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Plenara Comitetului Central
al Partidului Comunist Român

Miercuri, 28 februarie 1973, au început lu
crările Plenarei Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român.

Deschizînd lucrările ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
P.C.R., a propus următoarea ordine de zi, 
care a fost adoptată în unanimitate :

1. Informări privind aplicarea măsurilor 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1972, referitoare la pregătirea con
dițiilor necesare îndeplinirii și depășirii pla
nului pe 1973. Vor prezenta informări: Con
siliul de Miniștri, Secretariatul C.C. al 
P.C.R., precum și o serie de ministere și co
mitete județene de partid.

2. Proiectul de Lege privind înființarea, 
organizarea și funcționarea Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice și Sociale a 
României.

3. Proiectul de Lege cu privire la înfiin
țarea, organizarea și funcționarea Curții Su
perioare de Control Financiar.

4- Proiectul de Decret privind înființarea 
și funcționarea Consiliului pentru proble
mele organizării economico-sociale.

5. Propuneri de modificare a Legii
9'1968 pentru dezvoltarea construcției de 
locuințe, vuizarca de locuințe din fondul de 
stat către populație și construirea de case

nr.

proprietate personală de odihnă sau turism.
6. Propuneri ‘de modificare a Legii nr. 

10/1968 privind administrarea fondului loca
tiv și reglementarea raporturilor dintre pro
prietari și chiriași.

7. Proiect de hotărîre cu privire la îmbu
nătățirea organizării și retribuirii muncii în 
agricultură.

8. Măsuri privind reducerea numărului 
cadrelor de conducere și îmbunătățirea 
structurii organizatorice la ministere, cen
trale și organizații economice.

9. Proiectul de Hotărîre cu privire la dez
voltarea continuă a educației fizice și spor
tului ; informare cu privire la principalele 
concluzii asupra activității de educație fizi
că și sport.

10. Informare cu privire la activitatea 
internațională desfășurată de Partidul Co
munist Român și statul român în anul 1972. 
Prezintă informări Secretariatul C.C. al 
P.C.R. și Consiliul de Miniștri.

Potrivit hotărîrii plenarei din noiembrie 
1972, reconfirmată și de actuala plenară, la 
lucrări participă ca invitați : membrii guver
nului și conducători ai organelor centrale de 
stat și obștești; secretarii pentru problemele 
economice ai comitetelor județene de partid ; 
prim-vicepreședinții consiliile/ populare' ju-

dețenc ; directori ai centralelor economice ; y 
directori și secretari ai comitetelor de par
tid din mari întreprinderi industriale ; di
rectori ai institutelor de cercetări și proiec
tări ; directori ai întreprinderilor de comerț 
exterior ; redactori-șefi ai presei centrale.

Problemele supuse spre dezbatere Plena
rei au fost analizate și de următoarele co
misii permanente ale Comitetului Central al 
P.C.R.: Comisia pentru problemele economi
ce ; Comisia pentru problemele muncii or
ganizatorice, de cadre, activității organelor 
de stat și formelor obștești de participare a 
maselor la conducerea societății ; Comisia 
pentru problemele de agricultură, silvicul
tură și industria alimentară ; Comisia pentru 
relații internaționale.

în legătură cu împlinirea unui sfert de 
veac de la realizarea unității organizatorice 
și politice a clasei muncitoare din România. 
Comitetul Central a consacrat ședința ple
nară de ieri sărbătoririi 
eveniment 
edificarea

în acest 
NICOLAE 
Partidului

Plenara 
lucrările joi, 1 nuntiS, '

solemne a acestui <
de însemnătate istorică pentru >

socialismului în țara noastră. s
cadru, a Juat cuvintul tovarășul <
CEAUȘESCU, secretar general al z
Comunist Român. <
Comitetului Central își continuă <

Cuvintarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Comitetului Central 
citeva zile de la îm-

Plenara 
are loc la __  .
plinirea unui sfert de veac de 
la unul din marile momente ale 
istoriei noastre revoluționare i 
realizarea unității organizatori
ce și politice a clasei muncitoa
re și crearea partidului ei unic, 
marxist-leninist. Ținind seama 
de importanța excepțională pe 
care a avut-o pentru lupta po
litică a proletariatului, a între
gului nostru popor, pentru 
transformarea revoluționară a 
societății și victoria socialismu
lui în România, consider potri
vit să evocăm acest eveniment, 
în mod solemn, în cadrul ple
narei de astăzi.

Crearea Partidului Comunist 
Român a fost rezultatul unui 
proces istoric obiectiv, al par
ticularităților dezvoltării noas
tre sociale, al luptei revoluțio
nare a celor ce muncesc din 
România, al maturizării politi- 
co-ideologice a clasei munci
toare si al creșterii rolului ei 
în viața politică a țării. Lichi
darea sciziunii din rindurile 
mișcării muncitorești, realiza
rea unității politice și organi
zatorice a proletariatului, crea
rea unui puternic partid poli
tic de avangardă în stare să 
conducă lupta tuturor celor ce 
muncesc împotriva exploatării 
și asupririi, pentru libertate si 
dreptate socială, a fost un vechi 
deziderat al militanților revo
luționari, al luptătorilor pentru

progres social din România. In- 
trînd în arena luptelor sociale 
împotriva regimului burghezo- 
moșieresc, clasa muncitoare a 
simțit încă de la început ne
voia de a-și sfrînge rindurile 
și de a acționa unită pentru îm
plinirea misiunii istorice ce-i 
revenea în crearea noului destin 
al poporului român. Aspirația 
spre unitate s-a afirmat cu de
osebită tărie în special în mo
mentele grele ale luptei revo
luționare, în perioadele de în
fruntare deschisă cu clasele ex
ploatatoare. pentru salvgarda
rea libertăților și drepturilor 
vitale ale celor ce muncesc, 
pentru interesele supreme ale 
națiunii

în nuIn numeroase acțiuni de cla
să, în marile lupte sociale și 
politice împotriva patronilor, a 
regimului burghezo-moșieresc 
s-a înfăptuit frontul unic de 
jos, s-a realizat o colaborare 
strînsă între comuniști și so
cialiști, între organizațiile sin
dicale, pe o platformă politică 
comună. Această colaborare s-a 
accentuat în preajma celui de 
al doilea război mondial, în 
lupta antifascistă, împotriva 
dictaturii antonesciene. a înro
birii țării de către Germania 
nazistă și a războiului antiso
vietic. Lupta împotriva războiu
lui, rezistența împotriva politi
cii fasciste au impus dezvolta
rea tot mai largă a acțiunilor 
unite ale mișcării. muncitorești, 
conlucrarea tot mai strînsă a 
Partidului Comunist cu Parti-

Sovietică, de celelalte forțe ale 
coaliției antihitleriste.

Frontul Unic' Muncitoresc a 
continuat să joace un rol esen
țial și în perioada care a urmat 
eliberării țării, în unirea efor
turilor clasei muncitoare, ale 
întregului popor pentru parti
ciparea la războiul antihitlerist, 
în vederea eliberării totale a 
României și zdrobirii definitive 
a Germaniei hitleriste, pentru 
desfășurarea victorioasă a mari
lor bătălii politice în vederea 
democratizării țării, înfrîngerii 
împotrivirii claselor exploata
toare și izolării partidelor poli
tice reacționare, pentru cuceri
rea puterii tn stat și transfor
marea pe cale revoluționară a 
societății românești. în focul a- 
cestor lupte aprige s-a întărit și 
consolidat tot mai puternic u- 
nitatea de acțiune a clasei mun
citoare, a comuniștilor și social- 
democraților. Această unitate se 
manifesta atît în marile acțiuni 
politice de masă care au avut 
loc în perioada respectivă, cit 
și In cadrul guvernului demo
cratic instaurat la 6 Martie 1945. 
în care clasa muncitoare aye- 

ji, rolul conducătur. v
Pe măsura adînciril pFoeesu- 

ltii revoluționar, a cuceririi de 
noi poziții de către masele popu
lare, de către forțele democra
tice. a devenit tot mai impe
rioasă necesitatea realizării u- 
nității organizatorice și politice 
a clasei muncitoare — forța so
cială de bază a societății. A- 
ceasta condiționa tnsăși îndepli-

Plenara Consiliului
Național al Frontului
Unității Socialiste

Miercuri, 28 februarie 1973, a 
avut loc Plenara Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, prezidată de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al P.C.R., președintele 
Consiliului Național al F.U.S.

Plenara a dezbătut și aprobat 
hotărîrea privind perfecționarea 
activității și creșterea rolului 
consiliilor Frontului Unității 
Socialiste în viața social-eco- 
nomică a țării. Hotărîrea adop
tată va fi. dată publicității.

Plenara a aprobat cererile de 
aderare la Frontul Unității So
cialiste a Consiliului Național 
pentru Apărarea Păcii, Asocia
ției generale a vînătorilor și 
pescarilor sportivi și Asociației 
crescătorilor de albine.

Ca urmare a modificărilor în 
conducerea unor organizații 
care alcătuiesc Frontul Unității 
Socialiste, pe baza recomandă
rilor făcute de organizațiile 
respective, plenara a aprobat 
următoarele schimbări in com
ponența Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste și 
a Biroului Executiv :

— Au 
membri 
țipnal 
Dumitru 
le Consiliului județean Brăi
la al Frontului Unității Socia
liste, Ștefan Mocuța. președin
tele Consiliului județean Cluj

f.ost cooptați 
ai Consiliului 

următorii
Bălan.

ca
Na- 

tovarăși : 
președinte-

al Frontului Unității Socialiste. 
Iulian Ploștinaru. președintele 
Consiliului județean Mehedinți 
al Frontului Unității Socialiste, 
Ion Catrinescu, președintele 
Consiliului județean Prahova al 
Frontului Unității Socialisto. 
Aldea Militarii, președintele 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
Corneliu Mănescu, președintele 
Grupului român al 
nii Interparlamentare.

— Plenara a hotărît 
rarea tovarășilor Ilie 
Dan Marțian, Gheorghe Petres- 
cu și Miu Dobrescu din Biroul 
Executiv, .care au primit alte 
sarcini.

— Tovarășul Miliai Dalea 
a fost eliberat din funcția de 
secretar al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
în urma alegerii sale ca pre
ședinte al Consiliului Cent-al 
al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

— Plenara a ales în Biroul 
Executiv ne următorii tovarăși : 
Florian Dănălache, Dresedintele 
UCECOM, Oliviu Rusu. pre
ședintele Consiliului Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor, 
Aurel Duca, șeful Secției pro
pagandă a C.C. al P.C.R., Cor
neliu Mănescu și Aldea Mili- 
taru.

— Avînd 
la Frontul

Uniu-

elibe- 
Alexe,

în vedeie aderarea 
Unității Socialiste a

Comitetului Național pentru 
Apărareg Păcii. Asociației ge
nerale a vînătorilor și pescari
lor sportivi și Asociației cres
cătorilor dc albine, plenara a 
hotărît ca reprezentanții aces
tor organizații — tovarășii San
da Rangheț. secretar al C.N.A.P., 
Tiță Florea. președintele 
A.G.V.P.S., și Viaceslav Harnaj. 
președintele A.C.A., să fie 
cooptați în Consiliul Național și 
aleși în Biroul Executiv.

— Tovarășul Corneliu Mănes- 
cu a fost ales in funcția de 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste.

La discuții. în cadrul Plena
rei, au participat tovarășii Ion 
Icliim. președintele Consiliului 
municipal Bacău al F.U.S.. Lu
dovic Fazekas. președintele 
Consiliului ;udețean Harghita 
al F.U.S., Eleonora Mărculescu. 
membră a Biroului Executiv al 
Consiliului județean Galați al 
F.U.S.. președinta Comitetului 
iudețean al femeilor. Marin 
Enache, președintele Consiliului 
F.U.S. al sectorului III din mu
nicipiul București, Constantin 
Drăgoescu, membru al Biroului 
Executiv al Consiliului jude
țean Gorj al F.U.S.

în încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Cuvintul tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

obținut, desigur, o 
rezultate bune în ac- 
desfășurată de F.U.S. 

trebuie să spunem des- 
că aceste rezultate nu 

încă pe măsura așteptă- 
și a posibilităților pe 

Ie au consiliile Frontului 
Socialiste. Consiliile 

încă în insuficientă 
să coordoneze și să 

eforturile tuturor or-

dele Socialist și Socîal-Democrat. 
- în condițiunile dezvoltării ac
tivității revoluționare ale lup- ' 
tei patriotice, antifasciste din 
România, în momentul în care 
se punea problema unor schim
bări radicale, de importanță is
torică In viața poporului nos
tru, cînd erau la ordinea zilei 
pregătirea și organizarea insu
recției armate naționale antifas
ciste în vederea răsturnării dic
taturii militaro-fasciste, pentru 
ieșirea României din războiul 
antisovietic, întoarcerea arme
lor împotriva Germaniei fascis
te și alăturarea țării de forțele 
aliate antifasciste s-a pus cu o 
deosebită stringență realizarea 
mai fermă a unității de acțiune 
a clasei muncitoare. Tocmai a- 
ceastâ necesitate imperioasă a 
făcut ca in aprilie 1944 să fie 
realizat Frontul Unic Muncito
resc între Partidul Comunist 
Român și Partidul Social-De- 
mocrat, în jurul căruia s-au 
coalizat apoi, într-un timp ex
trem de scurt, toate forțele de
mocratice, patriotice, antifascis
te ale întregului popor, în ve
derea asaltului decisiv împotri
va dictaturii militaro-fasciste și/ .rotai conducător, 
a cotropitorilor germani, pen-, 
tru salvarea națională. Realiza
rea acestui front larg, al cărui 
nucleu l-a constituit clasa mun
citoare unită, a fost condiția 
sine qua nnn a victoriei actu
lui istoric de la 23 August 1944, 
premisa eliberării țării în condi
țiile favorabile ale victoriilor 
strălucite obținute de Armata

nirea de către clasa muncitoare 
a mărețului rol pe care era che
mată să-l joace în România, ro
lul de clasă conducătoare în
lupta pentru lichidarea defini
tivă a exploatării omului de
către om, în marea operă de e- 
difieare a noii orînduiri socia
le — orînduirea socialistă. Mer
sul ferm al poporului pe acest 
drum făcea absolut necesară 
crearea unui partid unic al cla
sei muncitoare, ca detașament 
de avangardă, revoluționar, ca
pabil să unească în jurul său 
toate forțele 
perioadă 
să intre

După 
procesul 
voluționare, al conlucrării din
tre partidele ■-omunist si so
cial-democrat, dintre reprezen
tanții acestora, au avut loc largi 
contacte și, în practică, s-a tre
cut la constituirea și realizarea 
unor organizații politice unice 
ale clasei muncitoare, cu con
ducere unică. Aceasta s-a con
cretizat pînă la urmă, într-o 

, hotărîre comună a conducerii 
'celor două partide și în ela
borarea unei platforme care a 
fost dezbătută și adoptată în 
cadrul organizațiilor partidelor 
respective, și în procesul con
stituirii, jos, în organizațiile u- 
nice. y

In aceste condițiuni a avut 
loc, la 21 februarie 1948, Con
gresul de unificare, care a

națiunii în noua 
istorică in care avea 
România.

cum se cunoaște, 
desfășurării luptei re-

în

(Continuare în pag. a lll-a)

„Scinteli

VASILE BARAC

Și
GHEORGHE CUCU

După cum este cunoscut, de 
la constituirea Frontului Uni
tății Socialiste au fost luate 
un șir de măsuri în vederea 
lărgirii atribuțiilor organisme
lor sale, astfel incit consiliile 
Frontului să-și poată îndeplini 
in condițiuni cit mai bune 
rolul ș; șnrci.nile ce le revin în 
viața noastră soCfâiă și poli
tică.

S-au 
serie de 
ti vitatea 
Dar, 
chis 
sint 
rilor 
care
Unității 
reușesc 
măsură 
unească 
ganizațiilor componente. Din
această cauză există încă mul
te paralelisme, se desfășoară 
aceleași activități pe diferite 
linii. în timp ce unele pro
bleme rămîn nesoluționate. De 
aceea, în proiectul de hotărî
re prezentat Plenarei Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste se are în 
vedere lărgirea în continuare 
a atribuțiilor și creșterea ro
lului Consiliului Național, al 
consiliilor Frontului Unității 
Socialiste de la toate nivelele, 
în primul rînd, se are în ve
dere creșterea acestui rol în 
direcția coordonării, pe dife
rite domenii, a activității des
fășurate de organizațiile com
ponente ale Frontului. în mo
mentul de față trebuie să 
punem îndeosebi accentul pe 
soluționarea unor probleme 
obștești, a unor probleme edi
litare. a problemelor legate de 
ridicarea nivelului de trai. Se 
impune o folosire mai bună a

forțelor organizațiilor compo
nente pentru înfăptuirea pro
gramului trasat de Conferința 
Națională a partidului in ve
derea dezvoltării generale a 
economiei și ridicării bunăstă
rii materiale și spirituale a 
oamenilor muncii.
. în, al doilea rînd, .se, arg iți. 
ledere o mai bună coordonare 
a controlului obștesc. Exista'' 
acum. în această privință, o 
hotărîre, s-au constituit și 
comisii care și-au început ac
tivitatea. Probabil. în cursul 
acestui an va trebui să facem 
o analiză a rezultatelor obți
nute în această privință, sta
bilind ce trebuie făcut în con
tinuare pentru ca organismele 
din domeniul controlului ob
ștesc să-și îndeplinească în 
mai bune condițiuni rolul pe 
care-1 au.

Punem un accent deosebit 
pe coordonarea activității e- 
ducative și culturale de masă, 
ținind seama că, practic, toate 
organismele si organizațiile din 
cadrul Frontului Unității So
cialiste au astfel de preocu
pări, desfășoară. într-un fel 
sau altul, activitatea în acest 
domeniu. Este de înțeles că 
pentru a ridica eficienta acti
vității educative. în concor
dantă cu hotărîrile Plenarei 
Comitetului Central din no
iembrie 1971. este necesar să 
coordonăm mai bine si să 
unim, pe baza unui program 
unitar, eforturile tuturor fac
torilor care concură la for
marea omului nou. la lărgirea 
orizontului general de cunoaș
tere al poporului nostru. Con
sider că aceasta trebuie să 
constituie o preocunare mult 
mai accentuată decît pînă 
acum a consiliilor Frontului 
Unității Socialiste, inclusiv a

Biroului Executiv al Consiliu
lui Național. De altfel, există 
și o comisie în această pri
vință — comisia pentru răs- 
pîndirea științei și culturii — 
și va trebui realmente să dăm 
un impuls mai puternic aces
tei activități de primă impor
tanță pentru Frontul Unității 
Socialiste. In această privință 
laș 'doi' să meuțktnez necesir 
tatea ca Consiliul Național, 
organizațiile Frontului Unității 
Socialiste să coordoneze efec
tiv activitatea educativă care 
se desfășoară pe teritoriul lor, 
indiferent de cei care o orga
nizează.

Frontul Unității Socialiste 
trebuie să inițieze cit mai 
multe asemenea acțiuni, în- 
tîlniri și dezbateri, care să se 
desfășoare sub conducerea 
consiliilor sau, dacă au loc în 
fabrică. — sub conducerea or
ganizațiilor de partid, a sindi
catelor. în acest sens aș ruga 
să se aducă completări și ho- 
tărîrii plenarei privind partea 
ce se ocupă de sarcinile 
coordonarea si conducerea 
cestor activități.

De asemenea, în hotărîre
prevede trecerea la constitui
rea în sate a organizațiilor 
Frontului Unității Socialiste. 
Este un lucru bun. Aceasta va 
trebui să ducă la o mai bună ■ 
organizare și unire a efortu
rilor țărănimii noastre în ac
tivitatea de dezvoltare a agri
culturii, în activitatea politică, 
în ridicarea nivelului de cu
noștințe agricole, politice și 
științifice ale țărănimii noa
stre.

Am pornit de la ideea ca a- 
ceste organizații să-și aleagă

în 
a-

se

(Continuale în pag. a lll-a)
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Returul
Campionatului 

diviziei A 
de fotbal

De
primavara

de SÂNZIANA POP

PE TRASEELE ÎNTRECERII UTECISTE

Galațiul vă propune
o experiența și va

îndeamnă sä o preluați
ață de județele 
Prahova, Buzău și 
Brăila, Galațiul se 
situează cu un pas 
mai înainte în 
ceea ce privește 
întrecerii uteciste, 
și însușirea acestei 

organizațiile de
organizarea 
pătrunderea 
idei de către 
bază, de către tineri. De unde

vine acest avans ? Vine de a- 
colo că aici dezbaterea în or
ganizațiile de bază, adaptarea 
și concretizarea regulamentu
lui cadru la condițiile specifice 
ale fiecărui loc de muncă, ate
lier, secție sau întreprindere 
s-a făcut mult mai devreme ; 
încă în ianuarie. Or. în cele
lalte județe această acțiune se

află in stadiu de desfășurare în 
destul de multe organizații sau. 
ceea ce e și mai rău. dezbate
rea cu utebiștii a fost pur și 
simplu ocolită. La Galați, ni se 
spune, acestei etape a dezbate
rii cu uleciștii i s-a acordat o 
atenție deosebită. Discuțiile au 
fost furtunoase. Uteciștii au a- 
dus multe corective atit la

obiective cit și la proiectele de 
angajamente. Așa se face că 
încă înainte de sfirșitul lunii 
ianuarie toate organizațiile 
U.T.C. din județ aveau stabili
te obiective și angajamente 
proprii în întrecere. „Lucru 
foarte important — ține să 
sublinieze acum tovarășul

(Continuare in pag. a lll-a)

Cred că era primăvara cînd am observat prima oară că 
intr-o cooperativă agricolă din Dobrogea, acolo unde era lo
cul femeilor, la vaci, la găini și la giște lucrau bărbați. N-aș 
putea spune că n-am văzut picior de femeie, dar mult mai 
des lingă șistarul de lapte se ivea cite un bocanc de bărbat. 
In schimb, afară, pe cimp, de „problema numărul unu — a 
griului și de problema numărul doi - a porumbului" se ocupau 
femei. Se ocupau cu sapa și cu prășitul. de dimineața și 
pînă seara, pe toată întinderea aceea acoperită de verde, 
între mare și cer.

Cred că era și Ia Reșița primăvară, așa se vedea prin fe
reastra atelierului, cînd am constatat cu uimire că matahala 
cumplită, formată din sute de roți, de pîrghii și de cuțite, și 
care ocupa ea singură urlind și troznind o încăpere întreagă 
era supravegheată de o fată in virstă de 27 de ani. N-as 
putea spune că n-am văzut și bărbați la uzinele U.C.M.R , dai 
pe porțiunea aceea de cer foarte curat și albastru, in dimi
neața aceea de primăvară, se contura profilul unei femei.

La Tăbăcăriile minerale „Jilava" am fost iarna. Ce-i drept, 
prin ferestrele foorte înalte ale vopsitoriei nu se vedeau nici 
iarbă verde, nici cer albastru, ci culori indecise de ploaie cu 
zloată, dar profilurile conturate pe lumina aceea difuză erau 
tot de tinere intre 20—30 de ani. Iar la uscătorie, acolo unde 
bucata de piele udă trage 10-17 kilograme și se ridică de 
destule ori pe zi-muncă pentru a fi lipită cu amidon pe o 
fereastră de sticlă incasabilă. muncea voinicește o fată veselă 
și guralivă și care avea fix 20 de oni.

Dar pe Calea Victoriei om fost tot primăvara. Se vedea asta

(Continuare în pag. a V-a)
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ABANDONUL DE FAMILIE
Relațiile de familie sînt soco

tite, îndeobște, ca avînd un ca
racter intim, personal. Și pe 
bună dreptate. Fiindcă raportu
rile dintre soți, dintre părinți și 
copii, dintre alte rude apropiate 
sînt determinate de legile firii 
omenești, sînt și trebuie să fie 
întemeiate pe dragoste și res
pect reciproc. Tocmai de aceea 
familiei i-a fost creat în socie
tatea noastră un cadru propice, 
partidul și statul manifestînd o 
grijă deosebită si acoraînd spri
jin în forme multiple pentru pro
movarea intereselor familiale, 
pentru creșterea și educarea în 
condiții tot mai bune a tine
relor generații.

Aceeași finalitate o urmărește 
și legislația noastră socialistă. Co
dul familiei și alte prevederi le
gale privitoare ia familie, con
stituie un cadru juridic favora
bil constituirii șt consolidării fa
miliei, întemeierii ei pe înaltele 
principii ale moralei comuniste, 
protejării mamei și copiilor. Prin 
lege sînt stabilite drepturile și 
obligațiile corelative ale persoa
nelor unite prin legături de fa
milie, sînt instituite sancțiuni 
menite să apere valorile morale 
și materiale ale grupului fami
lial și ale membrilor săi.

Omenia, responsabilitatea, cins
tea și demnitatea care caracte
rizează marea masă a oamenilor 
din societatea noastră fac ca, 
în genere, relațiile din grupul 
familial să se desfășoare corect, 
potrivit normelor eticii comunis
te și în conformitate cu legile 
tării. Totuși, în unele cazuri, re
lațiile de familie sînt grav de
teriorate, unul sau altul dintre 
părinți, tributari unor concepții 
vetuste care nu-și mai au de
mult locul în societatea noastră 
găsesc cu cale să sfideze legile 
omeniei, să încalce normele ju
ridice care reglementează viața 
de familie. Printre cele mai gra
ve manifestări de acest gen se 
înscrie fi abandonul de familie, 
considerat, infracțiune și pedep
sit de art. 305 din Codul penal 
al R.S.R.

Este socotit abandon de fa
milie săvârșirea de către persoa
na care are obligația legală de 
întreținere față de cel îndreptă
țit la aceasta a unuia din urmă
toarele fapte :

a. Părăsirea, alungarea sau 
lăsarea fără ajutor, expunîndu-l 
la suferințe fizice sau morale.

b. Neîndeplinirea cu rea cre
dință a obligației de întreținere 
prevăzute de lege.

c. Neplata cu rea credință, 
timp de 2 luni sau mai mult, a 
pensiei de întreținere stabilită pe 
cale judecătorească.

Obligația de întreținere nu e- 
xistă numai față de copii; Co
dul familiei precizează că aceas
tă obligație există și între soț și 
soție, părinți și copii, cel care 
înfiază și înfiat, bunici și nepoți, 
străbunici și strănepoți, frați și 
surori etc.

In spiritul eticii și echității so
cialiste, în lege se arată că drep
tul la întreținere i se cuvine nu
mai aceluia care se află în nevoie, . 
care nu se poate întreține singur. 
Așadar, dreptul la întreținere nu 
poate constitui pentru nimeni un 
izvor de venituri fără muncă, 
atîta timp cît o persoană este 
capabilă să muncească sau bene
ficiază de pensie ea nu poate 
pretinde acest drept. Core-

lativ cu aceasta, prin lege 
e confirmat principiul că între
ținerea nu trebuie să împovăre
ze peste măsură pe cel care o 
acordă, cuantumul ei fiind pro
porțional cu resursele materiale 
ale acestuia.

In țara noastră, după cum se 
știe, oamenii care nu mai pot 
munci din cauza vîrstei sau să
nătății se bucură de dreptul la 
pensie sau de alte forme de a- 
jutar social de la stat. Iată de 
ce, în majoritate, victimele în 
cazurile de abandon familial pre
zente în practica judecătorească 
sînt copiii minori, care încă nu-și 
pot cîștiga prin muncă proprie

serviciile de personal și cei ce 
angajează în general au datoria 
de a verifica dacă angajații au a- 
semenea obligații și de a anunța 
pe cei care trebuie să primească 
întreținerea, pentru a se putea 
efectua reținerea pensiei. Dar, 
fie din necunoașterea legii, fie 
dintr-un exces de comoditate, 
foarte des unii funcționari omit 
această îndatorire, contribuind 
astfel, prin nepăsarea lor, la men
ținerea în condiții nefavorabile 
a copiilor părăsiți.

Necunoașterea legii, despre 
care vorbeam mai sus, îi îm
pinge pe unii părinți lipsiți de 
răspundere la acte care înseamnă

O INFRACȚIUNE, 
O ABDICARE 

DE LA LEGILE
OMENIEI

existența. Cei vinovați de aban
don familial lovesc, așadar, în 
tinerele vlăstare pe care ei în
șiși le-au procreat și față de 
care ar trebui să fie primii care 
să manifeste grijă și dragoste 
părintească. Cel mai adesea sînt 
chemați în fața judecății pentru 
abandon familial tații, dar sînt 
și cazuri cînd mama este cea 
care-și părăsește familia lăsîn- 
du-și fără îngrijire copiii minori. 
Privitor la vîrsta autorilor aces
tui gen de infracțiune practica 
a relevat că ei sînt în ge
neral tineri, afla ți la puțini 
ani după constituirea familiei, 
insuficient educați în spiritul 
responsabilității față de familie. 
Cu aceasta am ajuns la cau
zele cărora se datorează, în 
general, comiterea infracțiunii de 
abandon de familie.

Prima și cea mai importantă 
dintre acestea este mentalitatea 
înapoiată a unor tineri, care a- 
tunci cînd se căsătoresc, consi
deră că familia înseamnă numai 
drepturi și nicidecum obligații, 
că nu sînt cu nimic datori față 
de soție și copii. Im primele di
ficultăți care apar ei dau bir cu 
fugiții, își părăsesc familia și dis
par pentru a se sustrage jude
cății. Lipsa de responsabilitate, 
o mentalitate deformată cu pri
vire la obligațiile sociale stau și 
la baza infracțiunii în cazurile 
de neplată cu rea credință a pen
siei de întreținere stabilită pe 
cale judecătorească. Să mențio
năm aici și un alt aspect, frec
vent întâlnit. Pentru a nu achita 
pensiile de întreținere, asemenea 
„părinți“ obișnuiesc să-și schim
be des locul de muncă, să-și 
piardă urma călătorind din loca
litate în localitate. Potrivit legii,

mai mult decît un abandon de 
familie, care depășesc pur și sim
plu limitele înțelegerii noastre. 
O asemenea cauză ieșită din co
mun a fost judecată, nu demult, 
la Iași. Toma Ananii, electrician 
la cooperativa „Prestarea“ din 
localitate își părăsise familia — 
soție și doi copii minori — încă 
din 1968.

Dar T. A. nu s-a mulțumit să 
stea departe de ai săi, ci minat 
de instinctul răzbunării, refuzînd 
să judece omenește, a hotărît 
să-i lipsească de adăpost. Pentru 
a-și satisface această hotărîre 
neomenoasă nu s-a dat înapoi 
de la a-și demola (11) propria 
locuință aruncînd în stradă pe 
cei doi copii și soția.

Lipsa de ținută morală, absen
ța unor principii fundamentale 
ale eticii noastre sînt, în genere, 
caracteristice tuturor celor care, 
abandonîndu-și familia, abdică 
de bună voie de la normele unei 
comportări demne în societate.

Desigur, pedeapsa prevăzută 
de lege pentru asemenea „pă
rinți“ nu poate înlătura de
cît parțial efectele acestei 
infracțiuni. O compensație ma
terială nu poate repara trau
mele morale pe care le ge
nerează abandonul de familie, 
sechelele lăsate în conștiința so
țului inocent și, mai ales, a co
piilor. Iată de ce, pentru a se 
evita asemenea situații, pentru a 
se preveni comiterea abandonului 
de familie e necesară o susținută 
muncă educativă în rîndul tine
rilor, e nevoie de o amplă acti
vitate de educare juridică a a- 
cestora.

Pe de altă parte, așa cum se 
dovedește deseori în fața jude

I-----------------
1 Sen Alexandru : Oricît de

ciudat ar putea să vi se pară, 
m-am întrebat de multe ori cum 
se explică atracția puternică pe 
care o exercită asupra adolescen
ților perspectiva, destul de în
depărtată, a maturității. Consi
der ca firesc interesul pentru 
tinerețea care „bate la ușă", dar 
îmi explic în mai mică măsură 
preocuparea pentru acel moment 
încă îndepărtat de la „jumătatea 
drumului vieții noastre“. Și iată 
că acum Adrian Severin ne-a 
propus acest colocviu despre ma
turitate. De ce?

Adrian Severin : L-am propus 
tocmai pentru că interesul față 
de tot ce va urma este specific 
tinerilor. La patruzeci, cincizeci 
de ani te gîndești mai curînd la 
ceea ce ai făcut cu douăzeci de 
ani în urmă decît la ceea ce vei 
face peste douăzeci de ani. 
Noi, tinerii, ne gîndim cu 
intensitate la ceea ce vom fi, 
căutăm să ne înfățișăm nouă în
șine așa cum vom fi cliiar într-un 
viitor mai îndepărtat.

S. Al.: Dacă-mi îngădui o 
paranteză, aș dori să te încredin
țez că și la cincizeci de ani te 
gîndești cu aceeași intensitate la 
ceea ce vei mai face pînă la 
șaizeci sau chiar mai mult..., 
dar, firește, din alt unghi de 
vedere. Cit despre proiecția in
tensă spre viitor Ia care te-ai 

■ referit, cum rămîne cu prezentul 
care este și el deosebit de intere
sant ?

Eugen Dîrbău : Acest interes, 
cred eu, se explică prin schim
barea radicală pe care maturita
tea o presupune. Ani de zile ai 
învățat, ai acumulat, te-ai 
pregătit, ți-ai însușit un rol, 
ai făcut numeroase repeti
ții. In sfîrșit, vine un moment 
'n care lași în urmă școala — 
dar o „lași" cu adevărat ? 1 — 
și începi să fructifici ceea ce ai 
acumulat, să creezi. Intere
sul pentru maturitate se jus
tifică prin bucuria de a 
ști ce o să se întâmple cu tine. 
Este ca rezolvarea unei pro
bleme, destul de complicate : 
raportul intre fiecare dintre noi 
și societate, natura experienței 
noastre de viață. Gîndindu-ne la 
maturitate, ne gîndim la acel 
moment în care vom fi noi în
șine.

Viorela Petruț. Interesul pen
tru această etapă de viață se 
leagă, pentru mine, de faptul că 
la un anumit moment al dezvol-

tării devenim conștienți că ne 
aflăm într-un proces de evoluție, 
simțim că înaintăm în timp, că 
facem o călătorie spre acea 
etapă de finalizare a acestui 
proces în care vom realiza ceea 
ce astăzi ne putem îngădui nu
mai să proiectăm. Interesul vine 
deci din așteptarea — o „aștep
tare“, firește, activă 1 — acestei 
împliniri, acestei rotunjiri a per
sonalității.

S. Al.: Cu alte cuvinte, dacă 
tinerețea este proiect de creație, 
maturitatea este creație înfăptui
tă. Interesul pentru maturitate 
s-ar înfățișa deci ca o pasionan
tă așteptare a acelui moment 
fundamental.

Adrian: A aștepta ca matu
ritatea să vină de la sine, nu
mai ca efect al acumulării anilor, 
nu mi se pare o speranță justifi
cată. Fiecare dintre noi a întâlnit 
oameni care trebuia, după vîrstă, 
să fie socotiți ca maturi, dar ca 
judecată și comportare erau de
parte de a îndreptăți o astfel de 
apreciere, după cum sînt și ti
neri surprinzător de maturi în 
ciuda vîrstei. De aceea, încercînd, 
așa cum a propus Viorela, o de
finiție a maturității, trebuie să 
ne referim la capacitatea de 
gîndire materializată în creație 
și abia după aceea la vîrstă.

Mașa Ianoși: Și eu aș pro
pune un amendament la defini
ția lui Adrian. Dacă am înțeles 
bine, el confundă maturitatea cu 
eficienta gîndirii. Totuși, oame
nii pot fi influențați în acest 
sens de anumitle condiții externe 
care nu depind de propria lor 
eficiență. Astăzi, de pildă, pu
tem vorbi despre tendința ca ti
nerii să se maturizeze mai re

pede. In același sens, războiul, 
după cum știm, poate maturiza 

- o întreagă generație. Cu alte cu
vinte, factorul obiectiv, care poa
te fi și un factor afectiv, joacă 
un rol important în maturizare. 

S. Al.: Cu alte cuvinte, aci 
s-au manifestat două orientări: 
una intelectualistă, care conside
ră maturitatea în primul rînd ca 
pe o expresie a puterii intelectu
lui, și alta emoțională, care soco
tește că afectivitatea, trăirile emo
ționale, împrejurările care in
fluențează aceste trăiri joacă un 
rol însemnat. Dar este destul de 
dificil să luăm o situație obiec
tivă atît de complexă cum este 
maturitatea și să o reducem la 
un singur aspect. De altfel, mi 
se pare că în chiar desfășurarea 
discuției noastre a apărut ideea 
că maturitatea unui om se ex
primă mai ales în comportamen
tul lui global. Am întâlnit în 
practica mea de psiholog clini
cian oameni cu o gîndire efi
cientă și chiar creatoare, dar a)

cătorilor opinia publică nu ac
ționează întotdeauna cu fer
mitate și operativitate nece
sare pentru a împiedica pe 
cei tentați să lezeze rela
țiile familiale. Colegii, tova
rășii de muncă, vecinii se 
mențin în pasivitate față de 
climatul oare duce la destrăma
rea familiei, față de manifestări
le, adesea publice, oare preced 
abandonul de familie. De multe 
ori în aceeași pasivitate se com
plac și organizațiile obștești cu 
sarcini educative. Iată, dar, cîți 
factori pot și trebuie să contri
buie la evitarea dramelor gene
rate de abandonul de familie, 
grăită încălcare, în primul tind, 
a legilor omeniei.

Oare cei care își abandonea
ză copiii nu se gîndesc că, în 
curînd, aceștia vor fi oameni în 
toată firea ? Nu se întreabă cum 
vor fi judecați de propriii copii 
pentru această iresponsabilă și 
nedemnă comportare și, în sfîrșit, 
nu se întreabă ce mentalitate 
perpetuează prin actele lor, con
trare legilor firii, normelor ome
niei ? Iată întrebări pe care, în 
mod obligatoriu ar trebui să și 
le pună cei trimiși în fața jude
cății pentru că și-au abandonat 
familia.

GEORGE BIANU 
procuror la Procuratura generală 

a R.S.R.
Oradea în prag de primăvară.
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LA TRIVALE, LA PITEȘTI
Dacă tonul plîngăcios, de lamentare al unor 

corespondențe stârnește surîsuri ironice mai 
ales atunci cind nu are acoperire intr-o situație 
care să convingă, fiind doar produsul unor stări 
trecătoare, de moment, — aceeași reacție dar 
intrucitva mai acidă, mai corosivă o provoacă 
tonul altor scrisori.

Este vorba de acela în care fragilele trăiri e- 
moționale sînt privite dintr-un unghi întrucîtva 
administrativ, ca niște „treburi“ ori „probleme" 
lesnicios rezolvabile. Și frumos, frumos firește 
ghilimetat, este că aceste soluții aparțin iot 
unor tineri, tineri care se socotesc cu un cap 
sau fie chiar cu un deget deasupra colegilor 
lor.

O scrisoare, o să bănuiți ușor de ce este 
„argeșană", propune ca anual să se facă o În
tâlnire a tuturor tinerilor țării care vor să se 
împrietenească, băieți și fete, la Trivale în Pi
tești. Aceasta, afirmă autorul scrisorii, mai mult 
sau mai puțin îndreptățit „pertlru că sînt îm
potriva anunțurilor matrimoniale“ și... „astfel 
s-ar contracara situația cind un tinăr caută o 
femeie cu bani și o fată un bărbat cu FIAT“.

Rezolvarea este de la inceput vulnerabilă pen
tru că cei care scriu nu intenționează așa ceva. 
Dimpotrivă. Și am să citez din altă scrisoare : 
„Principalul e să știi să alegi ce e bun (aș com
pleta „bogat") în tine și apoi în celălalt. Deci 
scrisoarea argeșană ar propune un fel de mun
tele Găina — în varianta veche — mulat fără 
vîrfuri și pante — administrativ teritorial și 
emoțional la Trivale. Pentru că scrisoarea curge 
astfel : „Văzînd realizările din oraș, Piteștiui 
este în plină ascensiune, și cunoscînd realiză
rile, s-ar putea naște multe IDILE, iar rezuli 
tafele vor fi pozitive". (Majusculele aparțin 
scrisorii).

Mă îndoiesc că un grup mare, chiar foarte 
mare, masiv, văzînd un furnal nou, impunător

sau un baraj arcuit și alcătuit solid și splendid, 
va incita la IDILE și un tinăr din dreapta va 
prinde mina unei necunoscute aflată in partea 
stingă :

— Vrei să fii de acum prietena mea?!
Și fata, sper, că o să tacă gîndindu-se că e 

să-i primească mina doar atunci cînd va fi 
părtaș la o astfel de construcție.

Desigur mentalitatea ori pornirea aceasta ad
ministrativă a „prieteniei“, cum pudic și reticent 
denumesc corespondențele primele și fulgerătoa
rele treceri ale iubirii peste manuale, inimi 
și frunți nu se oprește doar aici.

Deoarece uscații, de fapt uscățivii sufletește, 
prieteni ai „prieteniei“ pudice, au și ei o miș
care a lor. Mișcare psihologică și în sufletul 
și în mișcarea intimă a celorlalți. F.i, acești ti
neri aparent prematuri, se așează siciitori lingă 
un coleg de bancă, de strung, ori de desen teh
nic. să spunem, nu cu o experiență, ci cu zi
ceri, blindate de exemple triste ori prăbușiri 
pilduitoarei Sau umbresc bucuria colegului 
lor cu :

— Nu uita ce a pățit Sandu cu Marinela...
Acești pedagogi improvizați, săraci în trăiri 

proprii, împrumutând trăirile altora și dorind 
să le corecteze spre perimetrul lor restrîns deo- 
bicei și plicticoși. Ei vorbesc infernal de mult 
și atunci cînd li se destăinuie ceva autentic des
pre „prietenie" împărtășită încep să caște, plic
tisiți.

...Ii iertăm pe cei care ne plictisesc și obo
sesc pe noi, spunea parcă altădată filozoful, dar 
niciodată nu-i iertăm pe cei plictisiți de noi...

Ei atunci cască, neîncrezători și mai tîrziu 
amar. Dar nefiind deloc, acum, nocivă această 
plictiseală, mă gîndesc, păgin, să răsucesc ruga 
din copilărie : adică să Ie iertăm celor care ne 
plictisesc precum și plictisiții noștri ne vor ierta 
altă dată.

Explicația convingătoare

ACCENTE

situații nu << 
plăcute, p 

nevralgice dl

Am fost acum două 
zile oaspetele unor 
tineri constructori 
din Capitală. Mă 
invitaseră pentru a 
discuta împreună 
cîteva lucruri care 
cel puțin pentru ei 
erau de o impor
tanță incontestabilă. 
Bineînțeles, subiec
tul discuției nu pu
tea fi altul decât 
organizația lor, ac
tivitatea organiza
ției lor și, pe un 
plan care lărgea a- 
ria problematicii, e- 
lementele care im
primă specificul li
nei or ganiza- 
ț i i V.T.C. din con
strucții.

Nu are, probabil, 
prea multă însem
nătate modul cum 
s-a desfășurat în
treaga înKlnire și 
spun lucrul acesta 
și pentru motivul 
că n-am intenția să 
derulez acum fil
mul acțiunii pro- 
priti-zise. Așa cum 
n-am de gînd să in
sist nici asupra răs
punsurilor pe care 
le-am dat. Răspun
surile au existat, fi
rește, pentru că au 
existat și niște în
trebări, însă nu pu
teau fi, inevitabil, 
decît mai mult sau 
mai puțin teoretice, 
așa cum sînt de 
multe ori sfaturile 
venite din, afară, 
din partea unui om 
care nu cunoaște 
decît într-o oare
care măsură și mai 
ales problemele de 
ordin general pe 
care le ridică o or
ganizație de pe un 
șantier de construc
ții, însă nu și tră
săturile proprii, pro
fund personale, ale 
colectivului de ute- 
ciști în fața căruia 
mă aflam. Adevărul 
acesta l-am subli
niat în dese rînduri, 
pe parcursul discu
țiilor, insistând asu
pra faptului că cele 
mai potrivite su
gestii și modalități 
de rezolvare a u- 
nor situații nu și le 
poate oferi decît 
organizația respec
tivă, în funcție de 
condițiile și împre
jurările concrete în 
care acționează, în 
funcție de propriile 
sale posibilități, pe 
care tot ea și le cu
noaște cel mai bine.

întrebările, însă,

întrebările care mi 
s-au pus, mai multe 
la număr, merită, 
mi se pare, o a- 
tenție cel puțin e- 
gală cu adevăruri
le pe care le sem
nalau, de aceea ma 
voi opri mai pe în
delete asupra lor. 
Am fost întrebat, 
de pildă, cum cred 
că ar trebui conce
pută ?i organizată 
activitatea în con
dițiile dispersării ti
nerilor în puncte de 
lucru aflate la mare 
distanță. O altă în
trebare căuta să 
afle cum se face 
că, de cîte ori pro
pune organizația 
cîte o acțiune, tine
rii, sau unii din ei 
preferă altele, de 
ordin personal, își 
găsesc adică preo 
cupări în afara ca
drului organizat, a- 
menințînd astfel su
dura dintre om Și 
colectiv. Același tâ
năr ar fi dorit sa 
știe de ce șe mai 
întâlnesc unii, din
tre cei aleși în 
fruntea organizații
lor V.T.C., care,
deși în adunările de 
alegeri și-au luat 
angajamente, asi
gurând asistența ca 
sînt onorați de man
datul 
acum nu 
un efort de

încredințat, 
fac nici 
!e a și-l 

onora intr-adevăr și 
de a-și privi înda
toririle cu seriozita
te. Iar secretarul 
comitetului U.T.C. 
pe întreprindere 
era, la rîndul său, 
frământat de deose
birile de nivel po
litic și cultural in
tre categoriile de 
tineri de pe șantier 
și căuta răspuns la 
dorința de a le 
consolida o temei
nică pregătire pe 
toate planurile și 
tuturor.

N-au fost desi
gur, numai acestea 
subiectele puse în 
discuție. Mă opresc 
însă aici cu enu
merarea lor pentru 
că și atitea sînt su
ficiente pentru a-mi 
justifica nedumeri
rea pe care, tre
buie să mărturi
sesc, am încercat-o 
la un moment dat. 
Eram, într-adevăr 
surprins de atitudi
nea pe care o des
cifram dincolo de 
întrebări, sau mai

nu mi se pare o dovadă de ma
turitate. A te lega la ochi pen
tru a ignora anumiți factori ine
vitabili sau a evita deplina luci
ditate pentru că ea ar ucide sur
priza, mi se par atitudini con
trare unei poziții mature în fața 
vieții. Mi se păruse că am făcut 
un pas înainte ajungînd la con
cluzia că a fi matur înseamnă 
a înfăptui cu responsabilitate, a 
realiza o coeziune între gînd și 
faptă care să poarte pecetea per
sonalității lor. Și acum reiese că 
oamenii ar fi fericiți dacă ar 
păstra în necunoscut anumite 
momente ale devenirii lor, pentru 
a-și conserva o anumită cantita
te de surpriză. Or, un om ma
tur este în primul rînd tfti om

COLOCVIU DESPR
MATURITATE

o discuție condusă de SEN ALEXANDRU

căror comportament nu justifica 
în nici un fel calificativul de ma
tur. Ei se temeau de viață, fu
geau de răspundere, nu erau ca
pabili să ia o hotărîre și cînd îi 
scoteai din domeniul lor strict de 
activitate se comportau ca niște 
copii neajutorați.

Adrian : Cînd am spus gîn
dire, m-am referit la înțelegere, 
la capacitatea de a înțelege toa
te fenomenele vieții, legitatea 
care guvernează viața socială, 
biologică, intelectuală.

S. Al.: înțelegerea nu poate 
oferi, singură, o acoperire. Ma
turitatea se manifestă în acțiune.

Violeta Cărunțașu: Aș avansa 
și eu o ipoteză. Corn pari nd-o cu 
copilăria, care este vîrsta între
bărilor, maturitatea îmi apare ca 
o vîrstă a răspunsurilor. Poate 
că așa se explică atracția tine
rilor pentru maturitate : ei se 
așteaptă ca, pășind pe această 
treaptă, nu numai să găsească 
formulat gata, ci să-și poată 
răspunde ei înșiși la numeroase

întrebări. Cu alte cuvinte, noi, 
tinerii, ne punem numeroase în
trebări, unele dintre ele foarte 
intense, care ne creează o adevă
rată trebuință de a le rezolva. 
Această trebuință devine la un 
moment dat o forță care ne duce 
înainte și care ne face să spe
răm că va veni o vreme cînd, 
cel puțin în parte, vom răspunde 
noi înșine acestor întrebări. 
Problema este care sînt acele 
întrebări și cum le vom răspun
de atunci cînd nu ne vom mai 
putea sprijini de părinți sau de 
profesori. De fapt, întrebarea 
fundamentală se referă la propria 
realizare: cum voi arăta la 
vîrsta maturității ? Voi izbuti 
să-mi realizez visele, să fiu ceea 
ce doresc să fiu sau cine știe 
cum, împins de anumiți factori, 
voi ajunge undeva la periferie ? 
Asta cred eu că este întrebarea 
pe care și-o pun cei mai mulți 
dintre noi.

Adrian : Cei care nu realizea
ză nimic în viață sau realizează

foarte puțin rămîn la periferia 
imaginii pe care și-au făcut-o 
despre ei înșiși.

S. Al.: Adică la periferia vi
surilor lor?

Adrian: Da, în sensul că
nu pot realiza esența acestor vi
suri. Fericit este acela care ajun
gînd la vîrsta de nouăzeci de ani 
își poate spune că a realizat 
foarte, foarte multe. Esențial 
este că a făcut ceva. Dar eu, 
spre deosebire de Mașa, n-aș 
dori să știu dinainte în mod 
amănunțit ceea ce voi realiza. 
Pentru că viața își găsește fru
musețea și în surprizele pe care 
le oferă.

Eugen : Bucuria jucătorului de 
pronosport...

Adrian: Cine se bucură să 
cunoască înainte soluția unei 
ghicitori ? Toți dorim să trăim 
cît mai mult, dar chiar dacă am 
ști în mod cert că vom trăi o 
sută de ani asta nu ne-af aduce 
nici o plăcere dacă am cunoaște 
data la care . vom muri.

S. Al. : Dar mie tocmai asta

lucid care se străduiește să 
smulgă necunoscutului cît mai 
multe taine și, desigur, căile pro
priei vieți, este un om care-și 
construiește viața ca un arhitect.

Adrian : Firește, marile reali
zări se obțin totdeauna în cu
noștință de cauză, trebuie să 
luăm în considerație posibilități
le obiective, legitățile care ar 
putea influența drumul ales. 
Cînd am spus că nu mi-ar face 
plăcere să știu exact cît voi re
aliza din ceea ce mi-am propus 
m-am referit la amănunte, la fi
nalizare și la modul de a realiza. 
Maturitatea nu va fi mai puțin 
împlinită dacă păstrăm și un 
dram de romantism.

S. Al.: Depinde ce se înțele
ge prin romantism. Acei oameni 
care în momentul bilanțului își 
dau seama că viața lor s-a des
fășurat așa cum și-au propus, că 
existența lor a fost un reflex al 
voinței lor de a trăi conform 
unor principii înalte nu se simt 
mai puțin romantici. In ceea ce 
mă privește, rămîn la părerea

bine zis, odată cu 
ele. Erau întrebări 
care puneau în lu
mină 
tocmai 
puncte p
ale unei' activități 
ce trăda neimpli- 
niri și insatisfacții 
și care în alte părți 
— de ce n-aș spu- 
ne-o I — îmi erau 
mai degrabă ascun
se sau disimulate 
măcar în spatele 
formulei „la noi 
merge treaba destul 
de bine“, decît să-ți 

de-a 
nici 
fără 
Era 
lim- 
cum

fie oferite 
dreptul, fără 
un ocoliș și 
nici o rezervă, 
fără îndoială, 
pede că, așa 
soluțiile nu puteau 
fi căutate decît în 
modalitățile de lu
cru ale organizației 
însăși, nici cauzele 
acestor neajunsuri 
nu se aflau decît 
tot în interiorul a- 
celeiași organizații, 
dezvăluind deci ca
rențe ale stilului de 
muncă de pînă a- 
cum. Mă surprin
dea de aceea cu 
atît mai mult cu
rajul, și franchețea, 
și sinceritatea cu 
care tinerii mă în
trebau și se între
bau totodată, știind 
foarte bine că re
proșurile li se vor 
adresa tot lor în 
primul rând.

Apoi însă, trep
tat, nedumerirea a 
făcut loc explicați
ei logice. Găsisem, 
într-adevăr, o expli
cație și nu 
fi decât aceea una 
singură, 
menta frămîntarea 
reală a celor pre- 
zenți și dorința, tot 
atît de reală, de a 
modifica punctele 
nevralgice in punc
te ciștigpte.

Nu știu dacă am 
izbutit să le ofer, 
de fiecare dată, ca 
răspuns la atitudi
nea lor atît de des
chisă, cele mai po
trivite sugestii. Dai 
sînt convins că a- 
ceeași explicație, 
care îi îndemnase 
să pună atîtea în
trebări, va sta și la 
baza răspunsurilor 
pe care și le vor da 
tot ei înșiși, în pro
cesul muncii de fie
care zi.

putea

Ea argu

ii. MATALÄ

că maturitatea înseamnă a ști ce 
vrei să faci și a te realiza pe 
tine însuți așa cum ți-ai propus 
fără a păstra, experimental, mis
tere numai pentru că este plăcut 
să existe în viață și mistere.

Adrian: De fapt sîntem în 
consens, poate nu m-am expri
mat eu suficient de clar. Dialo
gul cu societatea nu îngăduie 
neclarități. Dar mai există și 
dialogul cu tine însuți și aci nu 
totdeauna totul este perfect clar. 
De pildă, chiar momentul cînd 
ne simțim pe deplin maturi...

Eugen: Uneori ți se pare că 
împlinind 18 ani, poate chiar la 
serbarea majoratului, ai și deve
nit matur. In realitate, eu însumi 
nu-mi pot răspunde singur la 
întrebare. Numai societatea îți 
poate recunoaște această calitate 
căci numai ea te poate judeca 
obiectiv, în lumina faptelor tale.

Viorela: Problema nu este 
chiar atît de simplă. Există oa
meni care în aparență posedă 
toate atributele maturității dar, în 
realitate, în împrejurări dificile, 
cei din jur constată că este vorba 
numai despre aparențe. De unde 
le vine totuși aerul acesta de 
maturi ? Un fruct ar trebui să 
se coacă întâi pe dinăuntru apoi 
pe dinafară, să fie copt întâi 
miezul și apoi coaja. Poate că 
este vorba de o perfectă adapta
re la ambianță. Omul a învățat 
pe de rost niște răspunsuri la 
anumite întrebări și le dă cînd 
trebuie și astfel ni se pare matur 
Dar vine o împrejurare în care 
aceste răspunsuri nu mai con
cordă cu întrebările, omul tre
buie să ia o poziție, o hotărîre 
și atunci se vede că maturitate;, 
sa este iluzorie. Cu alte cuvinte, 
nu este suficient să te adaptez’ 
la niște condiții gata create, 
trebuie și să poți da un răspuns 
adecvat stiraulilor dinăuntrul 
tău. Omul matur nu se adaptea
ză pasiv la realitate ci se inte
grează ei creator. Să zicem 
că maturitatea reprezintă, în
tr-un anumit sens, un acord 
între noi și societate. Cîtă 
vreme nu putem hotărî noi 
înșine dacă sîntem sau nu 
maturi ci avem, nevoie de 
opinia celor din jur, intervine 
acordul între noi și societate : 
noi ajungem la concluzia că fap
tele, realizările noastre ne în
dreptățesc să ne simțim maturi 
iar societatea confirmă această 
convingere acordîndu-ne încre
derea sa

:
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consfințit de fapt realitatea din 
țară, revenindu-i sarcina de a 
proclama în mod public și so 
lemn unificarea celor două 
partide într-un partid unic, p» 
baza concepției revoluționare 
materialist-dialectice despre lu 
me și viață, creîndu-se astfel 
partidul unic al clasei munci 
toare, căruia i-a revenit sarci
na conducerii luptei poporului 
român de transformare socia 
listă a țării. Aceasta a constituit 
o măreață victorie politică a 
proletariatului, a maselor mun
citoare din România, care a a 
vut repercusiuni profunde asu
pra întregii desfășurări ulte
rioare a evenimentelor, a luptei 
pehtmi înfăptuirea mărețelor 
transformări revoluționare.

în cei 25 de ani care au tre
cut de la unificare, partidul 
nostru și-a îndeplinit cu cinste 
misiunea pe care și-a asu
mat-o în fața clasei munci
toare, a întregului nostru popor. 
Călăuzindu-se neabătut de prin
cipiile fundamentale ale teo
riei revoluționare a proletaria
tului, aplicînd în mod creator 
adevărurile generale ale socia
lismului la condițiile concrete 
ale țării noastre, punînd mai 
presus de orice interesele vita
le ale întregului popor, aspira
țiile sale de libertate, dreptate 
socială, independență, bună
stare și fericire, Partidul Co
munist Român a desfășurat o 
vasta activitate organizatorică, 
politică și ideologică, asigurînd 
înfăptuirea, pas cu pas, a țelu
rilor refacerii și modernizării 
economiei naționale, așezării ei 
pe baze socialiste, făuririi re
lațiilor socialiste de producție, 
organizării întregii societăți pe 
principii noi, ridicării continue 
a nivelului de trai material și 
cultural al tuturor celor ce 
muncesc. Convingîndu-se prin 
propria experiență că politica 
Partidului Comunist este expre
sia fidelă a intereselor sale su
preme, poporul a urmat nea
bătut partidul nostru, înfăptu
ind cu devotament și abnegație 
programul său de zidire a so
cialismului pe pămîntul Româ
niei.

Justețea politicii partidului 
este- demonstrată în modul cel 
mai elocvent de marile victorii 
obținute în acest sfert de veac 
de România în toate domeniile 
vieții economice și sociale, de 
succesele istorice dobîndite pe 
calea progresului și civilizației 
noi, socialiste.

Luptînd fără preget pentru 
dezvoltarea patriei, pentru în
florirea multilaterală a societă
ții noastre socialiste, Partidul 
Comunist Român a dezvoltat și 
întărit necontenit solidaritatea 
internaționalistă cu celelalte 
partide comuniste și muncito
rești și-a făcut întotdeauna, cu 
cinste, datoria de detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Bucurîndu-se de sprijinul și 
încurajarea celorlalte partide, 
el și-a. manifestat, la rîndu-i, 
sprijinul neprecupețit față de 
celelalte detașamente ale clasei 
muncitoare, față de partidele 
care luptă pentru libertate și 
progres social, pentru cauza so
cialismului și comunismului, 
în același timp, partidul nostru 
a dezvoltat larg contactele cu 
celelalte forțe socialiste și pro
gresiste, cu mișcările de elibe
rare națională, contribuind ac
tiv la întărirea și dezvoltarea 
marelui front antiimperialist, 
în lupta pentru colaborare și 
pace în lume.

învățînd din propria sa ex
periență revoluționară, din 
vasta experiență a poporului 
român, constructor al socialis
mului, partidul nostru a studiat 
și studiază totodată cu atenție 
experiența celorlalte partide, a 
tuturor popoarelor care făuresc 
noua orînduire socială, lărgind 
și Intensificînd colaborarea și 
întrajutorarea cu acestea în 
lupta pentru triumful socialis
mului și comunismului.

Făurirea partidului revoluțio
nar unic al clasei muncitoare 
din România a reprezentat, pu
tem spune, și un eveniment im
portant în mișcarea muncito
rească internațională. România 
a fost prima țară în care s-a 
realizat fuziunea organizatorică 
și politică a partidelor politice 
ale clasei muncitoare într-un 
partid unic, ca rezultat al unui 
proces istoric obiectiv, al evo
luției luptei politice de clasă, 
al dezvoltării sociale, al trece
rii la transformarea revoluțio
nară a societății românești pe 
calea socialismului. Prin origi
nalitatea căii pe care s-a pro
dus și a formelor pe care Ie-a 
îmbrăcat acest proces de unifi
care, experiența clasei munci
toare din România constituie o 
contribuție însemnată la îmbo
gățirea tezaurului teoretic și 
practic al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. 

. Istoria noastră revoluționară 
a demonstrat cu puterea fapte
lor că lichidarea sciziunii și 
realizarea unității politico-orga- 
nizatorice a clasei muncitoare, 
crearea unui partid unic — stat 
major politic de luptă al celor 
ce muncesc — este o necesitate 
obiectivă pentru asigurarea vic
toriei, atît în revoluția socia
listă, cît și în opera de edifi
care a noii orînduiri. Fără un 
asemenea partid, unit, înarmat 
cu ideologia marxist-leninistă, 
cu cunoașterea legilor dezvol
tării sociale, capabil să u- 
nească și să organizeze for
țele poporului, nu este de ima
ginat înfăptuirea sarcinilor de 
uriașă complexitate pe care le 
pune transformarea revoluțio
nară a societății pe calea socia
lismului.

Partidul Comunist Român, în
cercat și călit în nenumărate 
bătălii revoluționare de-a lun
gul unei istorii glorioase de 1 
peste o jumătate de secol; con
tinuatorul direct al mișcării 
muncitorești revoluționare, so

cialiste din România, cu o ve
chime de aproape un secol, este 
astăzi mai puternic și mai unit 
ca oricînd, înmănunchind în 
rîndurile sale aproape 2 300 000 
din cei mai buni fii ai țării — 
muncitori, țărani și intelectuali, 
oameni al muncii de diferite 
naționalități și din toate gene
rațiile, bărbați și femei — 
partidul nostru își îndeplinește 
cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare . a întregii socie
tăți românești.

Acum, cînd evocăm împlinirea 
a 25 de ani de la crearea parti
dului revoluționar unic al cla
sei muncitoare din România, 
este bine să subliniem învăță
mintele principale pe care le 
oferă bogata experiență de 
•luptă a comuniștilor români și 
de care depinde continuarea cu 
succes a transformării revolu
ționare a societății românești, 
cucerirea de noi și noi victorii, 
pe drumul măreț al socialismu
lui și comunismului. Principala 
concluzie care se desprinde din 
această experiență este că ma
rile aspirații de libertate și fe
ricire ale poporului se pot rea
liza numai în condițiile în care 
clasa muncitoare — clasa cea 
mai avansată a societății — își 
strînge rîndurile, acționează 
unită în lupta revoluționară și 
în fruntea ei se găsește un 
partid puternic. înarmat cu 
concepția științifică a materia
lismului dialectic și istoric, 
strîns legat de mase, de popor, 
exponent fidel al intereselor 
fundamentale ale celor ce mun
cesc, ale întregii națiuni. (Vii 
aplauze).

Iată de ce este necesar să 
facem totul, și de acum înainte, 
pentru întărirea continuă a 
partidului nostru, pentru cimen
tarea unității sale de monolit, 
pentru ridicarea nivelului său 
politic și ideologic și intensifi
carea activității sale organiza
torice. Este necesar să acționăm 
și în continuare cu cea mai ma
re răspundere pentru asigurarea 
unei linii politice juste a parti
dului nostru, elaborată pe baza 
aplicării creatoare a legităților 
generale la condițiile concrete 
ale fiecărei etape istorice de 
dezvoltare a țării noastre.

întărirea continuă a partidu
lui cere, de asemenea, promo
varea cu tot mai multă consec
vență în viața de fiecare zi a 
principiilor muncii colective, dez
voltarea democrației de partid, 
creșterea spiritului critic și au
tocritic, a răspunderii în muncă 
a fiecărui activist și membru 
de partid, dezbaterea tuturor 
problemelor cu masa activiști
lor și membrilor de partid, spo
rirea forței combative și efici
enței fiecărei organizații a 
partidului nostru in cadrul co
lectivului în care iși desfășoară 
activitatea, promovarea cu cu
raj în întreaga viață socială a 
noului, a tot ceea ce contribuie 
la accelerarea mersului înainte 
pe drumul socialismului și co- 

■ munismului.
< O condiție esențială a succe
sului în întreaga activitate a 

partidului este legarea tot mai 
strînsă de mase, dialogul viu, 
neîncetat, cu clasa muncitoa
re, țărănimea șî intelectualita
tea. cu toți cei ce muncesc, 
consultarea largă a întregului 
popor asupra problemelor care 
privesc soarta națiunii noastre. 
Numai astfel Partidul Comu
nist Român va putea asigura 
mobilizarea și unirea într-un 
singur torent a energiilor crea
toare ale națiunii, a elanului 
revoluționar al tuturor claselor 
și păturilor sociale. Numai în 
felul acesta partidul își va pu
tea îndeplini și în viitor în mod 
exemplar înalta răspundere ce-i 
revine față de popor, misiunea 
istorică de forță politică con
ducătoare a țării pe calea bu
năstării și fericirii. Numai așa 
partidul își va îndeplini în con
tinuare, în cele mai bune con- 
dițiuni. îndatoririle ce-i revin 
ca detașament activ al mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, întărind continuu pri
etenia și solidaritatea cu cele
lalte partide comuniste și mun
citorești, cu toate forțele ce 
luptă în zilele noastre pentru 
libertate și progres social, pen
tru pace șî prietenie între po
poare.

Iată de ce. tovarăși, trebuie 
să nu precupețim nimic pentru 
a face să sporească și mai mult 
forța și unitatea de fier a par
tidului nostru comunist, com
bativitatea revoluționară și ca
pacitatea sa organizatorică. A- 
ceasta este chezășia că Parti
dul Comunist Român va asigu
ra înfăptuirea cu succes pe pă
mîntul României a societății 
socialiste multilateral dezvolta
te și trecerea la făurirea socie
tății comuniste, va asigura dez
voltarea liberă și independentă 
a României socialiste, creșterea 
rolului ei în lupta pentru vic
toria cauzei socialismului, pen
tru pace și destindere, pentru 
colaborare fructuoasă intre toa
te națiunile lumii.

Am ferma convingere că. sub 
conducerea eroicului nostru 
partid, care nu cunoaște azi alt 
țel mai nobil decit slujirea inte
reselor poporului, patria noas
tră va urca tot mai sus pe trep
tele progresului și civilizației, 
va păși neabătut înainte spre 
piscurile luminoase ale comu
nismului, ocupînd un loc de • 
cinste în marea familie a nați
unilor socialiste, a tuturor na
țiunilor lumii. (Aplauze puter
nice).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, conducătorul încercat 
al poporului pe calea bunăstă
rii și fericirii, a înfloririi Ro
mâniei socialiste, libere și inde
pendente ! (Aplauze puternice).

Trăiască eroicul popor român, 
constructor al socialismului și 
comunismului ! (Aplauze pre
lungite).

Trăiască unitatea țărilor soci
aliste. a mișcării comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimperialiste ! Trăiască idei
le atotbiruitoare ale comunis
mului ! (Aplauze puternice, pre
lungite).

(Urmare din pag. I)

direct conducerea, să-și de
semneze reprezentanții în con
siliul comunal, care se creează 
de acum pe baza reprezentă
rii. Acolo va trebui să fie pre- 
zenți și secretarul de partid, 
cel de la organizația de tine
ret, reprezentanții altor orga
nizații. Deci în această direc
ție să aducem îmbunătățirile 
corespunzătoare.

Ne gîndim ca Consiliul Na
țional al Frontului Unității 
Socialiste, care întreține de pe 
acum relații internaționale 
largi cu un foarte mare nu
măr de organizații politice și 
mișcări de eliberare națională, 
să aibă un rol mai mare și în

în curând în bazinul carbonifer 
gorjan Rovinarî vom asista la o 
nouă premieră industrială. Este 
vorba de începerea lucrărilor 
de deschidere a celei mai mari 
cariere de lignit din țara noastră 
Roșia-Jiu. Noua carieră va da 
într-un an tot atît lignit cît au 
dat exploatările miniere din a- 
cest bazin în anul 1970. Ceea ce 
se impune remarcat de la în
ceput este faptul că aici, pentru 
prima dată în lume, exploatarea 
lignitului la suprafață se va

EXPLOATAREA 
LIGNITULUI 

ÎN ZONĂ 
COLINARĂ

face în zona colinară. Primul 
strat se află la o adîncime de 
45 metri. Pentru a se ajunge la 
el vor fi excavați 11 milioane 
metri cubi de pământ.

Zilele acestea a început, de 
pe platforma specială de mon
taj. „marșul“ utilajelor princi
pale .ale primei linii Cei doi co
loși de oțel — excavatorul și 
mașina de haldat — sînt de di
mensiuni impresionabile : pri
mul, de exemplu — are o înăl
țime egală cu a unui bloc cu 16 
etaje, și o putere excavată de 
peste 5 000 kw.

Deplasarea pe un drum lung 
de circa 4,5 kilometri, se face 
sub supravegherea unui colectiv 
format din excavatoriști. elec
tricieni și lăcătuși care vor a- 
sigura și exploatarea modernu
lui utilaj. După punerea în func
țiune a excavatorului, pentru 
producția extrasă într-o oră vor 
fi necesare două garnituri de 
tren formate din cîte 42 de va
goane fiecare.

VASILE CRĂCIUN 
subredacția județeană Gorj 

coordonarea activității exter
ne a diferitelor organisme 
componente. In felul acesta 
se vor evita diferite mani
festări de paralelism și supra-^ 
punere. In realizarea orientă
rii generale a activității de 
lărgire a contactelor interna
ționale, ,de dezvoltare a co
laborării cu diferite organiza
ții și partide politice, cu miș
cările de eliberare națională, 
Consiliul Național al Frontu
lui Unității Socialiste trebuie 
să joace un rol mai impor
tant. El trebuie să acționeze 
pentru îndrumarea și coordo
narea activității, inclusiv a 
societăților sau asociațiilor de 
prietenie al căror număr, de 
pe acum destul de mare, va

In ritm cu pulsul
ORGANIZAȚIEI

Cu exact zece ani în urmă 
eram eu însămi pusă să răs
pund la întrebări de o deo
sebită seriozitate nu numai 
pentru acel moment: „De ce 
vrei să devii utecistă ? : 
,,Cut» te-au hotărît la acest 
pas viața și organizația 
U.T.C.?“. Sînt întrebări an- 
gajind răspunsuri mature, în 
care viziunea ta despre lume, 
despre locul și rolul tău în 
societatea în care trăiești de
vin definitorii. Cei ce mi 
le-au adresat au formulat a- 
tunci aprecieri pe care nu
mai calitatea de coleg le 
poate egala în sinceritate 
dar și în profunzimea pă
trunderii lor în zonele tale 
cele mai intime, în largul e- 
cou pe care-1 au pentru vii
tor. Poate că n-ar trebui să 
vorbesc atît de mult despre 
ceea ce a însemnat pentru 
mine primirea în organizația 
revoluționară a tineretului, 
și asta nu atît din modestie 
cît din motive suficiente de 
distanfare în timp față de 
generația celor care trăiesc 
acum aceste emoții. Dar în 
discuția purtată de curînd 
cu o tînără recent primită în 
U.T.C. (de la Fabrica de con
fecții din Craiova) m-am re- 
întilnit prea intens cu emo
țiile de atunci, le-am retrăit 
prea veridic ca să pot evita 
aceste scurte rememorări. 

crește. Aș propune să se com
pleteze hotărîrea cu un punct, 
sau un articol suplimentar, 
care să se refere la această 
problemă.

Iată, tovarăși, cîteva che
stiuni pe care propun să le 
includem în hotărîrea pe care 
o dezbatem acum. Consider că 
adoptînd hotărîrea cu comple
tările pe care le-am propus, 
vom crea un cadru organiza
toric mai adecvat îndeplini
rii sarcinilor ce revin Frontu
lui Unității Socialiste.

Va trebui să punem în fața 
Biroului Executiv sarcina de a 
întocmi un program de lucru 
al Consiliului Național. In ca
drul Consiliului să realizăm 
schimburi de păreri asupra

— De ce ai vrut să devii 
utecistă, Nicolița Petrescu ?

— „Vedeți, am 20 de ani. 
Pînă a veni în fabrică am 
urmat școala profesională. 
După aceea am stat doi ani 
în comuna natală. Nu m-am 
putut apropia nici de organi
zația din școală și nici de cea 
comunală, așa cum am reu-

Fw1
șit și a reușit s-o facă orga
nizația din secția finisaj a 
întreprinderii unde lucrez. 
Nu am simțit atunci recipro
citate pentru frămîntările 
mele, nu am simțit în acele 
organizații un puls al lor 
bătind o dată cu al meu. ...O 
vină poate fi a mea, dar nici 
comitetele acelor organizații 
n-au făcut ceva pentru a mă 
atrage în acțiunile uteciști- 
lor.

Organizația din secția în 
care lucrez acum m-a încon
jurat cu multă atenție. Și nu 

unor probleme, să ascultăm 
informări, să discutăm îm
preună cum să realizăm sar
cinile. Ne gindim, totodată, să 
pregătim Conferința Naționa
lă care, probabil, va avea loc 
spre sfîrșitul acestui an sau 
la începutul anului viitor. Pină 
atunci, să clarificăm mai bine 
problemele activității Frontu
lui Unității Socialiste, care 
cuprinde în rîndurile-sale toa
te organizațiile din țara noa
stră, pentru a realiza o mai 
bună coordonare a diferitelor 
sectoare de activitate.

Iată considerentele mele pe 
marginea acestui proiect de 
hotărîre pe care, cu comple
tările pe care le-am făcut, ași 
propune să fie adoptat.

numai în momentul primirii, 
cînd m-am simțit de-a drep
tul copleșită de interesul și 
de grija pe care au manifes
tat-o uteciștii din organiza
ție față de mine. M-au invi
tat încă cu mult înainte de a 
înainta cererea de primire 
la adunările lor, la acțiunile 
lor. Recomandările făcute de 
ei în adunare nu le voi uita, 
căci au fost făcute din inimă 
și astfel de sfaturi o dată 
urmate nu-ți pot aduce decit 
bine. Acum n-am decit o 
singură dorință : să simt me
reu pulsul organizației vi- 
brind o dată cu al meu, ca 
în aceste momente de în
ceput. Asta îmi dă atita si
guranță, atita curaj ! Știu că 
pentru a menține această 
stare atît de inedită și de 
mobilizatoare eu însămi am 
multe de făcut și de aici 
înainte“.

Un ideal comun cu cel al 
tinerilor din organizație, deci 
un ideal comun al unei în
tregi generații. Credința că 
eul se realizează numai 
alături de ceilalți și fiind 
mereu împreună cu ei. Iată 
ce mesaj poartă fără echivoc 
cuvintele proaspetei uteciste 
Nicolița Petrescu. Este me
sajul pe care eu însămi îl 
trăiam, în urmă cu zece ani.

DORINA TURCU

(Urmare din pag. I) 
MARIN STOIAN, primul se
cretar al Comitetului județean 
Galați al U.T.C. Pentru pri
ma dată, in acest an, secreta
rii comitetelor U.T.C., alți 
tineri, la adunările gene
rale ale oamenilor muncii 
au prezentat, de data aceasta, 
obiective, angajamente și pro
puneri concrete care nu mai 
prezentau doar o opinie perso
nală, ci punctul de vedere al 
întregului colectiv de uteciști. 
Ca urmare semnătura secreta
rului U.T.C. pe chemările sau 
răspunsurile la chemările Ia în
trecere ale colectivelor de oa
meni ai muncii n-a mai fost un 
simplu act de complezență, un 
cec semnat în alb pentru even
tuale acțiuni și inițiative care 
de-abia după aceea urmau să 
prindă contur. Ea a exprimat, 
dimpotrivă, o realitate palpabi
lă, ușor de dimensionat, avînd 
cea mai fermă acoperire în an
gajamentele pe care tinerii și 
le stabiliseră în adunările ge
nerale U.T.C.“. Mai tîrziu, la 
Combinatul siderurgic, aveam 
să ne convingem de adevărul 
spuselor primului secretar. Căci 
în chemarea pe care cei de aici 
a adresat-o tuturor colectivelor 
din întreprinderile industriei 
metalurgice, în angajamentele, 
înscrise în ea, am găsit, fie 
stipulate în mod distinct, fie în
corporate în obiectivele gene
rale, angajamentele concrete 
ale tinerilor, ale organizației 
U.T.C. în ansamblul ei. La 
Galați, prin urmare, transpu
nerea în viață a Hotărîrii Bi
roului Comitetului Central al 
U.T.C. a însemnat înfăptuirea 
principalului obiectiv pe care 
această acțiune a organizației 
noastre îl avea in vedere pen
tru această perioadă : partici
parea largă și activă a tineri
lor, a organizațiilor U.T.C. la 
descoperirea și dimensionarea 
exactă a rezervelor de care dis
pun unitățile economice, la de
finirea soluțiilor pentru valo
rificarea lor superioară în sco
pul depășirii sarcinilor maxima
le prevăzute în planul de stat 
pe 1973. Este, intr-adevăr, un 
lucru foarte important acesta 
și poate fi socotit drept una 
dintre principalele creșteri ca
litative înregistrată în acest an 
în activitatea organizației jude
țene U.T.C. Galați. Este un în
ceput bun care creează premi
se favorabile pentru o activitate 
la fel de laborioasă și eficientă, 
în prezent' ca și în lunile care 
urmează.

Mai departe, lucrările se în
lănțuie în mod fericit. La co
mitetul județean se află formu
lat încă de la 3 februarie 
„Răspunsul privind participarea 
la întrecerea inițiată de Biroul 

C.C. al U.T.C. sub deviza „Ti
neretul — factor activ în înde
plinirea cincinalului înainte de 
termen“. El reprezintă, de fapt, 
programul concret de muncă al 
comitetului județean al U.T.C. 
pentru acest domeniu, un pro
gram care nu inserează obiec
tive și acțiuni ipotetice ci obiec
tive și acțiuni ferme, angaja
mente concrete. Este un tablou 
elocvent care înglobează cele 
mai valoroase inițiative, care 
însumează angajamentele tutu
ror organizațiilor U.T.C. Evi
dent, cuprinde și o seamă de 
alte obiective cum ar fi 
organizarea unor șantiere de 
muncă patriotică, obiective 
ce pot fi stabilite doar la 
acest nivel. Este singurul 
răspuns la chemarea la în
trecere al unui comitet jude
țean, întîlnit de noi în județele 
parcurse. Ar fi tentantă tran
scrierea lui în pagina de ziar, 
dar momentul a trecut. E tim
pul transformării angajamente
lor în fapte. Ce se întîmplă, 
deci, în organizațiile U.T.C., la 
locurile de muncă, acolo unde 
practic se hotărăște soarta în
tregii acțiuni ?

Am ales Combinatul siderur
gic. Din două motive. Aici
ființează cel mai reprezentativ 
eșalon al organizației județene 
U.T.C. ; aici, atît în 1972 ca și 
în acest început de an s-au în- 
tîmpinat și se mai întîmpină 
destule dificultăți în realizarea 
planului.

™- a Combinat, se-
! cretarul comite

tului U.T.C., tova- 
[I J rășul Ilie Ursu, 

pare extrem de a- 
bătut. Are destule 

motive. Lucrările încă nu merg 
bine. „Marele centru siderurgic 
n-a depășit faza dificilă, ne spu
ne el După un început furtu
nos în primele zile ale anului, 
cînd și înregistram importante 
depășiri ale planului zilnic, și 
credeam că de acum totul o să 
meargă strună, slebingul ne-a 
lăsat din nou. O săptămină a 
durat reparația. A mers două 
zile și iar n-a funcționat șase. 
Dacă ar fi stat doar el tot n-ar 
fi fost cine știe ce. Dar scoate
rea lui din funcțiune a oprit pe 
o perioadă aproximativ egală 
de timp și laminorul de tablă 

PE TRASEELE ÎNTRECERII UTECISTE

Galațiul vâ
propune o experiență

groasă și laminorul de benzi la 
rece care ține la rîndul său pe 
cel de benzi la cald. Acumulă
rile din prima decadă „s-au 
topit“ rapid și combinatul iar 
n-a putut să-și onoreze în ia
nuarie unele din obligațiile pe 
care și le-a asumat față de di
verși beneficiari. Nu știu, dar 
nici nu-mi vine să mai ies în 
oraș. La diversele întruniri stăm 
cu capetele plecate...“.

Sînt cîteva puncte înguste în 
acest combinat care gîtuie pro
cesul tehnologic : oțelăria, in
suficiența balelor de turnare 
și slebingul. Problema oțelăriei 
se află în curs de rezolvare. Se 
construiește încă una. Lucrările 
au început și vor fi terminate 
în 1974. E o oțelărie cu turnare 
continuă sub formă de brame și 
nu va mai fi nevoie să se trea

că pe la slebing. In schimb a- 
provizionarea la timp cu oale 
de turnare rămîne în continua
re deficitară. Numărul existent 
era suficient doar pentru cele 
două furnale. între timp a mai 
fost construit unul, dar nu
mărul oalelor a rămas același. 
Ceea ce a și făcut ca aici să 
circule următoarea butadă : „La 
noi, se pare că-i mai ușor să ri
dici un furnal decit să faci rost 
de o oală“. în sfîrșit, slebingul. 
Desele defecțiuni care apar la 
aceste utilaje. Sînt și cauze de 
ordin tehnic, ni se spune, dar 
destule țin și de întreținere. A 
mai existat o gîtuire la aglome
rare. Pînă nu demult cea mai 
importantă, dar între timp lu
crurile s-au mai pus la punct 
și nu mai ridică atltea proble
me.

a n fața acestei situa
ții, ce a făcut și 
cum acționează 
organizația U.T.C. ? 
Pe ce traiectorii se 
situează întrece

rea utecistă ? Declanșarea ei a 
urmat firul expus mai înainte. 
Angajamentul organizației
U.T.C. cuprinde 31 de obiective 
importante. Nu le vom tran

scrie. Așa cum aminteam, sînt 
cuprinse în chemarea la între
cere lansată de colectivul aces
tui combinat, chemare care a 
fost publicată la timpul cuve
nit, de întreaga presă. Patru 
mari direcții de acțiune presu
pune îndeplinirea acestor anga
jamente ale uteciștilor de la 
C.S. Galați : depășirea sarcini
lor maximale ale planului pen
tru o seamă de produse și sor
timente de extremă însemnătate 
pentru economia națională ; re
ducerea cheltuielilor de produc
ție și în primul rînd a consu
murilor specifice ; dezvoltarea 
unei puternice mișcări de inven
ții și inovații printr-o susținu
tă propagandă tehnică ; ample 
acțiuni de muncă voluntar pa
triotică

Planul de producție pe luna 

ianuarie n-a fost îndeplinit Ia 
o seamă de sortimente. La al
tele da. Asta nu înseamnă că 
în tot acest timp s-a stat sau 
se stă cu mîinile încrucișate. 
Acțiunile organizației U.T.C. în 
acest domeniu vizează înainte 
de toate folosirea cît mai com
pletă a fondului de timp. In 
primul rînd prin reducerea, da
că nu eliminarea completă, a 
absențelor nemotivate, a învo
irilor. Rezultate pozitive s-au 
și obținut. La Uzina de piese 
de schimb și reparații siderur
gice (U.P.S.R.S.) numărul ab
sențelor nemotivate și învoiri
lor a fost redus, în ianuarie, cu 
14 la sută, la Laminorul de ta
blă groasă cu 10 Ia sută, la alte 
organizații mai mici au fost eli
minate complet. Sigur, nu se pe
trec minuni peste noapte. Așa 
că acțiunile politice și educative 
vizînd acest obiectiv continuă 
și sînt cu atît mai necesare cu 
cît începind cu aceste zile un 
nou contingent de tineri (circa 
800), mai puțin familiarizați cu 
rigorile disciplinei muncitorești, 
va fi angajat în combinat. Pe 
alt plan se acționează, prin for
me specifice, mai cu seamă prin 
concursuri profesionale, pentru 
ridicarea calificării tinerilor. Un

exemplu. La Laminorul de ta
blă groasă au avut loc două 
asemenea concursuri de verifi
care a cunoștințelor — unul 
pentru laminaturi, ținut pe 26 
ianuarie, altul pentru electrici
eni, în 11 februarie.

Dar rezultatele cele mai no
tabile s-au obținut în domeniul 
reducerii cheltuielilor de pro
ducție. Probabil și pentru faptul 
ca în acest domeniu porneau 
la drum oarecum avantajați. De 
aproape un an ființează aici o 
excelentă inițiativă — Regis
trul economiilor — care pe par
curs a fost foarte bine preciza
tă și mai ales și-a dovedit din 
plin eficiența. Acest ,,registru“ 
care cuprinde 28 de capitole 
Corespunzînd celor 28 de mari 
organizații consemna în filele 
sale, la finele anului 1972, re
zultate remarcabile. Numai în 
dreptul organizației U.T.C. de 
la U.P.S.R.S. erau trecute ur
mătoarele economii făcute de 
către tineri : 120 tone fontă
nouă, 80 tone cocs, 30 tone fe- 
rosiiiciu, 100 tone oțel lichid, 15 
metri cubi material lemnos. La 
sfîrșitul primului trimestru, 
cînd se vor încheia primele 
conturi din acest an în ceea 

ce privește reducerea consumu
rilor specifice, se vor adăuga 
noi realizări.

D
ar pînă atunci ? 
„Pînă atunci, ne 
spune secretarul 
comitetului U.T.C., 
desfășurăm o sus- 

, ținută muncă de
agitație pentru a menține în 
permanență în atenție obiecti
vele întrecerii. Modalitățile 
sînt multiple. Pentru înpeput 
un accent deosebit am pus pe 
agitația vizuală. Sînt 51 de 
chemări pentru îndeplinirea an
gajamentului general, afișate 
în punctele cele mai vizibile ale 
combinatului. Dintre ele 40 se 
adresează tuturor categori
ilor de salariați ; unspre
zece se adresează exclusiv tine
rilor. La locurile de muncă sînt 
afișate angajamentele organi
zațiilor U.T.C., iar de cîteva 
zile au început să apară gra
ficele cu realizările la zi, pe 
echipe, pe brigadă. Gazetele de 
perete, stația de radioamplifi
care, ziarul sînt și ele folosite 
în același scop. Dar cele mai 
mari speranțe ni Ie punem tot 
în adunările generale. Pentru 
că o lozincă, un grafic sau un 

articol tînărul îl vede sau nu. 
In adunarea generală, în schimb 
el participă direct la dezbaterea 
acestor probleme. Tocmai de 
aceea problemele întrecerii ute
ciste, într-o formă sau alta, vor 
fi permanent prezente în adu
nările noastre generale“.

Secretarul comitetului U.T.C. 
dispune de suficiente motive 
ca să aibă atîta încredere în 
participarea tinerilor la ase
menea dezbateri. în asemenea 
adunări au fost stabilite anga
jamentele în întrecere. Și au 
fost bine dimensionate atunci, 
în actualele adunări dezbaterile 
sînt la fel de vii și se soldează 
cu măsuri practice, adesea ne
așteptate. Căci nu mică a fost, 
mai zilele trecute, mirarea se
cretarului, cînd la comitet s-a 
pomenit cu cîțiva secretari de 
organizație care au venit, în 
urma unor asemenea adunări, 
să anunțe majorarea angaja
mentului. Și i-au prezentat pro
punerile concrete făcute de ti
neri în adunări. „Așa că va tre
bui să majorăm și noi angaja
mentul pe ansamblul platfor
mei, conchidea el. Dar nu aces
te suplimentări mi se par mie 
importante ci viziunea sub care 
privesc tinerii participarea lor 
în întrecere. O participare ac
tivă, dinamică, care presupune 
o continuă căutare, o gîndire 
mereu vie. creatoare. Este, cred, 
cel mai mare cîștig pe care l-am 
dobindit“.

Avea dreptate.
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Generațiile sînt o realitate de zi cu zi a vieții noastre. 
V îrsta și experiența comună modelează o generație. Cea 
nouă va avea și ea o experiență a ei, un mod de a înțelege 
lumea. Prefacerile sociale sînt repezi și diferențele între 
generații, de multe ori, pronunțate. Cu cit experiența colec
tivă este mai puternică, cu atît o generație este mai precis 
delimitată. Primul război mondial, dramatica experiență a 
participării la el, a creat o generație a cărei activitate inte
lectuală postbelică a avut un mare ecou. Camil Petrescu era 
unul dintre cei trecuți prin tranșee și felul său de a privi 
războiul, viața, dragostea și moartea a fost influențat de 
postura lui de combatant. Și ultimul război a produs o gene
rație omogenă, după cum evenimentele postbelice din Romă
nia au creat condițiile apariției unei noi generații. Cu cît 
prefacerile sînt mai repezi, cu atît diferențele dintre gene
rații sînt mai pronunțate.

Dar există un continuu proces de transmitere a expe
rienței care leagă orice virstă de alta. G. Călinescu observa 
că cel mai profund act de cultură este acela al comunicării 
dintre generații. Continuitatea acestei comunicări este în
totdeauna un factor esențial de cultură. In domeniul cul
turii, al artei, al literaturii, schimbul de opinii dintre ge
nerații poate fi facilitat de instrumentele specifice ale schim
bului de păreri : presa. Ce părere au tinerii despre opera si 
creația celor ce i-au precedat ? Cc părere au cei din urmă 
despre cei nou veniți ? Pentru a stimula acest contact între 
generații, inițiem această rubrică.

Ea rămîne deschisă oricărei dorințe născută din nevoia de 
reală comunicare între generații.

torul știe să îl sugereze din cî
teva linii. Versurile sale au plas
ticitatea imaginilor din peisaje
le naive de iarnă ale unor pic
tori exersați : „Cearcăn vioriu 
în jurul lunii / Prevestește chiot 
de furtună. / Tind spre cer ghir
lande albe prunii / Seara pune 
satului cunună. / / Clopotului 
care-mi sună-n piept / Ce nebun 
îi zguduie frînghia ? / Bate ini
ma pripit, aștept, / Să-mi sfă- 
rîm în pleoape bucuria / / (...)“ 
(„Cearcăn vioriu“ — 1927). In
tr-un asemenea univers mirific 
am descins, deci, în acea vară 
de care vă vorbeam. într-un u- 
nivers al culorilor elementare, 
populat de viețuitoare blînde 
care dau ținutului poeziei au
reolat de basm : „Nu mai zbu
ra, pasăre albă, / Nu mai ciu
ta, pasăre albă- / Cuibul tău cald 
în palma mea / S-a topit ca un 
bulgăr de nea. // Pasăre albă, 
lasă-ți aripa. / Pasăre albă, 
macină-ți clipa. / Cu palmele 
mele, cuibul tău / S-a prăvălit 
peste muntele său“ („Pasăre 
albă — 1927). Delicatețea și nos
talgia, aceste stări de grație ale 
poeziei lui Stancu. nu exclud 
însă rubustețea. Expresia devi-

Puțini sînt poeții a căror ope
ră, la vîrsta adolescenței, am 
știut-o aproape pe de rost. Za
haria Stancu face parte dintre 
aceștia. întâmplarea făcuse ca 
într-o vară toridă, aflat intr-o 
dulce izolare pe vîrful împă
durit al unui munte din Ardeal, 
să nu am la mine decît o singu
ră carte : o ediție antologică in
titulată Poeme simple. Am reci
tit cartea de zeci de ori și, cum 
se întîmplă la fiecare nouă lec
tură, descoperind mereu o „lu
mină nouă“, cum ar spune au
torul. Desigur, orice text „ne
exersat“ se uită. Orice cititor, 
fie el scriitor sau nu, se află 
ades în situația actorului care 
învățînd alt text dramatic nu 
și-l mai amintește bine pe cel 
precedent sau își încurcă para
grafele. Dar vine o nouă lectură 
și atunci totul redevine familiar 
și cunoscut; cuvintele reapar 
intacte în acel colț al memori
ei de unde păreau a se fi șters. 
Poezia lui Zaharia Stancu s-a 
imprimat memoriei mele grație 
simplității ei suave, grație tonu
lui ei liniștit și trist, aproape 
întotdeauna egal cu sine. In 
peisajul interbelic o asemenea 
poezie, aparent lipsită de spec
taculozitatea gestului liric al al
tor mari sacerdoți ai poeziei ce 
oficiau în acea vreme, nu putea 
să aibă o rezonanță deosebită în 
rindurile exegeților. Să nu uităm 
că debutul lui Zaharia Stancu 
in poezie, prin volumașul de 
„Poeme simple“, datează din 
1927 fiind simultan cu debutul lui 
Arghezi. Nu e de neglijat nici 
faptul că activitatea poetică a 
lui Zaharia Stancu, destul de 
intensă pînă în 1944, coincide în 
linii mari, în timp, cu manifes
tările unor corifei precum Bla
ga, Goga, Ion Barbu, Bacovia, 
sau a unor poeți de excepționa
lă importanță pentru literatura 
noastră, precum V. Voiculescu, 
Pillat, Adrian Maniu, Ion Vi- 
nea, Ilarie Voronca. Nu aș în
drăzni să fac o comparație a 
poeziei lui Zaharia Stancu cu 
poezia vreunuia din cei citați

Dialog intre generații

UNIVERSUL
MIRIFIC AL
POETULUI

GRIGORE ARBORE despre ZAHARIA STANCU

zile“). Dar autodefinirea în
seamnă pentru poet, în primul 
rînd, dobîndirea conștiinței ima
nenței reîncadrării în ciclul u- 
niversal. Unele dintre cele mai 
izbutite poezii ale lui Zaharia 
Stancu sînt emanații ale obse
siei evoluției și involuției bio
logice, ale obsesiei revenirii se
nine între elemente, între lu
crurile iubite. Paradoxal, acest 
sentiment nu este disolvant, 
destrămător. Nu este însă nici 
apolinic. O secretă înțelepciune 
a senectuții îl determină, deși 
la data în care el devine mar
cant poetul era încă tînăr : 
„(...) Aud departe, în urmă, 
cum / Anii de aur banii de aur 
și-i sună, / Zvonuri trecute, 
pierdute în fum / Pe-o cîmpie 
străbună. / / Cu fiecare pas mă 
apropii / De neagra, de tainica 
margine, / Poate zilele, poate 
plopii / își mai leagănă umbre- 
le-n vechea paraglne“ („Elegie“ 
— 1944). In anii din urmă poe
ziile noi ale lui Zaharia Stanca 
mă tulbură mai ales prin pro
funzimea meditației lor expri
mată cît se poate de auster : 
„Sînt obosit. Mi-e căpul ca un 
butoi plesnit / Și trupul tot a- 
cum mă ustură ca rama / Pe 
care flăcări roșii și-au desfăcut 
năframa / Și marea în furtună 
nisipul și-a zvîrlit. // îmi dă 
ocol într-una un înger 
nat. / Văd : paloșul îi 
totuși nu cutează. / 
de-ai curajul, în inima-mi vi
tează, / Lovește-n acest trup slă
bit și-ncrincenat. / / Tăcutul, 
cruntul sol m-ascultă, mă pri
vește, / Apoi se-ndepârtează cu 
aripile-i blegi. / El, ce-a tăiat 
și trupuri și suflete de regi, / 
El, care de milenii tot morții îi 
slujește. (...)“ („Obosit“ — 1972). 
Claritatea și limpezimea de cris
tal a versurilor fac poezia lui 
Zaharia Stancu perfect inteligi
bilă. Muzicalitatea ei îi dă o 
nuanță de „cîntec șoptit“, care 
capătă parcă nuanța tainică a 
invocației murmurate. Poemele 
nostalgice pe care le-am învă
țat într-o anume vară aparțin 
unui dionisiac, temperat- Pre
zența lor în peisajul liric al 
ultimelor decenii este singulară 
și menită, socot, a reîntări ideea 
că poezia poate fi nu numai 
tensiune lăuntrică sublimată ci 
și tensiune direct și simplu ex
primată.

sprînce- 
arde și 

Lovește,

CRONICA LITERARA
Pentru orice critic serios un 

scriitor adevărat este acela care 
își asumă în cunoștință de cau
ză cîteva probleme esențiale 
ale literaturii căreia îi aparți
ne. întrebarea care se pune 
imediat privește adecvarea op
țiunilor scriitorului, măsura în 
care această alegere se justifică. 
M. Ungheanu a avut excelenta 
idee de a-și începe cartea des
pre Marin Preda cu un ingenios 
montaj de citate dorind, între 
altele, să sugereze amploarea 
unei polemici în prelungirea 
căreia se va situa literatura și 
atitudinea literară a lui Marin 
Preda, ale cărui poziții coincid 
în linii mari cu ale lui G. Căli- 
nescu, altfel negat ca scriitor. 
Fiecărui scriitor îi aparține acel 
trecut pe care și-1 cucerește, 
altfel spus, tradiția rămîne 
moartă dacă nu-ți alegi un sens 
al ei, o direcție de dezvoltare. 
Ideea, pe larg invocată de M. 
Ungheanu în „Campanii“, este 
demonstrată acum mai convin
gător prin literatura substanția
lă a lui M. Preda. Așadar scrii
torul își asumă, declarat sau 
nu, o anume problematică lite
rară a trecutului, criticul for- 
mulînd-o mai întîi prin citate 
revelatoare apoi reluînd-o în 
comentariul dedicat operei. Fie
care carte e privită din acest 
unghi, analizele prevestind ca
pitolul esențial pentru a înțe
lege semnificația acțiunii litera
re a lui Marin Preda : „Delimi
tări. Ion șl Moromeții 1“. Cea 
de a doua coloană (sau nivel, 
denumirea n-are acum impor
tanță) a cărții este încercarea 
de a găsi rațiunea internă a 
acestei opere, motivația ei a- 
dîncă, de ordin interior, „tema 
povestitorului“.

A nu sesiza această structu
ră, nici măcar prea complicată, 
a cărții lui M. Ungheanu, expu
să aici desigur sumar, înseam
nă a face lectura ei inutilă. 
Ceea ce s-a și întîmplat, indi
ferent din ce motive, în cronica 
lui N. Manolescu din „Romănia 
literară“ care îndrumă inabil 
lectura în fel de fel de capca-

ne, metodă ciudată și, în orice 
caz, surprinzătoare pentru cu
noscuta corectitudine a lecturi
lor lui N. Manolescu. Insă car
tea lui M. Ungheanu merită să 
fie citită serios. Criticul propu
ne o metodă poate nu inedită 
dar pînă acum, practic, neutili
zată, de a discuta un mare scri
itor de azi. Literatura lui Marin 
Preda încheie un capitol de is
torie literară : falsa antinomie 
dintre romanul rural și urban,

cred că direcția polemicii tre
buie îndreptată spre victoria u- 
neia din cauzele în luptă și în- 
fringerea celeilalte. Lucrul nici 
nu e posibil. în realitate o a- 
semenea polemică, chiar mai 
viu întreținută decît pînă acum, 
ar face mai clare avantajele și 
neajunsurile căilor de dezvol
tare a literaturii actuale. în 
rest, se poate spune că nu ori
ce pitoresc este pernicios așa 
cum rural nu înseamnă imediat

Mih ai Un gh ean u :

MARIN PREDA
vocație și aspirație

re
se-

constituindu-se și într-o 
plică la idilismul de tip 
mănătorist. Dacă din confrun
tarea cu viziunea lui Rebreanu 
iese o literatură în care în per
sonaj ni se relevă un om scos 
de sub domnia instinctului și a 
patimii pentru pămînt, capabil 
de intensă viață interioară, cu 
o psihologie specifică, nu mai 
puțin actuală rămîne și semni
ficația antisemănătoristă și anti- 
pitorească a literaturii lui Ma
rin Preda. Dînd amploare dis
cuției provocate de literatura 
„făcătorilor de cuvinte“ criticul 
nu face decît să descrie o luptă 
literară ce-și menține actuali
tatea. Ceea ce i s-ar putea re
proșa este, desigur, poziția par
tizană : el se ridică hotărît con
tra celor pe care autorul arti
colului l-a avut în vedere. Pro
blema este însă nu de simplu 
partlzanat literar dar de dialec
tică a evoluției literaturii.

mai sus. Poezia fiecărui autor 
remarcabil este unică în felul 
ei și dacă la Zaharia Stancu re
cunoașterea valorii sale, ca poet, 
a venit mai tîrziu aceasta s-a 
întîmplat, socot, din motive o- 
biective t opera însăși cerea o 
împlinire în timp prin matu
rarea și acceptarea unei formu
le aparent retorice, dar, în fond, 
atît de simplă și preocupată de 
omenesc. Pentru adolescentul 
care citește versurile lui Za
haria Stancu, este imposibil ca 
lectura să nu se grefeze pe o 
stare de jubilație sentimentală 
specifică vîrstei. In vremea în 
care imaginația îmi. era încă 
tulburată de versurile lui Ese- 
nin am descoperit pe propriu! 
meridian o altă poezie de o sen
sibilitate exprimată frust, cu o 
capacitate deosebită a afectivi- 
zării naturii. îmi place în poe
zia lui Zaharia Stancu tocmai 
acuratețea tabloului pe care au-

ne adeseori viguroasă, culoarea 
peisajului se schimbă și ea de 
la tonurile blînde către cele in
candescente. Astfel se manifestă 
reflecția activă a unui poet 
pentru care natura este ea în
săși o prezență carnală, încărca
tă ’ de viață și afecte : „Steaua 
pe care stăm e roșie, / Roșie 
ca sîngele soldaților căzuți, / 
Roșie ca buzele femeilor a- 
pri’nse, / Roșie ca bujorii pădu
rilor / / Steaua pe care stăm e 
roșie, / Roșie ca pleoapele vite
lor ucise, / Roșie ca soarele în 
declin. / Roșie ca steagurile re
voltei“ („Steaua pe care stăm“ 
— 1937). în acest univers carnal 
și devorator prezența umană 
tinde către autodefinire : „De 
mulți ani purtam printre se
meni / Un obraz aspru, trist, în
tunecat. / închis în mine ca în- 
tr-un ulcior de piatră, / Singur 
nu-mi cunoșteam murmurul“ 
(„Calea lactee și-a despletit co- Modern „cap de linie* pentru o călătorie rutieră.

ZIG-ZAG
de ȘTEFAN STOIAN

.Vu, n-am avut dreptate, pri
măvara e încă atît de departe 
îneît chiar ieri în frumoasa fi 
mult visata Insulă Capri unde 
termometrul nu coboară nicio
dată in februarie sub 12° ieri, 
coloana de mercur a arătat minus 
trei grade.

La noi însă, aici pe malul 
„rîului istoric Dîmbovița“ au fost 
numai 2° peste zero dar afa bă- 
tea vîntul, afa bătea vîntul... Fe- 
martie ăsta de care se temea 
nea Rață, mahalagiu din Popa 
Nan, sub ochii căruia am cres
cut eu, ei bine femartie ăsta nu 
se dezminte... Cum să nu tragi 
în spre casă în fața televizoru
lui acolo unde poți vedea un 
film fără să mai faci coadă. Dar 
la televiziune în ultima vreme 
filmele cam lipsesc. Miercurea 
trecută a lipsit, si Ecaterina O- 
proiu fi ciclul Ingrid Bergman 
nu a mai avut prefață. Am re
gretat această absență, am regre- 
iat-o sincer. Poate că ar fi fost 
bine să o auzim din nou pe Eca
terina Oproiu, vorbindu-ne des
pre acele filme frumoase ve care 
noi nu le vedem niciodată fi 
despre care reputata critică are 
atîtea cuvinte de laudă. Merită 
de multe ori să mai auzi fi tu 
telespectator onest ce se întîm
plă în lumea filmului, măcar să 
auzi dacă din motive obiective 
nu poți să vezi și atunci cum să 
nu regreți o prefață, un cuvînt 
măcar din gura unui om avizat. 
Și afa stind lucrurile, de ce să nu 
deschizi din nou România lite
rară fi să îl citești pe Radu Co
safu ? Și cît de frumos scrie 
Radu Cosafu atunci cînd. are des
pre ce să scrie, acum spuneți fi 
dumneavoastră. „Se vorbea cît 
dura o sală, se șoptea cît se în
tindea un culoar. Mărturisesc că 
din cînd în cînd oboseam fi pi
coteam. Nu am practica marilor 
palate ; sînt marcat pe viață de 
cămăruța mea de V3 de lingă 
Foișor, din urmă cu 15 ani...“ sau 
atunci cînd un personaj îi tre
zește interesul: „Watton acesta 
mi s-a părut esențial pentru ne
murirea lui Holmes. Nici unul 
din domni' nopților noastre de 
sîmbătă nu c mai inteligent decît 
'lolmc, toți sin’ — desigur — 
ma> bl 'zați. mai angelici, mai 
degaiați. mai r-'i umor, c'rculînd 
cu vitele sunetului fii-dcă „ou 
n’arre'e Pilts le progres“. Dai nici

unul n-a avut fi nici unuia nu i-a 
trecut prin cap să aibă un Wat- 
son...“

Și cite fi mai cite. Săptămîna 
trecută am tras fi eu cu ochiul 
să văd ce se mai petrece prin 
telecinemateca de la România li
terară fi am dat peste o telecro- 
nică de excepție ce poartă titlul 
sidérant de Aselenizarea Bărbie
rului. Dacă n-ați cumpărat zia- 

măcar 
Pe

rul cu pricina faceți-o 
acum fi oitiți-l pe Cosafu. 
cuvînt că merită.

Ateneul tineretului a orga
nizat expoziția a două ele
ve de la Liceul de artă plas
tică „Nicolae Tonitza“. A- 
driana Păunescu și Dana La- 
zanu. Ambele expozante 
cultivă atît în desen cit și 
în pictură, un decorativism 
care prin dezinvoltura și 
spontaneitatea liniei, îmbra
că aspectul unui joc nepre
tențios, un gen de stilizare

I

semănătorist ori 
cum, în fine, nici 
litică a literaturii 
rin Preda nu este 
posibilă. A stabili priorități 
în acest domeniu ne apa
re nepotrivit. însă e de înțeles 
ca o carte despre Marin Preda 
să reflecte poziția literară a a- 
cestui mare scriitor. Calitatea 
exemplară a scriitorului constă 
în neobișnuita acuitate cu care 
fiecare operă a sa rezumă, în 
chip polemic după cum remar
că și insistă pe bună dreptate 
M. Ungheanu, problemele lite
rare ale actualității. Criticul a- 
trage deseori atenția asupra a- 
dresși replicilor, asupra direc
țiilor polemicii pe care o con
ține întreaga literatură a lui 
Marin Preda. Rămînînd dura
bilă în sine, această operă își 
dezvăluie sub privirea atentă și 
foarte cuprinzătoare a lui M. 
Ungheanu caracterul uneori vio
lent polemic în raport cu idei 
si teme literare de circulație 
într-un moment sau altul al 
noii noastre literaturi. Era a- 
proape o fatalitate ca o primă 
carte importantă despre un 
scriitor de azi să-și depășească 
oarecum obiectul fixînd, potri
vit unei viziuni critice de o cla
ritate deosebită, un context mai 
larg, trasînd sumar dar destul 
de exact o hartă a biografiei 
spirituale a literaturii de azi. 
Importanța cărții lui M. Un
gheanu constă, după noi, în pri
mul rînd în frecventa depășire 
a paginii comentate, în capaci
tatea de a sugera ori de cîte 
ori este cazul circulația vie a 
temelor și a ideilor literare ce 
au însoțit și marcat etapele

idilic după 
formula ana- 

lui Ma- 
singura

Povestea a început mai de 
mult (dacă va fi nevoie, mă voi 
gîndi, voi 
spune cu 
a început, 
ocaindată 
tant este 
ne !). Așadar, de la o vreme, in 
fiecare joi, în a doua jumătate 
a zilei, am început să trăiesc 
din ce în ce mai puternic impre
sia că am fost tras puțin pe 
sfoară, chiar dacă în ziua res
pectivă nu avusesem de a face 
cu nimeni. Am fost internat (nu 
din cauza asta) într-un spital, 
schimbind care va să zică me
diul ambiant, dar iată că și a- 
colo zilele de joi au continuat 
să stîrnească în mine aceeași 
impresie. Orice om care a stat 
o bucată mai lungă sau mai 
scurtă de timp într-un spital 
știe că într-o astfel de clădire 
zilele ajung să semene obositor 
de mult una cu alta, drept care, 
nu o dată, mi s-a întîmplat și 
mie să confund marțea cu 
miercurea, vinerea cu sîmbătă... 
dar întotdeauna, în zilele de joi 
am știut cu precizie că este joi, 
datorită impresiei despre care 
am vorbit mai sus. Ce mi se 
întîmpla în definitiv joia, alt
ceva decît cele ce mi se în- 
timplau în celelalte zile ale săp- 
tăminii ?... Da, joia venea zia
ristul și cumpăram de Ia el re
vista România literară. Dar și 
în alte zile cumpăram reviste 
(vineri : Contemporanul și Săp
tămîna, sîmbătă : Luceafărul) și 
tot de la același ziarist, și nu 
numai eu, aproape toți bolnavii 
cumpărau reviste — e drept că 
nu de literatură și artă, dar,

socoti și voi putea 
exactitate și de cînd 
deși nu asta are de- 
inwortanță ; impor- 
cind o să se ternii-

oricum, tot reviste se chemau : 
Știință și tehnică, Rebus, Fe
meia etc. Și-atunci de ce sim
țeam joia ce simțeam — că sînt 
adică puțin tras pe sfoară ?...

Am luat-o metodic, ‘------
muțind de Ia pacienți, 
asistente, un maldăr de

împru- 
medici, 
reviste

rațiunea se face din punctul de 
vedere al femeii ; în revista 
Rebus găsești careuri de cuvin
te încrucișate, monoverbe și bi- 
verbe, romburi și criptografii 
și o mulțime de alte specii ale 
rebusisțicii, dar n-ai să găsești 
in Rebus nuvele sau cronici li-
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REVISTA REVISTELOR;
de VASILE VĂDUVA

și, mai citindu-le, mai răsfoin- 
du-le, am ajuns la o concluzie 
pe cît de simplă pe atît de ade
vărată. Revista Știință și tehni
că, de exemplu, publică mate
riale despre știință și despre 
tehnică și nu vei găsi în pagi
nile ei nici „Cronică teatrală", 
nici „Cronică plastică“, nici o- 
rice altceva care să nu aibă de 
a face cu știința sau cu tehni
ca ; revista Femeia cuprinde ar
ticole, reportaje, anchete, ru
brici, toate despre femei, des
pre treburile și problemele fe
meilor, și chiâi- dacă în vreun 
material se scrie și despre băr
bați, sau despre altceva, ope-

Și. terare sau eseuri. Concluzia : 
conținuturile acestor reviste — 
și nu numai ale acestora — co
respund denumirilor purtate de 
revistele respective... Dar eu nu 
cumpăram nici una din aceste 
reviste ; cumpăram altele, prin
tre care România literară, re
vistă a cărei zi de apariție este 
— cum bine se știe — joia. Ce 
se întîmpla deci în zilele de 
joi, de mă simțeam oarecum 
tras pe sfoară ? Joia venea care 
va să zică ziaristul si-mi întin
dea nu Urzica, nu Magazin, nu 
Veac nou — îmi întindea Româ
nia literară ; iar eu scoteam din 
sertarul noptierei 2 lei, pe care

tele unei asemenea viziuni 
sînt sesizabile în lucrările 
expuse, tot atît de sesizabile 
ca și tonul uneori 
sentimental, ori 
mul“, mai exact, 
reprezentării. Oricum 
două eleve se dovedesc a fi 
înzestrate ; a avea o reală 
sensibilitate plastică, un har 
al culorii, care la Adriana 
Păunescu e mai grav, mai

excesiv 
„manieris- 
stereotipia 

cele

CONCERTELE
EZB TE I

PROMISIUNI
LA ATENEUL
TINERETULUI

de îndrăzneață 
în 

to- 
De

care, oricît 
și neașteptată s-ar vădi 
soluții, nu părăsește 
tuși terenul realității, 
fapt, ambele expozante au o 
Structură... literară. Ele evo
că un sentiment, o stare 
provocată de poezie (multe 
dintre imagini constituind 
chiar un soi de ilustrație li
beră la versurile lui Blaga, 
Bacovia etc.), altfel spus în
cearcă o operație de trans
lație, de transpunere a unui 
univers poetic, diferențiat in 
viziunea lor numai de mij
loace, Cîștigurile dar și limi-

cesobru și reținut, în timp 
la Dana Lazanu e mai viu, 
înclinat către contrastele pu
ternice ale tonurilor pure.

Firește, sint mai multe lu
cruri care le diferențiază, 
lucruri, ce nu pot fi surprin
se atit de tranșant cum e 
poate și normal, la talente 
aflate încă în formare. Reți
nem această primă expoziție 
personală deci la capitolul 
..promisiuni“. îndemnați fiind 
să le urmărim în continuare, 
cu justificat interes, evolu
ția.

M. COSTEA

Multiple momente se detașea
ză în derularea actualei stagiuni 
muzicale i lărgiri repertoriale, 
revitalizarea unor formule con- 
certistice. Dar, inițiativa _ cea 
mai de preț a stagiunii rămîne 
concertul-dezbatere. concert 
conceput ca un colocviu direct 
între creatori și public, . între 
muzicieni și masa iubitorilor de 
artă.

Entuziasmul însă nu a fost.su
ficient. La început a participat 
la discuție numai un grup res- 
trîns de specialiști, primele două 
concerte-dezbatere nu au de
pășit perimetrul unui „cenaclu“ 
al Uniunii Compozitorilor in 
care, cu instrumentele analizei 
muzicale, criticii au disecat ma
teria sonoră, subliniind sensu
rile unor mesaje

Abia cel de al 
patrulea concert au reușit să 
transforme aceste 
în dezbateri efective cu publi
cul. S-au înscris de astă dată la 
cuvînt tineri muncitori și tehni
cieni din uzinele bucureștene, 
elevi și studenți ai școlilor mu
zicale, cercetători, 
care frecventează de 
sălile de concert.

Ei și-au împărtășit 
gindurile despre

artistice... 
treilea și al

manifestări

melomani 
mulți ani

nu numai 
una sau alta

dintre lucrările audiate în 
ceste concerte-dezbateri ci 
vorbit pe larg despre ceea 
poate înlesni un mai intens con
tact cu creația muzicală actuală, 
cu lucrările tuturor compozito
rilor de azi.

Pe agenda ultimului „con- 
cert-dezbatere“ au figurat trei 
lucrări i „Cvintetul pentru su
flători“ de Tudor Ciortea, Trei 
cîntări pe versuri de Lucian 
Blaga, de Dan Voiculescu, și 
piesa „Concentric“ de Octavian 
Nemescu.

Discuțiile dintre compozitori, 
muzicieni și auditori au menirea 
de a deschide — cum spunea 
academicianul Grigore C. Moi- 
sil, activ participant la toate 
concertele-dezbaferi — „drumu
rile care duc la pregătirea nos- 
tră de azi, pentru înțelegerea 
muzicii de mîine“.

a- 
au 
ce

îi dădeam pentru ceva, pentru 
ceea ce anunța titlul, dar după 
cc citeam sau numai răsfoiam 
revista, îmi dădeam treptat sea
ma că am primit în schimb 
doar o parte din acel ceva pen
tru care dădusem 2 lei...

Și pentru ca nu cumva cine
va să-și închipuie că esența 
problemei o constituie cei 2 lei, 
să luăm oricare din numerele 
României literare pe anul în 
curs, să mai luăm un creion și 
o bucată de hîrtie și să socotim 
pe pagini 
revistă : o 
intitulată 
(de multe 
„Teatru“, 
„Muzică“, 
„Plastică, 
„Radio-Televiziune' 
gini intitulate , “ 
pagină intitulată 
gic“ . 
caricaturi, înșiruirea unui 
de aforisme umoristice și niște 
nelipsite poante de exprimare 
românească, semnate de un oa
recare Profesor Haddock), o 
pagină intitulată „Orizont știin
țific“, o pagină cu însemnări de 
călătorie (neaparținînd întot
deauna scriitorilor), o pagină 
intitulată „Cartea străină“, în 
care, alături de un fel de cro
nică a traducerilor susținută de 
Nicolae Balotă, ne sînt prezen
tate fel de fel de cărți apărute 
te miri unde și despre care nu 
știm nimic, nu știm nici mă
car dacă le vom putea citi vre
odată în românește. Acum să a- 
dunăm și să notăm totalul : 10 
pagini (uneori 12). Să adăugăm 
la acestea prima pagină, care 
nu conține decît o poză, o poe
zie mai mult sau mai puțin o- 
cazională și un editorial (des
pre valoarea editorialelor din 
România literară vezi analiza 
făcută în Flacăra — Nr. 8 din 
17 februarie 1973 — în cadru] 
rubricii „Bolile presei“) ; să 
mal adăugăm și a doua pagină, 
care, în afara rubricii lui Ale
xandru Ivasiuc „Pro domo“, nu 
prea are nimic comun cu lite
ratura. In sfîrșit, să scădem nu
mărul obținut din numărul to
tal de pagini al revistei și să 
vedem ce rămîne...

Rămîne oare destul pentru a 
putea numi revista, cu conști
ința împăcată, așa cum se nu
mește ? Rămîne destul pentru 
ca revista să poată oglindi, cît 
mai aproape de înfățișarea sa 
reală, fenomenul literar româ
nesc ?! Pentru că revista nu 
se numește nici „România ci
nematografică“, nici „România 
muzicală“, nici „România plas
tică“, nici „Roniânia-magazin“. 
Revista se numește România 
literară și — așa cum glăsuiește 
o străveche povață populară — 
întotdeauna este bine să fii cu 
adevărat ceea ce te numești.

ce cuprinde numita 
pagină (uneori două) 
„Cinema“, n navină 
ori două) 
o pagină 

o pagină 
o pagină

o pagină 
intitulată 
intitulată 
intitulată 
intitulată 

două pa- 
„Meridiane“, o 

i „Ochiul nu- 
(compusă din cîteva note, 

soi

■, creației lui Marin Preda^ Car- 
pu ești .'tlbâr o : sirfțțjjă 

colecție de opinii, mai mult sau 
mal puțin judicioase, asupra 
scrierilor Iul Marin Preda ci o 
privire de sus asupra acestei 
opere, de pe o poziție suficient 
de favorabilă cuprinderii Între
gului relief literar. Valoarea de 
„compendiu“ a cărții lui M. Un
gheanu depășește, așadar, ca 
viziune de ansamblu, cam tot 
ce s-a scris pînă acum despre 
proza postbelică. Dacă ar fi să 
o comparăm cu singura încer
care mai cuprinzătoare cum ar 
fi aceea a criticilor N. Mano
lescu și D. Micu din „Literatu
ra română de azi“ am fi ne- 
voiți să spunem că distanța 
este de la o naiv-fabuloasă 
preistorie la istoria adevărată. 
Desigur, e o naivitate și să 
credem că do atunci și pînă 
acum lucrurile ar fl stat pe 
loc. Cartea lui M. Ungheanu se 
folosește de toate avantajele — 
unele insuficient puse în pagi
nă — evoluției problemelor și 
mentalităților. E primitivă șl 
dăunătoare obsesia sau preten
ția originalității în ciuda a „tot 
ce s-a spus“. M. Ungheanu " 
țelege să profite din plin, 
cartea lui, de cotele la care 
ajuns în studiul literaturii 
tuale integrînd însă propriei 
viziuni ceea ce în mod firesc a 
luat de la alții. Rămîne sufi
cient loc pentru păreri origina
le, idei îndrăznețe, mai puțin 
comune dar deasupra tuturor 
stă capacitatea de totalizare și 
de sinteză, privirea unui scrii
tor în unghiul evoluției unei în
tregi literaturi, fixarea vecină
tăților semnificative, sugerarea 
cîmpurilor de influență sau nu
mirea preocupărilor comune în 
interiorul dar și în exteriorul 
literaturii române. în același 
timp, căutînd ceea ce în manual 
se numește „locul“ scriitorului, 
criticul are talentul de a reciti 
literatura unei perioade prin
tre rîndurile operei unui singur 
scriitor, operațiune realizată 
cu perspicacitate și, unde se im
pune. cu minimă eleganță. în- 
tr-adevăr, nu arată prea bine 
anumite viziuni și anumite ope
re „recitite“ din unghiul adre
sei polemice a literaturii lui 
Marin Preda iar criticul și-a a- 
sumat fără îndoială riscuri 
mari. Curajul lui nu constă atît 
în contrazicerea unor opinii ale 
autorului Moromeților, în pu
nerea fără menajamente a sem
nelor de întrebare acolo unde 

(unitatea volumu- 
din Moromeții, 

i Și

în- 
în 

s-a 
ac- 
lui

IOSIF SAVA

î se impun 
Iui al doilea ____ ..
contradicția dintre vocație 
aspirație, indecizia din Marele 
singuratic, neluarea în discuție, 
ceea ce înseamnă ignorarea u- 
nor scrieri nesemnificative șl 
altele) cît în felul incomodant în 
care judecă unele direcții ale 
prozei de astăzi, nu atît în ex
presiile lor artistice cît în nu
cleul lor ideologic și în menta
litățile pe care le exprimă di- 
vulgîndu-le, în esență, anacro
nismul. Ca orice bun „critic de 
direcție“ pe M. Ungheanu nu-1 
intimidează bunăoară faptul că 
o mentalitate anacronică sau un 
program literar în spiritul său 
depășit pot fi ilustrate de ope
re izbutite. Cu atît mai necesa
ră îi apare rezistența la litera
tura „făcătorilor de cuvinte“ cu 
cit unele opere ale acestora 
sînt mai seducătoare, în ciuda 
unui program fără viitor. Sigur 
că. pînă la urmă, „soluția“ di
lemelor, adevărate sau false, 
cum ar fi lunga dispută în ju
rul romanului (de inspirație 
„rurală“ sau „urbană“) o dau 
totuși operele. S-a văzut că ro
manul de inspirație rurală poa
te foarte bine întruni calitățile 
atribuite exclusiv celui „urban“, 
o dată prin „obiectivul“ Rebrea-

nu, a doua oară prin opera lui 
Marin Preda, orientat spre ana
liză și psihologie. Ultimul cu
vînt aparține operelor iar Ma
rin Preda este, după Rebreanu, 
cu adevărat scriitorul a cărui 
operă invită la depășirea preju
decăților, anacronice și provin
cialiste. El „ilustrează“ cu o- 
pere metafora lui G. Călinescu: 
„Țăranul și Kant își pun exact 
aceleași probleme, cu deosebi
re că cel din urmă Ie rezolvă 
cu altă tehnică“, mod de a spu
ne că nu-i nici o incompatibili
tate între un anumit mediu de 
inspirație și literatura de idei. 
M. Ungheanu se păstrează în 
spiritul metaforei examinînd cu 
aplicație și talent superior in
tensa circulație a ideilor în li
teratura lui Marin Preda. In
sistența cu care analizează ope
rele vorbind despre „dezarman
ta Intelectualitate“, „olimpianis- 
mul și bovarismul unui perso
naj“, „lipsa de sens a grădini
lor", „metafore, simboluri, .co
respondențe“, căutînd și desco
perind și o mitologie a operei, 
este semnificativă tocmai din 
acest unghi : avem de-a face cu 
o literatură de factură modernă 
în care ideile circulă la o mare 
adîncime, comunicîr.d într-un 
sistem cu mai multe etaje, cu 
eroi cărora autorul le descope
ră sau le atribuie o problema
tică morală complexă și actua
lă, comparabilă, cum demon
strează M. Ungheanu, cu aceea a 
unor scriitori pe care, apăsați 
de provincialism sau doar a- 
pelînd Ia un snobism momentan 
profitabil, îi cităm de la distan
ță cu o venerație suspectă. Asa. 
de exemplu, nu mi se pare nici 
° exagerare Jn, pajajele Camus 
— Marin Preda,', merrîtă pur și 
simplu de a sugera, destul de 
cumpănit de altfel, aria dc răs- 
pîndire a unora dintre elemen
tele specifice unei literaturi pre
monitorii, de mari avertismente. 
Criticul nu face eroarea de a 
asemui scriitori altfel imposibil 
de asemănat ci semnalează am
ploarea problematicii și rezo
nanța diferită a unor obsesii Ia 
fel de Intense și acaparante.

Nu o „corectare" a opiniilor 
despre o carte sau alta a scrii
torului este primul lucru ce tre
buie făcut — ceea ce nu în
seamnă că nu poate fi făcut! — 
ci, în cazul unei cărți de ex
cepție, cum este aceasta, o sem
nalare corectă a sistemului de 
„vase comunicante“ în spațiu și 
timp („tensiunea coresponden
țelor“) în centrul căreia criti
cul plasează opera unui scrii
tor de azi. Ceea ce rezultă nu 
este doar o carte despre un au
tor ci și o Imagine a literaturii 
dedusă din opera unui scriitor. 
Adică exact tipul de carte care 
ne lipsește de foarte multă vre
me deși angajamentele n-au 
lipsit nici în acest domeniu.

Despre cartea lui M. Unghea
nu se poate discuta mult și pro
fitabil, fără a trece firește, pes
te unele concluzii prea rigide 
chiar dacă trase din premise 
Indicate judicios și. mai ales, 
nuanțat. Asupra tipului de erou 
al acestei literaturi desigur că 
merită să ne oprim. în fiecare 
carte II întîlnlm supus confrun
tărilor cu o viață ce nu seamă
nă cu iluziile lui cele mai fru
moase însă pornind de aici 
cred că este oarecum exagerat 
să vedem în lbmea scriitorului 
o umanitate fără iluzii. Către o 
asemenea imagine criticul ajun
ge, poate, și din cauza exage
rării caracterului pedagogic, su
perior firește, al literaturi! Iul 
M. Preda. Tn fond cine-1 obli- 

■ gă pe critic să rezolve dilemele 
scriitorului? Pentru că de ele 
depinde pînă la urmă si situația 
eroului, oricît de „obiectiv“ ar 
fi — șl este ! — scriitorul. A- 
i’înd un caracter mal degrabă 
dilematic, punind în fața citi
torului o serie de antinomii a- 
dîncî (peste tot revine una e- 
sențlală, ma! direct pusă în 
Intrusul : contradicția d’Mre tr.. 
pică și existență, un alt mod 
de a rediscuta eterna confrun
tare dintre iluzie șl realitate' 
această literatură n-are, din cîte 
putem no! pricepe, și o ambiție 
rezolutivă. De aceea exagera
rea aspectului pedagogic riscă 
o alunecare inoportună într-un 
pragmatism din care iluziile 
sint izgonite cu prea mare u- 
șurință. în această direcție as 
reproșa criticului o oarecare lip
să de nuanță. Mă întreb de pil
dă ce-1 determină să creadă, 
peste limitele relativ îngăduite, 
că scriitorul își „condamnă“ e- 
roul iar criticul să-I judece. în 
consecință, sub specie negativă, 
semnalîndu-i prea insistent ino
portunitatea ? ! Pentru M. Un
gheanu cărțile lui Marin Pre
da par uneori să fie martori in
transigenți și rigizi într-un pro
ces intentat Iluziei. în orice 
caz, să nu ne grăbim, sentința 
trebuie amînată măcar pentru a 
oferi cuiva posibilitatea de a 
cere recurs. Poate acela va acor
da mai mult credit unui aspect 
deocamdată neluat în seamă : 
inocența si puritatea martorilor, 
credința în sensul grădinilor si 
în reverie. Unui realism fără 
iluzii îi prefer o iluzie sistema
tică. însă cartea lui M. Un
gheanu este solidă, curajoasă, un 
foarte important obiect de re
ferință pentru literatura ac
tuală în general, pentru opera 
lui Marin Preda în special.

C. STANESCU
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TELEGRAME
Tovarășul N. PODGORNlI, a trimis tovarășului NICOLAE 

CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Exprim sincere mulțumiri Consiliului de Stat a.1 Republicii 

Socialiste România și Dumneavoastră personal pentru felicită
rile cordiale și caldele urări adresate cu Ocazia zilei mele de 
naștere.

împărtășesc convingerea Dumneavoastră că relațiile de prie
tenie frățească și colaborare multilaterală statornicite între 
U.R.S.S. și Republica Socialistă România se vor extinde și în 
viitor, spre binele popoarelor țărilor noastre, în interesul uni
tății comunității socialiste.

Vă doresc Dumneavoastră și tuturor oamenilor muncii din 
România noi succese în construirea socialismului, în 'lupta pen
tru pace și securitate internațională.

actualitatea
LAUDE COLEGILOR

a

Președintele Indiei, V. V. GIRI, a trimis tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Guvernul și poporul Indiei mi se alătură în a mulțumi Ex
celenței Voastre, guvernului și poporului român pentru ama
bilele felicitări transmise cu ocazia Zilei Republicii a Indiei.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie și cooperare exis
tente între țările noastre vor continua să se dezvolte în folo
sul ambelor noastre popoare, al păcii și progresului.

Arhiepiscopul MAKARIOS, președintele Republicii Cipru, a 
trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea te
legramă :

Am fost profund impresionat la primirea telegramei Dum
neavoastră de felicitare, cu prilejui realegerii mele ca preșe
dinte al Republicii Cipru. Vă rugăm să acceptați și să transmi
teți poporului român și Consiliului de Stat al Republicii Socia
liste România cele mai călduroase mulțumiri ale noastre. îm
preună cu salutările și urările noastre cele mai bune.

TINERI
ȘI TINERE!
a apărut numărul 2/1973 al 

revistei DE LA
RADIOTELEVIZIUNE

Președintele ANWAR SADAT a trimis tovarășului 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al 
Socialiste România, următoarea telegramă :

Am primit mesajul dumneavoastră de profundă 
exprimînd condoleanțe sincere și simpatie pentru victimele din 
avionul civil libian doborît de reactoarele israeliene. Crima 
atroce comisă de Israel constituie prin ea. însăși o dovadă con
cludentă pentru agresiunea tâlhărească și murdară împotriva 
arabilor, precum și violarea cu bună știință de către Israel a 
valorilor internaționale și a convențiilor prin atacul voit asupra 
unor civili fără apărare.

Exprimîndu-ne recunoștința pentru nobilele sentimente ex
primate de dumneavoastră, vă trimit mulțumiri cordiale împre
ună cu urările mele cele mai bune.

NICOLAE 
Republicii

consolare,

Primirea la CC al P.CR

Cehoslovacă
Miercuri, 28 februarie, tova

rășul Gheorghe Pană, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit delega
ția Uniunii Socialiste a Tinere
tului (S.S.M.) din Republica 
Socialistă Cehoslovacă, condusă 
de Michal Zozulak. vicepreșe
dinte al C.C. al S.S.M. și pre
ședinte al Uniunii Socialiste a

Tineretului din Slovacia, care, 
la invitația C.C. al U.T.C., efec
tuează o vizită in țara noastră.
_La primire a luat parte tova

rășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului.

Intilnirea s-a, desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă,' tovără
șească.

Din sumar :
- Prima dezbatere a Cena

clului T.L. — Viața în facul
tate este un exercițiu politic? 
Participă studenți și cadre di
dactice de la facultatea de 
filosofie Univ. București.

- Șerban Cionoff - Dialo
guri despre desăvîrșire.
- Nicolae Cristache - Stu

dioul pasiunilor.
- Nicolae Lotreanu - Ce 

este politica ?
- Vartan Arachelian - Eva 

poate pune întrebarea fun
damentală ?
- Cristian lonescu - Ce fel 

de specialiști pregătește li
ceul de specialitate ?
- Cătălin Zamfir - Deci

zie : știință sau participare ?
- Adina Chelcea - Ședin

țele și „ședințomania".
- C. Cuciuc — Suveranitate 

și mondialism.
- Eugeniu Obrea - Patru 

săptămîni pe glob.
— Adrian Dohotaru - Nu 

vrem să se repete tragediile 
de la Verona și Hiroșima.

Camil Petrescu (inedit). 
Substanțialism (cu o prefață 
de M. N. Rusu).

TEMPERAMENTUL TEST
Surpriza numărului : Con

cursul revistei - ȘTIȚI SÂ VA 
AUTOCARACTERIZAȚI ?

Aseară pe prestigioasa scenă 
a Sălii de concerte din strada 
Nuferilor nr. 62, uteciștii de la 
Radioteleviziunea română, au 
susținut, în fața unui public 
tânăr și numeros, spectacolul de 
divertisment „Astă seară, se în
registrează“ ! Timp de două ore 
și jumătate invitații au urmărit 
felul în care se realizează unele 
din emisiunile îndrăgite, cunos- 
cînd direct aspecte din, aș zice 
— în sensul bun al cuvîntului — 
„viața de corifei“ a acestei in
teresante și dificile profesii. Am 
reținut în mod deosebit debu
tul la „Steaua fără nume“, isto
ria muzicii, momentul poetic, 
parodiile de muzică ușoară. A- 
lături de tinerii redactori și-au 
dat concursul și cîțiva interpreți 
profesioniști : formațiile Solaris, 
Cronos, Mondial. Aceasta n-a 
făcut decît să amplifice succesul 
inițiativei uteciștilor pe care o 
consemnăm aici odată cu un cu- 
vînt de laudă pentru secretarul 
comitetului U.T.C. — redactorul 
Sebastian Sîrcă.

• Macara turn cu autori- 
dicare ; înălțime — 125 m. 
Este una din ultimele reali
zări ale Uzipei de reparații 
din București. Cîteva carac
teristici : raza de acțiune — 
45 m., înălțimea de ridicare 
— 145 m„ superioară deci 
celei furnizate de macaraua 
gigant (120 m.) care a lucrat 
la construcția hotelului „In
tercontinental“. Noua reali
zare a constructorilor bucu- 
reșteni se află în probe teh
nologice pe platforma Mili
tari ; primele rezultate ale 
încercărilor au fost deosebit 
de favorabile.
• La Fabrica de porțelan 

„I.R-I.S.“ din Cluj au fost 
realizate, In premieră, pri
mele mașini românești de 
sitogravură pentru confec
ționarea elementelor de de
cor artistic în industria de 
porțelan. Noile mașini per-

mit realizarea în mare se
rie a unor decorații artistice 
cu specific național, contri
buind totodată la economisi
rea unor substanțiale fon
duri valutare.

• Specialiștii Uzinelor E- 
lectronica din Capitală sînt 
autorii unei spectaculoase 
idei tehnice, care constituie 
o premieră absolută în in
dustria electronică româ
nească. Este vorba despre o 
linie de plantare automată 
a pieselor radio pe plăcile 
cu circuite imprimate. Cîte- 
va din avantajele noii teh
nologii : dublarea producti
vității la operația respectivă, 
organizarea mai eficientă a 
locului de muncă, ritmiciza- 
rea producției.

UNIVERSITATE-
UZINA

—.... ».......... ;

cetare legate direct de practi
ca industrială-

Astfel Institutul Politehnic 
din Capitală și Ministerul In
dustriei de mașini grele au în
cheiat o convenție de colabo
rare în cadrul căreia ministe
rul sprijină activitatea studen
ților prin dotarea complexă a 
atelierelor școală ; pe de altă 
parte, atelierele școală ale In
stitutului — în cadrul cărora 
activitatea se desfășoară pe bază 
de planuri de producție — de
vin un fel de secții ale unor 
întreprinderi din ansamblul mi
nisterului. O serie de realizări 
însemnate au fost obținute de 
către studenții Institutului Po
litehnic din Galați ; aceștia fur
nizează întreprinderilor Indus
triale noi tehnologii în meta
lurgie, bazine pentru diferite 
tipuri de nave, studii higrobio- 
logice privind diversele ape u- 
tilizate în industrie, stabilirea 
de noi tehnologii pentru valo
rificarea superioară a materiilor 
prime. Institutul Politehnic din 
Cluj a pus la punct tehnolo
gia unei întregi game de piese 
și repere — care pînă acum se 
importau — lansînd in produc
ția de serie, printre altele, pri
mele bacuri pentru préténsio- 
narea cablurilor folosite la 
confecționarea elementelor de 
beton armat.

A APARUT:
MUNCA

CE PARTID

care pînă acum se

numărul 5.
întrecerea socialistă la co

te și mai înalte I ; închiderea 
învățămîntului de partid la 
sate ; expresie a marxism-le- 
ninismului creator (NICOLAE 
CEAUȘESCU, România pe 
drumul construirii societății 
socialiste multilateral dez
voltate, volumul 7) ; Andrei 
Cervencovici : Creșterea efi
cienței conducerii activității 
economico-sociale ; Ionel 
Bratu : în fiecare lună - un 
avans mediu de 5 zile ; 
Francisc Szocs : îndeplinirea 
planului la export — preocu
pare permanentă a întregii 
organizații de partid ; Simion 
Orban : ’ .........
timpului 
nea zilei 
ogoare ! 
ției : Ce 
tru realizarea programului de 
educație comunistă a mase
lor ? Ns răspunde tovarășul 
Dumitru lonaș, secretar al 
Comitetului județean de par
tid Prahova ,

împotriva risipirii 
de lucru ; La ordi- 
: Cu toate forțele pe 
; Ancheta redac- 
se întreprinde pen-

AZI INTRĂ IN VIGOARE

NOUL COD AL MUNCII
După cum este cunoscut, 

începînd de astăzi, intră în 
vigoare noua Cartă a muncii 
și echității socialiste — Co
dul muncii — devenită, după 
votarea ei de către Marea 
Adunare Națională legea Nr. 
10 din 23 noiembrie 1972. De 
ce a fost nevoie de un nou 
Cod al muncii ? Iată o între
bare căreia vom încerca să-i 
dăm un răspuns succint în 
rîndurîle de mai jos.

Vechiul Cod al muncii data 
încă din anul 1950. între 
timp, cum era și firesc, s-au 
petrecut profunde schimbări 
economice și social-politice 
determinate de procesul con
strucției socialiste în țara 
noastră, de nivelul atins în 
dezvoltarea și perfecționarea 
forțelor și relațiilor de pro
ducție, de îmbunătățirea 
continuă a metodelor de con
ducere în economie, a for
melor de participare a ma
selor la elaborarea și reali
zarea planurilor de produc
ție, la organizarea și condu
cerea unităților socialiste, 
precum și la soluționarea 
problemelor social-culturale 
ale oamenilor muncii. Toate 
acestea au făcut necesară 
îmbunătățirea cadrului juri
dic al raporturilor de muncă. 
De asemenea, trebuie avut 
în vedere faptul că în zi
lele noastre, cea mai mare 
parte din producția indus
trială. activitatea unităților 
comerciale, cea din sectorul 
social-cultural, activitatea 
organelor administrației de 
stat și o bună parte din ac
tivitatea în agricultură se 
realizează prin munca anga- 
jaților al căror număr se ri-

dică la peste 5 milioane. A- 
pare deci cu atît mai ne
cesară reglementarea juri
dică a acestor relații de 
muncă și această reglemen
tare este stabilită 
muncii.

Reglementarea 
tă în noul Cod 
cii s-a realizat 
timp după Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român, unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului nos
tru. menționa ca o necesitate

în cursul acestui an, în aten
ția cadrelor și studenților din 
învățămîntul tehnic superior se 
află peste 700 de teme de cer-

5, în cola- 
pionierilor 
prilejuit o 

echipelor 
dans

Rubrică realizată 
de ANDREI BÂRSAN

ION ANDREITA

pnmavara

A. MELCESCU Fotografie de EMANUEL TINJALA I

(Urmară din pag. I)
bine, atît după soare cit și după coșurile de ghiocei. Poate
nanfrii t____

tat că pe toată, pe absolut toată Calea Victoriei, în magazine
le de stofă și mercerie, la delicata întreprindere de măsurare a 
panglicii cu metalul lucrează foarte tineri bărbați.
_ Departe de mine dorința de a face discriminări ; cutare

pentru ca era cald și frumos, am avut curiozitatea să văd ce 
se pregătește sub formă de dantele și flori pentru sezonul 
„fara^ paltoane" și nu mică mi-a fost mirarea cînd am consta-

„ARABESCURI 
PIONIEREȘTI

Zilele trecute, în cadrul ma
nifestărilor cultural-sportive cu 
pionierii și școlarii, la „Tehnic 
club“ București a avut loc un 
spectacol-concurs intitulat 
rabescuri pionierești“. La 
de-a doua 
organizat 
școlară a 
borare cu 
din același sector, a 
largă participare a 
școlare de gimnastică și 
modern, dintre care, cu rezul
tate deosebite s-au remarcat 
școlile generale nr. 108 și 
(loc. I), Școlile generale nr. 
și 90 (loc II), școlile generale 
nr. 111 și 96 (loc. III). Exemplar 
organizat, spectacolul concurs 
„Arabescuri pionierești“ a con
stituit o dledbaTîe pentrif crea
tivitatea și fantezia acelora ca
re cu dăruire și pasiune oferă 
tinerelor talente noi posibilități 
de afirmare.

ediție a sa. concursul, 
de comisia sportivă 
sectorului
consiliul

J
*

*

munci sînt munci grele, cutare munci sînt munci ușoare ; 
cutare munci trebuie sâ le facă bărbații, cutare munci trebuie 
să le facă femeile. In întâmplările pe care le-am relatat, nici 
una dintre acele foarte tinere muncitoare nu erau nici triste, 
nici obosite, ba dimpotrivă, aș putea spune fără exagerare 
că aerul dimprejurul lor era „de mult drag".

Departe de mine și ambiția de a scrie un articol despre 
egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații. în toate întim- 
piările pe care le-am relatat, rea**»atea aceasta era prea 
evidentă : toate acele foarte tinere muncitoare lucrau la fel 
de aprig și de bine ca și bărbații lor.

Departe de mine chiar și iluzia că direcțiile școlilor profe
sionale tehnice și direcțiile marilor întreprinderi industriale, 
printr-un observator mai tandru și mai sensibil, ar putea ve
ghea la îndrumarea femeilor către munci care nu cer numai 
forță fizică ci și oarecari însușiri de feminitate. Observațiile 
acestea sînt subiective. Din moment ce femeile tinere fac față 
în absolut toate domeniile muncii zîmbind și nuanțînd atât 
de frumos primăvara, tonul de sesizare este inutil. Incit, chiar 
puțind să pară foarte ciudat, articolul de față are un caracter 
festiv, lată : sosește din nou 1 Martie, și m-am gîndit că îna- 
fara lănțișoarelor de mătase cu homari și rățuște, omagiul cu
venit într-o împrejurare ca asta femeilor tinere este să se știe 
exact, să se scrie negru pe alb ce fac, cum fac, CINE SÎNT.sigurarea unei depline con

cordanțe a ordinii și legali
tății în relațiile de muncă.

O mențiune deosebit de 
importantă a noului Cod al 
muncii considerăm că este 
formularea principiilor gene
rale care stau la baza acestui 
document al vieții noastre 
sociale, principii înscrise in 
însuși preambulul său. Ele 
străbat ca un fir călăuzitor 
întregul cod, așezînd munca 
pe cea mai înaltă treaptă a 
relațiilor sociale, ca factor 
determinant de progres, de 
cultură și civilizație.

Demn de semnalat este fap
tul că în Cod își găsește ex
presia acel principiu funda
mental al socialismului, atît 
de plastic exprimat în ve
chiul deziderat al clasei 
noastre muncitoare, adică 
„nici munca fără pline și 
nici pîine fără muncă“. Po
trivit acestui principiu toți 
cetățenii apți de muncă, care 
nu urmează o formă de în- 
vățămînt, trebuie să desfă
șoare o activitate utilă pen
tru societate, cu începere de 
la vîrsta de 16 ani. în nu
merele următoare ale ziaru
lui nostru vom dezbate pe 
larg prevederile Codului 
muncii, drepturile și obliga
țiile salariaților și întreprin
derilor. conaiderind că nu
mai o temeinică cunoaștere 
a legislației muncii va faci
lita respectarea sa integrală, 
traducerea în viață a princi
piilor ce-i stau la temelie și 
a reglementărilor pe care le 
statornicește.

VASILE BRAILOIU 
consilier juridic-șef

Sa cunoaștem
legile, sä le

respectam 6-3 ; 
; I
6-3:
6-1 ;

concretiza- 
al mun- 
la puțin

l-a învins 
americanul 
rezultate : 

6-3, 
6-0, 6-4

prin Codul
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imediată „dezvoltarea și per
fecționarea activităii juridi
ce, a legislației, a principii
lor de drept în conformitate 
cu realitățile noi, cu idealu
rile socialismului și comunis
mului spre a corespunde 
schimbărilor revoluționare 
produse în caracterul forțe
lor de producție și relațiilor 
de producție.“

Unul din principalele obi
ective urmărite la întocmi
rea acestei legi fundamentale 
a raporturilor de muncă, a 
fost reglementarea unitară 
potrivit principiilor eticii și 
echității socialiste, drepturi
lor de bază și îndatoririlor 
salariaților decurgînd din ra
porturile de muncă statorni
cite în unitățile socialiste, a-

A ÎNCEPUT TURNEUL 
internațional de tenis (pe teren 
acoperit) de la Hampton (Virgi- 
nia). în primul tur, jucătorul 
român Ilie Năstase 
cu 4-6, 6-0, 6-2 pe 
Zan Guerry. Alte 
Connors—Bertram 
Meiler—Mulligan 
Gișbert—Seewagen 0-6, 6-0, 
Fassbender—Paish 6-4,
Szoke—Crokenden 6-1, 6-3.

• ÎNCEPÎND DE ASTAZI, 
patinoarul artificial „23 August“ 
rlin Capitală găzduiește turneul 
internațional de hochei pe 
gheață pentru „Cupa Federați
ei", Ia care participă patru for
mații : selecționata orașului 
Berlin, Slavia Praga, S.K.A. 
Kuibișev (in care evoluează și 
cuuoscuții internaționali sovie
tici Firsov, Blinov și Mișakov 
de la Ț.S.K.A. Moscova) și se
lecționata București. Iată pro- 
praniul jocurilor : jai, cu înce
pere de la ora 16,30 : S.K.A. 
Kuibîșev-selecționata orașului 
Berlin; selecționata București- 
Slavia Praga ; vineri (ora 16.30) 
selecționata București

lecționata orașului Berlin și 
S.K.A. Kuibîșev-Slavia Praga ; 
duminică (ora 16,30) : selecțio
nata orașului Berlin-Slavia 
Praga, selecționata București- 
S.K.A. Kuibîsev.

• S-AU ÎNCHEIAT întrece
rile turneului internațional de 
box de la Minsk. In finala ca
tegoriei semimuscă s-au întâl
nit Alexandru Sigheti (Româ
nia) și Vladimir Ivanov 
(U.R.S.S.). După un meci spec
taculos și echilibrat, victoria a 
revenit la puncte pugilistului 
sovietic. Și la celelalte catego
rii au terminat învingători re
prezentanții U.R.S.S.

Pugiliștii români Cornel Jiv- 
kovici și Ion Moldovan s-au 
clasat pe locul trei la categorii
le ușoară si. respectiv, mijlocie.

• ECHIPA BRAZILIANA de 
fotbal F.C. Santos, aflată în 
turneu în R.F. a Germaniei, a 
întâlnit la Nürnberg o combina
tă a cluburilor Bayern Mün
chen și F.C. Nürnberg, 25 000 de 
spectatori au urmărit această 
partidă, în care fotbaliștii vest- 
germani au ciștigat cu scorul 
categoric de 3—0 (0—0). prin 
punctele marcate de Nussing, 
Breitner si Roth.

• ORGANIZATORII DE BOX 
AMERICANI au confirmat ști
rea potrivit căreia fostul 
pion mondial la categoria 
Cassius Clay, va susține 
meciuri succesive, de cîte 
prize, în cursul unei gale

avea loc în luna mai, în orașul 
Las Vegas. Adversarii lui Ca
ssius Clay vor fi, în ordine, 
Joe King Roman (Porto Rico), 
Manuel Ibar-Urtain (Spania) și 
Jose Luis Garcia (Venezuela).

• CAMPIONATELE MON
DIALE de biatlon încep astăzi 
în stațiunea americană Lake 
Placid și vor reuni la start con- 
curenți din 13 
favoriți sînt 
U.R.S.S. și cei 
dinave.

țări. Principalii 
sportivii din 

din țările scan-

în cadrul galei de box, des
fășurată ieri seara în sala Di- 
namo din Capitală, Ștefan Boboc 
(Dinarno) a obținut, în limitele 
categoriei muscă, o aplaudată 
victorie la puncte în fața lui 
Vasile Drăgan (Steaua). La ace
eași categorie, Ștefan Băiatu 
(C.P.M.B.) a dispus la puncte de 
Dinu Teodor (Dinarno). La ca
tegoria cocoș, în unul din cele 
mai disputate meciuri ale reu
niunii, Iulian Lungu (Metalul) 
a terminat la egalitate cu Victor 
Stan (Rapid). In limitele cate
goriei pană, Marin Peia (Dina-

mo) a obținut o victorie clară 
prin K.O. în fața lui Ion Vasile 
(Clubul Sportiv Școlar Bucu
rești).

Alte rezultate : categ. cocoș : 
Dorobanțu Dumitru (Dinarno) 
termină la egalitate cu Vasile 
Mălinaș (Metalul) ; categ. pană; 
Marin Lazăr (Steaua) învinge 
prin abandon pe Ion Titianu 
(Metalul) ; categ. semiușoară : 
Ilie Gheorghe (Metalul) învinge 
prin abandon pe Viorel Neagu 
(Dinarno) ; Gheorghe Vlad (Pro- 

puncte pe 
(Metalul).

greșul) întrece la 
Constantin Stanef

RETURUL CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A DE FOTBAL

CUPA GLORIEI : rulează la Ca
pitol (orele 8,45; 10,45; 12.45;
16,45; 18.45; 20,45).MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13 30; 16; 18,30; 20,45).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE ; rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16: 18,30; 21), Festival (orele 8.45; 
11.15: 13,30; 16; 18,30; 21).NUNTA DE PIATRĂ : rulează 
Ia Central (orele 9,30; 11.30; 13,30; 
16: 18.15: 20,30).PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14.30; 
19.15).ADIO, ARME I :
Scala (orele 9,30:.....................
București (orele 9; 12.30; 16; 19.45), 
Favorit (orele 9,30;

BAMBI : rulează 
le 9,30; 11.30; 13,30).

ANDREI RUBL1OV : rulează la 
Doina (orele 16; 19,30).

URSUL YOGI : rulează la Tim
puri Noi (orele 9—20.15 tn conti
nuare).DRUMUL SPRE VEST : rulează 
Ia Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), Excelsior (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gloria
(orele 8.30; 11: 13,30; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9.15: 11,45; 15,30; 
18; 20,30).

ZESTREA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17.45; 20), Popu
lar (orele 15,30; 18; 20,15).

IN UMBRA VIOLENȚEI :
Iează la Melodia (orele 8,45; n; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Modern
(orele 9: 11,15: 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

CĂLDURA MlINILOR TALE :

rulează la
13; 16.30: 20),

13,45; 16; 19,15). 
la Doina (ore-

ru- 
ii;

rulează la Unirea (orele 16: U; 
20).POLIȚIA MULȚUMEȘTE : ru
lează la Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20,30), Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

GRĂSUNĂ : rulează la Lira 
(orele 15,30; 18; 20,15).

MARIA STUART : rulează 
înfrățirea între popoare

la 
___ ,___ ___  ____ j' (orele 
15,30; 18: 20,15), Tomis (orele 9: 
11,30; 15,30; 18; 20,30), Flamura 
(orele 9; 11,30 15,30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează ia Feren
tari (orele 15.30; 17,45 i 20), Cos
mos (orele 18; 20.15).DOMNULUI PROFESOR, CU 
DRAGOSTE : rulează la Buzești 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Munca (orele 15,30; 18;
20.30) .

QUEIMADA s rulează la 
(orele 9: U.15; 13,30; 16:
20.30) .

ANUL CARBONARILOR : 
lează la Miorița (orele 10; 
15; 17,30; 20), Bucegi (orele 
18; 20,30). ~ ' ----- ------
18: 20.15).

LUPUL
NAREA :
(orele 15,30; 19).

Dacia
18,15;

Cotroceni (orele 15,30 ;
MARILOR — RAZBU- 
rulează la Progresul

^teatre
Opera Română: PRIMĂVARA — 

ora 19: Teatrul de Operetă: MY 
FAIR LADY-ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale“ (Sala Come
dia) : TRAVESTI — ora 20; (Sala 
Studio)) : JOCUL DE-A VACAN-

20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgc- 
reanu) : UN TRAMVAI NUMIT 
DORINȚA — ora 20; (Sala Stu
dio) : ANUNȚUL LA MICA PU
BLICITATE — ora 20; Teatrul 
„C. I. Nottara“ (Sala Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30; (Sala 
Studio) : BĂRBAȚI FĂRĂ NE
VESTE — ora 20; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19.30: 
Teatrul Giuleștl : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu“ : HANUL PIRAȚILOR 
— ora 19,30; Tetrul „C. Tănase“ 
(Sala Victoria) : TRĂSNITUL
MEU DRAG — ora 19,30; Teatrul 
.Țăndărică“ (Sala Victoria) : 

ARICIUL ALBASTRU — orele 15 
șl 17; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână“ : PE PLAIURILE MIORI
ȚEI — ora 19,30; Circul „Globus“ : 
APRINDEȚI STELELE — ora 19,30. 
Teatrul „Ion Creangă“ SOLDĂȚE
LUL DE PLUMB — ora 16; 
A.R.I.A. (La Sala Palatului! : 
Concert extraordinar — Aura Ur- 
ziceanu — cu concursul bateris
tului Ron Rully •— ora 20.

man. „Lumina de gaz“. 13,00 Te
lejurnal. 16,00—17,00 Teleșcoală. 
Literatură română. George Coș- 
buc, poet al poporului. Economie 
politică. Agricultura — ramură de 
bază a economiei noastre națio
nale. Politica P.C.R. de 
tare intensivă a agriculturii. 
Emisiune în limba maghiară. 
Telex. 18,35 Publicitate. 18,40 
zică. Emisiune de actualitate 
zicală. 19,10 Muzică populară 
Sava Negreanu sl Viorel 19,20 —’ ' • —

cam- 
grea, 
trei 

5 re
ce va

ETAPA A XVI-a, 11 MARTIE: 
Steagul roșu-C.S.M. Reșița 
(0—0), A.S.A. Tg. Mureș-Steaua 
(2—4), Rapid-Univ. Craiova 
(1—2), F. C. Argeș-U.T.A. (1—2), 
C.F.R. Cluj-Farul (0—1). Dina- 
mo-F.C. Petrolul (1—1), S.C. Ba- 
cău-Sportul studențesc (2—0), 
Jiul Petroșani-„U“ Cluj (2—2).

ETAPA A XVII-a, 18 MAR
TIE : Univ. Craiova-Dinamo 
(2—5), „U“ Cluj-F.C. Argeș 
(0—5), Farul-Steagul roșu (0—5) 
Steaua-C.F.R. Cluj (0—1), 
Reșița-S.C. Bacău (0—2), 
tul studențesc-A.S.A. Tg. 
(2—4), F.C. Petrolul-Jiul 
U.T.A.-Rapid (0—0).

ETAPA A XVIII-a, 25 
TIE : C.F.R. Cluj-C.S.M. 
(2—0). Dinamo-U.T.A.

C.S.M. 
Spor- 
Mureș 
(0—0),

MAR-
Reșița 

(1—0,

PROGRAMUL I
9,00 Curs de limbă franceză. 

Lecția a 44-a. 9,30 Prietenii lui
Așchiută. 10.00 Telex. 10,05 Publi
citate. ' 10,10 Tehnic-club. 10,40 
Bucureștiul necunoscut. „Orașul, 
un caleidoscop“ (II). 11,00 Tele- 
cinemateca. Ciclul Ingrid Berg-

dezvol-
17.30
18.30 
Mu- 
mu-

cu 
Costin. 

1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. Cincinalul înainte de termen 
— cauză a întregului popor. 20,00 
Cîntecul șăptămînii : „Țara mea cu 
ochi frumoși“. 20,05 Pagini de 
umor. Retrospectivă Walt Disney. 
20,30 Tinerii despre el înșiși. 21,05 
Steaua fără nume. Floarea din 
grădină. 22,00 „24 de ore“. 22,15 
Teleglob. Itinerar cehoslovac. 22.30 
Campionatele mondiale de patinaj 
artistic — proba individuală 
nină. Transmisiune directă 
Bratislava.
PROGRAMUL II

17,30 Agenda. 17,40 Pagini 
cale de mare popularitate, 
siune realizată de Televiziunea din 
R. S. Cehoslovacă. 18,10 Film se
rial pentru tineret : „Pierduțl în 
spațiu“. Episodul „Reîntoarcerea 
din spațiul cosmic“. 18,55 Publici
tate. 19,00 Municipalitatea răspun
de bucureșteanulul. 19,20 1001 de
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Concer
tul orchestrei simfonice a Radio- 
teieviziunii. Dirijor Constantin 
Iliev (Bulgaria). în pauza concer
tului — filmul documentar „Bio- 
deteriorările“, producție a studiou
lui „Al. Sahia“. 22.00 Biblioteca 
pentru toți : Gala Galactlon.

ATLETISM CROSIȘTII

NE DAU SPERANȚE
PENTRU „BALCANIADĂ“

femi- 
de la

muzi- 
Emi-

Ediția din acest an a con
cursului republican de cros, 
desfășurată la Băile Felix, poate 
fi apreciată ca mult mai valo
roasă decît edițiile precedente, 
în general, la crosuri, important 
este locul ocupat de fiecare con
curent, timpul înregistrat avînd 
mai mică importanță din cauza 
variației dificultăților de teren.

Totuși la Băile Felix, valoarea 
acestui cros constă în perfor
manțele excelente realizate pe 
trasee dificile. Sosirile s-au fă
cut în pantă (ceea ce a mărit 
gradul de dificultate) pentru a 
fi asemănătoare cu traseul Cro
sului Balcanic care se va des
fășura în acest an la Istanbul. 
Fiind un ultim criteriu de se
lecție pentru alcătuirea echipe
lor românești la acest cros, sîn- 
tem mulțumiți că pînă acum at- 
leții noștri sînt bine pregătiți, și 
ne dau speranțe într-o bună

A

participare. Lupta pentru vic
torie în cursa junioarelor s-a 
dat între Viorica Jitaru, Viorica 
Neagu și Liliana Leau, sosite 
în această ordine. La juniori 
Gheorghe Ghipu a cîștigat după, 
cum era de așteptat, cu multă 
ușurință, ca de altfel și Florea 
Sandu la categoria tineret, unde 
nu a întâmpinat nici o rezisten
ță redutabilă. La 
schimb, întrecerile 
mult mai dîrze, 
țațele, mai ales 
sint excepționale. Andrei 
talia și Maria Lincă au parcurs 
distanța de 2 000 metri în 5:57,6 
și 6:02,6 performanțe mult, su
perioare recordurilor pe pistă, 
iar Ilie Cioea și Nicolae Mustață 
au terminat „cap la cap“ cursa 
în 30:10,6 și respectiv 30:10,8.

S.C. Bacău-F.C. Petrolul (0—1), 
Steagul roșu-Sportul studențesc 
(0—0). A.S.A. Tg. Mureș-Farul 
(0—2), F.C. Argeș-Univ.draiova 
(1—1). Rapid-„U“ Cluj (0—1), 
Jiul-Steaua (0—3).

ETAPA a XlX-a, 1 APRILIE: 
Steaua-Rapid (1—1), Farul-F.C. 
Argeș (1—1), „U“ Cluj-A.S.A.
Tg. Mureș (1—4), C.S.M. Reșița- 
Jiul (0—2), U.T.A.-Steagul roșu 
(0—3), Dinamo-Sportul studen
țesc (0—3). Univ. Craiova-S.C. 
Bacău (2—3), F.C. Petrolul- 
C.F.R. Cluj (1—0).
• ETAPA Ă XX-a, 8 APRILIE: 
Univ. Craiova-A.S.A. Tg. Mureș 
(3—2), Sportul studențesc-C.S.M. 
Reșița (2—5), Steagul rosu-F.C. 
Petrolul (0—1), C.F.R. Cluj-Ra- 
pid (1—0), Steaua-Farui (0—1), 
JiUl-U.T.A. (4—2), F.C. Argeș- 
Dinamo (3—1), S.C. Bacău-„U“ 
Cluj (1—2).

ETAPA A XXI-a, 11 APRI
LIE : U.T.A.-Sportul studen
țesc (4—1), F.C. Petrolul-F.C. 
Argeș (0—3), Dinamo-Jiul (1—2), 
Farul-S.C. Bacău (0—2), A.S.A. 
Tg. Mureș-C.F.R. Cluj (1—3), 
C.S.M. Reșița-Steaua (6—4), Ra- 
pid-Steagul roșu (0—1).

ETAPA A XXII-a, 22 
LIE : C.F.R. Cluj-Jiul 
Steagul roșu-Dinamo 
Steaua-S.C. Bacău (2—2), 
Argeș-A.S.A. Tg. Mureș (3—4) 
F.C. Petrolul-Rapid (0—1), Univ. 
Craiova-Farul (0—1), 
studențesc-„U“ Cluj

APRI- 
(0-2), 
(0-1), 

F.C.

(0-1), 
Bacău 
(0—1),

Tg.
Farul-„U“

A.S.A.
(0—1).

Steaua-Univ.. ______
(0—0), C.F.R. Cluj-Steagul roșu 
(0—2), C.S.M. ~

Mureș-S.C. 
" Cluj 

Craiova

seniori, in 
au 

iar 
la

fost 
rezul- 

fete,
Na-

SILVIU DUMITRESCU

Sportul 
(0-1), C.S.M. Resița-U.T.A. (1—2).

ETAPA Ă XXIII-a, 29 APRI
LIE : Farul-F.C. Petrolul (1—0), 
Dinamo-Rapid (0—0), ,.U“ Cluj- 
C.F.R. Cluj (1—2), Jiul-Univ. 
Craiova (1—4), S.C. Bacău-U.T.A. 
(1—4). A.S.A. Tg. Mureș-C.S.M. 
Reșița (0—2), Sportul studențesc- 
Steaua (1—4), F.C. Argeș-Stea- 
gul roșu (1—3).

ETAPA A XXIV-a. 13 MAI : 
„U“ Cluj-Steaua (1—3), Steagul 
roșu-Jiui (0—1. Univ. Craiova- 
S|x>rtul studențesc (1—1). S.C. 
Bacău-F.C. Argeș (0—0), Dina- 
mo-A.S.A. Tg. Mureș (0—1), 
U.T.A.-C.F.R. Clui (1—1). Rapid- 
Farul (1—0), F.C. Petrolul- 
C.S.M. Reșița (1—1).

ETAPA A XXV-a, 20 MAI : 
Sportul studențesc-F.C. Argeș

(0—2), C.S.M. Reșița-Dinamo 
(0—2), U.T.A.-F.C. Petrolul (0—1), 
Jiul-Rapid (1—4).

ETAPA A XXVI-a, 3 IUNIE : 
S.C. Bacău-Jiui (0—3). Univ. Cra- 
iova-Steagul roșu (1—1), A.S.A. 
Tg. Mureș-U.T.A. (0—0), Rapid- 
C.S.M. Reșița (0—0), „U“ Cluj- 
F.C. Petrolul (1—2), F.C. Argeș- 
Steaua (0—1), Dinamo-C.F.R. 
Cluj (1—1). Farul-Sportul Stu
dențesc (0—1).

ETAPA A XXVII-a, 6 IUNIE: 
Rapid-Sportul studențesc (1—1), 
C.S.M. Resița-„U“ Cluj (0—0) 
Jiul-F.C. Argeș (0—2), Steagul 
roșu-A.S.A. Tg. Mureș (0—1), 
U.T.A.-Farul (1—1), F.C. Petro- 
lul-Univ. Craiova (0—0), Steaua- 
Dinamo (1—2), C.F.R. Cluj-S.C. 
Bacău (1—1).

ETAPA A XXVIII-a. 10 IU
NIE : Univ. Craiova-C.S.M. Re
șița (2—2), A.S.A. Tg. Mures- 
Rapid (0—3), S.C. Bacău-Steagul 
roșu (1—0), „U“ Cluj-Dinamo 
(1—3), Sportul studențesc-F.C. 
Petrolul (0—3), Farul-Jiul (0—1), 
F.C. Argeș-C.F.R. Cluj (0—1)’ 
Steaua-U.T.A. (0—0)

ETAPA A XXIX-a, 17 IUNIE: 
Steagul roșu-„U“ Cluj (1—2), 
F.C. Petrolul-Steaua (1—2), 
C.S.M. Reșița-Farul (1—1), C.F.R. 
Cluj-Sportul studențesc (2—2), 
U.T.A.-Univ. Craiova (0—1). Ra- 
pid-F.C. Argeș (0—2), Jiul-A.S.A. 
Tg. Mureș (0—1), Dinamo-S.C. 
Bacău (1—2).

ETAPA A XXX-a, 20 IUNIE: 
A.S.A. Tg. Mureș-F.C. Petrolul 
(1—2). Univ. Craiova-C.F.R. Cluj 
(1—1), S.C. Bacău-Rapid (1—3), 
Farul-Dinamo (0—2), Steaua- 
Steagul roșu (2—0). Sportul stu- 
dențesc-Jiul (0—3). „U“ Cluj- 
U.T.A. (1—1), F.C. Argeș-C.S.M. 
Reșița (0—1).

Meciurile din cadrul „CUPEI 
ROMÂNIEI“ se vor disputa ia 
următoarele date : 16 mai (opti
mile de finală), 24 iunie (sfer
turile de finală) 27 iunie (semi
finalele) și 1 iulie (finala).

în paranteză au fost trecute 
rezultatele jocurilor din tur.



Grevă 
generală 

in Anglia?
Cel mai puternic val de 

greve din ultimii cincizeci 
de ani străbate zilele aces
tea de la un cap la altul Ma
rea Britanie. 47 000 de mun
citori din industria gazului 
sînt în greve perlate de 
două săptămîni ; greva celor 
29 000 de mecanici de loco
motivă și a 40 la sută dintre 
conductorii metroului londo
nez a provocat blocări u- 
riașe ale circulației la por
țile capitalei britanice ; 
280 000 de funcționari de la 
serviciile publice (adminis
trațiile ministeriale, servici
ile ocrotirii sănătății publice, 
din justiție, porturi și aero
porturi), 3 000 de profesori de 
la 210 școli din Londra, mun
citorii de la societatea brita
nică „Ford Motor Company" 
au declarat grevă săptămîna 
aceasta. După un prim bilanț, 
la acțiunile greviste vor par
ticipa circa 750 000 de salariați 
care au răspuns la chemarea 
Congresului sindicatelor bri
tanice (T.U.C. — organizație 
cu aproape 10 milioane de 
membri) pentru a protesta 
împotriva programului anti- 
inflaționist al guvernului 
Heatb. Programul prevede 
înghețarea salariilor și pre
țurilor concomitent cu scoa
terea de sub control a pre
țurilor la unele produse ali
mentare care, lăsate la voia 
intiniplării, vor crește nestin
gherit, grevînd veniturile 
mici ale unor categorii de 
salariați. In afara încetării 
propriu-zise a lucrului, pro
testul sindicatelor a luat și 
alte forme : pichete de gre
viști au fost organizate în 
fața clădirilor Westminster- 
ului, Whitehallului și la 10 
Downing Street. Acțiunile 
greviste care se manifestă 
săptămîna aceasta au și o a- 
numită semnificație politică, 
întrucît ele vor influența a- 
legerile de astăzi din cele 
trei circumscripții electorale, 
considerate la Londra ca un 
test de popularitate pentru 
programul guvernamental. 
Observatorii politici nu ex
clud posibilitatea ca valul de 
greve să* fie amplificat prin 
participarea altor categorii 
de salariați, ca muncitorii a- 
gricoli, minerii, funcționarii 
poștali, totul conducînd Ia o 
grevă generală care să oblige 
guvernul să organizeze ale
geri anticipate (TIMES). în
fruntarea dintre sindicate și 
administrația conservatoare 
a devenit inevitabilă cînd, 
după săptămîni de negocieri, 
sindicatele au respins dispo- 
zițiunile incluse în „faza a 
doua“ a programului antiin- 
flaționist care urmează să 
intre în vigoare în luna a- 
prilie. Pentru prima dată, 
T.U.C. și partidul laburist, 
in opoziție, au prezentat un 
„contra-program“ de luptă 
împotriva inflației (figurînd 
și pe agenda dezbaterilor ce 
vor avea loc în cadrul Con
gresului extraordinar al 
T.U.C. convocat pentru 5 
martie) și care înaintează 
măsuri de control al prețu
rilor (în mod particular la 
produsele alimentare) și al 
impozitelor, introducerea u- 
nui impozit pe venituri, pre
cum și abrogarea legii anti- 
greviste. Alianța dintre sin
dicate și laburiști, avînd ca 
bază aceeași atitudine față 
de problemele economice și 
sociale care frămîntă țara, 
este îndreptată împotriva 
conservatorilor, hotărîți — 
chiar cu prețul unor alegeri 
anticipate — să nu cedeze 
nimic, să nu admită nici o 
breșă în programul lor anti- 
inflaționist. Inflexibilitatea 
conservatorilor a spulberat 
speranța în reluarea negocie
rilor dintre sindicate, patro
nat si autorități, singura mo
dalitate de a protesta împo
triva unor prevederi anti- 
muncîtorești incluse în pro
gram rămînînd grevele, deși, 
merită subliniat, că greviștii 
nu se opun in principiu unui 
program adecvat de comba
tere a inflației din țară (76 
la sută din populație este în 
favoarea luptei împotriva in
flației). Amînarea discutării 
cererilor de creștere a sala
riilor, înghețate de un_ an, 
pentru așa-numita „fază a 
treia“ ca și refuzul subven
ționării prețurilor la produ
sele alimentare mențin la a- 
ceeași temperatură viile ne
mulțumiri ale unor largi ca
tegorii de salariați britanici,

DOINA TOPOR

Consens
fa reuniunea

de la Helsinki
HELSINKI 28 — Trimisul 

special Agerpres, Radu Grecea- 
nu, transmite : în cadrul ședin
ței de miercuri a reuniunii pre
gătitoare de la Helsinki, repre
zentanții celor 32 de state euro
pene, ai Statelor Unite și Ca
nadei, au hotărît, prin consens, 
regulile de procedură potrivit 
cărora urmează să-și desfășoare 
activitatea grupul de lucru în
sărcinat cu examinarea și elabo
rarea problemelor care vor figu
ra pe ordinea de zi a conferin
ței general europene pentru secu
ritate și cooperare. Grupul va 
aborda, în mod succesiv, toate 
cele patru capitole asupra căro
ra s-a căzut de acord în etapele 
anterioare. Normele de lucru au 
fost formulate pe baza aranja
mentului de procedură adoptat 
în luna noiembrie 1972.

Grupul de lucru își va începe 
activitatea joi, 1 martie. Preșe
dinția va fi asigurata prin rota
ție. In urma tragerii la sorți, re
prezentantul Uniunii Sovietice a 
fost desemnat primul președinte 
al grupului. Următoarea reuniu
ne plenară a participanților la 
consultări va avea loc marți, 6 
martie.

Alegerile
din Republica

Irlanda
1 700 000 de ale- 
din Republica 
s-au prezentat 

fața urnelor, 
a alege noul 

in

Peste 
gători 
Irlanda 
ieri, in 
pentru 
Dail (parlamentul), 
cadrul unui scrutin ge
neral anticipat.

După cum se știe, actualul 
premier, Jack Lynch, a convocat 
corpul electoral, în. speranța că 
va reuși, astfel, să obțină ma
joritatea absolută în forul le
gislativ al țării. In prezent, din 
cele 144 de mandate, partidul 
Fianna Fail al premierului 
Lynch deține 69, principalul 
partid de opoziție, Fine Gail — 
50, Partidul laburist — 17, Par
tidul Independent — 6, iar două 
locuri sînt vacante. Menționînd 
că, deși, după toate aparențele, 
candidați! partidului de guver- 
nămînt pornesc ca favoriți, ob
servatorii politici nu exclud, 
totuși, o eventuală vittorie a 
opoziției — cu atît mai mult cu 
cît candidații partidelor Fine 
Gail și laburist participă pe lis
te comune la actualele alegeri.

Aripa oficială a Armatei Re
publicane Irlandeze — I.R.A. — 
a anunțat prezentarea unei liste 
de candidați proprii, în vreme 
ce „aripa provizorie“ — extre
mistă — a anunțat boicotarea 
alegerilor.

. V.
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Dezvoltarea

relațiilor

economice

româno-italiene

In cadrul vizitei pe care o 
întreprinde la invitația In
stitutului italian pentru co
merț exterior, președintele 
Camerei de Comerț a Repu
blicii Socialiste România, 
prof. Roman Moldovan a a- 
vut o întrevedere cu prof. 
Renato Lombardi, președin
tele Confederației Generale 
a Industriei Italiene — Con- 
findustria. In cursul între
vederii s-a făcut un schimb 
larg de opinii cu privire la 
dezvoltarea in continuare a 
relațiilor economice dintre 
România și Italia, la inten
sificarea cooperării industri
ale dintre întreprinderile i- 
taliene și românești.

Cu acest prilej, președin
tele Confindustriei a expri
mat, încă o dată, satisfacția 
și mulțumirile întregii dele
gații italiene pentru primi
rea de 
timpul 
prinse 
pentru 
primit 
siliului 
Ceaușescu.
Lombardi a exprimat dorin
ța părții italiene de a con
cretiza, cit mai repede cu 
putință, convorbirile avute 
la București.

care s-a bucurat în 
recentei vizite între- 
în țara noastră și 

onoarea de a fi fost 
de președintele Con- 

de Stat, Nicolae 
Prof. Renato

Conferința
internațională

asupra Vietnamului
« Ședința comitetului de redactare • Noi 

contacte diplomaticediplomatice
; ■.

■

js V

în conformitate cu programul 
de lucru al Conferinței inter
naționale asupra Vietnamului, 
miercuri au avut loc la Paris, 
lucrările unei ședințe a Comite
tului de redactare, care exami
nează probleme privind docu
mentul final ai conferinței.

rea războiului și restabilirea 
păcii în Vietnam.

1
: 1

La Paris, s-au întrunit 
Nguyen Duy Trinh, ministrul 
de externe al R. D. Vietnam, 
Nguyen Thi Binh, ministrul de 
externe al Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, William 
Rogers, secretarul de stat al 
S.U.A., și Tran Van Lam, mi
nistrul de externe al. Republicii 
Vietnam — conducători de dele
gații la Conferința internațio
nală asupra Vietnamului, care 
are loc în capitala franceză. 
Reuniunea celor patru miniștri 
de externe, care s-au întrunit 
din inițiativa conducătoarei 
delegației G.R.P. al R.V.S-, 
Nguyen Thi Binh, a avut ca 
obiect examinarea diferitelor 
aspecte ale respectării prevede
rilor Acordului privind înceta-

Nguyen Than Le, reprezen
tant al delegației R.D. Vietnam 
la Conferința internațională a- 
supra Vietnamului, a respins o 
declarație americană referitoare 
la R.D. Vietnam, prin care un 
reprezentant al Casei Albe afir
ma că eliberarea prizonierilor 
de război americani de către
R. D. Vietnam ar decurge mai 
încet decît retragerea trupelor
S. U.A. din Vietnam. Reprezen
tantul R.D. Vietnam a subliniat 
că declarațiile americane au 
drept scop să justifice serioasele 
încălcări ale Acordului privind 
încetarea războiului și restabi
lirea păcii în Vietnam, comise 
de S.U.A. și administrația sai- 
goneză.

• Încălcări 
ale acordului comise 

de administrația

Italia cunoaște o puternică mișcare grevistă in sprijinul revendicărilor economico-sociale ale oa 
menilor muncii. In fotografia noastră, aspect de la o demonstrație a muncitorilor greviști des

fășurată in Piața Castello din Milano.

Succese ale patrioților 
cambodgieni

STARE DE TENSIUNE LA PNOM PENH
in 
de

După cum informează agenția khmeră de informații, 
ultima decadă a lunii februarie, forțele armate populare 
eliberare cambodgiene au lansat numeroase atacuri împotri
va unităților militare ale regimului de la Pnom Penh.

PREMIERUL EGIPTEAN
L-A PRIMIT PE
AMBASADORUL

ROMÂNIEI

Apropierea alegerilor generale legislative se resimte in peisajul 
urbanistic al Parisului, lată unul din multele panouri cu afișe 

electorale.

saigoneza
SAIGON. ■— In cadrul unei 

ședințe a șefilor delegațiilor în 
Comisia militară mixtă cvadri- 
partită, avînd pe ordinea de zi 
bilanțul îndeplinirii Acordului 
privind încetarea războiului și 
restabilirea păcii în Vietnam din 
momentul semnării acestuia, 
conducătorul delegației militare 
a Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, general-locotenent 
Tran Van Tra, a condamnat ho
tărît numeroasele încălcări ale 
acordului comise de administra
ția saigoneza — relatează agen
ția de presă ELIBERAREA.

Șeful delegației militare a 
G.R.P. al R.V.S. a arătat că, în 
perioada scursă după semnarea 
acordului, armata și poliția sai- 

' goneză a comis nenumărate pro
vocări împotriva zonelor elibe
rate și operațiuni represive îm
potriva patrioților care mili
tează pentru pace și înțelegere 
națională. în afară de aceasta, 
administrația saigoneză ridică 
piedici în calea activității nor
male, în Vietnamul de sud, a 
Comisiei militare mixte cvadri- 
partite și a Comisiei internațio
nale de control și supraveghere, 
dovadă fiind acțiunile huliga
nice comise împotriva delega
ției militare a R.D. Vietnam la 
Da Nang, Hue și în alte locali
tăți.

In încheiere, Tran Van Tra a 
cerut reprezentanților S.U.A. și 
ai administrației saigoneze să 
pună capăt tuturor încălcărilor 
Acordului.

Astfel, în provincia Prey 
Veng, a fost atacată poziția 
Spean Kda, care a fost complet 
distrusă. In urma atacului, 80 
de militari lonnoliști au fost 
scoși din luptă, au fost captu
rați prizonieri și o mare canti
tate de armament.

Pe fluviul Mekong, în. zona

Aplicarea acordului 
inter -

La 28 februarie și-au în
ceput activitatea subcomitetele 
pentru problemele politice și 
militare create de părțile lao- 
țiene în scopul aplicării Acor
dului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în La os, 
semnat la 21 februarie ca re
zultat al convorbirilor purtate 
între forțele patriotice și guver
nul de la Vientiane.

In fața subcomitetului pentru 
problemele politice se află sar
cina formării noului guvern 
provizoriu de uniune națională 
și a Consiliului național politic 
mixt, în timp ce subcomitetul 
pentru problemele militare își 
concentrează atenția asupra 
încetării acțiunilor militare de 
către părțile laoțiene, încetării 
bombardamentelor americane și 
retragerii tuturor trupelor 
străine din Laos în decurs de 
60 de zile de la semnarea 
acordului.

Ciudata „latură morală

• UN PURTĂTOR DE CU
VINT al Ministerului Afaceri
lor Externe al R.F. a Germaniei 
a anunțat că ministrul de ex
terne, Walter Scheel, va efec
tua, între 18 și 26 mai, o vizită 
oficială în Republica Arabă E- 
gipt, Iordania și Liban. Tot
odată. s-a anunțat că șeful di
plomației vest-germane va vizi
ta, în toamna acestui an. Tur
cia, Grecia și Cipru.

Cînd ministerul portughez al dezvoltării sociale se preo
cupă de muncitorii emigranti

In mod surprizător, au
toritățile de la Lisabona 
se arată preocupate de o 
problemă care, obișnuit, 
nu figurează pe agenda 
lor ; soarta portughezilor 
aflați actualmente in 
Franța, Italia și Republi
ca Federală a Germaniei.

La drept vorbind, mo
tive serioase de preocu
pare nu lipsesc, și nu de 
azi-de ieri. Sute de 
mii de portughezi care 
nu-și află o slujbă în țara 
lor pleacă, pribegi fără 
voie, să-și găsească o 
sursă de existență pe 
meleagurile străine. Nu
mai în cursul anului 
1972, 28 000 de muncitori 
portughezi au plecat în 
diferite țări din Europa 
occidentală în căutare de 
lucru. Despre acest exod 
și victimele lui, un re
porter al cotidianului 
francez LE FIGARO 
scria după ce a vizitat 
cartierul de cocioabe lo
cuit de muncitorii portu
ghezi Ia periferia Mar- 
siliei : „Ei trăiesc într-o 
promiscuitate totală și se

privează de aproape ori
ce. Singura lor preocu
pare și satisfacție e aceea 
ca prin eforturi dureroa
se să reușească să trimi
tă familiilor de acasă un 
minimum de subzistență 
pe care în țara lor nu 
l-ar fi putut asigura".

Toată această dramă n- 
menească, suferințele mii
lor de muncitori — pri
begi — nu-i preocupă, 
insă. în cel mai infim 
grad pe guvernanții lusi
tani.

Ceea ce-i neliniștește 
este — așa cum reiese 
din expunerea de motive 
la un nou proiect de 
lege trimis parlamentu
lui de Ministerul dezvol
tării sociale — „latura 
morală a evoluției lucră
torilor plecați la lucru în 
străinătate“. Acest limbaj 
poafe părea bizar dar au
torii „expunerii <le mo
tive" au avut grijă să 
expliciteze. Ce se înțe
lege prin „latura morală 
a evoluției“ și așa mai 
departe ? „Sute de por
tughezi care locuiesc și

lucrează actualmente 
temporar în Franța, Ita
lia și Republica Federală 
a Germaniei — relevă 
textul — suferă influențe 
pernicioase. Ei aderă a- 
deseori la sindicate și 
participă la activități care 
pot stimula o anumită 
degradare morală cu e- 
ventuale consecințe la 
reintegrarea in societatea 
portugheză". Mai multă 
sinceritate nici nu se pu
tea : autoritățile de la Li
sabona se arată îngrijo
rate ca nu cumva con
tactul direct al muncito
rilor portughezi cu miș
carea sindicală din țările 
citate să ducă, în per
spectivă, la o și mai am
plă dezvoltare a mișcării 
revendicative muncito
rești din Portugalia.

De aceea, de altfel, 
rurile de resort s-au 
grăbit să ia măsuri
rigoare. Măsuri cuprinse 
în proiectul de lege a- 
mintit. Este vorba de re
tragerea pașapoartelor și 
„permiselor speciale“ de 
lucru în străinătate tu-

OLANDA:

SFÌRSITUL CRIZEI

Portughezi in slums-urile de la periferia Marsiliei : 
realități care nu intră in „latura morală",..

fo
il 

de

turor portughezilor care 
se înscriu în sindicate, 
activează sau participă la 
orice fel de acțiuni sin
dicale in țările unde mun
cesc. Se prevede înfiin
țarea unor servicii de in
specție în acest domeniu, 
servicii care vor funcțio
na în cadrul aparatului 
consular portughez din 
Franța, Italia și R.F.G.

Este deci de așteptat 
ca, foarte curind, portu
ghezii veniți să-și cîștige 
existența în străinătate 
să simtă subita „preocu
pare“ și „atenție“'cu care 
oficialitățile de Ia Lisa
bona au hotărît să-i în
conjoare.

E. R.

Șeful fracțiunii parlamen
tare a Partidului Muncii din 
Olanda, Joop den Oyl, a 
fost însărcinat, marți seara, 
să formeze un nou guvern. 
El a obținut această misiu
ne din partea lui Jacob Bur- 
ger, împuternicitul reginei, 
care a purtat convorbiri ex
ploratorii cu liderii partide
lor politică olandeze. Dar 
cele trei partide confesiona
le au nunțat că, în eventua
litatea unui cabinet format 
din partidele de stingă, vor 
folosi prima posibilitate pen
tru a-1 pune în inferioritate 
în parlament.

Jacob Burger speră, însă, 
că în tabăra partidelor con
fesionale există un număr 
suficient de politicieni orien
tați spre stingă, care ar pu
tea să ofere o anumită șan
să unui cabinet condus de 
Den Oyl. Acesta, formal, se 
poate sprijini numai pe 56 
din 150 deputați ai celei de-a 
doua camere. Partidele con
fesionale dețin 48 de man
date.
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• COMPANIA NORD-AME- 
RICANĂ „KENNECOTT COP- 
PER“ — ale cărei bunuri din 
Chile au fost naționalizate în 
iulie 1971 — a inițiat, în Italia, 
trei noi acțiuni împotriva desfa
cerii cuprului provenind din 
această țară, a anunțat Jorge 
Arrate, vicepreședinte al Cor- \ 
porației chiliene a cuprului — 
CODELCO. După cum transmi
te agenția PRENSA LATINA, 
Jorge Arrate a declarat că ac
țiunile companiei pe lingă tri
bunalele italiene cer ca prețul 
achizițiilor respective de cupru 
chilian să fie achitat compa
niei „Kennecott“.

• PARTICIPANȚII LA AC
TUALA SESIUNE a Organiza
ției Internaționale a Aviației 
Civile au aprobat la propune
rea dele^tului Egiptului, Rouad 
Moursi, includerea pe ordinea

de zi a sesiunii a discutării in
cidentului de la 21 februarie, 
cînd un avion libian de pasa
geri, aflat pe ruta Tripoli — 
Cairo, a fost doborit deasupra 
Sinaiului,

• Restricții 
la Majunga

• POSTUL DE RADIO MAL- 
GAȘ, reluat de agenția Associa
ted Press, a anunțat introduce
rea interdicției circulației în 
cursul nopții, pe un termen ne
definit, în provincia Majunga, 
din zona de nord-vest a Repu
blicii Malgașe. Postul de radio a 
arătat că această măsură a fost 
luată pentru a menține ordinea, 
pacea și securitatea tuturor lo
cuitorilor. Agenția ASSOCIATED 
PRESS apreciază că hotărîrea

a fost adoptată in vederea men
ținerii sub control a disputelor 
de natură tribală, care au avut 
Ioc, recent, în regiunea men
ționată.

• COMPANIA AERIANA 
„JAPAN AIR LINES“ (J.A.L.) 
a hotărît să amîne, pînă la sfîr- 
șitul anului in curs, anunțarea 
hotărîrii sale privind achizițio
narea a trei exemplare ale su
personicului franco-britanic 
„Concorde“. Hotărîrea — a sub
liniat un purtător de cuvint al 
companiei japoneze — urmează 
propunerii realizatorilor avio
nului, care s-au arătat dispuși 
să negocieze „îmbunătățirea ter
menilor contractului și acorda
rea de garanții suplimentare 
privind performanțele apara
tului“.

Extinderea relațiilor co
merciale Est-Vest a format 
obiectul unui seminar orga
nizat în centrul universitar 
Cambridge, statul Massachu
setts, sub auspiciile socie
tății americane de drept in
ternațional de pe lîngă 
Institutul de drept Harvard. 
Au luat parte reprezentanți 
ai Departamentului de Stat, 
Ministerului Comerțului.

în cadrul seminarului, Cor
neliu Bogdan, ambasadorul 
României în S.U.A., a vor
bit despre comerțul Est- 
Vest, perspectivele de dez
voltare a relațiilor comerci
ale romàno-americane și 
facilitățile create în direcția 
dezvoltării volumului de 
schimburi bilaterale de noua 
lege pentru comerț exterior 
a României.

• LA ADEN — capitala Re
publicii» Democratice Populare 
a Yemenului — au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a Xll-a sesiu
ni a Comitetului Executiv al 
Organizației de solidaritate a- 
fro-asiatică. Participanțiî la se
siune — informează agenția 
M.E.N. — au adoptat o serie de 
documente care reafirmă spri
jinul acordat de Organizația de 
solidaritate afro-asiatică efor
turilor popoarelor arabe pentru 
lichidarea urmărilor conflictului 
militar, din 1967, din Orientul 
Apropiat, și liiptej. poporului pa
lestinian.

vegian pentru probleme socia
le a fost însărcinat cu perfecta
rea detaliilor legislației, care va 
intra, ulterior, în vigoare.

• STORTINGUL (PARLA
MENTUL) NORVEGIAN a adop
tat, marți, o legislație care in
terzice reclama comercială la 
țigarete și la toate celelalte pro
duse din tutun. Ministerul nor-

• Complot eșuat 
în Dahomey

Șeful statului Dahomey, 
comandantul Mathieu Kere- 
kou, a anunțat — într-o : de
clarație difuzată, miercuri, 
de postul de radio „Vocea 
Revoluției“ — descoperirea 
unui complot care viza eli
minarea fizică a mai multor 
membri ai guvernului și ai 
Comitetului militar revolu
ționar — informează agenții
le REUTER și FRANCE 
PRESSE. In urma acestui 
fapt, au fost operate mai 
multe arestări-
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Neak Huong și în împrejurimile 
orașului Peceam, încercările de 
debarcare ale forțelor lonnolis- 
te au fost complet dejucate, pa- 
trioții scufundînd 33 de ambar
cațiuni de diferite tipuri.

Patrioții cambodgieni care ac
ționează în provincia Takeo au 
distrus garnizoana lonnolistă 
din apropierea podului de la 
Kompong Dangkau, în zona șo
selei nr. 2. Și în cursul acestei 
acțiuni au fost scoși din luptă 
numeroși soldați inamici.

La Pnom Penh, autoritățile 
Ionnoliste au adoptat o serie 
de măsuri restrictive, sub moti
vul combaterii „subversiunii 
inamice“. Astfel. începind de 
miercuri dimineața, au fost in
terzise orice reuniuni și mani
festații neautorizate în preala
bil.

Agenția FRANCE PRESSE re
levă că aceste măsuri au fost 
decretate într-un moment cînd 
la Pnom Penh domnește o sta
re de tensiune socială, iar în 
diferite localități din provincie, 
controlate de autoritățile de la 
Pnom Penh, au loc manifestații 
ale populației împotriva accen
tuatei creșteri a prețurilor.

CAIRO 28 — Coresponden
tul Agerpres. Nicolae N. 
Lupu, transmite: Primul 
ministru al Republicii Arabe 
Egipt, Aziz Sedki, l-a primit 
pe Petre Burlacu, ambasa
dorul Republicii Socialiste 
România la Cairo. Cu acest 
prilej, între premierul egip
tean și ambasadorul român 
a avuț loc o convorbire cor
dială, în cadrul căreia a fost 
evocat cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două 
țări.

PROVOCĂRI
RHODESIENE 

ÎMPOTRIVA ZAMBIE!
Un purtător de cuvint al gu

vernului zambian a declarat că 
în regiunea Chirundu a avut 
loc o nouă explozie în urma 
plantării unor mine de către 
forțe militare rhodesiene, care 
au violat teritoriul zambian. 
Explozia a provocat moartea a 
două persoane și rănirea gravă 
a altor două. Este al cincilea 
incident de acest fel care are 
loc în zona respectivă, de la 9 
ianuarie cînd guvernul rasist al 
lui Ian Smith a anunțat închi
derea graniței cu Zambia.

panoramic]

Una din comunicările interesante prezentate la o reuniune 
a C.O.S.P.A.R. (Comitetul de cercetări spațiale) desfășurată 
la Londra a fost cea pe tema : există viață pe planeta Venus ? 
Comunicarea a fost făcută de dr. Carlo Sagan, un tînăr om de 
știință american de la Universitatea Harvard. Ea s-a bazat pe 
rezultatele experiențelor și cercetărilor efectuate in acest do
meniu, în ultimii ani, in Statele Unite.

Concluzia tuturor acestor cercetări și experiențe apare sen
zațională și in același timp derutantă : viața pe Venus poate 
exista numai dacă ne imaginăm organismele venusiene sus
pendate în învelișul gazos care învăluie complet planeta.

De cîțiva ani, Venus e supusă de astrofizicieni unui veri
tabil „bombardament“ de fascicole de unde electromagnetice 
de diferite frecvențe : planeta e ținută sub control continuu 
de zeci de radiotelescoape, telescoape optice, spectro-foto- 
metre, aparate de măsură cu raze infraroșii și numeroase 
alte aparate științifice. In plus au fost lansate mai multe 
sonde spațiale care au transmis date din relativa „apropiere“ 
a planetei. Scopul unor asemenea febrile cercetări este, în
tr-un anumit sens, simplu : măsurarea temperaturii extreme 
a atmosferei venusiene precum și a suprafeței planetei, eva
luarea densității atmosferei și determinarea compoziției ei 
chimice, stabilirea cît mai exact posibil, a conformației solu
lui venusian.

Dată fiind înalta perfecțiune a tehnicii folosite, o bună 
parte din aceste date au fost obținute — așa cum a relevat 
comunicarea tinărului om de știință — cu o marjă relativ 
mică de eroare. Indiciile asupra temperaturii de pe Venus, 
considerate absolut sigure, relevă existența pe această pla
netă a unei temperaturi, realmente infernală. Partea externă 
a centurii atmosferice atinge circa 400 de grade Celsius, în 
vreme ce temperatura suprafeței venusiene e de peste 100 
de grade. In aceste condiții se înțelege că viața — cel puțin 
așa cum e înțeleasă pe Terra — nu e posibilă. Chiar la tem
peraturi inferioare celei de 100 grade proteinele pierd cali
tatea de a dezvolta acele reacții bio-chimice care Stau la baza 
proceselor vieții.

Trebuie, deci, exclusă în mod absolut, existența vieții pe 
Venus ?

Pe baza cercetărilor de pînă acum, dr. Sagan avansează o 
ipoteză considerată ca interesantă. Atmosfera venusiană — 
spune el — conține anhidridă carbonică, vapori de apă, azot. 
Apă în stare lichidă e exclusă dată fiind temperatura înaltă, 
în zona situată imediat sub norii venusienî temperatura a- 
tinge. însă, valori mai puțin vătămătoare organismelor vii. 
Acolo S-ar putea concentra viața : microorganisme foarte 
ușoare, ca unele specii de spori, bacterii răminind în perma
nență „imersiune“, plutind continuu în mediul gazos. Ceva 
similar se petrece cu unele specii de pești pe Terra, care 
trăiesc la o anumită „cotă maximală“ a oceanelor, neputind 
să urce sau să coboare dincolo de limitele care le sînt fatale.

Ipoteza aceasta a fost, de altfel, confirmată de probe ex
perimentale în S.U.A., U.R.S.S. și Canada ; în laboratoare 
speciale s-gu reprodus condițiile atmosferei venusiene, veri- 
fieîndu-se existența, menținerea funcțiunilor vitale (nutriție, 
creștere, reproducere) a unor microorganisme terestre.

Vor confirma cercetările mereu mai asidue cu ajutorul son
delor spațiale ipoteza exprimată de tînărul savant american ? 
Vor deschide drumul spre alte ipoteze ? Tainele lui Venus 
sînt pasionante.

P. N.

Sacul cu... comori artistice
Poliția din localitatea ita

liană Ravena a anunțat des
coperirea unei colecții de 18 
picturi, furate, de curind, din 
Muzeul de artă al acestui 
oraș. Picturile, în valoare de 
400 milioane de lire, aparți
neau unor artiști din secolele 
XIV și XV din regiunile Tos
cana și Umbria și au fost gă
site, din întîmplare, în mijlo
cul unui drum, într-un sac.

După primele aprecieri, pic
turile n-au suferit stricăciuni 
însemnate.

O declarație oficială ex
primă îngrijorarea față de 
valul de furturi de opere de 
artă înregistrat în italia, care 
a făcut ca, din 1957 pînă în 
prezent, să fie constatată dis
pariția a peste 25 000 de lu
crări, din care numai o parte 
au fost recuperate.
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