din San Juan a trei tineri 
care, la fel ca sute de alți tineri portoricani. au 
refuzat să servească în forțele armate nord- 
americane, în semn de protest împotriva războ
iului din Vietnam. Verdictul tribunalului a 
provocat un val de indignare în întreaga insulă. 
Mii de studenți și elevi din clasele supe
rioare ale liceelor au ieșit în stradă atacînd 
sediile serviciului de încorporare. Peste 3 000 de 
tineri au participat la un marș de protest în 
timp ce 36 de studenți au declarat o grevă a 
foamei. încordarea a atins punctul maxim 
atunci cînd peste 800 de studenți s-au adunat 
in fața „centrului de instruire militară" care 
funcționează în incinta Universității din San 
Juan. Pe pancartele purtate de ei scria : „Nu 
vrem să murim în Vietnam ! Vrem să trăim 
într-un Porto Rico independent". Demonstrația 
a durat mai bine de zece ore. Către miezul 
nopții sute de polițiști, chemați la fața locului, 
au atacat cu brutalitate masa sudenților. Tinerii

au ripostat, împrovizind baricade și aruncînd cu 
pietre. Ciocnirile au durat toată noaptea. Loca
lul care adăpostește „corpul special de antrena
ment" a fost incendiat și ars pînă la temelii. 
Peste 250 de studenți au fost arestați, iar univer
sitatea a fost închisă. Cartierul universitar din 
San Juan a fost pus, apoi, sub paza permanentă 
a poliției,'survolat de Elicoptere ale poliției.

Ampla și energica mișcare de protest care a 
urinat condamnării celor trei tineri constituie 
cea mai recentă manifestare din lanțul de ac
țiuni ale tineretului portorican care se pronunță 
cu vigoare împotriva actualului statut al insulei 
de „stat asociat" al ‘ S.U.A. și pentru indepen
dență. Printre organizațiile din Porto Rico care 
luptă pentru anularea actualului statut se află 
Federația universitară pentru independență și 
Federația studehțilo'r pentru independență. Cele 
două organizații desfășoară, de asemenea, o vie 
campanie de protest față de încorporarea tine
rilor portoricani în forțele armate ale S.U.A. și 
trimiterea lor în războiul împotriva poporului 
vietnamez (aproane 2 000 de tineri portoricani au 
murit pînă 
china).

Mișcarea 
drepturilor 
mereu sporită. Ciocnirile și tensiunea de la San 
Juan o confirmă o dată mai mult.

acum în războiul absurd din Indo-
portoricanilor pentru afirmarea 

naționale se manifestă cu o forță

E. R.

Știrile difuzate de agențiile 
de presă reamintesc că, în pe
rioada care a precedat inter
venția in Laos, în cursul aces
teia și după eșecul ei marea 
bază militară americană de la 
Khe Sanh a fost ținta unor 
atacuri permanente lansate de 
detașamentele și de artileria 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud.

SAIGON 6 (Agerpres) Detașa
mentele Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud continuă ofensiva 
declanșată în urmă cu șase zile 
asupra dispozitivelor militare sai- 
goneze din regiunea Platourilor 
înalte, lansînd marți dimineața

noi atacuri asupra pozițiilor celei 
de a 22-a divizii de infanterie sai
goneze, cantonată în tabăra de ia 
Tan Canh. Artileria F.N.E. a su
pus unui puternic bombardament 
punctul operațional al diviziei și 
și-a reluat atacurile asupra £azei 
nr. 6 de artilerie a trupelor regi
mului Thieu-Ky. Potrivit agenției 
France Presse, în zona Tan Canh, 
forțele patriotice au lansat în 
noaptea de luni spre marți mai 
multe? atacuri asupra posturilor a~ 
vansate ale inamicului. Un purtă
tor de cuvînt american a decla
rat că peste 100 de obuze de ar
tilerie au atins luni și marți dis
pozitivul unei baze americano-sai- 
goneze amplasate în regiunea de 
nord a complexului militar Khe 
Sanh.
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Incidente armate în 
Ceylon
• PRIMUL MINISTRU

CEYLONULUI, Si rima vo Banda- 
ranaike, a anunțat marți, intr-un 
comunicat radiodifuzat, că gu
vernul a zădărnicit încercarea 
unor grupuri de insurgenți de a 
ocupa capitala, anunță agenția 
Associated Press. Premierul a 
precizat că unități ale armatei 
ceyloneze au fost dispersate pe 
întreg teritoriul țării, pentru a 
pune capăt atacurilor lansate 
de grupuri înarmate împotriva 
posturilor de poliție și a clădi
rilor guvernccnentale.

Potrivit agenției Associated 
Press, autoritățile au operat 
mai multe arestări, introducind 
în timpul nopții, restricții de 
circulație pe întreg teritoriul 
Ceylonului. Toate școlile și uni
versitățile au fost închise.

• ZIARELE „Berliner Zei- 
tung“ și ,,Junge Welt" infor
mează că șeful delegației gu
vernului R. D. Germane, se
cretarul de stat in M.AiE., 
Gunther Kohrt. a propus șefu
lui delegației. Senatului Berli
nului occidental, directorul se
natorial Ulrich Miiller. conti
nuarea tratativelor dintre cele 
două delegații in perioadă 
13—17 aprilie a. c.

Ecuador : Ultimatum 
adresat șefului statului
• COMANDANȚII forțelor 

armate terestre și aeriene ecua- 
doriene au adresat marți un 
ultimatum președintelui Jose 
Maria Vclăscu Ibarra, amenin- 
țînd cu înlăturarea sa din frun
tea statului — anunță agenția 
Associated Press. Nu se preci
zează conținutul ultimatumului, 
dar observatorii politici îl pun 
pe seama nemulțumirilor din 
rîndurile armatei care săptămî- 
na trecută au determinat o re
beliune militară eșuată la „Co
legiul de război" din Quito.

Primarul Bucureștiului 
și-a încheiat vizita la 
Roma
• MARȚI LA AMIAZĂ a 

părăsit Roma delegația Consi
liului popular al Municipiului 
București, condusă de Dumitru 
Popa, președintele Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 

.al Municipiului București, pri
marul general al Capitalei, care 
— la invitația primarului gene
ral al Romei — a făcut o vizită 
în Italia, inaugurînd cu acest 
prilej expoziția „București 
1971“.

Igor Strawinsky a 
decedat
• LA NEW YORK a încetat 

ieri din viață, ca urmare a 
unui atac de cord, compozitorul 
Igor Stravinsky. El era în virstă 

de 88 de ani.
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„insula comorilor*
• DUPĂ TULBURĂRILE DIN REPUBLICA MAL 
GASĂ • DE LA OREZ LA... „AUR NEGRU" : 
GRIJILE ECONOMIEI • PONDEREA TINERE 
TULUI : 2 000 000 locuitori între 6 si 14 ani.

Tulburările din Republica Malgașă au adus în actualitate O 
insula învăluită de uitare. Acest pâmînt înconjurat de apele 
Oceanului Indian a furnizat puține evenimente. Ziarele men
ționau rareori Madagascarul și — de cîte ori o fâceau — 
doar puține rînduri consemnau un moment protocolar sau un 
rezulta; electoral. Impresia pe care o degaja insula era aceea 
a ^bjlitâții, a unei liniști depline. După ultimele vărsări de 
singe imaginea se dovedește a fi deformată, deoarece calmul 
de suprafață ascundea frâmîntări interioare care au evoluat 
pînă la ciocniri sîngeroase.

eocamdată, nu dispunem 
de informații suficiente. 
pentru a analiza cau
zele tulburărilor. Chiar 
comunicatul oficial su
feră prin imprecizie.

Rămîne de văzut dacă este vorba 
de o simplă răfuială a guvernu
lui cu adversarii săi deveniți tot 
mai incomozi sau de un conflict cu 
ramificații mai ample. Afacerea 
nu poate fi clasată printre „inci
dentele minore" dacă ținem sea
mă mai ales de faptul că s-a-u 
înregistrat 30 de morți în rîn- 
dui populației locale și 109 ares
tări (recunoscute oficial...). Parti
dul „Monima" a fost’ dizolvat. 
„Monima» semnifică : „Madagas
carul să fie al malgașilor". 
„Monim?." este o grupare pu
ternic implantată în provincia 
Tulear și în zona învecinată, ai 
cărei locuitori sînt cunoscuți prin 
împotrivirea lor față de practicile 
colonialiste și care — potrivit 
ziarului LE MONDE — apreciază 
că anii independenței nu au adus 
schimbări importante. Cotidianul 
parizian sublinia că lâ origine nici 
o ideologie politică, n-a ghidat pe 
•conducătorii „Monima" în mod 
esențial opuși puterii centrale.

Madagascarul înseamnă aproape 
600 000 km.p. de pămînt înconju
rat de Oceanul Indian. Coastele 
malgașe măsoară... 5 090 km. iar 
lărgimea acestei insule dc dimen-

• teritoriul țării este îm
părțit în..șase provincii: Die- 
go-Sțiarez, Mojunga, Fiana- 
rantsoa, Tamatave, Tananari
ve și Tulear.

• capitală : Tananarive — 
342 000 locuitori (15 la sută 
din locuitori trăiesc în mediul 
urban).

® densitatea : 11
pe kmp.

• populație
2 730 000 (în special 
cultură). Salari ați: 150 000. .

• armată : 3 500 militari.
• forțe de securitate: 

8 000 persoane
• nteelul școlarizării: 50

la sută

au rezistat influențelor noilor ve- 
niți și au manifestat o remarca
bilă dorință de independență.

Economia malgașă se bazează, 
în principal, pe agricultură care 
furnizează 90 la sută din expor
turi. Dar, în pofida acestei reali
tăți, nu este pusă în valoare de- 
cît o parte relativ redusă din pă- 
minturile cultivabile. Cultura o- 
rezuiui ocupă 840 000 hectare și 
angajează ~ 60 la sută din popu
lația activă. Ponderea pe care a 
dobîndit-o orezul este firească 
dacă ținem seamă de faptul că 
Se consumă 135 kg. de orez în 
mecke. anual, pe cap de locuitor. 
Producția atinge 1 500 000 tone dar 
numai 300 coo sînt comercializate 
(restul fiind utilizate în consumul 
propriu al țăranilor), 70 000 tone 
exportate au adus 12 000 090 do- 
lai- Totuși locul nr. 1 în export îl f 53 oflo tone, 
£££3 rePr.ezință 35 000 000 do-

dispune de 
i zebu)

locuitori

adică : 
trt agri-

siuni puțin obișnuite atinge între 
450—570 km. De Africa o despart 
400 km. Decorul natural este fas
cinant : de la munți (2 886 m. — 
masivul Tsamtanana) pînă la jun
gla cu copaci masivi al căror 
frunziș fac invizibil... cerul. Re
porteri care au descris acest colț 
de lume au denumit-o „insu’a 
parfumată" (după ce conchistado
rii spuseseră despre ea că a*- fi 
insula comorilor» iar navigatorii 

arabi — înclinați spre poezie — 
„insula Lunii"). f. 700 000 de oa
meni trăiesc pe pămîntul asaltat 
de ape. Populația se caracteri
zează prin tinerețea ei : 2 000 000 
locuitori au între... 6 și 14 ani. 
8» la sută din populație anarți- 
ne mediului rural, fiind disper
sată inegal pe un vast teritoriu. 
Densitatea maximă se înregistrea
ză pe coasta răsăriteană (provin
cia Tamatave).

Primii navigatori care au po
posit pe insulă aparțin unei isto
rii îndepărtate : cu peste 20 de 
secole în urmă. Pămîntul acesta 
de la întretăierea unor drumuri 
esențiale a atras atîf locuitori ai 
sud-estului asiatic cît și africani 
de pe litoralul învecinat. S-a 
produs, astfel. un amestec de 
rase, care a generat o cultură o- 
rîginală și o bosată tradiție. Mal- 
gașii — nopor ata«at mării — ră- 
m»n. însă, solid ancorați pe pă
mîntul lor (JUNE AFRIQUE). Ei

deține cafeaua cu 
cr’cr - 
lari. Marea insulă" _______ ___
19 080 000 bovine (faimoșii zebu) 
dar creșterii animalelor nu revi
ne decît 5—G la sută din venitul 
național. Revista JEUNE a- 
i RiQUE (din păginile căreia ex
tragem datele privind Madagas
carul) subliniază poziția margina
li. a acestui sector, cu toate că 
dispune de condiții favorab le.

Ritmurile de dezvoltare a in- 
dustriei rămîn lente deși unele 
inițiative s-au semnalat. O rafină
rie de petrol a intrat în funcțiu
ne la Tamatave. Iu ultimii ani 
s-au înmulțit prospecțiunile pe
troliere. .Șapte societăți (străine) 
au Început goana după „aur ne
gru" Natura a fost generoasă cu 
insula aceasta : în subsolul ei se 
găsesc prețioase zăcăminte prin
tre care grafit și mică. S-ar pă
rea că există bogate resurse de 
crom (evaluate Ja 6 ooo ooo tone). 
Să nu uităm nici uraniotorianita 
(producție : 590 tone). Totuși, în 
mare măsură industria aparține 
încă stadiului de proiect. Indus- 
tr.7.a .,ocală produce în domeniul 
chimic, farmaceutic, al micii me
talurgii, materialelor de construc
ții, textilelor și lemnului și, bi
neînțeles, în sectorul alimentar. 
»-au construit mai multe centra
le electrice deși producția, de e- 
lectricitate rămîne în urma nece
sităților.

Firește, tabloul economic și so- 
cial nu poate fi zugrăvit doar 
Prin intermediul cîtorva cifre Din 

.de care rtisPu»oin reiese 
existența unor dificultăți generate 
de condițiile de viață car.*, în 
multe privințe. rămîn depărtate 
ac cerințele minime ale secolu
lui XX. Ciocnirile din ultimele 
ziio s-au produs într-o zonă popu
lată de păstori și afectată de po
vara impozitelor

Oricum, tulburările din „insula 
comorilor" .destramă imaginile 

• idilice întreținute de afișele turis
tice și dezvăluie neliniștile ce 
răscolesc pe locuitorii îndepărta
tei țări.

M. RAMURA

Tiparul i Combinatul poligratio „Casa Sclnteii"
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