
Ședința Comitetului
Executiv al C.C.

1 

| Noi in muncă, in viața de organizație I 
|— Opt primi-secretari de comitete județene! 

U.T.C. despre un subiect la ordinea zilei : ■
INFUZIA DE NOUTATE Șl PERSPECTIVELE!

al P.C.R.
CONSOLIDĂRII El.

|® în cadență vie, ostășească

I 
I.

I 
I
1

\

î 
î 
î

î 
î

PREMIILE UNIUNII SCRIITORILOR PE 
ANUL 1970
PREFAȚA LA O EXPOZIȚIE, STUDEN
ȚEASCĂ
ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE
O creație memorabilă : LORAND LO- 

HINSZKY
t i 4

7 I

ț
î 
î
A
V 
A
A 
î
I 
î

școlii si-au
■> ■>

desemnat
olimpicii

Tn ziua de 27 aprilie 1971 a avut loc ședinfa 
Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezida
tă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român. Au 
participat miniștri și șefi ai unor organizații și 
instituții centrale.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și adop
tate următoarele proiecte de legi: proiectul 
legii privind organizarea și dezvoltarea activi
tăților industriale, de prelucrare a produselor 
agricole, construcții și prestări de servicii în 
unitățile aparținînd consiliilor populare, coope
rativelor agricole, meșteșugărești și de con
sum ; proiectul legii pentru organizarea, ad
ministrarea și folosirea pajiștilor, loturilor zoo
tehnice și semincere, precum și a stațiunilor 
comunale de montă ; proiectul legii privind 
acordarea unor scutiri și reduceri de impozit 
pe veniturile realizate de gospodăriile agricole 
aparfinînd membrilor cooperativelor agricole 
de producție și producătorilor individuali.

Comitetul Executiv al C.C al P.C.R. a hotărît 
ca aceste proiecte de legi eă fie supuse spre

dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România.

In continuare. Comitetul Executiv a dezbă
tut și adoptat măsuri de reglementare a unor 
probleme sociale ale membrilor cooperativelor 
agricole de producție : acordarea gratuită de 
asistență medicală și medicamente. înlesniri la 
trimiterea la tratament în stațiunile balneo-cli- 
materice, acordarea de ajutoare pentru copii, 
ajutoare în caz de boală, pentru naștere și 
lehuzie.

Aceste măsuri vor fi publicate în presă și 
supuse dezbaterii adunărilor generale ale coo
perativelor agricole de producție.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai 
adoptat hotărîri privind realizarea unor lucrări 
de investiții în industria chimică și metalurgi
că, tarifele pentru transportul mărfurilor în 
cabotaj pe Dunăre și pe alte căi navigabile 
interioare ale Republicii Socialiste România, 
pentru transportul unor mărfuri pe calea fera
tă între porturile dunărene, precum și hotărîri 
privind alte domenii ale activității curente.

Proletari^ din toate {țările, uniți-vă *
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Fizica — ne dăm seama pri
vind acum sala — se detașează 
tot mai mult ca o știință pentru 
care foarte mulți elevi fac de-a 
dreptul o pasiune. Acum vreo 
cîțiva ani, fizica abia se instala 
ca disciplină de olimpiadă, ală
turi de matematică și literatură ■ 
română. Azi, ea aduce numai la 
startul olimpiadei republicane 
507 de concurenți — tot alîți 
cîștigători ai trofeelor condrsuy 
lui) din faza anterioară, după ce 
a determinat confruntarea a 

Z79 500 elevi în alte faze de con- 
1 curs.

Ne face plăcere să trecem în 
revistă sala premierii. Sînt foarte 
mulți „recidiviști“ în ea. Au mai 
crescut, s-au maturizat, dar au 
rămas la fel de dornici de a cîș-
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PORȚILE DE FIER : In timpul lucrărilor de montare a rotoru 
grupul V.

lui turbogeneratorului de la 
Foto: O. PLEC AN

Desfășurlndu-și manifestă
rile sub semnul măreței ani
versări a semicentenarului 
partidului, eveniment de re
marcabilă semnificație în is
toria contemporană a țării, 
festivalul „Gh. Asachi" al 
studenților din Institutul Po
litehnic ieșean constituie un 
călduros omagiu adus con
ducătorului înțelept al po
porului român — Partidul 
Comunist, se spune în tele
grama adresată cu acest pri
lej de studenți Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu.

Vă asigurăm, tovarășe se
cretar general, prin dumnea
voastră conducerea de par
tid și de stat, că nutrim un 
sentiment de profundă mîn- 
drie patriotică pentru activi
tatea laborioasă desfășurată 
de Partidul Comunist Român, 
pentru eforturile și consec
vența cu care acționați în 
slujba progresului României 
socialiste, fiind hotărîți sa 
contribuim cu abnegație și 
devotament la realizarea mă
rețului program trasat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.

PROMOVAREA

PROGRESULUI

TEHNIC
Componentă majoră a politicii P. C. R
de făurire a bazei tehnico-materiale

ADRIAN STANCULESCU

tiga premiile olimpiadei. Sînt 
figuri noi, multe, mai copilărești, 
le-au luat looul celor care acum 
se găsesc în amfiteatre, abor- 
dind fizica la nivelul studenției. 
Cine s-a impus oare, ce nume 
noi apar pe firmamentul școlii 
de fizică la nivel liceal ? Le vom 
afla. Concursul a presupus se-

Vă mai amintiți ? Vorbindu-ne 
despre intențiile dv. de viitor ne-ați 
invitat să revenim peste un an —

și am revenit pentru a consemna

ASIMILAREA
IN PRODUCȚIE 
A IDEILOR

Sinteza realizărilor pe primul 
trimestru este cea mai ilustra
tivă dovadă a tenacității cu ca
re petrochimiștii din Ploiești iși 
îndeplinesc angajamentele lua
te în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român. Ei 
au realizat în afara prevederi
lor o producției globală în va
loare de 6 milioane lei. S-au 
produs pînă în prezent peste 
165 tone polietilenă, 7 tone de- 
tergenți. 9 tone anhidridă ftali- 
că. piese de schimb în valoare 
de 18 000 lei și utilaje chimice în 
valoare de 26 000 Iei. în toate 
realizările, în atmosfera de mun
că din aceste zile se intuiesc 
succesele finale, onorarea exem
plară a cuvîntului dat. Decer
narea pentru a doua oară con
secutiv a „Steagului roșu“ și a 
„Diplomei de onoare" de între
prindere fruntașă în întrecerea 
socialistă pe 1970 se justifică o- 
dată mai mult

MODELUL MATEMATIC — 
MODELUL INTELIGENȚEI
Se afirmă că economia națio

nală are nevoie acută de etile
na, că toate eforturile, spiritul 
de inventivitate, căutările de zi 
cu zi ale specialiștilor combina
tului sînt îndreptate spre acest 
obiectiv : sporirea producției
peste nivelul atins pînă acum, 
peste parametrii proiectați ai in
stalației.

— Intenții, desigur, îndrăzne
țe, dar realiste. Ați reușit ? 
Cum ați procedat ?

— Cum vă spuneam și atunci
— reia dialogul după un an de 
zile tovarășul ing. Toma Vlad, 
adjunctul șefului secției, olefine
— scopul urmărit de noi era a- 
coperirea parțială a deficitului 
de etilenă. Pentru aceasta ne
am propus aplicarea diferitelor 
studii care vizau cracarea in
tensivă a materiei prime. Pro
ducția de etilenă a crescut în 
urma aplicării acestor idei cu 
cinci la sută față de nivelul 
proiectat.

— O altă idee despre care ne 
modelul

ADUS
UN OMAGIU
PARTIDULUI

societății socialiste multilateral dezvoltate
Conf. dr. O. DUMITRIU

TEODOR DUMITRESCU

Făcînd bilanțul marilor înfăp
tuiri ale poporului român, con
dus de partid, pe drumul con
strucției socialismului. Congre
sul al X-lea al P.C.R. a stabilit 
ca obiectiv fundamental pentru 
dezvoltarea economico-socială a 
României în următorul deceniu, 
lărgirea și perfecționarea conti
nuă a bazei tehnico-materiale a 
țării, făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate. O 
componentă majoră a înfăptui
rii acestui amplu proces social, 
care va duce la înflorirea sub 
toate aspectele a societății noa
stre este promovarea largă a 
progresului tehnic în economia 
națională în pas cu cerințele re
voluției tehnico-științifice con
temporane, care în epoca noas
tră devine unul din factorii 
principali ai producției mate
riale, ai valorificării superioare 
a potențialului economic și dez
voltării social-culturale a unei 
țări. Desigur, nu se poate pune 
semnul egalității între progre
sul tehnic și progresul social, 
legătura dintre acestea find de
terminată în mod esențial de 
caracterul orînduirii. Dar nu
mai prin încorporarea cuceriri
lor progresului tehnic se poate 
făuri acea bază materială ne
cesară pentru ca societatea so
cialistă să creeze omului un 
trai îmbelșugat, un înalt nivel 
de civilizație și cultură.

Cuceririle contemporane ale 
științei și tehnicii reprezintă un 
element de primă importanță în 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale societății. Constituind o no
țiune dinamică, progresul tehnic 
exprimă perfecționarea continuă 
a mijloacelor de muncă, a o- 
biectelor muncii și a tehnologiei 
producției. Progresînd în ritm 
rapid sub impulsul dezvoltării 
științei, tehnica oferă noi mij-

LUCIA CRISTACHE

(Continuare în pag. a 111-a)

ROMULUS LAL
CANTINELOR-RESTAURANT

(Continuare în pag. a Il-a)

In dezbatere

pentru

PROIECTUL DE LEGE PRIVIND ACTIVITATEA

RAIDUL NOSTRU ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

Interviul nostru cu
D. GHEORGHIȘAN 

prim secretar al Comitetului 
municipal București 

al U.T.C.

vorbeați atunci era 
matematic...

— Da, ne-am propus găsirea 
modelului matematic 
funcționarea la parametrii op
timi ai instalațiilor. Pînă acum 
ani stabilit un astfel -de model 
pentru instalația de piroliză a 
propanului. El se datorește unui 
colectiv al secției format din 
tinerii ingineri Horia Florescu, 
Adrian Boieru, Horia Micu, Ion 
Iordache și Marian Pestrea. E- 
ficiența a fost imediată. S-a 
obținut o producție cu opt la 
sută mai mare față de capacita
tea proiectată a instalației res
pective.

La realizările de ansamblu din 
secția olefine o contribuție im
portantă a adus organizația

— In aceste zile, întrea
ga țară intîmpină cu noi 
și remarcabile succese 
marea sărbătoare a harni
cului nostru popor — îm
plinirea unei jumătăți de 
veac de la crearea P.C.R. 
Vă rugăm, tovarășe prim 
secretar, să ne vorbiți des
pre semnificația acestui 
eveniment pentru tinere
tul Capitalei.

■loace pentru sporirea resurse
lor materiale ale societății, pen
tru creșterea productivității 
muncii, îmbunătățirea condiții
lor de muncă și ușurarea mun
cii omului.

In cele peste două decenir-de 
construcție socialistă, da
torită înfăptuirii programelor 
elaborate de partid, România 
a devenit o țară cu o econo
mie puternică și dinamică în 
plin proces de dezvoltare și 
modernizare. Industria a deve
nit ramura conducătoare a eco
nomiei, contribuind în pre
zent cu 60 °/o la crearea veni
tului național. In 1970 in
dustria producea în numai 22 
de zile întreaga producție a a- 
nului 1938. S-au dezvoltat vigu
ros ramurile hotărîtoare pentru 
dotarea tehnică a economiei, 
construcția de mașini si prelu
crarea metalelor, chimia, ener
gia electrică și termică, care de
țin în prezent o pondere de pes
te 36®7o în producția industria
lă. Succese însemnate sînt în
registrate în agricultură ca și 
în celelalte ramuri ale produc
ției materiale.

Dezvoltarea bazei tehnico-ma
teriale în noua perspectivă a 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate impune să 
întreprindem noi și însemnați 
pași în direcția creșterii și mo-

lecție severă. Concurenții și-au 
asumat riscul că pot pierde. Dar, 
de fapt, nu e nici o pierdere, e 
un cîștig, un cîștig pentru ei, 
pentru școală. Sincer vorbind, ne 
pare rău pentru cei aajp n-au 
obținut nici un premiu. Și lor, 
desigur. Deși există un premiu 
așa-zis de consolare. Sentimen
tul satisfacției că te știi trecut 
în. nomenclatorul olimpiadelor ca 
fizician pasionat.

Au fost felicitați pentru onoa
rea de a se număra printre con
curența unui concurs ale cărui 
rezultate sînt închinate semicen
tenarului partidului. Le-au fost 
adresate cuvinte de îndemn și 
de laudă din partea Ministeru
lui Învăț ămîntului. a C.C. al 
V.T.C. și a societății științifice 
de specialitate — lor și profe
sorilor care îi pregătesc.

Șaptesprezece premianți au 
urcat podiumul succesului și 47

L. L.

(Continuare în pag. a V-a> (Continuare în pag. a Il-a)

PROFESORUL
de ION CRÎNGULEANU

„Mi-am amintit de tine Nicolae Andreiș. N-aș vrea sâ 
crezi că sînt un sentimental obositor. Pentru păstrarea 
sentimentelor mele, mă țin la depărtare de oamenii pe ca- 
re-i iubesc. Cu tine însă e o chestiune mult mai complica
tă. Te-am cunoscut într-un asemenea moment cînd orice 
cuvînt cîntărește greu de tot, contează. Toată povestea a 
început într-o sală de bibliotecă, în urmă cu șaptesprezece 
ani. Tu erai în capul unei mese, cu o frunte grea, lumi
noasă. Era ca acum, primăvara cu fulgi de zăpadă și flori 

ce sat vin, ce vreau și de ce 
de unde sînt, că scriu poezii.

E timpul ca toate semă

nătorile să intre in brazdă
în timp ce o serie de județe 

din partea centrală a tării a- 
nuntă încheierea însămînțări- 
lor din campania de primăvară, 
în nordul Moldovei lucrarea se 
află acum în plina ei desfășu
rare. în județele acestei zone,

Suceava înregistrează cele mai 
mici procente de 
planului, porumbul 
aseară) semănat pe 
sută din suprafață.
porumbului este început în toa
te cele 95 cooperative agricole

îndeplinirea 
fiind (pînă 
numai 30 la

Semănatul

ale județului, iar plantatul car
tofului, pe aproape toată supra
fața care i-a 
cestei culturi 
mînța e deja 
nizînd bine
mașinile la

fost repartizată a- 
(23 000 ha) să- 

sub brazdă. Orga- 
munca, folosind 
randamentul lor

maxim, multe unități vor ter- 
mina semănatul porumbului în 
cel mult două-trei zile. Intre a- 
cestea pot fi amintite coopera
tivele agricole din Fălticeni,
Stroești, Drăgușeni, care pînă 
acum au realizări de peste 
70—80 la sută. Lucrînd în 
schimburi prelungite, și folo
sind la pregătirea terenului și 
elevii practicanți, secțiile de 
mecanizare reușesc să înregis
treze în această primăvară, in 
cele mai multe unități, un. ritm 
de lucru foarte bun. „Viteza de 
lucru pe semănătoare, de 25 
hectare la zi, ca în acest an, ne 
declară Mihai SANDU, pre
ședintele cooperativei din Dum
brăveni, noi nu am avut nici 
odată. Și această viteză nu e în 
detrimentul calității. Dimpotri
vă, lucrarea se execută la un 
nivel agrotehnic superior’*.

NICOLAE COȘOVEANU

(Continuare în pag. a V-a)

Recentul proiect de lege 
privind activitatea cantine
lor — restaurant pentru sa- 
lariați, supus spre dezbate
re opiniei publice a fost pri
mit și discutat cu viu 
res de 
muncesc 
cultură, 
stat.

Alături 
propuneri concrete, de interes 
local, care s-au cernut din a- 
ceste dezbateri, corespondenții 
ziarului, au reținut, discutînd 
cu tinerii, și o serie de sugestii 
vizind completarea și îmbu- 

lege.
res- 
Ex- 
(Pe-

către tinerii 
in industrie, 
in institufiile

inte- 
care 

agri- 
de

de nenumăratele

nătățirea proiectului de 
Astfel, Eugenia Grosu, 

ponsabila cantinei de la 
ploatarea minieră Dîlja

troșani), relevînd numeroasele 
dificultăți pe care le ridică 
pentru buna și operativa 
aprovizionare a cantinelor 
formularistica contabilă deo
sebit de complicată, propune 
ca în articolul 26 al legii să 
fie adăugată o prevedere pri
vind simplificarea modalități
lor de achiziționare a ali
mentelor din comerțul de 
stat și cooperatist sau de la 
particulari. S-ar putea chiar 
— sugera interlocutoarea

Anchetă realizată de :
V. RAVESCU, I. CHIRIC, 
I. ClMPEAN, AL. BAL- 
GRADEAN, I. DANCE A, 

O. NEGRU

(Continuare în pag. a U-a)

de zarzări. M-ai întrebat din 
umblu desculț. Eu ți-am spus 
Erai un 
nu sau f _ .
ca despre sfinți. Am rămas ...___________  r____ __
întregi să-mi arăți tot orașul Botoșani, școlile, elevii, pro
fesorii, artiștii, derbedeii, oamenii cinstiți, lichelele, monu
mentele. Și iar m-ai adus în biblioteca aceea și mi-ai spus 
că trebuie să învăț mai bine. într-una din zile, m-ai aus. 
adică m-ai luat la Uzinele Textile Moldova și la o coopera
tivă de încălțăminte să citesc poezii. Acolo, eu mă mun
ceam să zic bine și ție îți plăcea. Dar eu te invidiam 
pentru că erai în ochii tuturor, cum ești și azi, profesorul, 
omul iubit de toată lumea pentru sufletul și mintea iui 
deosebite.

în altă z. m-ai dus la tine acasă și mi-am zis „ce-i tre
buie omului ăsta atîtea cărți" cînd ți-am văzut biblioteca. 
Ai pus la patefon o placă, dar mă plictisea și-ai închis 
aparatul cu un zîmbet înțelegător. Nu puteai face mare 
lucru din mine ; nu mergea ! Apoi, m-ai încălțat și m-ai 
trimis acasă, spunîndu-mi să mă întorc la toamnă la liceu 
și să fiu tare. Vara a trecut repede și-am devenit elev la 
..Laurian" și din nou te-am invidiat pentru că, aici, erai 
toată ziua astupat de lume și eu credeam că nu mă mai 
vezi. Apoi, îmi era frică să nu mă crezi lingușitor dacă 
mă tot împingeam să fiu văzut de tine. încă nu înțelegeam 
că stăpîneai, cu o putere stranie, toate generațiile pe care 
le învățai carte și le strigai ca un propovăduitor : „Gtiți-I 
pe Eminescu și veți căpăta puțin geniu". Totul era să-ți fiu 
credincios pînă la devoțiune. Prin tot ce făceai, erai un

îsculf. Eu ți-am spus de unde sînt, câ scriu poezii, 
țăran curat la suflet și-mi vorbeai despre Ibrăilea- 
Philipide cel bătrin, despre Călinescu, mai frumos

impresionat. M-ai purtat zile

(Continuare în pag. a U-a)
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La Pitești 
FESTIVALUL CINE 
AMATORILOR

întîlnirea se deosebește de 
ceea ce obișnuit înțelegem prin 
Festival cinematografic. O în- 
tUnire simplă. O întîlnire de 
lucru. Oameni talentați plini de 
pasiune, încearcă, cu filmele lor, 
adesea realizate cu mijloace 
tehnice precare, să exprime spe
cificul mediului social în care 
trăiesc. Varietatea tematică a 
filmelor prezintă și cantitatea 
(peste 140) creează, pentru ju
riu, o răspundere deosebită. In 
componența sa remarcăm pre
zența scriitorului Dumitru Radu 
Popescu, a regizorului Geo Sai- 
zescu, Virgil Calotescu, a critic 
cilor Eva Sîrbu, Călin Căliman 
și a operatorului I. Cosma.

Prima zi a festivalului a trecut 
rapid, în proiecții și discuții. Or
ganizatorii au scos o foaie vo
lantă cu primele cronici, inter
viuri și declarații. Din categoria
documentarelor s-au remarcat i - x «filmele : ..Ulița Bădășenilor- de | Be~ £

pentru care urmează să plăteas
că chirie în condițiile prevăzute 
prin lege.

— Care sînt criteriile de atri
buire a acestor locuințe ?

mai de specialiștii cu studii su
perioare, ci și de 'cadrele medii, 
oart beneficiază și 'ele de aceas
tă prevedere.

— Care este gradul de confort 
al locuințelor ?

— Noi am difuzat cîteva pro- 
iecte-directivă pentru aparta
mente de 2—4 camere. Locuințe
le construite în 1971 au un ca
racter experimental, urmînd ca, 
pe baza sugestiilor celor ce se 
vor muta în ele, să definitivăm 
proiectele în anii viitori. Ori
cum, s-a ținut cont de specificul 
rural, prevăzîndu-se bucătării și 
cămări mai mari decît In oraș. 
Indicațiile sînt ca acolo unde e 
posibil acestor locuințe Să li se ■ 
asigure încălzire centrală de la ; 
instalații existente sau prin con
struirea unor centrale care să 
deservească și alte instituții so- 
cial-culturale din comună. Alt
fel vor fi dotate cu sobe pentru I 
combustibil solid. Toate vor a- I 
vea instalație de canalizare ; fie I 
că vor fi racordate la rețeaua I 
existentă în comună, fie că, în I 
lipsa acesteia, vor avea puțuri I 
cu pompă și puțuri absorbante. I

— Locatarii lor vor căpăta și I 
loturi de teren, cultivabile ?

CONCURSURI

• RÎMNICU VÎLCEA : 
Două zile de poezie

— Ace*Ieasi ca la oraș, conform 
legii : condițiile de. locuit pre
zente, situația familială, vechi
mea și aportul la locul de .mun
că. Atribuirea se face de către 
consiliul popular al comunei res
pective. Aș dori să adaug ca pe 
lîngă aceste locuințe construite 
din fondurile statului, de către 
întreprinderi de stat, cadrele de 
specialiști care lucrează în me
diul rural îșj pot ridica, în re
gie proprie, locuințe proprietate 
personală folosind credite de la 
stat. Acestea se pot ridica pînă 
la 15 000 lei cu termen de ram- 

Virgîl MoscaliUC Suceava, I bursare de 10—15 ani. Creditele
„Vis de piatră" de Aurel Bărbu- I se not contracta Ia sucursala
leșcu Pitești, „Paralele" de I CEC din orașul oel mai apropiat.
Iosif Costinaș — Timișoara, 1
„Tîrgul de la Polovraci" de Emil 
Urse și Constantin - Lupuș — 
București. k

O impresie deosebită a făcut-o 
filmul de animație „Bila" de 
Cornel Militaru -r- București.

Așteptăm cu- ^deosebit interes 
cea de a- «treia zi, ziua filmelor I ng ATI
experimentale și artistice. Pînă I ■ LAVI VĂziVltfViMKA 11< 
atunci Festivalul se dovedește, | uc pe Q picritpi 
prin ținută, deosebit de serios I vc rc ° 
și util.

i Sîmbătă și duminică la Rm. I Vîlcea s-a desfășurat cea de a I doua ediție a concursului și fes- 
I rivalului de poezie patriotică I Nicolae Bălcescu, manifestare 
I organizată de către Casa crea- 
| ției populare și Comitetul jude- I țean Vîlcea al U.T.C. în cinstea 
I Semicentenarului partidului. A I fbst o adevărată sărbătoare a I poeziei care a antrenat creatori 
I și interpreți din 15 județe. Un 
I omagiu adus țării, partidului, 
I marelui patriot Nicolae Bălcescu. 
I Spectacolul propriu-zis la oare 

și-au adus contribuția 38 df 
poeți și 29 de recitatori a f_ _ 
următ de vizitatea Muzeului me- 

| morial N. Bălcescu cu care pri- 
i lej în pridvorul fostului conac 

a avut loc o masă rotundă , 
„Bălcescu șî îioi", însoțită de I 
prezentarea unor creații perso- I 
nale. Duminică seara, după fes
tivitatea de premiere, laureații 
au prezentat, în fața publicului 
vîlcean, recitaluri de creație și 
interpretare. ț

Au fost acordate următoarele | 
premii : |

Pentru creație : premiul 11—1 
George Țărnea — Vîlcea, două I 
prfemii III lui Romeo Cantemir I 
— Prahova și Dumitru Hălcea- I 
nu — Iași Mențiune: NieoTae I 
Sîrlbu — Vîlcea. premiul special I 
al Comitetului județean U.T.C. a I 
revenit lui Constantin Ghiciu- I 
les6u — Mehedinți. Muzeul me- I 
morial „N. Bălcescu" a acordat I 
lui George Popescu (Dolj) -un I 
premiu special pentru cea mai I 
reprezentativă creație originală I 
închinată lui Bălcescu. Pentru I 
interpretare, primele trei pre- I 
mii au revenit în ordine Clau- I 
diei Duminică (Argeș). Mănîcă I 
Maria Doina (Dîmbovița) și I 
Maurei Camciuc — Sibiu. O I 
mențiune a fost acordată Flori- I 
nei Dinii (Iași), iar premiul spe- I 
cjal al organizației județene I 
U.T.C. lui Tudor Savu (Vîlcea). I

A. B.

GH. BULUȚA
De la începutul anului, 42 000 

de tineri au vizitat Muzeul de la 
Doftana, iar peste 35 000 de, ti
neri— Muzeul de istorie a par
tidului, a mișcării revoluționare 
și democratice din România.

Printre activitățile deosebite i- 
nițiate de B.T.T. în cinstea se-

a I micentenarului P.C.R., la loc deCONSTRUIREA DE LO- I frunte se înscrie și acțiunea de 
ruikiTE DEMTDii /■*a I montare a unor plăci comemo-
vUIlMjE rcNIKU CA- I rative. Ele vor fi așezate peVîr-
DPCI E ne CPFCIAI KȚ| | ful Moțului din munții Apuseni, L/KCLE L/E □rCVIMLlull I vîrful ' Pietrosul ain munții 
CARE LUCREAZĂ LA I RoțJp,eiA,,pe vîrful Toaoa din 
_ . . I munții Ceahlău, pe vîrful Lăcă'iț
SATE ■.,.7 ... I din friilnțn Vrancei, pe vîrful O-. ... ■■■■.■■■ ....... I mul din munții Bucegi, pe vîr-
Amănunte ne oferă ing. A- I ful Negolul din munții Făgăraș, 
DRIAN ALECSANDRESCU, ! pe . virful Parîngul Mare din 
director adjun-et al Direcției de I ““aVi. ParJng. pț vîrful Reteza- 

și tocana £
atn CbbAL. I formate din cîte 5 tineri din fie

care-județ. In ziua de 8 mai, la 
amiază», va^avea loc, într-un ca
dru solemn, montarea plăcilor 
comemorative închinate aniver
sării a 50 de ani de la -crearea

Urmăcindu-se asigurarea u-
nor condiții, maj bune de locuit 1 
cadrelor ae'specialiști oare lu
crează în meaiul rural, mai ales 
în ideea de a-i sprijini' în stabi
lirea lor la sate, «va î-ncepej din 
acest an, pentru ei, construirea I 
de locuințe, din fondurile cen- I 
tralizate de stat în 1971 vor fi | 
realizate circa 500 de aparta- I 
mente urmînd ca din 1972 să se I 
construiască circa 1-000—1 500 de I 
apartamente anual. Ele vor fi I 
grupate în mici blocuri, ampla- I 
sate cu prioritate în comunele a I 
căror seniță de sistematizare a I 
fost deja definitivată. Practic, în I 
fiecare an se vor construi ase- I 
menea blocuri (parter, plus unul I 
sau două etaje) în 2—4 comune I 
stabilite de către fiecare Con- I 
siliu popular județean. Aș vrea I 
să precizez că în afara acestor I 
locuințe, M. A. I. A. S. A. și I 
U.J.C.A.R. vor construi, din fon- I 
durjle proprii, apartamente pen- I 
tru cadrele din agricultură. |

i ecrane nume deja aflate în pra
gul consacrării profesionale. 
Din prima gală s-a conturat 
verva și apetența față de in
strumentele comediei, calități 
proprii Iui Petre Bokor, verifi
cate, nu numai în conducerea 
actorilor, dar și în montajul 
sugestiv și angulațta ironică cu 
care privește regizorul perso
najele filmului „Fredonînd un 
recviem".

Au mai fost prezenți în festi
val cu pelicule î David Reu (cu 
„Poetul și țara" — corect docu
mentar istorie), P. Marinescu 
(cu „Impresii" — biografie a- 
fectivă a unor frumos filmate 
clipe de inspirație), S. Kaneva 
(cu „Uși închise" — moment al 
luptei ilegaliștilor subliniat de 
resursele dramatice ale monta
jului paralel), Cristiana Nico- 
lae (cu „Fapt divers" — reluare 
cu discrete nuanțe de umor și 

1 ae J tragic a unei știri inserată la 
fosț I rubrica generică), Al. Gaspar 

(cu „Cuprul" — microbiografie 
documentară a elementului), P. 
Mărgineanu (cu „Lucrurile" — i 
metaforică trimitere la viața o- 
bîectelor neînsuflețite). Studen
ții actori de Ia I.A.T.C. au o- 
ferit colegilor din Tg. Mureș 
montările „Diavolul alb" de 
J. Webster și „Divertisment 
*71*.

EDITORIALE

Cartea face parte dintr-o tri
logie a cărei primă parte, 
„Cauciuc", apărută în versiu
ne românească în 1963 în Edi
tura politică, s-a bucurat de 
succes ; ea a atins 10 ediții în 
limba germană și a fost tradu
să în 7 limbi. In prezentul vo
lum, autorul urmărește în con
tinuare destinul „eroului" său, 
cauciucul. Acțiunea se petrece 
în cea mai mare parte în ora
șul Akron, sediul concernului 
de anvelope „Firestone".

V. R.

... VECHITURI ÎN CUTII 
ORIGINALE. Tibor Laszlo 
Papp, din Cluj, fost gestio
nar la magazinul de piese au
to al secției auto nr. 2 din 
cadrul cooperativei „Deservi
rea" a fost găsit în urma u- 
nui inventar cu un minus în 
gestiune <de 34 000 de lei. Pri
mele cercetări au stabilit că 
a vîndut o serie de piese, 
manipulînd apoi actele de 
gestiune după cum credea de 
cuviință. De asemenea, pen
tru a diminua prejudiciul, 
„ingeniosul" tînăr (27 de ani) 
a introdus piese vechi în cu
tii originale, pe cele noi co- 
mercializîndu-le pe sub mi
nă.

...NOAPTEA E UN SFET
NIC... RĂU, cîteodată. Așa 
s-a dovedit în cazul lui Ga- 
vril Tăios (22 de ani), mun
citor la Exploatarea minieră 
Șuier, jud. Maramureș, care 
aflîndu-se în trecere prin Ba
ia Sprie și crezîndu-se pro
tejat de întuneric a atacat în 
plină stradă o femeie, a bă
tut-o și apoi i-a smuls poșe-

în Editura Politica au apărut: 
MANFRED KUNNE : 

FIRELE DUC LA AKRON 
(traducere din limba germană)

MARCEL POLLAND-DULIAN s 
Sclavia în zilele noastre 

(traducere din limba franceza)
Sclavia și iobăgia ca feno

mene mai mult sau mai puțin 
sporadice ființează încă, în di
verse forme, în acest sfîrșit al 
secolului al XX-lea. Potrivit 
datelor furnizate recent de 

. — — * ■ O.N.U., astăzi numărul persoa-
DE LA INSTITUTELE DE I nelor reduse la condiția de ADTĂ I sclavi depășește în lume cifra
AKIA I de două milioane.

FESTIVALUL NATIO
NAL AL STUDENȚILOR

Timp de două zile (24 și 25 a- 
prilie), orașul Tg. Mureș a fost 
gazda întrecerilor de teatru și 
film din cadrul primei ediții a 
Festivalului institutelor de arta. 
S-au întîlnit aici într-o con
fruntare colegială, studenții 
I.A.T.C. „I. L. Caragiale" din 
București și cei ai Institutului 
de teatru „Szentgyfirgyi Ist
van" din Tg. Mureș. Programul 
gazdelor a fost inaugurat de un 
recital de poezie în care s-au 
remarcat Arpad Szabo, Katalin 
Szeppessi și Karp Gyorgyi.

3 opere, 3 autori, 3 modalități 
de abordare a spectacolului au 
fost oferite publicului în prima 
zi la vizionarea pieselor „Stri
goii" de H. Ibsen, „Cunoașteți 
Calea Laptelui ?" de K. Witt- 
linger și ..Romulus cel Mare" 
de F. Diirenmatt, interpretate 
de studenții mureșeni.

★
începută din prima zi, vizio

narea producțiilor regizorilor 
de film de la I.A.T.C. a adus pe

AZI, ÎN LIBRĂRII

EDITURA MILITARĂ
• • 0 : „P.C.R. în viața soclal- 

politică a României" (lei 14).
EDITURA 

„CARTEA ROMANEASCĂ" 
C. Stănescu: „Cronici literare* 

(lei 7,25).
M. Dinescu • „Invocație nimă

nui" (lei 6).
M. Constantinescu: „Smog" (lei 

5,50).
I. Petran: „Moartea a doua* 

(lei 9,25).
G. Gherghei : „Armuri" (lei 5,25). 

EDITURA „ION CREANGĂ" 
Lewis Carroll : „Peripețiile Ali- 

sei în lumea oglipzii" (lei 16). 
EDITURA TEHNICA 

Al. Spătaru : „Teoria transmi^ 
siunii informației" vol. II. (lei

ta In care n-a găsit altceva 
decît buletinul de identitate 
și o batistă. Pe el l-au găsit 
în schimb organele de mili
ție (la numai cîteva ore du
pă comiterea infracțiunii).

...AU LEGAT-O LA OCHI, 
într-o seară, la locuința lui 
Erna Turk din Brașov, a su
nat soneria. A deschis și înă
untru au năvălit patra tineri. 
Unul a imobilizat-o și i-a a- 
coperit ochii cu amîndouă 
mîinile, amenințînd-o că o o- 
moară dacă strigă după aju
tor. în timpul acesta ceilalți 
au operat nestingheriți, pără
sind apoi locuința. Făptașii 
au fost identificați la foarte 
puțin timp după comiterea 
furtului. Ciprian Radu Ber- 
tescu are 16 ani și este elev 
la Școala „Johan Honterius" 
din Brașov. lonel-Marinel Co- 
ciodan (18 ani) nu lucrează 
nicăieri, dar fratele său Iu
lian Cociodan este elev la 
Școala generală din Bod. Au
rel Brunar, în vîrstă de 18 
ani, este, de asemenea, fără 
ocupație.

ca societății românești. Concret, 
despre mecanismul democratis
mului economic, Anchetă-dezba- 
tere la Uzinele „Timpuri 
din Capitală • 19,10 ------
Propoexpres • 19,20 îooi de seri 
— emisiune pentru ~
19,30 Telejurnalul 
20,00 50 de ani în 
cări « 20,20

la Central (orele 8,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
11,30; 16; 18,15; 20,30), Me-

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,45).

Noi"
Tragerea

rulează 
(ora 9), 

MEA

MIHAI LIȚA NADEJDA PROTOPOPOVA

[JȚnemu

PETRU ELES
(Urmare din pag. 1)

DAN VRAPCEA

► deținători ai unor mențiuni. Ii 
felicităm și le consemnăm nu- 

* ► meiZe:
> Clasa a lX-a — PREMIUL I:
< Dan Vuza, Liceul „Gh. Lazăr* — 
SBucwrești; PREMIUL I ACOR- 
<[DAT DE C.C. AL U.T.C.: 
C Adrian Onceanu, Liceul „Mihai
> Viteazul" — București; PRE-
< ► MIUL II: Victor Scafonea, Li-
< ceul nr. 2 — Lugoj; PREMIUL
> III: Marian Rozner — Iași.
> Clasa a X-a — PREMIUL I:
C Adrian Stănculescm, Liceul 
>24 — București; PREMIUL
? ACORDAT DE C.C. AL U.T.C.: 
C Petru Eles — Liceul nr. 10 •— 
j ► Timișoara; PREMIUL II: Ma-
< * rian Dancău ■■— Liceul „C. D. 
1 ► Loga“ — Timișoara; PREMIUL
> III: Mircea Boeriu, Liceul „Ni- 
r col/ie Bălcescu" — București. 
C Clasa a Xl-a — PREMIUL I: 
P Mihai Liță, ■— Liceul „Gh. La- 
r zar" — București; PREMIUL I

nr.
I

ACORDAT DE C.C. AL U.T.C.: 
Nadejda Protopopova — Liceul 
32 — București; PREMIUL II:
Mihaî Marin, Liceul „Nicolae 
Bălcescu" — București; PRE
MIUL III: Liviu Codriuc — 
Liceul „Mihail Eminescu" — Bo
toșani.

Clasa a Xll-a — PREMIUL 
I: Teodor Dumitrescu, Liceul 
„Nicolae Bălcescu" — Bucu
rești; PREMIUL I ACORDAT 
DE C.C. AL U.T.C.: Dan: 
Vrapcea — Liceul „Nicolae Băl
cescu" — București; PREMIUL' 
II : A. Mocofănescu — Liceul. 
„Matei Basarab" — București;, 
PREMIUL III: Liviu Trache,; 
— Liceul „Nicolae Bălcescu" —, 
Pitești; Teodor Vulcan — Liceul < 
nr. 1 Ploiești. *

Urmează Olimpiada interna- < 
țională 'de fizică — ediția 1971, < 
care se va desfășura la Sofia. < 
Cînd vom cunoaște componența < 
lotului nostru» o vom publica. <

Asimilarea ideilor
(Urmare din pag. 1)

U.T.C. prin inițierea policalifi
cării tuturor operatorilor.

Peste 70 de tineri au fost ca
lificați astfel în cea de a doua 
specialitate. Ne-am reamintit a- 
poi, fiind la acest capitol, ae 
aplicarea metodei drumului cri
tic în revizia planificată a in
stalațiilor, la care se gîndiseră 
specialiștii de aici.

— Ce puteți adăuga — refe- 
rindu-vă la această metodă — 
celor relatate înainte ?

— Am reușit scurtarea cu o 
zi a timpului de revizie — reia 
tovarășul inginer Vlad. Și acum 
să facem un calcul : la două re
vizii cîte am efectuat pînă a- 
cum am economisit 48 ore, ceea 
ce înseamnă un cîștig de 200 
tone etilena.

PRINTRE COLINELE VERZI :
I 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), Fero
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Excelsior (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15: 20,30).

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

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : ru
lează ' ” nn'
13,30; 
9,30; 
lodla 
18,30; _____

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

SUNETUL MUZlCn î rulează la 
Festival (orele 9: 12,30; 16,15; 20).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), 
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30), Modem (orele 9;
11,15; 13,30; 16: 18.30: 20,45).

CANARUL ȘI VISCOLUL : ru - 
lează la Lumina (orele 9; 11,la 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19,30), Volga 
(orele 9,45; 15; 19). Progresul (ore
le 15: 19).

RENEGATA ! rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17,45; 20).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re), Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30), Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45: 18,15: 20,30).

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Tomis (orele 
9,30; 12,30; 16; 19,15), Flamura (ore
le 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Miorița (ore
le 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15),
Bucegi (orele 10; 15,30; 18; 20,30).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Sala Pa
latului (orele 17,15; 20.15), Unirea 
orele 15,30; 18), Moșilor (orele 
15,45; 18; 20).

POIENILE ROȘII! rulează la 
Unirea (ora 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18: 20,15). Flacăra 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Drumul Sări (orele 16 și 19).

CINTECELE MĂRII : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Giulești (orele 15,30; 18; 20,30), Au
rora (orele 9; 11: 13,30; 15,45;
20.15) .

CLANUL SICILIENILOR : 
lează la Pacea (orele 15,30;
20.15) , Viitorul (orele 15,45; 
Cosmos (orele 15.30; 18).

VAGABONDUL : rulează
Crîngași (orele 10; 16; 19,30).

TREC ZILELE : rulează la 
torul (ora 20,15).

ULTIMA RELICVĂ : rulează 
la Munca (orele 16; 18; 20).

O DUMINICA ÎN FAMILIE : 
rulează ja Cosîhos (ora 20,15).

MEXTC *70; rulează lâ Vitan 
(orele 15,30; 18).

TRIMIS EXTRAORDINAR : ru
lează la Vitan (ora 20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS • rulează la La- 
romet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—17,45 în continuare ; program 
de filme documentare (orele 
19,30: 21)-

RIUL ȘI MOARTEA : 
la Cinemateca Union ( 
HIROȘIMA, DRAGOSTEA 
(orele 10,30; 12,30; 14,30), 
CHIUL MEU (orele 16,30: 
LOS OLVIDADOH (ora 21).

atingem parametrii proiectați ai 
instalației cu cel puțin patru 
luni mai devreme". Așa a fost?

— Nu tocmai — ne răspunde 
'cu neascunsă satisfacție ing. 
Emil Popescu — șeful acestei 
secții. Am atins parametrii pro
iectați nu cu patru ci cu șase 
luni mai repede. Devansarea 
termenului stabilit ne-a permis 
elaborarea a 400 tone D.M.T. 
care a favorizat sporirea pro
porțională a producției de fibre 
poliesterioe de la Iași. Din punct 
de vedere financiar combinatul 
nostru a obținut pe această ca
le 4 milioane lei economii Ia 
prețul de cost și 4 milioane lei 
beneficii suplimentare. Sînt 
succese concrete pe care petro- 
chimiștii le închină cu mîndrie 
semicentenarului Partidului Co
munist Român. Mă veți întreba, 
firește, cum am reușit...

Desigur că am întrebat acest 
lucru și am aflat că totul a de
venit posibil prin stabilirea și 
aplicarea unui cuprinzător plan 
de măsuri tehnice și organizato- j 
rice. El se axa în primul rînd 
pe armonizarea și sincronizarea 
fazelor tehnologice, astfel incit 
să se mențină ritmicitatea 
și mersul uniform al insta
lațiilor ; să se evite bloca
rea „dopurilor", să se mențină 
funcționarea corectă a utilaje
lor. Personalul de deservire a | 
fost ajutat să-și însușească în- I 
tr-un timp record tehnologia de | 
fabricație prin școlarizarea sa | 
timp de șase luni înainte de în- I 
ceperea producției. ■

— Trebuie să vă mărturisim I 
— ține să remarce tov. ing. I’o- I 
pescu— că deși tinerii secției I 
noastre, ca de altfel întreg per- I 
sonalul n-au mai lucrat și nici I 
cel puțin n-au mai văzut vreo- I 
dată astfel de instalații, au I 
„prins" cu multă repeziciune, I 
cu mult discernămînt și inteli- I 
gență profesională tehnica și g 
procedeele meseriei

Rezultatele dovedesc într-ade- I 
văr cu prisosință acest lucru. I 
Dacă în perioada de început re- I 
pararea unei pompe centrifuge | 
dura două zile, aceeași operație I 
se execută acum, degajat, în nu- I 
mai șase ore. în același scurt I 
interval de la intrarea în pro- I 
ducție — februarie 1969 — s-au I 
consemnat aici însă mult mai I 
multe realizări — rezultate ale I 
nivelului superior de pregătire, I 
ale vocației de chimiști pe care I 
o dovedesc tinerii de aici, cei- I 
lalți membri ai colectivului pe- I 
trochimiștilor. Și aceste dovezi I 
vor fi fără îndoială permanen- I 
te și mereu mai bogate în con
ținut, mereu mai prezente în a- 
rirmarea chimiei românești.

celelalte secții și în primul rînd 
de către cei din secția olefine 
care ne livrează etilenă de ca
litate superioară, ne spune tov. 
ing. Marian Costea, adjunctul 
șefului secției polietilenă. Prin
cipala modalitate prin care pu
team atinge ceea ce ne propuse- 
serăm era mersul uniform al 
instalațiilor. Am instruit și pre
gătit profesional operatorii de • 
la instalații, am creat condiții
le tehnice și organizatorice ne
cesare și am izbutit să reducem 
consumul de etilenă de la 1200 
kg. pe tona de polietilenă la 
1100 kg. Cu materia primă eco
nomisită producem anual un 
supliment de 200 tone polieti
lenă.

— Ați vrea să ne arătați 
gistrul cu reclamații pentru 
litate? Cu un an în urmă 
înregistraseră destule.

— De data aceasta, iată, 
lele lui sînt albe. Inițial primeam 
reclamații la sortimentul pen
tru filme. Cauza o constituia 
rețeta de fabricație a licenței. 
Cînd ne-am convins de acest lu
cru am „îndrăznit" s-o modifi
căm. Am încercat zile în șir 
temperaturile și presiunile pînă 
am ajuns la rețeta optimă. Ta- 
blonistul Ion Florea știe cîtă e- 
nergie, cîtă pasiune a depus 
pentru a ajunge la rezultatul pe 
care-1 căutam. Acum, reclama- 
țiile au dispărut complet, deși 
jumătate din producție merge 
la export, la cliențî extrem de 
pretențioși.
6 4

— Pentru medici numai în ca
zul cînd dispensarul comunal nu 
a fost dotat eu apartament pen
tru ei. Nu este vorba însă nu-

— Deci cele construite din fon
durile alocate de consiliile 
populare județene sînt destina
te în special profesorilor și me
dicilor ?

POLIETILENA — LA INTER. 
FERENȚA IDEILOR

fi-

In așteptare...

re- 
ca- 
se

în general toate experiențele, 
toate eforturile, toate inițiative
le gîndite în secția olefine — 
considerată vioara I pe flu
xul tehnologic — aveau să in
fluențeze hotărîtor activitatea, 
producția în ansamblu a sec
ției polietilenă se întîlnea cu 
ideile preconizate de specialiștii 
de aici, într-o îngemănare de 
mare eficiență-

— Vă propuseserăți, din cîle 
ne amintim, reducerea con
sumului specific al materiei pri
me și auxiliare și în principal a 
etilenei. Ce ne puteți spune de
spre acest obiectiv ?

— Intr-adevăr, această pro
blemă a făcut obiectul unor 
permanente căutări a colectivu
lui nostru — căutări susținute 
și încurajate de compartimen
tul cercetărilor științifice . din 
combinat, de colegii noștri din

LUNI MAI DEVREME — 
MILIOANE LEI BENEFICII 

SUPLIMENTARE
Secția dimetilterectalat sau 

prescurtat D.M.T. este ultima 
dintre secțiile mari ale combi
natului, pusă în funcțiune.

— „Trebuie cu orice preț — 
ne spuneați acum un an ~

(Urmare din pag. 1)

noastră — ca la dispoziția 
responsabilului de cantină să 
fie puse o parte din fonduri, 
special pentru achiziționarea 
de alimente direct de la pro
ducători, contra cost.

Tot tovarășa E. Grosu con
sidera că în lege trebuie in
trodusă o prevedere care să 
stipuleze obligația întreprin
derilor pe lingă care vor 
funcționa cântă nele-restau-.
rant, respectiv obligația di
recțiilor comerciale, de a 
acorda asistența tehnică pen
tru întreținerea și buna func
ționare a utilajelor aflate în 
dotarea cantinelor. Aceasta 
deoarece. în multe cazuri, 
conducerile întreprinderilor 
lasă pe seama responsabili
lor de cantină întreținerea 
unor utilaje, deși aceștia nu 
au mijloacele necesare să o 
facă.

O altă propunere, vizînd de 
data aceasta amplasamentul 
cantinelor - restaurant care 
urmează a fi construite, 
aparține lui Constantin Tă- 
nase, secretarul comitetului 
U.T.C. de la Șantierul Naval 
Galați. „Poate că în lege ar 
trebui să se dea indicații ori
entative cu privire la ampla
sarea cantinelor ce vor fi 
construite. Părerea mea e 
că, în unele cazuri, mai ales 
acolo unde întreprinderile

sînt mai departe de oraș sau 
de cartierele în care locuiesc 
salariații, cantinele vor tre
bui amplasate chiar în cvar
talele de locuințe respective 
— lucru ce ar putea fi inclus 
în viitoarea lege.

în acest mod s-ar putea 
asigura toate cele 3 mese de 
zi tuturor salariaților, 
Cerent de schimbul în 
lucrează".

Un tînăr salariat 
„Industria sîrmei" 
Cîmpia Turzii, loan 
considera că viitoarea 1 
trebui să prevadă 
restaurantele - cantină 
gativitatea întocmirii 
program și în zilele de dumi
nică, cel puțin pentru 
de prînz.

Mihai Melenciuc și 
Melenciuc, salariați la 
Suceava ne-au vorbit 
situația lor și a altor 
căsătoriți, care locuiesc 
minele muncitorești, 
cît nu dispun de bucătării, 
aceste tinere familii ar dori 
ca în cantinele - restaurant 
să găsească semi-preparate 
tip „Gospodina1*

Cîteva din sugestii s-au re
ferit la modul de asigurare a 
mesei pentru tinerii care lu
crează pe șantierele de con
strucții. Astfel, după cum ne 
spuneau loan Poantă și 
Petru Szocz de pe șantierul 
I.J.C.M. Bistrița, deși între

indi
care

de la 
din 

Blaga, 
lege ar 
pentru 

obli- 
unui

masa

Maria 
C.C.H. 
despre 
tineri 
în că- 
Intru-
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Opera Română ; TRUBADU

RUL — ora 19.30: Teatrul de Co
medie : ALCOR ȘI MONA — or,4 
20; Teatrul „Lucia sturdza sfll- 
landra» (Schitu Măgureanu’: 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio) : ACEȘTI NEBUNI 
FĂȚARNICI — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase" (Calea Victoriei) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara“ 
(Bd. Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30; Teatrul Giulești : 
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19,30; Teatrul ..Ion Creangă** 
COCOȘELUL NEASCULTĂTOR
— ora 16; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei) : ILEA
NA SÎNZIANA — ora 17; 
NOCTURN III — ora 21.30; (Str. 
Academiei) : BANDIȚII
KARDEMOMME — ora 17; 
trul „Ion Vasilescu" : _ 7
DE CACTUS — ora 19.30; 
GlObUS : CIRCUL MARE
MOSCOVA

DIN
Tea-

FLOARE 
Citcnl

MIERCURI, 28 APRILIE
e 13,oo Deschiderea ^misiunii. 

„Universal-șotron" — enciclope
die pentru copii • 18,30 Dinami-

prinderea dispune de o can
tină, distanța mare pînă la 
punctele de lucru face impo
sibilă utilizarea ei la timpul 
mesei.

De aceea, propuneau ei, 
noua lege ar trebui să con
țină indicații privind funcțio
narea cantinelor-restaurant

muncitorii nu se pot deplasa 
la masă în timp util, precum 
și la anumite activități care, 
prin specific, fac imposibilă 
părăsirea postului, el pro
pune ca în cantinele-restau- 
rant să fie pregătite pentru a 
fi difuzate la locurile de 
muncă pachete cu hrană rece

TINERII
PROPUN

în zonele șantierelor, în 
sensul amenajării unor săli 
de mese simple, unde munci
torii de la cele mai îndepăr
tate puncte de lucru să poată 
servi masa caldă adusă de la 
cantină.

O propunere asemănătoare 
aparține operatorului Vasile 
Patru, de la Combinatul Chi
mic Ișalnița. Referindu-se la 
situația din Combinat, în 
care multe puncte de lucru 
sînt depărtate de cantină gi

pentru categoriile de munci
tori amintite sau ca aceștia 
să aibă la dispoziție servicii
le unor tonete mobile, 
să desfacă sandvișuri și 
alimente la prețuri cît 
accesibile.

Arhip Maximov, de la
brica de conserve „Dunărea'* 
din Tulcea propune, la rîn- 
dul său, ca în articolul 5 al 
Proiectului de lege să fie in
trodus un aliniat care să pre
vadă obligația cantinelor-rea-

care 
alte 
mai

Fa-

taurant de a pregăti meniuri 
de regim pentru abonații 
care solicită aceasta.

O propunere 
interesantă 
discuția cu 
directoarea 
Timișoara.

Referindu-se la condițiile 
unității pe care o conduce 
(condiții similare cu ale al
tor numeroase școli din toată 
țara), tovarășa directoare 
propune ca, în cazul școlilor 
amplasate în apropierea can
tinelor-restaurant, elevii să 
aibă și ei posibilitatea de a 
lua masa aici, beneficiind, 
eventual, de o reducere de 
preț față de tariful comun. 
Ar fi astfel, rezolvată pro
blema mesei pentru elevii 
din localitățile învecinate, 
care stau în gazdă, precum și 
pentru aceia care au ambii 
părinți salariați.

In sfîrșit, o ultimă catego
rie de propuneri vizează or
ganizarea comitetelor de con
ducere ale cantinelor în așa 
fel îneît să fie cît mai bine 
reprezentate toate categoriile 
de persoane care au dreptul 
să beneficieze de serviciile 
cantinelor-restaurant.

Astfel, Marina Stoichiciuc 
de la Uzinele textile. „Mol
dova „din Botoșani și Geor- 
gică Sușanu, marinar la 
„Navrom* Galați — aprecia-

deosebit de 
am reținut din 

Iuliana Gorun, 
Liceului nr. 6 din

ză că din comitetele de 
ducere trebuie să facă 
te — în cazul cantine
lor-restaurant de pe lîngă 
întreprinderile în care ma
joritatea salariaților sînt ti
neri -— mai mulți reprezen
tanți ai organizației U.T.C. De 
asemenea, ei propun ca din 
acest comitet să facă parte și 
reprezentanți ai abonaților 
din alte întreprinderi decît 
cea pe lîngă care funcțio
nează cantina-restaurant, ai 
altor categorii de persoane 
care iau masa aici. O altă 
propunere viza, în sfîrșit, 
constituirea unor corpuri de 
control obștesc formate din 
toate categoriile de abonați, 
care — și acest lucru să fie 
prevăzut în lege — să aibă 
dreptul de a verifica activita
tea cantinelor-restaurant și 
chiar de a lua unele măsuri 
operative.

Toate aceste propuneri — 
numai o mică parte din su
ma celor reieșite din discu
țiile pe care le-am purtat — 
ilustrează interesul cu care ti
nerii au primit proiectul de 
lege, privind activitatea canti
nelor-restaurant, proiect care 
vine să demonstreze încă o 
dată grija și preocuparea con
ducerii de partid și de stat 
pentru condițiile de viață ale 
oamenilor muncii.

con- 
par-

cei mici • 
de seară. 9 
50 de evo- 

Țele-cinemațeca : 
„Oameni furioși", Tn rolurile prin
cipale : Edward G. Robinson, 
Barbara Stanwyck, Gleen Ford. 
Premieră pe țară o 21,55 Ca
dran internațional • 22,35 Bucu
riile muzicii. In premieră : Re
petiție cu Sergiu Celibidache. * 
Film realizat în timpul turneu * 
lui întreprins la București di 
Orchestra simfonică a Radiodi 
fuziunii suedeze. Fragmente dh 
„Tablouri dintr-o expoziție" d* 
Musorgski; Galop» de Stra 
vinski: Două fragmente din sui
ta „Mama mea gîsca** de Ravel 

22.50 Telejurnalul de noapte.

PROFESORUL
(Urmare din pag. 1)

exemplu. Cred câ-i teribil sâ fiî așa în fața tineretului. în
seamnă că ești tu însuți un mare tînăr, ești al acesfe: is
torii, al sensului ei grav și înseamnă a fi și modern. No
rocul meu a fost să te cunosc și să rămîn lîngă tine, nu sâ 
răcnesc, să mă la-ud, ci să am răbdare și încredere, să Iu» 
crez. Tot ce mi-ai spus despre prostie și lașitate rămîne 
valabil și azi. Eroii urmează drumurile pe care mi le-ai 
descris tu, iar Eminescu este exact așa cum mi l-ai arătat ; 
tu. Cu nimic nu s-a schimbat în plus ori în minus. Faptul | 
că tînărul comunist trebuie să fie dublat de cultură și năr- I 
nicie, este perfect adevărat, cum spur.eai. Dragostea si • 
moartea sînt așa cum le-am învățat de la tine*. Astfel de 
cuvinte aș dori să rostesc despre toți tinerii de astăzi ai 
țării, despre munca și abnegația lor în construirea patriei 
noastre socialiste, făuritoare de oameni culți. luminați.
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Condiții noi, 
situații noi, 
direcții noi

VIOREL FAUR, prim secre
tar al Comitetului județean Hu
nedoara al U.T.C. :

— N-aș vrea să repet declara
ții de principiu, ci să subliniez 
un adevăr aflat la ordinea zi
lei : de la congres încoace or
ganizațiile și-au diversificat 
simțitor formele de activitate, 
apelînd tot mai mult la modali
tăți inedite, care se recomandă 
prin atractivitate. Așa au apă
rut o întrecere pentru cea mai 
bună organizație pe ramură de 
producție, olimpiadele destinate 
unor meserii ce au fost ocolite 
pînă acum din cauza dificultății 
lor — oțelar, fumalist etc. Une
le din acțiunile declanșate nu 
*■' .t .poate ’premiere în adevăra
tul sens al cuvintului, dar con
țin modificări calitative care le 
îmbogățesc. Zilele tineretului 
huncdorean, de pildă, au mai 
existat și în alți ani, însă de 
obicei stabileam noi de la ju
deț programul lor de manifes
tări. De data aceasta am lăsat 
acest punct pe seama comitete
lor orășenești și comunale 
U.T.C., iar rezultatul a fost o 
reală diversificare a acțiunilor, 
nu numai în titluri, ci și în con
ținut.

CORNEL ȘANDRU, prim se
cretar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C.

— Beneficiem. în aceste îm
prejurări, calitativ deosebite, și 
de unele măsuri cu caracter ine
dit, care au contribuit și ele la 
îmbogățirea registrului de preo
cupări. S-a trecut, în această 
perioadă, la lărgirea organelor 
alese, prin cooptarea unor tineri 
nemijlocit legați de producție, 
ceea ce confirmă criteriul de
mocratismului drept un princi
piu de bază al activității noas
tre. Am procedat, de ademenea, 
la constituirea comisiilor pentru 
diferite categorii de tineri și la 
reorganizarea comisiilor pe do
menii. Consiliul tineretului mun
citoresc, de pildă, a și trecut la 
sprijinirea comitetului județean 
U.T.C. în organizarea unei se
siuni de comunicări tehnico- 
științifice, iar în prezent studia
ză o problemă de mai lungă du
rată, aceea a modului de repre
zentare a organizațiilor U.T.C. 
în comitetele de direcție. Consi
liul tinerelor fete se află în 
plină desfășurare pentru intro
ducerea unei acțiuni săptămîna- 
le, „Sfatul miresei", iar cel al 
elevilor și-a adus o incontesta
bilă contribuție la organizarea 
și inaugurarea „Elev-clubului".

Răminerea la cele cîteva lu
cruri înfățișate mai sus este, fără 
îndoială, limitată. Ele ar fi 
putut fi continuate încă, fără 
a epuiza șirul dovezilor. O ase
menea încercare nici n-a fost 
insă în intenția noastră. Ne-am 
oprit Ia cele mai concludente 
pei tru că le-am socotit suficien
te î.entru demonstrație. Fiecare 
din acțiunile și inițiativele a- 
mintite nu se aliniază doar 
înir-o enumerare inexpresivă, ci 
sugerează în același timp o lăr
gire a cimpului și posibilităților

jw-omentul pe care îl traversăm impune, de la bun început, o ob- 
lyL /]■ senzație : în toate, sau aproape toate compartimentele vieții de 

x I yk/ B organizație, se face simțit din ce în ce mai convingător un suflu 
1 II prospețime, de abordare mai deschisă, mai curajoasă, a unor 

probleme ce constituie încă puncte nevralgice ale activității U.T.C. 
/ Infuzia de noutate, pornită din dezbaterile și hotârîrile Congre-

sului al IX-lea, cucerește tot mai mult teren, consolidîndu-se și amplificîndu-se 
> în activitatea practică a organizațiilor U.T.C. Așadar, termenii de la care

trebuie să pornească o discuție despre coordonatele caracteristice acestei pe- 
rioade există, iar elementele pe care le oferă realitatea sînt uneori deosebit 
de sugestive. Ele dovedesc că noile preocupări, superioare calitativ S 
fa)ă de o etapă nu de mult depășită, se dezvoltă pe un teren fertil, receptiv 
la înnoire și capabil să-și lărgească propriile perspective.

De la aceste cîteva date concrete a și pornit ancheta noastră, care <> 
a reunit opiniile a opt primi secretari de comitete județene U.T.C. într-un 
adevărat colocviu pe marginea unor probleme de imediată actualitate. <“

primi secretari de comitete 
judefene U. T. C. iși spun 
punctul de vedere despre 

un subiect la ordinea zilei

INFUZIA RE

PERSPECTIVELE

NOUTATE ȘI

CONSOLIDĂRII EI
de afirmare, o intervenție mai 
fermă, mai solid ancorată în fe
nomenele concrete ale activității, 
o abordare a unor noi modali
tăți de expresie. Mai mult de- 
cît atît, proiectează cu siguranță 
în perspectivă direcțiile impuse 
de însăși evoluția firească a 
unui proces al cărui act de naș
tere a fost semnat la congres.

Drumul firesc 
al activistului: 
de la execuție 

la concepție
Nu întîmplător. desigur, în 

încercarea de a face un tur de 
orizont, fie chiar și sumar, al 
activității de imediată actuali
tate, germenii proaspeți sesizați 
au fost puși în legătură și cu 
prezența activistului în organi
zațiile U.T.C. „Trebuie să re
cunoaștem, ^a afirmat de altfel 
și de către unul sau _altul din 
primii secretari, că dacă au exis
tat și mai există incă organiza
ții care acționează numai atunci 
cînd le împingi de la spate, a- 
ccasla este și vina noastră, a 
activiștilor".

Pentru a putea așeza un semn 
de egalitate între cei doi fac
tori, care deseori s-au aflat în
tr-un raport inegal, activistul 
U.T.C. trebuie să știe, acum 
poate mai mult ca oricînd, să 
se păstreze în același pas cu 
realitatea inedită, să fie recep
tiv la orice nuanță pe care i-o 
oferă. Căutările și soluțiile de 
ultimă oră se străduiesc să dea 
răspunsuri cit mai exacte toc
mai la aceste probleme. Așa 
cum ni le prezenta, de exem
plu, CONSTANTIN DINCULES- 
CU. primul secretar al Comite
tului județean Vîlcea al U.T.C. :

— Am renunțat la repartiza
rea activiștilor pe sectoare, deoa
rece aceasta îi determina să se

raporteze la un traseu, nu la 
activitate. Am trecut în schimb, 
la închegarea unor colective care 
au și început munca de sprijin 
și îndrumare în organizații ca : 
Grupul industrial de chimie, 
Grupul industrial de construcții, 
I.C.H. Lotru, F.I.N.C.A.-Drăgă- 
șani, un număr de cinci comi
tete comunale. în fiecare colec
tiv am repartizat activiști din 
toate secțiile comitetului jude
țean. imbinind astfel activitatea 
generală cu cea specifică w și 
realized un sprijin cu adevărat 
multilateral.

Colective concepute asemănă
tor au fost amintite și de alți 
primi secretari : pentru studie
rea problemelor legate de re
prezentarea în organele de con
ducere (Covasna), pentru revi
zuirea și îmbogățirea programe
lor de activități ale organizații
lor cu obiective care să aplice 
ideile congresului (Harghita), 
pentru întărirea vieții de orga
nizație și folosirea integrală a 
fondului de timp (Brașov) și al
tele.

In alte locuri, cltyar dacă șl.-, 
aceste preocupări s-au aflat pe (. 
un loc de frunte; am reținut '■ 
pentru varietate, alte exemple 
ale modului cum sînt folosiți 
activiștii într-o etapă de maxi
mă solicitare cum este aceasta î 
la Hunedoara sau Galați, s-au 
organizat ori urmează în scurt 
timp ample consfătuiri de lucru, 
mai intîi cu secretarii U.T.C. 
din întreprinderi, apoi cu cei 
din comune pentru ca. activiști 
și secretari la un- loc să se in
formeze fiecare cu preocupările 
celuilalt, ca să poată acționa 
împreună. Primul secretar al 
Comitetului județean Cluj al 
U.T.C., COSTICA CHIRILA, 
ne vorbește și el despre direc
țiile în care a canalizat cu pre
cădere strădaniile aparatului :

— Indicațiile și recomandă
rile de ansamblu trebuie întot
deauna puse de a-cord cu condi
țiile specifice ale locului în care

Ie aplici. In ceea ce ne privește, 
desfășurarea activității de pre
gătire politică ridică tocmai ast
fel de pretenții. Colectivele noas
tre efectuaseră sondaje și con
sultări ale masei de tineri și a- 
junseseră la concluzia că în 
afară de discuțiile deschise, de 
dezbateri, orice altceva nu e 
acceptat. Am acționat și noi in 
consecință, apelînd la un număr 
mai mare de cadre capabile să 
susțină dialogul, utilizînd mai 
mult Universitatea populară cu 
cercurile sale destinate tinere
tului și solicitînd frecvent pe cel 
mai bine pregătiți, chiar dintre 
activiștii noștri.

Intr-adevăr, un activist care 
să facă față unor solicitări 
multiple trebuie să fie el însuși 
multilateral înarmat, să se ra
porteze întotdeauna nu la niște 
cunoștințe însușite mai de mult 
sau mai devreme, ci la realități
le cu care vine în contact, ac- 
țîonînd nu numai după cum îi 
dictează principiile, ci și împre
jurările concrete. Aceasta în
seamnă a poseda la perfecție 
cele două calități la care se re
ferea și MARIN STOIAN, prim 
secretar al Comitetului județean 
Galați al U.T.C., în cuvintele 
sale :

— Sarcinile, așa cum ne-au 
fost trasate de Congresul al IX- 
lea al U.T.C., impun o mai mare 
mobilitate și dinamism nu numai 
din partea organizațiilor, ci și a 
aparatului. EI trebuie să acorde 
sprijin nu numai in desfășura
rea acțiunilor, ci și în concepe
rea lor. Pînă nu de mult, da-că 
un activist nu se putea lăuda 
cu cine știe ce spirit de iniția
tivă proprie, se găsea imediat o 
scuză : nu-i nimic, în schimb, e 
un bun executant. Am ajuns 
însă Ia stadiul cînd numai atît 
nu nc poate mulțumi, pentru că

ar însemna să ne mulțumim cu 
jumătăți de măsură. In condi
țiile actuale, ambele sectoare, și 
cel de concepție și cel de exe
cuție, trebuie să funcționeze în 
ritm egal, iar amîndouă să se 
valorifice în intimitatea organi
zației.

Dreptul
la autonomie 
se confundă 
cu datoria 

de a fi tu însuți
Una din ideile cel mai frec

vent abordate în lucrările con
gresului și precizate în hotârî
rile sale, are în vedere autono
mia de acțiune a fiecărei orga
nizații, dreptul ei de a hotărî 
singură ce are de făcțit, dacă 
poate face și cum anume. 
Pe bună dreptate, interlocutorii 
noștri au subliniat insistent că 
ideea de autonomie nu se reali
zează prin decretarea unor mă
suri administrative, ci prin cul
tivarea obișnuinței de a acționa 
în spiritul propriei autonomii. 
Cu alte cuvinte, „nu pornind de 
la ideea de autonomie spre 
realitate, ci ajungind prin mo
dalitățile de îndeplinire a sarci
nilor Ia ea", pentru că altfel, 
„nu vom ciștiga decît un nou 
cuvînt în vocabular, în locul 
unei stări de fapt existente", 
după cum afirma cineva. Iar 
ANDREI FABIAN, prim secre
tar al Comitetului județean 
Harghita al U.T.C., completa a- 
firmația cu o remarcă deosebit 
de interesantă : „în calea mani
festării acestui drept se pot ivi 
piedici care să nu-ți aparțină, 
ci să aibă alte cauze. De exem
plu, reprezentarea în organisme
le de conducere poate fi consi
derată, cred, un element al auto
nomiei. La o plenară a Comite
tului orășenesc U.T.C. Gheor-

ghieni. am descoperit că nj/1 
unul din secretarii U.T.C. nu 
participa la ședințele comitete
lor de direcție, că se întîmpina 
rezistență la idee, se așteptau 
noi precizări și dispoziții. Am 
apelat la sprijinul comitetului 
orășenesc de partid și am rezol
vat operativ situația, dar aceas
ta nu înseamnă că prin simpla 
măsură administrativă am creat 
automat și autonomia comitete
lor respective. Abia de acum" în
colo. va depinde de ele felul 
cum vor ști să-și folosească 
acest drept și să-1 dezvolte, 
consolidîndu-1".

Alteori, cauzele păstrării în
tr-un anonimat monoton sînt 
mult mai complexe decît sim
pla rezistență, au rădăcini mai 
adinei într-un mod de lucru 
cu vechi implicații în ceea 
ce denumeam, de multe ori,, în
drumare și nu era decît dădă
ceală. La acestea, s-a referit, pe 
larg. MARIN STOIAN :

— In ultimele săptămâni, am 
discutat îndelung cu secretari 
de organizații, cu tineri, cu ac
tiviști. Mi-am dat scama că no
țiunea de autonomie nici nu 
esie uneori bine înțeleasă. Se
cretarii unor comitete comuna
le vorbesc despre ea. dar aș
teaptă în continuare cu brațele 
încrucișate, sosirea activistului. 
Alții, nu au curajul să adopte o 
hotărîre singuri. Și este, bine
înțeles, numai vina noastră că 
s-a ajuns aici. Dar. dacă noi 
i-am învățat astfel, tot noi tre
buie să-i și dezvățăm. Să le 
lămurim, mai întii, sensul pro
fund al conceptului, să-i punem 
pe propriile lor picioare și abia 
după aceea, să le dăm drumul 
să meargă.

Subiectul abordat a fost, de-a 
lungul discuției, pus în legătură 
și cu personalitatea organizației, 
condiție desigur firească pentru 
atingerea celei dinții. VASILE 
OROS, prim secretar al Comite
tului județean Arad al U.T.C.,

semnala, de pildă, cîteva din 
atitudinile care continuă să gî- 
tuie manifestarea inițiativei și 
a personalității unor organizații, 
conservatorismul cu care sînt 
primite în unele locuri noile mă
suri sau fenomenul de tutelă, 
încă destul de des întîlnit în 
școli și care împiedică afirmarea 
organizațiilor U.T.C. ca organis
me mature, capabile de inter
venție proprie. Au fost citate și 
cîteva cazuri : intr-unui din li
cee, atunci cînd elevul „îndrăz
nește" să comenteze vreo deci
zie a unui profesor, i se serveș
te o replică plină de arogarfâ : 
nu te-a rugat nimeni să vii la 
liceu" ; în altul, un elev a fost 
exmatriculat pe trei zile, pen
tru că a refuzat să se aboneze 
la un ziar, pe motivul, perfect 
întemeiat, că era abonat și fra
tele său ; într-o școală genera
lă. un alt elev a primit nota 
patru la chimie, numai pentru 
că fusese surprins în pauză că 
se joacă cu jurnalul de clasă. 
Iar organizațiile U.T.C. nu pot 
lua atitudine față de asemenea 
situații, pentru că ele nici nu 
au dreptul la vreo atitudine din 
cauza climatului de necomuni- 
care deschisă, ajungîndu-se une
ori că „nici nu mai putem dis
cuta cu uteciștii problemele 
noastre de organizație".

Ceea ce nu exclude, fără în
doială, raporturile dintre orga
nizația U.T.C. și ceilalți factori, 
nu înlătură, sub pretextul auto
nomiei,-orice încercare de în
drumare, de conlucrare, de aju
tare în limitele celei mai depline 
democrații. „Dimpotrivă, preci
za CORNEL ȘANDRU, aceste 
raporturi mi se par de la . sine 
înțelese. Oricînd o organizație 
U.T.C. din școală, are nevoie de 
îndrumarea unui cadru didactic 
cu tact pedagogic, oricînd o or
ganizație U.T.C. din întreprin
dere sau de la sat poate apela 
la ajutorul „nostru-. Iar- nouă ne 
este util un contact permanent 
tocmai pentru o bună cunoaște
re a realității. Studierea la fața 
locului a „fenomenelor este o 
premisa â analizei șT sintezei și 
deci a elaborării unor mașuri 
corespunzătoare in concordanță 
cu cerințele unui moment sau 
altuia". . .... .o. . «• <

După cum se vede, problema 
câștigării în practică a acestei 
coordonate esențiale se consti-' 
tuie încă intr-un proces 4n pli
nă desfășurare. rfâ” cărții "dificul
tate se simte îh fiecare -nou pas 
întreprins. Lucrul acesta este 
însă, după părerea lui ȘTEFAN 
RAB, prim secretar al Comitetu
lui județean Covasna al U.T.C., 
perfect‘ explicabil și chiar fi
resc-: „Acțiunea nu poate fi so
luționată de la o zi la alia, in
tervin încă Ipe parcurs destule 
impedimente de ordin-subiectiv 
sau nu, fie că le numim dădă
ceală. tutelă sau comoditate, 
însă numai prin înlăturarea lor, 
unul cite unul, piitem spWcijBă 
înaintăm cu fermitate și că ne 
apropiem de o adevărată viață 
de organizație, multilateral des’ 
fășurată, într-un climat de de
plină democrație, într-un cadru 
in care fiecare organizație iși 
poate reliefa, nestinjenită de 
nimeni, personalitatea sa, inde
pendența de acțiune, felul ei 
propriu de a gîndi și activa in 
orice împrejurări**.

Este o remarcă la care nu ne 
rămîne decît să subscriem total.

Anchetă realizată de :
ADINA VELEA, AL. BALGRADEAN, ION CHIRIC, ION 
CIMPEAN, ION DANCEA. V. RĂVESCU și D. MATALA
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IN CADENȚA

OSTĂȘEASCĂ
► Ostașii țării, cetățeni la vîrsta 
k răspunderilor mature, își inte- 
I grează succesele lor în ampiele
► împliniri cu care întregul popor
► cinstește sărbătoarea de la 8 mai,
► cea de-a 50-a aniversare a eroi- 
’ cului nostru partid comunist.
► Dorința fiecărui militar e să ra-
* porteze partidului, în ziua glori- 
J osului său jubileu, că a acumu-
► lat noi cunoștințe, priceperi și
► deprinderi de buni luptători.
* Recent, stadiul de pregătire a
► unor unități a fost supus unei
* exigente verificări.
► Consemnăm cîteva constatări
► din unitatea mecanizată, al că-
► rui drapel a fluturat chemător
► la datorie pe cîmpurile de bătaie
► ale Mărășeștilor, iar în răz-
► boiul antihitlerist a fost purtat
► în fruntea luptătorilor din biru-
► ință în biruință, pe un drum 
k eroic măsurînd peste 1000 de 
I kilometri.
► Cu 37 de ani în urmă, o mînă 
[ de militari constituiți în celula 
k de partid explicau ostașilor idea-

; ► lurile de libertate națională și 
‘ ► socială, înscrise pe steagul de

► luptă al partidului, îi ajuta să 
< J înțeleagă adevărata menire a 
C armatei. Cuvîntul dreptății face

ca în inimile oamenilor în haină 
militară să înmugurească speran
ța în vremuri bune.

Influența și puterea de înrîu- 
rire a cuvîntului partidului în 
masa ostașilor a ieșit cu pri
sosință în relief în zilele fier
binți ale neuitatului august 1944. 
Cînd a bătut ceasul insurecției, 
unitatea a răspuns cu prompti
tudine, prezent. Trupele fas
ciste din Capitală și din partea 
de Sud-Est a țării au simțit pe 
pielea lor și ura ostașilor din 
acest regiment, dorința și hotă- 
rîrea întregii noastre armate de 
a-i alunga pe cotropitori departe 
de pămîntul greu încercat al pa
triei.

Camera tradițiilor unității păs
trează cu cinste faptele eroice 
ale celor ce s-au luptat cu băr
băție și s-au jertfit pe cîmpiile 
de bătălie, ale contingentelor care 
au dezvoltat moștenirea înainta
șilor în anii formării și dezvol
tării armatei populare.

Contingentul aflat sub arme 
și-a înscris și el numele la loc 
de cinste în cronica unității. Ca
lificativul „BINE" cu care au 
fost apreciate rezultatele dobîn
dite în pregătirea de luptă, po-

specialitate consem-litică și de x 
nează un proces calitativ ascen
dent în îndeplinirea obiectivelor 
majore puse în fața unității, a 
întregii armate, de Comandantul 
ei suprem, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Organizația de partid — inima 
neobosită a unității — numără 
azi în rîndurile ei zeci și zeci 
de comuniști. în fiecare compa
nie sau baterie comuniștii repre
zintă forța dinamizatoare, împros- 
pătînd energiile creatoare ale ti
nerilor militari. în același timp, 
din rîndurile organizației U.T.C. 
fac parte peste 99 la sută din 
militarii în termen. Toți se con
sideră ostași ai partidului.

Comuniști cum sînt maiorul 
Ștefan Ciocîrlea, căpitanii Vasile 
Dragbici și Dumitru Mînea, cu 
practică îndelungată în instruirea 
și educarea ostașilor s-au menți
nut în ritmul cadenței vii, ostă
șești, impus de cerințe, alimentat 
de energia și dorința de afirmare 
a tinerilor locotenenți Nicolae 
Bărbunță, Constantin Popa, Cor
nel Cimpoie...

O parte din oamenii care se 
prezintă în fața comisiei de in
specție cu fruntea sus, și-au în-

scris numele pe frontispiciul Tea
trului Național, sau pe zvel
tele construcții ce împodobesc 
litoralul românesc. Și tot ei au 
contribuit la realizarea sistemului 
de irigații din Valea Carasu — 

într-o adevăratătransformată 
grădină.

Un episod din timpul inspec
ției merită a fi relevat. Din foi
șorul de observare, poligonul de 
trageri se înfățișează ochilor ca 
un adevărat laborator al pregă
tirii ostășești.

Spre linia de tragere înaintează 
un pluton, învăluit în pîcla di
mineții. La un semnal neașteptat, 
ținte de diferite forme și dimen
siuni apar din direcții și unghiuri 
neașteptate. Se aud și primele 
focuri.

Trag ostașii unui pluton din 
compania comandată de căpita
nul Costel Mibalache. Ofițerii 
din comanda unității acordă mare 
credit acestei companii.

Dar, surpriză. Debutul nu este 
cel scontat. La prima apariție au 
căzut doar cîteva ținte, deși în 
subunitate sînt trăgători iscusiți.

Ce s-a întîmplat ? Ostașii aceș
tia au avut o noapte albă. Au 
venit în poligon de la o altă ac-

tivitate de pregătire. Nimeni nu 
apelează însă la justificări.

Cu toată nemulțumirea care 
l-a cuprins, căpitanul Mihalache 
păstrează în inimă un licăr de 
încredere. înaintea celei de a 
doua apariții a țintelor, s-a apro
piat de ostașii companiei cerîn- 
du-le ca în numele onoarei sub
unității lor să-și mobilizeze în
treaga energie, toate resursele fi
zice și morale pentru a demonstra 
că, în realitate sînt bine pregătiți. 
Ostașii l-au înțeles. Și în inima 
lor arde aceeași dorință vie. In
succesul i-a ambiționat.

De la pupitrul de comandă sînt 
acționate alte ținte. Serii de arme 
automate pornesc aproape simul
tan.

încrederea comandantului în 
subunitate se confirmă. Serie după 
serie, ostașii trec cu succes exa
menul.

Ședințele de tragere care au 
urmat, întrecînd în dificultate pe 
cea dintîi, au fost îndeplinite cu 
calificativele „BINE" și „FOAR
TE BINE".

Secretarul comitetului de par
tid, locotenentul colonel Ion Cio- 
cîrlan, găsește momentul pentru 
a da cîteva amănunte despre că
pitanul Mihalache : „un om cal-

culat, cu un dezvoltat simț al 
datoriei și al realității. în calitatea 
lui de comandant și de comunist, 
a știut să se apropie de oameni, 
să le cunoască și să le valorifice 
calitățile, să se facă iubit de os- 
tași“. Peste 60 la sută din ostașii 
companiei au devenit purtători ai 
titlului „Militar de frunte" și a- 
cesta e un procent care pledează 
convingător despre roadele mun
cii comandantului și a subordo
naților săi.

Rezultate de seamă a înregis
trat întreaga unitate. Comuniștii 
au obținut numai calificative bu» 
ne și foarte bune la toate cate
goriile de pregătire ; uteciștii din 
organele conducătoare s-au deta
șat prin rezultatele dobîndite. 
Transmisioniști, cercetași, rache- 
tiști antitanc ca și o bună parte 
din tanchiști au făcut dovada 
unei temeinice pregătiri.

Comuniștii s-au dovedit prin 
fapte la înălțimea îndatoririi sta
tutare de a fi în frunte. Prin e- 
fortul fiecăruia, rolul organiza
țiilor de bază a crescut. Interven
țiile, acțiunile inițiate au creat 
climatul propice manifestării ini
țiativelor valoroase, au lansat 
giupe și plutoane în lupta pentru 
titlul de frunte.

Organizațiile U.T.C. s-au afir
mat ca o forță activă, mobiliza
toare în subunități. Ele au inițiat 
acțiuni de masă cu un larg ecou 
în rîndurile militarilor. Concursu
rile închinate cunoașterii tehnicii 
de luptă din dotare, „Ștafeta 
transmisionistului“, concursurile 
de patrule și cele privind trage
rile cu arma de calibru redus, 
întrecerile sportive pentru trece
rea pistei cu obstacole, ca și nu
meroasele activități desfășurate în 
cadrul concursului „Stăpîn pe vo
lan" au conferit pregătirii tine
rilor militari tărie, consistență.

Zilele acestea, numărul milita
rilor de frunte a fost completat 
cu încă 80 la sută din efectivul 
unității. Peste 50 la sută din mi
litari sînt purtători ai insignei 
„Polisportiv". în timpul la dispo
ziție, militarii au sădit peste 2 000 
de pomi, au amenajat numeroase 
spații verzi care dau cazărmii un 
farmec deosebit. Toate acestea, 
pînă în prezent. Munca continuă 
în aceeași atmosferă de înflăcă
rare tinerească, în care energiile 
se afirmă plenar pe itinerarul mă
iestriei și îndatoririlor ostășești.

Lt. col. 
CONSTANTIN ZAMFIR

Omagiu 
partidului

(Urmare din pag. I)
— întîmpinînd cea de-a 50-a 

aniversare a creării Partidului 
Comunist Român — eveniment 
cu multiple implicații în istoria 
patriei și a poporului nostru — 
organizația municipală București 
a Uniunii Tineretului Comunist, 
alături de întreaga generație 
tînără a României socialiste 's-a 
angajat să-și sporească contri
buția la îndeplinirea sarcinilor 
și angajamentelor luate de co
lectivele de muncă din unitățile 
economice ale Capitalei, să-și 
amplifice eforturile pentru în
deplinirea neabătută a mărețu
lui program de dezvoltare eco
nomică și socială adoptat de'cel 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

In această perioadă, organiza
țiile de tineret, uteciștii anali
zează cu maximum de atenție, 
responsabilitate și exigență, 
participarea lor la îndeplinirea 
sarcinilor economice, concreti
zează în fapte răspunderile ce 
le revin din hotărîrile Congre
sului al IX-lea al U.T.C. Spre 
ilustrare pot cita inițiativa or • 
ganizației U.T.C. Vulcan „Mili
metrii în instanță", a ce
lei de la Uzina „23 Au
gust", „Caruselul meseriilor", 
a celei de la U.R.E.M.O.A.S. 
„Economie de metal", Olimpia
dele și concursurile profesionale 
ale sudorilor, lăcătușilor, turnă
torilor etc., inițiative care au 
reunit peste 48 000 participanti. 
Organizațiile U.T.C. din școli și 
asociațiile studențești desfășoară 
o largă acțiune de sprijinire a 
școlii pe linia înfăptuirii direc
tivelor partidului privind perfec
ționarea procesului de învăță- 
mînt, pentru ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire teoreti
că a noilor generații și legarea 
acesteia într-o măsură din ce în 
ce mai mare de- activitatea teh- 
nico-productivă.

— Zilnic, recepționăm 
Ia redacție vești din or
ganizațiile U.T.C.. în care 
se evidențiază masiva dis
locare de forțe tinerești 
pe- șantierele de muncă 
voluntar-patriotică,. Vă 

• rugăm să consemnați 
cîteva aspecte care reflec
tă preocupările ^tinerilor 
din municipiul' București, 
pentru înfrumusețarea o- 
rașului în care muncesc 
și trăiesc.

: — Marcată de uri puternic di
namism, perioada premergătoa
re sărbătoririi semicentenarului 
creării P.C.R., s-a concretizat 
prin realizarea unui volum de 
peste.,-10 00d 000 m-uwâ pa- 
țrioticX efecțițan#; obiectivele 
de investiții, social^edilitare și 
gospodărești din municipiul 
București, colectarea și expedie
rea către otelăriile patriei a 
cantității de 2 000 tone metale 
vechi, realizarea a peste 1 500 000 
lei economii la lucrările finan
țate, extinderea șpatillQr verzi 
și întreținerea celor existente, a- 
menajarea locurilor de agremer.t 
de la Băneasa, Pantelimon II și 
Ștrăulești, a parcurilor și baze
lor sportive. Și în Viitor; tinerii 
Capitalei Vor..participa pe șan- 
țjer^le locale și naționale-.la cele 
mai diverse l-ucrări edilitare și 
de înfrumusețare a orașului. 
Mărturisim că dorim să menți
nem primul loc obținut de mu
nicipiul București în-anul 1970 
în întrecerea cu celelalte comi
tete județene U.T.C.

— Organizațiile U.T.C. 
au înscris la loc dc frunte 
in programul activității 
lor, activități specifice, 
menite să stimuleze, să 
dezvolte pasiunea tineri
lor pentru știință și cul
tură, pentru formarea lor 
ca militanți cu vederi 
largi, înaintate, înarmați 
cu principiile fundamen
tale ale gîndirii marxist- 
leniniste ale politicii 
partidului și statului nos
tru. După opinia dum
neavoastră. care sînt as
pectele calitative cele mai 
importante care caracteri
zează activitatea organi
zațiilor U.T.C, în aceste 
zile ?

— Asistăm în această perioa
dă premergătoare sărbătoririi 
semicentenarului la numeroase 
manifestări consacrate cunoaște
rii de către întregul tineret a 
istoriei patriei și partidului, cu
noașterii tradițiilor de luptă a ie 
clasei noastre muncitoare, acti
vitatea partidului în anii con
strucției noii societăți, perspec
tivele ce se deschid patriei în 
lumina documentelor celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. Intilrii- 
rile cu activiști de partid și ae 
stat, cu personalități marcante 
ale vieții noastre științifice Și 
culturale, vizitele organizate la 
locurile istorice și casele me
moriale care amintesc de lupta 
partidului, expunerile, simpozi
oanele și sesiunile de comuni
cări cu privire la rolul partidu
lui în conducerea întregii acti
vități sociale, sînt azi manifes
tări frecvente, care reunesc mii 
de tineri dornici să cunoască 
istoria patriei și a partidului, 
perspectivele de dezvoltare a 
României socialiste.

Printre manifestările deosebi
te organizate în această perioa
dă aș putea aminti întîlnirea 
tinerilor de la Grupul școlar . 
comerț cu tov. Mihail Cruceanu ■
— membru al partidului din 
1921, evocarea patriotică „Eroi 
au fost, eroi rămîn“ de la Uzi
na „7 Noiembrie", concursul ci
nematografic „Filmul și mesa
jul patriotic", ciclul de expuneri 
„50 de ani de lupte și victorii"
— organizat în colaborare cu 
Muzeul de istorie a partidului, 
concursurile „Visuri împlinite", 
„Fiii partidului", „Din perspec
tiva. marilor victorii", „Bucu
rești — centru industrial" și al
tele, manifestări care prin am
ploarea și conținutul lor au reu
șit să reunească mase mari de 
tineri.

Desigur, acestea sînt numai 
cîteva din manifestările inițiate 
de organizațiile U.T.C. din Ca
pitală în perioada premergătoa
re sărbătoririi semicentenarului ‘ 
creării P.C.R., dar acestea, luate 
în totalitatea lor, reprezintă un 
durabil omagiu adus de gene
rația tînără a Capitalei activi
tății și luptei neobosite a Parti
dului pentru progres și prospe
ritate socială, pentru libertate și 
independență națională.
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Fotografiile, pe care le re
producem, reprezintă aspecte 
din activitatea de pregătire a 
expoziției de artă plastică a 

studenților.
Foto: AL. PRUNDEANU

într-unul din atelierele Insti
tutului „N. Grigorescu" se lu
crează intens de cîteva săptă
mâni. Diminețile, ca și după a- 

miezele, cu o scurtă pauză pen
tru masă. Opt studenți din anul 
II, secția pictură monumentală 
(Mircea Constantinescu, Titu 
Drăguțescu, Mihail Fordea, Flo
rin Mihai, Gheorghe Nicolae, E- 
nache Prodea, Valeria Puia, Am
brozie Romeo Zamfirescu), pre
gătesc împreună ou profesorul 
lor Petre Achițenie o amplă ex
poziție consacrată semicentena
rului Partidului. Lucrările, afla
te într-un stadiu de elaborare 
destul de avansat, vor fi expuse 
în holul Teatrului Giulești. A- 
ceastă acțiune se impune ca re
levabilă din mai multe puncte d* 
vedere. Implicînd omagiul în lu
crările respective, în gest, în a- 
titudine ca atare, ei au avut tot
odată ocazia să trăiască o expe
riență inedită. Lucrările lor sînt 
în egala măsură studiu și creație. 
Tema foarte amplă, generoasă, 
le-a impus aspecte deosebite în 
abordare, tocmai pentru că nu 
era o precisă temă didactică, 
pentru că nu li se cerea în pri
mul rînd o rezolvare tehnică, o 
soluție a unui enunț oarecare. 
Tema vizează un conținut de 
idei, un sens afectiv care se 
cere exprimat cu cea mai mare 
libertate stilistică, dar în cel 
mai riguros consens al acestui 
conținut de idei. Este fără în
doială o încercare dificilă, dar 
pasionantă, în care studenții s-au 
angajat total. Este fără îndoială 
și meritul cadrului didactic care 
se ocupă de formarea lor, de a 
introduce în cîmpul instrucției 
interesul pentru creație, pentru 
temă nu în sens strict didactic 
(nu rareori canonic), ci așa cum 
ea va fi solicitată în viață, vii
torilor monumentaliști. Lucrările, 
imense panouri pictate în tempe
ra, își propun să reconstituie o 
imagine de ansamblu a efortu
rilor, a luptei comuniștilor din 
ilegalitate pînă astăzi. Deși fac 
apel masiv la elemente docu
mentare, decis figurative (desene 
realizate uneori ou o tehnică „fo
tografică"), autorii vor să evi
te tocmai caracterul narativ, so
luția univocă care fixează destul 
de rigid receptivitytea privito
rului. Ei aspiră să realizeze o a-

J'

PREFAȚĂ LA

O EXPOZIȚIE
STUDENȚEASCA
legorie „deschisă", nu operă de 
simbolistică „deschisă". In lucră
rile lor perfect sudate ca uni
tate stilistică (ai senzația că an
samblul e făcut de unul și a- 
celași om, totul subordonînau-se 
în sens superior anonimatului re
clamat de arta de echipă) este 
vizibil conturat trecutul și pre
zentul, grevele, sacrificiile, efor
tul de industrializare, dar totul 
e realizat ca într-un „film de 
montaj", prin sublinierea expre
sivă a simbolului vizual, prin re- 
Sia și ritmarea lui specifică, 

iția lor nu e să povesteas-

că, d să creeze pregnant un *■ 
nume sentiment, o anume 
de spirit.

„Am ales această cale, ne măr
turisește Petre Achițenie,

stare

turisește Petre Achițenie, care 
expune alături de studenți — in- 
tegrîndu-se deci întregului an
samblu — pentru că un conți
nut nou are nevoie de un lim
baj nou, de un veșmînt nou. A- 
ceasta e o constatare practi
că, și nu una sprijinită ex
clusiv pe aserțiuni teoretice. Ve
dem adesea lucrări cu tematică 
socială, lucrări pline de sinceri
tate, luorări cu valoare plastică

evidentă. Unda de insatisfacție 
pe care o încercăm uneori vine 
din „stilismul" lor. Să fiu mai 
explicit. Văd pictată o uzina, o 
demonstrație etc., dar fiecare o 
rezolvă conform opțiunii sala 
stilistice. Și atunci îmi apare a- 
ceeași uzină, demonstrație, etc. 
(ideea lor de fapt) în multele o- 
glinzi ale impresionismului, neo- 
impresionismului, 
expresionismului, etc. 
mine... temă. Ea nu 
viață, atît cît poate 
buie să o facă arta.

cubismului,
Tema ră- 
accede la 

și cit tre-
Ceva din

sentimentul de spațiu și con
strucție imensă, de ritm alert 
de viață, de efort colectiv, de 
aspirație către perfecțiune mora
lă se pierde. Dar acest ceva, 
tocmai pentru ceea ce ne propu
nem să înfățișăm este esențial. 
Nu știu dacă noi am descoperi 
„formula". încercăm, și o sin
gură încercare a unui grup de 
oameni nu e deajuns. Prindpa-

■ Iul constă în evitarea formelor 
găsite de alții, prin care să 
ilustrăm (acesta e cuvîntul e- 
xact) tema eforturilor comuniști
lor, ale vieții noastre contempo
rane. „Veșmîntul" nu este o 
strictă problemă de limbaj a- 
tunci cînd vrei să exprimi un 
conținut nou". într-aclevăr, e di
ficil să acorzi încă de pe acum 
acestei înoercări girul fertilității 
și al realizării totale. Mai im
portant decît acestea sînt pre- 
mizele, fertilitatea interogațiilor, 
ambiția de a ieși din convenție 
și rutină, pasiunea, dăruirea cu 
care studenții s-au angajat în a- 
ceastă experiență, comuniunea 
de idei și sufletească care s-a 
cimentat. Și e foarte probabil că 
anumite lucruri spuse de ei as
tăzi să aibă într-o formă sau 
alta șansa perenității.

POEZIE

ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE

O creație memorabilă: 
LORAND LOHINSZKY

în piesa Iul Istvân Nagy „înainte de potop", 
prezentată aseară, creditorul nu e pur și simplu 
insistent odios, ca în dramele vremii, sau nu e 
numai atît. Autorul îl Integrează în atmosferă — 
de altminteri destul de apăsătoare chiar fără per
sonajul negativ — investindu-1 însă și cu forța 
tragică. Regizorul, la rîndul lui, Izbutește o în
cadrare desăvîrșit gradată a unui asemenea tip 
în structura și dinamica spectacolului. Dar nici 
tuiul nici altul, autor sau regizor, n-ar fi ajuns 
la o ilustrare atît de strălucită a intențiilor lor, 
fără aportul actorului Lorând Lohinszky. Din
clipa în care apare pe scenă personajul său este 
și rămîne un sol de păianjen : o uriașă vietate 
— ostilă și respingătoare prin sine însăși —, 
care stă la pîndă, flămîndă și lacomă, așteptînd 
cu răbdare să-și devore victima. Acest sumbru 
păianjen, de fapt victima victimelor sale, se sim
te îndreptățit să procedeze astfel, după mo
rala care-i ghidează șl pe unii și pe alții chi- 
nuindu-1 deopotrivă. Familia Lohâdi — unde poj 
posește și se instalează creditorul Dark6 Pîn» 
o va desființa — pare realmente 
sufocantă pînză de păianjen. Dar ----- — _
vrea să-i distrugă nu e mai bogat, nici mai fe
ricit șl, în plus, nu pare nici el să aibă vreo 
scăpare. Ceea ce nu-1 face, desigur, nici mai ier
tător și nici mal scuzabil. Meritul uriaș al lui 
Lorând Lohinszky este că el a contribuit, în 
primul rînd, la crearea acestei atmosfere apăsă
toare, plină de inevitabile curse, în care, ținînd 
seama de societatea sorginte, poate fi prins și 
zdrobit oricine. Lohinszky n-a interpretat cu 
mijloace știute un tip întunecat odios, pornit să 
persecute din evidentă răutate niște biete victi
me. Personajul său e și el un falit, ajuns la 
disperare, iar în prima parte a spectacolului fa
litul — creditor apare într-o asemenea interpre
tare mal jalnic, mal tragic chiar decît ceilalți, 
prin singurătate. în această primă parte, el ne 
face să credem că — singur și sărac — vrea mal 
degrabă să se răzbune pe vinovați numai prin

prinsă într-o 
nici cel ce

simpla Iul prezență. Aici Lorănd Lohinszky rea
lizează un personaj de-a dreptul dostoievskian 
ca dimensiuni : creditorul înșelat, fără să ridice 
nici o clipă vocea, fără să strige sau să amenin
țe, se așează într-un colț. Acolo stă neclintit, ca 
o înspăimîntătoare mustrare vie, calculîndu-și 
însă, parcă, fiecare gest, care-l face amenință
tor și primejdios, Numai spre sfîrșit, personajul 
se dă cu totul în vileag, trecînd, volt sau nu, 
la acțiune : atunci, falitul-victimă profită de 
disperarea familiei, de decăderea și marasmul 
general, își dezvăluie dorințele tulburi, intențiile 
concupiscente, desfășoară o ticăloșie fără margini 
ajunsă pînă la crimă.

Interpretarea lui Lohinszky reprezintă astfel în
truchiparea simbolică al unui destin implacabil 
într-o societate fără cruțare, fără scrupule fața 
de cei pe care vrea să-i zdrobească. Numai exis
tența celui mai drept crez politic, perpetuat în 
cei hotărîți să reziste, rămîne adevăratul liman. 
Piesa ni-1 propune și ne lasă să sperăm cu toate 
puterile în izbînda lui, pentru a nu mai întîlnl 
vreodată produsul acestei societăți, odiosul Darko.

Trebuie să adăugăm, însă, că replica 
personaj, interpretat absolut antologic de L. Lo
hinszky, a avut un desăvîrșit răspuns în întrea
ga echipă a teatrului maghiar din Tg. Mureș ; și 
dacă am consemnat în primul rînd, aceaștă crea
ție, nu vrem să diminuăm cu nimic, ci dimpo
trivă, să subliniem cu mare satisfacție, jocul ce
lorlalți talentați actori ca : IllySs Kinga, Tanal 
Bella,, Csorba Andrâs, Bâcs Ferenc, Anatol Con
stantin, Szab6 Duci, Mende Gaby, Adleff Inge- 
borg, R6thy Arpăd, Visky Arpăd, Nagy Jozsef, 
Toth Tamâs, Bânyai Maria, Victor Strengaru. 
Toți au beneficiat de punerea în scenă magistrală 
a regizorului Gh. Harag și de o scenografie mai 
mult decît inspirată a Floricăi Mălureanu, reali- 
zînd, deci, împreună, un spectacol absolut con- 
semnabil.

VIORICA TĂNASESCU

acestui

C. R. CONSTANTINESCU

pe
Ana Blandiana (A treia taină).
Ilie Constantin (Coline cu de

moni).

Augustin 
Romulus 

floarea).

PROZĂ
Buzura (Absenții). 
Guga (Nebunul

DRAMATURGIE

Și

Fănuș Neagu (Echipa de zgo
mote).

Gheorghe Astaloș (Piesele de 
teatru din volumul „Vin sol- 
dații“).

LITERATURA 
PENTRU COPII Șl TINERET

Octav Pancu-Iași (Nu fugi ziua 
mea frumoasă).

Iordan Chimet (închide ochii 
și vei vedea orașul).

CRITICA Șl ISTORIE 
LITERARA

Nicolae Manolescu (Contradic
ția lui Maiorescu).

anul 1970
S. Damian (Intrarea în castel). Al. Paleologu (Spiritul și lite

ra — critică literară).
Valeriu Cristea (Interpretări 

critice — critică literară).
Emil Bramaru (Versuri).
Radu Petrescu (Matei Iliescu 

— roman).
JURIUL A FOST ALCĂTUIT DIN : 
acad. ALEXANDRU PHILIPPIDE 
(președinte) ; acad. ZAHARIA 
STANCU ; acad. GEO BOGZA j 
CEZAR BALTAG ; ȘTEFAN BA- 
NULESCU ; NICOLAE BREBAN t 
CONSTANTIN CHIRIȚĂ; OV. 
CROHMALNICEANU ; ȘTEFAN 
AUG. DOINAȘ; SILVIAN IO- 
SIFESCU; GEORGE IVAȘCU ; 
EUGEN JE&ELEANU; GEOR
GE MACOVESCU; MELIUS 
JOZSEF; D. R. POPESCU ; 
MARIN PREDA; LUCIAN RAI- 
CU ; MARIN SORESCU ; PAUL 
SCHUSTER (membri).

TRADUCERI DIN LITERATURA 
ROMÂNĂ ÎN LB. MAGHIARA 

SAU GERMANA
Beke Gyorgy (Traducerea 

manului „Ce mult te-am 
bit“ de Zaharia Stancu 
limba maghiară).

Wolf Aichelburg (Traducerea 
volumului „Iubire" de 
Voiculescu, în limba 
mană).

ro- 
iu- 
în

LITERATURA 
NAȚIONALITĂȚILOR 
CONLOCUITOARE

V. 
ger-

peSiitfi Andras (Leagăn roșu 
cer — limba maghiară).

Kanyady Șandor (De la un co
pac la altul — limba ma
ghiară).

Kittner Alfred (Mesajul sorții 
— limba germană).

Vladimir Ciocov (în pas cu 
sine însuși — limba sîrbă).

DEBUTURI

Kiraly Laszlo (Macheta Sântei 
Maria — proză în limba ma
ghiară).
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• MULTA vreme ne-am bă
tut capul ca să ne explicăm 
sentimentul contradictoriu pe 
care ni l-a lăsat spectacolul 
băcăuan ou „Fără cascadori" de 
Mircea Radu Iacoban. O temă 
desprinsă din realitatea imediată, 
un conflict veridic, personaje 
cum se spune, „vii*, o construc
ție dramaturgies isteață, o trata
re scenică de bun simț — și 
totuși pe parcursul întregii re
prezentații am avut senzația cu 
ceva nu este în regulă, că ceva 
sună fals. Ce anume, așa cum 
spuneam, ne-a fost imposibil să 
dibuim... Și ne-ar fi fost, poate, 
pînă-n ziua de azi, dacă nu 
l-am fi auzit deunăzi pe unul 
dintre spectatorii credincioși ai 
Finalei (1. Curmei, textilist), fă- 
cînd, într-o pauză, la un pahar 
de oranjadă, următoarea obser
vație : „M >a plăcut spectacolul 
de la Bacău, da’ n-am fost de 
acord cu un lucru: că în piesă 
e vorba de doi morți — unul 
aflat la morgă și altul chiar la 
doi pași, în culise — și totuși 
tovarășii de pe scenă rid, glu
mesc, o țin tot în bancuri. Or 
fi fost ei, strămoșii noștri, dacii, 
disprețuitori de moarte, dar 
nici a$a..." Dacă ne gîndim că 
umorul vehiculat în ,,Fără cas
cadori" nu este, cum s-ar fi 
justificat, unul negru și, de 
asemenea, dacă observăm că nici 
D. R. Popescu (în a cărui „Pisi
că..." avem de-a face tot cu 
două cadavre: unul ipotetic, ce
lălalt spînzurat chiar pe scenă) 
nu respectă întru totul legile a- 
cestui gen de umor, putem tra
ge concluzia că observația texti- 
listultii nostru este pe cît de 
justă, pe atît de incitatoare la

viitoare dezbateri specioase asu
pra adecvării formulei la conți
nut...

• „DILUVIUL" — un caz 
tipic de bineintenționată conce
sie făcută de selecționeri unei 
teme emoționante în pofida ne- 
realizării ei artistice. Bunele in
tenții ale autorului (V. Nicoro- 
vici) și teatrului (Arad, regizor 
și director Dan Alexandrescu) de 
a evoca scenic încercarea prin

DIN 
STAL

(IV)
care-a trecut poporul nostru cu 

în urmă, în lupta cu 
trebuiau, desigur, 

cu toată căldura. în 
concretizarea scenică a 
intenții s-ar fi cuvenit 
privită cu un ochi mai 
Și asta tocmai din grijă 

,____  te~3 abordată I... Căci
spectacolul arădan n-a făcut de
cît s-o minimalizeze, să-i trans
forme caracterul de excepție in
tr-unui banal și să-i convertească 
majorul dramatism în platitudi
ne fără ecou (chiar dacă acto
rul B. Olinescu — prezentatorul 
•— și-a folosit toate trompetele 
din glas). Teatrul-document, o 
modalitate cu drepturi depline 
în cetatea modernă a Thaliei, 
presupune, atât pentru dramaturg 
cit și pentru interpreți, o serie

un an i 
inundațiile, 
salutate 
schimb, 
acestor 
să fie 
exigent, 
pentru tema

de dificultăți — unele specifice, 
altele „clasice" —, pe care ex
periența arădană n-a izbutit să 
le supună. (De pildă, concepția 
potrivit căreia simpla debitare 
pe scenă a unui text de ziar 
capătă valoare emoțională nu
mai datorită „veridicului" celor 
relatate, este cu totul eronată. 
Legea transfigurării artistice o- 
perează, în teatrul-document, la 
fel de stringent ca și în, de 
pildă, . Brecht sau în... teatrul 
romantic...). Rămân notabile, așa 
cum spuneam, bunele intenții, 
atît ale teatrului și dramaturgu
lui, cât și ale selecționerilor.

• „FETELE Didirwi": o 
participare concludentă pentru 
acuratețea în care-și desfășoară 
activitatea teatrul „Ion Vasiles- 
cu". Situațiile și tipurile create 
de Victor Eftimiu cu două de
cenii în urmă (de ce o premieră 
atît de târzie ?) se păstrează vii 
și, unele, chiar strălucitoare. De 
pildă, partitura excelentei tinere 
actrițe Mihaela Dumbravă intră 
în domeniul memorabilului. Un 
fel de Giulietta Massina de cu
loare dîmbovițeană. (Fără glu
mă I).

• ULTIMA „Pisică"... pe 
scena Finalei, datorată Teatrului 
din Brașov, ne-a oferit proba u- 
nei supuneri mai mult la literă 
decît la spiritul textului. Rezul
tatul : un spectacol totuși viu, 
datorită singurei profesionalități 
a regizorului (Eugen Mercus) și 
harului interpreților. De notat, 
ca o circumstanță importantă, 
faptul că reprezentația brașo- 
veană este prima descifrare sce
nică a textului lui D. R. Po
pescu.

MATEI DIMITRIU

TINERI
■

INTERPREȚI

decorul, pentru a demonstra o 
idee. O idee precis și riguros ur
mărită pe parcursul întregului 
spectacol, reluată de altfel de 
întreg ansamblul la sfîrșitul spec
tacolului, care adresîndu-se spec
tatorilor spun : „Așa se întâmplă 
întotdeauna cînd cei mari se 
ceartă, iubirea $ frumosul mor, 
lăsînd în loc doar crima".

Din acest punct de vedere, de-

Plecînd spre Iași, așteptam cu 
nerăbdare, cunoscînd personali
tatea coregrafei Mihaela Atana
siu, să văd un balet dur, violent, 
dezgolit de orice artificiu și pre
judecată. Și nu a fost așa.

De la început creatorii specta
colului ne-au impus o altă ima
gine decît cea așteptată. Și tre
buie să recunosc că am fost emo
ționat de intrarea întregului an
samblu venit din sală urcînd pe 
scenă pentru a descoperi cada
vrele lui Romeo și ale Julietei 
înlănțuiți și dincolo de moarte. 
După un moment de tăcere, în
treg ansamblul se întoarce spre 
noi, spre sală și încet, emoțio
nant spun spectatorilor că vor 
povesti o celebră poveste de dra
goste care este nu numai eternă 
dar și acut contemporană.

Mihaela Atanasiu într-o triplă 
ipostază de adoptatoare a temei 
shakespeariene, de coregrafă și 
regizoare totodată, respinge, 
această montare imaginea 
oare mi-o făcusem eu, sau 
care mi-o doream despre acest 
balet. Și poate face bine.

Spectacolul începe cu sfîrșitul, 
anulând acea idee pe care perso
nal n-am găsit-o la înălțimea ma
rilor texte shakespeariene, idee a 
rezolvării finalului printr-o suită 
de coincidențe tragice. Regizoa
rea intuiește excelent acest lucru, 
și spectacolul ei începînd cu sfîr
șitul ne face să înțelegem că 
va folosi dansatorii, muzica și

în 
pe 
pe

Romulus Vulcânescu:
Măștile 

populare
Concepută în trei mari părți, 

cartea Iui Romulus Vulcănescu 
face un istoric al apariției și evo
luției diferitelor categorii de 
măști, insistînd asupra semnifi
cației inițiale și a schimbărilor 
survenite ulterior sub influența 
unui șir întreg de factori. Pentru 
realizarea acestui deziderat, cu 
cît mai greu abordabil cu atît 
mai interesant și atrăgător, auto
rul a folosit puținele date cu
prinse în vechile însemnări ale 
scriitorilor antici, prelucrarea ar
heologică și analiza comparativă 
a culturii populare din spațiul 
sud-est european și european 
central.

Analiza materialului informativ 

și faptic în timp și spațiu, cu 
prezentarea diacronică și sincro
nică a faptelor este metoda de 
lucru adoptată de autor și se pre
zintă ca o caracteristică a întregii 
lucrări. în descrierea fenomenu
lui contemporan, Romulus Vulcă
nescu aplică metodele moderne 
ale analizei statistice și cartogra
fierii materialului rezultat 'n 
urma unor ample anchete, 
felul acesta putem urmări cu 
șurință repartizarea zonală a 
verselor categorii de jocuri 
măști.

Subliniind încă o dată valoa
rea științifică deosebită a lucră
rii, contribuția lui Romulus Vul
cănescu la elucidarea unora din
tre problemele fundamentali* ale 
culturii populare, ne îngăduim, 
în încheiere, o observație : auto
rul însuși recunoaște că literatura 
de specialitate este redusă la 
cîteva sesizări de materiale și, ea 
atare, cititorul nu s-a putut fami
liariza cu accepția unor noțiuni 
specifice. De aceea credem că, 
fără a face „popularizare** sim
plistă, se putea proceda de așa 
manieră îneît, menținîndu-se ți" 
nuta științifică necesară, lucra
rea să fie accesibilă unui cerc 
cît mai larg de cititori.

AL. DOBRE

în 
în 
u-

cu

zînd cîteodată desuetul mi-a plă
cut mai puțin. Remarcabil în 
afara începtului, mi s-a părut 
scena balului, gîndit mecanic, in
tuind o mecanică a gesturilor 
protocolare, convenționale, a lu
mii lui Montague și Capulet. In 
exprimarea ideilor ei, coregrafa 
a folosit cunoscuți dansatori ai 
Operei din Iași și marii virtuoși 
ai spectacolului au fost Natalia

Baletul „Romeo

și Julieta" la Opera

din lași

butul Mihaelei Atanasiu ca re
gizoare a fost excelent. Deci, ce a 
vrut să ne spună ea ou această 
montare, a fost clar, precis, con
secvent, susținut de excelente 
momente pe parcursul spectaco
lului. Mihaela Atanasiu ca regi
zoare mi-a plăcut și m-a con
vins.

Coregrafa Mihaela Atanasiu a 
ales, însă o cale deconcertantă, 
cel puțin pentru mine. Un decor 
alb, costume albe — o concepție 
prin excelență romantică. Desigur, 
dorința de puritate a coregrafei 
am înțeles-o și am aplaudat-o 
dar excesul de romantism acu-

Vronschi-Gașler în Julieta, adu- 
cînd o grație, o fragilitate ireală, 
un aer imponderabil ce plutea 
în jurul ei, amintindu-mi tot 
timpul de frumusețile filmului 
lui Zefirelli iar în Mercuțio, 
Gheorghe Stanciu cred că reali
zează una dintre cele mai remar
cabile creații ale carierei sale, în 
ultimii anii, ascendentă. Ion 
Rusu în Romeo a fost corect, 
chiar bun, deși nu a adus cu el 
acel inefabil pe care l-a avut 
Natalia Vronschi-Gașler în Ju
lieta ; în orice caz o realizare 
meritorie. Liliana Nicolau în 
Doamna Capulet a realizat in

La izvoarele inspirației:
viata și munca poporului

GÂLFALVI ZSOLT

Drumul sexagenarului Kovâcs 
Gyorgy este marcat de peste 30 
cărți și o activitate publicistică 
echivalentă la rîndul ei cu mai 
multe volume. Impunătoare și ca 
proporții, opera aceasta urmă
rește, în liniile sale generale, 
viața satului transilvănean, de la 
începutul anilor douăzeci și pînă 
în zilele noastre. Scriitorul era 
încă aproape copilandru, cînd 
primele sale nuvele și articole 
apăreau în presa maghiară din 
România. Și-a trăit tinerețea la 
țară ; impresiile culese acolo 
l-au însoțit pe întregul parcurs 
al evoluției sale și —• cu toate că 
de peste trei decenii e locuitorul 
unui oraș de pe Mureș — el ră- 
mîne legat prin mii de fire de 
locuitorii satelor, atît ca scriitor, 
cît și oa publicist și factor al 
vieții publice din România. în 
literatura maghiară din Româ
nia interbelică, Kovâcs Gyorgy 
aduce un suflu novator și opere 
dăinuitoare, prin promovarea fer
mă a unui realism critic care 
înfruntă cu îndrăzneală antago
nismele sociale și se angajează 
cu același curaj în slujba cauzei 
progresului. Tînărul prozator re
ținea atenția prin imagini de o 
pregnantă claritate și acuitate, 
reprezentînd viața țărănimii mun
citoare și, în cadrul acesteia, a 
satului transilvănean, chinuit de 
o dublă oprimare. încă din tine
rețe, activitatea literară a lui 
Kovâcs Gyorgy s-a împletit cu 
cea a publicistului combativ, 
animat de o pasionantă slujire a 
intereselor poporului și țării sale. 
Tocmai fidelitatea față de adevăr 
l-a condus în mijlocul celor ce 
— sub conducerea Partidului

scena bocetului de la moartea 
lui Mercuțio un autentic mo
ment tragic. O apariție plină de 
prospețime a avut Dimitrie Dum
bravă în Benvolio. il așteptăm 
în roluri de o mai mare întin
dere spre a vedea dacă nu ne-am 
înșelat.

Paul Robert în Ttjbald a in
terpretat personajul crispat,terpretat personajul crispat, cu 
continui grimase ale feței, vrînd 
cu tot dinadinsul și tot timpul să 
ne amintească că este un perso
naj negativ (deși nu cred că este 
așa ; el este o victimă a întâm
plării și a caracterului său). Poate 
că tot din acest motiv scenogra
ful George Doroșcenco l-a îmbră
cat în negru și rău a făcut; cum 
tot rău a făcut desemnă o cos
tumație fantezistă, fără stil și 
epocă, inventând un baroc urît și 
nesemnificativ în mai toate sce
nele de masă.

Conducerea muzicală a fost în
credințată lui Traian Mihăilescu 
și prin intermediul acestei pre
miere publicul ieșean a avut oca
zia să ia cunoștință de partitura 
excelentă a lui Serghei Proko
fiev.

In totalitatea sa, noua pre
mieră a Operei din lași este o 
reușită, în special o reușită regi- 
zoral-coregrafică, datorată in pri
mul. rînd muncii asidue pe care 
o duce Mihaela Atanasiu. Nu pot 
încheia aceste rînduri fără a 
adresa toate laudele colectivului 
de balet al Operei ieșene 
care-l cunosc de mai mulți 
(ri pe care-l găsesc într-un 
greș real.

Ar trebui să vedem cît 
curînd acest spectacol 
la București, pentru 
schimb de experiență 
două teatre de operă.

pe 
ani, 
pro-

mai 
în turneu 

un util 
între cele

DINU CERNESCU

Comunist Român — luptau cu 
condeiul pentru eliberarea mase
lor. Opera sa a crescut tot mai 
înaltă, construindu-se în cîmpul 
de gravitație al luptelor partidu
lui ; drumul parcurs în viață 
este, dintru început, drept și fără 
cotituri.

Lungul șir de nuvele și roma
ne apărute înainte de eliberare, 
îl consacră în istoria literaturii 
din România, drept cronicar au
tentic al vieții satului transilvă
nean. Cea mai reușită dintre 
operele sale este romanul intitu
lat Kristofek kinese (Comoara 
Kriștofilor). Scrisă pe Ia începu
tul anilor patruzeci, dai tipărită 
doar cu un deceniu în urmă, 
cartea rămîne pînă în zilele noas
tre una din cele mai cuprinză
toare imagini ale vieții satului 
transilvănean dintre cele două 
războaie mondiale. Orizontul 
larg al frescei sociale și profun
zimea portretizării omului s-au 
împletit la un înalt nivel al re
prezentării artistice în acest ro
man. Același Kovâcs Gyorgy', 
care în anii oprimării a fost unul 
dintre cei mai vrednici prezenta
tori ai vieții țăranului, aduce — 
printre primii — după eliberare, 
consemnarea artistică a noilor 
realități și a omului nou din 
viața satului pornită pe noi co
ordonate, îmbogățind literatura 
noastră cu un șir de eroi comu
niști, portretizați cu o deosebită 
putere de convingere. în arta lui 
Kovâcs Gyorgy bogăția descrie
rii epice amănunțite, obiective, 
de suflu larg și domol, este adec
vat întregită prin receptivitatea 
față de nou, prin sensibilitatea 
scriitoricească față de proble
mele dezvoltării sociale și prin 
viziunea partinică, angajată. 
Succesul și popularitatea opere
lor sale rezidă tocmai în aceste 
trăsături specifice.

Opera lui Kovâcs Gyorgy — 
atît cea de scriitor, cît și cea de 
publicist — se caracterizează 
pregnant prin faptul că reprezin
tă cu consecvență frăția dintre 
români și maghiari, cimentată de 
lupta și munca în slujba acelo
rași idealuri. în operele sale 
dinainte de eliberare domină 
ideea că acești oameni au ne
voie unii de alții și că trebuie 
să-și asume soarta comună — 
idee care se împlinește, în o- 
perele mai recente, cu înfățișa
rea muncii de construcție a pa
triei socialiste. în activitatea sa 
publică și jurnalistică ocupă 
un loc deosebit demascarea ori
căror forme de naționalism și 
șovinism, exprimînd cu tărie a- 
devărul că oameuii muncii, uniți 
în muncă și idealuri, construiesc 
o societate nouă, socialistă. A- 
ceastă convingere sinceră, im
pregnată în toate scrierile lui 
Kovâcs Gyorgy, a cucerit resy 
pectul și considerația cititorilor. 
El a știut întotdeauna să acor
deze activitatea scriitoricească cu 
cea publică 
cu asumarea
pe care propășirea neîncetată a 
patriei noastre le ridică astăzi în 
fața intelectualilor angajați pro
gresului și cauzei socialiste.

Kovâcs Gyorgy este perma
nent prezent în viața literară și 
în cea publică. De curînd am 
avut prilejul să-i citim evocările 
legate de luptele partidului nos
tru, semicentenar; de luptele 
care, încă cu lungi decenii în 
urmă, au chemat sub același 
steag, pe cei mai buni fii ai in
telectualității noastre. în pragul 
celui de-al șaptelea deceniu al 
vieții sale, scriitorul și publicis
tul își continuă travaliul cu a- 
celași neînfrînt dinamism, în lu
mina creatoare de ordine a une’X- 
lungi experiențe.

de răspundere, 
tuturor sarcinilor
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și tovarășul ION GHEORGHE 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, au adresat tovarășului L. I. BREJNEV, 
secretar general al Comitetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, tovarășului N. V. PODGORNÎI, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și to
varășului A. N. KOSÎGHIN, președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., următoarea telegramă :

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al nos
tru personal, vă adresăm dumneavoastră, membrilor echipa
jului navei cosmice „Soiuz-10“, Vladimir Șatalov, Alexei 
Eliseev și Nikolai Rukavișnikov, oamenilor de știință, ingine
rilor, tehnicienilor și muncitorilor, întregului popor sovietic, 
cordiale felicitări cu prilejul încheierii cu succes a zborului 
în comun al navei cosmice „Soiuz-10“ și al stației orbitale 
„Saliut" și efectuării cu acest prilej a unui amplu program 
de experiențe și cercetări tehnico-științifice.

Poporul român a primit cu sentimente de bucurie această 
remarcabilă izbîndă a științei și tehnicii sovietice, care mar
chează o etapă importantă în realizarea de stații orbitale 
științifice, în cercetarea cosmosului.

Vă urăm dumneavoastră, popoarelor Uniunii Sovietice, noi 
succese în opera de construire a comunismului, în explora
rea spațiului cosmic, spre binele oamenilor sovietici, al cauzei 
păcii și progresului civilizației umane.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis Președintelui 
Federal al Republicii Austria, FRANZ JONAS, următoarea 
telegramă:

Cu prilejul realegerii Dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte federal al Republicii Austria, îmi este deosebit de 
plăcut să Vă adresez, Excelență, în numele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România și al meu personal, 
cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate și succes 
în activitatea Dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colabo- 
rare dintre România și Austria se vor dezvoltă și în viitor, 
în interesul celor două popoare, al păcii și înțelegerii In
ternaționale.

Marți dimineața a părăsit 
Capitala Maurice Stans, mi
nistrul comerțului al S.U.A., 
care, timp de două zile, a fă
cut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, ministrul american 
și colaboratorii care l-au înso
țit, au fost salutați de Cornel

FOTBAL
HANDBAL

Conferința de presă
a Biroului federal

Aseară, în cadrul obișnuitei conferințe de presă a Biroului 
federal, tovarășul Mircea Anghelescu, președintele Federației, a 
făcut o seamă de comunicări importante privind activitatea fot
balistică viitoare.

• în legătură cu loturile re
prezentative (A, olimpic șl de 
tineret) s-a precizat că n-au in
tervenit și nu vor interveni 
schimbări esențiale, dar în caz 
de nevoie ele vor putea înre
gistra unele completări. Lotul 
cel mai susceptibil este cel o- 
limpic ale cărui nevoi reclamă 
eventuale soluții pentru un vîrf 
de atac penetrant șl un mijlo
caș. Aici s-ar putea întîmpla un 
proces de treceri de la lotul A 
la cel olimpic în vederea meciu
lui de la 25 mai, de la Tirana. 
Totul se va decide, însă, după 
meciul cu Cehoslovacia de la 
16 mai. S-a afirmat, printr-o 
metaforă, că „loturile nu sînt 
turnate, totuși, în beton*. Sem
nificativ.

• Meciul dintre echipele de 
tineret ale României și Ceho
slovaciei, din oadrul Cupei Eu
ropei (tineret), va avea loc la 
16 mal la Tg. Mureș. Se iau 
măsurile corespunzătoare.

• Pentru a sprijini pregătinea 
echipei olimpice, Federația va 
asigura în perioada 10—17 mai 
una sau două partide de veri
ficare peste hotare, în compania 
unor formații puternice spre a 
cîștiga experiența internațio
nală, capitol la care echipa Iul 
V. Stănescu este handicapată.

România - U. R. S. S.
13-10 (6-5)

Se va juca un

PROMOVAREA
PROGRESULUI TEHNIC

(Urmare din pag. 1)

Burtică, ministrul comerțului 
exterior, de alți membri ai 
conducerii ministerului.

Au fost prezențl Leonard 
Meeker, ambasadorul S.U.A., 
la București, și alți membri ai 
ambasadei.

• La pregătirile din perioada 
10—16 mai ale echipei naționale 
va participa și Dobrin (care nu 
mai are examene).

• In cinstea semicentenarului 
P.C.R., la 9 mai, pe stadionul 
Republicii, după încheierea unui 
amplu și electrizant program 
închinat acestui eveniment, se 
va desfășura partida din ca
drul etapei a 23-a dintre Di
namo și Rapid.

(Agerpres) • Biroul federal a aprobat

Model fotografic t pieton scutit de amendă

Semănătorile
(Urmare din pag. I)

Din păcate, sînt unități, ca 
cede din Simiinița, Dragoegti, 
Poiana-Sălciei, Arbore, în care 
mecanizatorii nu folosesc ju
dicios timpul de lucru și nu. 
utilizează cu maximum de ran
dament mașinile și tractoarele. 
Vinovați de acest lucru sînt și 
specialiștii, și conducerile coo
perativelor, dar, în principal, 
mecanizatorilor li se datorează 
stadiul nemultumitor al isemă- 
natului. La Salcea, în ziua rai
dului nostru, din 18 tractoare. 

10 nu au lucrat deloc.
în folosirea judicioasă a par

cului de mașini și 
un cuvînt au de spus 
zațiile U.T.C. între 
mijloace specifice ei, 
Ungerea acestui scop, 
mecanizatorilor e cel 
pîndit. Aflată la a treia ediție, 
ea se desfășoară în toate jude
țele de-a lungul întregului an, 
acum fiind în faza de masă. 
Urmi nd ca în această fază să 
urmărească îndeplinirea sarci
nilor de producție ale celor 
1 200 de mecanizatori conside
rați atrași în competiție, orga
nizația județeană Suceava a 
U.T,C. își propunea în fapt 
concretizarea scopului propus 
la declanșarea ei, așa cum pre
vedea regulamentul de desfășu
rare. Numai că ce și-au propus 
la începutul anului, e tot pro
punere și acum. Nimic, absolut 
nimic din ce ar fi trebuit să 
facă nu s-a făcut. Nici cel pu
țin fișele de urmărire care tre
buiau trimise organizațiilor încă 
din luna martie, nu au fost ex
pediate de către comitetul jude
țean U.T.C. Acesta abia acum 
se gîndește la multiplicarea 
formularelor. Cînd vor mai a- 
junge în organizații, nu se știe. 
Neavîndu-le, neștiind ce tre
buie să facă, când și cum anu
me, acestea nu au mișcat nici 
ele pînă acum nici un deget. 
Mai sînt sau nu prinși tinerii 
în competiție, organizațiile nu 
cunosc. Mai putem oare vorbi 
în acest caz. de o preocupare a 
organizațiilor U.T.C. pentru an
trenarea mecanizatorilor la în
deplinirea sarcinilor de produc
ție ? Evident că nu. Și dacă 
treburile nu au fost urnite din 
loc în 4 luni cite au trecut din 
acest an, e absolut necesar ca 
cel puțin de aici înainte, comi
tetul județean U.T.C. să pună 
In prim plan al activității de 
la sate, aducerea acestei ac
țiuni la nivelul așteptărilor.

tractoare, 
și organi- 
mul țiplele 
pentru a- 
olimpiada 
mai răs-

textul Dispoziției privind con
trolul antidoping. Se interzice 
cu desăvîrșire folosirea de către 
fotbaliști a unor preparate chi
mice în scopul sporirii capaci
tății de efort. La prima abatere 
sportivul va fi suspendat pe 
3 luni, iar la recidivă el va fi 
exclus din viața și activitatea 
sportivă. Echipa al sau ai cărei 
jucători se fac vinovați de ase
menea „infracțiuni" va pierde 
jocul cu 3—0, antrenorului care 
a avut cunoștință de ele i se va 
desface contractul de muncă și 
va fi retrogradat la ultima ca
tegorie de clasificare, iar me
dicul și conducătorul lotului vor 
fi scoși din circuitul vieții spor
tive.

• Amendamente la „Cupa Ro
mâniei* ! Odată cu meciurile 
duble, începînd cu „sferturile", 
în caz de egalitate, golurile 
marcate în deplasare vor conta 
fiecare cît două, ca în unele 
competiții europene. Dacă ega
litatea se menține, se va re
curge la 5 lovituri de Ia 11 m 
pe care le vor executa 5 ju
cători diferiți desemnați din 
fiecare echipă.

• In Cupa U.E.F.A. (vechea 
Cupă a orașelor tîrguri) potrivit 
ultimelor instrucțiuni primite de 
Ia forul european, vor participa 
echipele clasate pe locurile 2 și 
3 în campionatele naționale iar 
dacă una dintre ele este deja 
cîștigătoarea Cupei, va fi de
semnată ocupanta locului 4.

• Federația de fotbal portu
gheză a propus un meci între 
reprezentativele de juniori ale 
României șl Portugaliei, la Bucu
rești, pe data de 19 mai. Pro
punerea a fost acceptată.

• în perioada 10—18 mai e- 
chipa „Steagul Roșu- va între
prinde un turneu în R.D.G., iar 
„Politehnica" Iași primește vi
zita unei echipe din Rostock.

• Cu prilejul zilei naționale a 
Iranului, forul de specialitate a 
lansat o invitație pentru un 
turned, ce va avea loc în această 
țară între 24 iunie — 4 iulie șl 
la care vor participa echipe de 
club din 10 țări (Brazilia, 
Anglia, R.F.G., Italia, Maroc, 
Turcia, U.R.S.S., România ș.a.). 

, ; Din țara noastră va participa o 
' ■'"echipă ce se va situa de la mij

locul clasamentului în sus și 
căreia î se va facilita încheierea 
campionatului mal devreme.

• Angelo Niculescu va parti
cipa în luna iunie la un curs ce 
se organizează în Elveția pen
tru antrenorii echipelor na
ționale.

• Alțl doi antrenori tineri — 
Vlad, de la Crișul Oradea și 
Constantin, de la Steaua — vor 
participa la un curs ce se va 
organiza în luna iulie, în Un
garia.

C. V.

al 3-lea meci
CLUJ, prin telefon de la tri

misul nostru.
în Sala sporturilor din locali

tate s-a disputat, ieri după a- 
miază, întâlnirea retur dintre 
reprezentativele feminine ale 
României și Uniunii Sovietice, 
contând pentru calificarea in 
turneul final al C.M. de handbal.

Duipă cum se știe. în primul 
meci de la Tbilisi, jucătoarele 
«sovietice au obținut victoria, cu 
14—11 deci ieri, la Cluj, ne tre
buiau 4 goluri mai mult decît 
adversarele noastre, 4 goluri 
care ne dădeau biletele de avion 
pentru turneul final, dar...

Partida a început într-o mare 
și justificată tensiune, ambele 
formații abuzînd de durități în 
apărare, lucru pe care îl vor 
face de altfel pînă la sfârșitul 
meciului și va duce la dictarea 
a 10 lovituri de la 7 m (7 în fa
voarea noastră și 3 pentru echi- , 
pa sovietică) și a nu mai puțin 
de 12 minute eliminări !

Reprezentativa noastră e 
cea care are inițiativa și 
duce pe rînd cu 1—0, 2—1, 
și 4—3. în min. 23 avantajul
nostru se reduce la două goluri 
(6—4) dar în ultimele 40 sec. ale 
primei reprize, Marșuba reduce 
din handicap : 6—5. După pau
ză. jucătoarele românce atacă în 
trombă, iar scorul crește verti
ginos : min 26 (7—5) min. 27 
(8—5). Refăcusem deci diferența 
și ne mai trebuia un gol în plus! 
Din păcate însă, aruncătoarele 
noastre de la 9 m. Petruța 
Băicodanu și Simona Arghir nu 
,„se văd." deloc, fiindu-le vizibil 
teamă să tragă la poartă. De-abia 
în min. 32, consemnăm primul 
șut de la distanța (Băicoianu) 
care se și soldează cu un gol : 
9—7. Din acest moment, para
doxal, cele care iau avantaj sînt 
tocmai oaspetele, ele reducând 
diferența prin Turcina, (min 
33 : 9—8) și egalând prin Șaba- 
nova — excelentă în toată par
tida. Din nou luăm conducerea, 
din nou sîntem egalați și în fine, 
în min. 45 reușim să acumulăm 
din nou o diferență de două go
luri : 12—10. Urmează 3 minute 
infernale în care ambele forma-* 
ții recurg , la presinguri și caută 
să tină mingia cît mai mult. In 
min. 48, beneficiem de o lovitură 
de la 7 m pe care Rozalia Sos, 
(foarte bună în tot restul parti
dei) o execută afară, vizibil mar
cată de tensiune și răspunderea 
care îi apăisau umerii ! Intr-un 
vacarm de nedescris, în ulti
mele 30 de secunde, ale partidei, 
Simona Arghir, găsește — în 
sfârșit — ținta și aduce pe ta
bela de marcaj, un nou punct 
pentru formația noastră : 13—10. 
Cu acest scor, partida se și în
cheie, aducându-ne o meritată 
victorie,, insuficientă însă pen
tru a ne asigura calificarea. în
trucât rezultatul final al celor 
două întâlniri e egal, conform 
regulamentului, se va disputa o 
a treia partidă, pe un teren 
neutru și la o dată ce va fi 
stabilită ulterior.

însă
con-
3—2

HORIA ALEXANDRESCtF

dernizării aparatului de pro
ducție, a îmbunătățirii structu
rii economiei naționale, a ra
murilor și subramurilor ei. „In 
centrul eforturilor întregului 
nostru popor — arăta tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU — va 
sta continuarea consecventă a 
industrializării pe baza cuceri
rilor revoluției tehnico-științi
fice contemporane".

Electrificarea, mecanizarea și 
automatizarea producției, per
fecționarea proceselor tehnolo
gice și introducerea unor proce
dee tehnologice noi, chimizarea, 
direcții principale ale progre
sului tehnic nu pot fi concepu
te fără accentuarea poziției con
ducătoare a industriei în an
samblul economiei naționale, in
dustria reprezentînd principalul 
pilon pe care se bazează mo
dernizarea tuturor celorlalte ra
muri de producție.

Ceea ce a caracterizat în mod 
deosebit activitatea desfășurată 
în perioada 1966—1970 a fost 
preocuparea de prim ordin, ac
centuată în noua etapă pe care 
o parcurgem, pentru moderni
zarea structurii industriei ca și 
a celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, îmbinarea pre
ocupărilor pentru creșterea po
tențialului economic cu cel pen
tru perfecționarea calitativă a 
producției, folosirea factorilor 
intensivi ai creșterii economice. 
Aceasta reprezintă una din la
turile politicii economice a P.C.R. 
de creștere continuă a eficien
ței economice, care poate fi rea
lizată pe un plan superior o 
dată cu dezvoltarea unei indus
trii moderne.

în acest context, dezvoltarea 
mai departe a industriei se îm
bină organic ou perfecționarea 
structurii acesteia pe ramuri și 
subramuri, precum și pe grupe 
de produse, ținînd seama de ce
rințele progresului tehnic, de 
necesitățile și posibilitățile eco
nomiei noastre naționale șl de 
experiența țărilor avansate din 
punct de vedere economic. Ast
fel, vor cunoaște în continuare 
ritmuri de creștere mai ridica
te, decît ansamblul industriei, 
ramurile de bază — energetica, 
metalurgia, construcțiile de ma
șini, chimia — care condiționea
ză înzestrarea tehnică a econo
miei, valorificarea superioară a 
resurselor materiale și a capa
cității tehnice a forței de mun
că, ridicarea productivității 
muncii sociale. Cele mai mari 
schimbări calitative se vor pe
trece însă în structura Internă 
a ramurilor în sensul creșterii 
cu prioritate, în cadrul fiecărei 
ramuri, a acelor domenii strîns 
legate de progresul tehnico-ști- 
ințific contemporan.

Astfel, creșterea producției de 
energie electrică este însoțită de 
o rapidă evoluție tehnică a struc
turii bazei energetice și a siste
mului energetic. Pornind de Ia 
grupuri de 5 megavați și 10 
megavați, astăzi avem grupuri 
de 300 megavați șl se pregătesc 

9grupuri de 600 megavați sau 
chiar mai mari. Tensiunile de 
220 kilowați și 400 kilowați au 
tendința de generalizare rapidă. 
Creșterea producției de energie 
electrică în 1975 cu aproape de 
două ori față de anul 1970, va 
spori considerabil înzestrarea e- 
lectro-energetică a muncii in
dustriale, determinînd extinde
rea tehnologiilor moderne șl 
creșterea productivității muncii

Industria constructoare de 
mașini care acoperă în prezent 
mai mult de 2/3 din nevoile de 
înzestrare tehnică a ramurilor 
eaonomiei naționale își va îm-

bunătăți calitativ structura prin 
creșterea prioritară a unor sub
ramuri esențiale pentru acope
rirea necesităților de dotare a 
economiei naționale, precum și 
prin crearea unor noi sectoare 
ae producție în domenii carac
teristice pentru progresul tehnic 
contemporan. Cel mai rapid 
vor fi dezvoltate subramurile ei 
modeme ca industria electro
tehnică, Industria electronică, 
producția de mașinl-unelte, me
canica fină. In cadrul planului 
pe anii 1971—1975 va spori pro
ducția de mașlni-unelte de ma
re complexitate corespunzătoare 
tendințelor de progres tehnic în 
acest domeniu ca mașinile-u- 
nelte specializate, vor fi asimi
late mașinile-unelte cu coman
dă nunvprică, va fi dezvoltată 
producția de aparatură electro
nică pentru utilizări industria
le și a echipamentelor electro
nice de calcul ș.a. Este edifica
tor faptul că în 1975 peste 64 °A 
din volumul producției indus
triei constructoare de mașini îl 
vor reprezenta mașinile și uti
lajele complet noi sau reproiec- 
tate, asimilate în cadrul noului 
cincinal.

Progresul tehnic conduce și la 
modificări în baza de materii 
prime a industriei, favorizând 
ridicarea nivelului tehnic și ca
litativ al produselor și lărgirea 
varietății lor. Astfel, se mani
festă tendința de diversificare 
a sortimentului de oțeluri și 
fonte cu proprietăți superioare, 
de folosire tot mai largă a me
talelor ușoare și în special a 
aliajelor de aluminiu. O mare 
răspîndire capătă materialele 
plastice. Pentru promovarea a- 
cestor elemente ae progres teh
nic în actualul cincinal sînt pre
văzute ritmuri mai rapide de 
creștere a producției de oțeluri 
speciale și aliate, a producției 
de aluminiu, mărirea simțitoare 
a producției de cupru, plumb și 
zinc, precum și a elementelor 
de aliaj.

Promovarea piogresului tehnic, 
modernizarea și asimilarea de 
produse noi, sînt totodată ne
mijlocit legate de dezvoltarea 
intensă a industriei chimice, 
care, asigură o. mare. varietate 
de produse necesare celorlalte 
ramuri ale economiei naționale, 
în actualul cincinal, industria 
chimică își vă îmbunătăți în 
continuare structura producției 
prin Introducerea în circuitul e- 
conomic a unor produse cu un 
grad superior ae prelucrare. 
Vor spori îndeosebi produsele 
necesare chimizării agriculturii
— îngrășăminte, biostimulatori 
etc. — și Industria. ..polimerilor
— materiale plastice, rășinî^țftje;;^ 
tetice, catidiucuri sintetice, -fir©' -

Iată-ne, din nou, la drum. 
De astă dată, luînd ca punct 
de plecare Brașovul.

Părăsim „capitala turismu
lui montan" pe D.N. 11, care, 
după 18 km se bifurcă spre 
stînga (D.N. 12) continuînd 
prin Cîmpia brașoveană, tot 
mai aproape de albia Oltului, 
pe care îl traversează la in
trarea în Sf. Gheorghe. De 
aici, banda de asfalt ne 
poartă prin sate transilvăne
ne, cu fațadele caselor alini
ate la șosea, de-a lungul ma
lului drept al Oltului, spre 
comuna Olteni. în preajma 
acesteia, o abatere de nu
mai un kilometru face legă
tura drumului național cu 
Bodocul, renumit pentru a- 
pele sale minerale.

Apoi intrăm în zona stați
unilor balneare. Mai întîi 
Malnașul. iar după aceea, de 
la Bicsad, străbătînd defileul 
Oltului, șoseaua intră în re
numitul Tușnad, inundat de 
conifere și verdeață. Aici, 
un scurt popas pentru vizi
tarea stațiunii, sau unul mai 
lung pentru cei care vor să 
vadă lacul Sfînta Ana sau 
să se scalde în apele Ciuca- 
șului. Acestora din urmă 
cooperația de consum le pu
ne la dispoziție un camping 
cu 5 000 m.p. de parcare și 
cazare, la care se adaugă o 
serie de servicii, ce contri
buie la ridicarea confortu
lui cum ar fi : căsuțe, corturi 
de închiriat, apă potabilă, 
instalații sanitare, restaurant 
telefon, terenuri de sport ș.a. 
îi părăsim aici pe cei ce 
și-au ales Tușnadul ca punct 
de recreere și ne continuăm 
drumul, coborînd prin depre
siunea Ciucului. spre reședin
ța județeană Miercurea Ciuc. 
Aici, cetățuia feudală, a că
rei „naștere" se pierde în 
negura vremii și Muzeul ju
dețean oferă vizitatorilor do
cumente și mărturii legate 
de zbuciumata istorie a a- 
cestor locuri în care s-a 
născut Gheorghe Doja, și 
care au cunoscut, printre 
altele, urgia crudei devastări 
ordonate de generalul Basta, 
împotriva celor ce se alătu
raseră oștilor lui Mihai Vi
teazul.

Din nou, șoseaua străbate 
șesuri mănoase și apoi urcă 
spre cota 891, la care este 
situat tradiționalul „centru 
studențesc de vacanță" de la 
Izvorul Mureșului după care 
coboară, lăsînd în stînga al
bia Mureșului, prin depresi
unea Giurgeului spre Gheor- 
ghieni, care, împreună cu 
„vecinul său" Joseni, cons
tituie „polul frigului" din 
țara noastră.

De aici, pe D.N. 12 C „in
trăm" în traseul Raliului 
Castrol, străbătut anul trecut 
de bolizii de oțel cu peste 
100 km pe oră, ceea ce e 
frumos numai de privit, pen
tru că noi ne vom continua 
excursia în limitele legale și. 
maj ales, în funcție de po
sibilitățile fiecăruia. Șoseaua

firecum și pentru a admira 
n voie Sunardul Mic, Ghil- 

coșul, Hăgimașul și împre
jurimile stațiunii.

Pentru cei care au ajuns 
la Lacul Roșu pînă la orele 
13—14 călătoria continuă, co- 
borînd din ce în ce mai si
nuos spre Piatra Alarului, 
„paznicul" de calcar al_in- 
trării în renumitele 
ale Bicazului. Drumul se în
gustează, parcurge marele 
„S“, devenit celebru și dato
rită ilustratelor, se strecoară 
pe lingă firul apei, pe șo
seaua de asfalt „lipită" de 
stîncile defileului, străbătând, 
spre satisfacția tuturor, „Che
ile", cîndva piatră de în
cercare pentru șoferi, acum 
prilej de desfătare.

Apoi cerul începe să se va-

Chei

Cealaltă variantă este 
tinuarea drumului pe 
12 C spre Piatra Neamț 
acolo pe D.N. 15 C prin 
mănești și Bălțătești 
la Tg. Neamț, în a cărui ___
trebuie să facem popasul de 
noapte. în primul rînd pen
tru că ne-a apucat înserarea, 
în al doilea rînd pentru că 
în preajma sa există două 
mari hanuri turistice ale 
cooperației de consum : Aga- 
pia și Hanul Ancuței. Am

bele au activitate permanen
tă și oferă servicii de ca
litate atîț din punct de ve
dere al cazării cît și al pre
tențiilor culinare, prezentînd 
printre altele, specialitățile 
casei cu profil moldovenesc, 
Primul este situat la 5 km 
lateral de D.N. 15 C (km 39),

con- 
D.N. 
și de 
Dăr- 
pînă 
zonă

LA SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ

DRUMURI Șl POP
la început domoală, se 
curbează, pentru a ne pregă
ti să „atacăm" un drum de 
serpentine ce ne va rămîne 
mult timp întipărit pe retină, 
care urcă pe pantele vestice 
ale muntelui Aluni ș pentru 
a culmina în curmătura 
Pîngărați (1175 m) de unde 
priveliștea înconjurătoare 
„spală" de toate păcatele o 
călătorie, cît ar fi ea de obo
sitoare. De fapt, pentru cei 
ce într-adevăr au obosit nu 
mai rămîn decît vreo 10 km 
de coborîre pînă în frumoasa 
stațiune climaterică Lacul 
Roșu unde, din nou, prin 
grija cooperației de consum 
le stă la dispoziție un cam
ping cu o 
10 000 m.p., 
corturi de închiriat, apă 
tabilă, lumină electrică, 
fet, punct sanitar ș.a.

Chiar dacă printre noi 
unii care vor continua călă
toria, un popas se 
cut pentru a lua 
de frumusețile 
printre care lacul 
nume (monument 
format în urma 
unei părți a muntelui Ghil- 
coș în calea apelor acum 
135 de ani, și păstrăvăria,

suprafață 
dispunînd

de 
de 

po- 
bu-

sînt
cere fă- 

cunostință 
stațiunii, 

cu același 
al naturii 
prăbușirii

dă iar la linia orizontului. 
Străbatem, pe rînd două sate, 
Bicaz-chei și Bicazul Ar
delean, îndreptîndu-ne, de 
astă dată cu viteză sporită, 
spre „fratele" lor mai mare, 
orașul Bicaz. Aici, la răs
cruce de drumuri, este loc 
de meditare, dacă n-am fă
cut-o pînă acum.

Pe D.N. 15. care ne poar
tă. traversînd marele baraj, 
pe malul lacului de acumu
lare, spre Poiana Teiului, 
se poate ajunge, printr-un 
drum ,,de pădure" (D.N. 15 
B), la Tg. Neamț. Cei ce vor 
să înnopteze în Bicaz au la 
dispoziție motelul situat în a- 
propierea barajului, modern 
utilat, asemănător unor clă
diri pe același profil desti
nate litoralului. Din terasa 
restaurantului său, trepte de 
piatră coboară spectaculos pe 
malul lacului. oferind po
sibilități de plimbare cu bar
ca și de pescuit. Ceva mai 
departe (10—15 km), pe par
tea stîngă a șoselei, coopera
ția de consum a amenajat pe 
6 000 m.p. campingul Bicaz- 
Potoci care, în afara servi
ciilor enumerate mai înainte, 
oferă o splendidă panoramă 
asupra „mării de la Bicaz".

SURI di)
în preajma mînăstirii cu ace
lași nume, și posedă 135 
locuri de dormit și 48 la ma
să. Celălalt, așezat dincolo de 
Tg. Neamț, în apropierea lo
cului de confluentă dintre 
D.N. 15 B și D.N. 2, în drep
tul kilometrului 351, pune 
la dispoziția turiștilor 120 de 
locuri de cazare. în tradițio
nalul stil descris de 
veanu.

Cel de-al treilea 
dar nu și ultimul, 
tru care am ales 
orașului Tg. Neamț 
loc de popas este marele in
teres turistic pe care îl tre
zește această regiune a țării, 
în preajma sa sînt situa
te, la o enumerare rapidă, 
Mănăstirile Neamț, Aga- 
pia (pictată de Grigorescu), 
Văratec, Cetatea Neamțu
lui, Casa memorială M. Sa- 
doveanu, Casa lui Ion Crean
gă din Humulești, mormântul 
Veronicăi Miele (Agapia) și 
multe alte locuri de interes 
turistic legate de numele lui 
M. Eminescu, I. Creangă, M. 
Sadoveanu. După o noapte 
de odihnă, toate acestea ne 
stau la dispoziție spre vizita
re. însă să nu uităm că

Sado-
motiv, 

pen- 
zona 

ca

„cine se scoală de diminea
ță../*

Așadar, ne întoarcem, fie 
prin Roman, pe D.N.2, fie 
prin Piatra Neamț, de-a 
lungul salbei de hidrocentra
le de pe Bistrița, și ajun
gem în Bacău, centru jude
țean, unul din cele mai mari 
orașe ale Moldovei, care o- 
feră amatorilor, în afara sa
tisfacțiilor de interes turis
tic și un loc de popas în 
campingul cooperației de 
consum situat imediat la 
intrarea în oraș și utilat 
cu absolut tot ce contri
buie la sporirea confor
tului : căsuțe, corturi du
șuri, lavabouri, apă pota
bilă, lumină electrică, resta
urant, telefon, teren de sport 
și multe altele.

Din Bacău, pe D.N. 11, por
nim, printr-un drum presă
rat cu serpentine, spre ora
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Localitate „fără arhive", con
struită în anii noștri, iar de 
acolo, mai departe, spre pa
sul Oituz — loc cu rezo
nanțe istorice — prin fru
moasa vale a Oituzului, pli
nă de verdeață și_ de 
spontane, 
naturii și 
copleșesc, 
de drum, 
Dalnic și __ .
rației de consum își oferă 
serviciile.

Pe tot parcursul excursiei 
noastre pentru o masă co
pioasă sau pentru diverse a- 
peritive și băuturi răcoritoa
re nu ne facem probleme de
osebite întrucît, în afara uni
tăților enumerate, coopera
ția de consum mai pune 
la dispoziția turiștilor resta
urantele și bufetele din lo
calitățile Poiana Teiului, 
Tepeșeni. Bălțătești, Tg. 
Neamț, Tg. Secuiesc și Mes- 
tecănișul Rece.

Ultima ‘
noastre 
Secuiesc 
trînd la 
terminus 
cu o zi înainte ne-am avîn- 
tat spre recreere, spre des
fătare, spre relaxare. Ne re
întoarcem satisfăcuți și îm
bogățiți spiritual cu noi cu
noștințe, 
vizitării 
turistice 
noastră.

_ flori 
unde frumusețile 

ale drumului ne 
Pentru cei obosiți 

campingurile de la 
Brețcu ale coope-

parte a călătoriei 
ne poartă prin Tg. 
spre Brașov, rein- 
18 km de punctul 
în D.N.12. prin care

căpătate cu ocazia 
diverselor obiective 
oferite de excursia

S. U.

Ltuuc, uauuutui i siiibcvice, 
și fibre chimice. în domeniul 
producției de îngrășăminte se 
va dezvolta ou prioritate pro
ducția de îngrășăminte com
plexe, de mare eficacitate în a- 
gricultură. Producția de materi
ale plastice va asigura într-o 
mai mare măsură înlocuitori ai 
unor materii prime și materiale 
deficitare, contribuind Ia--- eco
nomisirea îndeosebi a unei carie 
tități mari de metal.

Perfecționarea structurii -'pro
ducției pe baza progresului teh
nic va avea loc și în oelelalte 
ramuri ale industriei. Totodată, 
va fi dezvoltată și modernizată 
baza tehnico-materială a agri
culturii. Prevederile în domeni
ul extinderii irigațiilor, chimi
zării și mecanizării, al dezvol
tării zootehniei sînt de natură 
să dea un puternic impuls for-' 
țelor de producție în această ra
mură de bază a economiei na
ționale.

Toate acestea reflectă politi
ca științifică a partidului nostru 
de oontinuare în ritm susținut 
a procesului de făurire a unei 
economii moderne de înaltă e- 
ficiență.

O latură importantă a politicii 
partidului de lărgire și perfec
ționare a bazei tehnico-materi- 
ale a socialismului o constituie 
sporirea rolului științei în ca
drul forțelor de producție, creș
terea aportului ei la dezvoltarea 
multilaterală a țării. Orientarea 
cercetării științifice este axată 
cu precădere spre soluționarea 
problemelor legate nemijlocit 
de producția materială, de dez
voltarea industriei și agricultu
rii, a celorlalte sectoare ale e- 
conomiei. Un loc centra] îl vor 
ocupa științele tehnice, îndeo
sebi domeniile lor moderne — 
automatica, cibernetica, teoria 
informației, micro-eleotronica, 
energia nucleară, mecanica fină 
și optica.

Creșterea contribuției cercetă
rii științifice proprii la extinde
rea progresului tehnic în eco 
nomie necesită devansarea prii 
cercetări a nevoilor producției 
scurtarea ciclului de cercetări 
și accelerarea procesului de va 
lorificare în producție a rezul 
țațelor obținute.

Pornind de la condițiile con 
crete și de la necesitățile vita 
le ale dezvoltării țării, bazin 
du-se pe o profundă cunoașter 
a cuceririlor revoluției tehnico 
științifice contemporane, Con
gresul al X-lea al partidului ; 
stabilit foarte olar direcțiil 
principale de promovare a pro 
greșului tehnic și de dezvoltar 
a cercetării științifice : asimila 
rea de mașini, utilaje, aparat 
și instalații noi, la nivelul rea 
lizărilor avansate pe plan mon 
dial, competitive din punct d 
vedere economic și tehnic. Po 
trivit prevederilor, circa 40°/ 
din producția industrială a anu 
lui 1975 va fi reprezentată d‘ 
produse noi sau reproiectate 
Introducerea de procedee tehno 
logice moderne în primul rîni 
în industria chimică, siderurgici 
și în construcția de mașini, asi 
gurîndu-se creșterea eficiențe 
și a nivelului calitativ al pro 
ducției; extinderea automatiză 
rii atît în conducerea procese 
lor de fabricație continue, cî 
și prin ridicarea gradului d- 
automatizare al mașinilor și utl 
Siajelor folosite în diferite sec 
toare ale economiei t creștere! 
gradului de mecanizare, îndeo 
sebi la lucrările grele, care 60 
licită un volum mare de mun 
că ; extinderea tehnicii modern 
de calcul, promovarea ciberne 
ticii și information în produc 
ție și gestiune.

Prefacerile care vor înterven 
în baza tehnico-materială, li 
conformitate cu noul stadiu d 
dezvoltare a României nu pot f 
desprinse de problemele ridică 
rii nivelului de pregătire al ca 
drelor necesare tuturor s-ectoa 
relor vieții economice șl socia 
le. Făurirea societății socialist' 
multilateral dezvoltate nu ești 
posibilă fără însușirea a tot cee; 
ce a creat mai valoros cunoaș 
terea umană.

Rezolvarea problemelor to 
mai complexe pe care le puni 
în viitor promovarea progresu 
lui tehnic, modernizarea econo 
miei naționale necesită cunoș 
tințe tehnice și științifice temei 
nice, o înaltă calificare. ,?Da© 
vrem să construim socialismu 
și comunismul — spunea tovară
șul Nicolae Ceaușescu — tre 
buie să avem oameni priceput' 
stăpîni pe cuceririle științei mo 

■ • derne,-■ -capabili -să mînuiasci 
‘ ’Xelînlcâ avansată?.

Realizările de pînă acum îi 
acest domeniu, prevederile Con
gresului al X-lea al P.C.R. ci 
privire la dezvoltarea învăță 
mîntului, programul special pen 
tru pregătirea cadrelor în peri
oada 1971—1980, măsurile adop 
tate cu privire la perfecționare! 

^pregătirii cadrelor de conduceri 
activității...economice și socia- 

"le, precum și a- tuturor salaria- 
ților din unitățile socialiste di 
stat, sînt. dQvezi elocvente al< 
atenției pe care partidul o 
cordă problemelor ' ‘ * 
muncă.

Tehnica oea mai 
poate fi valorificată___ T__
ră oameni calificați, înarmați cu 
temeinice cunoștințe de specia
litate. Uneori, întreprinderi cu 
același nivel de dotare tehnică 
obțin rezultate diferite tocmai 
datorită diferențelor existente 
în pregătirea profesională a co
lectivelor respective. înzestrarea 
tuturor ramurilor economiei cu 
utilaje de înaltă tehnicitate, ex
tinderea automatizării și crește
rea complexității proceselor eco
nomice duc la cerințe sporite 
atît în domeniul instruirii cît și 
reinstruirii forței de muncă. Dis
punem de un sistem de perfec
ționare a calificării, de recali
ficare și reciclare care va fi 
întregit prin aplicarea noilor 
măsuri astfel ca fiecare în spe
cialitatea sa să asimileze tot 
ceea ce este înaintat, în pas cu 
noile cuceriri ale științei și teh
nicii, cu cerințele dezvoltării 
calitative a economiei națio
nale.

Angajarea forțelor întregului 
nostru popor, condus cu clarvi
ziune de partid pe drumul lumi
nos al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, re
prezintă o garanție că obiective
le pe care ni le-am propus vor 
fi înfăptuite cu succes.

forței

înaltă 
eficient

Uzina „23 August“
B-dul Muncii 256, sector III, București, tramvai 23, 24, 

mașina 65, 79, 100, 101

ANGAJEAZĂ URGENT DIN BUCUREȘTI 
Șl PROVINCIE :

— Strungari
— Frezori
— Rectificatori
— Găuritori
— Rabotori
— Lăcătuși
— Economiști
— Tehnicieni
— Merceologi

— Sudori
— Turnători
— Oțelari
— Electricieni
— Macaragii

(pentru Serviciul de aprovizionare, eu Bu
letin de Capitală)

— MUNCITORI NECĂLIFICATI PENTRU CALIFICARE PRIN 
CURSURI DE SCURTA DURATA IN MESERIILE DE:

— Frezori
— Rabotori
— Rectificatori
— Găuritori
— Strungari
— Sudori

— Electricieni
— Turnători
— Oțelari
— Forjori
— Macaragii

Candidații pentru cursurile de calificare trebuie sâ înde
plinească următoarele condiții:

— studii minim 7—8 clase elementare >
— vîrsta de la 18 la 40 ani.
Pentru meseriile de turnători, forjpri, oțelari și macaragii 

se primesc și absolvenți a 4 clase elementare.
Pe timpul școlarizării salarizarea se face conform H.C.M. 

2105/1969.
Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal- 

Tnvăfâmînt, telefon 43 04 40 — interior 4.
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•m 
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:—“—IIn intîmpinarea Ordinul Comandamentului Lucrările Gsrmisiei
semicentenarului

P. C. R.
• LA AMBASADA DIN 

MOSCOVA a Republicii So
cialiste România a avut loc, 
la 27 aprilie, o conferință de 
presă consacrată semicente
narului Partidului Comunist 
Român.

Lui nd cuvintul în fața re
prezentanților presei centrale 
și republicane sovietice, ai 
agențiilor de presă și ai ra- 
diotoleviziunii, ambasadorul 
extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste 
România în Uniunea Sovie
tică, Teodor Marinescu, a fă
cut o amplă evocare a glo
rioasei istorii semicentenare 
a partidului, a luptei sale 
neabătute pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate _ și 
progres ale poporului român, 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dez
voltate. Vorbitorul a înfățișat 
activitatea externă a parti
dului nostru, internaționalis
mul proletar care a caracte
rizat întreaga sa existență, 
solidaritatea sa activă cu toa
te partidele comuniste și 
muncitorești, cu toate forțele 
revoluționare, democratice, 
antiimperialiste, contribuția 
sa de seamă la cauza unității 
țărilor socialiste și mișcării 
comuniste internaționale.

• ÎN CAPITALA IUGO
SLAVIEI s-a deschis expo
ziția „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", 
organizată de Muzeul Revo
luției Popoarelor din Iugo
slavia și de ambasada Româ
niei la Belgrad.

La festivitatea inaugurării 
au participat Budislav Șoș- 
kiei, membru al Biroului E- 
xecutiv al Prezidiului U.C.I. 
Boșko Șiliegovici, membru 
al Prezidiului U.C.I., activiști.

Luînd cuvintul cu acest 
prilej, Boșko Șiliegovici a 
spus, printre altele : ?1Ma 
bucur în mod sincer că mi 
s-a făcut onoarea de a des
chide expoziția „A 50-a ani
versare a Partidului Comu
nist Român", nu numai pen
tru că prin aceasta vom con
tribui la o mai bună cunoaș
tere a succeselor României 
Socialiste, ci, în primul rînd, 
pentru că relațiile multilate
rale dintre Iugoslavia socia
listă și România socialistă se 
bazează pe principiile cola
borării egale în drepturi a 
unor state vecine suverane". 
Subliniind că Iugoslavia și 
România dezvoltă o foarte 
largă colaborare economică, 
politică și culturală, Boșko 
Șiliegovici a relevat ©îarea 
Însemnătate pe care .o nu 
pentru dezvoltarea multila
terală a relațiilor jugpsl4^0z« 
române întâlnirile «frecvențe 
și fructuoase c!inlxe*tovarașri’ 
Nicolae Ceaușescu și loșip 
Broz Tito.

Forțelor Armate de Eliberare Economice a 0. N. U
din Vietnamul de Sud

VIETNAMUL DE SUD 27 
(Agerpres). — Agenția „Elibe
rarea" a dat publicității un or
din al Comandamentului Forțe
lor Armate de Eliberare că
tre toți patrioții sud-vietnamezi, 
prin care se cere „să nu fie 
atacați militant americani aflați 
pe teritoriul Vietnamului de sud 
care se opun războiului de a- 
gresiune". Ordinul subliniază că, 
„în interesul și adevărata onoa
re a Statelor Unite, fidele tra
dițiilor unui popor iubitor de 
dreptate și libertate, numeroase 
personalități politice și mase 
largi ale populației S.U.A., in
clusiv militarii reveniți din Viet
nam, s-au opus politicii război
nice promovată de Administra
ția de la Washington și s-au pro
nunțat pentru retragerea imedia
tă a trupelor americane din Viet
nam. Numeroși militari ameri
cani care se găsesc încă în Viet-

namul de sud au cerut, de ase
menea, 
s-au 
lor și 
tă a

în
tare .... l
Frontul Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud ordonă 
să nu fie atacați militarii ameri
cani care nu execută ordinele 
superiorilor lor și nu întreprind 
acțiuni ostile împotriva patrioți- 
lor sud-vietnamezi, nu sprijină 
forțele saigoneze, nu atentează 
la libertățile, bunurile și viața 
populației sud-vietnameze, nu se 
amestecă în problemele interne 
ale acesteia și nu împiedică 
lupta ei împotriva regimului 
Thieu-Ky. Ordinul prevede, în 
acest sens, că toți militarii ame
ricani care părăsesc rîndurile ar
matei vor beneficia de un trata
ment uman.

încetarea războiului. Ei 
opus ordinelor superiorilor 
au cerut retragerea imedia- 
trupelor americane", 
spiritul tradițiilor umani- 
ale poporului vietnamez,

Cuvintul reprezentantului român
Comisia Economică a Națiunilor Unite pentru Europa, exa

minează punctul intitulat „Situația economică în Europa" 
cărui dezbatere prilejuiește o ”
al raporturilor de colaborare 
vităților Comisiei în procesul 
țările continentului.

în ședința de marți a Comi
siei, a luat cuvintul reprezen
tantul țării noastre, ambasado
rul Ion Datcu. După ce a apre
ciat pozitiv studiul elaborat de 
secretariatul C.E.E. asupra si
tuației economice europene, 
vorbitorul a scos în evidență 
cîteva dintre domeniile actuale 
ale cooperării europene, asupra 
cărora ar trebui să 
teze, cu prioritate, 
viitoare ale Comisiei.

Prezentînd pe larg 
lele trăsături ale 
.țării noastre în anul 1970 — an 
care a marcat încheierea unui 
nou plan cincinal de dezvoltare 
economică și socială, reprezen
tantul român a spus că realiză
rile

se orien- 
acțiunile
principa- 

economiei

dobîndite de poporul nos-

I I

Bolivia Eșuarea unei
lovituri de stat

I
S. E. A. T. 0.

a 
analiză amplă a stadiului actual 
intereuropeană și a rolului acti- 
de înțelegere și cooperare dintre

tru în dezvoltarea economică 
au permis ca România să-și 
sporească participarea la schim
burile și relațiile economice in
ternaționale. Comerțul exterior 
al României — a spus vorbito
rul — s-a afirmat, o dată mai 
mult, ca un factor de creștere 
economică. Volumul său total a 
fost în 1970 cu 75 la sută mai 
mare decît în 1965. ..Măsurile 
adoptate recent pe plan națio
nal — a continuat vorbitorul — 
dintre care dorim să relevăm 
noua lege de comerț exterior și 
cooperare economică și tehnico- 
științifică, sînt destinate să asi
gure un cadru mai propice și 
eficient ansamblului relațiilor 
economice externe ale Româ
niei".

I

LA PAZ 27 (Agerpres). — O 
nouă tentativă de lovitură de 
stat, a doua în mai puțin de o 
lună, a fost dejucată, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, în Bolivia, a 
anunțat luni ministrul de inter
ne bolivian, Jorge Gallardo. Com
plotul, pus la cale de elemente 
de extremă dreaptă grupate în 
așa-numitele organizații „Mișca
rea națională ... revoluționară" și 
„Falanga socialistă boliviana", a 
precizat ministrul de interne bo
livian, viza, înlăturarea de la con
ducerea. țării a guvernului con
dus de președintele Juan Jose 
Torres. Autoritățile au arestat trei 
persoane, între care Ruben Julio 
Castro, ministrul de stat în timpul 
fostului ‘ președinte’ Paz Estens- 
soro și șeful organizației „Mișca- 
rea.hațiopală . revoluționară". 
Mapdate^thr au fost e-
miserși pentru șeful „Falangei so
cialiste boliviene", Mario Gutier
rez și căpitanul Roberto Salo
mon, considerați, de asemenea,

ca făcînd parte dintre complotiști. 
Surse informate, citate de agen
ția France Presse, relevă că în 
această tentativă de lovitură de 
stat, ce urma să aibă loc la 27 
aprilie, sînt implicați mai mulți 
ofițeri. Precedentul complot an
tiguvernamental l 5___ _ ’ 
3 aprilie.

a fost dejucat la

Ieri s-a deschis 
la Londra sesiu
nea anuală a 
pactului militar 
al Asiei de sud- 
est 
înființat în 
(exact 
mentul
Franța 
bligată 
sească 

mul), din inițiativa 
gida Statelor Unite,

JSc.t.

Zfa articol al ziarului 
„Le Progrâs Egyptien

Sub titlul’-;:A-50-a aniversare, 
a Partidului Comunist' Român", 
ziarul „Le Progres Egyptien" 
publică un amplu articol, însoțit 
de fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și consacrat apropia
tului jubileu alKG.R., Subliniind 
că, la 8 maîfjSopb'ruf român va 
sărbători un eveniment istoric, 
ziarul menționează că ^fondarea. 
P.C.R. a reprezentat nu numai- 
fructul natural ai unei etape de . 
avînt revoluționar, ci și o sinte
ză a întregii mișcări muncito
rești și socialiste din România". 
După ce trece în revistă istoricul ' 
activității partidului, evocînd 
principalele etape ale luptei sa
le revoluționare, ziarul scrie : 
„Astăzi, în ajunul aniversării a 
50 de ani de la crearea P.C.R., 
România este o țară socialistă

In pîi'n'avfrif, in care1 munca _ 
devenit valoarea supremă a noii 
societăți. Transformările funda
mentale survenite în toate, do
meniile sînț indisolubil legate de 
existența partidului ,Iăfă de. ce 
el a dobîndiG recunoașterea una
nimă a rolului său de conducător 
politic al societății romanești. 
Sub conducerea P.C.R., adaugă 
„Le Progres Egyptien?, Româ
nia a obținut rezultate strălucite 
pe plan economic". După ce 
menționează principalele reali
zări obținute în cadrul planului 
cincinal trecut, ziarul continuă: 
..Politica externă a României 
este bazată pe prietenia și cola
borare strînsă cu toate țările 
socialiste, pe relații normale cu 
toate statele, indiferent de sis
temul lor social-politic".

a

VARȘOVIA 27 (Agerpres). — 
La Varșovia a avut loc cea de-a 
37-a ședință a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru proble
mele cărbunelui, la care au par
ticipat delegații din țările 
C.A.E.R. — R.P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, 
R.P. Mongolă, R.P. Polonă, Re
publica Socialistă România, R.P. 
Ungară și U.R.S.S. și, în calita
te de observatori, reprezentanți 
ai R.S.F. Iugoslavia și R.D. Viet
nam.

Comisia a examinat sarcinile 
ce-i revin din hotărîrițe Comi
tetului Executiv al C.A.E.R. și a 
adoptat măsuri corespunzătoare 
în vederea înfăptuirii lor. De a- 
semeneâ, Comisia a audiat o in
formare privind posibilitățile 
sporirii suplimentare, prin coo
perare între țările membre in
teresate, a capacităților de pro
ducție în extracția de huilă e- 
nergetică pe teritoriul Poloniei, 
în vederea satisfacerii necesită
ților acestor țări, precum și o 
informare a reprezentantului 
R.P. Mongole privind posibilită
țile și formele de colaborare în 
exploatarea unor mari zăcămin
te de cărbune cocsificabil pe te
ritoriul Mongoliei.

Cursa pentru Casa Albă
Edward Kennedy în vizită în 

R.F. a Germaniei a bătut re
cordul întârzierilor. Gazdele și 
ziariștii și-au pierdut răbda
rea in toate împrejurările. Wal
ter Scheel l-a așteptat două 
orc iar ambasadorul ameri
can Kenneth Rush o oră ca să 
înceapă un cocteil : d-na Ken
nedy a dormit in timp ce o re
cepție se pregătea in cinstea 
ei și a întîrziat la concertul la 
care deținea rolul povestitoru
lui in „Petrică și lupul" de 
Prokofiev. întîrzierile au fost 
calculate dinainte — susținea 
un diplomat american încer- 
cînd să liniștească gazdele iri
tate de lipsa de punctualitate — 
ca asistența să devină mai ne
răbdătoare și efectul sosirii 
mai exploziv. „Vei fi pre
ședinte al Americii, dar nu 
încă" — i-a prevestit Buchela- 
astroloaga țigancă a Bonnului. 
„Am timp" — i-ar fi răspuns 
Edward Kennedy.

La ce s-o fi referit Kenne
dy ? La cele 18 luni care-I 
despart de „prezidențialele" din 
1972 sau la un răstimp mai în
delungat care-i va permite 
să-și recîștige popularitatea 
pentru 1976. Dacă președintele 
Nixon și-ar putea alege opo
nentul, acesta ar fi — consi
deră unii observatori politici — 
chiar Kennedy, pe care crede 
că l-ar putea învinge cu ușu
rință deoarece... toate femeile 
vor vota împotriva lui, în a- 
mintirea secretarei înecate în 
condiții neelucidate pe deplin. 
Indiferent de farmecul său 
personal și chiar de aureola de 
martiri politici a familiei Ken
nedy, Edward nu mai este, cel 
puțin pentru 1972, un candi
dat potențial.

Edmund Muskie, în schimb, 
ciștigă teren. EI conduce, po
trivit unui sondaj, față de Ni
xon cu 44 contra 39 la sută. 
Muskie nu și-a depus nici pînă 
acum în mod oficial candida
tura, se află în expectativă și 
se arată prudent în declarații,

de cele mai multe ori lipsite 
de stridențe. El își dozează 
bine loviturile. Discursul său 
în Senat în legătură cu acti
vitățile F.B.I.-ului pe care le 
caracteriza ca generatoare de 
inhibiție pentru participarea a- 
mericanilor la viața politică, a 
primit contraargumente nu din 
partea reprezentanților F.B.I., 
ci chiar a purtătorului de cu
vînt al Casei "Albe, Ron Ziegler. 
Acesta califica sugestiile 
natorului ca „absurde", 
ministrația, evident, a simțit 
atacurile ațintite împotriva șa.

Nici unul dintre partide nu 
pare să dispună de o majori
tate sigură pe care să sconte
ze și de aceea se simte ridi-

se- 
Ad-

New-York-ului John 
Cu statut special în 
său partid republican, 
este permanent suspectat 
veleități democrate și de certe 
intenții de a trece în partidul 
advers. Astfel, mai mult ca 
niciodată, republicanii sînt îm
potriva Iui. EI este totuși pur
tătorul de cuvînt al primari
lor americani, permanent flă- 
înînzr după fonduri federale 
necesare soluționării probleme
lor acute care confruntă ora
șele : șomajul, lipsa de locu
ințe și școli, rasismul, poluarea, 
criminalitatea. La recenta în
tâlnire a primarilor, la Nov- 
York, reieșea clar că ultima 
lor speranță era „un Lindsay

Lindsay. 
propriul 
Lindsay 

de

• ÎNTÎRZIERILE LUI EDWARD KENNEDY •
MUSKIE CONDUCE, DAR RĂMÎNE PRUDENT
• PRIMARII Și SPERANȚELE LOR

cîndu-se tensiunea campaniei 
publicistice. Președintele acor
dă interviuri exhaustive televi
ziunii, fie justificînd 
de politică curentă, fie 
tind despre copilăria 
Quaker, despre familie, 
Ia sa etc.

în cursa oratorică 
McGovern, „ 
partidului democrat și 
care și-a depus 
pare de neîntrecut în privința 
lipsei de ambiguități. Mai ales 
eficace sînt rechizitorul său la 
adresa războiului pe care-I 
duce Administrația în peninsu
la indochineză și sublinierile 
efectelor negative ale recesiu
nii economice.

Alt sector la care america
nii sînt cu deosebire sensibili, 
acela al situației orașelor, este 
calul de bătaie al primarului

măsurile 
poves- 
sa de 
mora-

_______ George 
„copilul teribil" al 

primul 
candidatura,

— președinte" care să soluțio
neze problemele urbane.

în cazul președintelui Nixon 
el are avantajul de a controla 
un aparat politic vast, realitate 
mult mai conclusivă decît plat
formele politice sau farmecul 
personal al unuia sau altuia 
dintre candidați. în S.U.A., 
însă, spre deosebire de alte 
țări, alegerile înseamnă o vlnă- 
toare după personalități, după 
cel care „a reușit în viață". 
Fiul unui mic croitor 
Maine a ajuns guvernator, 
nator și, probabil, candidat 
partea partidului democrat 
prezidenție. El întrupează 
tul americanului de rînd
bogățit în timpul unei genera
ții. El se numește Muskie.

din 
se- 
din 

la 
mi- 
îm-

DOINA TOPOR

(S.E.A.T.O.). 
1954

în mo- 
în care 

fusese o- 
să pără-

Vietna- 
și sub e- 

____ , ca un in
strument al politicii Washing
tonului, S.E.A.T.O. apărea, 
din chiar momentul creării, 
prin structura și obiectivele 
sale, ca un corp străin, artifi
cial, în realitățile asiatice. 
Dintr-un total de opt membri, 
S.E.A.T.O. euprinde, de fapt, 
numai trei țări din Asia : Pa
kistan, Filipine și Tailanda 
(ceilalți parteneri fiind An
glia, Franța, Australia, Noua 
Zeelandă și, bineînțeles, 
S.U.A.). Specificul foarte dife
rit al partenerilor, discrepan
ța dintre interesele lor, a de
terminat chiar de la înființa
rea S.E.A.T.O. apariția unor 
contradicții în sînul acestui 
pact.

Procesul de deteriorare a 
S.E.A.T.O. s-a accentuat con
tinuu în ultimul deceniu, în 
condițiile eforturilor unor for
țe mereu mai largi în direcția 
destinderii și asigurării prio
rității intereselor naționale în 
fața grupărilor politice, mili
tare și economice. Un verita
bil catalizator al tendințelor 
centrifuge care se manifestă 
în cadrul S.E.A.T.O., l-a con
stituit războiul din Vietnam 
sau. mai exact, eșecul încer
cărilor imperialiste de a im
pune poporului vietnamez, pe 
calea forței rînduielî pe care 
acesta le respinge. Eșec care 
a demonstrat cu prisosință ca
racterul perimat al politicii 
de forță și al tuturor mijloa
celor pentru promovarea el, 
inclusiv blocurile militare. 
Australia, Filipinele, Noua 
Zeelandă, Tailanda, țări care 
au dat curs presiunilor ame
ricane trimițînd trupe la sud 
de paralela 17. resimt dure
ros vicisitudinile unui aseme
nea angajament militar care 
le-a împovărat bugetul și a 
provocat un puternic val de 
nemulțumire și protest în rîn- 
dul populației. De altfel, toți 
acești patru parteneri din 
S.E.A.T.O. și-au retras o par
te din trupele angajate în 
Vietnamul de sud și preconi
zează o retragere totală a con
tingentelor respective, în ter
men scurt.

Dezagregarea S.E.A.T.O. își 
găsește expresia și în dezan
gajarea de facto a Franței șl 
Pakistanului. Franța s-a dis
tanțat ireversibil de această 
„alianță" nemaiparticipînd de 
șase ani Ia lucrările organis
melor sale. Pakistanul se dis
tanțează și el vizibil, fiind 
reprezentat la reuniunile 
S.E.A.T.O. fie numai de de
legații restrinse, fie doar de 
observatori șd refuzînd, siste
matic, să participe la mane
vrele militare comune (la ac
tuala sesiune anuală de la 
Londra, Pakistanul este repre
zentat de un observator). Fe
nomenul cel mai semnificativ 
și mai plin de consecințe 
pentru viitorul S.E.A.T.O. îl 
constituie, însă rezervele se
rioase pe care încep să le 
manifeste țările a căror fide
litate față de această „alian
ță" era considerată pînă nu 
demult sigură. Australia, 
Noua Zeelandă, Filipinele și 
chiar Tailanda cer mereu mai 
insistent o revizuire masivă a 
rolului și structurii S.E.A.T.O. 
Președintele Filipinelor, Mar
cos, sublinia recent că „solu
țiile militare nu pot constitui 
un răspuns la problemele cu 
care e confruntată Asia de 
sud-est“ și sugera „să fie 
xaminată atent situația 
fond pentru a se vedea dacă 
este cazul ca S.E.A.T.O. să 
mai existe în actuala formu
lă, dacă și cum trebuie re
structurată sau chiar desfiin
țată".

Coroziunea S.E.A.T.O. 
stituie o nouă dovadă, 
nantă, a inconsistenței și 
nacronismului politicii 
rilor militare.
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Semnarea unor docu
mente de colaborare 
culturală între România 
și Austria
• LA VIENA au fost parafate 

textul Acordului de colaborare 
culturală dintre Republica Socia
listă România și Republica Aus
tria și programul de colaborare 
culturală între cele două țări pe 
anii 1971—1972.

Documentele prevăd o largă 
dezvoltare a schimburilor cultu
rale, științifice și artistice bila
terale.

Rezultatele alegerilor 
din R.P. Ungară
• COMISIA CENTRALA ELEC

TORALĂ a dat publicității marți 
comunicatul privind rezultatele 
alegerilor pentru Adunarea de 
Stat și consiliile locale, desfășu
rate la 25 aprilie în R. P. Unga
ră, relatează agenția MTI. în co
municat se subliniază că, din 
cei 7 432 420 de . cetățeni cu drept 
de vot, au participat la scrutin 
98,7 Ia sută. 76 797 buletine de 
vot au fost anulate. Pentru depu
tății în Adunarea de Staț au fost 
exprimate 7 189 125 voturi, adică 
99,00 la sută. Deoarece în cîteva 
circumscripții nici unul dintre 
candidații pentru Adunarea de 
Stat înscriși pe liste nu a întrunit 
majoritatea prevăzută de legea 
electorală, urmează să fie organi
zate alegeri suplimentare.

In consiliile locale au fost aleși 
68 865 de membri. în 81 de cir
cumscripții electorale, cândidațil 
pentru consiliile locale nu au în-
trunit majorltaleă7'astfer“încît 
vor fi organizate, de asemenea, 
alegeri suplimentare.

SCURT\

„îmbunătățire lentă a 
relațiilor Angliei cu 
R.P. Chineză"
• „O ÎMBUNĂTĂȚIRE LENTA 

dar binevenită a raporturilor 
dintre Marea Britanie și R. P. 
Chineză este în curs", a declarat 
luni, în Camera Comunelor, mi
nistrul afacerilor externe, Alee 
Douglas-Home, răspunzînd unor 
interpelări. El a adăugat că gu
vernul britanic privește în mod 
favorabil trimiterea unui amba
sador la Pekin, în locul actualu
lui însărcinat cu afaceri.

Un deces enigmatic
• CONSULUL AUSTRIAC 

PARAGUAY, Ricardo Aigner,
IN 

____________, ______ _____ ____, în 
vîrstă de 44 ani, a fost găsit mort 
duminică în biroul său. Cauzele 
decesului nu se cunosc. Poliția 
a precizat doar că Aigner a fost 
găsit cu mîinile legate.

Spre o nouă conferință 
arabă la nivel înalt ?
• TUNISIA a informat- secreta

riatul Ligii Arabe că acceptă 
propunerea marocană -privind or 
ganizarea, la Alger, a unei con
ferințe arabe la nivel înalt, con
sacrate examinării situației din 
Orientul Apropiat.

Tunisia este cea de-a șaptea 
țară care se declară de acord cu 
propunerea marocană, după Ior
dania, Algeria, Libia, Kuweit, Li
ban șl Republica Arabă Yemen.

• LA MINISTERUL AFACERI
LOR EXTERNE AL R. P. PO
LONE au început convorbirile 
între Adam Willmann, adjunct 
al ministrului afacerilor externe 
al Poloniei, și Jean de Lipkowski, 
secretar de stat însărcinat cu a- 
facerile externe al Franței.

Etna provoacă îngrijorare
Activitatea eruptivă a vulcanului Etna se agravează. Du

minică, torentul de magmă incandescentă, provenind din nu
meroasele cratere secundare, a înconjurat stația terminală a 
telefericului, distrugînd și cel de-al 8-lea pilon de susținere. 
Vulcanologii de la universitatea din Catania, care urmăresc 
evoluția erupției de la declanșarea ei, acum 26 de zile, au 
apreciat că, la fiecare oră, vulcanul aruncă 25 000 tone de 
lavă prin craterul central și prin numeroasele noi cratere 
formate în urma exploziilor subterane. întregul versant su
dic al Etnei este incandescent, pe cînd cel de sud-est este 
brăzdat de șase rîuri de lavă care avansează lent.

Autoritățile afirmă că, deocamdată, nu se pune problema 
unui pericol pentru localitățile situate la poalele muntelui, 
în ciuda cutremurului de săptămîna trecută, care s-a soldat 
cu 7 răniți și 30 de case avariate.

Se apreciază că, de-a lungul veacurilor, Etna a provocat 
moartea a mai bine de un milion de oameni, numai în timpul 
unei singure erupții, in anul 1669, omorînd între 60 000 și 
100 000 de persoane.

ă mai amintiți ima
ginea Țărilor de 
Jos așa cum ea a 
fost descrisă de Mi
hail Sadoveanu in 
1928 în „Note de că

lătorie din Olanda" ? Nu știu 
de ce, dar mie mi-a rămas 
adînc întipărită viața olandeză 
așa cum am întîlnit-o în pagi
nile marelui nostru prozator și 
m-a dominat dorința aprinsă de 
a vizita această țară de un in
teres captivant, patria lalelelor 
și a morilor de vînt, țara Iui 
Rembrandt, Frans Hals și Van 
Gogh.

Cu puțin timp în urmă, am 
avut ocazia să poposesc în Ță
rile de Jos și să vizitez orașele 
Haga, Amsterdam, Haarlem, Lei
den, Delft, Rotterdam, Utrecht, 
Gouda. în care trăiesc aproape 
o treime dintre olandezi. în 
ciuda atâtor constante, cît de 
modificate apar peisajul și viața 
Olandei contemporane față de 
cele descrise de Sadoveanu acum 
patru decenii...

Atunci, Sadoveanu înfățișa în 
primul rînd o Olandă în care 
coloana vertebrală a economiei 
o constituia agricultura — ce-i 
drept, mult modernizată față de 
alte țări europene. Și acuim a- 
gricultura constituie o ramură 
importantă a economiei, dato
rită mai ales recordurilor mon
diale de producție la grîu, orz. 
ovăz, sfeclă de zahăr, vaci de 
lapte. O cifră privind stadiul 
introducerii metodelor moderne : 
în Olanda există 8 200 -de hec
tare de sere. Dar, în afară de a- 
ceasta, acum am întîlnit o țară 
puternic industrializată. De 
altfel, numai doi din douăzeci 
și cinci de oameni lucrează în 
agricultură. In schimb Olanda 
este dominată dc construcții 
industriale — mai ales în do
meniul industriei chimice și 
alimentare (trustul internațional 
„Unilever" cu filiale în 50 de 
țări), compania petrolieră Royal 
Dutch Shell, electromecanicii (în 
întreaga lume sînt cunoscute 
produsele „Philips"), siderurgiei, 
construcții de mașini, șantiere 
navale.

iața poporului olan
dez este strîns îm
pletită cu apele mă
rii. în primul rînd, 
marea a ajutat la e- 
manciparea Olandei,

căci ea a favorizat formarea de 
pescari, marinari, neguțători. în 
plus, în secolul 17 exploratorii 
olandezi au brăzdat mări și o- 
ceane ocupînd mari teritorii și 
creînd un imperiu colonial de 
zeci de ori mai întins decît O- 
landa. Pe de altă parte, olande
zii au trebuit să ducă de-a 
lungul veacurilor o luptă con
tinuă pentru a-și proteja pămîn- 
tul împotriva ofensivei neînce
tate a apelor mării. Acolo unde 
astăzi vezi așezări omenești, în 
timpurile preistorice totul era 
acoperit de apă sau de mlaștini, 
în care Rinul, Meusa, Escautul 
și Isserul au depus în timp 
nisip, argilă, pietriș, din care 
s-a creat solul viitoarei Olande 
(Napoleon considera Olanda ca 
„simple aluviuni ale acestor 
fluvii"). După perioada glaciară, 
Marea Nordului a aruncat 
bancuri de nisip spre aceste te
renuri noi, pe care vînt,urile 
le-au transformat în coline unde 
a crescut o specie particulară de 
iarbă, care le-a fixat. Pentru a 
proteja acest teritoriu, care ră- 
niînea la un nivel inferior față 
de revărsările mării și fluviile 
în creștere, a trebuit în Evul 
Mediu ca el să fie înconjurat cu 
diguri. Altfel, așa cum s-a în- 
timplat in 1541, pămîntul este 
inundat. Sînt aproape în memo
rie știrile întristătoare transmi
se de mijloacele de informare 
la 1 februarie 1953, cind în 
cursul unei maree catastrofale, 
însoțită de furtună, în cîteva 
ore au dispărut peste două mii 
de persoane și zeci de mii de 
vite, iar mii de hectare de 
teren au fost devastate. Tot 
poporul olandez a fost pus 
în stare de alarmă și de 
încordare maximă pentru a-și 
apăra pămîntul contra furiei 
dezlănțuite a apelor.

în regiuni unde relieful este 
normal, scurgerea apelor nu 
pune probleme. însă cum mai 
mult de jumătate din suprafața 
țării se găsește sub nivelul mă
rii este necesară desecarea con
tinuă pentru ca terenul să 
poată fi folosit pentru agricul
tură și creșterea vitelor.

Morile de vînt, care dau peisa
jului olandez unul din aspectele 
caracteristice, au apărut tocmai 
din necesitatea de a acționa 
pompele necesare pentru a de
versa în mare sau fluvii apa 
rîurilor interioare care cresc 
mai ales în perioada căderii 
ploilor.

Olandezii au înscris una din
tre cele mai emoționante pa
gini ale confruntării dintre om 
și natură, ale schimbării peisa
jului natural. Oamenii au zmuls 
pămînt din împărăția apelor, 
cîștigînd teren prin desecarea 
lacurilor interioare. Această 
operă fantastică a început în 
secolul 16, dar în secolul 17 a 
luat proporții mai mari fiind de- 
secate lacurile Punner și Beem- 
ster. Pe locul lacurilor desecate 
ș-au format renumitele poldere 
înconjurate de un canal de 
centură (legat de un sistem ge
neral de derivație) și de un dig 
construit din pămînt obținut ca 
urmare a săpării canalului.

Simți o justificată mîndrie 
pentru capacitatea omului de a 
transforma natura vizitînd ba
rajul de 32 km lungime (per
forat de ecluze necesare reglă
rii apei și navigației) în spatele 
căruia au apărut poldere și un 
lac de apă dulce util agriculto
rii pe țimp de secetă și apă 
potabilă pentru marile orașe. în 
ultimii 70 de ani, suprafața țării 
a crescut pe seama apelor cu 
aproape două mii de kilometri 
pătrați.

ntr-o țară cu numai
34 000 kilometri pă
trați și avînd o den
sitate de 380 locui
tori pe kilometru pă
trat, orașele se țin

lanț. Despărțită de marea a- 
propiată prin dune de nisip de 
unde erau lansate asupra An
gliei VI, V2, V3, Haga, cu cei

REOACriA și ADMINISTRAȚIA! Buourești, Piața „Salntell", Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se tas la oficiile poștale șl difuzoril din Întreprinderi șl instituții.

600 000 de locuitori, este un oraș 
liniștit, cu aspect de stațiune de 
odihnă, cu grădini și parcuri, cu 
construcții de diverse stiluri, 
găzduiește sediul parlamentului, 
castelul regal și aproape toate 
ambasadele străine, cu cartiere 
rezidențiale, cu clădiri înguste 
dar înalte, cu apartamente des
fășurate pe verticală, în vecină
tatea stațiunii balneare Scheve- 
ningen. în Haga am vizitat Mau- 
ritshuis — una dintre cele mai 
valoroase galerii de artă din 
lume. în sălile ci se află lucrări 
celebre, printre care „Lecția de 
anatomie" a lui Rembrandt și 
alte capodopere ale lui Vermeer, 
Ruysdael, Van Dyck. Tot la 
Haga se găsește Curtea Interna
țională de Arbitraj instalată în 
Palatul păcii, un dar al miliarda
rului Carnegie pentru „stabili
rea păcii mondiale și înțelege
rii pașnice între popoare". Acest 
gest captase și reținuse entu
ziasmul și speranța lumii întregi 
în 1913. Dar numai după un an 
începea primul război mondial.

N-am putut rezista tentației 
de a mă opri în Leiden, unde 
am vizitat celebra universitate, 
cea mai veche din Olanda, pri
mită ca răsplată din partea lui 
William de Orange pentru modul 
eroic în care locuitorii orașului 
au luptat și au rezistat în 1575 
împotriva asediatorilor spanioli. 
Gazdele se mindresc că au ales 
această variantă deși li s-a pro
pus ca alternativă anularea im
pozitelor pe o anumită perioadă. 
Clădiri vechi de secole se înși- 
ruie pe strada Rapenburg, tăiată 
în două de unul dintre canale, 
cele două cheiuri fiind unite 
prin poduri cu aspect original. 
Această curioasă stradă dublă 
reprezintă adevărata inimă a o-

proape patru metri... sub nive
lul mării.

In Amsterdam, în secolul 17 
(„secolul de aur" al Olandei), a- 
proape toate construcțiile vechi 
au fost înlăturate și s-a trecut 
la un nou plan urbanistic. Au 
fost trasate patru semilune con
centrice de canale, de-a lungul 
cărora negustorii și armatorii 
.și-au construit locuințe bogate, 
cu fațade originale. Am străbătut 
pe un vas broderia de canale 
ale orașului trecînd pe lîngă 
clădiri durate de-a lungul seco
lelor, ceea ce l-a făcut pe Jean 
Cocteau să compare fiecare casă 
cu o carte și ansamblul cu o 
prețioasă bibliotecă.

Centrul orașului vechi : Pa
latul regal, clădit în stilul Re
nașterii italiene, construit pe 
13 659 de piloți. Alături, monu
mentul național consacrat eroi
lor căzuți în lupta de rezistență 
în cel de-al doilea război mon
dial. De altfel, aici Anna Frank 
a scris una din cele mai zgu
duitoare pagini de jurnal ale zi
lelor cînd Olanda se găsea sub 
cizma hitleristă. Orașul păstrea
ză vechile străzi comerciale în
guste Pe care de-abia se poate 
circula printre numeroșii oa
meni care parcurg distanțele pe 
biciclete (potrivit statisticilor, O- 
landa este țara cu cel mai 
mare număr de biciclete în fo
losință, care în cifre absolute nu 
scade ci, dimpotrivă, crește, în 
ciuda ofensivei înverșunate a 
automobilului).

O viață frămîntată am în
tâlnit în Rotterdam, cel mai 
mare port maritim olandez care 
cîștigașe dreptul de oraș cu 650 
de ani în urmă. înflorirea co
merțului a fost impulsionată 
o dată cu ocuparea orașului An-
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roșului Leiden, fiind totodată 
sediul universității. Locuitorii îți 
amintesc că spiritul în care a 
fost întemeiată universitatea — 
de opoziție față de năvălitori 
s-a conservat dirt tată în fiu 
de-a lungul veacurilor. Așa cum 
mi s-a spus, cînd armatele hit- 
leriste au ocupat în 1940 orașul 
Leiden, Marele Sigiliu al uni
versității a fost ascuns în sicriul 
unuia din profesorii de teologie 
mort cu mult timp în urmă, și 
în felul acesta naziștilor le-a 
fost imposibil să elibereze vreo 
diplomă purtând sigiliul univer
sității din Leiden.

De la Leiden, în drum spre 
Haarlem, m-am onrit în zona 
care constituie „țara florilor", 
întinsă pe aproape 15 000 ha. 
Anual, Olanda exportă aproape 
patru miliarde dc bulbi de la
lele (șapte sute de soiuri), nar
cise și alte flori. xYdusă din 
Turcia, în 1562, această floare a 
devenit o preferință a olandezi
lor și... o sursă de venituri. 
Astăzi se exportă lalele 
loare de 25 milioane 
anual.

O amintire de neuitat , 
orașul Haarlem, situat la 20 de 
kilometri de Amsterdam, renu
mit prin „Grote Markt", consi
derată, pe drept cuvînt, cea 
mai frumoasă piață din Olanda, 
prin muzeul dc portrete al lui 
Frans Hals, prin biserica St. 
Bavo. înzestrată cu o orgă re
numită la care se spune că au 
cîntat chiar Mozart și Handel, 
cu un celebru ceas care mar
chează anotimpurile, fazele lunii 
și pozițiile soarelui, luna și 
ziua.

în Delta Rinului am oprit în 
Gouda, un orășel cu 50 000 de 
locuitori, cu primărie gotică din 
secolul 15 — o adevărată biju
terie în mijlocul pieței, unde în 
fiecare joi se adună oamenii 
pentru a-și desface produsele și, 
în primul rînd, celebra ,,brînză 
de Gouda". De altfel, și acum, 
alături, se găsește cîntarul pu
blic, edificiu elegant din 1668, 
unde se mai cîntărește brînză 
pentru curiozitatea turiștilor.

în va- 
dolari

îți lasă

vers de către spanioli, cînd nu
meroase familii de negustori 
protestanți flamanzi s-au stabi
lit la Rotterdam. Portul văzut 
de la înălțimea Euromastului se 
întinde de-a lungul a circa 30 
de kilometri, aproape pe tot o- 
rașul, traversat de la un capăt 
la altul de noua moselă prelun
gită de canalul Nieuve Water- 
weg. Privirii i se oferă vaste 
șantiere dc construcții moderne 
navale, întreprinderi industriale 
și comerciale, coșurile vaselor 
maritime care descarcă mărfuri. 
Un tunel la 12 kilometri sub 
apă. lung de aproape 2 kilo
metri, acoperit cu faianță gal
benă. leagă cele două maluri și 
îmbunătățește circulația între 
Amsterdam și Anvers. Oamenii 
nu uită că străvechiul centru al 
orașului a fost transformat în 
flăcări și ruine de bombele in
cendiare lansate de aviația hi
tleristă în mai 1940. Locul său 
este ocupat acum de construcții 
de o arhitectură modernă. Cin
stind memoria celor morți în 
urma acestui bombardament bar
bar localnicii au ridicat în cen
trul orașului un monument emo
ționant înfățișînd un om pu
ternic din granit și bronz, cu 
inima zmulsă, cu gura larg des
chisă și cu brațe uriașe ridicate 
amenințător spre cer pentru a 
opri potopul de bombe.

ort la Marea Nordu
lui, Amsterdam este 
centrul economic, co
mercial și financiar 
al țării, fostul sediu 
al companiei Indiilor

Orientale, capitala prelucrării 
diamantelor. Situat pe un teren 
mlăștinos, întregul oraș este 
construit pe piloți. De altfel, a- 
colo unde pînă acum un secol 
era capătul lacului Haarlem în- 
tr-un punct primejdios pentru 
vase (Schiphol : mormîntul va
selor) după secarea apelor s-a 
construit în 1920, lîngă Amster
dam), un aeroport, care reconsti
tuit și lărgit în 1967 a devenit 
cea mai modernă și conforta
bilă aerogară europeană de pa
sageri și mărfuri, situată la a-

răind într-o țară cu 
soare puțin, cu con
diții naturale adesea 
vitrege, fără munți 
și de obicei ne un 
teren plat, fără pă- 

cu un peisaj chiar mono
ton, lucrînd cu dîrzenie fiecare 
colț de pămînt. și acesta zmuls 
de cele mai multe ori de sub 
oglinda apelor și apoi apărîndu-1 
împotriva mării, punînd atâta 
talent și indeminare în crearea 
și finisarea produselor indus
triale, dovedind o mare sete do 
libertate și cultivînd o înaltă 
recunoștință față de cei care 
s-au jertfit în lupta contra nă
vălitorilor, olandezul mi s-a 
părut că și-a păstrat acele tră
sături pe care le definea Mihai' 
Sadoveanu în 1928 : „mai înainte 
de toate serios și chibzuit, un 
cm de treabă și cinstit, om po
liticos și prevenitor, dacă n-are 
a spune nimic, tace, dacă-ți 
mărturisește prietenie să-l crezi", 
dar antrenat din ce în ce mai 
mult în lupta pentru o mai 
justă împărțire a fructului mun
cii generale.
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