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• Tinerii din două unități siderurgice îți împărtășesc, prin 

intermediul ziarului, experiența privind REDUCEREA 

CONSUMULUI DE COCS.

o O întrebare pe adresa organizațiilor U.T.C. din licee 
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TURNU SEVERIN: Un mo- 
ment de nenumărate ori 
repetat și tot de atîtea ori 
inedit: vasul „Karpatz", 
cea mai recenta lansare 
la apa a constructorilor 
navali, încununarea an
gajamentului lor în cins
tea aniversarii a 50 de 
ani de la crearea Parti

dului Comunist Român

Proletari din toate țările, uniți-vă I

PORȚILE DE FIER -- mă
rețul edificiu al luminii de 
pe Dunăre se apropie de 
cotele finale. îndrăzne
țul angajament în cinstea 
Semicentenarului Parti
dului Comunist Român se 
realizează cu eroism și 
tenacitate. Constructorii 
trăiesc sentimentul cdrt al 
victoriei, al mîndriei și sa
tisfacției, visînd în aceste 
ultime zile pe meleagurile 
unde munții îmbrățișează 
fluviul, nostalgia începu
tului pe șantierele vii

toare
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BRIGADA „SCÎNTEII 
TINERETULUI"

Regulamentul școlar prevede

■
i O- natală, t. ginjuW

Și M. TACCIU Jj câ secretarul U. T. C. poate participa

PROPUNE O 
DISCUȚIE PE TEMA:

la consiliile profesorale

Cine-i deschide ușa ?
Noi cel puțin așa ne-am închi

puit : că semnificația participării 
secretarului U.T.C. al liceului lâ 
consiliile profesorale, ca repre
zentant de drept al colegilor săi, 
nu mai comportă explicații su
plimentare sau insfftențe ; că nici 
de utilitatea ei nu se mai poate 
îndoi nimeni, o dată ce, în prin
cipiu, toată lumea e de acord cu 
ea și a devenit chiar o hotărâre 
ce s-a impus și în regulamentul 
de funcționare a liceelor. în mod 
firesc, o astfel de măsură se în
scrie în climatul general existent 
în societatea noastră, acela de 
continuă lărgire a democrației, 
ilustrată între altele și de repre
zentarea organizației de tineret în 
numeroase organisme de condu
cere socială — și de aici utilita
tea și necesitatea sa incontesta
bilă.

$1 cu toate acestea, am trait 
surprinderea ca, vizitînd câteva 
licee, la Piatra Neamț și Tîrgu 
Mureș, să dăm peste cu totul 
altă situație: în locul unor rela
tări despre modul de aplicare a 
măsurii — proiecte mai mult sau 
mai puțin depărtate. Practic nu 
ni se putea oferi nimic la timpul 
prezent. Nici unul din secretarii 
U.T.C. nu fusese invitat la vreo 
ședință de consiliu.

Am bănuit imediat, gata să ne 
cerem scuze dacă ne dovedeam 
induși în eroare, că intrarea în 
realitatea vieții școlare a proce
sului de reprezentare întîrzie nu 
din cauza elevilor, ci a profeso
rilor, deoarece, inevitabil, aceștia 
din urmă sînt cei ce hotărăsc în 
ultimă instanță, cei ce pot sau

nu să înlăture distanța respec
tuoasă dintre banca întâi și ca
tedră. Am și fost tentați de 
aceea să nici nu apelăm pentru 
investigațiile noastre decît la opi
niile cadrelor didactice, căci fără 
îndoială, dată fiind starea de 
fapt, elevii nici n-ar fi avut ce 
spune într-o asemenea discuție. 
Dacă nu am făcut-o însă total, 
acest lucru se datorește tot profe
sorilor care încercau, în explica
țiile și expunerile lor de motive,

să aducă în oonvorbire mereu 
alte argumente referitoare în per
manență Ia secretarii U.T.C.

Unul din argumente, de exem
plu, dacă nu cum™ cel mai des 
invocat, a fost acela că un act 
de prezență la consiliul profeso
rilor nu poate rămîne un gest 
format, că secretarul U.T.C. tre
buie să se dovedească la înălți
mea lui, să prezinte garanțiile

(Continuare in pag. a Ill-a)

ANGAJAMENTE ÎNDEPLINITE
• ÎNTREPRINDERILE industriale din județul Dîmbovița au

țat îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea semicentenarului 
partidului. Calcule estimative arată că, pînă la 8 mai, Industria ditn- 
bovtțeană va realiza suplimentar Instalații pentru prospecțiuni geo
logice, utilaje și armături industriale pentru schelele de petrol, 
cărbune, țesături, ciment, hacuri electrice și alte produse, în va
loare de 14 000 000 lei.
• ÎNDEPLININD angajamentele asumate în cinstea aniversarii 

partidului, colectivele întreprinderilor industriale ale județului iași 
au realizat o producție marfă suplimentară în valoare de 61 mi
lioane lei, Iar unitățile cooperației meșteșugărești au depășit aceiași 
Indicator cu peste patru milioane lei. De asemenea, Ia export in
dustria ieșeană a livrat în plus mărfuri în valoare de 7,2 milioane iei

? ȘI-AU REALIZAT angajamentul luat în cinstea semicentenarului 
.R. și colectivul întreprinderii carbonifere Căpeni, județul Co- 

vasna. Minerii au dat peste plan 10 000 tone de cărbune energetic 
și aproape 3 000 tone brichete. Totodată, cheltuielile la mia de lei 
producție marfă au fost reduse cu 47 lei, obținîndu-se beneficii su
plimentare de aproape 700 000 lei.

• CA URMARE a activității rodnice desfășurate în acest an, oa
menii muncii din județul Ialomița și-au îndeplinit și depășit anga
jamentele luate în întrecerea organizată în cinstea semicentenarului 
partidului. Pînă acum ei au realizat peste angajament o producție 
globală în valoare de 21,5 milioane lei, o producție marfă vîndută 
și încasată de 17,8 milioane lei, au livrat la export mărfuri în va
loare de aproape 4 milioane lei. întreprinderile din județ au dat 
peste sarcinile asumate în angajament 620 tone ulei, 110 tone fire 
bumbac, 23 600 tone nutrețuri combinate, confecții în valoare de 2,2 
milioane lei șl alte produse.
• IN SITUAȚIILE de producție ale Combinatului cărbunelui — 

Tg. Jiu a fost înregistrată marți cea de-a 85 000-a tonă de lignit ex
trasă peste plan de la începutul anulu-i. Astfel, toate unitățile combi
natului și-au depășit angajamentele luate în cinstea semicentenaru
lui partidului. Concomitent cu depășirea sarcinilor cantitative de 
plan, la prețul de cost au fost înregistrate economii suplimentare în 
valoare de 4 039 000 lei, iar volumul de beneficii! a fost depășit cu 
5 500 000 lei, sumă ce întrece de două ori angajamentul.

$ ȘI UNITĂȚILE economice din județul Mehedinți au anunțat 
depășirea principalelor angajamente luate în cinstea marii sărbători. 
De la începutul anului, ele au realizat o producție al cărei nivel 
întrece cu 36,9 la sută pe cel din perioada corespunzătoare a anu
lui trecut, la producția globală, și cu 39,3 la sută la producția marfă. 
In acest interval au fost livrate în plus peste 100 000 000 kWh energie 
electrică, 18 vagoane de marfă pe două osii, 17 tone asbest, 122 mc. 
cherestea de fag, 100 mc. placaj, 20 000 kg plăci fibro-lemnoase, și 
alte produse, 83 la sută din sporul producției fiind obținut pe seama 
creșterii productivității muncdi.

Din Hunedoara ION 
COMĂNESCU, prim se- 
cretar al Comitetului 
Municipal al U.T.C. ne 

comunică :

Pină la 8 Mai— 
se va realiza
45 la sută
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Un refren costisitor:

• Zilele drama
turgiei originale 

DIVERSITATEA 
TEATRULUI 

POLITIC

’ ISTORIA POVESTESC

„LIPSEȘTE

POLIETILENA "

• PARTIDULUI- 
OMAGIUL 
ARTELOR

— lucrări muzicale 
dedicate semicen
tenarului P.C.R----

LA CHEMAREA PARTIDULUI
VIBRAU TOATE INIMILE..."I

Legumicultorii apreciază sola- 
riile ca mijloc deosebit de efica
ce în realizarea obiectivului pro
pus, acela de a realiza cu cheltu
ieli minime o timpurietate de o 
lună și ceva pentru roșii, salată, 
ardei, conopidă și alte verdețuri 
— zarzavat. De aici, îndeosebi 
în condițiile anului acesta cu 
vreme rece și brume în aprilie 
(prognoza anunță vreme asemă
nătoare și în mai) necesitatea 
realizării integrale a celor 2152 
de hectare solarii propuse, folo
sirea cu maximă chibzuință a 
fiecărui metru pătrat de teren 
cuprins sub cupola de plastic. Și, 
eforturile depuse au permis mul
tor unități agricole să realizeze 
la timp amenajările — solar, să 
planteze răsadurile devenite afum 
plante în care a' apărut rodul. 
Pînă la jumătatea lunii apri
lie, 1 530 de hectare de so
larii fuseseră deja plantate, 
în câteva județe : Prahova, 
Buzău, Vaslui, Alba și Tulcea, 
suprafețele planificate fiind în 
total acoperite. în limbajul valo
rificate î-ului ce înseamnă această 
suprafață ? Peste douăzeci de mii 
de tone legume aduse pe piață 
înainte ca în cîmp să apară pri
mul rod. Dar în calculul econo
miștilor ? Venituri de peste 
160 000 lei la hectar.

Calculele ne îndeamnă să pri
vim cu și mai matură răspundere 
către cele 622 de hectare de so
larii ce încă nu-și justifică denu
mirea, deși în amenajarea lor s-au 
investit aproape o sută de milioa
ne de lei. (92 hectare în județul 
Ilfov, 60 în Bihor, 50 în județul 
Arad, 68 în Timiș, 87 în Teleor
man, 63 în Dolj și între 40 și 70 
la sută din planificare în județele 
Vîlcea, Satu Mare, Olt, Mureș, 
Ialomița, Mehedinți și Argeș). Și, 
aproape peste tot se invocă ace
lași motiv : lipsește folia de poli
etilenă. Se readuce astfel în ac
tualitate un fenomen asupra că-

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a Il-a)

— Ce aspecte ale activității 
comuniste ilegale și legale ați 
cunoscut și cum au favorizat 
ele atragerea la luptă, alături 
de comuniști, a elementelor 
democratice, progresiste ?

— Am cunoscut, ca partici
pant, mișcarea comunistă încă 
la începutul carierei mele ju
ridice, în deceniul a patrulea 
— într-o perioadă politică 
frămîntată, de gravă derută 
socială și decadență morală 
întreținute de diferitele partide 
ce se perindau la cîrma țării, 
în această atmosferă, P.C.R., 
singura forță consecventă, 
conștientă de pericolele la 
care era expusă țara prin a- 
firmarea insolentă a fascis
mului pe plan extern și a unor 
elemente de extremă dreaptă 
în interior și prin politica de 
trădare a guvernanților vre-

Puncte de vedere 

pe marginea 

dezbaterii:

STATUTUL MORAL 
SI PROFESIONAL 

AL TiNĂRULUI 
SCRIITOR

Forța de dăruire 
în slujba idealurilor 

socialismului

Convorbire cu 
DIONISIE IONESCU

mii, a adresat un înflăcărat 
apel la unire forțelor demo
cratice și antifasciste, patrio- 
ților, tuturor elementelor cin
stite. Așa se explică faptul că 
un număr mare de intelec
tuali, mici meseriași și simpa- 
tizanți făcînd parte din alte 
categorii sociale, fără a fi e- 
fectiv membri ai partidului 
comunist, au sprijinit diferite 
acțiuni al căror inițiator a 
fost acest partid, probîndu-se 
astfel rezonanța politică largă 
în masele muncitoare a aces
tor inițiative care le-au apro
piat de marile idealuri ale 
luptei. La chemarea-partidului 
comunist vibrau toate inimile, 
toate conștiințele înaintate ale 
națiunii. Pentru a face posi
bilă realizarea în practica re
voluționară a acestor forme 
de participare social-politică 
pînă la nivelul organizațiilor 
și celulelor partidului comu

nist, în condițiile prigoanei 
din ilegalitate, era nevoie să 
se păstreze 0 cît mai mare 
conspirativitate asupra persoa
nelor, caselor, materialelor de 
propagandă și corespondenței, 
în perioada amintită am acti
vat la Bacău și atunci am 
avut prilejul să cunosc o ple
iadă de comuniști devotați, 
care și-au periclitat de nenu
mărate ori libertatea și chiar 
viața îndeplinind sarcini deo
sebit de dificile în acei ani.

'Astfel, în locuințele unora 
dintre noi aveau loc întîlniri 
cu tovarășii prin intermediul 
cărora noi păstram legătura cu 
conducerea partidului. La un 
moment dat, dr. Vasile Mîrza, 
venit cu o aserpenea misiune, 
a luat din partea noastră un 
raport care pentru a nu că
dea cumva pe mîinile Siguran
ței a fost cifrat de el într-un 
mod foarte ingenios. în alte 
case — cum era cea a profe
sorului de naturale, Gheorghe 
Botezatu, care, imediat după 
eliberare avea să fie primul

GEORGETA RUȚA
(Continuare în pag. a IV-a)

I 
I

PNOM PENH
Consecință și reflectare a unei crize politice 

serioase cabinetul Lon Noi și-a prezentat 
demisia.

I
I

Dintre toate orînduirile socia
le pe care le cunoaște istoria, 
nici una nu a conferit tineretu
lui demnitatea și rolul ce i le-a 
conferit orînduirea socialistă, 
însăși filozofia ce stă la teme
lia societății noastre, materia
lismul dialectic și istoric, pro- 
clamînd ca motor al dezvotării 
naturii și societății lupta dintre 
vechi șl nou, dintre ceea ce ne
contenit se destramă și piere și

DAN ZAMFIRESCU
necontenit se naște, a postulat 
rolul. esențial al factorului în
noitor, care, biologic vorbind, se 
traduce în inevitabila succesiu
ne a generațiilor. Numai că, în 
planul uman, social, spiritual, 
spre deosebire de natură, „noul“ 
are o accepțiune mult mai com
plexă și este vehiculat de ge
nerațiile cele mai recente nu

mai în măsura în care ele sînt 
expresia direcției dezvoltării 
istorice. Există generații steri
le, care se trec și trec asemeni 
milioanelor de generații de frun
ze ale copacilor, fără a lăsa în. 
urmă altceva decît materia ce, 
putrezind, îngrașă locul pentru 
creșterile viitoare. Căci, de fapt, 
„noul“ nu înseamnă nemaivăzu

tul sau, cu un termen la modă, 
insolitul, ci rezultatul împlinirii 
imperativelor unui moment din 
viața materială, politică, spiri
tuală a unei comunități anume, 
sau a comunității umane în an
samblul ei. Noul înseamnă răs
punsul la solicitarea vieții, dat 
în sensul ce convine cel mai bi-

(Continuare în pag. a IV-a)
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FREETOWN
Primul ministru al statului Sierra Leone a 

anunțat proclamarea țării — republică.

BELGRAD

Corespondență spe
cială despre șantiere 

le tineretului iugo
slav.

din planul anual al 
muncii voluntar 

patriotice
Făcînd un prim bilanț al re

zultatelor obținute de organi
zația noastră municipală în do
meniul muncii patriotice avem 
satisfacția de a constata că 
p-am greșit cu nimic atunci 
cînd ne-am angajat ca pînă Ia 
8 Mai, ziua gloriosului semi
centenar al partidului, să reali
zăm circa 45 la sută din nive
lul planificat in acest sector de 
activitate.

Se înțelege că pentru noi, hu- 
nedorenii, capitalul cel mai im
portant al activității voluntar - 
patriotice îl constituie colecta
rea metalelor vechi. Prin tradi
ție, în fiecare an tinerii string 
mai bine de trei sferturi din 
cantitatea de fier xrechi colec
tată în județ. Pentru a onora 
cu atit mai mult în acest an a- 
ceastă sarcină. încă în primul 
trimestru, am expediat oțelării- 
lor hunedorene aproape 6 000 
tone metale vechi, ceea ce în
seamnă că încărcîndu-le în va
goane de cîte 10 tone fiecare, 
am avea in fața o garnitură 
lungă de aproape 6 km. Deși"pe 
luna în curs nu avem date cen
tralizate, putem afirma totuși, 
după amploarea pe care această 
acțiune o are, că pină Ia 8 Mai 
oțelăriile vor primi cel puțin 
12 000 tone fier vechi, colectat 
la. Hunedoara, adică aproape 
jumătate din cantitatea prevă
zută pentru întregul an.

Considerăm potrivit să amin
tim aici faptul că în întreaga 
perioadă de pînă acum mii de 
tineri hunedoreni au fost pre- 
zenți pe șantierele de înfrumu
sețare a orașului, la amenaja
rea unor obiective sportive și 
de agrement. Beneficiind și de 
munca zilnică a tinerilor, Hu
nedoara, a devenit un original 
oraș al parcurilor și florilor, 
extinzîndu-și zonele verzi cu 
peste 50 hectare, îmbogățin- 
<Iu-se cu un însemnat număr 
de arbori și arbuști ornamen
tali. La acest capitol, prevede
rile angajamentului anual au 
fost depășite de 5 ori. In in
cintele școlilor am amenajat 6 
baze sportive, iar la lacul de a- 
cumulare de la Cincif, a apărut 
o impunătoare bază nautică și 
de agrement care prezintă o 
mare atracție pentru hunedoreni.

Cu puțin timp în urmă, a fost 
definitivat planul pentru ame
najarea unei baze de agrement 
pe dealul Chizid, aflat în apro
pierea orașului. Aici se va 
construi o cale ferată ampla
sată pe liziera pădurii pe care 
va circula un trenuleț pentru 
copii, se va amenaja un amfi
teatru pentțu spectacole în aer 
liber, jocuri distractive, tere
nuri de sport, precum și un colț 
zoologic. La stadionul Corvinul 
avem In proiect construirea 
unor terenuri de fotbal, volei*  
handbal, baschet și a unui ba» 
rin acoperit pentru taiot.
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LICEE CU PREDARE 
ÎN LIMBI STRĂINE
Convorbire cu tovarășul ION 

RADU, director general în 
Ministerul învâțămîntului
— Printre premierele viitoru

lui an de învățămînt 1971/1972 ; 
se înscrie o noutate de maxim ’ 
interes pentru absolvenții școlii 
generale : înființarea liceelor cu 
predare în limbi străine. Unde 
se vor inaugura astfel de unități 
și care va fi specificul lor reflec- • 
tat în programele de învățământ ?

— In anul școlar 1971/1972 se 
vot înființa licee cu predare" în 
limbi stiăirfe în următoarele lo
calități : București — pentru lim
bile engleză, rusă, franceză, ger
mană și spaniolă; la Cluj — 
pentru limba engleză ; la Brașov
— pentru limba rusă; la Iași — 
pentru limba germană ; la Cra- 
iova pentru limba franceză; la 
Timișoara — pentru limba en
gleză și la Constanța — .pentru 
limba germană. în anul 1, elevii 
vor beneficia de o programă lăr-î 
g-ită pentru studierea intensivă aj 
limbii de predare, urmînd ca, din. 
anul doi, disciplinele specifice ale J 
liceului de cultură generală să 
fie predate progresiv în limbile 
respective.

— Ele vor avea mai multe 
secții ?
— Fiecare liceu va avea și o 
secție reală și una umanistă, stu
diile făcîndu-se după aceleași 
planuri de învățămînt ca și la 
celelalte licee, deosebirea con
stând numai în numărul sporit 
de ore afectate limbii străine în 
care se va face predarea.

— Cum se va desfășura con
cursul de admitere în aceste li
cee ?

— Concursul de admitere 
constă în aceleași probe ca și 
pentru admiterea în licee teore
tice de cultură generală, cu ex
cepția unei probe de verificare 
a gradului de cunoaștere a lim
bii străine cerute de programa 
de învățămînt a liceului. Această 
verificare se face din programa 
predată în clasele 5—8 ale șco
lii generale. Proba de verificare 
a limbii străine este eliminatorie 
și ea se desfășoară cu cîteva zile 
înainte de celelalte probe, dîri- 
du-se posibilitate celor respinși 
de a se înscrie la examenul de 
admitere pentru alt liceu teore
tic. La examenele de admitere 
pentru aceste licee se »pot pre
zenta candidați, absolvenți ai șco
lilor generale din toată țara. 
Liceele vor asigura, pentru can
didați! reușiți din pfo^iftcieV ' 
ternate dotate corespunzător 
pentru pregătirea lor profesio- . 
nală.

— Cînd se va anunța numă
rul locurilor și liceele în care se 
va concretiza această nouă for
mă a învâțămîntului liceal de 
cultură generală ?

— La sfîrșitul lunii aprilie se 
vor anunța atît numărul locuri
lor pentru concursul de admitere 
în aceste licee, datele la care vor 
avea loc examenele, cît și numele 
liceelor în care ele vor funcționa. 
Toate aceste informații vor fi 
comunicate în timp util candi- 
daților pentru a putea pregăti 
examenul de admitere.

CALIN STĂNCULESCU

(
Partidului Comunist Român. 
Contribuția I.S.P.E.-ului în cei 
peste 22 de ani de existență Ia 
electrificarea României, s-a con- 
. cretizat în elaborarea studiilor de 
| fiindamentare a programelor de 
electrificare a României; elabo
rarea proiectelor pentru princi
palele obiective ale sistemului e- 
nejțgetic ; în cadrul lor s-a reali
zat folosirea la blocurile mari de 
condensație a cazaneolr cu circu
lație forțată ; introducerea cal
culatoarelor electronice în con
ducerea ' proceselor la centralele 
electricei; soluții tip pentru sta
țiile etecțrice de rețea pînă Ja 
tensiuneaxde 400 kV și a supor- 
ților pentrți liniile electrice ae
riene.

Au foști proiectate grupul de 
330 MW, icazan ul de 1 050 t/oră 
și cazanul' de apă fierbinte de 
100 Gcal/h| pentru centralele de 
condensație^și termoficare (pen
tru comparagie : puterea insta
lată a României în anul 1949 era 
de 720 MW)'; .autotransformatoa- 
rele de 200 și - 400 MVA și ten
siuni de 220 și illO kV, respectiv 
400,220 kV, penbtru instalațiile de 

, înaltă tensiune.
Actuala sesiune de comunicări 

tehnico-științifice tratează pro
bleme legate dej: aspecte ale si
guranței în funcționare în proiec
tarea și exploatarea instalațiilor 
sistemului ertergj^tic ; arătându-se 
modul în eare aste concepută — 

î prin organizarea) comenzii prin 
dispecer șî automatizările de sis
tem — asiguralrea unei funcțio
nări sigure pe ansamblul siste
mului energetic.

Sînt prezentate, cercetări pri
vind soluții și materiale noi pen
tru construcția Liniilor electrice 
aeriene, care au permis realizarea 

i unor conductoarei din aliaj alu
miniu, denumite ALCORO, a- 
vînd proprietăți mecanice mult 
îmbunătățite în raport cu alumi
niul, oțeluri superioare și oțeluri 
rezistente la coroziune ; aplicarea 
unei metode de simulare Ia prog
noza dezvoltării energeticii nu
cleare pentru condițiile specifice 
din România. <

în Editura Politică o 
apărut: 

GHEORGHE 
BADRUS 

Modernizarea eco
nomiei românești. 
Semnificații, rezul

tate, perspective.
(Colecția „Prelegeri 

de 
marxism-leninism")

A început Festivalul formații
lor artistice studențești gălățene 
intitulat „Primăvara gălățeana", 
dedicat Semicentenarului. Timp 
de 5 zile sînt prezentate specta
colele formațiilor artistice gă
lățene de teatru cu „Arca bunei 
speranțe" de I. D. Sîrbu în re
gia actorului Eugen Popescu 
Cosmin de la Teatrul de stat 
din localitate, formația vocal 
instrumental „Group 17“ condus 
de profesorul Puîu Crețu cu 
soliștii Florentina Mintuță lau
reată a Festivalului artei stu
dențești ediția ’70 Timișoara și 
Vasile Seicaru la fel premiat la 
Festivalul artei studențești Ti
mișoara. Își mai dau concursul 
formația de teatru a Centrului 
universitar Brașov cu un triptic 
de piese într-un act sub numele 
de „Pentru un final fpricit" și 
o formație a studenților craio- 
veni ce vor prezenta un specta
col de poezie, dans, muzică. In 
încheierea acestui festival, sîm- 
bătă, va av6a loc vernisajul 
unei expoziții do fotografii a 
studenților Nicolae Sburlan și 
La/.ăr Virgil.

NICOLAE SBURLAN
★

Cea ele a patra ediție aduce pe 
scena Festivalului de la Tîrgu- 
Miiteș tot ceea ce studenții ro
mâni și maghiari, aii înregistrat 
din valoroasa și inepizabila zestre 
spirituală moștenită de la înain
tași, creația, talentul și 'fantezia 
lot.

Reținem că pentru prima oară 
în*  țara noastră pe scena unui 
festival studențesc- apare o nouă 
formație de instrumentiști, or
chestra de diode, mulțumită bre
vetării instrumentului amintit de 
către inimosul muzicolog tîrgu- 
mureșean, profesorul pensionar 
load Dclu.

Izvofită din dragostea față de 
plttrie și partid, actuate manifes
tare se alătură altora pe care 
sfudciiții tlrgtimureșeni le dedică 
glorioasei aniversări a 50 de ani 
de la crearea P.C.R.

MIRCEA BORTA

> ''

„ORIZONTURI" ÎN 
RETROSPECTIVĂ SI ÎN 
PERSPECTIVA

Decada cărții românești (19— 
28 aprilie a.c.) ne oferă un pri
lej de retrospectivă și, totodată, 
de incursiune în planurile de 
viitor ale editurii Enciclopedice.

în afara dicționarelor, ea pu
blică și cunoscutele colecții „En
ciclopedia de buzunar**,  „Pe 
harta lumii" și „Orizonturi". In 
1972 alte două colecții se vor a- 
dăuga celor existente: e vorba 
de „Lațnura" și „Instrumente de 
lucru**.

Dintre acestea, colecția ORI
ZONTURI este cea care se a- 
dresează, cu precădere, cititoru
lui tînăr. Lucrările publicate în 
ORIZONTURI abordează o te
matică extrem de variată : pro
bleme de istorie a patriei, de is

SES'UNEA DE 
COMUNICĂRI A 
I.SP.E

Cea de a 8-a sesiune de comu
nicări tehnico-știlnțifice a cărei 
ședință de deschidere va avea loc 
azî, ate «' semnificație deosebită 
fiind legală de marele eveniment 

sărbătoririi semicentenarului

CUM NE VA 
ÎNTÎMPINA DELTA

Relatam, într-unul din nume
rele trecute ale ziarului, care sînt 
genurile de excursii organizate 
prin B.T.T. în Delta Dunării, , o- 
ferind o serie de amănunte în.;ce 
privește traseul și condițiile 'de 
participare la fiecare excursie. De 
această dată aducem la cunoș
tința cititorilor o serie de nou
tăți referitoare la îmbunătățirea 
bazei materiale a B.T.T. în Del
tă, la conținutul excursiilor orga
nizate, noutăți furnizate de pre
ședintele proaspăt înființatei A- 
genții județene Tulcea a B.T.T., 
ion Bănilă.

Numărul vaselor care vor de
servi pe cei peste 6 600 de tineri 
programați să viziteze zona Gu
rilor Dunării în acest sezon este 
simțitor sporit față de anii tre- 
cuți. Vor fi utilizate o serie de 
vase noi, cu calități superioare. 
S-a luat legătura cu unitățile in
dustriale posesoare de nave pen
tru a se asigura transportul e- 
ventualilor solicitanți neprevă- 
zuți.

In ce privește posibilitățile de 
oazare, este pe cale de a fi ma
terializat proiectul construirii u- 
nor cabane moderne, confortabi
le, la Grindul Roșu și Grindul 
Caraorman (urmînd ca, în anul 
viitor, o asemenea oabană să fie 
construită și la Matița), Va fi, de 
asemenea, reparată și adaptată 
cerințelor turistice baza pescă
rească de la Stipoc.

Cercurile de turism din comu
nele Letea, Mila 23, Caraorman, 
Niculițel și de la Liceul din Ba- 
badag și-au propus — și agenția 
B.T.T. le va acorda tot sprijinul 
necesar — să efectueze o serie 
de acțiuni pentru dezvoltarea 
bazei turistice din zona Deltei. 
Vor fi, astfel, amenajate adă
posturi, căsuțe și popasuri în 
locurile frecvent vizitate de ti
neri, aflate în apropierea princi
palelor trasee turistice. Tot cercu
rile de turism au declanșat o 
campanie de descoperire și mar
care a unor noi trasee turistice, 
dintre care deosebit de intere
sant — prin poziție și accesibi
litate — va fi cel din pădurea 
Babadagului, în apropierea lacu
lui Razelm. In colaborare cu ins
pectoratul școlar și Consiliul ju
dețean al elevilor, agenția B.T.T. 
își propune amenajarea cabanei 
din pădurea Babadagului, care, 
în final, va putea adăposti 40 de 
excursioniști, dispunînd și de un 
club bine dotat.

în afara tinerilor din alte ju
dețe, acțiunile turistice din Del
tă vOr cuprinde, în actualul se- ' 
zon, circa 4 700 de tineri din 
județ. 1 120 dintre ei vor petrece 
cîte 3 zile în tabăra de la Stipoc, 
alți 800 fiind așteptați, tot în 
serii de cîte 3 zile, în tabăra de 
la Sulina. 300 de excursioniști 
vor fi găzduiți în tabere de cor
turi la Sulina, Stipoc și Muri*  
ghiol, iar numărul oelor ce vor 
vizita pădurile din zona Baba- 
dag-Eriisala vor depăși 500. în 
sfîrșit, peste 2 000 de tineri din 
județul Tulcea vor vizita Delta 
în cadrul unor excursii de o zi, 
organizate de agenția B.T.T.

O. NEGRU

torie universală, de filozofie, psi
hologie, mitologie, matematică, 
fizică, chimie, biologie, medici
nă, cosmonautică etc.

Diversitatea tematică a cărți
lor apărute anul trecut și în 
cursul acestor luni de început ale 
anului 1971 este ilustrată din 
plin dacă amintim unele titluri : 
Procesele vrăjitoarelor de Gli. 
Brătescu, Petru Rareș de P. Si- 
miohescu; Tudor Vladimirescu, 
de S. I. Gârleanu, Terra în flă-

• •• ÎN CURSE CLAN
DESTINE. Condueînd camio
nul într-o cursă clandestină, 
Iosif Baicu (26 ani), avînd în 
cabină alți doi șoferi, ca pasa
geri, s-a răsturnat la ora 4,30 
dimineața din cauza vitezei 
excesive, oprindu-se în șanțul 
din dreapta șoselei. Atît el 
cît și pasagerii au fost răniți 
grav, iar pagubele produse 
mașinii se ridică la circa 5 000 
lei. Se poate spune că acest 
deznodămînt e fericit pe lin
gă ceea ce s-a întîmplat în 
cazul altei curse, efectuata 
fără aprobarea conducerii au
tobazei, de către Gheorghe 
Cemucari (24 de ani). în
cărcând camionul cu 20 de 
oameni, fiind și în stare de 
ebrietate (analizele ulterioare 
au arătat ca avea o concen
trație de alcool în sînge de 
0,93 la mie) Cernucan, care 
conducea cu viteză excesivă, 
cum se întîmplă deobicei în 
asemenea curse efectuate pe 
ascuns, a derapat pe margi
nea șoselei, pierzînd contro
lul mașinii care s-a răsturnat 
într-o rîpă de 5 metri. Cami
onul a revenit după tonou ia
răși pe cele patru roți. Trei 
pasageri, copii de 13—14 ani 
au fost răniți grav iar un tî
năr de 21 de ani, I. Ilieș, a 
decedat.

• ••IN PLIN TURNEU. 
Recidiviști amîndoi, Nicolae 
Mircea (25 de ani) și V. Crețu 
(19 ani) din comuna Chirnogi, 
județul Ilfov, hotărîseră să 
viziteze, prin*  efracție, maga
zinele din Oltenița. La 9 a- 
prilie le-a reușit o spargere 
Ia unitatea Gostat. Cîteva zile 
mai târziu au încercat, fără 
succes, să pătrundă în birtul 
din localitate, au intrat apoj 
în patiserie, au mai forțat 
ușa cofetăriei de unde au 
furat 2 800 de lei. Cînd să 
plece, an fost surprinși în 
flagrant de o patrulă a mili
ției.

• •• ÎNTÎLNIREA. La 
miliția orașului Fălticeni s-a 
prezentat N. C. care a arătat 
că noaptea, pe la ora 24, s-a 
întîlnit pe o stradă lăturalnică 
cu un cetățean necunoscut. 
Cum N. C. era într-o stare 
avansată de ebrietate, prea 
multe date despre cel în cau
ză nu-și mai amintea dar știa 
foarte bine că respectivul a 
profitat de ocazie ca să-l je
fuiască Iuîndu-i haina de piele 
și ceasul. în ciuda indicațiilor 
vagi, Alexandru Relu (21 de 
ani), tâlharul de ocazie, a fqst 
identificat în cîteva ore de 
către miliție și arestat.

cari de A. A. Roman, Căldările 
diavolului de V. Hilt, Crezul 
meu ? Matematica de C. H. Har
dy, Ereditatea. Tipar și eroare 
de C. Maximilian. Ce știm des
pre univers de Bernard Lovell, 
îndoieli și certitudini de Gr. C. 
Moisil, Realizarea personalității, 
hazard sau știință ele I. Holban, 
Geneza zeilor de Al. Babeș:

In planul de perspectivă pen
tru următorii cinci ani, în colec
ția „Orizonturi" figurează teme 
pe cît de variate, pe atît de in
teresante. Urmărind aparițiile 
lucrărilor, tinerii cititori vor avea 
la dispoziție, în scurt timp, o a- 
devărată enciclopedie, fiecare 
titlu constituindu-se într-o mică 
monografie cu privire la tema 
dezbătută. Din lucrările prevă
zute să apară menționăm : Cru
ciadele de S. Columbeanu și R. 
Valentin, Sfinții. Mit, religie, a- 
devăr de Al. Babeș, Istoria Vati
canului, Dragostea, Generație te
ribilă ? (hippies, beats etc.), o 
serie de lucrări dedicate unor 
fllari personalități istorice (Ku
tuzov, Bolivar, Lincoln, Ghandi 
etc.); Atentate celebre în isto
rie, Călători șî exploratori români 
pe meleagurile îndepărtate; Ca
taclisme naturale pe glob ; Con
troverse în biologia secolului 
XX; Ce știm despre cancer; Noi 
descoperiri în astronomie ; Ex
cursie în teoria mulțimilor; Mi
siunea secretă „ALSOS“ de S. 
Goudsmith — premiul Nobel.

★

Marți, 27 aprilie, la ora 19, ci
titorii se vor putea întîlni cu a- 
cad. Gr. C. Moisil, la librăria 
„M. Sadoveanu" din Capitală. 
Cu această ocazie va fi prezen
tat noul volum din „Orizonturi" 
(nr. 20).

(Urmare din pag. I)

ruta s-a stăruit atâta : promptitu
dinea cu care unitățile furnizoare 
își onorează obligațiile contrac
tuale, felul în care este gospodă
rit un produs-cheie, (acum defi
citar) în unitățile de producție. 
Căutăm răspuns acestei păgubi
toare neaprovizionări.

La Direcția generală de apro
vizionare și desfacere tovarășul 
director general Constantin ȘER- 
BAN ne întâmpină vădit intrigat 
(nu de vizita noastră ci de situa
ție). „Din ianuarie și pînă acum, 
despre folia de polietilenă am 
discutat de cel puțin 50 de ori 
pe zi. Cu fabricile, cu ministerul, 
cu direcțiile noastre județene. Am 
încheiat minute, am primit și, la 
rîndul nostru,--am transmis, asi
gurări că în timp util vom asigu
ra aprovizionarea cu folie de poli
etilenă. Dar... Ce putem face ?**  
„Chimia" nu ne livrează în rit
mul solicitat de noi. Că este sau 
nu cazul, permanent ni se răs
punde : exportul primează ! După 
minutele încheiate, însă, unitățile 
producătoare sînt în restanță cu 
1074 tone folie, adică necesarul 
pentru 374 hectare solarii. Jude
cind după „posibilitățile**  de care 
dispun fabricile din Buzău și Iași, 
principalele furnizoare, pînă în 
jur de 1 mai toate comenzile vor 
fi onorate..."

1 mai, adică atunci cînd plan
tele vor începe să lege rod și în 
cîmp. Cum se mai justifică, astfel 
investiția de 85—40 mii de lei la 
hectar (costul foliei necesară ame
najării), dacă producția ajunge pe 
piață, în cel mai fericit caz, o da
tă cu trufandalele asigurate din 
cîmp ? Să nu se fi gîndit ni
meni să explice tovarășilor din 
conducerea Ministerului Chimiei 
că neonorarea de către unitățile

GRAFICA 
STUDENȚEASCĂ

Ființează, de cîteva zile, în 
holul Facultății de filologie din 
București EXPOZIȚIA DE GRA
FICĂ a lui Liviu-Comeliu-Ichim. 
Inițiativa — salutară — reînvie 
o tradiție mai veche : încăpăto
rul și elegantul hol al acestei fa
cultăți a găzduit și în alte rân
duri expoziții — individuale sau 
de grup — ale studenților de la 
Arte plastice, care s-au bucurat 
totdeauna de o frumoasă primire 
din partea publicului studențesc 
(și nu numai studențesc). De data 
aceasta, facultatea își oferă gene
rozitatea de gazdă propriului stu
dent, Liviu-Comeliu-Ichim, fiind 
în anul al IlI-lea Ia limba și lite
ratura română. Cele patru ci
cluri, bine închegate, („Partidu
lui" ; „Ielele Măcinului" ; „Flo
rile răului" r— ilustrații Ia poezia 
lui Baudelaire și „Caractere") 
propun două noi procedee teh
nice, neutilizate încă, dar cu vă
dită putere de sugestie, cu do-
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rința de a impune un stil. Rețin 
în mod deosebit atenția, „împo
triva întunericului verde", „Șta
feta luminii" (ciclul „Partidu
lui") ; „Chindie", „Sufletul pă
mântului", „Hăulit" (ciclul „Ie
lele Măcinului"), „Albatros", 
„Spleen", „Mustrare postumă" 
(ciclul „Florile răului").

LA MEDIAȘ — 
INIȚIATIVA 
COMERCIALA SI 
SPRIJINUL TINERILOR

Nu puțini dintre românii care 
călătoresc în străinătate și-au 
exersat perspicacitatea încercând 
să localizeze o anumită fotografie 
care însoțește îndeobște panoul 
publicitar pe care scrie „Visitez 
la Roumanie I*

Unde se află un asemenea lo
cal ? Turistul român trece mental 
în revistă toate unitățile „pe spe
cific" din Capitală și din împre
jurimile acesteia. Inutil însă I 
Pentru că localul cu pricina, soco
tit apt să reprezinte pe scara de 
publicitate internațională alimen
tația publică românească se află 
la... Mediaș. Se numește „Barul 
Piticilor" și s-a născut acum trei 
ani după o idee care aparține di
rectorului Trustului de alimenta
ție publică din localitate, Petru 
Porumbăoeanu. : G G

— Tot ce vedeți in Barul piti
cilor a fost realizat prin munca 
patriotică a tineretului: m-ăm dus 
cu tinerii mei la pădure, am tăiat 
niște copaci, am curățat scoarța» 
și am luat-o cu noi pentru căp
tușitul pereților, crengile le-am 
folosit pentru candelabre, trun
chiurile pentru mobilier.

Lingă Barul piticilor observați 
că este o grădină de vară. Iarna 
trebuia să punem lacăt, bineînțe
les. Ne-am gîndit să amenajăm ; 
în mijlocul ei Uil mic pationar 
pentru copii, iar pentru părinții 
lor am acoperit boxele grădinii cu 
prefabricate și le-am creat un loc 
unde să poată lua o gustare, să 
bea ceva în timp ce feciorii se 
dau pe gheață. Lucrările au fost 
realizate integral de către uteciștii 
din organizațiile noastre.

Avem în proiect cinci alte con
strucții : în pădurea Greevn se 
construiește un han, „La căprioa-

VIITORULUI
Să zicem auto

biografia viitorului.
Să zicem autobio

grafia unei genera
ții care traversea
ză azi acea vîrstă 
a surprizei de a 
trăi — vîrsta tine
reții. Acea vîrstă 
dovedită a fi cu
treierată de demo
nul dimineții, al 
începuturilor ne
contenite, al cău
tărilor simple, fe
rite de minciună, 
de capcane și im
postură, a energii
lor care refuză șo
majul, a nevoii de 
ideologie clară și

; coerenta, a idea- 
j lurilor generoase, 
. a*  dezinteresului șl
■ hotărîrii de a nu 

renunța cu ni ei un 
chip la nimic din 
ceea ce crede și 
simte eu întreaga 
ființă că-i aparți
ne sau i se cu
vine — acea vîrstă 
deci a viitorului.

De unde începe 
o generație și unde 
sfîrșește și începe 
o alta ? Ce și cît" 
datorează o gene
rație alteia și în

■ ce măsură și cum 
, „constrîngerea" se

recunoaște apoi în 
faptele generației 
următoare ? Ce u- 
nește generațiile 
de azi ale Româ
niei socialiste, dar 
și ce le desparte ?

Să zicem iarăși 
că pentru tineri lu
mea în care pă
trund încetul cu 
încetul, cu fiece zi 
mai mult, cu fiece 
zi mai fără întoar
cere este o lume 
a infinitelor posi
bilități de afirma
re. Deocamdată, 
sau destul de în
delungată vreme, 
piedicile sînt doar 
presimțite, doar 
bănuite, doar aș
teptate, și aci se 
află explicația ig
norării lor cu can
doare și entuziasm. 
Absolutul e ceva 
real, ceva ce poate 
fi atins, cîștigat, 
nimicnicia ome
nească repugnă du
reros, compromisul 
este un atentat la 
puritate, inconsec
vența o 
limpede a 
tinței. minciuna 
spaimă urîtă 
fața 
vieții,

dovadă 
nepu- 

o 
în 

adevărului 
încrederea 

in viață și oameni 
^este ' “
cum

desăvîrșliă, 
dosăvîrșite

sînt și tristețile și 
bucuriile acestei 
virste, cum desă
vârșite sînt admi
rația și disprețul, 
sacrificiul și egois
mul, renunțarea 
dăruirea eroieă.

Se crede uneori 
.că tineretul nu e- 
xistă, că ceea ce 
există real sînt 
numai tinerii, nu
mai individualități 
distincte, motivate 
de particularități 
imediate. Nu exis
tă poate tineret, 
dacă tinerețea este 
o vîrstă â idealu
rilor și-și extinde 
astfel granițele la mul. 
toți oamenii, exis
tă însă tineri care 
trăiesc alături în
tr-un timp con
cret, îritr-o reali
tate socială și po
litică exactă, ani
mată de anumite 
idei politice, de a- 
numîte țeluri; de o 
anumită înțelegere 
a viitorului. Orice 
orînduire, cu atît 
mai mult socialis
mul, este prin fi
rea lucrurilor, prin 
însăși istoricitatea 
șa obiectivă o tre
cere necesară spre 
viitor, 
desigur 
pentru 
deauna 
s-a justificat 
fost prezentul, 
tocmai viitorul, și 
justificarea 
fost 
cută 
ce-au 
zentul, 
pentru 
rîndul 
făptui 
de ce 
se poate discuta în 
afara generației ti
nere, iată de ce 
este necesar asen
timentul ei, de ce 
trebuie cîștigată 
responsabilitatea ei 
și recunoscută în
crederea ei și 
munca ei pasio
nată.

Este suficientă 
și definitorie dez
văluirea calității 
participării tinerei 
generații la miș
carea economică a 
țării, in punctele 
ei fierbinți și ho- 
tărîtoare ce au 
produs profunde 
mutații sociale și 
umane —, la acti
vitatea de cerce
tare științifică, în 
viața culturală, în 
viața politică etc., 
este suficientă apoi

un viitor 
justificat, 
că
ceea

tot-
ce 

n-a 
ci

n-a
nicicînd fă- 
pentru

adus 
ci t 

cei care, la 
lor, vor în- 
viitorul. Iată 
viitorul nu

i cei 
i pre- 
tocmai

AUTOBIOGRAFIA

și definitorie pre
zența primenitoare 
a tinerei generații 
la toate marile 
acțiuni politice și 
sociale inițiate și 
conduse de partid, 
este — în sfîrșit — 
suficientă și pe 
de-a întregul defi
nitorie însăși op
țiunea politică lu
cidă și neechivocă 
a tinerei generații 
pentru ideile re
voluționare ale so
cialismului, ale 
permanentei regă
siri de către om a 
adevărului existen
ței sale : umanis-

A situa de aceea < 
tânăra generație de .< 
azi în fluxul u- < 
man al generații- J 
lor acestui pămînt, J 
a preciza comuni- < 
tatea țelurilor și < 
năzuințelor în con- < 
textul social-poli- < 
tic în care afirma- < 
rea sa ca promo
toare a noului și < 
continuatoare a < 
ceea ce s-a consti- ◄ 
tuit și se consti- < 
tuie ca temeinicie < 
a României socia- 
liste reprezintă ne- 4 
îndoielnic și exem- < 
plar o dovadă a < 
certitudinilor în- < 
tregului popor, o 4 
deschidere tulbu- 
rătoare spre ade- < 
vărul, dreptatea ’și < 
noblețea viitorului. ◄

O generație a- J 
flata în plin pro- 
ces de conturare și < 
îmbogățire a unei < 
biografii nu poate « 
fi descrisă cu mij- < 
loacele ieftine și 
canonizante ale u- j 
nor principii gene- 
rale de a căror va- < 
labilitate nu se < 
mai îndoiește ni- < 
meni. O generație, < 
cum este generația * 
tînără de azi a < 
țării, emoționează < 
și se face înțelea- < 
să abia atunci cînd < 
își rostește răspi- < 
cat neliniștea, în- < 
trebările, talentul, 4 
dragostea, încrede- < 
rea. O generație, ' 
aceeași tînără ge- 4 
nerație a țării, a t 
început să existe < 
în conștiința tutu- ' 
ror și a devenit 1 
în același timp ' 
conștientă de sine , 
și de destinul său q 
abia atunci cînd 1 
faptele ei au capă- ’ 
tat pe deplin pece- J 
tea viitorului. î

C. STOICIU

ră", de 600 de locuri, o clădire 
din piatră cu acoperiș de șindrilă, 
care se realizează în proporție de 
25 la sută tot prin munca tineri
lor, iar restul din fonduri proprii. 
Tot aici se vor găsi două terenuri 
de tenis de cîmp, un bazin de 
înot, o pîrtie de schi. Pe drumul 
de la Mediaș la Agnita există o 
cabană a vânătorilor unde am în
ceput să amenajăm un restaurant- 
terasă, care va beneficia de un 
eleșteu pentru pescari: 'Ne-a/m 
gîndit oa în locul orchestrei obiș
nuite să aducem aici o fanfară 
care să cânte muzică de prome
nadă.

In centrul orașului este în curs 
de finisare un cafe-bar de 120 de 
locuri al cărui mobilier va fi 
vopsit în culoarea cea mai mo
dernă : albul. Un restaurant-can-

tină numai pentru elevi va fi dat 
în folosință î<n luna septembrie; 
80 de locuri, meniuri la prețuri 
convenabile (5—7 lei). Și, în sfîr
șit, o cofetărie „Mama și copilul" 
cu personal feminin, unde singu
rii „bărbați" admiși nu vor avea 
mai mult decât 10 ani...

— Cum asigurați personalul 
acestor unități ?

— M-am deplasat in comunele 
apropiate, am recrutat tineri in
tre 16 și 20 de ani, cu oare am 
organizat cursuri de inițiere timp 
de cîteva luni. Abia după aceste 
cursuri, îi trimitem la școlile pro
fesionale pentru alimentația pu
blică. Astfel am reușit să pregă
tim niște oameni capabili să facă 
față celor mai exigente cerințe.

S. SOFIA

în subordine a contractelor ferme 
încheiate determină o dereglare 
costisitoare în economia coopera
tivelor agricole cultivatoare de le
gume în solarii, în sistemul de 
aprovizionare al piețelor cu legu
me în lunile mai și iunie, în asi
gurarea cantităților de roșii pen
tru export ? Legat de aceasta, re
ținem calculul tovarășului Nico
lae MARINESCU de la Direcția 
de legume și fructe a 
M.A.I.A.S.A. : după 15 iunie, la 
fiecare cinci zile întîrziere în li
vrarea roșiilor din solarii se în
registrează o pierdere la prețul 
de vînzare de la simplu la dublu.

sintetiza situația inginerul Ale
xandru BLIDE A. Și, aceasta se 
pare că este purul adevăr. Cu 
folie de polietilenă s-a dublat 
acoperișul grajdurilor de animale 
în foarte multe cooperative agri
cole din județele Teleorman, Il
fov, Ialomița și Dolj. La același 
produs s-a apelat atunci cînd au 
trebuit protejate răsadurile în 
răsadnițe, deși sticla și rogojinile 
se aflau frumos stivuite. „E mgi 
economic, a încercat cineva să 
ne convingă. Un metru patrat de 
folie costă 6 lei, pe cînd aceiași 
suprafață de geam 14 lei, iar o 
rogojină 32 de lei". Curioasă op-

„LIPSEȘTE
POLIETILENA “

Acest calcul ne îndeamnă să în
trebăm : oare nu exista nici o 
soluție prin care să se evite o 
atare situați® ? *

O operație simplă de aritmeti
că, trădează că între suprafața 
neamenajată pentru solarii și cea 
pentru care a fost însă asigu
rată folia de polietilenă există o 
diferență de 282 de hectare. Cum 
se explică ?“ Erin lipsa polietile- 
nei — vine răspunsul. Și, în- 
tr-adevăr aceasta este realitatea : 
lipsește tocmai acel produs care 
a fost asigurat și nu oricum ci 
printr-o cheltuială de 10 152 000 
lei, bani pentru care există acte 
în regulă. Atunci, unde se află ? 
„înghițită de neglijență și de âitn- 
țul foarte puțin gospodăresc" —

tică dacă ne gîndim la faptul 
că, în timp ce folia este folosită 
în răsadnițe „din spirit de eco
nomie", o amenajare în care s-a 
investit 15 lei pe metru patrat 
rămîne complet nefolosită. Și, la 
această sumă se mai adaugă alți 
zeci • de lei prin nerealizarea 
timpurietății la legume, deci ne- 
încasarea prețurilor preconizate. 
Acționînd deci, după principiul 
ieftin la făină și sșump la țărîțe, 
pierderea e îngrijorător de sub
stanțială... De asemenea, tot 
cu folia inițial repartizată (deci 
și plătită) de către coopera
tivele agricole sînt învelite 
și solariile amenajate de că
tre unii săteni în- grădinile lor. 
Un sondaj în comunele Vidră și

Dăieni a permis însumarea unei 
suprafețe de peste 10 hectare 
solarii în grădinile membrilor 
cooperatori. Și, n-am reușit să 
numim decît o parte din canalele 
prin care cel mai solicitat produs 
în legumicultura — folia de poli
etilenă — Se strecoară în altă 
parte și nu se folosește la reali
zarea acelor obiective pentru 
care a fost destinată. Pierderile 
sînt foarte mari. O dată prin in
vestiția făcută — pentru pregăti
rea terenului, procurarea stâlpilor 
din beton armat, a oțelului și a 
sîrmei de susținere — peste 
150 000 lei la hectar și apoi, prin 
nerealizarea producției timpurii 
pentru care s-ar fi încasat circa 
100 000 lei la hectar în plus com
parativ cu valorificarea aceleiași 
cantități din rodul suprafețelor 
neprotejate.

Cifrele îndeamnă la meditare. 
în zilele următoare se impune 
corelarea eforturilor ce se depun 
pe toate planurile. Departamen
tul specializat în cadrul*  Ministe
rului Agriculturii, unitățile pro
ducătoare, direcția generală de 
aprovizionare și desfacere, coope
rativele agricole trebuie să adop
te astfel de măsuri îneît în timpul 
cel mai scurt să se asigure re
zolvarea acelor probleme de care 
depinde amenajarea celor 622 de 
hectare solarii în reștanță. Piața 
trebuie aprovizionată ritmic și cu 
cantitățile necesare de legume nu 
numai în perioada exploziei de 
recoltă ci și în lunile premergă
toare, iar amenajările deja exis
tente se cer folosite pe măsura 
investițiilor făcute, a posibilități
lor. Cupola de justificări așezată 
acum deasupra acestei suprafețe 
se cere înlocuită cu cea adevă- | 
rată — cupola de polietilenă ! i

PRIMELE CADRE LA 
„ECHINOX"

• Regizorul Mihai Iacoh a în
ceput noul său film „Echinox*  
bazat pe un scenariu scris dc Ion 
Omescu. La. ore târzii ale nopții, 
echipa noului film turnează la 
restaurantul Athenee Palace. în 
distribuție atrag atenția Uinca 
Tomoroveanu și Alexandru Re- 
pan, reveniți după o lungă pauză 
pe platourile de filmare.

• La Cinematecă, după me
dalionul Fritz Lang, va fi pre
zentat publicului spectator, prin
tr-o serie de filme, marele ci
neast Luis Bunuel. Programai, 
cuprinzînd în mare parte filme 
cunoscute (Viridiana, Jurnalul 
unei cameriste) ne va oferi sur
priza unor inedite: îngerul exter
minator (1962). Nu încercăm să 
ne gîndim la cele mai recente 
filme ale marelui regizor spa
niol (sa amintim numai „Fru
moasa zilei"), ar fi prea fruuiQS. 
Pînă la medalionul Luis Bunuel, 
Cinemateca continuă ciclul „Fil
mul și societatea" oferindu-ne 
posibilitatea de-a revedea „Pă
durea spînzuraților", „Privește 
înapoi cu rhîhie", „Lânțill" sau 
„Viață sportivă".

G. B.

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Patria (orele 10; 13; 16; 
18,45; 21,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU ; 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45), Modern 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). -

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ;
ZESTREA DOMNITEI RALU ! ‘ 1
rulează la Favorit (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Central (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15 20,30).

TRIMIS EXTRAORDINAR: ....
rulează la Victoria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45)

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la Capitol (orele 9,30; 11,45; T 
14; 16,30; 18,45; 21) . ,

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Lumina (orele 9,45; .15; 19),. în
frățirea (orele 15; 19), Drumul 
Sării (orele 15; 19), Floreasca 
(orele 15,30; 19,30).

BUTCH CASSIDY ȘI SUN
DANCE KID : rulează la Sala 
Palatului (orele 17,15; 20,15), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Melodia (orele 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

SUNETUL MUZICII î rulează 
.la Festival (orele 9; 12,30; 16,30;
20.15) .

MEXIC’70 • rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,15; 11,15; 13,15; 15,15;
17.15) ; Program de filme docu
mentare (orele 19,15; 20,45).

CEI TREI CARE AU SPE
RIAT VESTUL : rulează la Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Aurora (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 2045), To
mis (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30), Flamura (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Grivița (ore- ” 
le 9; 11,45; 15; 17,45; 20,30), Miori- 
ța (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18; 20,30) •

ELIBERAREA : rulează la Da
cia (orele 8,45—19,30 în conți- **
fiuare)

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Bucegi (orele 10; 16; 18,30; 20,30), 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15), Giu- ___
Iești (orele 15,30; 18; 20,30).

VAGABONDUL • rulează la f:?
Unirea (orele 10; 16; 19,30).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Ferentari (orele 15,15; <t<\,
17,45; 20,15), Munca (orele 15,30; 
18; 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
‘ANGELICA : rulează la Pacea
(orele 15,45; 18; 20). ,‘‘*h

TRIPLA VERIFICARE : rulea- 
ză la Crîngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, GRANADA ! : rulează 
la Volga (orele 9,30; 11,30; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

POIENILE ROȘII: rulează la ‘,Ml
Viitorul (orele 18; 18; 20)

O DUMINICA IN FAMILIE : 
rulează la Moșilor (orele 16; 18; 
2°)

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15). 2

RENEGATA ! rulează la Flacăra G 
(orele 15; 17,30; 20).

LOS TARANTOS : rulează !ă 
Arta (orele 9,30; 15,30; 18; 20,15), 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

TREC ZILELE : rulează la 
Progresul (orele 16; 18: 20).

Teatrul de Operetă : SOARELE 
LONDREI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Studio) : SĂ NU-TI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARA — ora 20 : 
Teatrul de Comedie : ALCOR ȘI 
MONA — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra» (Schitu Măgu- 
reanu) : PLAY STRINDBERG — 
ora 20 ; (Sala Studio) : PURICELE 
IN URECHE — ora 20 ; Teatrul 
Mic : TIMP ȘI ADEVĂR _ ora 
20 ; (premieră oficială) ; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIMBI- 
RICA — ora 19,30 ; (Cal. Victo
riei) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ — 
ora 19,30 ; Teatrul Giulești : CO
MEDIE CU OLTENI — ora 19.30 ; 
Teatrul ,Ion Vasilescu" : FETELE 
DIDÎNEI — ora 19.30 ; Circul Glo
bus : CIRCUL MARE DIN MOS
COVA — ora 19,30.

• 18,00 Deschiderea emsiunil. 
Ex-Terra ’71 — emisiune-concurs 
de construcții tefenice pentru șco
lari a 18,30 Economie, știință, 
conducere • 19,10 Tragerea Prono- 
expres • 19,20 1001 de seri • 19.30 
Telejurnalul de seară • 20.00 50 
de ani în 50 de evocări • 20.20 J 
Tele-cinemateca : „Marele orolo
giu". In distribuție : Charles 
Laughton și Ray Milland. Premie
ră pe țară a 21,55 Cadran interna
țional • 22,30 Pagini celebre din 
opera ,.Boema" de Puccini, în in
terpretarea sopranei Maria Krilo- 
vici și a tenorului Ludovic Soies . 
® 22,50 Telejurnalul de noapte. \
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siderurgic 

Reșița
De cum intri pe poarta C.S. 

Reșița, îți atrag atenția cîteva 
panouri. Ele sintetizează anga
jamentele pe care otelarii și 
furnaliștii le-au luat în cinstea 
sărbătoririi semicentenarului 
partidului.

Citim pe unul dintre ele : „E- 
conomisind 2 kg. de cocs Ia to
na de fontă, se realizează un 
milion lei economii". * *Anul  tre
cut. an a cărui activitate a fost 
de curînd răsplătită cu steagul 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură, printre alte realizări 
este citată și obținerea peste 
prevederile sarcinilor de plan a 
unei producții de pește 35 mili
oane lei. Din cite se vede, eco
nomiile încep de la kilograme. 
Anul acesta furnaliștii s-au an
gajat să realizeze o economie 
de 670 tone cocs și, să producă 
5 mii tone fontă peste plan. Re
zultatele înregistrate în primul 
trimestru oferă suficiente argu
mente că angajamentele vor fi 
îndeplinite ; s-au economisit 600 
tone cocs, realizîndu-se în ace
lași timp o producție suplimen
tară de circa 2 000 tone fontă. 
Prețul unei tone de cocs consu
mat este de 670 lei. Trecem 
peste calculul final și ne adre
săm șefului de secție, tînărul 
inginer Anton Dijmărescu care, 
își pregătește teza de doctorat 
tocmai în problema reducerii 
consumului de cocs în furnale. 
„Drumul cel mai scurt spre re
ducerea consumului de cocs la 
furnale, exprimat foarte sinte
tic, se realizează prin asigura
rea unei cît mai lungi distanțe 
de lucru constant, cu alte cu
vinte, eliminînd pe cît posibil, 
schimbarea rețetelor de fabri
cație. Procedeele folosite în a- 
cest scop sînt numeroase : cir
ca 30 folosim numai noi. Unul 
din cele mai frecvente și pe ca
re, cu toate greutățile întîm- 
pinate. ne străduim să-l reali
zăm, este îmbunătățirea gradu
lui de omogenizare a minereu
lui la nivelul bunkerului, avînd 
drent consecințe uniformizarea 
reglării termice Ia furnale, deci, 
utilizarea rațională a energiei 
calorice și concentrația mai 
scăzută a conținutului de metal 
din minereu, deci Ia creșterea 
consumului de cocs pe tona de 
fontă". Oprim declarația aci, 
pentru a consemna modul în 
care este respectată această ce
rință tehnologică în mod deo
sebit de către tineri. Ne răs
punde Sabin Lopătiță, secreta
rul comitetului U.T.C din sec
ția furnale : „Ceea ce am între
prins noi au fost acțiuni meni
te să disciplineze munca. într-o 
ședință operativă cu gruna de

Călanul nu se numără printre 
marii producători de fontă ai 
țării, în schimb el are o impor
tanță pe care nici un furnalist 
cu oare discuți nu uită să o e- 
vidențieze : aprovizionează cu 
fontă un mare număr de turnă
torii din țară.

— Dacă furnalele de la Hu
nedoara, adaugă imediat, nu-și 
îndeplinesc planul, greutăți în- 

tîmpină doar oțelăriile combi
natului. O deficiență cît de mică 
în activitatea noastră provoacă 
însemnate pierderi și se răsfrîn- 
ge negativ asupra unui mare 
număr de întreprinderi și sec
toare ale economiei naționale. 
Iată de ce punem un accent de
osebit pe îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan, pe creșterea 
producției de fontă.

Omul care a făcut această re
marcă se numește Francisc Fo- 
rago, are 25 de ani și este fur
nalist șef. In curînd aveam să 
ne convingem că numeroase 
formații de lucru sînt conduse 
de către tineri care gîndesc la 
fel.
• După cum ne informează mai
strul Vasile Sîngiorzan, secreta
rul organizației de partid de la 
Schimbul I, acesta reprezintă 
aproape jumătate din efectivul 
secției, fiindu-le încredințate 
punctele cheie de lucru.

— Cele 1000 tone de fontă 
date peste plan în primul tri
mestru, continuă el, se datoresc 
într-o considerabilă măsură ac
tivității pline de abnegație a a- 
cestor băieți cu care ne mîn- 
drim.

Aprecierile maistrului Sîn
giorzan au la bază argumente 
foarte solide. Inginerul Colo- 
man Fuhrmann, adjunctul șefu
lui de secției se bucură că are 
ocazia să le evidențieze. îm
preună parcurgem filele unui 
caiet în care sînt consemnate 
bilanțurile anuale ale secției. 
Fiecare filă marchează o treap
tă pe calea creșterii producției 
de fontă. în ’71 secția va da cu 
30 000 tone mai mult decît în 
1968, iar pînă în 1973, nivelul 
actual va crește cu alte 25 de 
mii tone. Sporul se va obține 
exclusiv pe seama creșterii pro
ductivității muncii. Și aici, ca 
și în alte unități siderurgice din 
țară oamenii din Călan depun 
de mulți ani eforturi susținute 
pentru reducerea consumului 
de cocs, eforturi care.au început 
să dea roade. Tinerii, organi
zația U.T.C. se situează în pri
mele rînduri ale „bătăliei coc
sului", cum o numesc ei. Con- 
știenți că participă la o acțiune 
de importanță națională întrucît 
fonta suplimentară nu se poate 
realiza decît cu cocă economisit. 
Inginerul Fuhrmann ne îndru
mă spre unul'din compartimen
tele „forte" ale acestei bătălii, 
în limbajul colorat al furnaliș- 
tilor ea se numește stația „Apo- 

o puteam însă verifica. Să tre
cem fără un interes deosebit 
peste prima parte a afirmației, 
fără să insistăm prea mult dacă 
însuși preopinentul nostru, în 
calitate de îndrumător, comuni
case vreodată cîte ceva din dis
cuțiile profesorilor secretarului 
U.T.C. Am verificat și lucrul 
acesta, constatând, fără să ne mai 
mire că, bineînțeles, n-o făcuse 
niciodată. Partea a doua, referi

toare la „știrbirea prestigiului" 
ni se pare mult mai demnă de 
atenție. Ea trădează o anumită 
mentalitate, care poate fi foarte 
bine asimilată și punctului de ve
dere al celorlalți interlocutori, 
înțelegem, desigur, că cele două 
noțiuni — profesor și prestigiu — 
sînt strîns legate una de alta, că 
o condiție de nelipsit pentru fie
care cadru didactic este păstrarea 
unui prestigiu neîntinat. Dar 
fie-ne iertat că nu înțelegem 
teama de a nu-ți pierde presti
giul dacă prelungești contactul 
cu elevii dincolo de orele de 
clasă. Profesorul rămîne același

(Urmare din pag. I)

BUDA și 
directoarea 
organizației 

„Unirea" din

necesâre pentru a-i imprima O 
maximă eficiență :

„Măsura adoptată ar fi golită 
de conținut — subliniau profe
soarele VICTORIA -------
ILEANA BOJTHE, 
și îndrumătoarea 
U.T.C. de la liceul ___ .. _
Tg. Mureș — dacă secretarul 
U.T.C. n-ar da dovadă de curaj 
și maturitate în exprimarea punc
tului de vedere propriu, speci
fic al organizației U.T.C.; secre
tarul trebuie șă se impună în 
fața profesorilor ca un real re
prezentant al sutelor de elevi din 
liceu".

Așadar: curaj, maturitate, 
puncte de vedere proprii etc. 
Trăsături care, dacă ne uităm 
bine, nu-i sînt cerute secretarului 
numai de profesori, ci și de co
legii săi, oare în conferința de 
alegeri i-au acordat mandatul, 
după toate probabilitățile, tocmai 
pentru că găsiseră întrupate în 
el calitățile amintite. Nedumeri
rea noastră era firească: să se fi 
înșelat oare colegii secretarilor 
despre care vorbeam ? Să fie 
într-adevăr DOINA TOPILA, 
secretara U.T.C. de la „Unirea", 
DORIN OLTEANU de la liceul 
„Papiu Ilarian“ din Tg. Mureș, 
șan ALEXANDRU TRAN- 

de la „Petrii Rareș"

Tinerii din două unități siderurgice '§■ împărtășesc, 
prin intermediul ziarului, experiența privind

REDUCEREA CONSU
MULUI DE COCS

tineri din acest sector, am ac
centuat importanța realizării 
unei mase uniforme de mine
reu atit în privința economisirii 
de cocs cît și în privința cali
tății propriu-zise a fontei".

„Obținerea fontei, intervine 
din nou ing. A. Dijmărescu, 
are un specific aparte, fiindcă 
spre deosebire de celelalte sec
ții ale combinatului, unde in
tervenția muncitorului poate 
surveni pe tot parcursul obține
rii producției, corectarea even
tualele abateri de la tehnologie 
Ia furnale este exclusă. Comu
nicarea cu „interiorul0 se reali
zează în exclusivitate prin in
termediul aparatelor. Suprave
gherea lor și „lectura0 sensuri
lor pe care le poate avea nu-/ 
mai poziția acului pe cadran, 
reclamă o temeinică cunoaștere 
a tehnologiei și muncitorii noș
tri cunosc și au fost instruiți 
să respecte aceste prescripții. 
Explicațiile primite se cer a fi 
completate, consumul de cocs e 
direct pronorțional cu constanta 
de funcționare ; o abatere, cu 
alte cuvinte, de Ia această con
stantă. în sensul creșterii sau 
scăderii temperaturii în furnal 
duce automat la sporirea con
sumului de cocs. O altă corec
tare a muncii furnalistului în 
raport cu problema în discuție, 
menținerea permanentă a unui 
jndice de mobilitate capabil să 
ajute în găsirea ranidă a solu
ției ontime în situații critice. Se 
știe doar că orice dereglare în 
regimul de funcționare a fur
nalului are consecințe cu totul 
neplăcute. Aducerea, de pildă, 
a unui furnal în fază de lucru 
reclamă pe puțin o lună de zile 
numai pentru încălzirea sa De
monstrarea acestei mobi^tați o 
face și în prezent faptul că unul 
din cowpere ^e află în renara-
ție canitală. în aceste condiții
se reușește totuși menținerea u- 
nei temneraturi ridicate a aeru
lui insuflat în furnal prin in
tensificarea încălzirii cownere- 
lor rămase în funcțiune. în a- 
cest fel temperatura necesară 
se realizează nu pe seama unui 
consum sporit de cocs, ci prin 
surse".

Am descris cîteva din asnecte- 
le „intime" ale elaborării ■ fon
tei cu scopul de a demonstra 
necesitatea rigorii disciplinei ce 
trebuie să-1 - caracterizeze pe 
furnalist. Orice abatere de la a- 
ceasta se reflectă negativ în 
prețul de cost al produsului fi

din Piatra Neamț, mai puțin sau 
de loc capabili să-și exercite 
mandatul încredințat, să-și re
prezinte în toate împrejurările 
colegii ? A, nu, ne-au asigurat 
din nou tot cadrele didactice, 
nici vorbă de așa ceva I Dim
potrivă I Dar nici imul n-a ob
servat, sau s-au făcut că nu ob
servă, că între prima și a doua 
afirmație s-a strecurat o mică 
nepotrivire.

Cine-i deschide ușa?
Am vrut atunci să aflăm un 

alt argument, sau măcar o expli
cație cît de cît plauzibilă a fe
nomenului. Și am găsit-o:

„Condiția esențială a partici
pării secretarului U.T.C. la con
siliile noastre, considera prof. 
ION OLTEANU, îndrumătorul 
organizației U.T.C. de la liceul 
„Papiu Harian", mi se pare 
aceea a realizării unui dialog 
perfect egal între profesori și 
elevi. Prin urmare, problemele 
discutate trebuie să-i intereseze 
în aceeași măsură și pe unii și 
pe alții — de aici convingerea 
mea că nu e necesar ca secre- 

nal. în definirea calificării me
seriei de furnalist se integrează, 
pe lîngă suma cunoștințelor 
strict profesionale și aspectul 
concret al disciplinei. „E tere
nul cel mai fertil pe care orga
nizația U.T.C. poate sa acțione
ze, ne-a spus tovarășul Ernest 
Massak, secretarul U.T.C. pe 
combinat Rezultatele concrete 
ale acțiunilor întreprinse de 
noi se integrează acestui peri
metru al disciplinei și se mate
rializează doar la cota finală: 
prețul de cost al fontei. în func
ție de acest specific, ne-am ori
entat acțiunile. în luna februa
rie, imediat după Congres, co
misia pentru problemele muncii 
profesionale și sociale, condusă 
de inginerul Cornel Boiangiu, a 
organizat un raid-anchetă prin 
secțiile combinatului, urmărind

tarul să participe la toate ședin
țele, ci numai la cele ce îi preo
cupă direct pe elevi".

Am stat în cumpănă dacă să 
acceptăm sau nu această opinie. 
Am și admis apoi selecția pro
pusă, părîndu-ni-se întru totul 
justificată în contextul unor re
lații multiple între profesor 
și elev. Chiar dacă ne gîndeam, 
în același timp, că criteriile de 
selecție n-ar depinde de cei mai 

îndreptățiți s-o facă, ci din nou 
de profesor, din unghiul său su
biectiv de apreciere. Am încer
cat atunci să aflăm încă o dată 
ce ne oferă realitatea imediată. 
Am întrebat care au fost subiec
tele de discuții ale ultimelor șe
dințe de consiliu și am aflat, cu 
stupoare, că ele s-au numit: îm
bunătățirea frecvenței la ore, 
comportarea în școală a elevilor, 
diverse aspecte ale disciplinei și 
indisciplinei și altele. Sperăm că 
nu se mai îndoiește nimeni cît 
de binevenite ar fi fost ele și 
pentru secretarul U.T.C., ce pri
lejuri potrivite pentru a realiza 

felul în care tineretul respectă 
disciplina de producție, exploa
tarea judicioasă a agregatelor. 
Rezultatele înregistrate cu a- 
cest prilej au constituit platfor
ma de pe care s-a pornit la 
stabilirea acțiunilor, ele fiind 
aduse în același timp și la cu
noștința conducerii. La furnale 
a fost inițiat un ciclu de întîl- 
niri cu specialiștii secției, avînd 
ca temă „Căile de reducere a 
consumului de cocs". în aceeași 
direcție, sînt în prezent în curs 
de pregătire cîteva simpozioane 
privind importanța economică a 
organizării judicioase a locului 
de muncă, a disciplinei, simpo
zioane în cuprinsul cărora vor 
fi incluse situații concrete „re
coltate" din ancheta făcută de 
tovarășul secretar.

I. DANCEA

într-adevăr un dialog util cu pro
fesorii pe marginea unor pro
bleme de comun interes. Dar, 
bineînțeles, așa cum ne-am și aș
teptat, el nu fusese prezent la 
nici una din aceste discuții. 
Ideea reprodusă mai sus, atît de 
bine intenționată la prima ve
dere, cade deci cu vuiet la prima 
confruntare cu realitatea, dacă nu 
cumva poate fi suspectată și de 
încercarea de a o escamota.

„La urma urmei, de ce trebuie 
să fie neapărat prezent acolo, 
dacă participă îndrumătorul or
ganizației U.T.C. ? Cred că 
acesta îi poate foarte bine co
munica și secretarului U.T.C. ce 
se discută, cînd este cazul, firește, 
în consiliul profesorilor. Altfel se 
poate ajunge treptat la știrbirea 
prestigiului de profesor".

Afirmația aparține profesoru
lui GHEORGHE AFLOAREI de 
la liceul „Petru Rareș“ din P. 
Neamț. Am reținut-o deoarece ea 
ne confirma impresia de escamo
tare a termenilor, de deplasare a 
terenului de discuție, pe care nu

„VICTORIA"

51o“ pentru asemănările Izbitoa
re care există între aceasta șl 
uriașa navă cosmică.

In jurul ei se găsesc nu numai 
muncitorii secției ci și cei de la 
I.C.E.M. București care au con
ceput-o și de o săptămînă asis
tă la experimentarea ei. Dar a- 
mănunte ne oferă tînărul Ingi
ner Nicolae Paul., de la Institu
tul de cercetări metalurgice.

— Pînă acum gazul metan era 
Insuflat în furnal la temperatu
ra mediului înconjurător. O 
parte din căldura produsă era 
consumată pînă îl încălzea la 
1 500—1 600 grade cît trebuie să 

.‘aibă la gurile de vînt, un>de ar
de cocsul. Cu ajutorul instala
ției preincălzim gazul, acce- 
lerînd astfel procesul de ardere 
și implicit reducerea consumu
lui de cocs. După cum decurg 
probele se pare că cifra propusă 
va fi atinsă cu ușurință. Dacă 
instalația dă rezultatele sconta
te, sînt de părere furnaliștii, 
într-o lună se vor economisi 18 
tone de cocs cu care se pot e- 
labora în plus 72 tone de fontă, 
înmulțiți cu 12 luni și veți ve
dea ce producție suplimentară 
se va realiza De această cale 
fntr-un an. Celelalte colective*
de furnaliștî din țară așteaptă 
cu nerăbdare și interes rezul
tatele experiențelor de la Călan, 
căci asemenea instalații sînt 
prevăzute a mai fi construite la 
Reșița și Hunedoara. Specialiștii 
de la I.C.E.M. au rămas impre
sionați de rapiditatea cu care 
cowperiștii secției au reușit să 
stăpînească instalația. Nu a tre
cut decît o săptămînă de Ia in
trarea ei în funcțiune, dar o 
cunosc atît de bine, îneît au 
impresia că lucrează la ea de 
un an de zile.

Inginerul Gh. Atanasiu, auto
rul studiului teoretic, ne în
deamnă să-i privim pe tinerii 
cowperiști Ion Maier, Gratina 
Iuga și Gh. Mărgău pe par
cursul a cîteva zeci de minute, 
pentru a ne da seama de com
plexitatea operațiunilor și de 
dexteritatea cu care le execută. 
La intervale foarte precise de 
timp, ei măsoară debitul, tempe
ratura, presiunile și verifică 
starea tehnică a utilajelor pre
cum și reglarea de funcționali
tate a furnalului care reacțio
nează vizibil la introducerea ga
zului metan. Primele cifre sînt 
consemnate prompt într-un re
gistru special, căci trebuie să se 
găseasoă formula optimă de 
funcționare a instalației.

— Ca să ni se acorde o ase
menea încredere, afirmă cow- 
peristul Daniel Radu, secretarul 
organizației U.T.C. a secției, 
ne-am pregătit cu asiduitate ani 
de zile, încă de cînd s-a pus 
problema construirii acestei in
stalații. Recrutarea și instruirea 
muncitorilor care s-o deserveas
că au‘‘constituit obiectivul de 
căpetenie al organizației noas
tre. Nu ne-a mulțumit faptul că 
toți cowperiștii noștri sînt ab
solvenți ai școlii profesionale. 
I-am îndemnat la mai mult. 
Mulți au absolvit deja liceul se
ral sau școala tehnică de mai
ștri. Doar 5 la sută dintre tineri 
nu urmează nici o școală. Com- 
pletîndu-și studiile — mă gîn
desc la Francisc Farago, Marin 
Frătica, Nicolae Chira, și alții 
— ei nu și-au abandonat postu
rile inițiale, convinși fiind că 
aici vor obține cele mai bune 
rezultate.

Un mers continuu și uniform 
înseamnă șarjă care se înca
drează în grafice și în cerințe
le de calitate, reducerea consu
mului de cocs. „Nici o șarjă de
clasată" e chemarea pe care o 
poți întîlni nu numai la locurile 
de muncă ale furnaliștilor, ci și 
aici, la stația de sortare, unde 
preocuparea pentru a realiza o 
producție ritmică și de calitate 
corespunzătoare e la mare preț.

AL. BALGRADEAN

profesor și atunci cînd coboară 
de la catedră în mijlocul elevi
lor săi, în mijlocul celor pe care 
este dator să-i învețe nu numai 
un obiect sau altul, ci să-i și 
pregătească pentru viață. Păstra
rea la distanță sau așezarea unei 
perdele de protecție după care 
profesorul să se pună la adăpost 
nu trădează decît o înțelegere 
profund greșită a noțiunii de 
prestigiu, sau, în cel mai bun 
caz, cea mai comodă modalitate 
de a-1 păstra, deoarece adevă
rata autoritate a educatorilor nu 
se verifică la dimensiunile sale 
reale decît printr-o ’•neîntreruptă 
confruntare cu viața.

Să ne mai întrebăm, acum, 
dacă nu cumva această convin
gere bine disimulată a întîrziat 
procesul de reprezentare a elevi
lor în consiliu de la evoluția sa 
firească ? întrebarea ni se pare 
inutilă. Momentul acesta de în
căpățânare a rutinei nu poate fi 
depășit decît prin renunțarea cu
rajoasă la mentalitățile ce se do
vedesc, la rîndul lor, depășite. 
Sîntem oonștienți că nu putem 
ajunge la aceasta printr-un sim
plu articol de ziar. Invităm de 
aceea la o discuție mai largă, 
mai cuprinzătoare, în care să se 
înfrunte păreri dar să se contu
reze și soluții. O discuție de la 
care sperăm că nu vor lipsi, în 
primul rînd profesorii, dar nu nu
mai ei.

O ÎNTREBARE PE ADRESA 
ORGANIZAȚIILOR U.T.C. 

DIN LICEE:

Dacă înlocuim 
coperta, vă 
recunoașteți 

revista ?
Nu ne propunem în cele ce 

urmează să întreprindem o ana
liză a valorii în sine a materia
lelor publicate în revistele li
ceelor din județul Bihor. Vom 
urmări, de ‘aceea, numai în ce 
măsură aceste reviste reflectă în 
paginile lor interesele și pre
ocupările multiple ale elevilor, 
tn special, ale școlii în general.

# Ne-am oprit la județul Bihor 
pentru că numărul revistelor 
este aici destul de mare, iar 
materialele publicate se bucură, 
în cercuri largi, de apreciere 

: favorabilă. Amintim că tiraiul 
lor ar putea stîrni invidia 
chiar a unor publicații ce 
se pretind „serioase". Să dăm

$

cîteva exemple din munici
piul Oradea : revista Liceu
lui nr. 1 „E. Gojdu" — „Țara vi
surilor noastre" — a primit pre
miul I pe țară și are un tiraj 
de 2 000 exemplare ; revista Li
ceului nr. 4 — „Ritmuri incan
descente" — se tipărește în 1 500 
exemplare ; iar revista Liceului 
nr. 2 — „Pași" — în 500—600 
exemplare ș.am.d.

Am dat aceste cifre pentru a 
evidenția largile posibilități de 
care dispun organizațiile U.T.C. 
în activitatea lor, pentru a de
monstra și în acest fel că una 
dintre cerințele cele mai strin
gente ale revistelor din licee, 
dată fiind audienta de care se 
bucură, este aceea de a se ma
nifesta ca instrumente eficiente 
de acțiune, ca factor mobilizator 
al elevilor la îndeplinirea com
plexelor sarcini ce le stau în 
fată, ea tribună a formării si 
educării multilaterale a acestora.

Dar, o simplă privire asupra 
sumarului multora dintre reviste 
atestă o altă optică. O altă opti
că,' pentru că majoritatea titlu
rilor din sumarul revistelor bi- 
horene sînt poezie, proză scurtă, 
însemnări de călătorie și critică 
literară, ceea ce, trebuie să re
cunoaștem. este foarte puțin și 
mai ales, nesemnificativ.

Liceele au o activitate pe cît 
de bogată, pe atît de variată. 
Elevii, marea majoritate uteciști, 
participă la numeroase acțiuni 
ale organizației U.T.C. — dezba
teri, expuneri, cenacluri, diverse 
cercuri, olimpiade, excursii 
ș. a. m. d. Tot între elevi gă
sim numeroși iubitori și pa
sionați ai fizicii și chimiei, ma
tematicii și geografiei, istoriei și 
limbilor străine. De ce oare re
vista să răspundă numai intere
selor și dorințelor celor pasio
nați de literatură ? Oare aceas
tă discriminare, căci în cele din 

urmă de așa ceva e vorba, nu 
golește revista de un conținut 
mult mai variat, îndepărtindu-și 
o parte dintre colaboratorii și 
cititorii interesați, dornici să-și 
expună preocupările, căutările ? 
Ne gindim că revista ar putea fi 
în același timp, o adevăratq tri
bună, și gradul de eficiență ar 
crește indiscutabil, pentru edu
cația științifică, culturală și mo- 
ral-cetătenească a elevilor. S-ar 
putea veni astfel în mod mai di
rect, chiar în sprijinul procesu
lui de învățămînt. Dar de aici 
pînă la o revistă pur literară este 
o cale nu tocmai scurtă. Expe
riența dovedește că acolo unde 
se militează și acționează în di
recția limitării sumarului numai 
la literatură, șansele de supra
viețuire cu forțe proprii sînt re
duse. Așa se explică de ce re
vistele liceelor din Oradea pu
blică numeroase materiale, bi
neînțeles tot literatură, semnate 
de elevi din București, Rîmnicu 
Sărat, Arad, Turda, Strehaia, 
Cluj. Sibiu, Moreni, Breaza, ma
teriale ale unor elevi de la alta 
licee din localitate și județ, cu 
sau fără reviste proprii. Toți 
cei cu care am discutat 
au motivat prezența^ unor 
colaboratori din afară, prin 
neputința acoperirii spațiului cu 
forțe proprii. Ni se pare și fi
resc, pentru că într-un liceu, 
indiferent cît de mare, și crea
torii și ceea ce pot ei produce 
sînt un fapt limitat. Aceasta 
în cazul în care, întreaga revistă 
înseamnă literatură. Practica do
vedește că licee mai puțin „re- 
nurtiite", ca Liceul nr. 2 din 
Oradea sau Liceul din Marghiita, 
reușesc să-și editeze .revista cu 
forțe proprii, dar dîndu-i un 
conținut care răspunde ce
rințelor și preocupărilor tutu
ror categoriilor de elevi din 
soolile respective. Avantajul 
unei asemenea orientări constă 
de aceea în utilizarea tuturor a- 
celor elevi interesați, în atrage
rea lor la colaborare cu mate
riale din cele mai diverse do
menii. Va crește în aceeași mă
sură și interesul elevilor pen
tru revista lor, în ea găsind răs
puns la toate întrebările pe care 
și le pun.

Un ultim aspect pe care ne 
propunem să-1 abordăm și asu
pra căruia vom insista mai mult, 
pentru că aici ni se pare a fi gă
sit una din principalele cauze ale 
lacunelor semnalate, este acela 
al contribuției fiecăruia dintre 
factorii chemați la realizarea a- 
cestei acțiuni de mare impor
tanță. Cei dintâi dintre ei, sânt, 
firește, elevii înșiși. Și aici 
descoperim, însă, o fisură, de
terminată, în cele din urmă, 
tot de orientarea preponderent 
literară a revistelor : marea ma
joritate a colectivelor redacțio
nale este alcătuită din elevii cu 
preocupări literar-artistice.

Răspunzători pentru apariția 
revistelor sînt profesorii îndru
mători, toți dintre ei, cu rare 
excepții, profesori de limba și 
literatura română. Pe umerii a- 
cestora cade întreaga răspunde
re a unei activități atît de com
plexe cum este editarea unei re
viste. Am întîlnit profe
sori cu multă pasiune pentru 
ceea ce fac, dispuși să facă, și 
fac într-adevăr, eforturi deose
bite pentru ca revista care li s-a 
încredințat să apară la timp, in 
condiții grafice corespunzătoare 
și cu un conținut bogat și variat. 
Ne-am îngădui sa' menționăm,, 
în acest sens, două nume *-■  prof. 
Atanasie Țârulescu și prof. Eu
gen Groza.

Ne întrebăm însă, de ce toată 
această activitate este lăsată 
pretutindeni doar pe seama pro
fesorilor de română. Oare cele
lalte cadre didactice, care-și mo
tivează refuzul de a participa la. 
această activitate susținînd că 
„numai poeții știu să scrie" nu 
dau dovadă de un mod mai mult 
decît îngust de a privi lucru
rile ? Lipsa de preocupare a 
factorilor direct răspunzători — 
conducerea școlii, inspectorat 
școlar, — generează starea de 
fapte pe care am încercat s-o 
prezentăm și pentru ca lucrurile 
să fie clare vom preciza : fac
tori răspunzători, iar. nu factori 
de stabilire și transmitere a 
unor sarcini de natura celor 
menționate. Fără o participare 
activă a tuturor acestor factori 
Ia realizarea revistei, de la su
mar pînă Ia aspectele ce țin de 
„bucătăria" redacțională, nu este 
posibilă existența unei reviste 
care să corespundă exigențelor.

Ceea ce trebuie să rețină aten
ția este faptul că organizațiile 
U.T.C. din multe licee nu numai 
că nu se preocupă suficient de 
revista membrilor săi, în ultimă 
instanță, dar tratează problema 
ca pe ceva exterior, ca pe un 
lucru ce e de competenta altcui
va, a cui anume nu se știe, dar 
în tot cazul a lor, nu. Acesta ar 
fi ultimul argument. Și, de fapt, 
cel hotărîtor, esențial. De aceea 
credem că organizațiile U. T. C. 
din școli, împreună cu toți cei
lalți factori, vor trebui să trea
că Ia o analiză profundă a fie
cărui caz în parte, pentru că 
numai de ele depinde, de fapt, 
ca revista să devină într-adevăr 
o revistă a liceului respectiv.

AL. DOBRE

care.au
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'„ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE" .

DIVERSITATEA TEATRULUI 
POLITIC

ică (Pisica In nopatca Anului
fou de D. R. Popescu sau Ca-

Remarcabila varietate a pei
sajului repertorial pe care ni-1 
înfățișează „Zilele dramaturgiei 
originale0 invită la reflecții op
timiste privind destinul actual 
al scrisului dramatic românesc, 
îmbucurătoare este, mai ales, 
vizibila creștere în importanță 
a locului pe care-1 ocupă, în 
acest peisaj, teatrul de medita
ție și de opțiune politică, tea
trul al cărui program constă în 
afirmarea deschisă a unui ideal 
de viață, exprimat în împreju
rările concrete ale istoriei mai 
vechi sau mai noi a poporului 
român. Ne place să vedem aici 
nu numai ecoul direct al eve
nimentului pe care mișcarea 
noastră teatrală, alături de în
treaga națiune, îl sărbătorește 
în această primăvară, dar și re
zultatul — el însuși de durată 
— al unui lung proces de matu
rizare a dramaturgiei, de cău
tare înfrigurată a rostului ei 
fundamental. Teatrul își reven
dică tot mai mult calitatea de 
artă a cetății.

Evident, gama de preocupări 
a lucrărilor pe care le denu
mim cu termenul generic de 
„teatru politic" ește deosebit de 
largă, cuprinzînd piese de alti
tudini și de amplitudini diferite 
și, mai ales, unghiuri variate de 
examinare a istoriei și a oame- 
n’lo“. Pentru Mihnea Gheorghiu 
(Zodia Taurului, la Teatrul Na
țional din Craiova) sau pentru 
Paul An chel (Săntămina patimi
lor, la Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" din București) obiec
tul gîndirii politice este istoria 
însăși, în două din momentele 
ei de răscruce. Eroii lor repre
zintă chintesența imaginii unui 
popor aflat într-o continuă lun- 
tă pentru ființa sa națională, 
pentru independența și demni
tatea acesteia. în această per
manentă condiție „inconforta- 
bilă“ — căreia Paul Anghel îi 
surprinde rezonanțele grave, de 
tragedie, și pd care Mihnea 
Gheorghiu o analizează cu de
tașare și luciditate — șansa de 
supraviețuire este eroismul con
știent de sine și de împrejurări, 
curajul de a înțelege exact le-; 
gile implacabile ale istoriei, și 
de a li te supune, folosindu-le. 
Astfel se nasc pe acest pămînt 
personalitățile excepționale, po
liticienii clarvăzători, campionii 
perenității poporului și a spiri
tului românesc. Dilemele lor, 
născute din confruntarea cu li
mitele epocii, se înscriu sub zo
dia eternității și totodată a ce
lei mai arzătoare contempora
neități. O contemporaneitate de 
substanță^ departe, d^ ^©t ce 
poate însemna 'aluzie doniunctu- 
rală ori măruntă alegorie ad- 
hoc.

La Teatrul National „Vasile 
Alecsandri“ din Iași, ideea de 
teatru politic a îmbrăcat forma 
unui spectacol-manifest. con
struit pe datele scenariului Ma
rele drum al încrederii, al lui 
Paul Cornel Chitic, dar purtînd 
în primul rînd semnătura regi
zorală a Cătălinei Buzoianu. 
Ci te va din etapele esențiale ale 
drumului parcurs de poporul 
român. în frunte eu comuniștii, 
de-a luneul ultimelor două de
cenii. sînt concentrate aici în 
imagini scenice expresive si 
convingătoare, a căror funcție 
este de a stabili o comunicare 
de un fel nou. ..agitatorică0, an- 
gajantă la modul direct. între 
spectator și actul de creație tea
trală.

La rîndul lor, spectacolul-do- 
cument (Diluviul de Vasile Ni- 
corovici, la Teatrul din Arad), 
piesa polițistă (Omul care... de 
Hor fa Lovinescu. la Teatrul ,.C. 
I. Nottara" și la Teatrul din 
Ploiești), drama moral-psiholo-

(Urmare din pag. I)
ne realității, vieții, societății, în 
vreme ce vechiul este ceea ce 
nu mai poate răspunde, nu mai 
poate „face față“ și, uneori, se 
opune, frînează, barează sau 
denaturează, într-un cuvînt se 
află aruncat în contra sensului 
realităților, cu iluzia, uneori, că 
le poate amîna sau întoarce din 
drum, că poate elimina pe pur
tătorii acestor realități.

De aici se poate vedea că a fi 
tînăr cu adevărat înseamnă nu 
a avea un anumit număr de ani, 
ci a avea proaspete, elastice, fe
cunde. reflexele de orientare și 
creație în mijlocul realităților, 
a poseda forța de adaptare la 
nou, de angajare în slujba lui, 
de răspuns ia complexele soli
citări ale vieții. Calități defini
torii pentru o vîrstă biologică, 
ele se pot prelungi dincolo de 
ea (cine a fost, în epoca noas
tră mai „tînăr" decît sexagena
rul G. Călipescu ?) păstrînd a- 
prinsă flacăra generozității cu 
oamenii și faptele, entuziasmul 
creației, forța de dăruire în sluj
ba unui ideal, sau pot 'să se 
stingă prematur, înlocuite fiind 
cu alte trăsături, considerate 
drept tare ale vîrstei înaintate, 
fără a avea însă nici experien
ța și nici înțelepciunea senectu
ții. Iată de ce, pe plan spiritual, 
orice maniheism tineri-bătrîni 
considerat apriori este o eroare 
și, însuși faptul că tinerii sînt 
atrași magnetic de marii vîrstnici 
care nu și-au pierdut tinerețea 
inimii și a spiritului, constituie 
o dovadă că legea normală a fi
rii este conlucrarea între gene
rații, idee nu prea fericit reda
tă de „ștafeta" generațiilor, 
între tinerețe și bătrîhețe există, 
de altfel, maturitatea, acea 
vîrstă de aur a maximei pleni- 
tudini fizice și spirituale, a lim
pezimii vederii și fermității vo
inței, care dă forța supremă în 
acțiune. Maturitate care, în do
meniul spiritului, poate la fel 
să aparțină unor foarte tineri 
(Kogălniceanu, Maiorescu, Emi- 
nescu, Pușkin, Napoleon, Marx 
și sute de alte exemple o dove
desc) sau să lipsească pînă la 
capăt unor bătrîni.

Datorită unor anume articu
lații defectuoase ale sistemului 
de învățămînt, care nu a izbu
tit în toate momentele să răs
pundă solicitărilor variate ale 
vieții s-a creat un fel de „in- 
fantilism" artificial, păstrînd 
gelatinos caracterul și prelun
gind nevolnică inteligența unora 

mera de alaiuri de Paul Eve- 
rac, în diverse interpretări), co
media satirică (Acești nebuni 
fățarnici de Teodor Mazilu, la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“, parțial Lovitura de Ser- 
§iu Fărcășan, la Teatrul din 

•aia Mare) își dovedesc din nou 
capacitatea de a surprinde, în 
chipuri diverse, cîte o latură a 
existenței politice a omului con
temporan. Fiecare o face con
form propriei sale specificități : 
fie prin forța evocatoare a fap
tului trăit, fie prin dezvăluirea 
înălțimii de caracter și puterii 
de sacrificiu a comunistului 
care acționează în împrejurări 
excepționale, fie prin argumen
tarea nuanțată a ipotezei că 
orice culpă morală dobîndește, 
în condițiile vieții noastre de 
astăzi și de aici, o extensie și o 
anumită nocivitate socială, omul 
neexistînd izolat ci fiind strîns 
implicat în destinele colectivi
tății. Privite global, aceste spec
tacole depun o elocventă măr
turie despre diversitatea posibi
lităților de expresie ale teatru
lui politic într-o mișcare tea
trală de forța și de anvergura 
celei românești.'

Altul este, după opinia mea, 
cazul piesei Timp și adevăr de 
Eugenia Busuioccanu, prezen
tată în finală, cu o impecabilă 
seriozitate profesională, de co
lectivul Teatrului Mic și de cel

PARTIDULUI-
OMAGIUL ARTELOR

TUDOR CIORTEA
Lucrarea pe care am dedicat-o 

Semicentenarului a fost executată 
Ia sfîrșitul lunii ianuarie, de că
tre Orchestra Simfonică a Radio- 
Televiziunii, condusă de dirijorul 
iugoslav Anghel Șurev. Este vor
ba despre „Variațiunile pe o te
ma de colind pentru pian și or
chestră", a căror solist a fost pi
anistul Alexandru Hrisanide.

Este un ciclu de zece variați- 
uni, a căror temă nu apare de la 
început, ci este prefigurată de un 
prolog tematic, dezvoltat apoi 
fragmentar în zece curbe dina
mice și sintetizat în final, într-o 
„coda" în care apare pentru pri
ma oară tema.

Lucrarea are, consider, un pro
fund caracter românesc și prin 
timbrul ei frumos,' am căutat să 
simbolizez evenimentul atît de 
important pe care ne pregătim cu 
toții să-1 sărbătorim : aniversarea 
a 50 de ani de la crearea P.C.R.

LUDOVIC FELDMAN
Întîmpin marea sărbătoare a Se

micentenarului cu o compoziție, 

la o vîrstă care, în vechime, era 
a bărbăției depline. Acestei men
talități îi datorăm și noțiunea de 
,,tînăr scriitor0, de „tînăr cer
cetător0 de „tînărul“ în gene
re, atunci cînd este aplicată cu 
subtextul ca definește o situa
ție încă nebuloasă, un om ne
isprăvit, inapt de anumite sar
cini, locuri sau chiar titluri. Este 
una din cele mai subtile deghi
zări ale luptei dintre vechi și 
nou, ale încercării de a dimi
nua valoarea forțelor noului și 
ale voinței de a păstra, în anu
mite cazuri, pozițiile celor ce 
încearcă să se mențină -„făcînd 
vid" în jur.

Căci ce înseamnă, pe planul 
valorii, „tînăr scriitor" ? Ar fi 
acceptat Caragiale statutul de 
„tînăr scriitor", acest minorat 
social și moral, oriaît de avan
tajos pentru unii care au găsit 
modalitatea de a exploata fruc
tuos mitul „tînărului scri
itor" — la 35 de ani, după ce 

FORȚA DE DĂRUIRE
dăduse la 27 Noaptea furtunoa
să și la 32 Scrisoarea pierdută ? 
Se potrivea noțiunea de „tînăr 
scriitor" lui Rebreanu la 35 de 
ani cînd publica Ion, sau lui E- 
minescu ? Se poate imagina for
mula „tînărul istoric N. Iorga" 
aplicată cu același înțeles de azi 
autorului Istoriei poporului ro
mân, al Istoriei literaturii ro
mâne și al Istoriei imperiului 
otoman, opere scrise toate îna
inte de 35 de ani ? „Tînăr scrii
tor" sau „tînăr istoric" sau „tî
năr cercetător" se aplică, azi, 
unor oameni sub 40 de ani, con- 
siderîndu-se probabil că abia de 
atunci omul devine întreg, deși 
s-a stabilit științific faptul că 
potența maximă a cercetării, 
spre a nu mai vorbi de creația 
artistică, este între 25 și 35 de 
ani !. Și să nu credem că este 
vorba numai de genii. Ovid 
Densusianu, autor sub 30 de ani 
al operelor sale fundamentale, 
Istoria literaturii române și Is
toria limbii române, Ioan Bog
dan. membru corespondent al 
Academiei la 28 de ani, pleiada 
de profesori sub 30 de ani din 
universitățile străine: de azi, în 

al Teatrului „Al. Davila" din 
Pitești : piesa dovedește, în po
fida unor evidente bune inten
ții, de aplaudat oricum, că me
lodrama este neîncăpătoare pen
tru aria de semnificații a tea
trului politic. Străvechea axio
mă estetică — atît de străveche 
îneît am cam început s-o uităm 
— a „concordanței dintre con
ținut și formă" a funcționat aici 
în chip implacabil.

SEBASTIAN COSTIN

P. S. : Tot de la teatrul poli
tic se reclamă și latura cea mai 
interesantă, a piesei Epoleții in
vizibili de Silvia Andreescu și 
Theodor Mănescu. prezentată 
ieri pe scena finalei de Tea
trul „Maria FilOtti" din Brăila. 
Avem de-a face cu o variantă 
a „dramei încrederii", petrecută 
în condițiile din preajma insu
recției de la 23 August 1944 și 
din lunile imediat următoare, 
cînd strategia politică â parti
dului prevedea colaborarea cu 
elementele cinstite aparținînd 
tuturor straturilor societății. 
Prin ineditul ei tematic, dar 
mai ajes prin fantul că era cea 
dintîi tentativă de a aduce pe 
scenă latura politică a activi
tății partidului într-un moment 
social-istorlc tulbure și contra
dictoriu, preocuparea celor doi 
autori ne trezise speranțe din
tre cele mai mari. Din păcate, 
peste acest strat al piesei se 

care sper că la sfîrșitul lunii va fi 
interpretată în primă audiție la 
Cluj.

Este vorba despre o „Simfonie 
pentru 15 instrumente și percu
ție" a cărei valoare am încercat 
să o ridic la nivelul însemnătății 
evenimentului.

Bineînțeles această valoare își 
are rădăcinile în gama de senti
mente pe care am înglobat-o în 
scriitura partiturii, sentimente ce 
alternează de la starea de vis, de 
contemplare, pînă la cel mai 
profund dramatism.

Este de fapt un simbol al sen
timentelor care-1 caracterizează pe 
omul de azi, constructor activ al 
societății noastre socialiste.

DORU POPOVICI
Am terminat recent suita corală 

„Dialog cu timpul" — ce Cu
prinde Madrigalele dramatice 
„Nicolae Iorga înaintea morții" 
(pe un text propriu) „Poartă-mă 
gîndule" (pe versuri de Domnica 
Filimon, recent premiat la con
cursul „Ion Vidu") și „Imn mun
cii" (pe un text de Irina Toma).

special americane, sînt tot atî- 
tea exemple care se pot înmulți 
la nesfîrșit. Lumea contempo
rană a reușit, în anumite ca
zuri, să falsifice noțiunea 
de nou în artă creînd, prin 
translația de mentalitate de la 
concurența comercială capita
listă la concurența spirituală, 
goana după „insolit". Insă mii 
de ani, noul în cultură a fost 
acel răspuns lâ nevoile vieții, 
care nu s-a preocupat niciodată 
de „insolit", de ..inovație" ci 
numai de eficitatea umană, de 
capacitatea de a nutri umanita
tea din speța noastră bipedă, 
altfel prinsă în încrengătura ei 
animală. Homer. Dante, Shakes
peare, Cervantes, Goethe, Tol
stoi, Dostoievsky Sadoveanu, 
n-au scris pentru a inventa teh
nici nemaivăzute, șocante, ci 
pentru că au simțit că au ceva 
de spus și pentru că acea mare 
forță ce ridică sevele în trun
chiurile copacilor înflorea într- 

înșii și lega rod. Apocaliptica 
goană febrilă după „mereu alt
ceva0 n-a fost — se știe — nici
odată trăsătura geniului, cea 
mai „tradițională" dintre struc
turile creatoare, și poate de a- 
ceea și cea mai revoluționară, 
căci a găsit întotdeauna adevă
ratele surse ale noului.

Sub presiunea acestei men
talități, a conviețuirii cu o. 
lume în degringoladă și o 
civilizație de pe alte meridiane 
ajunsă „la răscruce0, de care 
nimeni nu se poate izola prin 
bariere vartificiale, ^șa cum nu 
putem să nu respirăm aceeași- 
atmosferă poluată de uzinele tu
turor meridianelor, ca și sub 
presiunea unui anumit infanti
lism moral și social, de care 
tînăra generație de pretutin
deni e minată, „tînărul scriitor" 
își caută drumul propriei crea
ții și clasări în societate. Con
temporan al unei lumi mai mult 
decit complexe, el se confruntă 
zilnic cu realitatea pe zone mai. 
largi sau mai înguste. Solicitări
le sînt, azi, pretutindeni, enor
me, tradiția puțin cunoscută, 
condițiile de afirmare deosebit 

suprapun alte trei nivele suc
cesive, cu prea puține puncte 
de contact între ele : o firavă 
și rău scrisă dramă sentimen
tală, o încercare neizbutită de 
frescă socială,. în nuanță „mi- 
zerabilistă", și, în sfîrșit, o su
mă de interludii folclorice, fru
moase în sine, dar a căror func
ție de contrapunct ideatic nu se 
realizează din pricina lipsei de 
unitate cu întregul. Rezultatul 
este hibrid și contradictoriu.

Avem, în schimb, toată stima 
pentru admirabila devoțiune 
pusă în slujba textului de colec
tivul brăilean. Regizorul Yannis 
Veakis și scenograful Dan Ji- 
tianu au izbutit să-i compună o 
atmosferă unică, din care se 
naște, dacă nu unitatea de con
cepție, cel puțin o. anume coe
rentă stilistică. Iar cîțiva din
tre actori (Petre Simionescu, 
Ion Roxin, Eugenia Eftitnie, Ma
riana Cercel) și-au înnobilat 
personajele. mobilindu-4e cu 
mișcări sufletești abia sugerate 
în text. Intr-o discuție despre 
tratamentul acordat de teatrele 
noastre dramaturgiei originale, 
spectacolul brăilean ar putea fi
gura ca unul din cale dintîi ar
gumente în favoarea teatrelor.

'în sfîrșit. în spectacolul de 
aseară, Teatrul ,,G Bacovia" din 
Bacău a jucat Fără cascadori 
de M. R. Iacoban, reprezentație 
asupra căreia am dat seama pe 
larg, la vremea premierei, în 
coloanele de comentariu teatral 
ale ziarului.

s. c.

Adaug „Simfonia a IV-a“ în 
schiță de un „clar-obscur rem- 
brandtian" redînd dualismul 
etern uman : „durere" și „bucu
rie" și baletul „Nunta" (libretul 
de Hero Lupescu), în care relev 
tema iubirii nobile și înălțătoare 
în ambianța păcii.

Sînt bucuros că a apărut după 
volumul „începuturile muzicii 
culte românești" și „Muzica ro
mânească contemporană" în care 
vorbesc cu dragoste și profundă 
emoție despre ce s-a scris, se 
scrie și se va crea în această țară.

Astfel întîmpin evenimentul 
sărbătoririi semicentenarului

MIHAI MOLDOVAN
Piesa orchestrală „Tulnice", 

dedicată aniversării Semicentena
rului Partidului, dorește să suge
reze (după cum arată și titlul) o 
atmosferă apropiată de calmul și 
liniștea rustică a peisajului româ
nesc.

Sper că am reușit să evit căde
rea în ilustrativ prin lipsa orică
rui programatism premeditat fău- 

de contradictorii prin facilități
le și totodată dificultățile care 
îl întîmpină.

în acest larg context e necesar 
să ne întrebăm, ce șanse, ce 
destin, ce solicitări sînt lotul 
creatorului român în genere și 
a „tînărului" creator român în 
particular ? Care este drumul 
marii creații, dacă există unul, 
pentru geniul creator românesc 
în lumea contemporană ? Ce a- 
vem de spus lumii ? Ce capital 
intelectual am adunat în 500 de 
ani de cultură scrisă româneas
că și în cîteva milenii de excep
țională creație anonimă popu
lară ? Iată întrebări la care răs
punsul așteaptă. El este însă e- 
sențiâl pentru ca o generație să- 
și descopere sensul existenței, 
să capete conștiința de sine ca
re dă forța în acțiune și crea
ție, să se poată organiza în ve
derea unui mare efort construc

tiv, ca acela ce a solidarizat 
spiritele alese ale tuturor ma
rilor epoci creatoare din istoria 
omenirii. Căci dacă există în 
cultura română, în experiența 
noastră seculară, în structura 
noastră morală și intelectuală, în 
realitățile noastre actuale, în 
modul nostru de a trăi? valori
fica și înfăptui niște realități 
universale, dintre care făurirea 
unei orînduiri noi este cea mai 
însemnată, dacă există în toate 
acestea o „matrice" a unei mari 
creații, a unei mari prezențe, 
nu de satisfaație a orgoliului și 
setei de notorietate, ci de efici
ență în slujba destinului viitor 
al speței umane, atunci este o- 
bligația noastră să luptăm din 
răsputeri pentru a valorifica a- 
ceste posibilități, este datoria 
noastră față de tot drumul de 
pînă acum al culturii în care 
trăim.

Ceea ce trebuie, cred eu, in
suflat tinerelor generații de cre
atori pe toate planurile, genera
ții care au văzut și văd multe 
la suprafață, dar nu totdeauna 
sînt ajutate să pătrundă la e- 
sențe, este încrederea, certitu-

(Urmare din pag. I) 

primar comunist al Bacăului 
— ascultam emisiuni ilegale 
de radio. îmi amintesc că, în 
mai multe rînduri, sub pre
textul unor treburi de grădi- 
nărie, între altele să luăm ră
saduri pentru flori și legume, 
ne-am întîlnit cu secretarul 
organizației noastre în casa 
unui grefier de la judecătoria 
urbană, simpatizant al parti
dului comunist. Destul de di
ficile erau întîlnirile pentru 
citirea presei ilegale, a mani
festelor și broșurilor și pentru 
soluționarea difuzării lor. Pen
tru a le păstra, erau folosite 
toate mijloacele care prezen
tau garanție. Astfel, ele erau 
ascunse în poduri, în firide, 
închipuiți-vă, este incredibil, 
la un moment dat chiar în ca
mera unde era încartiruit un 
ofițer german, pentru că acolo 
nu i-âr fi venit nimănui ideea 
să percheziționeze.

Toate întîlnirile conspirative 
erau păzite cu cea mai mare 
atenție. Deseori, cei care „pa
trulau0 erau uteciști, a căror 
misiune conspirativă, noi, 
„beneficiarii" n-o cunoșteam. 
Mai tîrziu, unul dintre acești 
tineri, I. Stainbach — actualul 
director al Fabricii de con
fecții din București — rea- 
mintindu-ne de asemenea îm
prejurări, am avut surpriza să 
constatăm că în felul acesta 
ne-a întîlnit de mult, fără a 
ne cunoaște însă, participînd 
împreună și cu alți comuniști 
la îndeplinirea unor sarcini de 
partid. îmbinarea activității 

rind o lucrare contemporană în 
sensul depășirii unui interes re
gional.

Formația este alcătuită din 23 
de persoane din rîndul cărora se 
impun 8 corni cu rol de personaj 
central în economia dramatur- 
gică a lucrării.

Forma „Tulnicelor" este per
manenta variațiune.

Lucrarea camerală „Rubato, 
pentru vioară și pian" se do
rește o încercare de a surprinde 
aspectul parlando-rubato al cînte- 
cului popular românesc, acea 
permanentă fluctuație și instabi
litate metrică ce atrage după sine 
o inepuizabilă diversitate - -expre
sivă. Să ne tfeamintim ' că Lucjian 
Blaga își fundamenta întreaga, sa 
teorie a spațiului mioritic ple- 
cînd de la acest parTârtdcr-iubâto.

Sînt fericit că ambele ' luefări 
au obținut sufragiile juriului Con
cursului de creație muzicală ini
țiat în cinstea Semicentenarului.

Anchetă realizată de
I. SA VA și L. T. SAMUILA 

dinea valorii și superiorității o- 
rînduirii noastre socialiste și a 
virtualităților geniului creator 
românesc, vădite strălucit într-o 
veche și trainică cultură, ale 
cărei lumini au răzbătut, nu o 
dată, pînă departe.

Știu : nici în realitatea noastră 
nu sîntem scutiți de fapte ce 
pot stimula unora defetismul. 
Da, ele pot dezarma pe cei slabi 
și. mai ales, pe cei ce cred că 
dialectica vechi-nou funcționea
ză fără hici un efort prefâcînd 
totul în rai a doua zi după in
staurarea relațiilor socialiste, 
cum credeau creștinii primitivi 
că „omul cel vechi" se schimbă 
radical, se „îmbracă în omul 
cel nou" numai fiindcă trece 
printr-un hîrdău cu apă sfinți
tă. Nu. Relațiile socialiste — 
ne reamintea deunăzi tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — nu trans
formă în mod magic o agricul
tură primitivă într-una moder
nă. Și, evident, nici o societate 

care a cunoscut, între altele, și 
vechi moravuri fanariote, pe 
care orînduirea socialistă p-a 
putut-o arunca în aer fizicește, 
într-o comunitare de îngeri cu
rați ca lacrima și dăruiți jert
felnic, binelui general.

Relațiile socialiste creează în
să cadrul, structura în cuprin
sul căreia să se poată edifica 
o'umanitate guvernată de alte 
legi decît ale junglei capitalis
te. Această structură, prin în
săși existehța sa, dă impulsul 
acestei edificări, .este capabilă 
să capteze, să focalizeze în fiin
ța umană nu' instinctele de fia
ră, ci acele trăsături ce-i con
feră noblețea și demnitatea. Să 
creeze convingerea că aceste 
trăsături nu sînt biete rămășițe 
din alte vremi, făcute să împie
dece reușita în sălbatica concu
rență universală, ci forțe ale 
vieții sociale de astăzi, născute 
în procesul revoluționar pe care 
îl trăim. Structura socialistă își 
are alt gen de eroi decît gang
sterul, alte idealuri și alte vo
luptăți decît violența oarbă și 
cruzimea. Și este o realitate pe 
care numai orbii nu o văd, că 

legale cu cea ilegală nu era 
o problemă ușoară. Astfel, ne 
stînjenea. mult faptul că la 
conferințele legale pregătite 
de noi, printre audienți se 
strecurau și agenți ai Siguran
ței. în această situație trebu
iau găsite și alte forme de le
gătură cu activul democratic 
și patriotic. Profesorul Bote- 
zatu, găsise un loc bine mas
cat : o bodegă, unde oa
meni cunoscuți pentru sen
timentele lor antifasciste ve

neau pentru „degustări0. In 
realitate, aveau loc acolo ci
tirea unor materiale, infor
mări în legătură cu situația 
internă și externă.

îmi amintesc, de asemenea, 
că, în regiunea noastră aflîn- 
du-se închisoarea Tg. Ocna, 
s-a organizat prin Ajutorul 
Roșu ajutorarea materială, 
morală și juridică a deținuți- 
lor comuniști. Se colectau 

bani, medicamente, alimente, 
lenjerie. Toate acestea, îm
preună cu scrisori și mesaje 
către cei întemnițați, prin in
termediul unor medici comu
niști de la spitalul din oraș, 
erau transmise de o soră me
dicală, și ea comunistă, can- 
tinierului închisorii și apoi u- 
nor paznici cîștigați de noi. 
Fiind avocat, am luat parte la 
apărarea juridică, înainte și în 
timpul procesului, a unor co
muniști arestați.

— în asemenea cazuri, de
seori, apărarea cerea elibera
rea arestaților din lipsă de 
probe. Cupi se dovedea inexis
tența sau lipsa de temeinicie 
a probelor ?

— Erau situații în care, real
mente, lipsa probelor era sim
plu de doveditj întrucît unii 
dintre comuniști erau arestați 
în ajunul zilelor de 1 Mai și 
7 Noiembrie ..— pentru a nu 
participa la manifestațiile și 
întrunirile muncitorești. în a- 
ceste cazuri, cele mai supă
rătoare fapte erau aresta
rea și detenția îndelungată 
pînă la judecată. Intervenția

în decurs de peste un sfert de 
veac această structură a gene
rat „în proporție de masă" oa
meni purtînd chipul și asemăna
rea ei, caractere minunate, mo
dești eroi anonimi care nu se 
lasă învinși de greutățile obiec
tive care mai sînt și nici de 
adversitățile subiective, care 
cred cu tărie în virtuțile majo
re ale societății noastre și, ști
ind să descopere ca pe niște pîr- 
ghii puternice aceste virtuți, reu
șesc să învingă. Numărul aces
tor oameni este imens, ei re
prezintă realitatea supremă, a- 
cești oameni au înălțat toate 
uzinele, fabricile și edificiile 
acestui sfert de veac. în 
brațele și mintea acestui om 
nou — cea mai de seamă reali
zare a partidului nostru — stă 
prezentul și viitorul patriei 
noastre socialiste. Cînd ei își 
vor dobîndi un nume într-o o- 
peră de valoarea Mioriței, Meș
terului Manole, Baltagului, lui 
Hamlet sau Faust, atunci o ma

re forță a umanității contempo
rane va fi revelată lumii înse
tate de acei „eroi ai timpului 
nostru" capabili să o scoată din 
cursa spre neant.

Cu cine și cu ce se confruntă 
acest om nou, edificator al u- 
manității socialiste, purtător al 
unui chip al umanului în care 
se îmbină tradițiile omeniei 
noastre de veacuri, trăsăturile 
cele mai frumoase ale sufletu
lui național cu aspirațiile, expe
riențele și dobîndirile veacului 
revoluției socialiste ? Cu ceea 
ce în lumea contemporană este 
forța brutală, arbitrar, haos, 
incapacitate de a mai crede în 
ceva, de a mai avea „un țel ales 
pe termen lung", de a mai prin
de totalitatea realului spre a 
descoperi, sub coaj^ lui, marile 
legi ale triumfului vieții și a-și 
acorda existența ou ele în loc 
să le contravine la fiecare pas 
spre moartea firii și a omului. 
Apoi, cu ceea ce în însăși orîn
duirea noastră este încă nede- 
săvîrșit plătind tribut circum
stanțelor istorice și moștenirilor 
negative ale trecutului. Paralel 
cu grandioasa operă de creație 

noastră trebuia să-i scutească 
deci de violența anchetelor, de 
reținerea lor abuzivă și de pe
ricolul implicării provocatoare 
în procese înscenate. în alte 
situații noi încercam să do
vedim lipsa probelor . folosind 
însăși inconsistența dosarului 
de anchetă și apelînd, cînd era 
oportun, și la« natura antece
dentelor sociale, politice și pro
fesionale ale celor pentru care 

pledam. Desigur, printre ma
gistrali, procurori, judecători 
existau și oameni la care, une
ori, se putea afla o oarecare 
audiență, chiar dacă era limi
tată, după cum erau unii ce 
puteau fi mituiți. Dar, indife7 
rent de pîrghiile ce le foloseam 
în favoarea celor arestați, de
seori bara instanței judecăto
rești se transforma într-o tri
bună pentru demascarea pri
goanei, a ororilor și torturilor 
îndreptate împotriva tovarăși
lor noștri arestați.

Unii dintre cei amintiți aici 
trăiesc, avînd bucuria să vadă 
împlinindu-se idealuri din ti
nerețe. Alții nu mai sînt în 
viață și n-au cunoscut decît 
începutul acestei împliniri. Dar 
momentele în care am evocat 
prezența lor sînt cîteva exem
ple, identice desigur cu multe 
alte cazuri, șlmulți alți oa
meni. Ele dovedesc cît de 
umană, cît de necesară, de 
convingătoare a fost activitatea 
revoluționară a partidului nos
tru care, în virtutea unor idea
luri politice, a unit oameni, a 
împletit destine și le-a condus 
la luptă. Fiecare eram, 
așa cum trebuia să fim, unul 
din cei mulți, dar fiecare știam 
că avem o datorie nu numai 
față de tovarășul de alături ci 
și față de toți, toți ceilalți. A- 
cesta era, cred, unul dintre se
cretele coeziunii, ale unității 
care a făcut posibilă afirma
rea P.C.R. în societatea româ
nească încă înainte de elibe

rare.
— Cunoșteam că ați fost pri

mul prefect comunist al Ba
căului. Vă rugăm să evocați pe 
scurt atmosfera politică și so
cială din acele locuri în primii 
ani după insurecția din au
gust.

— Momentul culminant al 
eliberării Bacăului l-a marcat 
apărarea eroică de către mun
citori, împotriva bandelor hi- 

a noii societăți, există și profi
tori, pescuitori în ape tulburi, 
sau' pur și simplu incompetenți 
agresivi care, risipind, din inca
pacitate, milioanele economisite 
grijuliu de colectivitate, organi- 
zînd uneori lucrurile cu capul 
în jos transferă nota de pier-i 
deri în contul societății. Unii 
dintre ei se apără de reflecto
rul opiniei publice prin teoria 
caracterului „de excepție", „ne
tipic", „nesemnificativ" al exis
tenței lor. Un asemenea ins 
poate trata literatura realistă 
care alături de lumini vede și 
umbre, cu formula clasică (de 
la Mitiță Sturdza încoace) : 
„Domnul cutare denigrează rea
litățile noastre". Noli me tan- 
gere ! Sînt nesemnificativ, cine 
mă arată cu degetul și vrea să 
mă extirpeze din realitatea so
cialistă denigrează această re
alitate.

Pe apeștia îi prind în retină 
cu exclusivitate și-i scot în față 
decepționații, defetiștii și acri- 
ții, toți eroii de zile bune, gata 
să-și schimbe pielea la greu. A 
nu. simți și vedea însă, dincolo 
de ei, puțini, marele vuican al 
energiilor călite în munca și 
lu0ta călăuzită de partid de un 
sfert de veac printre meandrele 
unei excepțional de complexe 
istorii, a nu simți creșterea im
placabilă a forței și ponderii 
acestor energii în dialectica per
petuă dintre vechi și nou. din
tre valoare și impostură, diptre 
incompetența onorată și cocoța
tă și modesta hărnicie pricepu
tă. a nu vedea rapiditatea și fer
mitatea cu care societatea soci
alistă își făurește formele de or
ganizare menite a decide lupta 
în favoarea celor buni, a nu 
trăi epopeea perfecționării unei 
orînduiri sociale care reprezihtă, 
deși nu scutită de lipsurile mo
mentane, unica șansă de supra
viețuire și restaurare a ființei 
umane, înseamnă a da răului 
suprema lui armă ‘ abdicarea 
năroadă a binelui.

„A fi mare înseamnă a te dă
rui unei mari dispute" spunea 
Shakespeare, citat de un ilustru 
om politic al vremii noastre. 
Nu există decît un singur drum 
spre gloria trainică și spre ma
rea creație a „tînărului scriitor" 
— angajarea cu toată ființa în 
această mare realitate socialis
tă a țării, slujind cu abnegație 
și talent idealurile, aspirațiile și 
realitățile noastre. 

tleriste în retragere, a celei mai 
mari fabrici, p’e atunci, din re
giunea aceasta — Fabrica de 
hîrtie Letea. Alte obiective au 
fost deteriorate. în acele prima 
săptămîni, jafului și distruge
rilor ce fuseseră provocate de 
trupele germane se adăugau 
alte dificultăți materiale și 
bănești : cu mai multe luni 
înainte o parte din fabrici fu
seseră demontate și trimise în 
sudul țării, moșierii își redu
seseră inventarul agricol și vi

tele, serviciile administrative 
și financiare erau dezorgani
zate. în această situație ne-am 
gîndit la organizarea unei 
ministrații ; au fost percepute 
impozitele de la industriașii și 
bancherii rămași pe loc și, în- 
cepînd din a doua lună, s-au 
plătit salarii. La oraș s-au pus 
bazele unui serviciu de or
dine democratic, la sate s-au 
creat gărzile cetățenești. S-a 
stabilit legătura oficială cu 
conducerea de stat și cu P.C.R. 
A început reconstruirea, prin 
muncă voluntară, a căilor fe
rate, a fost reanimat comerțul 
și reorganizate spitalele unde 
erau trimiși răniții de pe fron
tul antifascist. Au fost pregătite 
școlile pentru începerea anului 
de învățămînt. în fața proble
mei dificile a lucrărilor agri
cole de toamnă, țăranii au fost 
mobilizați să intre pe pămîn- 
tul moșieresc și, folosind rezer
vele de semințe existente, să 
înceapă arăturile și însămînță- 
rile. La sfîrșitul lui noiembrie, 
unei comisii care s-^ prezentat 
pentru a exprima pretențiile 
moșierilor i s-a explicat că o 
parte din recoltă va trebui să 
intre în beneficiul țăranilor. 
Era o primă fază a unor relații 
la sate care urmau să evolue
ze, după cum știți, potrivit lo
zincii lansate de P.C.R. în fe
bruarie anul următor, către 
împărțirea pămînturilor la ță
ranii săraci. Acest fapt a avut 
o mare însemnătate întrucît 
P.C.R. și-a atras de partea sa, 
împotriva propagandei antico
muniste violente mai vechi și 
mai noi folosită de elemente
le reacționare, un număr mare 
de țărani Sigur, dintre frun
tașii acestor țărani au căzut și 
victime. La oraș, în aceeași 
perioadă a început, de aseme
nea, procesul de atragere la 
muncă și activitate cinstită a 
unui număr tot mai mare de 
intelectuali — cadre didacti^ 
ce, ingineri, medici, agronomi 
— în special cei care se ridi
caseră prin eforturi proprii și 
care începeau să capete în
credere în viitor.

— Din 1948, un mare număr 
de ani ați lucrat în diplomație. 
Puteți astfel descifra în depli
nă cunoștință de cauză expli
cația creșterii continue a pres
tigiului mondial al României?

— în primul rînd această 
ascensiune a poziției externe a 
țării noastre este o consecință 
firească a progresului perma
nent pe plan intern, între po
litica externă și internă a sta
tului nostru existînd o concor
danță, o unitate deplină. Este 
de asemenea de remarcat că 
mai ales în ultimii ani această 
poziție s-a consolidat tot mai 
mult datorită politicii chibzui
te, realiste și consecvente pe 
care o promovează partidul 
nostru, activității neobosite pa 
care o desfășoară conducăto
rul partidului și statului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Acti
vitate care este apreciată una
nim ca o contribuție prețioasă 
la îmbunătățirea continuă a 
climatului internațional, la-^ 
promovarea înțelegerii și păcii 
între popoare. în același timp, 
partidul și statul nostru apără 
cu dîrzenie independența și 
suveranitatea țării. Aceasta 
este o condiție de. esență pen
tru înaintarea pe calea pro
gresului socialist și împlinirea, 
pe mai departe, a vechiului de
ziderat al comuniștilor — con
struirea societății socialiste și 
apoi comuniste. O altă condi
ție <le prim ordin este întă
rirea continuă, în jurul parti
dului, a blocului monolit al 
tuturor conștiințelor poporului 
nostru. Și, în acest fel, cores
pondența între aspectele in
terne și externe ale politicii 
Partidului Comunist Român se 
păstrează și favorizează o evo
luție ascendentă pe toate pla- 
nurile.
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 101 ANI 
DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN

ADUNAREA FESTIVA 
DIN CAPITALA

Cu prilejul celei de-a 101-a a- 
niversări a nașterii lui V. I. 
Lenin, marți după-amiază a a- 
vut Ioc Ia Casa Prieteniei ro- 
mâno-sovietice din Capitală o 
adunare festivă, organizată de 
Comitetul municipal București 
al P.C.R.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C C. al P.C.R., Miron Cort- 
stantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei

de Științe Sociale și Politic®. 
Ilie Radulescu, membru al C.C. 
al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, 
membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de Stu
dii istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P C.R., Ro
man Moldovan, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al A- 
cadcmiei de Științe Sociale și 
Politice*  Mihail Roșianu, mem
bru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General ARLUS, 
Paul Nagy, membru supleant al

C.C. al P.C.R., secretar al Con
siliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, Ion Mora- 
ru, vicepreședinte al Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă. Petre Constantin, secretar 
al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. Gheorghe Stoica, 
secretar al C.C. al U.T.C., Doi
na Nicolae, muncitoare la Com
binatul de confecții și tricotaj® 
„București", Constantin . Gio- 
reanu, student la Academia de 
studii economice, precum și 
V. S. Tikunov, Însărcinat cu a- 
faceri ad-interim al Uniunii So
vietice la București.

La adunare au participat 
membri ai C.C. al P.C.R., con
ducători ai unor organizații ob
ștești și instituții centrale, 
vechi militanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, oa
meni de știință, artă și cultură, 
muncitori din întreprinderi 
bueureștene. Erau, de aseme
nea, prezenți membri ai amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Petre Constantin.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Roman Moldovan,

Cuvintarea tovarășului ROMAN MOLDOVAN

TELEGRAME
COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI SOCIALIST UNIT DIN GERMANIA

Dragi tovarăși,
BERLIN

Plecarea tovarășului
VIRGIL TROFIN

la sesiunea biroului F. S. M. *

Anlversăm 101 ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici 
Lenin, discipol credincios și 
continuator strălucit al lui 
Marx și Engels, conducător 
revoluționar al proletariatului, 
militant neobosit pentru eli
berarea celor ce muncesc, de 
exploatare și asuprire, pentru 
libertate socială și națională, 
pentru triumful socialismului 
și comunismului.

Am cinstit anul trecut cen
tenarul nașterii lui Vladimir 
Ilici Lenin, dată care a co
incis cu un sfert de veac de 
cînd poporul nostru a ales o 
nouă cale de dezvoltare, calea 
socialistă. In cuvintarea ținu
tă cu prilejul Adunării festive 
consacrată centenarului naște
rii lui V. I. Lenin, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a ca
racterizat importanța uriașă a 
învățăturii sale pentru miș
carea muncitorească, pentru 
lupta oamenilor muncii în ve
derea cuceririi puterii și con
struirii societății comuniste. 
„Victoria revoluțiilor proleta
re și edificarea socialismului 
în mai multe țări, de
monstrează pe dețflin justețea 
tezei leniniste cu privire la 
rolul istoric al partidului re
voluționar de avangardă al 
clasei muncitoare. Viața ara
tă, fără putință de tăgadă, că 
numai acolo unde proletaria
tul, masele largi populare, au 
avut în fruntea lor o forță 
politică organizată, un partid 
cu o linie politică clară, lupta 
revoluționară a putut fi încu
nunată de succes".

Activitatea de militant co
munist și întreaga operă teo
retică a lui V, I. Lenin repre
zintă o ilustrare vie a spiri
tului creator al teoriei revo
luționare a proletariatului. 
Adversar neînduplecat al ori
cărei osificări a gîndirii, 
Lenin a demonstrat în mod 
magistral că teoria marxistă 
nu este o colecție de teze 
Imuabile, ci o concepție și o 
metodă revoluționară de in
vestigare a fenomenelor na
turii și societății, o străluci
tă armă teoretică a partidu
lui proletariatului în analiza 
condițiilor istorice concrete, în 
lupta pentru transformarea 
revoluționară a societății. Cu 
o pătrunzătoare clarviziune, 
studiind profund relațiile so- 
eial-politice ale epocii, valori- 
ficînd în mod creator, pe plan 
teoretic cele mai avansate cu
ceriri ale științei și culturii, 
V. I. Lenin a dezvoltat și îm
bogățit marxismul cu conclu
zii de o valoare inestimabilă.

Teoria revoluționară a pro
letariatului — marxism-leni- 
nismul — se dezvoltă și se îm
bogățește continuu, exercită o 
înriurire tot mai profundă a- 
supra lumii contemporane. 
Lucrările lui V. I. Lenin sînt 
traduse în peste 100 de limbi 
și ocupă primul loc în lume 
în ce privește volumul tipări
turilor. In țara noastră încă 
anul trecut s-a încheiat tipă
rirea în românește a întregii 
ediții de 55 volume din ope
rele complete ale lui Lenin, 
acestea adăuglndu-se tirajelor 
de masă in care au apărut 
alte lucrări leniniste.

Referindu-se în continuare 
la transformările petrecute în 
lume, în cei peste 50 de ani 
care au trecut de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, vorbitorul a ară
tat că în această perioadă U- 
niunea Sovietică a obținut 
realizări uriașe în' toate sfere
le producției materiale, 
știință, tehnică, cultură.

Oamenii muncii din Româ
nia socialistă. întregul nostru 
popor urmăresc cu profund 
interes șl solidaritate fră
țească realizările popoare
lor Uniunii Sovietice, mun
ca lor însuflețită pentru 
făurirea societății comuniste, 
și le adresează cu acest prilej 
calde felicitări și urări din- 
inimă de a realiza cu deplin 
succes programul adoptat de 
Congresul al XXIV-lea al 
Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice.

Vorbitorul a relevat în con
tinuare rolul hotărîtor pe care 
îl au în lupta pentru pace și 
progresul lumii contemporane, 
țările socialiste, ca principalul 
sprijin al popoarelor și princi
pala tortă care se opune reac- 
țiunii, imperialismului, de a- 
semenea, forța crescindă cu 
care se manifestă mișcarea 
antiimpsrialistă, democratică, 
în centrul căreia se află clasa 
muncitoare, în frunte cu de
tașamentele ei de avangardă

în

— partidele Comuniste și mun
citorești.

Ca o viguroasă forță progre
sistă a contemporaneității ac
ționează mișcarea de elibera
re națională a popoare
lor, tinerele state din A- 
frica, Asia și America La
tină. Este de relevat influ
ența pe care o exercită în po
litica internațională forțele 
democratice care se manifestă 
activ în toate țările.

Referindu-se la faptul că în 
țările capitaliste există nume
roși gînditori, care fără să 
fie comuniști critică societa
tea burgheză, politica cercu
rilor imperialiste, afirmă idei 
sociale progresiste, antiimpe- 
rialiste, vorbitorul a arătat că 
atitudinea diferențiată în ca
drul luptei ideologice contem- 
parane este astăzi mai nece
sară ca oricînd, ea putând să 
contribuie la încurajarea for
țelor progresiste din lumea 
contemporană, la apropierea 
acestor gînditori de ideile 
marxism-leninismului. Este 
însă străină. spiritului de par
tinitate comunistă orice încer
care de armonizare ideologică 
între socialism și capitalism, 
de bunăvoință față de ideolo
gia anticomunistă, dialogul 
presupunînd critica deschisă și 
fermă, argumentată și con
vingătoare, a ideilor reacțio
nare, fideiste, anticomuniste, 
afirmarea puternică a poziții
lor ideologiei marxist-leni- 
niste.

Dezvoltarea teoriei și gîndi- 
rii marxist-leniniste solicită 
aportul tuturor partidelor co
muniste și muncitorești la 
generalizarea fenomenelor noi 
ale contemporaneității, a prac
ticii revoluționare, a marilor 
cuceriri ale cunoașterii. Ca
racterul creator al marxism- 
leninismului constă tocmai în 
receptivitatea față de tot ce 
este viu, nou și esențial în 
realitățile și practica socială, 
în știință,' ideologie, cultură, 
desfășurarea unui larg schimb 
de Informații, de idei, de pă
reri și experiența teoretică și 
practică.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că aniversarea nașterii 
lui V. I. Lenin, are loc într-o 
perioadă cînd întregul nostru 
popor se pregătește să sărbă
torească semicentenarul creă
rii Partidului Comunist Ro
mân. Aniversarea a 50 de âtil 
de viață a partidului nostru 
constituie un prilej pentru a 
face un bilanț al uriașelor 
realizări, a înfățișa perspecti
vele largi ce ne sînt deschise, 
a analiza felul cum am mun
cit pînă acum și stabilit con
cluzii pentru îmbunătățirea 
activității în toate sferele mun
cii sociale. Tocmai datorită 
politicii marxist-leniniste a 
partidului nostru, a liniei sale 
generale juste, capacității lui 
organizatorice, a putut fi in
staurată în România puterea 
clasei muncitoare, în alianță 
cu țărănimea și intelectuali
tatea, a putut fi realizat cu 
succes edificarea societății so
cialiste.

Subliniind c6 !n perioada 
planului cincinal 1966—1970, 
activitatea economică s-a ridi
cat pe O treaptă calitativ supe
rioară. confirmind justețea li
niei generale a politicii Par
tidului Comunist Român, vor
bitorul a înfățișat un amplu 
tablou al realizărilor obținute 
în dezvoltarea armonioasă a 
forțelor de producție, ridica
rea tuturor județelor, întări
rea bazei, tehnico-materiale a 
socialismului

Rezultatul nemijlocit al tu
turor realizărilor obținute în 
construcția socialistă este ri
dicarea nivelului de civiliza
ție, satisfacerea tot mai lar
gă a cerințelor materiale și 
spirituale ale oamenilor. Ridi
carea nivelului de trai al po
porului este țelul suprem al 
politicii partidului, idealul în
scris pe steagul său de luptă.

Succesele pe care le obținem 
se datoresc faptului că parti
dul nostru se călăuzește în e- 
laborarea programului cons
trucției socialiste după legile 
obiective ale dezvoltării socia
le, după realitățile concrete ale 
țării, aplicînd în mod creator 
adevărurile generale ale socia
lismului la condițiile din Ro
mânia. Ele se datoresc activi
tății creatoare a clasei munci
toare. a țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor mun-

cii din țara noastră, fără deo
sebire de naționalitate, con- 
știenți de răspunderea ce le 
incumbă în calitatea lor de 
producători și proprietari ai 
mijloacelor de producție. Fap
tul că politica partidului expri
mă în mod fidel interesele vi
tale ale poporului, asigură u- 
nitatea de granit dintre partid 
și popor, încrederea nemărgi
nită a 
partidul 
lor de a 
litica sa 
întreaga

. nostru îmbină armonios inte
resele naționale cu cele gene
rale ale socialismului, pornind 
de la ferma convingere că da
toria principală națională și 
internațională este construirea 
cu succes a orînduirii noi, so
cialiste în România, realizarea 
celor mai înalte aspirații ale 
poporului român — a da viață 
pe pămîntul țării comunis
mului — visul de aur al ome
nirii.

Pentru a conduce cu suc
ces opera de transformare so
cialistă a societății, partidul 
comunist perfecționează me
todele de muncă și conducere 
în funcție de cerințele vieții. 
O atenție deosebită se acordă 
perfecționării formelor de con
ducere a economiei, a între
gii vieți sociale, adîncirii de
mocrației socialiste. Partidul 
se preocupă de crearea tutu
ror condițiilor pentru ca po
porul să poată exercita drep
tul său suveran de a partici
pa — atît prin reprezentanții 
săi cit și în mod nemijlocit — 
la conducerea treburilor țării, 
la dezvoltarea și înflorirea so
cietății socialiste.

Referindu-se la activitatea 
internațională — vorbitorul a 
arătat că țara noastră pune un 
accent deosebit pe dezvoltarea 
relațiilor multilaterale cu toa
te țările socialiste. Colabora
rea economică, tehnico-știin- 
țiflcă cu țările C.A.E.R., cU 
toate țările socialiste este me
nită să contribuie la prosperi
tatea și înflorirea fiecărei na
țiuni socialiste, la afirmarea 
statelor noastre, ca state libe
re și suverane, contribuind in 
acest fel la afirmarea supe
riorității socialismului în lume, 
în condițiile internaționale ac
tuale, relațiile de tip nou între 
țările socialiste — prin natura 
lor opuse relațiilor din lumea 
capitalistă — colaborarea li
ber consimțită în spiritul in
dependenței și suveranității 
naționale, egalității depline în 
drepturi și avantajului reci
proc, neamestecului în trebu
rile interne, internaționalis
mului socialist, stnt chemate 
să reprezinte o formă nouă și 
superioară de colaborare între 
State.

Ne exprimăm satisfacția 
pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, 
dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovieti
că, dintre poporul român și 
poporul sovietic. Semnarea în 
cursul anului trecut a unul 
nou Tratat de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
între cele două țări deschide 
noi perspective de dezvoltare 
multilaterală a colaborării ro- 
mâno-sovietice,’ în interesul 
ambelor partide și popoare, 
în interesul cauzei unității 
mișcării comuniste internațio
nale, a sistemului socialist 
mondial.

întărirea relațiilor de prie
tenie româno-sovietice este o 
trăsătură definitorie a politi
cii externe a partidului și sta
tului nostru.

Vorbitorul a relevat că 
P.C.R. își lărgește relațiile de 
solidaritate internaționalistă 
cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, in spiritul în
crederii și stimei reciproce, al 
recunoașterii dreptului fiecă
rui partid de ași elabora de 
sine stătător linia politică po
trivit condițiilor concrete ale 
țării sale.

Partidul și poporul nostru 
Sprijină cauza dreaptă a po
porului vietnamez, a celorlal
te popoare din Indochina, con
sideră imperios necesar să se 
pună capăt războiului agre
siv al Statelor Unite în Indo
china; se pronunță pentru so
luționarea conflictului din O- 
rientul Mijlociu pe baza rezo
luției din noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate.

România își extinde relații
le cu toate țările, fără deose
bire de orînduire socială, con-

oamenilor muncii în 
comunist, hotărîrea 
înfăptui neabătut po- 
internă și externă. în 
sa politică, partidul

siderînd drept o îndatorire a 
sa, ca țară socialistă, de a-și 
lărgi raporturile internaționa
le și participarea la diviziu
nea internațională 
de a contribui 
la promovarea 
propierii între 
cauza păcii.

în încheiere 
spus : Cea mai 
re pe care noi, 
cii din România, 
memoriei lui ____ ______
Lenin este mobilizarea tutu
ror eforturilor pentru înfăp
tuirea programului de dezvol
tare a patriei, asigurînd- creș
terea în continuare a nivelu
lui de civilizație materială și 

. spirituală a poporului, spo
rirea contribuției la dez
voltarea sistemului socialist 
mondial, la triumful ideilor 
marxist-leniniste, al cauzei so
cialismului și păcii în lume.

a muncii, 
pe această cale 
înțelegerii și a- 

popoare, ' la

vorbitorul a 
înaltă prețui- 
oamenii mun- 

o aducem 
Vladimir Ilici

Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a creării Partidu
lui Socialist Unit din Germania, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român adresează Comitetului Central al 
partidului dv., tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din 
Republica Democrată Germană felicitări cordiale și un cald 
salut tovărășesc.

Continuator al tradițiilor revoluționare de luptă ale clasei 
muncitoare germane, Partidul Socialist Unit din Germania 
a organizat și condus, în anii de după eliberare, opera de 
făurire a orînduirii socialiste în Republica Democrată 
Germană, primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria 
Germaniei.

Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu simpatie și 
se bucură din toată inima de succesele remarcabile obținute 
de oamenii muncii din R.D.G., sub conducerea Partidului 
Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii, în ridicarea continuă a nivelului lor de trai 
material și cultural.

Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste 
România vor acționa și în viitor cu consecvență pentru re
cunoașterea Republicii Democrate Germane de către toate 
statele, pe baza dreptului internațional, pentru primirea 
R.D.G. în O.N.U. și participarea sa nestînjenită la soluțio
narea problemelor privind pacea și securitatea în Europa șl 
în întreaga lume.

Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colabo
rare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Parti
dul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată Germană vor cunoaște o 
dezvoltare rodnică, și în viitor, pe baza marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului socialist, egalității în drepturi, sti
mei și respectului reciproc, în interesul popoarelor noastre, al 
unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialîste, pentru 
triumful cauzei păcii și socialismului.

Cu ocazia acestui jubileu, vă urăm dv., dragi tovarăși, Parti
dului Socialist Unit clin Germania, tuturor oamenilor muncii, 
noi succese în activitatea consacrată progresului multilateral 
al Republicii Democrate Germane, bunăstării și fericirii ce
lor ce muncesc, în lupta pentru consolidarea păcii și securi
tății în Europa și în lume.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

■ . ..... ■ .......... ....... .. ... .
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 

Polone, PIOTR JAROSZEWICZ, a trimis președintelui Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România ION 
GHEORGHE MAURER, o telegramă prin care mulțumește 
pentru sentimentele de compasiune transmise în legătură 
cu tragedia din mina „Rokitnica“.

A X-a aniversare a victoriei de la Playa Giron

ADUNARE  A IESI1VĂ DIN CAPITALĂ
în Aula Institutului de pe

trol, gaze și geologie din 
București, a avut loc marți 
după-amiază o adunare festi
vă a tineretului și studenților 
români și străini din Capitală, 
organizată de Uniunea Tinere
tului Comunist și Uniunea a- 
sociațiilor studenților din 
România,*  cu prilejul celei 
de-a X-a aniversări a victori-- păra cuceririle sale revoluțio- 
ei de la Playa Giron, moment 
important în viața poporului 
cubanez, care și-a apărat cu 
succes viața nouă, libertatea 
și independența.

în sală se aflau membri ai 
ambasadei Republicii Cuba la 
București.

Cu acest prilej, a luat cu
vîntul Alexandru Soare, pre
ședintele Uniunii asociației 
studenților din București. In 
numele tineretului și studen
ților români, al Uniunii Tine
retului Comunist și al Uniunii 
asociațiilor studenților din

România, el a adresat poporu
lui ‘ ‘ - - - “
ca 
un 
de 
cu 
niversări
Playa Giron, biruință care a 
relevat voința și capacitatea 
poporului cubanez de a-și a-

și tineretului din Republi- 
Cuba sincere felicitări și 
călduros salut prietenesc 
solidaritate internațională, 
prilejul celei de-a X-a a- 

a victoriei de la

nare.
Din partea studenților cuba

nezi care se pregătesc în in
stituțiile române de îrtvăță- 
mînt superior a luat cuvîntul 
Renio Diaz, reprezentantul 
Ministerului Educației din 
Cuba și al Comitetului Națio
nal al Tineretului Cubanez. El 
a subliniat semnificația aces
tei aniversări pentru poporul 
și tineretul din țara sa. Victo
ria de la Playa Giron — a 
spus vorbitorul — constituie 

o pagină glorioasă în istoria

Cubei; faptele de arme obți
nute în aceste zile de între
gul nostru popor, unit în ju
rul guvernului revoluționar 
au dus la consolidarea socie
tății socialiste, constituind un 
exemplu pentru celelalte po
poare din America Latină 
care luptă pentru independen
ță și libertate națională.

Poporul cubanez aniversea
ză 10 ani de la victoria obți
nută la Playa Giron în condi
țiile : avîntatei construcții paș
nice, obținînd realizări de sea
mă în dezvoltarea Economiei, 
științei și culturii, în ridicarea 
continuă a nivelului de trai 
al maselor.

în încheiere, partâdpanții 
la adunarea festivă au vizio
nat un film documentar cu
banez.

(Agerpres)

Greva fotba

liștilor italieni

Producție a

Cursa

Munfilor1'
Competiția ciclistă interna

țională „Cursa Munților" a 
continuat cu etapa a Il-a des
fășurată pe distanța Sinaia — 
Bănești — Sinaia (73 km.).
Startul s-a dat pe un timp 
frumos și încă la ieșirea din 
Sinaia un grup de șase aler
gători : A. Sofronie, T. Drăgan, 
I. Cernea, Șt. Suciu, Fr. Ghe- 
ra și C. Grigore au evadat din 
pluton, acțiune ce s-a dovedit 
a fi decisivă. Pedalînd intr-un 
ritm susținut fugarii își mă
resc neîncetat avansul care, la 
ieșirea din Bănești, este de 3 
minute. Sprintul de la Posada 
este cîștigat de Ștefan Suciu. 
Pe urcușul de la Furnica ră- 
mîn în urmă Suciu, Ghera și 
Grigore, sprintul final și vic
toria în etapă revenindu-i lui 
Alexandru Sofronie (Dinamo 

în clasamentul general indi
vidual, pe primul loc a trecut 
A. Sofronie,

studioului cinematografic 
București

Cu : Dan Nuțu, Ion Caramitru, Mircea Albu- 
lescu, Vasile Nițulescu, Ion Dichiseanu, Emilia 

Dobrin, Ion Besoiu
Imaginea: Aurel Kostrakiewicz. Muzica : 

Tiberiu Olah. Decoruri : V. Moise.

Luni seara, jucătorii pro
fesioniști ăi celor 16 echipe 
din prima divizie și 20 de 
echipe din divizia secundă 
ale campionatului de fotbal 
italian au anunțat că vor 
declara grevă, neprezentîn*  
du-se la meciurile progra
mate în ziua de 2 mai. Fot
baliștii profesioniști cer ca 
reprezentanții lor să facă 
parte din comisia care ia 
hotărîri în probleme privind 
salariile și asigurările so
ciale. în cazul în care va 
avea loc, aceasta va fi pri
ma grevă din istoria fot
balului italian.

Mar{i la amiază a plecat la 
Paris, delegația Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care va participa la 
sesiunea Biroului Federației Sin
dicale Mondiale.

Din delegație fac parte tova
rășii Aurelian Nistor, membru al 
Comitetului Executiv al Consi
liului Central, președintele Co
mitetului sindicatului de la Uzi
na de autocamioane „Steagul 
Roșu" din Brașov și Ion Tănă-

soiu, adjunct al șefului Comi
siei pentru relațiile internațio
nale a Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, delegația a 
fost condusă de tovarășii Gheor
ghe Petrescu, Nicolae Gavrilescu, 
Oliviu Rusu, Gheorghe Stuparu, 
vicepreședinți ai Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Paul Nagy, 
Larisa Munteanu, secretari ai 
Consiliului Central, de membri 
ai Comitetului Executiv și ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.

Delegațh militară coreeană, 
condusă de general de armată 
O Gin U, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei 
populare coreene, a plecat marți 
la Brașov. Delegația a fost în
soțită de general-loootenent Va
sile Ionel, adjunct al. ministrului 
forțelor armate și Kang Iăng 
Săp, ambasadorul R.P.D. Coree
ne la București.

La Uzina de autocamioane 
Brașov, oaspeții au fost întâmpi
nați de Constantin Cârțînă. 
membru al Comitetului Central 
al P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului niunicipal Brașov al 
P.C.R., primarul municipiului, 
general-maior Marin Dragu și 
Gheorghe Trică, director general 
al Centralei industriale de auto
camioane și tractoare și al Uzinei 
de autocamioane. Colectivul uzi
nei a făcut o primire caldă, prie
tenească, militarilor coreeni. Ge
neralul de armată O Gin U a 
semnat în Cartea de onoare a 
uzinei.

După-amiază, delegația a vizi
tat o unitate militară.

Seara, la Casa armatei din

Brașov, general locotenent Vasile 
Alexe, comandantul apărării 
antiaeriene a teritoriului, a oferit 
un dineu în onoarea delegației 
militare a R.P.D. Coreene.

Delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de Alain Sa- 
vary, prim-secretar al P.S.F., 
care, Ia invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită de prie
tenie în țara noastră, a părăsit 
marți la amiază Capitala.

Din delegație au făcut parte 
Robert Verdier, membru al Co
mitetului Director, secretar al 
P.S.F., și Marcel Livian, consi
lier juridic, însărcinat cu afaceri 
sociale al P.S.F.

Pe aeroportul Otopeni, dele
gația fost salutată la plecare, de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, prim-ad- 
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., activiști de partid.

La Tbilisi s-a disputat primul 
meci dintre selecționatele femi
nine ale României și U.R.S.S., 
contind pentru preliminariile 
campionatului mondial de hand
bal.

La capătul unui joc spectacu
los, handbalistele sovietice au 
obținut victoria cu scorul de 
14—11 (8—7).

Returul acestei întâlniri vaa- 
vea loc în ziua de 27 aprilie la 
Cluj.

★

Stațiile noastre de ra
dio vor transmite astâzi 
de la Novi Sad desfășu
rarea meciului amical de 
fotbal dintre echipele

★ ★

Iugoslaviei și României.
Transmisia se va face pe 
programul I cu începere 
de la ora 19,00.

(Agerpres)

NOVI SAD, de la trimisul nostru V. Câbulea.

Meciul de astă-seară 
dintre reprezentativele 

ROMÂNIEI Șl IUGOSLAVIEI

MAI MULT DECIT 
UN „AMICAL"

Meciul al 30-lea, dacă nu socotim și întâlnirile dintre echipele 
olimpice, cum fac gazdele, e într-un fel jubiliar, și egalitatea 
e perfectă : 12 victorii de fiecare echipă, și 5 meciuri egale. Ce 
va fi ? Vom vedea. Aici se vădește un mare interes pentru 
această partidă, poate nu atît din partea publicului, cit mai ales 
a tehnicienilor, care consideră acest meci drept ultimul gest 
major dinaintea reluării asaltului din Cupa Europei : noi avem 
cum se știe, meciul cu Cehoslovacia, la 16 mai, iar echipa 
gazdă, la 9 mai, la Leipzig cu R.D.G. Gazetarii care i-au asaltat 
și la aeroportul din Belgrad, și la sosire aici la Novi Sad pe 
fotbaliștii și antrenorii noștri, toți au cerut detalii despre forma 
jucătorilor, au sondat mai subtil sau mai direct intențiile „tri
colorilor" cerînd în final un pronostic. Dumitrache, Dan, Dinu, 
LucCscu, Neagu etc., au optat în cor pentru meci egal. Le place 
băieților tradiția. Lui Răducanu care apără poarta noastră pen
tru prima dată într-o confruntare România-Iugoslavia, i s-a 
cerut să declare de cine îi e frică cel mai mult. „De jucătorul 
care scapă singur cu mingea la picior și se află in fața mea". 
Luni după-amiază, după ce ne-am instalat „tabăra* 1 la Hotel 
Park, situat într-un colț pitoresc la marginea orașului și la 
marginea unui parc răcoros, înverzit, cu magnolii și liliac înflorit, 
pe Stadionul Vojvodina — despre care se spune că are cel mai 
bun gazon din țară, și care va găzdui pentru prima dată un 
meci interțări — deci o premieră — băieții au făcut un 
antrenament complet. Ieri dimineață, băieții s-au antrenat din 
nou pe un teren din apropierea hotelului, aparținînd unui centru 
de copii, iar după-amiază au făcut cu autocarul o vizită pe la 
obiectivele turistice ale orașului, pe care au încheiat-o cu un 
film de aventuri și suspansuri. Antrenorul Angelo Niculescu 
ne-a comunicat formația care va începe jocul : Răducanu, Săt- 
măreanu, Dinu, Dan, Mocanu, Anca, Dumitru, Neagu, Dem- 
brovschi, Dumitrache. Lucescu. Și la întrebarea mea — Ce 
vreți de la acest meci ? — mi-a declarat : „Echipa să joace bine 
și să Obțină un rezultat bun ca să știm cum privim meciul cu 
Cehoslovacia. Sînt convins că merge echipa chiar cu aceste mo
dificări de ultimă oră, atît în componență ei cit și în așezarea 
pe teren". Radu Nunweiler neprezentîndu-se în formă la ulti
mele jocuri și lipsind de la antrenamente, va trebui să privească 
meciul de pe banca rezervelor. Antrenorul e sever și consecvent 
cu principiile și cu elevi săi. Pe gazde nu le-am văzut, nu le-am 
întâlnit decît prin intermediul ziarelor și a transmișilor radio- 
televiziunii. Ei se află la ferma agricolă Crvenka, situată la vreo 
30 km de Novi Sad. Directorul tehnic al naționalei iugoslave, 
Vujadin Boskov — un mit pentru orașul Novi Sad încă de cînd 
juca în echipa Vojvodina, ulterior antrenor al acesteia, fapt ce 
explică de altfel fixarea locului de disputare a meciului în acest 
frumos și liniștit oraș de pe Dunăre — se pare că are probleme 
cu alcătuirea echipei. Zilnic formația sa suferă modificări. O 
parte dintre jucători între care și stelele de primă mărime 
Petkovici și Acimovici, nu s-au prezentat la lot motivînd că 
sînt. bolnavi. Așa că ultima formulă a echipei gazde e aceasta : 
Vukevici, Pavlovici, Stepanovici, Antonievici, Paunovici, Holțer, 
Oblak, Jerkovici, Bukal, Georgevici, Djeaici. în aceste condiții 
Boskov e destul de rezervat în declarațiile pe care le face : 
„Oricînd un meci cu România e greu. Deși echipa mea e în 
formă, nu îndrăznesc să dau nici un pronostic". E tot ce s-a 
putut scoate de la circumspectul antrenor.



Criză politică 
la Pnom Penh 
Demisia cabinetului Lon Noi

Șeful administrației de 
Ia Pnom Penh, generalul 
Lon Noi, și cabinetul său 
și-au prezentat demisia, a- 
nunță un comunicat oficial 
reluat de agențiile ASSO
CIATED PRESS și FRAN
CE PRESSE.

ploarea nemulțumirilor în rîn- 
dul populației și de intensifi
carea rezistenței populare împo
triva regimului și a intervențio- 
niștilor americano-saigonezi.

Criza politică de la Pnom Penii 
urmează unor puternice disensiuni 
între principalii exponenți ai ad
ministrației. Știrile difuzate de 
agențiile de presă anunțau 
marți dimineața o reuniune a 
autorităților, pentru examinarea 
crizei politice declanșată de am-

în perioada 13—15 aprilie, in
formează agenția V.N.A.. avioa
ne americane, inclusiv bombar
diere B-52, au întreprins raiduri 
asupra localității Huong Lap. 
Baterii de artilerie americane 
amplasate în partea de sud a 
zonei demilitarizate au bombar
dat localități situate în 
de nord a acestei zone, j 
toriul R.D. Vietnam.

i partea 
pe teri-

Idei noi la
sesiunea
0. S. A.

Atenția participanților la lu
crările Adunării Generale a 
O.S.A. a fost reținută de ideile 
exprimate de ministrul chilian de 
externe, Clodomiro Almeyda, în 
cadrul unei conferințe de presă 
ținută în ajunul plecării spre pa
trie. Șeful diplomației chiliene a 
afirmat hotărîrea guvernului pre
ședintelui Allende de a obține a- 
bolirea așa-ziseâ „Comisii specia
le de consultare asupra secu
rității", creată de O.S.A. în scopul 

. reprimării mișcărilor progresiste 
din statele membre. Guvernul 
chilian, a declarat Almeyda, este 
conștient de faptul că această 
problemă nu poate să fie rezol
vată în cadrul dezbaterilor Adu
nării Generale reunită la San 
Jose, dar va face demersurile ne
cesare în cadrul Consiliului per
manent al O.S.A. de la Washing
ton. Subliniind, că Chile dorește 
să promoveze în cadrul O.S.A. o 
orientare care să corespundă ne
cesităților țărilor latâno-america- 
ne, Almeyda a precizat că țara 
sa nu va ezita „să-și revizuias
că atitudinea față de organizație, 
în caz că cererile privind adap
tarea ei la realitățile politice 
prezente vor rămîne fără efect".

Senatorii republicani
Case, McMathias, __,___
Brooke și Mark Hatfield au ce
rut președintelui Nixon să sta
bilească o dată limită cît mai 
apropiată pentru retragerea to
tală a trupelor americane din 
Indochina. Senatorul republican 
Hatfield și colegul său demo
crat, George McGovern, au a- 
nunțat că au întocmit un pro
iect de lege care fixează ter
menul de 31 decembrie 1971 
pentru încheierea retragerii tru
pelor S.U.A. din Indochina.

Clifford 
Edward

CONGRESUL

TINERETULUI 
SUDANEZ

Congresului
Bulgar

Participarea 
delegației U.T.C.

La Khartum au început lu
crările celui de-al III-lea 
Congres al Uniunii Tineretu
lui Sudanez. Pe ordinea de 
zi sînt înscrise probleme pri
vind dezvoltarea mișcării ti
neretului din această țară, 
precum și întărirea solidari
tății cu organizațiile progre
siste de tineret din întreaga 
lume.

La Congres participă re
prezentanți ai Federației 
Mondiale a Tineretului De
mocrat, precum și delegați ai 
organizațiilor de tineret din 
diverse țări din Europa, Asia 
și Africa.

Din România participă o 
delegație a C.Q al U.T.C., 
condusă de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

SOFIA 20 (Agerpres). — Co
respondență de la C. Amariței și 
Gheorghe leva : La 20 aprilie, în 
Sala „Universiada" din Sofia, 
și-a început lucrările al X-lea 
Congres al Partidului 
Bulgar.

La lucrări iau parte 
delegați — muncitori, 
operatori, intelectuali 
zentanți a peste 700 000 de co
muniști bulgari, precum și dele
gații ale partidelor comuniste și 
muncitorești, ale unor partide so
cialiste de stînga și democratice, 
ale mișcărilor de eliberare națio
nală.

Alături de conducătorii altor 
delegații invitate la Congres, în 
prezidiu a luat loc conducătorul 
delegației Partidului Comunist 
Român, tovarășul Gheorghe Pa
nă, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările Congresului au fost 
deschise de Todor Pavlov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Bulgar.

Delegații au ales în continuare 
organele de lucru ale congresu
lui și au adoptat următoarea or
dine de zi: Raportul C.C. al

Comunist

1553 de 
țărani co- 
— repre-

P.C.B., raportor Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B.; 
Raportul Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C.B., ra
portor Stoian Karadjov, președin
tele Comisiei; adoptarea progra
mului partidului; aprobarea di
rectivelor privind dezvoltarea so
cială și economică a R.P. Bulga
ria în perioada 1971—1975 ; ale
gerea organelor centrale ale par
tidului.

Stanko Todorov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., a salutat, în numele 
C.C. al P.C.B., delegațiile străine 
participante la Congres.

La primul punct al ordinii de 
zi a luat cuvîntul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Bul
gar, care a prezentat tabloul rea
lizărilor din perioada dintre cele 
două congrese în domeniul eco
nomic și socjal, al științei, teh
nicii și culturii și a înfățișat sar
cinile de perspectivă ale dezvol
tării Bulgariei socialiste.

în continuarea lucrărilor, a fost 
prezentat raportul Comisiei Cen
trale de Control și Revizie a P.C. 
Bulgar.

r0
PRFMIERUL 

DESPRE 
CU R.

Australia ______ _ ___ _
ficări politicii sale fatl 
Republica Populară Chineză, 
a declarat în Camera Repre
zentanților a Australiei pre
mierul William Mc Mahon. 
El a precizat că ministrul 
australian ăl comerțului, 
D. Anthoni, va anunță în cu
rînd o serie de măsuri me
nite să ducă la creșterea 
schimburilor comerciale cu 
R. P. Chineză.

AUSTRALIAN
RELAȚIILE 

P. CHINEZĂ 
va aduce modi-

* iță de 
epublica Populară Chineză, 
declarat în Camera Repre-

Lucrările Comisiei Economice

a O.N.U. pentru Europa

ROMÂNIA SUSȚINE FERM PARTICIPAREA R.D.G.

LA LUCRĂRILE COMISIEI

PROCLAMAREA 
REPUBLICII 

SIERRA LEONE
I

AL• PRIMUL MINISTRU 
STATULUI SIERRA LEONE, 
Siaka Stevens, a anunțat pro
clamarea țării republică, după 
ce Parlamentul aprobase aceas
tă schimbare constituțională cu 
o majoritate covîrșitoare de vo
turi, transmite agenția Reuter.

ORIENTUL
• Poziția Sudanului 

Republicilor Arabe“ • Vicepremierul 
israelian in S. U. A.

APROPIAT
față de „Federația

într-o cuvîntare rostită cu o- 
cazia unei vizite în provincia 
Nilul Albastru, președintele 
Consiliului comandamentului re
voluției sudaneze, generalul 
Gaafar El Numeiry, a precizat 
că „Sudanul se va alătura Fe
derației Republicilor Arabe cînd 
în țară vor fi întrunite condi
țiile politice necesare", relatează 
agenția M.E.N. în legătură cu 
aceasta, șeful statului sudanez 
a relevat că se impune ca „Su
danul să-și elaboreze mai întîi 
propria sa constituție și să 
creeze o infrastructură politică 
solidă".

Vicepremierul israelian, Yigal 
Allon, a sosit luni seara la Wa
shington pentru convorbiri cu 
secretarul de stat William Ro
gers și alte oficialități america
ne. Potrivit purtătorului de cu- 
vînt al Departamentului de Stat, 
Robert McCloskey, în cursul în
trevederii dintre Rogers și Allon, 
programată pentru astăzi, vor fi 
examinate „toate aspectele si
tuației actuale din Orientul A- 
propiat", o atenție specială ur- 
mind a fi acordată problemei re
deschiderii canalului Suez.

în ședința de marți a Comi
siei economice a O.N.U. pentru 
Europa au început dezbaterile 
asupra punctului de pe ordinea 
de zi intitulat Participarea o- 
ficială a Republicii Democrate 
Germane la cea de-a 26-a sesiu
ne a Comisiei economice pen
tru Europa".

Delegații care au luat cuvîn
tul au relevat preocuparea cres- 
cîndă a țărilor membre pentru 
a se asigura participarea R. D. 
Germane la activitatea Comi
siei Economice a O.N.U. pentru 
Europa — organism a cărui me
nire este aceea de a promova 
colaborarea între toate statele 
europene.

In cadrul dezbaterilor, șeful 
delegației române, Nicolae E- 
cobescu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a expus po
ziția de principiu a țării noas
tre, de susținere fermă a parti
cipării depline a R.D. Germane 
la .activitatea comisiei, ca și la 
toate celelalte organisme inter
naționale.

„în abordarea acestei proble
me, a arătat reprezentantul ță
rii ~ ‘ •
de 
vit

noastre, România pornește 
la principiul esențial, potri- 
căruia toate statele europene

CORESPONDENȚĂ TELEFONICĂ
PENTRU „SCÎNTEIA TINERETULUI"

au dreptul să fie reprezentate, 
pe picior de egalitate, în Comi
sia Economică O.N.U. pentru 
Europa".

Vorbitorul a arătat că Româ
nia consideră că atitudinea dis
criminatorie față de R.D.G. con
stituie un anacronism în activi
tatea comisiei, în dezacord vă
dit cu realitățile Europei con
temporane, cu interesul gene
ral de promovare a destinderii, 
cooperării și înțelegerii pe cdn- 
tinent.

Subliniind că țara noastră se 
declară neabătut pentru parti
ciparea R.D.G. la activitatea 
Comisiei Economice a O.N.U. 
Centru Europa, Nicolae Eco- 

escu a arătat că poziția Româ
niei se întemeiază pe necesita
tea luării în considerare a unei 
realități peremptorii, aceea a e- 
xistenței, ca rezultat al unor îm
prejurări istorice cunoscute, a 
celor două state germane. Din 
această realitate, decurg cerin
ța imperioasă a recunoașterii 
ambelor state germane, nevoia 
de a se crea condiții pentru 
participarea lor normală la via
ța internațională, inclusiv la 
activitatea Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa și a al
tor , organisme internaționale.

în încheierea intervenției sa
le, șeful delegației române a 
subliniat că participarea R.D.G. 
la activitatea comisiei ar repre
zenta un act de realism și echi
tate, o contribuție însemnată la 
însănătoșirea climatului în Eu
ropa, la promovarea cooperării 
și securității pe continent.

• CU OCAZIA ANIVERSĂRII 
a 10 ani de la victoria de la 
Playa Giron, la Havana a avut 
loc o adunare festivă. FideL Cas
tro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar, a 
rostit cu această ocazie o amplă 
cuvîntare.

CEL MAI MARE VAS 
DIN LUME

• MARȚI, LA ȘANTIERELE 
NAVALE DIN KURE, în vestul 
Japoniei, a fost lansat la apă 
cel mai mare vas din lume — 
tancul petrolier „Nisseki Maru“, 
cu un deplasament de 375 400 
tone. Vasul-mamut măsoară 374 
metri lungime și 54 metri lă
țime. Puntea sa are o suprafață 
de circa 16 700 m pătrați, echi
valentă cu aria a două terenuri 
de fotbal.

„ACȚIUNEA BELGRAD 1971 fit Delegație
...Zi însorită belgrâdeană. 

Peluzele marilor parcuri în curs 
de amenajare de pe terasele 
Savei, șantierele pentru noije 
autostrăzi sau cartiere aflate în 
construcție cunosc activitatea 
febrilă de pregătire pentru lu
crările care urmează sâ înceapă 
în noul sezon. în curînd, în toa
te aceste locuri va răzbate și 
freamătul miilor de tineri care, 
în fiecare vara, își aduc con
tribuția la înfrumusețarea și îm
bogățirea urbanistică a Capi
talei țării lor.

Parcurgem itinerariul șantie
relor tineretului care^ se vor 
deschide în curînd. Ca în fiecare 
an, și de astă dată, apropierea 
lunilor de vara găsește organi
zațiile Uniunii Tineretului Iugo
slav în plin efort de pregătire 
a viitoarelor acțiuni de muncă 
patriotică ce au devenit o fru
moasă tradiție în ultimul sfert 
de veac.

Toate acestea ne-au fost evo
cate de interlocutorul nostru, 
Lavro Gulișa, care are el însuși 
un bogat palmares de activitate 
pe cîteva din marile șantiere 
ale tineretului iugoslav. Lavro 
Gulișa, secretarul Comisiei pen
tru acțiuni de masă al Uniunii 
Tineretului Iugoslav, ne vorbește 
despre cele 7 mari șantiere ale 
brigăzilor de muncă patriotică 
care vor funcționa în acest an 
urmărind traseele pe harta Iu
goslaviei, ca un veritabil $ef de 
stat major.

Sub genericul „Acțiunea Bel
grad 1971", sau „Acțiunea Mo
rava 1971", sau „Acțiunea Sava 
1971" — așa cum sîn.t intitulate 
cîteva din cele 7 mari proiecte 
de activitate ale brigăzilor de 
muncă patriotică ale tineretului 
din Iugoslavia — vom regăsi 
secvențe pline de patos ce a- 
mintesc lupta eroica a primelor 
brigăzi care au contribuit
anii de după cel de al doilea 
război
orașelor, a drumurilor, a căilor

ferate, a fabricilor sau hidro
centralelor.

— Anul acesta — mi-a spus 
Lavro Gulișa — mai bine de 
30 000 de țineri vor lucra pe 
cele 7 șantiere principale. De
sigur, cifra nu cuprinde și pe ti
nerii care vor participa la în
frumusețarea și modernizarea 
propriilor localități. Dacă pri
vim planurile acestea de activi
tate în perspectivă istorică pu
tem spune că ele marchează ae 
fapt continuitatea unei bune 
tradiții.

— în fiecare an —, explică

același timp, ea este plină de 
voie bună. După cele 6 ore de 
activitate rodnică, programul 
organizat în tabere este de 
mare atractivitate. La cererea 
tinerilor și după preferințele 
lor, se face muzică sau sport, 
se predau cursuri rapide de teh
nica, mecanică, pictură sau 
sculptură și foarte adesea se 
programează spectacole cu cei 
mai buni artiști, cîntăreți sau 
cu orchestre improvizate. în a- 
ceste' adevărate orașe ale tine; 
retului, ridicate special și păs
trate de-a lungul anilor, se des-

• MINISTERUL COMERȚU
LUI AL S.U.A. a anunțat ridica
rea parțială a restricțiilor Ia ex
porturile de produse americane 
din cupru către țările socialiste 
din Europa. Potrivit unui comu
nicat oficial, ministerul nu va 
mai cere exportatorilor să soli
cite licențe pentru livrarea unei 
serii de produse de cupru către 
aceste țări. Documentul include 
o listă în care sînt enumerate 
aceste produse.

în

mondial la refacerea

română in S.U.A

• 7 mari șantiere ale tineretului 
iugoslav • 30 000 de tineri parti
cipant! la brigăzile de muncă 
voluntară organizate pentru 
perioada de vară

în continuare interlocutorul nos
tru —, prin brigăzile de muncă 
voluntară trec aproape două 
sau trei milioan^e de tineri.

Străbătînd cu diferite prilejuri 
tara prietenă, oriunde întîlneam 
un. șantier de lucru, brigăzile 
de muncă voluntară ale tinere
tului erau prezente alături de 
muncitori cu calificare. ' l-am 
văzut pe tineri lucrînd pe auto
strada Belgrad-Zagreb sau ame- 
naiînd campinguri de-a lungul 
panglicii de asfalt ce șerpuiește 
pe malul Adriaticii, i-am văzut 
în cartiere noi de locuințe, a- 
menajînd terenuri virane, plan- 
tînd copaci sau flori.

— Viața în brigadă ne spu
nea Lavro Gulișa, nu e numai 
o școală a deprinderilor de 
muncă și de viață colectivă. In

fășoară întreaga activitate din 
orele libere ale fiecărei serii 
de brigadieri.

Convorbirea noastră la Uni
unea Tineretului Iugoslav ne-a 
prilejuit consemnarea a nume
roase alte date semnificative 
despre organizarea muncii pa
triotice în anul acesta. Ele au 
avut darul să ne prefigureze 
expresiv imaginea „orașelor ti
neretului" care vor reuni în cu
rînd pe brigadierii anului 1971. 
Activitatea tinerilor din aceste 
„orașe" va contribui, alături de 
înfăptuirile anilor trecuți, la 
îmbogățirea bilanțului de reali
zări ale popoarelor Iugoslaviei 
socialiste.

MIA IONESCU
Belgrad, 20 aprilie 1971.

Ea invitația grupului ame
rican al Uniunii interparla
mentare, delegația de parla
mentari rpmâni care a par
ticipat la sesiunea de primă
vară'a organismelor de con
ducere ale Uniunii interpar
lamentare de la Caracas a 
sosit marți la Washington 
într-o vizită oficială de două 
zile. Din delegație fac par
te Mihail Levente, președin
tele grupului român al Uni
unii interparlamentare, Tu
dor Drăganu, vicepreședinte 
și Mircea Angelescu, mem
bru al Comitetului de con
ducere. în prima zi a-vizi
tei, delegația română a avut 
întrevederi cu ministrul a- 
griculturii al S.U.A., Clifford 
Hardin, cu asistentul secre
tarului de stat pentru pro
blemele europene, Roger Da
vies, cu P. Frelinghuysen, 
președinte al subcomitetului 
Camerei Reprezentanților 
pentru Europa și cu congres
menii W. R. Poage și C. 
Pell. De asemenea, membrii 
delegației române au parti
cipat la o ședință a unui co
mitet al Camerei Reprezen
tanților.

• LA CLUBUL URBIS DIN 
MADRID a avut loc vernisajul 
unei expoziții de artă populară 
românească. La inaugurare au 
participat academicieni și scri
itori spanioli, reprezentanți ai 
unor instituții culturale, critici 
de artă, ziariști, membri ai cor
pului diplomatic. După verni
saj, poetul Gerando Diego, 
membru al Academiei spaniole, 
a prezentat conferința „Impresii 
din Republica Socialistă Româ
nia".

ACORD
SOVIETO-FINLANDEZ

• ALEXEI KOSIGHIN, pre- 
' ședințele Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S., și Ahti Karjalainen, 
primul ministru al Finlandei, au 
semnat marți la Moscova un 
acord cu privire la dezvoltarea 
colaborării economice, tehnice 
și industriale dintre cele două 
țări.

• ÎN SALA DE CONFERIN- 
ȚE de Ia „Club des Pins**  de 
lingă Alger s-a deschis un co
locviu internațional, consacrat 
învățămîntului științelor sociale 
și contribuției sale Ia dezvolta
rea economică. La colocviu iau 
parte profesori și cercetători din 
numeroase țări. Din Republica 
Socialistă România participă 
prof. dr. docent Vasile Nichita, 
decanul Facultății de filozofie 
din București.

Aniversarea P.S.U.G
La Berlin, transmite agenția A.D.N., a avut loc marți, în pre

zența lui Walter Ulbricht, Willi Stopli și a altor conducători de 
partid și de stat, o adunare festivă consacrată aniversării unui 
sfert de veac de la crearea Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Cu acest prilej, a făcut o expunere Friedrich Ebert, membru al 
Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania.
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• DE O JUMĂTATE DE ZI 
mă aflu la Berlin. Oraș al 
bulevardelor largi și al parcu
rilor, al pietonului grăbit, al 
șantierului și al coșurilor fu- 
meginde ale uzinelor, al mu
zeelor, galeriilor incărcate și 
al bibliotecilor universitare, al 
lucrurilor și al locurilor pe 
care voit îți impui să nu le 
uiți. Să nu uiți, de pildă, o 
recentă realizare : turnul tele
viziunii, înalt de peste 360 de 
metri ce a inghifit într-o altă 
modelare cam tot atîta oțel cît 
Turnul Eiffel... Să nu uiți Unter 
den Linden-ul („Sub tei“), stra
dă cu multiple rezonanțe în 
istorie, ce începe la poarta 
brandemburgheză și se închide 
după mai multi kilometri 
în Marx-Engels-Platz, pe 
care o străbați în zig-zag 
pentru a-ți purta pașii și în 
foaierul Operei de stat, și sub 
cupola încă în ruină (să nu se 
uite !) după război a Catedra
lei Sf. Hedviga, pentru ca apoi 
să-i odihnești la „Kommode" 
celebra cafenea a Operei. Șl, in 
continuare, să cutreieri gale
riile fostului „Zeughaus“, acum 
muzeu de istorie germană, 
Neue Wache, monument în 
memoria victimelor fascismului 
și militarismului (iarăși, să nu 
se uite !>. în arhitecturala 
curte, pe culoarele și în aulele 
universității Humboldt și la 
Biblioteca de stat germană In 
rafturile căreia sînt adunate 
peste un milion și jumătate de 
cărți. Să nu uiți „muntele" 
orașului, unde Hitler își con
struise două dintre monstruoa
sele sale bunkerc peste ale că
ror ruine s-au adunat in primii 
ani de după eliberare rămăși
țele a mii de case dis
truse. Au cărat locuitorii Ber
linului pămînt pentru a nive
la totul, au plantat arbori și 
„ori, au semănat iarbă pentru 
a-i reda „muntelui" înfăți
șarea de la început — pașnică 
și gălăgioasă colină a tinere(ii 
— iarna pîrtie de schi și joacă 
de săniuțe, vara punct de dis
tracție și odihnă.

Și, în același timp, nu poți 
să nu-1 remarci pe berli- 
nez, fie că-1 întilnești în 
Alexanderplatz, sau în cartie
rul Hans-Lach, pc Karl Marx 
Allee, in Friedrichstrasse, sau 
în oricare altă arteră. E omul 
cu preocupări. Timpul și-l dră
muiește între uzină, școală sau 
instituție, familie și odihnă. La 
nouă seara, orașul pare pustiu. 
Localurile, deși deschise, sînt 

g ocupate doar pe jumătate. Și 
nici pe atîta... Metroul și 
S-Bahn-ul circulă aproape 
goale. In schimb, vineri după- 
amfază, seara și noaptea ai 
senzația că nimeni nu rămîne 
acasă. Străzile, magazinele, 
cinematografele, teatrele și lo
calurile sînt tixite. In 21 de 
săli tradiționale, tineretul dan
sează. E singura zi din săptă- 
mîhă cînd berlinezul merge în 
vizită sau primește oaspeți. La 
sfîrșit de săptămînă, cu auto
buzul, cu trenul, automobilul 
sau cu bicicleta multe familii 
pleacă spre ținuturile delu
roase ale Saxoniei și Turingiei, 
spre Marea Baltică sau spre 
pădurile din luncile Spreei, 
Elbei și Oderului, spre caba
nele din zona lacurilor din 
nord. La sfirșit de săptămînă 
orașul pare pustiu. Doar pen
sionarii, așezați pe bănci, pu
făie din pipe, iar turiștii, me
reu in număr impresionant, 
pot fi intilniți in parcuri sau 
inundînd muzeele, străzile ce-i 
poartă uneori, simultan, de Ia 
o epocă la alta, de la stilul ar
hitectonic de cel mai modern 
rafinament pină la barocul din 
la belle epoque, în piețele largi 
străjuite de edificii complicat 
structurate in înălțimea lor la 
podurile greu încercate ale 
Spreei, fiecare cu istoria lui, 
mai veche sau mai nouă.

• BERLINUL este nu numai 
metropola ce te face să intri 
în „criză de timp“. El este și 
punct de plecare și de reîn
toarcere al 
lui Bach, 
Schiller.

Răsfoind, 
scrise în fuga mașinii sau pe 
cele făcute în scurtul popas 
dintr-o uzină sau dintr-un 
muzeu, la o întîlnire cu acti
viști ai F.D.J. sau la o insti
tuție centrală, în altă parte, 
îmi dau seama că îmi este im
posibil să transeriu aici cît aș 
dori. Spațiul tipografic e ma
tematică și nimic altceva ! La 
cp să renunți ? La ce să ră-

călătoriei în țara 
Goethe, Luther,

acum, însemnările

mîi ? Ceea ce am notat pe o 
filă a bloc-notesului mi se 
pare că se detașează de ceea 
ce am parcurs... Se spune că 
fiecare 
intr-un 
îi este 
această 
de constructori și 
poeți și turiști în octombrie, 
cînd la amiază soarele dogo
rea, iar seara și dimineața fri
gul îți pătrundea în oase, cînd 
seninul devenea 
furtună, cînd 
numai cîțiva 
tri, admirai 
curcubeu ale 
sub cupola soarelui, 
prin pinza deasă a ploii, sau 
opreai pentru 
cu bulgări de

țară trebuie vizitată 
anotimp anume, care 
propriu. Eu am văzut 
țară de 17 milioane 

tot atîția

fulgerător 
de-a lungul a 

zeci de kilome- 
reflexele de 

pădurii arămii 
treceai

o bătaie bună 
zăpadă.

Urmăresc cu 
vi
de

• LEIPZIG.
bucuria unei descoperiri 
trinele mari ale librăriilor 
specialitate. Cărți de medici
nă, de muzică, de tehnică... 
Nu întîmplător, Leipzig-ului I 
se spune „Die Stadt des Bu- 
ches“, orașul cărții. Aici se ti
păresc jumătate din cărțile ce 
se întîlnesc în librăriile țării. 
Aici învață o treime din stu
denții Republicii Democrate

oră, au murit 150 000 de oa
meni. într-o singură oră ziduri 
ce adăposteau*  valori inestima
bile au devenit ruine. De a- 
tunci, au trecut două decenii 
și jumătate. Multe, chiar foar
te multe din ruinele rămase 
în urma crîncenului bombar
dament au fost înlăturate. 
Ritmul construcției și recon
strucției este deosebit. Orașul 
a reînnăscut. Zweinger-ul, a- 
ceastă remarcabilă operă 
hitectonică adăpostește 
nou pînzele lui Leonardo 
Vinci, Rafael, Rubens, 
Eyck, Van Dyck, Murillo, 
rer și ale atîtor altor i 
maeștri ai tuturor școlilor eu
ropene de artă. Centrul și car
tierele se impun atenției prin 
blocuri de zece și paisprezece 
etaje ce încorporează aproape 
o sută de mii de apartamen
te. Universitatea tehnică îi 
primește în aulele și labora
toarele sale pe cei 18 000 de 
studenți, iar uzinele, peste 
cincizeci la număr, produc și 
exportă.

Vizităm Uzina de transfor
matoare și aparate electronice, 
„stea“ de primă mărime a in
dustriei electrotehnice din 
R.D.G. Este producătoarea ce-

DE IA BERLIN

ar- 
din 

) da 
Van 

, Dii- 
mari

Însemnări de GH. FECiORU

Germane. Aici, de două ori pe 
an — în martie și în septem
brie, oameni de afaceri de pe 
cinci continente își dau întîl- 
nire la cele două ediții ale Tîr- 
gului. în cele de două ori cîte 
nouă zile, un bilet de tren pen
tru Leipzig se obține cu greu
tatea unui loc în sală la cea 
mai așteptată premieră, iar 
locurile la hotel sînt progra
mate cu săptămîni înainte. E- 
fortul însă e răsplătit... Cu 
toată istoria sa de peste opt se
cole, Leipzig-ul e cel mai mo
dern dintre orașele Republicii 
Democrate Germane.

• MAȘINA aleargă 
imensa fîșie de beton. Trei ore 
de mers și... Dresda. Bulevar
dele largi încărcate de ver
deață, apele Elbei care-și con
tinuă pașnica lor curgere, 
blocurile construite după cele 
mai exigente cerințe ale arhi
tecturii moderne, fac „casă 
bună**  cu maiestoasele siluete 
ale vechilor palate, nenumă
rate fîntîni — adevărate ope
re de artă. Toate îți vin în 
întîmpinare pentru a-ți povesti 
despre renașterea Dresdei. 
Pentru că, în istoria ei a 
existat 13 februarie 1915 
cînd... Cînd atîta exploziv s-a 
folosit îneît totul a fost pre
făcut în ruină. într-o singură

pe

Imagine din Leipzig.

și difuzoril din întreprinderi șl instituții.

: lor mai mari întrerupătoare e-
■ lectrice din țară, cu tensiuni 
: de 400 kilovolți, a transforma-
■ toarelor de forță și tablourilor
■ de comandă și — lucru amintit 
! aici cu deosebită mîndrie — a
■ unei largi game de aparatură 
- electronică folosită în medi- 
i cină. Peste 90 Ia sută din ope- 
: rații sint automatizate, cea mai
■ mare parte a utilajelor fiind
• realizate in sectorul de con- 
I cepție și autoutilare al uzinei
• — sector prin tradiție încre

dințat tinerilor muncitori,
I maiștri șl ingineri. Despre gra

dul ridicat de tehnicitate și 
competitivitate al produselor 
vorbesc de la sine cele peste 
o sută de medalii de aur obți
nute în ultimul deceniu la di
ferite tirguri și expoziții in
ternaționale, confirmarea în
treprinderii de patru ori frun
tașă în întrecerea socialistă pe 
ramură, decorarea cu ordine 
și medalii ale R.D.G. a mai 
bine de cinci sute de salariați 
ai uzinei. Realizatorii ? A- 
proapc 3 000 de muncitori cu 
înaltă calificare pregătiți la 
școala întreprinderii, maiștri 
și ingineri, un colectiv a cărui 
vîrstă medie nu depășește 27 
de ani.

Răsfoiesc bloc-notesul. Be- 
văd Meissen-ul, citadela por
țelanului și cetatea regilor

• saxoni, Erfurt-ul, sau „mica 
Veneție" — centrul medieval 
puternic subliniat prin podul 
negustorilor de mărunțișuri, 
casele patricienilor, muzeul 
Anger, oraș al expoziției hor
ticole internaționale, (I.G.A.) 
unde florile stăpînesc nu mai 
puțin de 100 de hectare. 
Potsdam-ul eu palatul Sans
souci și castelul Cecilienhof, 
Eisennach-ul eu casa natală a 
lui J. S. Bach, ce adăpostește 
intr-un splendid muzeu instru
mente muzicale și amintiri din 
viața familiei muzicianului si 
cu uzinele de automobile. 
Weimar-ul, orașul lui Goethe 
și Schiller.

Peste tot, țara te intimpină 
cu ospitalitate. Frumusețile ei, 
istoria ei, bogăția ei, hărnicia 
oamenilor dovedită în produ
sele uzinelor și în rodul cim- 
piei îți rămîn gravate in 
memorie.

Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scînteii'


