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Deschiderea lucrărilor Plenarei 
Comitetului Central

al Partidului Comunist Român •
In ziua de 22 aprilie a.c. au început lucrările 

Plenarei Comitetului Central al Partidului Co
munist Român.

La ordinea de zi a plenarei se află următoa
rele probleme:

1. Dezvoltarea învățămîntului de cultură ge
nerală, profesional, tehnic și superior în Repu
blica Socialistă România.

2. Cu privire la compoziția partidului, la în
tărirea continuă a rîndurilor sale și intensifica
rea activității de educare a comuniștilor.

3. Activitatea organelor și organizațiilor de 
partid, de stat și obștești privind examinarea și 
rezolvarea scrisorilor, sesizărilor și cererilor 
oamenilor muncii.

4. Cu privire Ia pregătirea de luptă și politi
că a forțelor armate ale Republicii Socialiste 
România și la înzestrarea lor cu armament și 
tehnică militară.

5. Unele probleme actuale ale activității in
ternaționale a Partidului Comunist Român.

6. In legătură cu reabilitarea unor activiști 
de partid.

La lucrările plenarei participă, ca invitați, 
șefi ai Secțiilor C.C. al P.C.R., primi-secretari 
ai comitetelor județene de partid, miniștri, con
ducători ai instituțiilor centrale de stat și ai or
ganizațiilor obștești, redactori șefi ai ziarelor 
centrale.
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ECONOMICĂ PENTRU NOI

Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
------------------ ■

— Vrei să-mi împrumuți 
ceasul brățară ? Televiziunea 
transmite meciul Steaua-Ra- 
pid... Și cel solicitat scoate de 
la mînă ceasul său care este 
de fapt un minuscul televizor.

Frazele nu aparțin literaturii 
de ficțiune științifică. Aseme
nea miniaturizări există, nu
mai că n-au tocmai o aseme
nea valoare practică de utili
zare, ci altele. în' medicină o 
sondă electronică transmite 
„de la fața locului" fazele u- 
nei ulcerații interne ; în teh
nica spațială miniaturizările 
fac posibilă încărcarea nave
lor cu toate aparatele necesare 
zborurilor cosmice ; o mașină 
electronică de calcul, nu mai 
mare ca o valiză, înlocuiește 
munca a zeci de matematici

PENTRU UN 
GRĂUNTE DE 
GERMANIU

eni etc., etc... Aici este vorba 
de o ramură a industriei elec
tronice unde se vorbește tot 
mai mult de folosirea dispo
zitivelor cu semiconductoare, 
în mod deosebit dioda și 
tranzistorul.

Palmaresul 
estradei 
studențești

Cel mai des întrebuințat 
semiconductor este germaniul. 
Pe poarta fabricii unde este 
prelucrat (adică purificat, tra
tat, tăiat etc.) el intră sub 
forma unor bare cu aspect 
metalic galben-cenușiu și lu
cios. Pînă aici a călătorit mult 
și cu toate că are deja o va
loare mare se poate spune că 
de-abia de aici înainte începe 
adevărata călătorie care-1 va 
înnobila cu acele proprietăți 
aproape miraculoase de a su
pune și declanșa energii.

Fabrica se numește I.P.R.S. 
și amplasarea sa la Băneasa, 
într-un cadru natural, cu mult 
soare și aer curat, îi dă aspect 
de sanatoriu. De fapt oamenii 
săi umblă în halate albe sau 
albăstrui, întărind impresia că 
pe culoarele curate și lipsite 
de acareturile obișnuite ale u-

V. CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a 111-a)

12.000 tone minereu 
peste planul la zi •

De Ia stația de sortare a 
minereului din Galați por- A 
nesc zilnic spre furnalele ță
rii, zeci de vagoane de mine
reu. Cîteva cifre evidențiază A 
strădania acestui colectiv de w 
a-și îndeplini în mod exem
plar sarcinile de producție. A 
De la începutul anului și “ 
pînă azi s-a expediat Hune
doarei, Reșiței, și Călanului 
o cantitate de 12.000 tone W 
minereu peste planul stabilit.

Succesul despre care vor- 
bim ,măsurat în tone, e re- 9 
zultatul creșterii indicelui de 
productivitate a muncii peste 
prevederi cu 5,8 la sută ceea A 
ce a permis depășirea planu- 
lui producției globale cu 5.6 
la sută. A

V. MOINEAGU W
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Brigada 
„S cin teii 
tineretului"— 
N. ARSENIE, 
D. MAT ALA, 
M. TACCIU, 
V. VĂDUVA 
— transmite:

Cuvinte simple, precise t „Este 
necesar să se acorde maxima a- 
tențle alcătuirii unor largi active 
obștești, care să întrunească în 
componența lor cadre cu expe
riență în diferite domenii, ca și 
tineri entuziaști, devotați activi
tății obștești". Am pornit Ia 
drum cu convingerea că aceste 
cuvinte rostite la Consfătuirea 
pe țară a U.T.C. ni se vor releva, 
în flecare județ, în fapte, în rea
lizări pe măsura semnificației 
lor. Fiindcă la drum am pornit 
însoțiți și de credința că din dez
baterile consfătuirii s-a înțeles 
că antrenarea unnl larg activ 
obștesc nu constituie un scop în 
sine, ci reprezintă singura mo
dalitate de rezolvare a tuturor 
sarcinilor ce stau in fața organi
zației noastre.

în noile condiții de lucru, de 
efort prin definiție colectiv, o- 
biectivele activității U.T.C. nu 
pot fi atinse decit prin partici
parea la conceperea șl organiza-

Exigența caracterizează permanent activitatea tinărului Darie 
Angeleseu, controlor de calitate la Uzina Rulmentul Brașov

Foto : C. CONSTANTIN

MUL BE UMBRA AL 
rumiei Muie Im- 
Tll AUREA CU HOUL

La Iași, duminică seara a avut 
loc festivitatea de premiere a 
celor mai bune formații de estra
dă, brigăzi artistice, dans modem, 

. formații orchestrale și soliști pre
zentate în cadrul Festivalului ar
tei studențești:

BRIGADA ARTISTICA
PREMIUL I: „Vivat Politeh

nica" (Politehnica-București); 
PREMIUL II; Nu s-a acordat; 
PREMIUL III: „La noi" (Medi
cină—Timișoara)

ESTRADĂ
PREMIUL I: Nu a fost acor

dat ; PREMIUL II: Spectacolul 
„Anti-Estrada" (Iași) cu menți
unea : pentru originalitate, spi
rit tineresc și inovație; PRE
MIUL III: Nu a fost acordat; 
MENȚIUNE : „Seminar la estra
dă" (București); MENȚIUNE 
SPECIALĂ „pentru cea mai bu
nă ținuta scenica" : spectacolul 
centrului universitar Tg. Mureș.

TEXT
Premiul „pentru cel mai bun 

text de brigada artistică" a fost 
acordat lui Petrică Gheorghe și 
Bobița Militaru (spectacolul „Vi
vat Politehnica". Premiul „pen
tru cel mai bun text studențesc" 
a fost acordat lui Mircea Ho- 
mentkovski și Alexandru Pascu 
(spectacolul„Anti-Estrada“)

Premiul I î Jean Stanescu 
(București); Premiul II: Nu s-a 
acordat; Premiul III; Nu s-a a- 
cordat; Mențiune : Mircea Ho* 
mentkovski (Iași); Premiul pen
tru prestidigitație : Constantin Pi
pera (București).

DANS MODERN
Premiul I: Grupului de dansa

tori din Centrul universitar Bucu
rești pentru dansurile „Doi băr
bați și o femeie" și „Pepsi-Cola" ; 
Premiul II: ansamblului C. U. 
Tg. Mureș; Premiul III: Nu s-a 
acordat; Mențiune : Grupul . de 
dansatori ai centrului universitar 
Iași pentru dansul „Tinerețe" și 
dansului ritmic prezentat de 
Doina Călin, Inda Vardar și Ion 
Codreanu (Galați)

(Conrinttffftf în pag. a V-a)
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făcea pe om să se mîndrească ■ 
folosi calculul de mecanică ce- I 
sale. Mecanica cerească era o I

I

Scrisori către tînărul care-și 
alege profesia (IV)

Cititorii articolelor noastre ar putea să-și închipuie că în epo
ca noastră, studiul teoriilor fără aplicație practică imediată e, 
ca să zic așa, „pură poezie“ sau „pură filozofie". Am pus aceste 
cuvinte în ghilimele fiindcă acei care le pronunță, le fac cu un 
aer disprețuitor pentru poezie sau pentru filozofie. Vom arăta 
într-un articol viitor că o societate nu poate să trăiască fără ca 
în ea să nu se dezvolte filozofia, poezia, muzica, pictura, sculp
tura, artele ornamentale, muzica ușoară, arta medalistică.

In articolul de față vom arăta că nu putem renunța la cerce
tări pur teoretice fără o aplicație imediată decît dacă ne luăm 
răspunderea de a periclita într-un mod esențial dezvoltarea 
tehnicii viitoare.

Sînt oameni care îșî închipuie că pot, la un moment dat, să 
tragă o linie de despărțire netă între cercetarea aplicată și cea 
care nu se va aplica niciodată. Acei care o fac dovedesc în ca
zul cel mai bun, că nu cunosc istoria științelor. E de remarcat 
faptul că foarte adeseori, discipline despre care s-a crezut că

TOTUȘI 
DE TEORIE

Acad. GRIGORE C. MOISIL
niciodată nu vor avea nici un fel de contact cu practica s-au 
dovedit destul de rapid ca fiind discipline esențiale pentru teh
nică. Vom lua două exemple :

Mecanica cerească, adică studiul mișcării aștrilor, al planete
lor în jurul soarelui, al sateliților în jurul planete
lor, era considerat foarte multă vreme, ca un mare succes al 
minții omenești, de a înțelege fenomenele naturii și de a le ex
plica științific. Alternanța între zi și noapte, succesiunea regu
lată a anotimpurilor, apariția cometelor și eclipselor de soare și 
de lună puteau fi prevăzute cu o precizie impresionantă, ceea ce 
dovedea că omul a început să înțeleagă structura universului. 
Dar bineînțeles dacă aceasta îl făcea 
pe bună dreptate, el nu avea a f 
rească în nici una din treburile sale. - -----------------

(Continuare în pag. a V-a)

Uzina de aluminiu Slatina fază de extindere: Nu peste mult timp armătura de oțel va îmbrăca haină din beton și sticlă 
Foto: ION CUCU
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rea muncii a unui număr tot mai 
mare de tineri, a unui larg activ 
obștesc. Acesta constituie, de alt
fel, un atribut al democratismu
lui organizației noastre, sursa de 
inițiativă și pricepere, capabilă 
să-i alimenteze permanent acti
vitatea cu suflul proaspăt al 
înnoirii, s-o apropie de cerin
țele, de nevoile celor cărora li 
se adresează.

Realitatea ne-a pus în fața 
faptelor.

Faceți cunoștința: 
membrii comisiei I

CINE SÎNT
1. în meseria dv. cum apreciați și promovați noul ? 

Sînteți de acord cu metodele noi care sînt introdu
ce avantaje prezintă?
Considerați că sînt, în munca dv. domenii cărora nu 

li se mai poate aduce nici o îmbunătățire ?
4. De la cine trebuie să pornească soluția nouă; de la 

cei care sînt legați nemijlocit de procesul de producție sau 
de la cei care lucrează în serviciile de concepție ? De ce ?

5. Colegii dv. de muncă sînt receptivi la noile meto
de?

6. Care este utilitatea imediată a activității dv. ?
7. Corespunde meseria pe care o aveți aptitudinilor 

dv? Ați dori să vă schimbați meseria?
8. Cum înțelegeți să vă pregătiți pentru a răspunde unor 

sarcini noi în meseria dv.?
9. Credeți că noul este legat de vîrstă? Este el mai 

mult un atribut al tinereții ? Cum se manifestă și cum ar 
trebui să se manifeste la cei tineri?

10. Cum credeți că vor munci oamenii în meseria dv 
peste 50 sau peste 100 de ani ?

2. 
se?

3.

Invităm cititorii să ne trimită răspunsurile lor la aceste 
întrebări.

ANCHETA NOASTRA

oamenii 
noului ?
Fiecare descoperitor și inven

tator' își are locul său bine sta
bilit într-o ierarhie a oamenilor 
care cu îndrăzneală sau cu pă
trunzătoare inteligență au lărgit 
cercul cunoștințelor noastre des
pre lume. Navigatorii au desco
perit pămînturi noi, fizicienii in
ventau o mașină nouă, chimiștii 
uri nou aliaj, medicii un nou me
dicament... Aproape zilnic, în
tr-un colț al lumii cineva ex
clamă : EVRICA! fie că e vorba 
de un principiu, de o idee, un 
obiect, o culoare sau o relație... 
Noul a intrat în existența noas
tră cotidiană chiar dacă nu se 
mai materializează într-un nou 
continent sau într-o mașină ne
maipomenită. Treptat, de la stu

diul de noțiune revoluționară, 
noul a devenit o necesitate cu
rentă. Nu se mai naște specta
culos, din întîmplări bizare; oa
menii nu mai cunosc uimirea ce
lor care au văzut prima locomo
tivă cu aburi sau teama care i-a 
îndepărtat de primul ecran cine
matografic. Noul apare acum din 
relații, din combinații de ele
mente cunoscute devenind, poa
te mai mult ca înainte, un re
zultat *1 inteligenței umane, al 
capacității de a gîndi pe o arie 
largă, multilaterală. Oamenii 
noului contemporan nu-și mai

GALINA BADULESCU

(Continuare în pag. a V-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Comisia pentru problemele 
sociale și profesionale ale tine
retului muncitoresc a Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C. Șeful 
acestei comisii, Elian Duică, ne 
oferă prima surpriză. Am avut 
și noi curiozitatea să vedem 
cum există comisia. Spre sur
prinderea și nedumerirea și ne
înțelegerea noastră, comisia însă 
nu exista. Și la Craiova, și în 
alte părți nu am adresat celor 
răspunzători întrebările „dacă 
sînt sau nu înființate comisiile", 
„de ce nu sînt", „cînid a-u să fie" 
etc., pentru a ni se prezenta ta
bele. Noi doream să aflăm co
misii alcătuite din oameni activi, 
entuziaști, Care au înscris deja 
în dreptul numelui primele ac
țiuni cu tineretul. Așa ceva din 
păcate, nu am aflat. Cu tabele, 

I orice s-ar spune, nu se poate 
desfășura munca de U.T.C,

Comisia amintită urma să se 
întîlnească peste vreo doua zile, 
într-o duminică. Tocmai aici însă 
intervenea surpriza r deși comi
sia nu se reunise încă, jianul ei 
de muncă exista. Pus la punct și 
aranjat frumos la dosar. Consti
tuirea însemnase alcătuirea unui 
tabel ! Poate de aceea, cu două 
zile înaintea întîlnirii, conducă
torul acesteia nu știa exact cu 
cine avea să lucreze. Din cei 15 
membri incliiși pe tabel nu cu
noștea personal decît vreo trei. 
Ceilalți doisprezece îi erau cu- 
noscuți, unii după nume, alții din 
auzite. Discutase cu secretari 
U.T.C. din întreprinderi.

Procedeul nu este însă, cum 
s-ar putea crede, izolat. Cu toate 
că pare nefiresc să pleci la drum 
cu niște necunoscut, fără să le 
încerci puterea de muncă, com
petența', vocația, chiar aflăm că 
tot cam așa s-a făcut și Ia Alba 
Iulia. Iar la județul Harghita, în
tr-o discuție cu Peter Șandor, 
activist al unei comisii a comi
tetului județean U.T.C., ni s-a 
relatat că recrutarea activului 
obștesc s-a făcut „pe baza pro
punerilor venite de 'la primii se
cretari ai- fostelor raioane". Ar
gument : „Ei își cunosc cel mai 
bine oamenii". Lucru care nu se 
verifică întotdeauna în practică. 
Dacă, într-adevăr, secretarii sau 
foștii secretari și-ar fi cunoscut 
atît de bine tinerii, nu s-ar fi 
întîmplat ca în județul Covasna, 
de pildă, unde unul din cei mai 
entuziaști și pricepuți susținători 
și organizatori ai clubului elevi
lor din Sf. Gheorghe, un redac
tor al ziarului local, să nu fie 
inclus în nici unul din tabelele

(Continuare în pag. a V-a)



Dumitru Popescu, autorul unui 
vftium de eseuri cu multiple va
lențe, are, vizibil, cultul aforis
mului meniOMbil și o. riguroasă 
logică a regizării ideilor. Frazele 
scurte, exacte, a căror succesiu
ne urmează rigorile unei argu
mentații clădite pe convingeri 
esențiale, nu plătesc obișnuitul 
tribut unor locuri aparent comu
ne, ci dimpotrivă, le salvează, 
le smulg din anonimatul la care, 
le-a condamnat prezentarea, altă
dată, amorfă. Xoțjuni cu , care 
memoria se obișnuise într-atît în- 
cît le pierdea, adeseori, pînă și 
contururile sînt ■ redimensionate 
de spiritul activ al reflexiilor, trec 
din planul abstract în cel con
cret, sint definite cu o certă 
știință a exactității, a cărei ex
plicație se află, desigur, în sen
timentul utilității sociale a actu
lui interpretativ întreprins. Eseu
rile din ..Biletul la control" (ti
tlul închide în sine o idee su-

. vingerea că nu stă în puterea 
i unui singur om de a li totalitar, 
i de a da verdicte imuabile asupra 
■ tuturor evenimentelor) să o ex

plicăm cîe pe pozițiile filozofiei 
comuniste, in perspectiva evolu
ției istorice", spune autorul.

Idei cu evidente calități sinte
tice, de generalizare se află în 
volum pretutindeni, ele consti- 
tuindu-se în solide coloane de 
susținere a concepțiilor expri
mate, a conștiinței civice care 
se sprijină și se naște spectacu
los din ele. Pasajul citat poate 
constitui una din cheile de boltă 
ale cărții, în jurul căreia, con
centric se ordonează interpretă
rile, explicitările, . disocierile, 
nuanțările — toate vizînd ajun
gerea convingătoare la esențial 
— care asigură o dinamică inte
rioară opiniilor, a cărei origine 
se cere căutată în însuși dina
mismul uman al epocii noastre.

Cartea nu este, desigur, o is-

mulăriidr, de a le unifica (chiar 
și grafic) într-un cod necesar ; 
de aici, preocuparea pentru de
finirea simplă, succintă a unOr 
noțiuni ; de aici, integrarea fi
rească- a unor viziuni care se 
slujesc în egală măsură de unel
tele meditației ori ale pamfletu
lui după caz.

Privind oamenii cu exigență, 
propunîndu-le, iară ostentație, 
norme de existență, autorul nu se 
lasă ispitit de gestul mizantro
piei, ci este călăuzit doar de cre
dință în imperativitatea echității 
sociale. Afirmă că „noua filo
zofie nu urcă pe soclu himera 
omului perfect, ci realitatea omu
lui perfectabil", că „în viața in
terioară a omului trebuie intrat 
ca intr-un templu" și condamnă 
pe oei care intră în sanctuarul 
vieții spirituale a semenilor lor 
fără măcar să-fi șteargă bocancii 
de noroi".

Perseverența nu numai în a

AFORISMUL
ACTIV

gestivă dar nu acoperă, cred, 
spațiul vast de cuprindere al 
cărții) au darul, înainte de toate, 
de a configura profilul unei per
sonalități care — mani fes ti nd o 
adîncă înțelegere a t fenomenelor 
în desfășurarea lor continuă dar 
nu monotonă — își subordonea
ză atitudinile' și convingerile, co
mandamentelor istorice, indis
cutabil, una din calitățile aces
tei cărți prih care publicistica, 
eseul politico-filozofic intră în ce
tate pe strada principală, se 
află în forța remarcabilă a trans
miterii sentimentului istoriei. 
Dialectica ideilor are un suport 
solid în raportarea — fără pre
cauții ce pot învălui măcar par
țial realitatea -t—Ia faptele timpu
lui așa cum au fost, și de aceea 
comparațiile pe care evoluția so
cială le impune cu inevitabilitate 
conving și — foarte «important 
pentru genul practicat’ — emo
ționează. E vorba de o altfel de 
emoție decît cea provocată de o 
opera artistica, de o emoție’pro
venită din subtilitatea intro
specției sociale, din curajul 
de a privi adăvărul, oricare ar fi 
ipostazele lui, pînă în adîncimi. 
„Istoria este conștiința de sine 
a poporului, memoria existenței 
sale milenare. Ea cuprinde o 
uriașă experiență umană conden
sată, înțelepciunea luptelor, în- 
frîngerilor și victoriilor prin care 
au trecut generațiile. Trecutul 
este — alături de prezent și viitor 
— una din laturile triunghiului 
noțiunii de patrie." Istoria nu 
poate fi înfățișată" nici mai fru
moasă, nici mai urîtă decît a fost. 
Nici să nu o idealizăm, nici să 
nu o blamăm, ci să respectăm 
cu sfințenie adevărul faptelor, 
nuditatea strictă a realității, 
străduindu-ne (s. n. acest ultim 
cuvtet nu are doar valoarea unui 
liant ci exprimă el însuși con-

| torie a ideologiei și moralei tre
cutului, fie el și nu prea înde
părtat. Acestea sînt doar sinte
tizate, acolo unde este nevoie, 
pentru a se asigura condiția de
monstrației — unul din termenii 
de comparație. Cartea este o 
prospectare a realității prezente, 
în plină evoluție, în care strati
ficările și clarificările nu sînt de
finitive pînă la amănunt dar sînt, 
cu certitudine, conturate în li
niile majore, esențiale. Cartea 
este o meditație activă despre 
prezent, iar cum meditația pre
supune — pentru a se realiza — 
cu obligativitate, o detașare su
perioară, autorul știe să creeze 
condițiile necesare pentru aceas
ta, aruncînd o lucidă punte spre 
viitor. Pentru că sensurile pre
zentului le dă perspectiva viito
rului. Fidelitatea demonstrației se 
sprijină pe fidelitatea față de a- 
devăr („Pe cei infideli, pe cei ce 
le privesc cu un singur ochi, legi
le obiective se răzbună"). Certitu
dinea demonstrației se sprijină pe 
certitudinea adevărului („Pentru 
sufletul omenesc un adevăr amar 
este de o mie de ori mai tonic 
decît o minciună «savuroasă»" ; 
„adevărul este atît de frumos în 
sine încît pînă la urma ajunge 
sa fie acceptat chiar daca ex
primă o negație" ; „posteritatea 
răzbună Jără cruțare adevărul 
crucificat1). Iar adevărul poate fi 
văzut în toate dimensiunile lui 
prin „concepția filozofică a cla
sei muncitoare — copilul de 
maturitate al rațiunii", concepție 
pe car6 cu o dialectică viguroasă 
autorul știe să o aplice în ra
diografia socială și, mai ales, mo
rală. Pentru că, înainte de toate 
volumul „Biletul la control" de
monstrează existenta calităților 
unui autentic moralist’. De aici, 
decurge, de fapt, insistența sa
lutară de a da expresivitate for-

! prezenta fenomene, în a defini 
cu exactitate noțiuni — fetiși
zate cite o dată prin uzitarea ex
cesivă — ci și în a căuta ex
plicația cauzelor lor, este urmată 
cu consecvență de nevoia de a 
afla soluții principiale, în a căror 
omitere precauția nu este accep- 

; tată, ea putînd diminua vi- 
! talitatea sincerității. Respons»- 
i bilitatea umanistă impune, în 
' mod firesc, ca — înțelegînd 

sensurile adevărurilor descope
rite, consecințele lor — să 
știi să le canalizezi în direcții 
fertile. In această permanență 
etică se află curajul de a 
nu evita uneori chiar afirma
ții aparent cunoscute, de a 
le orîndui în așa fel încît sa se .

’ constituie în relevabile aforisme 
| active. în aceasta se află și efi- 
I ciența principală a concluziilor 

către care te duce logica strînsă
I a ordonării argumentelor. Și tot 

aici, trebuie căutată știința de 
a situa fapte aparent cotidiene 
în focarul neiertător al intros
pecțiilor menite să reliefeze mult 
mai mult decît semnificația loi 
imediată.

Din totdeauna morala a însem
nat și ierarhizare a faptelor și 
generalizare a concluziilor ce se 
desprindeau din acestea, solici- 
tînd celor ce se încumetau să o 
facă maximum de responsabili
tate pentru respectarea propor
țiilor reale. Indiferent însă de 
proporția pe care o reprezintă o 
anume atitudine ori mentalitate 
potrivnică spiritului de înnoire, 
de progres, moralistul a avut și 
are datoria să le descrie cu toate 
implicațiile lor pentru că nimic 
din ce este strălucitor, omenesc 
nu este firesc să ajungă, măcar 
pentru scurt timp, în conul lor 
de umbră. Este ceea ce face Du
mitru Popescu cu talent publi
cistic, cu sinceritate și convin-

! gerea militantului care știe ce a 
j are de apărat. Intr-o asemenea ™ 

perspectivă prezentarea nocivi
tății ignoranței, a perisabilității A 
falselor dogme, a fetișizării cu- 
vintelor, jefuirii lor de expresi
vitate umană, a simplismului ri- A 
dicat la rang de principiu de cei ™ 
incapabili să năzuiască Ia sim
plitate, a inerției birocratice A 
care-și aliază cu rapacitate opor- w 
tunismul („el însuși un material 
inert în bătălia pentru progres"),^ 
a însușirii principiilor pentru a te 
sluji de ele în interese personale 
ci nu de a sluji cauze nobile, a £ 
parazitismului ascuns sub ipos
tazele discrete ale ipocriziei, a es
camotării adevărului, a „ierarhi- £ 
zării" moralității în funcție de 
poziția socială ca și cum morala 
n-ar fi una singură și indivizi- 
bilă pentru toți membrii societă
ții, a susținerii infailibilității opi- 
niei publice acolo unde este vi- <0 
zibil că „a preferat să jertfească 
decît să se lase jertfită", a va- 
nității oarbe de a parveni, gata w 
să-ți construiești prin orice mij
loace un „soclu pentru bustul 
încă viu" — toate aceste posi- w 
bile malformații ale inconsecven
ței umane găsesc replici de rele- 
vabile resurse expresive» căci în W 
egală -măsură autorul stăpînește 
secretul dozării cuvintelor ■-pen-A

• tiu a le suda în idei capabile 
să afirme și să infirme.

Carte stimulatoare de multiple 
reflecții, „Biletul la control" este, 
îndeosebi prin capitolul sugestiv 
intitulat „Pe umeri, cu toga stră- 
bunilor" și un emoționant tes
tament al unei vîrste, al unei 
experiențe de viață, adresat cu țp 
egală încredere și exigență tine
relor generații. Eseurile cuprinse 
în acest cel de al cincilea capi- 
toi al cărții, merită, prin natura 
lor, o prezentare aparte. Nu pen- 
tru că nu s-ar integra tonului 
general al volumului, ci pentru 
că sînt cuprinse în ele idei pe 
care cunoscîndu*Ie și înțelegîn- 9 
du-le, tineretul n-are decît de 
cîștigat. (Poate că în acest capi-/^ 
toi ar fi fost posibilă o mai pu- 
ternică accentuare a mutațiilor < 
care au avut loc datorită unei 
diversități de factori în psihologia 9 
generațiilor tinere ; fiindcă este 
vizibil, în raporturile cu ideolo- 
gia se poate cu ușurință detecta w 
un spirit de consecvență gene
rală ; în psihologie,. însă. în mo
dul de a recepta faptele vieții 
modificările sînt adesea surprin
zătoare).

Și, desigur, un loc aparte în tehnică deosebită și, ceea 
configurația volumului îl deține 
ultimul capitol. „Cînteeul de si
renă al timpului", în care două 
titluri („Ireversibil" și „Desco
perirea prezentului") depășesc ti
parele obișnuite ale eseului, a- 
mintind mai degrabă de modali
tățile literare prin care ilumi- 

transferau filozofiei u-

Carte poștală din Brașov. Muzeul regional.

> ■ i
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TEA T R E
MARȚI

. Teatrul Național — Sala Co
media „Regina de Navara", ora 
19,30 ; Sala Studio „Topaze", ora 
19,30.

Teatrul de Comedie „Opinia 
publică, ora 20.

Teatrul Lucia Sturdza Bulan- 
dra — Sala Schitu Măgureanu 
„lulius Cezar", ora 20.

Sala Studio „Comedie pe întu
neric", ora 20.

Teatrul Evreiesc de Stat „Cău
tătorii de noroace" ora 20. Stu-
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dioul I.A.T.C. „Război cu Troia 
nu se face", ora 20.

Teatrul „Ion Creangă" „Mon
strul din Samarkand" Ora 
Studioul Conservatorului 
prian Porumbescu" „Concert 
concerte", ora 20.

Teatrul Țăndărică —- sala 
Calea Victoriei : „Iarmarocul 
ticului Clip" ora 17. Sala 
strada Academiei „Vrăjitorul 
Oz", ora 1V.

16. 
„Ci- 

de

din 
Pi- 
din 
din

TELEVIZIUNE
• 17.30 — Pentru cei mici. 

„Știți să desenați, copii .?“ Fil
mul : „Braconierul".

• 18.00 — în direct... Emisiu
ne economică.

• 18,30 — Curs de limba 
franceză (lecția a 13-a).

• 19,00 —- Pentru tineretul 
școlar : Cinei — Cinei — Spec
tacol de mimă și pantomimi.

• 19,30 — Telejurnalul de 
seară.

• 19,50 — Buletinul meteo- 
țologic. — Publicitate.

• 20.00 — Film serial ; „Thi
erry la Fronde".

• 20,26 — Album de poezie.,
• 20,40 — Istoria tea ți ului ro

mânesc : Al. Davilla Exemplifi
cări din piesa „Vlaicu Vodă".

• 22,15 —.Artă plastică.
• 22,30 •— Divertisment mu

zical-coregrafic,
• 22,45 — Telejurnalul, de 

noapte.

La aceaită întrebare încearcă
<ă răspundă în colocviul din 

această săptămînă COSTIN 
MIEREANU fi IOSIF SAVA

EDDIE CHAMPAN AGENT SE
CRET

rulează la Patria (orele 12 ; 15) 
Festival (orele 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 
18 • 20,45); Melodia (orele 9 ; 
12 ; 15 ; 18 ; 20,45) ; Modern (o- 
rele 9,30 ; 12,15 ; 15,30 ; 18,15 ; 
21).

SÎNT $1 EU NUMAI O FEMEIE 
rulează la Republica (orele
9.30 ; 11,45 • 14,15 ; 16 ; 18,45 ;
21). Capitol (orele 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45).

EL DORADO
rulează la Luceafărul (orele 
8.30; 11,30; 14,30: 17,30; 20,30) ; 
București (orele 8 ; 10,30 ; 13 ;
15.30 ; 18.15 ; 21).

VIATA ÎN DOI
rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 . 18,30 ; 20,45). 

BELLA
rulează la Lumina (orele 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15).

FRAGII SĂLBĂTICI
rulează la Central (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18,30 ; 21).

NOUL LOCATAR
rulează la Union (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30 ; (Duminică matineu 
la orele 10, joia și «îmbăta la 
orele 18 — Desene animate).

TOM ȘI JERRY
rulează la Doina (orele 9;

rulează la Grivițâ (orele 9 ;
11,15 ; 13,30 • 16 1 18,15 ; 20,30)

CĂUTA ȚI IDOLUL
rulează la înfrățirea între 
popoare (orele 10 ; 16 ; 18 ; 15 ; 
20.30),

O LUME NEBUNA, NEBUNĂ, 
NEBUNA

direcți'e aș aminti de C. Ionescu- 
Vovu, Nicolâe Brînduș, Avi- 
Abramovici. Al. Hrisanide. 
Victoria Român, nevoiți a-și 
consuma energiile în activități 
ce nu sînt în nici un caz la 
nivelul posibilităților lor crea
toare.

— I.S : Grav este că acest 
fenomen este cuplat cu o per
manentă lipsă de grijă pentru 
folosirea adecvată a grupurilor 
de soliști atașați orchestrelor. 
Unii dintre ei de ani de zile 
și de decenii își fac „noranele“ 
cu aceleași și aceleași lucrări.

— C.M : Trebuie spus odată 
pentru totdeauna că posturile 
de soliști ai Filarmonicilor nu 
trdbuie să fie sinecuri pe viață 
și ele trebuie ocupate an de 
an pe baza unei selecții riguros 
obiective de cele mai reprezen- , 
tative'.valori solistice.

I.S : $i bineînțeles că nu
mai un concurs permanent poate 
dimensiona valoarea unui in
terpret care merita a ieși' din 
orchestră pentru a se dedica în 
exclusivitate activității solistice.

— C.M : Problemele formării 
generațiilor de tineri artiști im- 

ji- - multă
tineri 
de a 
vieții 
tineri

— I. S : Ani ascultat recent tineri inzes'țrați. Zilele trecute 
în Sala Studio a- Ateneului un 
excelent tînăr violoncelist : Va
lentin Hîrsu» student încă în a- 
nul II al Conservatorului. O 
piesă de Corelli, celebra sonată

• „Ai’peggione‘‘. de Șchubert, 
...Habanera/’ lui Ravel, au răsu
nat în plenitudinea, mesajului 
lor sonor, ne-au demonstrat ■ o 
tehnică deosebită și, ceea ce 
este mai important, o maturitate 
conceptuală, o putere de scru-

• iare, de reconstrucție a formei, 
muzicalitate debordantă.

— C. M : La cei 19 — 20 de 
-ani ai săi, Valentin Hîrsu este 

• cunoscut publicului din recita
luri școlare și studențești din- 

«tr-o remarcabilă tribună a ma- 
. rilor soliști organizată de Or- 
’ chestra Rădioteleviziunii. Pare- 

mi-se că aborda încă de la 14 — 
I 15 ani marele-repertoriu al vio

loncelului.
■— L S : De acum cîțiva ani

1 Radu Aldulescu îmi declara pa 
este un talent cu totul promiță- 
tpr, cronicarii recenzau cu totul 
superlativ aparițiile sale pe 
estrada Conservatorului.

— C.M : Pentru organizato
ri; vieții noastre concertistice 

asemenea indubitabile succese nu 
sînt suficiente. Sub motivul că 
sînt încă... tineri (uităm adesea 
că marii virtuozi nu și-au înce
put cariera după obținerea di
plomei universitare...) multe re
ale talente, sînt lăsate să se „în
vechească*1 pînă ce li se oferă 
posibilitatea apariție; pe estra
dele de concert ca soliști ai or
chestrelor simfonice.

niștii 
neltele literaturii ; „Eternul e- 
femer", ’ a ’
investighează ipostazele descope- gfe 
ririi lucide a perisabilității exis- 
tenței individuale pe care omul 
nu trebuie să o dramatizeze, 4b 
avînd, pentru evitarea unui ase- w 
menea gest lipsit de demnitate, 
argumente grave la îndemînă: A 
„Eliberarea de spaima rftorții — 
spune autorul — e una din cele 
mai mari victorii ale speței 
umane (...) Aspirația ■ inconștientă W 
spre eternitate e un inconștient 
atentat la echilibrul veșnic (...) 
Fiecare litru de apă ce curge 
între malurile fluviului, ttecînd 
prin fața noastră, spre mare, e 
un prototip desăvîrșit al efeme- 
rului. Dar fluviul trăiește mii de 
ani. Stropul e infim, dar fluviul 
e permanent, masiv și viguros. A 
Alcătuită din miliarde de stropi, 
această vină groasă de apă brăz
dează pămîntul, fertilizează glia, 
potolește setea văzduhului și a 
viețuitoarelor". ,— I.S : Recitalul amintit nu 

NICOLAE DRAGOȘ W este unica manifestare a unor

din același capitol,

15 ; 18 ; 20,45) ; Miorița (orele
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30).

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

EROII DE LA TELEMARK
rulează la Drumul sării (orele
15 ; 17,30 ; 20) ; Cotroceni (orele

Falmura (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30).

RĂPIREA FECIOARELOR
rulează la Volga (orele 9,30 ;
11,45 ; 14 ; 16,15 : 18,30 ; 20,45 ;)
Moșilor (orele 15,30 ; 18 ; 20,30).

APA CURATIVĂ

CINEMATOGRAFE
10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 • 18,15 ;
20.30) .

TOPKAPI
rulează la Feroviar (orele 9; 
11,30; 14- 17; 20,30), Excelsior 
(orele 9,30; 12,15; 15,00; 17,45;
20.30) , Gloria (orele 9; 11,45; 
14,30; 18; 20,45).

CELE TREI NOPȚI ALE UNEI 
IUBIRI

rulează la Buzești (orele 15,30 ;
19)

SFÎNTUL LA PÎNDĂ
rulează la Dacia (orele 8,45 ;
17 ; în continuare 19—21). Mun
ca (orele 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).

PENTRU ClȚIVA DOLARI IN
PLUS

rulează la Bucegi orele (9 ; 11;

15 • 17,45 ; 20,30).
AM INT1LNIT ȚIGANI FERI
CIȚI

rulează la Ferentari (orele 
15,30 ; 18 ; 20,30) ; Viitorul (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30).

PRAȘTIA DE AUR
rulează la Giulești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) ; Floreasca (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ;

rulează la Aurora (orele 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 20,30).

NOAPTEA NUNȚII ÎN PLOAIE 
rulează la Popular (orele 15,30; 
18 ; 20,30).

SPARTACUS
rulează la Cosmos (orele 14,30; 
17,30 ; 20,30).

EU, EU, EU...ȘI CEILALȚI 
rulează la Tomis (orele 9—

MIHAI STOIAN 

Reabilitarea unui haiduc

UN HAIDUC ÎN SECOLUL XX?

(VERSIUNE PRESCURTATĂ)

MOLDOVA. Anul 1911. Haiducul Pantelimon e urmărit de 
jandarmi rurali, de polițiști și agenți secreți veniți tocmai de 
la București. Fără succes. Paralel cu toți aceștia — însă evi
dent cu alt scop — își continuă cercetările și reporterul pe care 
„Dimineața" l-a trimis pe urmele haiducului : N. D. Cocea.

Mama Catinca, aflată pe prispă, îl primește cu bucurie, spu- 
nîndu-i că un alt domn de la București (corespondentul „Uni
versului" — n. n.) venise în ajun să vorbească cu dînsa, și 
cînd aflase că altul (N. D. Cocea — n. n.) fusese cu patru zile 
mai devreme, exclamase : „Am venit și aici prea tîrziu !“. Apoi, 
bătrîna le povestește — zîmbind șiret — c-a mai trecut pe acolo, 
chiar în dimineața aceea, un domn care s-a dat drept negustor 
de grîne, a intrat în vorbă cu ea, cică s-o întrebe dacă n-are
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cumva orz de vînzare și tocmise prețul, deși, după cum spu
nea bătrîna :

— Se tocmea cu mine, și după haine se vedea cale de-o 
poștă că n-are para chioară în buzunare !

Fără îndoială, iarăși un agent secret.
Reporterul-detectiv îi cere mamei Catinca o scrisoare de-a 

lui Pantelimon, un petec de hîrtie pe care a scris el ceva, 
orice, numai să-i vadă scrisul... Dar poliția confiscâse* totul. 
Mama Catinca și-a amintit însă, pînă la urrtlă, că fiul ei, înainte 
de a pleca de acasă, se iscălise pe coperta unei evanghelii. Ii 
dăruiește cartea lui Cocea.

Neculai, fratele mai mic al lui Pantelimon, e un tînăr înalt, 
bine legat, cu o înfățișare frumoasă, de om sănătos. Are 27 de 
ani, dar pare a fi mult mai tînăr”). Privirea însă îi e potolită, 
bătrînească, trădînd numaidecît o copilărie trudită și o tinerețe 
prea de timpuriu dezamăgită.

NECULAI PANTELIMON : L-am văzut pe Toader acum vreo 
zece zile. M-am întîlnit cu el în pădure. Știam câ or să afle 
jandarmii și-or să mă bată ; dar tot m-am dus. îmi ziceam că 
un hoț de codru, la urma urmei, nu e un cîine și că domnii de 
la oraș n-or să găsească vină unui frate pentru asta. Am găsit 
pe Toader, nemîncat, slab, numai oasele și pielea pe dînsul ca 
și cum s-ar fi sculat după boală. M-a sărutat pe frunte și văzîn- 
dtt-1 în halul ăsta, pe mine m-a podidit plînsul. I-am spus : De 
oît să înduri atît, de ce nu te predai, frate ? Și tu suferi, și noi 
suferim, și tot satul suferă de pe urma ta. Nu mai avem loc de 
trăit de jandarmi. Mereu pe drumuri, orzul a rămas nesecerat 
și fînul necoslt. Ce-o să ne facem la iarnă ? El m-as-culta și 
ofta și nu zicea nimic. Apoi m-a strîns în brațe și s-a dus’6). 
Așa cum vă spun dumneavoastră cu mîna pe suflet, așa am 
spus și jandarmilor cînd m-au arestat. Le-am arătat locul unde 
m-am întîlnit cu dînsul, le-am spus ca țineam la el că doar mi-e 
frate și s-a purtat totdeauna bine cu mine. Dar jandarmii nu 
m-âu crezut. Strigau că știu mai multe și că să le arăt locul un
de se ascunde. Cum să le-arăt, că Toader n-o fi nebun să stea 
în același loc. Atunci m-au pus jos, m-au legat cu lanțuri cot 
la cot, și m-au bătut. M-au bătut, domnule, fără milă. Ridicau 
frînghiile pînă-n podele și cînd mă ardeau pe spinare, simțeam 
că se sfîșie carnea pe mine. Seara m-au bătut iarăși. A doua 
zi de dimineață m-au bătut iarăși. Cît am fost arestat cinci 
mă băteau de trei ori pe zi. A doua zi au adus-o legată pe ne- 
vastă-mea, au culcat-o la pămînt în fața mea și au început i-o
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inti'-o serie de manifestări pia
nistul Sever >Tipei dfemori-stțft' o 
capacitate deosebită de-penetra
re a creației modele," cl^xne- 
tistul Val. Bărbuceanu- de&Văr- 
luia o impunătoare, .tehnică ins- 
(Vuhientală,' iar pianista Viorica 
Diaconu vădea sensibilitate,

creeze acestor tineri condițiile 
necesare unei evolutive afir
mări, nu reușesc să selecteze 
valorile de reală pers
pectivă. nu înțeleg necesitatea 
programării prioritare a acestor 
tineri în viața de concert. nu 

" înțeleg că numărul și calitatea 
tinerilor lansați în orbita vâlo-

mii SOLIȘTI
DEȚIN IOC01
MERITAT IM
VIAȚA MIMIA?

un ireproșabil gust stilistic.
— C.M : 'Sînțem fără îndo

ială — una din țările, cele mai 
dotate în talente muzicale. Măr
turiile unor mari personalități 
europene sînt edificatoare din 
acest punct de .vedere.,,

— I.S : Din păcate___ însă 
de multe ori, forurile noastre 
administrative nu înțeleg să

15,45 în continuare, 18,15 ; 
20,30).

HOCUS-POCUS
rulează la Arta (orele 9 ; 11,15;
13.30 ; 15,45 ; 18,30 ; 20,45).

LEUL AFRICAN
rulează la Vitan (orele 15,30 ; 
18; 20,30)

CAPCANA
ruleaaă la Rahova (orele 15,30 ; 
18 ; 26,30).

BLESTEMUL RUBINULUI NE
GRU

rulează la Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30).

DOUĂ BILETE LA MATINEU 
rulează la Clubul uzinelor 
„Republicai

NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR
rulează la Pacea (orele 15,30 ; 
18 ; 20,36).

O SUTĂ UNU DALMAȚIENI 
rulează la Timpuri Noi (orele 
91—21 în continuare).

ÎNCERCUIREA
rulează la Crîngași (orele

15,30 ; 18 ; 20,30).

rilor naționale constituie unul 
dintre parametrii esențiali ai 
vieții muzicale.

— C.M : Direcția Muzicală a 
Rădioteleviziunii a demonstrat 
prin inaugurarea tribunelor ți
nerilor soliști dragostea sa față 
de țineri. Toate felicitările noas
tre pentru această inițiativă. Dar 
măsurile de încurajare a tine
rilor nu se pot opri aici.

— I.S. : Există în București și 
în celelalte centre muzicale o 
goană după programarea numai, 
și numai a unor nume inedite 
în dauna de cele mai multe ori 
a altor tineri care, descoperiri 
în stagiunile trecute, cer pe 
bună dreptate acum posibilita

tea de a se manifesta cu uri 
plus de degajare, departe de e- 
moțiile și crispările inerente u- 
nor debuturi.

— C.M. : Fenomenul este cu
plat adeseori de neglijarea și 
literalmente pierderea unor 
promițătoare talente. Inexplica
bil este de pildă, cum unul ca 
acelea ale lui Crimhilda Cris- 
tescu, Dan Podlovschi, C. Ilies
cu, Marieta Leonte si multi 
alții, socotiți ani în șir spe
ranțe ale artei noastre interpre
tative, au rămas departe de epi
centrul vieții concOrtistice.

— 1.8 : Multi alți tineri — 
unanim apreciați de critică în 
fiecare evoluție scenică sînt 
infim programați.

— C.M: $i asta numai dună 
multe insistențe. în această

pune de asemenea mai 
Solicitudine față de acei 
care se dovedesc dornici 
deschide noi orizonturi 
noastre muzicale. Există 
pianiști — cu succese răsună
toare la Paris, Koln. Berlin, 
Utrecht, Hanovra — cărora nu 
li s-a putut oferi în ultimele 
două stagiuni posibilitatea unui 
recital sau a unei participări 
solistice în cadrul unui concert 
simfonic din Capitală.

— I.S : Nedumerirea noastră 
este cu atît mai mare cu cît 
acești artiști au în repertoriul 
lor permanent lucrările con
certante ale scolii componistice 
românești precum și o serie de 
valoroase concerte de Berg, 
Strawinski, Messiaen pe care 
așteptăm de ani de zile să le 
auzim. în primă audiție.

— C.M : Ne putem întreba pe 
bună dreptate, pe baza cărui 
drept unul -dintre reprezentan
ții administrativi ai Filarmo
nicii din București a putut îm
piedica pe dbi tineri selecțio
nați de o comisie ministerială 
pentru tin concurs de muzică 
contemporană în străinătate, 
să-și programeze un recital de 
contact cu publicul (atît de im- 

,. portant înaintea unei confrun
tări internaționale) în sala 
Studid . a Ateneului, dăruită de 
stat Filarmonicii, special în 
aceste scopuri.

— I.S : Problema promovării 
unor cadre solistice ridică in 
același timp probleme con- 
curturildr de perfecționare ar
tistică (Conservatorul este sin
gura instituție de învățămînt 
care nu asigură cursuri de doc
torat). Incalificabil mi • se pare 
de asemenea, faptul că în „criza" 
actuală de violoncellști. Direcția 
Muzicii nu reușește să asigure 
unui artist de talia lui Radu 
Aldulescu — ce susțirte anual 
strălucite cursuri de perfecțio
nare în 3—4 centre ale Europei 
— posibilitatea unor cursuri de 
aee«t gen și în București.

•— C.M. : în sfîrșit, problema 
pusă în discuție— cere o recon
siderare și a criteriilor de ad
mitere în clasele instrumentale 
ale Conservatorului căci, nu pu
tem înțelege cum, de pildă, din 
promoția de... 18 pianiști de a- 
cum 2 ani nu s-au găsit forțele 
interpretative capabile să se ri
dice la un nivel stilistic indis
pensabil clasei de pian a Con
servatorului.

bată. Țipa femeia de-mi plîngea inima în mine și mă rugam de 
sergehți să mă omoare mai bine pe mine în locul ei, dar cîinii 
rîdeau și o băteau înainte. în aceeași seară, sergentul Iacob’4 
m-a chemat să mă ia la interogator. Pentru că nu puteam să-i 
spun unde e Pantelimon, m-a trîntit cu capul de pereți, m-a 
bătut cu pumnii pînă ce mi-au sărit două măsele din gură. Pen
tru că mă podidise ăîngele, Sergentul Iacob a trimis să i se adu
că niște mere pădurețe și m-a silit să le mănînc, ca să mi se o- 
prească sîngele. Mi le punea între măsele și-mi dădea cu pumnii 
în fălci, pînă ce le mestecam bine. Așa m-au chinuit, domnule.

Și Neculai Pantelimon își arătă gingiile zdrelite, însîngerate 
încă, în cari o gaură informă mărturisește „opera civilizatoare 
a jandarmului rural**.

Lațul se strînge
Pantelimon e acum un personaj binecunoscut, numele său e pe 

buzele tuturor, devenit veritabil punct de atracție. Și totuși, 
itinerariile lui sînt — astăzi ea și altădată — greu de reconstituit, 
căci în afara uluitoarei viteze de deplasare ”) pe seama lui se? 
pun și destule fapte comise de alții38).

Oricum, iată cum poate arăta un astfel de itinerar (desigur 
incomplet) pentru o perioadă scurtă (22 iulie—9 noiembrie) : 
22 iulie (comuna Poiana Lungă) — 24 iulie (comuna Gîrbești, la 
moșia lui Costică Codrescu) — 27 iulie (lîngă comuna Groși) — 31 
iulie (moșia Deleni, a Iul Ștefan Costiner) — 1 august (muntele 
Stănișoara) — 1-2 august (comuna Cotirgași, la 50 km depărtare 
de muntele Stănișoara) — 7 august (Pașcani) — 10 august (mun
tele Petru Rareș, lîngă Tg. Neamț) — 11 august (gara Hîrlău) — 
1.1-12 august (din nou Pașcani 34) — dormit parcul Roznovanu ?) 
— 12 august (coborît spre Stânca, îndreptîn,du-se către fabrica 
Pleșu) — 13 august (Băile Oglinzi) — 19 august (între Călugăreni 
și Hangu, aproape de comuna Crăcăoani) — 19—20 august (spre 
muntele Petru Vodă) — 20 august (pădurea Mitocul lui Bălan) — 
21 august (comuna Băltățești) — I S-A PIERDUT URMA (a 
apucat-o, poate, în direcția pădurii Chitelea, ori spre Poiana, 
ori spre pădurea Ciorpiu, lîngă Răuceștii natali)’4) — 25 august 
(pădurea Grumăzești) — 28 august (Schitul mănăstirii Neamț) — 
29 august (stâna Halunca, a mănăstirii Neamț) — 2 septembrie 
(Răucești, apoi din nou pădurea Grumăzești) — 2-3 septembrie 
(spre conacul prințului Caragea, care a anunțat că vrea să 
medieze predarea lui Pantelimon, apoi la stâna lui Tino, admi
nistratorul moției prințului Caragea) — 3 septembrie (Agapia) —
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I 4 septembrie (Dealul Mare) — 6 septembrie (către Tg. Neamț) 
<P'ln !mPreiurim>le mănăstirii Secu ?) — 8 s?p- 

lembrie (pe drumul spre Pașcani) — I S-A PIERDUT URMA — 
Vț71'Tu\ova)Pantelim°n * f°“ prin* In comuna csb'5“ din ju

ma? mMul*Mumo^are*!.^1’ ‘Ct“U °ă “
s») Vorbește așezat, cuminte, ca un târgoveț sau ca un om cu 

știință de carte. Nu se vaită ca rnaică-sa, nu se plînge își po- 
iX r? I?!tCaZ1Ur-11^ cyxresemn«re înțeleaptă, ca șî cum ar fi con- 
toate neajSnauriîe ' lndUr* ,0>te «reut4'il» «i

*') A cărui cruzime o denunțase — nominal — N. D. Cocea În
că la 15 august 1911, fapt ce avusese diept urmare sosirea la Tg 
tăertimh„a.?1roLUî°rului Parchetu>ui «iin Neamț, în vederea anchetării brutalităților comise de jandarmi si de agenții secreți.
«) „Pantelimon umblă o zi Întreagă parcurgtnd o distantă enor- C,r' • n-‘r « Putu‘-° străbate nici 1° t«i z,l.

^upS as'gurărlle celor cari 11 cunosc de 
i? , e*tr*ori,*n*r în ceea ce privește rezistenta si Iuțealala,,?ru!P.- In sPecial Pnn părțile muntoase e neîntrecut" 
MAiriĂ;2in mult« orașe, tîrguri și sate din județele nordului Moldovei ni se anunță că aproape zilnic se făptuiesc prădăciuni 
dex^Cxătre ,,indlvizi Singuratici sau întovărășiți cite 3—4. Negreșit prădăciunile acestea nu sînt săvîrșite numai de Pantelimon. * Sta
rea aceasta de lucruri e cu atît mai curioasă, cu cît nordul

* Phn de polițiști, agenți și jandarmi cari urmăresc pe Pantelimon" („Dimineața" 10 aug. 1911). Mal mult chiar : Neculai 
Pantelimon declară că, înt!lnindu-l pe fratele său mai mare (la 
24 iulie, în pădurea Făgețel). acesta i-a spus că „preferă să se 
apere pînă la moarte, decît să pătimească pedeapsă pentru fapte pe care nu le-a făcut".

»<) „Știrea că Pantelimon s-a arătat în gara Pașcani nu e vero
similă. Se pare că 
știri, ca să deruteze 
neața", 13 aug. 1111).

•«) „P. Neamț. M

gazdele lui răspîndesc intenționat asemenea 
cercetările jandarmilor. N. D. COCEA" („Dimi-

auțmt. Du®» cum «-a anunțat, lefii autorită
ților care conduceau operațiunile pentru prinderea lui Pantelimon. 
»-au reîntors aetăzl la reședința" („Dimineața", M aug. mi).

(ConttnMve tn nnmirnl de VINERI)
- 44 -



IlțOlPODĂR:l R EA RATION 41 Ă A RÂWINTUEUI— 
DATORII « PATRIOTICĂ ÎNTRECUijui

Cîmpul, cu promptitudinea-i implacabilă 
s-a echipat în toaleta de necrezut a ger
minației, expunînd țesătura rodului pregă
tit cu atîta efort și dragoste de o echipă 
Cu sute de mii de oameni și tractoare.

Să privim această haină a cîmp ului cu 
sentimentul de răspundere al bunului gos
podar, fie de la înălțimea unui zbor, fie 
de la nivelul ferestrei unui vagon al unui 
tren de pasageri, fie ca simpli pietoni de-a 
lungul liniilor de înaltă tensiune și a linii
lor telefonice care jalonează pe mii de ki
lometri, în toate sensurile, hotarele țării.

Am pornit în această călătorie.
Pentru început ne-am luat de călăuză 

stîlpii metalici de beton sau lemn care 
susțin cablurile electrice sau telefonice 
dintr-un scop anume : pentru a sesiza din 
noianul de probleme legate de buna folo
sire a terenurilor un aspect care la prima 
vedere pare mărunt, nebăgat în seamă, dar 
care are importanță deosebită. Siluetele lor 
bine cunoscute — masivii stîlpi de beton 
sau metalici ai liniilor de înaltă tensiune, 
cei de lemn ai liniilor telefonice — renre- 
zintă de multă vreme în peisajul cotidian 
un șurubel al progresului și civilizației. 
După o evaluare aproximativă reiese că pe 
ogoarele țării noastre se află cu mult peste 
un milion de asemenea stîlpi. Desigur că 
despre ordinea în care au fost așezați se 
mai poate discuta și sînt încă multe de 
făcut. (în treacăt fie spus ar trebui ca Mi
nisterul Poștelor și Telecomunicațiilor și 
cel al Energiei .Electrice să treacă la fapte 
și să puna ordine în această privință). 
Fapt este însă că ei există și, în majorita
tea cazurilor, terenul dimprejur se prezin
tă sub forma unor insulițe, năpădite de 
buruieni, adevărate focare de infecție pen
tru culturi. Citeva popasuri pe șoseaua 
Urziceni — Buzău. Ne oprim la Siliștea- 
Cotarca unde își au ogoarele cooperatorii 
din Ciocîrlia. Pe covorul verde al griului 
bine dezvoltat se zăresc pete negre de 
cite 5—10 metri pătrați. Este terenul de 
la baza stîlpilor plantați pe cîmp, rămas 
necultivat. Lipsa de grijă pentru valorifi
carea acestor suprafețe apare și mai evi
dentă cu cît însoțești linia stîlpilor mai 
departe de șoseaua asfaltată sau drumurile 
satului. Din păcate, același aspect dl întîl-

nești și în vecinătatea satului, pe ogoarele 
I.A.S. Urziceni. Arătura bine întreținută 
este presărată de-a lungul stîlpilor cu bu
căți ae teren lăsat pîrloagă ani de-a rîndul.

La C.A.P. Movilița, județul Ilfov, am 
întîlnit la lucru mecanizatorii din brigada 
a șasea a S.M.T.-ului din comună. în jurul 
stîlpilor, suprafețe destul de mari „ocolite", 
sortite să rămînă nelucrate. Intrebîndu-1

Că se poate și altfel o dovedesc exem
plele bune (destul de rare din păcate) ale 
altor unități agricole. La cooperativa agri
colă Găiești, județul Dîmbovița, în locurile 
unde tractorul practic nu a putut ara — 
printre ancorele de sîrmă ale stîlpilor, în 
apropierea malurilor rîpoase, la capetele 
unor podețe, șanțuri de irigație, în jurul 
stîlpilor etc. — cooperatorii, folosind mij-

PENTRU BUNII GOS 
PODARI NU EXISTA

„LUCRURI

POPOR

MĂRUNTE"
pe unul dintre tractoriști dacă terenul din 
jurul stîlpilor nu poate fi lucrat mi-a răs
puns afirmativ : „Ba da, dar pentru asta 
trebuie dat tractorul cu spatele". Și, pen
tru a cîștiga, acolo, o palmă două de pămînt, 
nu merită osteneală... Așadar, mecanizatorul 
știa, cum să are și aceste mici suprafețe, 
dar le considera prea mărunte, prea lipsite 
de importanță pentru a merita un efort 
suplimentar. La rîndul lor, factorii răspun
zători din conducerea unor cooperative a- 
gricole de producție și a unor întreprin
deri agricole de stat, gîndind probabil la 
fel, nu pretind cu destulă convingere și 
exigență valorificarea fiecărei parcele de 
teren arabil.

loace manuale, au lucrat și însămînțat toa
te bucățelele de pămînt, lanul răsărind 
uniform. La fel au procedat multe alte coo
perative agricole de producție.

De ce nu se procedează peste tot la fel?...
Un calcul — cu mult sub realitate — ne 

arată că socotind numai trei mp de teren 
nelucrat în jurul fiecărui stâlp (în multe 
locuri însă suprafața trece de zece mp), 
recolta de grîu sau porumb ce s-ar obține 
prin folosirea lor este de circa 1 500 tone. 
La aceasta trebuie, bine înțeles, adăugat 
zeci și zeci de alte tone de recoltă ce s-ar 
obține prin distrugerea acestor veritabile 
focare de infecție care an de an contri

buie la dijmuirea recoltei din cîmp, vii și 
livezi.

Pămîntul, această avuție atît de preți
oasă a țării noastre trebuie folosit cît mai 
rațional, mai judicios și mai economicos. 
Nici o risipă nu trebuie îngăduită, fiecare 
metru pătrat reprezentînd un bun practic 
de neînlocuit. Să ne amintim de tristele 
procese din trecut — și arhivele tribuna
lelor sînt pline cu asemenea dosare — să 
ne amintim așadar, de judecăți ce țineau 
ani și ani de zile pentru cîte un gard mu
tat cu o plamă în stînga sau în dreapta, 
pentru un șanț sau pentru un răzor. Dacă 
atunci omul ținea la bucățica lui de pă
mînt, cu atît mai mult astăzi — cînd dez
voltarea intensivă și multilaterală a agri
culturii. progresul întregii economii națio
nale, satisfacerea mai deplină pe această 
bază a cerințelor materiale ale populației, 
sînt nemijlocit legate de folosirea cît mai 
rațională, gospodărească a fondului funciar 
și îndeosebi a suprafețelor arabile — nu 
este îngăduită nici o risipa. Ar fi bine ca 
ministerele interesate în folosirea rețelelor

i ECONOMISIREA 
i MATERIALULUI

LEMNOS
BACĂU (de la co-

Irespondentul nostru)
La Complexul de 

industrializare a
lemnului din Ba
cău, se fac eforturi 
în vederea economi
sirii materialului 
lemnos. Calculele fă
cute pe baza propu
nerilor muncitorilor 
și inginerilor din 
combinat preconi
zează economisirea, 
prin valorificarea 
superioară a mate-

BAIA

I
I
I
Iriei prime, a 1000 

m.c. masă lemnoasă . 
precum și a altor I 
materiale, în valoa- I 
re de 1200 000 lei. 
Propunerile 
în î.
ficării *-
nițiative se referă Ia 
refacerea diagramei 
de croire, la 
iectarea unor 
și reducerea 
dimensiunilor 
prelucrare etc.

punerile venite I 
sprijinul valori- | 
rii valoroasei i-

Irepro- 
repere 
supra- 

de I 
I

BORSA I
cu stîlpi să fie obligate să compenseze 
pierderile provocate unităților agricole prin 
plantarea și replantarea rețelei.

Pînă la intrarea în vigoare a noii legi, 
ministerele amintite, să fie obligate de a 
efectua lucrări de extindere a rețelelor nu
mai de-a lungul drumurilor, pe porțiunile 
improprii culturilor. Direcțiile agricole ju
dețene și Uniunile cooperatiste ar putea 
să influențeze unitățile agricole pentru a 
avea grijă de fiecare petec de pămînt.

Pentru ca producția agricolă să atingă 
parametrii cei mai înalți nu trebuie pre
cupețit nici un efort, nu trebuie neglijată 
nici o palmă de pămînt. Folosirea fondului 
funciar al țării implică mari răspunderi și 
existența acelui spirit gospodăresc pentru 
care „lucruri mărunte" nu există.

Avem prilejul, încă în această primă
vară să dăm dovadă că sîntem buni gos
podari.

I
I
I
I
I
I
I

Ing. TEODOR MARIAN ’

Director în Consiliul Superior I 
al Agriculturii I

nou ansamblu

Baia Borșa, fru
moasa așezare de la 
poalele munților 
Rodnei, întinerește 
cu fiecare zi. Blo
curile noi cu peste 
300 de apartamente, 
3 cămine muncito
rești care găzduiesc 
aproape 700 de tineri 
nefamiliști, o im
punătoare casă de 
cultură, școala, uni
tăți comerciale și 
de deservire a po
pulației, iată noua 
înfățișare a acestei 
localități care

I
I

_ _J
aspectul unui oraș. . 
Și noutățile conți- I 
nuă. La Bala .Bor- |

pătă tot mat mult

șa g-a fixat, ampla
samentul unui nou 
ansamblu de locu
ințe care va cu
prinde 450 de apar
tamente. Numai în 
acest an în aparta
mente noi se vor mu
ta peste 200 de fami
lii ale minerilor din 
Baia Borșa.

ȘT. GANESCU

I
I
I
I

SATISFACE CARTEA TEHNICAERimșuuji

PROIECTĂRII ?

GH. GHIDRIGAN

<

Nume notate in carne
tul ,de reporter. Nume 
Acrise după îndelungă 
chibzuință de condeiul 
dornic să surprindă în 
aceeași secundă chipul 
oamenilor și sunetul 
glasului lor, zgomotul de 
fond al halelor și inten
sitatea clipei fulgerate 
de imaginea celui con
centrat asupra muncii 
sale. La Lin moment dat 
doăr memoria este aceea 
care înregistrează. Nu ți 
se sțiime riimic senzațio
nal, nimic Tare să Incite 
imaginația. Lucruri o- 
bișnuite. Și totuși, ascul
tați, uitînd pe undeva 
creionul, deabia atunci 
înțelegînd semnificațiile. 
Ani discutat cu cîțiva 
dintre cei care angajați 
profund în actul diurn 
al producției — atît de 
obișnuit în aparență — 
descifrează zi de zi, mi
nut cu minut sensuri 
mereu noi propriei exis
tențe. Iar dacă apoi afli 
că tinerii Grigore Cim- 
poieru — strungar la țe- 
sătoria „Aurora" sau 
Constanța Dumitrescu, 
constructoare de apărate 
de măsură de la „Elec
tromagnetica" sînt con
siderați „cei mai buni 
dintre buni", că anul a- 
cesta pe piepturile lor 
s-a prins cea de-a 5-a 
steluță de fruntaș în în
trecerea socialistă, nu te 
mai miră. Căci a fi om 
înseamnă în chip neîn
doielnic a fi răspunză
tor. Răspunzător față de 
menirea ta socială, con
știent de faptul că în 
efortul general, trebuie 
să te integrezi, să parti-

cipi cu contribuția afla
tă la maximul posibili
tăților. Și dacă, să cităm 
alt nume, un tînăr — re- 
glorul Ion Vasile în 10 
ani de producție nu are 
nici o oră întîrziere, nici 
o singură absență nemo
tivată — faptul nu ex
primă decît o altă fațetă

și-au găsit o reală con
cordanță. Așa s-au năs
cut din clipe de veghe 
și încordare intensă cele 
două invenții ale șlefui
torului Vasile Bacrea — 
în aceste lucruri se află 
secretele reușitelor pro
fesionale. înainte de a fi 
o confruntare cu ceilalți.

RĂSPUNDEREA

de manifestare a conști
inței profesionale — 
forța motrice în vertica
la împlinirii. Succesele 
nu au venit atrăgînd 
după ele surpriza, e- 
fectul actului invo
luntar. Ele au fost 
pregătite cu migală ș.i 
perseverență, cu dăruire 
și consecvență pe întreg 
parcursul anilor. Fieca
re zi a fost folosită în 
scopul destinației sale 
inițiale: îmbinate orga
nic, munca — odihna — 
studiul — distracția

producția este în primul 
rînd o confruntare cu 
tine însuți, cu puterea ta . 
«ie a nu te mulțumi cu 
ce ai făcut ieri și de a 
fi mereu tu însuți catali
zatorul acestui proces 
dialectic.

Citeva nume notate în 
carnetul de reporter... 
Cîteva nume doar, din 
zecile de mii care în di
verse locuri de produc
ție dau valențele pro
funde ale noțiunii om 
tînăr — om răspunzător.

In felul său, proiectantul este 
un explorator. Ca și acesta, el își 
propune să navigheze spre dife
rite ținte, obligat în a contura 
soluția temei primită spre rezol
vare. Combustibilul de fiecare 
zi al proiectantului îl constituie 
— dublînd priceperea, calificarea 
sa — gradul de informare, men
ținerea în directă legătură cu 
ceea ce s-a ivit nou pe ecranul 
mondial al documentației. Este 
condiția indispensabilă, vitală, 
desfășurării activității în proiec
tare.

Măsurile ample care vizează ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a întregii activități economice în 
țara noastră așează pe umerii 
proiectării răspunderi complexe 
și de durată. Pentru că noul în 
sfera producției este condiționat 
de promovarea sa, operativă, în 
faza de concepție. Transcrierea 
pe planșetă a ultimelor date ve
rificate ca atare — sistemul de 
coordonate curent în activitatea 
de proiectare — trebuie să aibă 
ca punct de plecare neapărat 
experiența acumulată în diferite 
puncte ale globului în domeniul 
respectiv. Prin urmare, munca 
proiectantului se cere dublată 
anticipat de a editorului — tra
ducător și de a librarului, obli
gat să aducă în biblioteca omu
lui de concepție, volumul consi
derat de ultimă oră, publicația 
sau pliantul cu datele calde încă 
de presiunea teascului. Avînd 
grijă, firește, ca între momentul 
verificării datelor și cel al ieșirii 

de sub tipar să nu se plaseze 
deja pojghița, cit de subțire, a 
perisabilității. Cu gîndul la a- 
ceste deziderate ale omului de 
la planșetă am întreprins o an
chetă al cărui obiect îl consti
tuie cartea proiectantului.

Au răspuns anchetei specia
liști din 11 institute de proiec
tare pentru industrie, transpor
turi, telecomunicații, construcții.

întrebarea care se pune de la 
bun început este dacă instituțiile

de proiectare dispun de ceea ce 
am putea numi baremul minim 
de fond documentar, necesar ac
tivității de concepție.

Institutul nostru nu are încă 
ceea ce i-ar trebui în ce privește 
cărțile, tratatele de specialitate în 
domeniul proiectării motoarelor, 
autovehiculelor și tractoarelor — 
ne informează tov. ing. Gh. Măr- 
cule seu, director tehnic al insti
tutului cu acest profil — 
I.C.P.A.T. — din Brașov.

Cele relatate de conducerea a- 
cestui institut, e drept tînăr, dar 
nu atît de tînăr îneît să fie lipsit 
în continuare de elementele ope
rative de informare, creează in
certitudini în legătură cu posibili
tatea ca noile nuclee de proiec
tare create în ultimii ani să. se 
poată înscrie în efortul elaborării

dere. Dar măsurată 
ce s-a reușit să se facă, califica
tivele sînt nesatisfăcătoare.

Vorbind despre edituri să nu 
ocolim faptul evident că libră
riile primesc de la o perioadă la 
alta lucrări care acoperă prin te
matica lor diferite zone. Firește 
că nu trebuie neglijată o catego
rie de lucrări în favoarea alteia, 
dacă nirnic nu justifică aceasta. 
Dar în timp ce despre conduce
rea automobilului — în actuali-, 
tâte, e drept — au apărut 5—6 
lucrări în ultimii 4 ani, unicul 
manual existent în limba română 
în domeniul proiectării motoare
lor • este lucrarea „Motoare de 
tractoare și automobile" de V. N; 
Boltinșchi, tipărită în 1955 (tra
ducerea din limba rusă după o 
ediție din 1952 !).

Multe dintre acestea sînt de fapt 
traduceri după tratate care în 

original poartă normal date și 
mai vechi. In contextul exigențe
lor deosebite impuse proiectării 
avînd în vedere rolul ei deter
minant în ridicarea eficienței e- 
conomice se poate considera sa
tisfăcător nivelul la care se pre
zintă acest foarte important capi
tol al documentării ? Răspunsul 
este ușor de formulat Mai mult 
decît în alte sectoare editoriale, 
cel rezervat rezervorului de in
formație al omului de la planșetă 
trebuie să se dovedească a fi în 
primul rînd foarte operativ și în 
același timp cuprinzător. Ceea 
ce presupune capacitate de se

lecție, mobilitate în captarea 
noutăților și mai ales, calitatea 
de a le aduce la îndemînă pro-
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(Urmare din pag. 1)

nei întreprinderi pot apare 
cărucioare împinse către sala 
■de operații. Cînd intri în hală 
ștergi bine tălpile pantofilor, 
așa ca la orice casă civilizată, 
iar cei pe care-i întîlnești îți 
întind mîinile după ce și-au 

scos mănușile albe.
Doar tînărul inginer Ion 

Gheorghiu nu purta mănuși ; 
în schimb el nu atinge barele 
de germaniu, M-a condus 
de-a lungul fluxului tehnolo
gic și cînd a trebuit, totuși 
să-și întărească explicațiile cu 
un gest concret, a luat o foaie 
albă de hîrtie și partea nea
tinsă a 4 folosit-o pentru a 
prinde o bucată din cristalul 
strălucitor.

— Sărurile de orice natură 
îl strică. Un atom străin, a- 
tunci cînd componența sa este 
pură, ar da peste cap totul.

Așa cum arăta la început, 
metalic și nu prea folositor, 
germaniul are o formă poli- 
cristalină, iar pentru a ajunge 
la liniile de fabricație trebuie 
să fie monocristal. începe dru
mul în „sanatoriu" prin ope
rații de degresare, spălare și 
uscare. în jurul său, precauți- 
uni ca la un nou născut. Este 
topit în camere speciale cu at
mosferă controlată sau în vid, 
este privit tot timpul prin vi
zoare colorate din sticlă groa
să. Apoi, cînd devine lichid

Pentru un grăunte
de germanii!

se introduce germenele. Un 
germaniu pur, un monocristal, 
în jurul căruia „crește" alt 
germaniu pur. Este o metodă 
împrumutată parcă din na
tură : o sămînță, o însămîn- 
țare, un fruct.

Oamenii care lucrează la 
aceste operații sînt tineri. S-au 
izolat de restul halei priD pe
reți de sticlă. E liniște, im
presia este de calm și aștep
tare. Nici nu s-ar putea altfel, 
fiindcă grăbind un minut, 
două, noul născut n-ar fi cel 
așteptat. Paradoxal, reducerea 
unor timpi morți înseamnă 
aici să nu scazi cu nimic din 
termenii operațiilor. Totul 
durează cam cît elaborarea u- 
nei șarje de oțel. în oțelărie 
munca este titanică, vizibilă ; 
încordarea oamenilor și efor
tul fizic fiind măsurate în pi
cături de sudoare. Acolo 
vuiesc cuptoarele, se strigă,

germaniu pur, 
la aparate e- 
optice, goniome- 
raze X, tăiată

macaraua își anunță mișcările 
cu sunet de clopot. Aici „șar
ja" se elaborează cu migala ; 
încordarea, efortul, sînt de 
altă natură, aproape estetică. 
Mișcările tînărului care in
troduce sub clopotul de sticlă 
materialul pentru „însămîntat" 
sînt degajate, calme și armo
nioase.

Bara de 
controlată 
lectrice și 
trată cu
cu diamant (cuțitul de dia
mant cu grosimea de cîteva 
sute de microni) ia forma u-. 
nor pastile subțiri ca hîrtia. 
Diamantul trasează apoi pe 
suprafața pastilelor, mici pă
trățele ; fete așezate în jurul 
unei mese apucă cu penseta 
pastilele trasate și le lovesc 
ușor cu o pensulă. Nici prea 
tare nici prea încet: un gest 
făcut cu destulă gratie în ur-

ma căruia „cîntă" căzînd în
tr-o cutie, plăcuțele pătrate 
de germaniu. Unele au latura 
de un milimetru, altele, de 
doi, după nevoile fabricației.

O muncă delicată, migă
loasă. Paranteza cu șarja de 
oțel este însă acceptată aici 
din ideea că îndărătul aparen
ței de liniște există un clocot 
intern, o cedare continuă a 
energiei umane, din toate di
recțiile. Spălarea germaniului, 
de pildă, operație efectuată de 
mai multe ori de-a lungul pro
cesului tehnologic, se face cu 
apă deionizată. Adică apa din 
care s-a eliminat orice corp 
străin, apă care se păstrează 
în vase de plastic fiindcă cele 
de sticlă i-ar împrumuta să
ruri. Fabrica are pentru a- 
ceastă apă o instalație com
plicată ; oamenii care o con
duc nu se mișcă din fața a- 
paratelor. Fabrica are și o in
stalație de purificare a aeru
lui fiindcă în multe secții 
temperatura și umezeala aeru
lui trebuie păstrată tot timpul 
aceeași.

„în atelierul de diode — 
spune șeful acestui atelier, in
ginerul Dumitru Cioacă — a- 
jung semifabricatele. Munca

este cînd manuală, cînd semi- 
automatizată După necesita
te. Sînt operații la care ochiul 
vede mai bine decît celu
la foto electrică și discer- . 
nămîntul omului este mai 
mare decît „răspunderea ma
șinii". Și în acest atelier în- 
tîlnim, în afara tînărului in
giner, doar prezențe feminine. 
Tinere îmbrăcate în halate cu
rate, cu părul strîns cochet cu 
o eșarfă de nylon, cu mîinile 
îngrijite, ocupă mese lungi, 
încărcate cu tăvițe și cutiuțe. 
Parcă ar sorta mărgele colo
rate. In realitate, mărgelele 
sînt manșoane de sticlă în ju
rul suinelor de contact și în 
interiorul cărora se montează 
germaniu și firul de tungsten. 
Sînt operații în flux și tinerele 
care le îndeplinesc dovedesc 
o mare dexteritate.

Dioda, dispozitivul care ca 
semiconductor e plăcuța cu 
germaniu ce cîntărește 1,5 mi- 
ligrame este gata la capătul 
unei mese. Producția unei zile 
se află adunată într-o cutie de 
carton. Tipul de produs pe 
care l-am urmărit are cali
tăți deosebite — jumătate din 
întreaga cantitate pe care o 
produce fabrica este destinată 
exportului. Este un obiect 
minuscul, cu înveliș de sticlă 
prin care vezi o sîrmuliță și 
o plăcuță strălucitoare. Plă
cuța, inima de germaniu a dio
dei, are energie mare. Fiecare 
grăunte de germaniu prelu
crat este înnobilat cu multă, 
foarte multă energie umană.

V. CONSTANTINESCU

ve lucrări corespunzătoare reali
zărilor pe plan mondial. Tocmai 
de aceea sîntem de părere că lor 
li se cuvine acordată cu prioritate 
atenția formării și completării ba
gajului documentar necesar. Căci 
așa după cum dovedește realita
tea— cărțile la îndemînă sînt în 
general manuale universitare, ne
aduse la zi, în care exemplele de 
calcul sînt ori prea simpliste ori 
la nivel teoretic prea înalt, ne- 
satisfăcînd însă nevoile practicii 
de proiectare.

Scoțînd în evidență unele sec
toare unde documentația la în- 
demîna proiectantului este sufi
cientă, în cele,mai multe din ca
zuri răspunsurile semnalează lipsa 
accentuată a materialului docu
mentar necesar pentru domenii 
largi de activitate: construcția 
de nave, telecomunicații, cons
trucții de căi ferate, industria 
alimentară, construcția dă mașini 
unelte, tehnologiile petrochimice.

— Există o serie de tratate 
utile proiectării — este de părere 
tov. ing. Ionel C. Gheorghe, 
consilier la Institutul de proiec
tări laminoare — ca de exemplu : 
organe de mașini, reductoare — 
care au însă un caracter prea ge
neral. Lipsesc tratatele de spe
cialitate — proiectarea utilaje
lor specifice pentru laminoare, 
furnale, turnătorii.

— Dacă în domeniul teoretic 
situația este mai bună, în secto
rul aplicativ se resimte o lipsă 
accentuată ; mă refer atît la căr
țile în românește (traduceri sau 
originale) cît și la cele străine, 
atît în biblioteca institutului ca 
și la cele centrale (ing. Ion Geor
gescu — șef atelier — Institutul 
pentru automatizări — I.P.A.).

Fără îndoială că exemplele, 
oricît de multe, nu pot avea ca
racter generalizator, nevizînd, 
prin extrapolare toate instituțiile 
de acest gen. Dar insistența cu 
care participanții la anchetă se 
referă la absența din biblioteci 
a tratatelor indispensabile unei 
activități de ținută în proiectare 
demonstrează — fie și numai 
pentru aria acoperită de cei soli
citați — o acută lipsă de finali
tatea a preocupărilor in acest 
sens. Căci nu ne îndoim, pro
blema nu este scăpată din ve-

Tratate, manuale, albume, ca- 
taloage-pliante au fost enu- 

. merate ca insuficiente, cantitativ 
vorbind, în mai toate interven
țiile făcute în cuprinsul anchetei. 
La fel de acut se ridică între
barea — în ce măsură -materialul 
documentar existent reprezintă 
și ceea ce este mai nou, mai 
demn de luat în considerație la 
structurarea unor lucrări destinate 
timpului viitor ?

— Cărțile pe care le avem la 
încțemînă în românește (originale 
sau traduceri) sînt în majoritatea 
cazurilor depășite datorită ciclu
lui extrem de lung de editare 
(ing. Rostislav Soseanu, proiec
tant șef la I.C.P.M.U.A.j.

Nu considerăm necesar să ală
turăm unul sub altul exemplele 

pre- 
pen- 
unui 
cînd 
pro-

desprinse din enumerarea 
zentă în răspunsurile primite 
tru a convinge asupra
lucru. Sînt dese cazurile
bibliotecile institutelor de r._ 
iectare își servesc beneficiarii cu
lucrări scrise cu ani în urmă.

I R O I

iectantului în timpul și pe dru
mul cel mai scurt. Or, ceea ce 
reproșează majoritatea specialiș
tilor materialului documentar 
este tocmai absența unor astfel 
de calități. Mai ales lipsa de 
informații complete și sistemati
zate privind lucrările publicate 
în străinătate ; ciclul lung și com
plicat de procurare a acestora.

Ne este greu să prezentăm ma
rele număr de observații și pro
puneri făcute în răspunsurile ce 
le-am primit. De aceea, ne măr
ginim să avizăm Editura tehnică, 
Institutul central de documen
tare tehnică, oficiile de docu
mentare din ministere, ministe
rele economice că dispunem de 
un bogat material ce le poate fi 
util, le poate servi.

N. UDROIU

I NIR I
procurarea sau traducerea și• Acțiuni energice pentru procurarea sau traducerea și 

editarea în limba română a celor mai reprezentative lucrări 
pe plan mondial în diferite domenii ale proiectării.

• Dotarea I C.D.T. cu cele mai importante mijloace de re
producere pentru a grăbi ajungerea noutăților la proiectant.

• O colecție permanentă „Cartea proiectantului" prin co
laborarea Editurii tehnice și I.C.D.T. însumînd tratate, îndru
mare, colecții de standarde, prescripții și normative de bază, 
albume, pliante, culegeri de materiale grafice ;

• Obligativitatea întreprinderilor de a edita și difuza 
cataloage, programe de fabricație și prospecte amănunțite 
asupra produselor lor — utilizabile de proiectanți.

• Colective de specialiști să elaboreze „foi ale proiectantu
lui" cu ultimele noutăți în materie de calcul, soluții construc
tive, date tehnice care să fie rapid difuzate la institutele de 
proiectări.

• Editarea unor tratate, metodă uzitată în alte țări, cu titlu 
în genul „Corect și greșit în domeniul..." care să atenționeze 
expres evitarea anumitor soluții de proiectare, aparent co
recte.

• Punerea în valoare a materialelor documentare prile
juite de deplasările în străinătate cu caracter de studiu.

• Stimul masiv însușirii limbilor străine de către lucrătorii 
din proiectare.

• Căi operative pentru achiziționarea, cu banii solicitantu
lui, a cărților de valoare ce apar în străinătate.



PAGINĂ TINERELOR CITITOARE
Egalitatea între sexe cînd se 

manifestă în formele ei ideale 
încetează să sune doar ca un 
nobil si echitabil principiu, dar, 
ceea ce e mai important, creeaiă 
chiar și pentru cei dinafară o 
stare de spirit profund tonică. 
Raportată la condiția conjugală, 
de pildă, ea se traduce în înțele
gere și real sprijin reciproc, ceea 
ce nu exclude repercutările so
ciale, prin afirmarea multilaterală 
a femeii. Un sondaj la fabrica 
,,Fiola", de pildă, e de natură 
să îndreptățească acest simțămînt 
tonic prin starea fetelor și tinere
lor femei de aici care formează 
de fapt majoritatea : din 140 
uteciști, 18 fete au reușit Să ur
meze cursurile fără frecvență sau 
serale universitare, iar 41 să ter
mine școli tehnice serale. Unele 
dintre ele aveau acasă ajutorul 
solid al mamei dar au existat și 
multe femei care deși căsătorite, 
și chiar cu copii, au continuat 
să se instruiască. să se califice, 
bucurindu-se exclusiv de sprijin 
nul soțului. Tomuț Tatiana, de 
pildă, astăzi ingineră, căsătorită 
și mamă a doi copii, a terminat 
Politehnica, luorînd în fabrică, 
achitîndu-se excelent de toate 
obligațiile profesionale, familiare, 
universitare, numai datorită u- 
mărului puternic al soțului ei, 
totdeauna alături. Farmacista 
Eugenia Năstaae, care și-a în
ceput cariera ca îngrijitoare la 
„Fiola", e astăzi o intelectuală 
destoinică, utilă, și în plus rezolvă 
perfect toate țreburile care-i in-

cumbă în familie doar cu ajuto
rul soțului'său. Ea afirmă, însă, 
că înainte de căsătorie a făcut 
acest pact de ajutorare reciprocă, 
pînă acum niciodată încălcat și 
toate merg strună. De altminteri, 
majoritatea tinerelor, și uneori 
chiar a mai puțin tinerelor soții, 
opinează pentru necesitatea in
stituirii inițiale a acestui pact, 
adăugind că secretul reușitei 
constă, de fapt, în desfășurarea 
unui desăvîrșit 
trarea lui. Mâi

tact pentru păs- 
direct, proaspeții

soți trebuie făcuți să înțeleagă 
că îndatoririle casnice trebuie 
neapărat echitabil împărțite, răs
fățul pentru unii membri ai fa
miliei — soți, fii sau frați — din
tru început anulat deci, întrona
rea stării de servitute cu suzerani 
și sclavi, total exclusă. O consta
tare încurajatoare, mai ales pen
tru fete : se pare că soții tineri, 
de acum, sînt cei mai dispuși sa 
renunțe de bună voie la vicisitu
dinile străvechilor deprinderi ale 
patriarhatului, adoptînd cu de
zinvoltură noua și civilizata con
duită a camaraderiei perfecte, 
toate implicațiile ei practice 
viața de familie.

Firește, o fabrică albă 
aparate albe, ou halate albe,

cu
în

cu
cu

EGALITATEA 
CÎND ESTE SI CÎND
N U ESTE
REALITATE
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obrazuri destinse și vieți limpezi, 
creează oricărui cercetător al fe
nomenului social o dispoziție lu
minoasă, optimizantă, în care 
învrăjbirile și nedreptățile par cu 
desăvîrșire excluse. Prin opoziție, 
cenușiul sălilor de tribunal, unde 
sînt aduse spre soluționarea zei
ței cu ochii aooperiți fragmente 
de viața amară și frământată, 
pune o pată tristă pe albul de 
mai sus, chiar în privința temei 
noastre. Și, nu e numai o simplă 
stare de spirit ci, din păcate, o 
certitudine, confirmată de una 
din judecătoarele Tribunalului 
bucureștean, E. Airinei. Magis
trata noastră, altădată munci
toare, astăzi președinta colegiu
lui I Penal, persoană energică,
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La pragul dintre copilărie și 
adolescență

de mare seriozitate . 
profesională, amintește aspecte 
ale inegalității provenite dmtr-o 
condamnabila conduită, învechită 
mentalitate și de nimeni contes
tată superioritate a puterii fizice 
masculine. August Bebel, care s-a 
străduit într-un volum masiv 
(„Femeia ‘și socialismul") să 
demonstreze pe toate coordona
tele științifice, apelînd la antro
pologi de vază, biologi, medici, 
deplina egalitate între sexe, n-a 
reușit, dată fiind evidența naturii 
înșiși, să demonstreze egalitatea 
forței fizice, decît, maximum, la 
triburile sălbatice. După afirma
țiile judecătoarei investigate, e- 
xistă destui bărbați care recurg 
tocmai la această incontestabilă

și capacitate superioritate fizică : sînt multe 
căsnicii pe cale de a se desface 
pentru că soții își afirmă punctul 
de vedere cu pumnul,7 sau își 
explică abaterile prin aceleași 
mijloace, altele în care bătaia e 
utilizată cu premeditare ca de
finitiv argument pentru o neapă
rată necesitate a divorțului. 
Violurile, aceste oribile atacuri la 
libertatea persoanei, au adesea 
la bază, nu atît înșelătoria, ci 
constrîngerea prin abuzul forței 
fizice. Chiar și huliganismul tra
dus în jignitorul acostaj, de fapt 
mizează pe aceleași premize : 
dacă un bărbat poate răspunde, 
constrîns, chiar prin violență 
unei insulte, o fată sau o femeie 
nu dispune de aceleași „arme"

pur și-.simplu de teama copleși
toare a ripostei.

Soluțiile pentru rezolvarea a- 
cestui gen de lezare a principiu
lui egalității pot fi multiple : 
cert, e necesară, în primul rînd, 
modificarea unei mentalități și 
perpetuarea eforturilor de educa
ție care nu se pot declara sau 
planifica încheiate la o dată fixă, 
printr-un definitiv triumf. Dar în 
privința obligațiilor ce revin 
sexului fizic slab, se poate, cre
dem, cu succes apela la afirma
rea și apărarea prin atenție, grijă 
personală, abilitate, a demnității 
condiției sale proteguite de so
cietate, dar necesarmente obliga
toriu a fi și personal apărate.

VIRGINIA IOAN
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cel mai frumos din toate" — 
I scrie La B rupere în 
I închinat femeilor din • o»7n oi fnf
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' capitolul 
i „Caracte- 

___  ___ t. tot el continuă: 
„am văzut persoane care și-ar 
fi dorit să fie fete, dar fete fru
moase. de la 13 pînă la 22 de 
ani, iar după vîrsta aceasta să 
ajungă bărbați". Fiindcă La Bru- 
yere, sceptic, credea exclusiv în 
„frumusețea diavolului", adică 
în strălucirea cu totul efemera, 
a farmecului tineresc femi
nin, destinat unei rapide perisa
bilități — și, mai ales, fiindcă 
marele eseist se împotrivea cu 
strășnicie oricărei strădanii de 
corectare a naturii.

Dar fie că filozofii au fost sau 
nu de acord, cultul înfrumuse
țării feminine e vechi ca vre
mea : picturile egiptene înfăți
șează chipuri interesante (și 
acum chiar moderne), fardate, 
iar vestigiile arheologice au scos 
la iveală din pămînturile vecine 
Nilului, rafinate obiecte de toa
letă — cutii cu farduri, creme, 
unguente parfumate. Și poate 
că, parafrazîndu-l pe Pascal

rele" sale și

primăveri sint artico- 
de încălțăminte pen- 
ferrvei realizate din 
velurate, o excelentă
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Meșterițele de ia Marginea.
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Confecții de sezon

RECOMANDA:
A-ți păstra tinerețea este 

o artă care se învață cu 
încetul și. după cite se pare, 
pînă o deprimi se întîmplă, 
deobicei, că ai și imbătrinit. 
Elixirele moderne ne sînt, to
tuși, destul de bine cunoscute, 
dar de la teorie la practică 
există întotdeauna hiatusuri 
pe care, în interesul nostru, 
trebuie să le umplem cit mai 
grabnic.

După părerea multor oame
ni de știință, în complexul de 
măsuri care se cer luate și res
pectate de fiecare din tinerele 
fete în scopul de a-și prelun
gi cit mai mult tinerețea — 
eventual chiar toată viața — 
ar trebui incluse următoarele.

1. Regimul echilibrat de 
viață. Ce înseamnă aceasta ? 
In primul rînd, respectarea 
strictă a celor 3 opturi (8 
ore de muncă, 8 de somn, 8 
de odihnă). In special, este in
terzis a se face rabat la cele 
8 ore de somn, care reprezin
tă, la adolescenți și tineri, un 
„stric necesar". Tinerii au o 
capacitate destul de mare de 
a „rezista" la reducerea dura
tei somnului, dar aceasta se 
resimte repede printr-o stare 
de oboseală persistentă, prin
tr-o reducere a capacității fi
zice și intelectuale și, final
mente, printr-o imbătrînire 
mai rapidă. Pe de altă parte,

NOI

eforturile prelungite (de obi
cei, datorită unei proaste pla
nificări a activității) * sînt 
complet contra-indicate la a- 
ceastă vîrsta. Ele reprezintă 
agresiuni împotriva sănătății, 
factori de accelerare a uzurii.
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Odată primăvara,
zodia ciorapilor lungi, cu 
tot cortegiul lor de dificul
tăți, apune. Revin la modă 
și, deci, in vitrinele maga
zinelor, șosetele de bumbac 
vzercelizat, modele jaguard, 
ajurate, în contexturi sim
ple sau ripp, culori combi
nate sau uni. Și pentru că 
sîntem la capitolul ciorapi, 
să facem un tur de orizont 
în încălțămintea de sezon. 
Au reapărut în vitrine 
pantofi și sandale cu fețe 
din piele de box avînd 
talpa din microdur sau de 
bovine. O noutate a aces
tei 
lele 
tru 
fețe 
imitație de antilopă, avind 
toate avantajele acesteia, 
minus dezavantajele

D E I

deoarece oferă o rezistență 
mărită față de intemperii, 
praf, noroi, loviri etc.

Au sosit în aceste zile in 
toate magazinele cu trico
taje noi modele de împle
tituri elegante. Atrage a- 
tenția îmbrăcămintea va
poroasă, practică, ușor de 
întreținut formată din 
puloverele, jachetele, blu
zele, rochiile, două piesele, 
realizate într-o gamă ex-

țrern de variată de culori 
și modele.

Pentru amatoarele de ar
ticole realizate din lină 
pură, magazinele stau la 
dispoziție cu un bogat^ sor
timent de pulovere, jachete, 
rochii, două piese.

Firește, la ținuta elegantă 
realizată cu unul sau mai 
multe din articolele de mai 
sus se asortează o poșetă 
din p.v.c. expandat (reali-

zate în modele și culori 
variate, cu burduf, cu ramă, 
clips sau fermoar) sau o sa
coșă din p.v.c., încăpătoare, 
cu fermoare — toate in
trate recent la capitolul de 
noutăți al magazinelor de 
galanterie. Tot aici, ca 
noutate, se găsesc panglici 
jaquărd și gulere, in mo
dele și culori ce satisfac 
toate gusturile și preten-

care explica în glumă întreaga 
evoluție a orientului antic prin 
celebrul nas al Cleopatrei. faima 
împărătesei egiptene nu s-a da
torat numai simțului ei diplo
matic ci și farmecului său fizic 
(bine întreținut cosm.ețic, vezi 
celebrele ei băi în lapte și plan
te). farmec căruia i-au sucom
bat atît Cezar cit și, mai ales, 
Antoniu... Grecia antică a con
tinuat rafinamentul orientului 
prin marea atenție pentru o în
fățișare cît mai atrăgătoare 
(kosmetikos e cuvînt elin), per
petuat apoi de femeia romană 
care-și întreținea fața, părul și 
pielea cu mare grijă. Și chiar 
dacă istoria pretinde că deprin
derea îngrijirii frumuseții ar fi 
dispărut în Evul mediu, frăge
zimea tenurilor marmoreene din 
tablourile Renașterii ne îndrep
tățesc îndoiala că femeile ar fi 
întrerupt atunci asemenea stră
danii. Numai că, opreliștile im
puse de biserică (sau cine știe, 
de un justificat egoism) le fă
cuseră doar ceva mai secrete.

Astăzi, însă, nimeni nu mai 
face un mister din faptul că pen
tru a arăta bine sînt necesare și 
chiar obligatorii, pentru o ținută 
civilizată. eforturi răsplătite 
prin rezultate. Așadar, dacă — 
după cum ne asigură și contem
poranii — chinul nostru rămîne 
cel mai atrăgător spectacol-iată- 
ne neapărat obliqate la altruism 
(orice bănuială de ipocrizie fiind 
exclusă), deci în consecință : să 
fim frumoase ! Fapt pentru care 
ne-am adresat unei specialiste, 
cosmeticiană Eca.terina Drago- 
mirescu, recent înapoiată de la 
un curs de specializare, ținut 
la Paris. Deși interlocutoarea 
noastră e posesoarea unui obraz 
frumos, excelent îngrijit, n-am 
putut evita, dat fiind cerințele 
temei, întrebarea devenită su
perfluă prin evidență :

— Credeți cu adevărat în vir- 
tuțiile cosmeticii ? Nu există, 
oare, reale frumuseți naturale 
care n-au nevoie de amenda
mente ?

— Trebuie să recunoaștem, în
tre noi, onest, inexistența perfec
țiunii și în orice caz a perfecți-

unii durabile. Au dreptate cei 
care afirmă că frumusețe desă- 
vîrșită e mai rară decît geniul. 
Cosmetică tinde către perfecți
onarea înfățișării feminine, de
venind chiar o rămură a este
ticii, cu instituții specializate, 
congrese mondiale, inovatori, 
creatori chiar ai unei noi 
științe, visagismul — ansamblu 
de norme a căror aplicare e în 
stare să pună în valoare carac
terul, stilul, sau să-l amelioreze 
prin construirea unei armonii a 
liniilor și culorilor unui

„XJn machiaj nou, o 
nouă și astfel femeile își 
truiesc un suflet nou", 
Malrăux...

— Ironie neîndreptățită. As
tăzi în lume s-au creat institute 
de înfrumusețare chiar și pe 
lingă clinicile de psihiatrie, toc
mai pentru ca o înfățișare agre
abilă, îngrijită, să creeze buna 
dispoziție, optimismul...

— Așadar, la ce vîrsti credeți 
că se dă startul în cursa pentru 
frumusețe ?

— Intîi de toate să excludem 
din această chestiune aproape 
■medicală orice posibilitate de 
interpretare frivolă : părinții, 
educatorii, tinerii, trebuie să în
țeleagă că tratamentul cosmetic 
nu e semn de ușurătate, preocu
parea pentru un chip luminos 
și pur, neavînd nimic incrimina- 
bil. Cu condiția, firește, să nu 
devină unica, principala preocu
pare. Deci, cursa pentru igienă 
începe chiar din pubertate, iar 
cea pentru frumusețe imediat 
după 20 de ani; mai ales în țara 
noastră unde există o climă as
pră și o bucătărie grea, care nu 
favorizează menținerea unui ten 
impecabil. Din păcate, însă. în 
mod obișnuit, femeile noastre 
apelează la serviciile cosmeticii 
țîrziu, cînd tenurile sînt în făpt 
compromise, iar reparațiile devin 
extrem de dificile, sau aprOape 
imposibile.

— Deci, pentru a preîntâmpina 
asemenea întristătoare ravagii, 
îngrijirea personală e total în
locuită prin tratamentul de spe
cialitate ?

— Dimpotrivă, dar e absolut 
necesar să fie direcționată. Acum 
avem destule produse cosmetice, 
dar ele nu pot fi folosite empi
ric, după sfatul unei prietene, 
sau după culoarea ambalajului. 
Specialista va face lunar un tra
tament complet (nimeni nu-și 
poate face singur un masaj total 
eficient, căci n-are apărate spe
ciale) și fixînd caracteristicile 
tenului va da, calificat, recoman
dări specifice fiecăruia.

— Există și recomandări ge
neral valabile pențru toate re
prezentantele sexului frumos ?

— Nici o cosmeticiană nu poa
te crea echilibrul interior, care 
dă calm, delicatețe, sensibilitate, 
într-un cuvînt, frumusețe spi
rituală.

— .Stop! Aveți grijă în cali
tate de specialistă, ca acest ter
men pretențios să nu devină a- 
panajul și consolarea urîtelor !

— Adică al fetelor și femeilor 
neîngrijite, căci urîte nu există. 
Dar tocmai în scopul amintit, să 
nu uităm că această frumusețe 
primordială, mă refer la cea spi
rituali, are o oglindă exterioară 
care ne obligă multiplu: viață 
echilibrată, sănătate, sport, gim?- 
nastică, plimbări în aer liber; 
cît despre față, fiindcă pe ea o 
arătăm oamenilor, în primul rînd 
trebuie nu numai din cochetărie 
ci și din considerație față de se
meni s-o prezentăm în varianta 
optimă.

— Sînteți amica sau inamica 
fardului ?

— Partizană a moderației. Ci
ne nu știe să se fardeze bine, e 
preferabil să renunțe, ori să con
sulte cosmeticiană. Fardul stri
dent. aplicat adesea abuziv ade
seori chiar de fetele tinere, nu 
înfrumusețează niciodată, ci a- 
propie totdeauna vulgaritatea. 
In schimb, conturarea inteli
gentă a trăsăturilor prin îmbina
rea abilă și discretă a culorilor, 
pot sublinia cu succes expresi
vitatea. Atunci, chiar cei mai 
atenți ochi, nu impută, ci apre
ciază. Și fiindcă ați citat la în
ceput un dușman al machiajului 
— prozator — dați-mi voie să 
vă amintesc că un poet — Bau
delaire — remarcă admirativ 
într-un vers : „Pe acest ten săl
batic de brun, fardul eră su
perb". Să avem deci încredere 
în gustul poeților...

VIORICA TANASESCU

obraz, 
rochie 

alcă- 
spune

MEDICAMENTELE TINEREȚII VEȘNICE
2. Alimentația reprezintă o 

altă pirghie esențială pentru 
menținerea tinereții. Abuzu
rile de anumite categorii de a- 
limente sint întotdeauna vătă- 
toare*: și, cînd spunem „anu
mite", ne gindim la orice ali
ment care este luat în canti
tate mai mare decît necesar. 
Tratatele de nutriție prevăd 
că între glucide, protide și li
pide (grăsimi) trebuie să exis
te o proporție armonioasă. In 
special abuzul de dulciuri și 
de grăsimi trebuie evitat, în- 
trucît el duce la obezitate și, 
ulterior, la depunerea unor 
substanțe dealungul arterelor, 
ceea ce va provoca arterios- 
cleroza. Obezitatea — pe 
lingă aspectul său disgrațios 
— reprezintă o povară conti
nuă pentru organism și o cau
ză frecventă de imbătrînire 
precoce. De altfel, se știe că

oamenii grași au o medie de 
viață cu aproximativ 5-10 ani 
mai scăzută decît oamenii cu 
greutate normală. Nu trebuie 
uitată importata vitaminelor 
preluate direct din alimente, 
în special cele conținute în 
fructe și legumele verzi. Fete
le au tot interesul să foloseas
că multe verdețuri, salate, 
fructe cuprinzînd celuloză în 
proporție mare.

3 Fumatul și alcoolul îmbă- 
trînesc rapid. La vîrsta ado
lescenței, mulți băieți și des
tule fete se apucă de fumat 
pentru că au impresia că asta 
„îi face adulți". De la o simplă 
„poză** — pentru că la înce
put nimănui nu-i place fumul 
de tutun — se ajunge la obiș
nuință. Substanțele conținute 
în fumul de tutun devin o ob
sesie : ele sint cerute neînce
tat de organism. Este mult

mai greu să te lași de fumat 
decît să nu te apuci! Nu mai 
este nevoie să înșirăm deza
vantajele pentru sănătate: de 
la bronșita care apare la ab
solut toți fumătorii, pînă la 
tulburările grave vasculare, 
cardiace, de digestie și în sfîr- 
șit la tumorile canceroase. 
Mai este necesar să subliniem 
că toate aceste suferințe duc 
la o imbătrînire rapidă ? Ade
vărat este că tinerețea trece 
mai repede în fum de tutun ! 
In ceea ce privește alcoolul, 
se știe că, departe de a fi un 
excitant al creierului, el este 
un depresiv, care scade facul
tățile intelectuale și — prin 
arderile interne- — duce la o 
uzură rapidă a organismului.

4. Utilizarea judicioasă a 
timpului liber are o mare im
portanță pentru arsenalul de 
luptă in vederea menținerii

dr. Leonid Petrescu

tinereții. Intr-adevăr, aici a- 
vem o liberă alegere — și, 
după cum ne orientăm bine 
sau prost, putem face ca or
ganismul nostru sa beneficieze 
sau nu, de pe urma orelor zii- 
nice și a zilelor săptămînale 
de odihnă. De la început, tre
buie spus că odihna nu tre
buie să fie pasivă ci activă. 
Pentru tinerele care sînt ocu
pate în cursul zilei cu învă
țătura, se indică în mod im
perios activitatea in aer liber, 
sportul, gimnastica. Fiziologii 
argumentează impresionant 
în această privință. Ei arată 
că în creier munca intelectua
lă este însoțită de formarea u- 
nor zone de activitate. Nimic 
nu odihnește mai bine cel mai 
nobil organ al corpului nos-

tru decît intercalarea unor ac
tivități de alt ordin (activita
te fizică); se nasc în creier cu 
totul alte zone de activitate 
care induc în același timp un 
repaos total al celulelor pînă 
atunci active.

In afară de aceasta, o acti
vitate sportivă — sau numai 
gimnastică — executată mo
derat, fără eforturi excesive, 
asigură o mai bună funcționa
re a organismului nostru și 
deci o evitare a multor afec
țiuni — in concluzie, prelungi
rea tinereții!

Activitatea în aer liber, în- 
sfîrșit, este foarte importantă 
pentru toți tinerii care-și pe
trec numeroase ore din zi în 
săli aglomerate de cursuri, in 
biblioteci prăfuite. Aerul în
chis, adeseori bogat in bioxid 
de carbon, duce la o stare de 
oboseală, cîteodată la dureri 

i

de cap și amețeală ce par 
multora cu totul inexplicabile.

5. Pauzele de muncă. Iată 
încă o recomandare pe care o 
facem tuturor tinerelor ce vor 
să evite epuizarea și să-și a- 
sigure de pe acum o tine
rețe prelungită. Intr-adevăr, 
fiziologia arată că, în proce
sul învățăturii, după fiecare 
oră de concentrare intelectua
lă este bine să se intercaleze 
cinci sau zece minute de acti
vitate fizică — gimnastică, 
plimbare în aer liber — care 
echilibrează organismul nos
tru, înlătură oboseala.

6. Evitarea utilizării abuzi
ve a medicamentelor. Nu fa
ceți din medicamente fetiș. 
Orice medicament este în ace
lași timp un toxic. O durere 
de cap trece nu numai cu an
tinevralgice, dar și cu aer cu
rat. Oboseala se risipește prin

odihnă și nu neapărat cu a- 
jutorul cafelelor. Nu vă mirați 
că am trecut cafeaua la acest 
capitol: se știe că ea acțio
nează prin intermediul unor 
alcaloizi bine cunoscuți, care 
au un efect puternic asupra 
creierului și inimii. Nu în
seamnă. neapărat, să nu mai 
bem cafea: dar nu cu exage
rare și în nici un caz pentru 
un efect terapeutic sau de 
„excitare a funcțiilor intelec
tuale" : aceasta nu poate de
cît să ducă la obișnuință și la 
un consum exagerat și deci 
periculos. Or, utilizarea frec
ventă a unor asemenea exci- 
tanți este o cale sigură spre 
imbătrînire precoce !

Desigur, rețetele de mai sus 
nu epuizează problema tine
reții veșnice, dar ele vă ofe
ră cîteva repere sigure, pe ca
re nu trebuie să le neglijați.
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PSEVDO^ANTINOMII
Sîmbătă dimineața, Ion Iliescu, 

ț»rim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului. a primit la Comitetul 
Central al U.T.C., delegația Uni
unii Tineretului Comunist Leni
nist (U.T.C.L.), condusă de Ta
mara Kuțenko. secretar al C.C. al 
U.T.C.L. care, la invitația 
C.C. al U.T.C., face o vizită în 
țara noastră.

La disbuții, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă cordială, de 
prietenie au participat, de aseme
nea. Floarea Ispas și Ion Popescu, 
secretari ai C.C. al U.T.C., acti
viști ai C.C. al U.T.C.

★
Sîmbătă după-amiază a pără

sit Capitala îndreptîndu-se spre 
Praga, delegația Uniunii Tinere
tului Cehoslovac (C.S.M.) con
dusă de Miroslav Hlăsek, vice
președinte al C.S.M., care a vi
zitat țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față Walter 
Iosif, secretar al C.C. al U.T.C., 
activiști ai C.C. al U.T.C.

★
Lunî a plecat la Beirut secre

tarul general al Secretariatului 
General al Consiliului de Mi
niștri, Ion Drăgan, care, la in
vitația lui N. Akkari, secretar ge
neral al Președinției Consiliului 
de Miniștri din Liban, va face 
o vizită prietenească în această 
țară.

★

Consiliul Național al Cercetă
rii Științifice a oferit luni seară, 
în saloanele restaurantului Athe- 
nee Palace, un cocteil în cinstea 
participanților la „Reuniunea ex- 
perților în politica științei, pregă
titoare a conferinței miniștrilor 
științei din statele europene 
membre ale U.N.E.S.C.O.". Reu
niunea își începe lucrările marți, 
la București.

Se postulează adesea existența 
unei contradicții de neîmpăcat 
între obiectivitate, ca măsură 
exactă, rece și implacabilă a lu
crurilor și preferință, ca mani
festare profund subiectivă, cu o 
coloratură afectivă pronunțată și 
cu o tendință spre arbitrar. O- 
biectivitatea apare ca un imperiu 
ce poate fi cîntărit, verificat, 
stabilit cu rigoare, preferințele 
dimpotrivă, sînt considerate a fi 
incontrolabile> greu sau imposi
bil de explicat și atît de mobile 
încît par a personifica mișcarea. 
Intr-o asemenea accepție, obiec
tivitatea apare statică, fixă, rigi
dă, preferințele dimpotrivă dina
mice. flexibile, schimbătoare. 
Opoziția prezentată mai sus — 
nu lipsită de o parte de adevăr 
— este însă excesivă, simplifica
toare și inacceptabilă ca atare.

în primul rînd, interesează do
meniul la care ne referim. Dacă 
este vorba de realitatea naturală, 
dezvoltarea ei este de o obiecti
vitate implacabilă și a vorbi de 
preferințe este un nonsens : de
geaba am dori ca soarele să se 
învîrtească în jurul pămîritului 
sau corpurile grele să rămînă 
suspendate în aer, o atare „pre
ferință" nu se va împlini nicio
dată.

în viața socială deși avem 
de-a face cu oameni a căror vo
ință și dorință nu poate fi ne
glijată, prin intermediul milioa
nelor de indivizi își croiesc 
drum legile sociale care, fiind 
rezultanta ciocnirii tuturor aces
tor forțe, au dobîndit o obiecti
vitate de nerăstumat: degeaba 
ar dori exploatatorii să întoarcă 
roata istoriei, 
posibil. Cu 
s-a schimbat 
aici intervine
mersul obiectiv 
poate fi grăbit sau încetinit sau

uneori pentru o perioadă deviat 
de la sensurile sale inițiale.

în domeniul produselor spiri
tului — știință, filozofie, ihorală, 
artă — noțiunea de obiectivitate 
se schimbă. Nu mai este vorba 
de realitate ca atare, obiectivita
tea nu rezidă deci în însușiri fi
zice, chimice, biologice sau so
ciale existente în viață, ci în ra

nei teze nu depinde de individ, 
în timp ce în cazul opțiunii eti
ce, al gustului artistic și-au făcut 
loc , cu , drept de cetățenie prefe
rințele, dorințele.

înseamnă oare aceasta că mo
rala sau arta sînt tărîmuri ale 
subiectivității pure, că aici cu
vintele lege, necesitate, obiecti
vitate nu au ce căuta ? Evident 
că nu. Preferințele sînt fără în
doială extrem de pronunțate, 
dreptul de a alege între diverse 
soluții, căi, opere nu este îngră
dit prin decrete-legi dar va
riația, diversitatea determinată

ORIECFIWA IE
Șl PREFERINJĂ

d« ION PASCADI

lucrul rămîne im- 
toate acestea ceva 
față de natură : 

conștiința umană, 
al dezvoltării

port area conștiinței umane la ele. 
Valorile de orice tip sînt obiec
tive sau nu, după cum ele se în
scriu pe scara legilor progresu
lui și corespund realității dar a- 
vem de-a face aici cu un tip de 
obiectivitate sui-generis. E vorba 
de o obiectivitate a formelor spi
ritului care presupune confrun
tarea cu termenii materiali la 
care se referă și care nu rezidă 
nici în obiect, nici în subiect, 
nici în relația dintre ele, ci în 
produsul nou apărut, în valoarea 
constituită și funcționînd social
mente.

Nici aici lucrurile nu se pun 
la fel în diverse forme ale spiri
tului : în știință adevărurile nu 
se supun preferințelor decît prin 
mistificarea lor, în filozofie va
labilitatea unui sistem sau a u-

de personalitatea celor care se
lectează nu este totuși nelimita
tă și în afară de orice cerință de 
ansamblu. Afinitatea sufletească 
existentă între prieteni, opțiunea 
liberă, între mai multe căi de ur
mat, individualitatea gustului 
sînt reale și-ar fi absurd, nefi
resc să le ignorăm. Preferind 
însă, noi nu ne înscriem mai pu
țin în coordonatele unui anumit 
sistem de valori, iar acesta, în 
ansamblul său, are o determinare 
socială mult mai largă care-i 
conferă și o anumită obiectivita
te. De aici, desigur nu trebuie 
trasă concluzia că diversele sis
teme de valori sînt echivalente, 
că pozițiile axiologice fundamen
tale opuse ar fi la fel de obiec
tive și justificate. Gusturile in
dividuale se înscriu în perime
trul unui ideal, alegerea etică în-

tr-un oaz sau altul depinde de 
sistemul generabde norme adop
tat de individ, iar acestea sînt său 
nu concordante cu cerihțele rea
lității, cu sensurile progresului 
social»

Din acestea nu rezultă însă că 
preferința rămîne întotdeauna 
subiectivă și că obiectivitatea ar 
fi neutră din punct de vedere 
axiologic. Se poate întîmpla ca 
dorințele individuale să fie con
sonante cu cerințele sociale gene
rale și prin aceasta ele devin o- 
biective, tot așa cum situarea pe 
o poziție conformă cu sensul 
dezvoltării nu exclude, ci dim
potrivă presupune opțiunea, axio
logică. Obiectivitatea nu înseam
nă deci neutralitate absolută, ci 
doar consonanță cu sensul real, 
iar această consonanță poate să 
fie profund atașata unei poziții 
negînd alta, fără a deveni astfel 
neapărat îngustă, limitată, stri
vită de parțialitate. Adeziunea 
față de sistemul de valori politi
ce, etice, filozofice, artistice ale 
socialismului, atitudinea partini
că este în acest caz chiar che
zășia obiectivitătii acestor valori 
întrucît alegerea s-a făcut prin 
situarea pe poziția progresistă, 
avansată pe care epoca o presu
pune.

Iată deci că avem de-a face 
cu poli care nu numai că nu se 
exclud, dar se întrepătrund, că 
antinomia obiectivitate-preferință 
nu poate fi absolutizată, ci tre
buie considerată — acolo unde 
este cazul — cu relativitatea ne
cesară. Luptînd pentru afirmarea 
libera a personalității, deci pen
tru opțiuni, preferințe nestînje- 
nite de canoane exterioare, tre
buie să ținem seama în același 
timp de faptul că acestea se in
tegrează într-un ansamblu a că
rui generalitate socială și ale că
rui sensuri presupun obiectivita
te. Conflicte între dorințele su
biective individuale și cerințele 
obiective generale, direcția rea
lă a dezvoltării însăși pot să in
tervină uneori, fără a fi însă c 
fatalitate, iar rezolvarea lor o va 
da întotdeauna unicul judecător 
care nu poate greși: practica.

Conul de
(Urmare din pag. I)

umbră al rutinei

-r
— Alo. ați putea 

să ne informați ce 
manifestații sportive 
le sînt 
sîmbătă și 
studenților 
teni ?

Această 
am adresat-o telefo
nic tovarășului TUL
VAN, șeful comisiei 
sportive a asociației 
studenților din Bucu
rești. Reproducem cu 
exactitate răspunsul^,

— Astăzi (n.n. sîm
bătă) nu avem dtcît 
trei întîlniri de vo
lei și... Un moment 
să cercetez dosarul..f 
Da, da ăr mai fi ce
va meciuri de fotbal 
pe „Politehnica" și 
și „Tei". Dar nu știu 
ce fechipe se întâl
nesc. Atletism, bas
chet, handbal nu a- 
vem săptămîna acea
sta. Săptămîna vii
toare sper să fie 
mai bogată în mani
festații sportive.

Asta m ceea ce 
privește ziua de sîm
bătă. Dar duminică ? 
Duminică nici-o ma
nifestație sportivă.

La sala de sport a 
Institutului Pedago
gic am avut ocazia 
să asistăm la o în
tâlnire de volei femi
nin, mai bine zis la 
o parodie de volei, 
între echipele I.C.F. 
și Medicina. Prima 
echipă a reușit să 
prezinte opt jucătoa
re, iar cea de a doua 
șapte. Cercetăm foa
ia de arbitraj. în 
dreptul echipei I.C.F. 
sînt trecute zfece ju
cătoare, iar la Medi
cina nouă. Surpri
zele continuă.

— De ce nu 
prezentat toate 
cătoarele la __ ,
întrebăm pe M. ȘER- 
BĂNESCU, jucătoa
re de rezervă la 
I.C.F.

— Ba, este prezent 
întregul lot. Sîntem 
toate opt.

Nu mai e cazul să 
arătăm antrenorilor 
că acest fel de a pro
ceda nu este decît 
un mod de a-fi fură 
singur căciula.

rezervate 
duminică 
bucureș-
întrebare

s-au 
ju- 

meci,

La Baza sportivă 
„Politehnica" avea 
loc întîlnirea de fot
bal dintre echipele 
Politehnica și Artele. 
Cu chiu, cu vai, Po
litehnica, una din 
fruntașele seriei stu
dențești a campiona
tului municipal de 
calificare a reușit să 
încropească 11 jucă
tori. Am vrut 
stăm de vorbă 
antrenorul dar... 
plecat la meciul 
Divizia B. Politehni
ca — Metalul, 
cei prezenți 
nu știa cîte 
participă în 
serie ’

să
CU 

era
de

Din 
nimeni 
echipe 

această

mai de sport nu le 
arde studenților.

Nu trebuie trasă 
de aici concluzia că 
studenții bucureșteni 
nu vor să practice 
sportul. în apropie
rea terenului Poli
tehnica, pe niște mai
dane pline de praf 
și pietre, peste opt 
echipe de fotbal, im
provizate, jucau cu 
o pasiune pe care am 
vrea-o prezentă și la 
fotbaliștii din divi
zia națională. Cine 
erau ? Studenți de la 
Institutul Politehnic. 
Oare nu se poate fa
ce chiar nimic pen
tru ca acești tineri

care îi aliniază pe membrii co
misiilor. O singură întrebare a- 
dresată tinerilor care frecven
tează clubul acesta ar fi fost 
de ajuns pentru a obține unani
mitatea de voturi. întrebarea în
târzie însă...

Posibilitatea unor discuții cu 
tinerii înșiși, pentru a spune EI, 
cine ar putea face parte dintr-o 
comisie sau alta este exclusă 
printr-tm astfel de procedeu. Și, 
o dată cu ea, și posibilitatea de 
a cunoaște cu adevărat valen
țele activului obștesc.

Toți șefii de comisii cu care 
am stat de vorbă au senzația că 
nu lucrează în comisiile respec
tive, împreună cu ceilalți 
membri, ci că se ocupă de ele. 
Sau, cum ni s-a spus la Miercu
rea Ciuc : „Noi, ca activiști sala- 
ria-ți, vom urmări dacă membrii 
comisiei se achită" (Peter San
dor). Ceea ce explică dintr-odată 
optica deformată cu care s-a în
ceput activitatea în unele co
misii, una și aceeași optică cu 
cea de pînă nu de mult, cînd 
prea mulți activiști se ocupau, 
se pre-ocupau sau urmăreau și 
nu mai avea cine să pună umă
rul la treabă. Integrarea șefului 
de comisie între ceilalți membri, 
pînă la confundarea cu ei, este 
absolut necesară în condițiile 
actuale, pentru afirmarea noii 
orientări ale cărei baze au fost 
puse deja. Iată de ce trebuie în
ceput cu cunoașterea intimă și 
cu selectarea exigentă a celor ce 
își vor fi, unul altuia, tovarăș de 
drum. Necunoscuții din compar
timentul unui tren, chiar dacă 
mai schimbă cîte o vorbă, nu-și 
pot asuma un țel comun de du
rată. Din simplul motiv că reu
nirea lor este întâmplătoare și 
fiecare coboară la stația sa. Dacă 
vreodată șeful comisiei se va 
găsi în fața unei săli goale, nea- 
vînd cui să mai vorbească, a- 
ceasta se va întimpla numai și 
numai din cauză că a avut cu
rajul și indiferența de a conduce 
un colectiv în care oamenii, din 
politețe, și-au declinat doar nu
mele de familie. O lecție servită 
de realitate va demonstra a- 
tunci, convingător comitetului 
județean U.T.C. că înălțarea li
nei construcții nu poate începe 
cu montarea ușilor și ferestre
lor.

Dar mai bine să nu așteptăm 
pînă atunci...

lectiv. Șefii de comisii pe care 
i-am cunoscut își „scutiseră" 
însă membrii comisiei de o ast
fel de „corvoadă", asumîndu-și 
dreptul de a gândi ei singuri 
pentru toți ceilalți : „Acțiunile 
pe oare le-am propus sint ideile 
mele și am considerat că sînt 
necesare" — ne spunea E. Duică. 
Și în consecință, dacă propune
rile erau „ideile sade", s-o fi gân
dit probabil ca și realizările să 
fie tot ale sa'le: dedesubtul tu
turor celor 12 probleme din 
notă era scris limpede — „Răs
punde : Duică Elian". Ca și în 
nota de probleme a comisiei 
licee și școli generale a jude- 
țenei U.T.C. Covasna, unde de 
aproape toate obiectivele propu
se răspunde sau secretarul cu 
școlile, sau șeful secției, sau 
celălalt activist, său toți la un 
loc. Restul comisiei nu mai avea, 
iarăși alt rost decît acela de a 
figura pe un tabel. Șeful ei o 
condamnase de la bun îiw:eput la 
inactivitate, o legase de mîini și 
de picioare, prin simplul fapt că 
nu a dat nimănui nici o răspun
dere, cît de mică. Le-a acaparat 
el pe toate. Ceea ce așeza inevi
tabil, de la început, un start de 
neîncredere care păstra intactă 
distanța între „el, el, el și cei
lalți" și împiedica, prin urmare, 
apropierea de care era atîta 
nevoie.

Neîncrederea aceasta apriorică 
în posibilitățile activului s-a 
strecurat, după cum se observă, 
și în condițiile actuale de lucru, 
cînd atribuțiile lărgite ale 
U.T.C. și terenul fertil de acțiu
ne lasă un loc încăpător pen
tru afirmarea inițiativei și fan
teziei. Loc care deocamdată con
tinuă să rămînă gol și pe care, 
în scurtă vreme, se poate ivi, 
fără să știi cînd, rutina și iner
ția. Suspiciunea cu care este pri
vită, pe sub sprîncene, contribu

ția pe care și-ar putea-o aduce 
activul obștesc. („Știți și dum
neavoastră, sînt nesalariați, fac 
și ei ce pot !“), dar fără să i se 
dea nici prilejul să o facă, este 
deocamdată primul pas. O dată 
ce nu sînt stimulați în nici o di
recție, membrii unei comisii vor 
continua să stea undeva într-un 
punct mort, iar după cîtăva vre
me tot comitetul județean U.T.C. 
se va plî-nge că sânt inactive 
comisiile sale, că nu pot fi an
trenate etc.

Tovarășul Duică afirma că nu 
discutase cu nimeni pînă atunci, 
amănunțit, ce are de făcut comi
sia sa și că ceea ce face acum 
e numai ..pe baza studiului și 
experienței pe"sonale" (lucru de 
care nu poartă răspunderea de
cît comitetul județean însuși al 
U.T.C.). Dincolo de distanțe, a- 
firmația se întîlnește cu cea au
zită la Harghita, de la Peter 
Șandor : „Ceea ce știu în pre
zent, știu din practica de pînă 
acum". Iar „experiența perso
nală", „practica de pînă acum" 
— în ce constau ? în aceea că 
știau dinainte — de cînd era re
giunea — că așa arăta un plan 
și o comisie și atunci au crezut 
că așa trebuie. Tot de atunci, 
de eînd era regiunea, au reținut 
că existenta comisiilor e o ce
rință a organelor superioare și 
nu o cerință izvorîtă din hatura 
muncii lor. Comisia nu este în
țeleasă ca un prețios ajutor, ci 
ca o bătaie de cap în plus. Iată 
cum. prin urmare, cu sau fără 
intenție, a fost preluată o men
talitate, care poate era frecventă 
„cînd era regiunea", deși nici 
atunci nu erau legiferate super
ficialitatea și formalismul, și a 
fost introdusă pe scara de ser
viciu în actualitate. Și se lu
crează în continuare după „stilul 
vechi". La care ne vom referi 
în articolul următor.

PALMARESUL ESTRADEI

Eu, eu, eu. Dar ceilalți ?

DIN
NOU

DUMINICA
SPORTIVA

a studenților 
bucureșteni

în afara unei întîl- 
niri de volei în sala 
Conservatorului și 
probabil un meci 
de fotbal la „Tei" ni
mic pentru studenții 
sportivi bucureșteni. 
Cam la atît s-a re
zumat activitatea 
sportivă a celor pes
te 40 000 de studenți 
din Capitală sîmbătă 
după amiază. Și, nota 
bene, toate aceste 
întreceri au fost or
ganizate de Consiliul 
Municipal pentru E-
ducația fizică 
sport București.

Activitatea sj 
tivă studențească 
desfășoară cu 
dezinteres încît 
face impresia 
cei de la comisia 
sportivă a Asociației 
studenților așteaptă 
„sesiunea" cînd nu-

să-și dispute un cam
pionat organizat pe 
grupe, an sau facul
tăți ?

Deși informați de 
tov. Tulvan că dumi
nică nu au loc abso
lut nici un fel de 
manifestații sportive 
am mai dat o raită 
pe la „Politehnica". 
Stupoare ! Avea loc 
„Politehniada" de at
letism. Zeci de tineri 
se întreceau în pro
bele de alergări, să
rituri, aruncări...

Ne întrebăm : oare 
acest mod de a or
ganiza manifestațiile 
sportive pentru stu- 
denți este perma
nent ? Sau ne înșe
lăm ? Așteptăm alte 
duminici pentru a da 
o „erată".

DAN VLAD

(Urmare din pag. 1)

PREMII DE INTERPRETARE 
ACTORICEASCĂ

Premiul I : Grupului comic al
cătuit din Puiu Hațeganu. Cornel 
Moldovan și Eric Monyak (Cluj). 
Un alt premiu a fost acordat cu
plului comic Radu Suliman — 
Mihai Costescu — Brașov.

FORMAȚII ORCHESTRALE
Estradă

Premiul I . Orchestra ansam
blului de estradă din C. U. Cluj ; 
Premiul II : Orchestra ansamblu
lui de estradă din Tg. Mureș ; 
Premiul III : Orchestra ansam
blului de estradă al Universității 
București.

Muzică ușoară
Premiul I : Formația „Meteor" 

(Iași) • Premiul II : Orchestra de 
suflători din C.U. Brașov ; Pre
miul III : Formația C.U. Titni-. 
șoara.
Formații vocal-înstrumentâle 
„Beat“

Premiul „Beat’68“ : formația 
..Phoenix" (Timișoara) • Premiul 
I : Formația ..Mondial" (Politeh
nica București) ; Premiul II : 
Nu s-a acbjrdat; Premiul III : 
Formația „Roșu și negru* (Iași).

în cadrul acestei categorii au 
mai primit mențiuni ale juriului 
soliștii vocali Ion Chîrcoiașu 
(Iași), Gheorghe Mitelman( Tg. 
Mureș)

COMPOZITORI — INTER-

PREȚI AI PROPRIILOR LU
CRĂRI

Premiul I : Florin Bordeianu 
(Timișoara) ; Mențiuni : Monica 
Bozac (Cluj) și Daroczi Zsuzsana 
(Tg. Mureș). Mențiune specială 
„pentru originalitatea creației și 
interpretării" : Mărcii Silvia 
(Cluj).

COMPOZITORI
Premiul I : Eric Monyac

(Cluj) ; Mențiune : Pompiliu HEa- 
teganu (Cluj).
SOLIȘTI VOCALI DE MUZICA 

UȘOARĂ
Premiul I : Aq ui lina Severin 

(T imișoara) ; Gabriel Drăgan 
(București) • Premiul II : Ileana 
Chira (Cluj); Premiul III : Mini
na Dobrescu (Craiova); Ștefan 
Cojocarii (Iași) ; Mențiuni : Livia 
Popescu, Elena Mauc (Timișoara), 
Lenuș Popovici (Iași), Melania 
Chiriacescu (București), Octavian 
Cadîa (Cluj), Puiu Năstase, Mir
cea Htin (București) ; Milan Iur- 
covici (Craiova).

Juriul a acordat, cîte un pre
miu de interpretare și duetelor 
voc.ald, surorile Sanda și Mioara 
Sîntu; Sanda Sîntu — Dorn 
Munteanu (Cluj); Delia Lucaciu 
— Stela Enache.

Din partea redacției de muzi
că ușoară a Radiodifuziunii au 
fost acordate: Premiul ..Metro
nom 68“ : Formației „Phoenix" 
(Timișoara); Mențiuni ..Metro- 
nom’68“ : Formația „Mondial" 
(București), „Roșu șl negru" (Iași) 
Si studentei Monica Bozac (Cl’ij)

in împrejurările întilnite de 
noi, multe din comisii urmau să 
fie convocate doar pentru a ri
dica mînâ sa voteze. Altfel, totul 
fusese pregătit din timp, și „nota 
de probleme", și tabelul cu com
ponența lor. nu mai trebuia de- 
cît 6 mică formalitate : ședința. 
Programul elaborat, nota de pro
bleme, ca să fie cu adevărat 
utilă, ar fi trebuit să fie întoc
mită nu de unul singur, ci de 
toți la un loc, după un efort co

C. VASILE

vor fi

După disputele de duminică 
dimineața, de pe „Republicii" 
între fotbaliștii școlari din Cluj 
și București — prima manșă — 
iată că astăzi ni se oferă pri
lejul sâ vedem la lucrți alți a- 
dolescenți talentați. Speranțe 
și certitudini ne conferă și 
aceste fapte sau. mai bine 
zis, amănunte : echipele cu 
team-uri alcătuite din elevi ai 
școlilor profesionale — poartă 
denumiri evocînd tradiții 
scumpe pentru fotbalul româ
nesc : Ripensia (Timișoara)
Șoimii (Sibiu) F. C. Craiova 
(Craiova) și Juventus (Bucu
rești). Aceasta sînt formațiile 
calificate, în urma unor între
ceri pasionante în cadrul faze
lor preliminare, pentru turneul 
final ce' se desfășoară începînd 
de astăzi, oiele 15,30, pe stadi
onul Dinamo din București. în 
joc, Trofeul challenge „Primă
vara" (potrivită titulatură, ea 
ducîndu-ne cu imaginația la... 
primăvara fotbalului nostru), 
trofeu pentru cucerirea căruia 
poate face tentativă orice echipă 
alcătuită din elevi ai școlilor 
profesionale. întrecerea va avea 
4 ediții anuale — fapt ce asigu
ră o continuitate în activitatea 
fotbaliștilor juniori din această 
categorie.

între alte indicii care ne ofe
ră încredințarea că protagoniștii 
acestui binevenit și original fes
tival fotbalistic sînt rezerve 
autentice pentru schimbul de 
mîine al fotbalului nostru — 
nu trebuie uitat că cele -mai va
loroase pepiniere, în acest sens, 
au fost întotdeauna școlile 

profesionale — îl considerăm și

pe acela că reintră pe scena ti
neri ale căror nume — Albu, 
Merced (Timișoara) Rădulescu 
(București) Dragoman, Greavu 
(Sibiu) etc., nume binecunoscute 
în fotbalul românesc.

Și. în sfîrșit, un alt argument 
îl constituie și faptul că de pre
gătirea lor s-au ocupat cu dra
goste și seriozitate, oameni de 
suflet ca Bindea, Deheleanu, 
Dunăreanu, Brandabura, Dra
goman între care unii vestiți in
ternaționali ale căror eforturi, 
conjugate cu cele depuse de 
profesori, antrenori, organiza
torii competiției, cadre din mi
nistere etc. au concurat și au 
asigurat acest succes. Pentru că 
este, realmente, un succes.

Ceea ce invită cu o forță 
irezistibilă spectatorii și spe
răm că printre ei 
destui fotbaliști — să ia loc în 
tribune nu este nici faptul că 
meciurile sînt arbitrate de cei 
mai buni arbitri — unii purtînd 
ecusonul F.I.F.A. șl că echipele-s 
pregătite de antrenori pricepuți 
— o garanție că se va juca un 
fotbal spectaculos — ci nouta- 
tatea că echipele vor practica 
un joc ce va face unele derogări 
de la actualele prevederi ale 
regulamentului. Deci, pentru 
prima oară, în țara noastră se 
procedează la asemenea expe
rimente. Astfel, ineditul inter
pretării regulilor de joc va 
consta în faptul că aruncările de 
la margine se vor executa cu 
piciorul de pe locul unde a ieșit 
mingea, cornerele vor fi execu
tate din locul unde a ieșit ba
lonul etc.

E NEVOIE TOTUȘI DE TEORIE
(Urmare din pag. I)

știință tipie neaplicabilă în practica vieții cotidiene. Totuși, as
tăzi lansarea sateliților în cosmos se face conform legilor meca
nicii cerești și grupuri mari de ingineri, ca să-și practice prepria 
lor meserie, au nevoie să învețe mecanica cerească.

Tot atit de impresionant e cazul matematicii logicei.
Logica după vremea lui Aristot cel puțin era un capitol de fi

lozofie, de care un om serios putea să nu se îngrijească. Ca să 
gmdească, gîndea cu bunul lui simț. Logica insăși, cu vastul ei 
capitol despre silogism, părea incontestabil lipsită de ori ce in
teres pentru un om practic.

Astăzi, însă, automatele de un anume tip (așa zisele automa
te finite) sînt studiate cu ajutorul logicei formale in forma ei 
cea mai puțin apreciată pînă nu de mult. Și anume de logica 
matematică. Mai mult decît atît, organizarea programării pentru 
mașinile de calcul cere cunoștințe serioase tot de logică formală, 
bineînțeles matematizată.

Iată de ce astăzi logica formală, sub forma el de logică mate
matică e considerată ca instrumentul cel mai puternic al teh
nicii moderne.

Iată de ce nu putem renunța la cercetarea teoretică iără apli
cații cunoscute. Ea va genera, de asta sîntem siguri, fără să pu
tem indica cum, aplicațiile viitorului. Teoria e rezerva tehnică 
a practicii viitorului.

(Urmare din pag. 1) 

revendică un loc în ierarhia des
coperitorilor sau inventatorilor 
pentru că efortul de a crea, de a 
obține noul există pretutindeni, 
lâ fiecare, in munca de zi cu zi.

La o mare uzină metalurgică, 
un muncitor inovator îmi vorbea 
despre pasiunea noului ca fiind o 
orientare esențială a activității 
lui. Nu era mașină pe care să 
n-o fi cunoscut în detaliu, căreia 
să nu-i fi adus o cît de mică ra
ționalizare. Inovațiile însemnau 
pentru el o nmiă meserie, mult 
mai complexă decît cea de bază, 
dar și mult mai plină de satis
facții. Nu i se părea neobișnuită 
preocuparea lui zilnică de a găsi 
ceva nou, de a depăși fazele sta
tice ale cunoștințelor sale. Mun
citorul cu peste 30 de ani ve
chime în producție mi-a dezvă
luit atunci procesul intim al de
venirii oricărei idei de înnoire:

— Cred că doar oamenii ne
mulțumiți de o stare dată, cei 
mereu curioși, mereu interesați 
de ceea ce fac, pot gîndi și rea
liza noul.

Și, intr-adevăr, noul înseamnă 
această posibilitate de a privi 
dincolo de lucrurile cunoscute, 
de relațiile bine stabilite, în
seamnă a cerceta, iscodind, ra
porturile noi care se pot naște 
între un element și altul, pro
cesele și fenomenele noi, în
seamnă a-ți păstra curiozitatea și 
inteligența mereu trează, înir-o 
continuă mișcare, capabilă să re
cepteze orice vibrație a necu
noscutului.

— M-am gîndit că... încep ex

plicațiile cei care-mi vorbesc des
pre noul căutat, descoperit în ac
tivitatea profesională. Gîndul 
premerse fapta într-un proces si
nuos, demn de gravitatea și im
portanța marilor descoperiri. 
Simplitatea constatării „m-am 
ginait că...* reflectă, pe lingă 
imensele rezerve ale noului care 
se ascund în mecanismul zilnic 
al gîndirii noastre și aspectul in
dividual, aproape intim al 
creării lui. Nu ne putem concepe 
existența fără această banală 
constatare care reprezintă nevoia 
noastră lăuntrică de a ne depăși, 
de a găsi forme noi în care să 
încadrăm ascensiunea noastră 
spre mai bine.

Unii afirmă că sînt meserii care 
permit gtndirea creatoare și me
serii care, orice ar face, rămîn în 
limitele unor cunoștințe și me
tode de mult stabilite, imposibil 
de depășit. Aparent, s-ar pvttea 
să fie așa, pentru că sînt profe
siuni care concep, elaborează, și 
altele care execută, aplică. Dar 
interferența dintre ele nu dove
dește decît că etapele succesive 
ale noului cuprind atît o muncă 
de concepție cît și una de exe
cuție. In Institutul de proiectări 
automatice există un sector de 
cercetare și unul de proiectare. 
Ideea, soluția nouă, se naște în 
primul sector înzestrat cu oa
meni dotați pentru meserie cît 
și cu aparatură necesară cerce
tării. ProiectanțH o transpun pe 
hîrtie, dînd ideii consistența ma
terială, apropiind-o de aplicarea 
ei în practică, și mai departe, 
în producție, muncitorii execută 
comenzile impuse de proiect. 

Drumul poate fi reconstituit de 
la locul de producție spre cer
cetător, pentru că soluția nouă 
pe care o încearcă, o studiază 
el s-a născut din cunoașterea 
unor necesități din procesul pro
ductiv. Cine ar putea stabili, cu 
adevărat, unde se naște noul ? 
De multe ori, inovații pe care 
ar trebui să le gîndească, să le 
conceapă un inginer, sînt realizate 
de muncitorul implicat direct în 
producție, ceea ce dovedește, că

OJȚMEjm NOJfULL
cel puțin în esență, nu se poate 
spune că sînt meserii nerecep
tive la nou.

Sînt însă oameni nereceptivi. 
Pentru că în orice meserie „a 
gîndi“ poate fi sinonim cu „a 
crea“, în orice meserie interfe
rența cunoștințelor profesionale 
cere rezolvări inedite, soluții noi. 
Iar noul sub orice formă ar 
apare, violentează stări acceptate, 
rupe monotonia și desființează 
rutina. Există oameni care se 
complac în rutină și inerție, in
diferent de meseria pe care o au, 
oameni care se tem de o idee 
nouă, de o nouă direcție a mun
cii lor. Și teama provine, de 
obicei, din comoditate, din pasi
vitate, din refuzul unui efort su
plimentar. Cotidiana expresie 
„m-am gîndit că...* este pentru 

aceștia, străină, pentru că a gîndi, 
pentru a depăși o stare de lucruri 
acceptată înseamnă a obliga și 
pe alții să gîndească mai mult. 
Noul se dovedește astfel a fi o 
relație, un raport între oameni 
cu o existență determinată. Un 
cercetător care descoperă o nouă 
posibilitate de a raționaliza un 
proces productiv, obligă proiec
tantul să încerce o nouă formulă 
de transpunere și pe muncitor 
să se acomodeze unor noi condi

ții de muncă. Pentru că noul nu 
poate fi o noțiune statică. El se 
propagă continuu printre oameni, 
prin oameni. Iar piedicile mo
rale — inerția sau șablonul, sau 
rutina — aparțin, de ase
menea oamenilor. Ing. Traian 
lonescu de la I.P.A. îmi 
vorbea de importanța accep
tării noului în toate dome
niile prin care trece, de la 
cei care îl concep spre realiza
tori și apoi în producție. Se în
tâmplă ca, de teama surprizelor, 
multe din soluțiile oferite de in
stitut să nu poată fi aplicate în 
uzine ; și atunci noul își pierde 
eficiența. Tributari obișnuinței și 
rutinei, unii refuză să se adap
teze unor noi condiții, să în
cerce efortul suplimentar de a în
țelege, de a asimila o nouă me

todă de muncă, un nou agregat 
sau chiar o împrejurare de viață 
deosebită de cea cunoscută.

lnt<r-o uzină din București mi 
se relatase un fapt. Inovația unor 
ingineri a întâmpinat, la aplicarea 
ei în producție, opoziția unor 
muncitori. N-a fost o opoziție 
fățișă ci refuzul lor de a accepta 
noua metodă a apărut prin de
fectarea mașinilor care lucrau 
conform inovației. Dimineața, 
cîte un dispozitiv era găsit stri

cat, fără să se știe cine e făptașul. 
Cei de la serviciul tehnic căutau 
motivări, dar nici una nu stătea 
în picioare. In realitate, era vorba 
de neînțelegerea noilor condiții 
de muncă pe care le impunea 
inovația. Căci noul, pentru a fi 
înțeles și asimilat, are nevoie de 
crearea unor premize psiholo
gice favorabile lui. Oame
nii refuză impunerea din
afară, fie ea în avantajul lor. 
Noul trebuie să-și cîștige încre
derea oamenilor în mijlocul că
rora pătrunde, să stabilească cu 
ei relații de bună conviețuire. Și 
acest lucru se poate face prin 
pregătirea conștientă, organizată 
a climatului necesar. Cunosc 
multe întreprinderi în care pro
blema calificării muncitorilor în
tr-o a doua meserie face parte 

dintr-un larg program de pregă
tire profesională, dar și morală 
în vederea acceptării și * asimi
lării noului. Lărgirea orizontului, 
multiplicarea cunoștințelor per
mite și creșterea receptivității 
față de nou, iar mișcarea continuă 
pe care o implică această multi- 
dimensionare a muncii întreține 
curiozitatea, dezvoltă gîndirea 
creatoare. Climatul noului este 
în mod firesc potrivnic anchilo
zării, rutinei, monotoniei. Iar în

lăturarea acestor piedici nu de
pinde decît de oameni, de mo
dul lor de a gîndi, de a concepe 
relațiile dintre ei. Ca să devină 
un hun social, să capete consis
tență socială noul — pornit de 
la un singur om sau de la mai 
mulți — are nevoie de votul de 
încredere al tuturor celor pentru 
care este conceput, cărora li se 
adresează.

Dacă încercăm reconstituirea 
drumului pe care noul — sub 
multitudinea lui de forme — pă
trunde în existența noastră coti
diană, ne izbim de unele inad
vertențe. Aplicată în practică, o 
idee nouă poate fi îmbrăcată în
tr-o haină veche; undeva, cineva 
a conceput-o într-un fel, iar pe 
parcurs, prin multele filiere prin 
care trece, se transformă treptat 

în alt fel. Dlscutînd cu un tinar 
arhitect despre monotonia unor 
noi cartiere bucureștene, el mi-a 
explicat că în proiect ele nu ară
tau așa, dar modificări succesive 
au redus ingeniozitatea și nou
tatea unor angajamente arhitec
tonice la aceleași vechi și cunos
cute soluții.

— De ce ? Unde se împiedică 
rund?

— Normal ar fi ca fiecare din
tre noi >— propunea arh. Dragnea 
Petre, șef al atelierului de arhi
tectură de la I.S.P.H. — să poată 
să-și ia răspunderea a ceea ce 
face. Un scriitor își semnează o 
carte, un pictor tabloul, iar dacă 
acestea nu Sînt apreciate de pu
blic, atunci se știe că vina o 
poartă autorul. La noi, dacă o 
lucrare nu iese bine, un proiect 
nu corespunde cerințelor bene
ficiarului, este trasă la răspun
dere o instituție sau un grup 
mare de oameni. Cred că noul 
este strîns legat de personalita
tea fiecăruia dintre noi. Dacă eu 
singur semnez un proiect în
seamnă că-mi iau răspunderea, în 
întregime, a reușitei. Știind a- 
ceasta, sînt consttâns să găsesc 
soluția cea mai bună, să dove
desc tot ceea ce pot face. Dar 
dacă semnez un proiect îm
preună cu încă alți 5—6 arhi- 
tecți, răspunderea se fragmen
tează și în mod firesc nu pot fi 
la fel de interesat.

Noul, sub forma unei idei, poa
te încă neclare, se naște în min
tea unui om. Elaborat, cercetat, 
trecut prin filiera exigențelor co
lective, noul aparține, în ultimă 
instanță, colectivului, pentru că 
a fost conceput pentru colectiv. 

Dar înainte de toate, el reflectă 
personalitatea celui care l-a gîn
dit și care poartă, de obicei, 
răspunderea modului in care a 
înțeles o nouă relație, o nouă 
metodă. Noul nu poate fi pro
dus în serie, fiecare variantă a lui 
reprezintă o individualitate, o a- 
numită cantitate de inteligență 
cheltuită pentru realizarea lui.

Noul trebuie umanizat, scos și 
el dintr-o înțelegere mecanică a 
valorii lui. In jurul nostru, în 
toate sectoarele de activitate, pro
movarea noului înseamnă un 
cîștig pentru noi toți. Direct sau 
indirect. Simțim efectele intro
ducerii unei linii automate într-o 
mare fabrică de încălțăminte, ne 
bucurăm pentru orice nou deta
liu arhitectonic, ne interesează 
ce soluții vor găsi specialiștii 
pentru rezolvarea cine știe cărui 
neajuns. Vrem de asemenea, ca 
tot ceea ce gîndim și realizăm 
nou în domeniul nostru de acti
vitate să fie recunoscut, apre
ciat de toți ceilalți. Pentru că, 
fiecare în felul nostru sîntem 
niște oameni ai noului. Fiecare 
dăruim zilnic entuziasmul și în
crederea noastră muncii pe care 
o facem, efortului de a depăși 
azi ceea ce am realizat ieri. Și 
orice depășire, de orice natură 
este o noutate, sparge cadrele 
rutinei, ne dă posibilitatea să 
gîndim cu încă un pas înainte. 
Și cred că cel mai mare cîștig al 
înțelegerii, receptării, creării nou
lui este tinerețea pe care o im
primă acest proces, putința de a 
păstra mereu treaz interesul pen
tru tot ceea ce facem, pentru tot 
ceea ce se întâmplă în jurul nos
tru.
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LA REALISM

CORESPONDENȚĂ DIN 
HANOI DE LA A. IONESCU

HANOI 22 — Corespon
dentul Agerpres, Adrian Io- 
nescu, transmite: La trei 
săptămîni după declarația 
președintelui Lyndon John
son cu privire la încetarea 
parțială a bombardamentelor 
americane asupra R. D. Vi
etnam, a devenit evident că 
aceasta nu a fost o manifes
tare de bunăvoință din par
tea S.U.A., ci o simplă ma
nevră politică, se subliniază 
în cercurile guvernamentale 
de la Hanoi. Exprimînd 
acest punct de vedere — 
justificat de ultimele acțiuni 
americane de tergiversare 
artificială a unei prime în
tâlniri, așa cum se apreciază 
de către observatorii străini 
prezenți în capitala vietna
meză — organele de presă 
oficiale, în primul rînd ziarul 
„Nhan Dan", subliniază că 
guvernul S.U.A, „continuă să 
caute pretexte pentru întârzi
erea contactelor prelimina
re**. Ultimele declarații a- 
mericane prin care se res
ping orașele propuse de gu
vernul R. D. Vietnam pentru 
contacte preliminare sînt ca
lificate aici la Hanoi ca fiind 
în evidentă contradicție cu 
repetatele afirmații ale pre
ședintelui Johnson că „S.U.A. 
sînt gata să trimită reprezen
tanții lor oriunde și oricînd".

Rețin, de asemenea, atenția 
noile elemente care au in
tervenit pe parcurs și anu
me intenția clar exprimată 
de S.U.A. de a cere ca la 
aceste contacte să ia parte 
așa-zisa administrație saigo- 
neză. Așa cum se releva în
tr-un editorial al ziarului 
„Nhan Dan** acest lucru este 
considerat ca „o manevră ci
nică a. S.U.A., un obstacol in 
calea contactelor**, In același 
spirit sînt apreciate în 
capitala vietnameză declara
țiile recente ale secretarului 
de stat al apărării, Clark Cli
fford, prin care se cere popo
rului vietnamez o așa-zisă 
dezescaladare ca răwpuns la 
limitarea bombardamentelor. 
O astfel de reactualizare, 
într-un asemenea moment 
important, a unor afirmații 
lipsite de conținut, surprin
de cu atît mai mult cu cit în 
repetate rînduri guvernul
R. D. Vietnam a respins ca
tegoric încercările de a pre
zenta într-un asemenea mod 
problema vietnameză și care 
urmăresc în fond să pună pe 
același plan agresorii și vic
timele agresiunii.

In acest context al evolu
ției politicii americane, apar 
deosebit de periculoase ten
dințele de intensificare a 
bombardamentelor asupra te
ritoriului R. D. Vietnam a- 
fiat între Vinh Linh și Thanh 
Hoa, la 120 km de Hanoi, 
aceste zile, corespondenții 
presă străini acreditați 
Hanoi au fost informați 
noi ac,te de agresiune ale 
viației și marinei militare 
mericane, bombardamentele 
fiind oaracterizate ca • extrem 
de violente. Numărul misiu
nilor aeriene efectuate de 
aviația americană în ultimele 
.zile asupra R. D. Vietnam a 
fost, după sursele americane, 
.mult mai ridicat decît cele 
de la începutul anului.

Iată cîteva elemente care 
îndreptățesc pe comentatorii 
presei vietnameze să afirme 
că ultimele luări de poziție 
și acțiuni ale administrației
S. U.A. prezintă un caracter 
de amenințare, de încercare 
de a manevra în direcția în- 
tîrzierii contactelor. Dacă

, guvernul american continuă 
să rămînă pe această poziție, 
el va trebui să-și asume în
treaga responsabilitate, sub
liniază ziarul „Nhan Dan". 
Noi cerem încă o dată ca a- 
mericanii să dea dovadă de 
o poziție realistă, acceptind 
ca loc de contact fie Pnom 
Penh, fie Varșovia. In același 
timp este necesar să înce
teze definitiv și necondițio
nat bombardamentele și toa
te celelalte acte de război 
împotriva întregului teritoriu 
al R. D. Vietnam — se spune 
în editorialul publicat în 
„Nhan Dan".

CRIZA DE GUVERN DIN
BELGIA CONTINUĂ

PREȘEDINTELE TITO A
SOSIT LA TEHERAN

tru dezvoltarea relațiilor bilate
rale, îndeosebi pe plan economic 
și cultural.

REGELE Baudquin al Bel- 
a reluat duminică consultă-- 
sale în vederea formării

• « • • •
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R. S. CEHOSLOVACA ; Vedere exterioară a primei centrale atomo-electrice de la Ja- 
slovske-Bohunice

/ în Franța
Luni la amiază a părăsit Capi

tala, plecînd la Paris, o delegație 
a Marii Adunări Naționale, care 
va face o vizită în Franța, la in
vitația Adunării Naționale Fran
ceze.

Din delegație fac parte depu
tății acad. Ilie Murgulescu, vice
președinte al Marii Adunări Na
ționale, cu soția, conducătorul de
legației, Dumitru Popescu, pre
ședintele Comisiei de politică ex
ternă a Marii Adunări Naționale, 
redactor șef al ziarului „Scînteia" 
cu soția, ing. Ștefan Bîrlea, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetării Științifice, 
acad. Șerban Tițeica, vicepreșe
dinte al Academiei, ing. Cornel 
Mihulecea, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, sculptorul Vida Geza, artist 
al poporului, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici, scriito
rul Aurel Rău, redactor șef al 
revistei literare „Steaua" din Cluj.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată 
de tovarășii Gheorghe Necula și 
Mia Groza, vicepreședinți ai Ma
rii Adunări Naționale, de preșe
dinții unor comisii permanente 
ale M.A.N., deputați, academi
cieni, oameni de știință, artă și 
cultură.

A fost de față Jean Louis 
Pons, ambasadorul Franței la 
București.

PARIS 22 — Trimisul special 
Agerpres, Mircea Moarcăș, trans
mite : Seara, delegația Marii A- 
dunări Naționale a sosit la Paris. 
Pe aeroportul „Le Bourget", 
membrii delegației au fost salu
tați de Achille Pereții și Marcel

• ••••••••

O.N.U., a dat

cu prilejul 
universale a

TEHERAN 22 Corespondentul Agerpres, N. Popovici. 
transmite : în capitala Iranului s-a deschis luni Conferința 
internațională a drepturilor omului, organizată 
împlinirii a 20 de ani de la proclamarea Cartei 
drepturilor omului.

R. D. VIETNAM : Ostași ai marinei militare asigurînd securi
tatea apelor teritoriale

SEMNAREA ACORDULUI PRIVIND
SALVAREA ASERONAUEILOR

La 22 aprilie a.c. a avut loc Ia 
Moscova, Londra și Washington 
ceremonia semnării Acordului 
privind salvarea astronauților, 
înapoierea astronauților și resti
tuirea obiectelor lansate în spațiul 
extra-atmosferic.

în numele guvernului Republi
cii Socialiste România, acordul a 
fost semnat de ambasadorii Ro
mâniei în cele trei capitale.

Semnarea acestui acord se în
scrie pe linia ascendentă a dez
voltării cooperării internaționale 
în cercetarea și folosirea pașnică 
a spațiului extra-atmosferic. Pre
vederile sale contribuie la pro- 
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Massot, vicepreședinți ai Adu
nării Naționale franceze, Robert 
Vizet, secretar al Biroului Adu
nării Naționale, Lucien Neuwirth, 
chestor al Adunării Naționale, 
președinte al Asociației de prie
tenie Franța—România din ca
drul Adunării Naționale franceze, 
Rene Moinet, șeful protocolului 
parlamentului francez, de depu
tați, de numeroși ziariști. Au 
fost de față Constantin Flitan, 
ambasadorul României la Paris, 
și membri ai ambasadei române.

In salonul de onoare al aero
portului Le Bourget, în scurtele 
alocuțiuni rostite, Achille Peretti 
și acad. Ilie Murgulescu au evo
cat prietenia și respectul care au 
caracterizat și caracterizează le
găturile dintre Franța și Româ
nia.

Vorbitorii au scos în evidență 
faptul că vizita delegației Marii 
Adunări Naționale a României 
constituie o demonstrație în plus 
a colaborării fructuoase dintre 
Franța și România și, în același 
timp, o bună ocazie de a explo
ra noi posibilități pentru o dez
voltare și mai trainică a relațiilor 
dintre cele două parlamente. 
Vorbitorii au subliniat că rela
țiile dintre România și Franța 
manifestă o tendință vizibilă de 
a se lărgi, în interesul și avanta
jul ambelor țări. Intîlnirile pe 
care membrii delegației parla
mentare române le vor avea cu 
colegii lor francezi, deputați și 
membri ai Biroului Adunării Na
ționale, ai comisiilor sale, vor 
constitui ocazii propice pentru 
schimburi utile de păreri asupra 
unor probleme importante de in
teres comun.

movarea unor asemenea raporturi 
între state care să favorizeze cer
cetarea spațială în folosul și spre 
binele întregii omeniri.

Acordul stipulează obligația 
părților de a lua măsuri pentru 
salvarea personalului navelor cos
mice care au suferit un accident 
său se află în primejdie și obliga
ția de a înapoia personalul na
vei cosmice și obiectele spațiale 
recuperate autorității de lansare.

Guvernele Uniunii Sovietice, 
Marii Britanii și Statelor Unite 
sînt desemnate prin acord ca 
guverne depozitare ale acestuia.

TRATATIVE ÎNTRE 
LACOS Șl BIAFRA?
Cercuri informate din Lon

dra afirmă că sînt în curs e- 
forturi diplomatice în vederea 
aducerii la masa tratativelor a 
reprezentanților guvernului fe
deral al Nigeriei și ai Biafrei.

Se așteaptă sosirea în capi
tala Angliei a ministrului ni
gerian al afacerilor externe^ 
Okoi Arikpo, care urmează să 
aibă convorbiri cu premierul 
Wilson și cu secretarul gene 
ral al Commonwealthului, Ar
nold Smith. Aceasta din urmă, 
despre care se spune că ar 
juca un rol important în efor
turile de mediere, s-ar fi în
tâlnit, potrivit anumitor știri, 
săptămîna trecută la Paris cu 
fostul președinte al Nigeriei 
Nnamdi Azikiwe, în prezent 
unul din principalii diplomațt 
biafrezi.

Pe de altă parte, ambasado
rul congolez la Lagos a plecat 
la Accra pentru a se întâlni cu 
președintele Mobutu, aflat în
tr-o vizită oficială în capitala 
Ghanei. Președintele congolez 
este membru al comisiei Orga
nizației Unității Africane pen
tru soluționarea pașnică a con
flictului dintre Nigeria și Bia- 
fra, iar președintele Ghanei, 
generalul Ankrah, cu care are 
în prezent convorbiri, a fost 
desemnat de comisie să intre 
în contact cu reprezentanții 
Biafrei în vederea unei regle
mentări.

Guvernul federal nigerian ar 
fi dispus să stabilească con
tacte cu reprezentanți ai Bia
frei la Londra. Se pare însă că 
biafrezii ar prefera alt loc de 
intîlnire, eventual Parisul. In 
orice caz, dorința de tratative 
cu Lagosul nu este deosebit de 
manifestă în rinduț, biafrezi-

Conferința de la Teheran consacrată

La lucrările acestei reuniuni 
participă peste 100 de delegații, 
reprezentind state membre ale 
O.N.U. și organizații internațio
nale. Din partea României par
ticipă o delegație condusă de 
Avram Bunaciu, președinte al 
Comisiei constituționale a Marii 
Adunări Naționale. Printre per
sonalitățile sosite la Teheran cu 
acest prilej, a fost și secretarul 
general al Organizației Națiuni
lor Unite, U. Thant.

Participanții la reuniune au 
fost salutați în ședința inaugu
rală de Șahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. 
Referindu-se la principiile înscri
se în Declarația universală a 
drepturilor omului, Șahul Iranu
lui a subliniat necesitatea ca a- 
cestea să fie adaptate prezentu
lui, ținînd seama de faptul că, 
în decursul ultimelor decenii con
dițiile vieții politice și materiale 
ale umanității s-au transformat.

Secretarul general al Națiuni
lor Unite a rostit apoi un dis
curs, care constituie, totodată, 
mesajul pentru „anul internațio
nal al drepturilor omului". U 
Thant a făcut un tur de orizont 
asupra acțiunilor și inițiativelor 
O.N.U. în ultimii 20 de ani în
dreptate în direcția afirmării și 
apărării principiilor înscrise în 
Declarația universală. In acest 
sens, a spus U Thant, Adunarea 
Generală a consacrat anul 1968 
drept „Anul internațional al 
drepturilor omului".

In funcția de președinte al 
conferinței a fost aleasă prințesa 
Asraf Pahlavi, sora Șahului Ira
nului.

In continuare, Marc Schreiber, 
directorul diviziei pentru dreptu-

• AMBASADORUL Republi
cii Socialiste România în Cam- 
bodgia, Vasile Gîndilă, a fost 
primit în audientă de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al Cambodgiei. Son Sann, și de 
ministrul afacerilor externe, 
Norodom Phurissara, cu care a 
avut convorbiri desfășurate în- 
tr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

• LUNI a sosit la Teheran 
losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, cu soția, care 
la invitația șahului x Iranului, 
face o vizită oficială în această 
țară. La sosire, președintele Tito 
a fost întîmpinat de Șahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, premierul iranian, 
Amir Abbas Hoveida, și alte 
persoane oficiale.

într-o declarație făcută la 
sosire, președintele Iugoslaviei 
și-a exprimat satisfacția pen-

w
Stațiunea balneară 

Great Yarmouth, situată 
pe coasta răsăriteană a 
Marii Britanii, a găzduit, 
timp de trei zile, lucrările 
celei de-a 7-a Conferințe 
naționale a secției de ti
neret a partidului labu
rist.

Aproximativ 200 de delegați, 
reprezentând 538 secții locale de 
tineret din care fac parte 12 000 
de membri, au dezbătut cu acest 
prilej principalele probleme in
terne și externe ale Angliei care 
preocupă în cel mai înalt grad 
tineretul din această țară. Dar 
dezbaterile conferinței au scos în 
evidență și criza prin care trece 
în prezent organizația de tineret 
a partidului laburist. Faptul este 
recunoscut chiar în raportul pre
zentat de Comitetul Național în 
care se subliniează că, în cursul 
anului trecut, numărul secțiilor 
locale ale tineretului laburist a 
scăzut cu 35, campania pentru 
atragerea de noi membri, desfă
șurată în ultimii doi ani, soldîn- 
du-se cu rezultate contrar aștep
tărilor.

Mulți delegați au arătat, în 
intervențiile lor, ca- scăderea 
popularității secțiilor tineretului 
laburist se datorește, în primul 
rînd, nemulțumirii tineretului 
britanic față de rezultatele poli
ticii dusă de guvernul primului 
ministru Wilson în cei patru ani 

rile omului din O.N.U., a dat 
citire mesajului adresat conferin
ței de către președintele celei 
de-a XXII-a sesiuni a Adunării 
Generale O.N.U., Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia.

Conferința Internațională a 
drepturilor omului, se arată în 
mesajul lui Corneliu Mănescu, 
constituie una din cele mai 
importante manifestări inițiate în 
cadrul „Anului internațional al 
drepturilor omului".

Niciodată nu a fost atât de larg 
împărtășită ca în zilele noastre 
convingerea că pacea și securita
tea pot domni în lume numai 
dacă omul se bucură de dreptu
rile și libertățile sale fundamen
tale, iar înfăptuirea reală a aces
tor drepturi nu poate fi asigu
rată fără independență politică, 
fără afirmarea deplină a suvera
nității, fără respectarea cu stric
tețe a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta — 
deziderat suprem într-o lume 
care a ajuns la un stadiu avan
sat -de civilizație.

în ciuda tuturor eforturilor 
depuse în zilele noastre, martore 
ale unor cuceriri grandioase teh-
nico-științifice ale omului, mai 
sînt popoare care luptă încă 
pentru înlăturarea dominației co
loniale și a formelor de depen
dență neocolonială, pentru apă
rarea ființei lor naționale. Colo-

• LA Aden se desfășoară în
cepînd de duminică tratative în
tre o delegație a Republicii 
Populare a Yemenului de Sud. 
condusă de ministrul afacerilor 
externe. Seif Ahmed Dhalai, și 
Richard Turnbull, subsecretar 
în Ministerul Afacerilor Externe 
ai Marii Britanii.

în timpul tratativelor vor fi 
examinate compensațiile pe care 
Anglia trebuie să le plătească 
Republicii Yemenului de Sud 
pentru exploatarea în decurs de 
129 ani a resurselor naturale 
din această zonă, înainte de cu
cerirea independenței de către 
poporul din Arabia de sud.

Intr-un interviu acordat co
respondentului agenției M.E.N, 
Seif Ahmed Dhalai, a precizat 
că compensațiile trebuie să fie 
suficiente pentru ca țara sa să-și 
poată satisface necesitățile eco
nomice și crea o economie in
dependentă proprie. El a adău
gat că plata acestor compensații

și exter-

și apro-

de cînd se află la putere. Acest 
protest și-a găsit dealtfel reflec
tarea în critica aspră adusă nu
meroaselor aspecte ale politicii 
guvernamentale interne / 
ne și în proiectele de rezoluție 
care au fost prezentate 
bate. Astfel, rezoluția cu privire 
la politica economică a guvernu
lui condamnă măsurile adoptate 
în acest domeniu, subliniind că 
ele „încearcă rezolvarea crizei 
capitalismului britanic pe seama 
oamenilor muncii". Baza politicii 
economice guvernamentale — au 
declarat diferiți delegați — con
stă în înghețarea salariilor, creș

ORIENTĂRI NOI IN RINDUL TINERILOR
LABURIȘTI BRITANICI

terea șomajului și scăderea nive
lului de trai. Ei s-au pronunțat 
împotriva intențiilor guvernului 
de restrîngere a drepturilor sin
dicatelor și au exprimat sprijinul 
față de lupta muncitorilor pen
tru sporirea salariilor. Conferința 
a aprobat, de asemenea, o rezo
luție în care se cere să fie adop
tate măsuri energice pentru lichi
darea situației grele determinată 
de lipsa de locuințe, pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al 
persoanelor cu venituri mici și 
sporirea alocațiilor destinate pro
gramelor sociale.

O mare parte a dezbaterilor 

nialismul reprezintă cea mai fla
grantă încălcare a demnității și 
valorii ființei umane și negarea 
cea mai fățișă a dreptului po
poarelor la independență și su
veranitate. Lupta pentru elibe
rare dus4 împotriva colonialis
mului și oricărei forme de domi
nație străină este o expresie gră
itoare a năzuinței și dreptului 
popoarelor de a dispune de soar
ta lor, fără amestec străin.

în respectarea acestui drept, 
se subliniază în continuare în 
mesaj, stă garanția desăvîrșirii 
procesului de constituire și în
florire a națiunii — forță motrice 
de seamă a dezvoltării social-po- 
litice în lumea contemporană.

în unele părți ale lumii con
tinuă încă inumanele practici ale 
discriminării rasiale și ale poli
ticii de apartheid, care constituie 
o violare flagrantă a principiilor 
Cartei și, în același timp, pun 
în pericol pacea și securitatea 
internațională.

Conferința internațională a 
drepturilor omului de la Teheran 
este chemată să adopte un pro
gram care să tindă să asigure 
respectarea pe viitor în întreaga 
lume a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, fără 
deosebire de rasă, culoare, sex, 
limbă sau religie.

în încheierea x mesajului se u- 
rează succes Conferinței în 
promovarea respectării dem
nității umane, dezvoltării de 
sine stătătoare a tuturor națiu
nilor în conformitate cu voința 
și aspirațiile lor fundamentale, 
colaborării între toate, popoarele 
pe baza egalității în drepturi, 
respectului reciproc și neameste
cului în treburile interne — sin
gura cale care poate asigura. 
pacea și securitatea intemațio- 

este o datorie directă a Angliei, 
care trebuie îndeplinită fără 
nici un fel de condiții. Com
pensațiile, a precizat vorbitorul, 
trebuie plătite în decurs de 
cinci ani, începînd din mai a.c.

gței 
rile __ „
unui nou guvern, după ce A- 
dhemar d’Alcantara, însărcinat 
de suveran cu o misiune de 
sondaj, l-a informat că a eșuat 
în acțiunea sa.

D’Alcantara a încercat să for
meze un guvern de coaliție din 
cele trei mari partide belgiene 
(socialiști, creștini-sociali și li
berali), guvern care ar fi ur
mat să rezolve conflictul dintre 
valoni și flamanzi. Președinții 
celor trei partide n-au reușit să 
ajungă la un acord în această 
problemă. 

conferinței a fost consacrată exa
minării politicii externe dusă de 
guvernul Wilson. în ciuda presiu
nilor exercitate de conducerea 
partidului laburist, reprezentanții 
celor 12 000 de tineri laburiști 
britanici au condamnat, într-o 
rezoluție, războiul dus de Statele 
Unite împotriva poporului viet
namez și au cerut retragerea ne
întârziată a tuturor forțelor străine 
din Vietnamul de sud. Rezoluția 
a subliniat că „tinerii laburiști 
trebuie să acorde sprijinul lor 
mișcării „Campania de solidari
tate cu Vietnamul" și a exprimat 

sprijinul față de „toți tinerii mun
citori și studenți americani care 
nu se supun ordinelor de încor
porare" pentru a fi trimiși în 
Vietnam. Ea cere Comitetului 
Național să înceapă o campanie 
în întreaga țară pentru acorda
rea de ajutor moral și material 
Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul (de sud.

Alte rezoluții adoptate au ce
rut retragerea tuturor trupelor 
britanice de la bazele aflate în 
străinătate, retragerea Angliei 
din N.A.T.O. și din alte pacte 
militare și au exprimat opoziția 
față de încercările guvernului 
britanic de a intra în Piața Co-

• • • • •

Corespondentă specială din Budapesta

O întrecere
tinereasca

O scurtă informație publicată 
de presa ungară mi-a reținut 
zilele trecute atenția : Ia Buda
pesta încep întrecerile fazei fi
nale a celei de-a patra ediții 
a concursului „Ki mit tud" 
(Cine, ce știe).

— Un joc de copii ?
— Nu. Și totuși nașterea sa 

— ne relatează Orosz Laszlo, 
șeful secției culturale a C.C. 
al U.T.C. din Ungaria căruia 
i-am solicitat o convorbire pe 
această temă — a fost inspirată 
de acea întrecere firească și 
plăcută a copiilor determinată 
de dorința de a-și demonstra 
priceperea, cunoștințele. Primul 
concurs — pentru că este vorba 
despre o amplă întrecere cul- 
tural-artistică de masă în care 
fiecare poate să-și demonstreze 
ce știe să facă mai bine — s-a 
organizat înaintea Festivalului 
de Ia Helsinki. C.Q. al U.T.C. 
a organizat atunci concursul 
pentru selecționarea tinerilor 
artiști amatori maghiari care 
urmau să reprezinte țara la fes
tival.

— între timp concursul a 
ajuns la cea de a IV-a ediție...

— Intr-adevăr, inițiativa a 
a avut succes. La primul con
curs, poate și datorită unei 
slabe popularizări, au participat 
doar cîteva mii de tineri. El 
a demonstrat însă cel puțin 
două lucruri importante pentru 
noi : găsirea unei forme care 
stimulează larga participare a 
tinerilor la activitatea culturală 
de masă și creează, totodată, po
sibilitatea descoperirii unor rea
le talente artistice din rîndurile 
tineretului. întrecerile următoa
re dar, mai ales, cea de a IlI-a 
ediție care s-a bucurat de cea 
mai largă participare — peste 
30 000 de concurenți — au in
firmat scepticismul unor spe
cialiști în legătură cu posibili
tatea acestor concursuri de a re
leva adevărate valori artistice. 
Experiența a arătat că pe lingă 
descoperirea unor reale talente, 
cunoscute astăzi nu numai în 
tară ci și peste hotare, con
cursurile au un rol însemnat 
în educarea tineretului din 
punct de vedere estetic.

— Ar fi utile, poate, cîteva 
amănunte în legătură cu orga
nizarea propriuzisă a concursu
lui.

— La concursurile „Ki mit 
tud“ pot participa tineri între 
14—26 ani amatori. Tinerii care 
urmează școli superioare de artă 
nu pot participa la concurs in 
ramura în care studiază. Con
cursurile se desfășoară la ur
mătoarele categorii : cîntăreți 
(muzică populară, operă, ope
retă, muzică ușoară, muzică co
rală, șansonetă) ; muzică instru
mentală : clasică, ușoară, popu
lară ; poezie, proză (recitări și 
prezentări) ; montaje literare : 
coruri, programe regizate din 
opere literare tradiționale, mon- 

țtaje satirice, parodii literare ; 
dans : popular, balet, gimnas
tică artistică, dans acrobatic ; 
teatru de păpuși etc, etc.

Concursurile încep în orga
nizațiile de bază U.T.C. din fa
brici, comune, instituții, școli, 
unități militare și continuă in
tre clase și orașe, între județe, 
încheindu-se cu concursul na
țional și faza finală prezentată 
la televiziune. Această ultimă 
etapă televizată se desfășoară, 
de obicei, în 3 semietape toc
mai pentru a asigura o selecție 
cit mai bună.

— Cine organizează con
cursurile ? 

mună. Delegații au examinat, de 
asemenea, situația din Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, pro- 
nunțîndu-se împotriva politicii 
de apartheid promovata de regi
murile instalate în aceste țări.

O vie dezbatere s-a desfășurat 
în legătura cu cererile unora din 
secțiile locale ale tineretului de a 
obține o mai mare autonomie în 
cadrul partidului laburist Pro
blema nu este nouă, ea datând de 
mai mulți ani. Lupta tinerilor 
laburiști desfășurata sub lozinca 
libertății de acțiune pentru sec» 
țiile de tineret, a avut un succes 

propria

exami-

parțial, concretizata prin permi
siunea acordată tinerilor laburiș
ti de a edita un organ 
de presă.

Presa engleză remarcă faptul 
că, atît prin problemele 
nate cit și prin rezoluțiile adop
tate la recenta Conferință Națio
nală, tinerii laburiști britanici 
s-au distanțat și mai mult de po
litica promovată de guvernul 
Wilson. Acesta este un curent 
care cîștâga teren, nu numai în 
rîndurile tineretului, dar și între 
membrii de rînd ai partidului 
laburist ca și în sindicate.
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muncă organizatorică 
popularizarea. Televi- 

organizează concursul 
iar Ministerul Invăță- 
și Culturii pune la dis-

— U.T.C., Ministerul Invăță- 
mintului și Culturii și Televi
ziunea ungară. Fiecare dintre 
acestea își au sarcinile lor bine 
delimitate. U.T.C. se ocupă de 
desfășurarea concursurilor pînă 
la nivelul județelor. Ii aparține 
întreaga 
inclusiv 
ziunea 
național 
miiltului 
poziția concurenților specialiști 
și mijloace materiale (case de 
cultură, materiale de propa
gandă), elaborează îndrumări 
pentru întocmirea programelor, 
probleme de specialitate. La 
concursurile între clase, județe 
și orașe intrarea se face pe bază 
de bilet cu plată. Acest lucru 
dovedește interesul publicului 
pentru concursurile „Ki mit 
tud“. Veniturile realizate pot fi 
folosite, pe de o parte pentru 
asigurarea premiilor (cărți, o- 
biecte de artă etc.) sau pentru 
dezvoltarea caselor de cultură. 
Din juriul central fac parte cei 
mai de seamă specialiști și re
prezentanți ai vieții cultural- 
artistice a țării. Și un amă
nunt : publicul poate influența 
calificarea concurenților prin 
dreptul de a vota un interpret 
dintre concurenții eliminați de 
juriu care i-au plăcut totuși cel 
mai mult din întregul program 
(aprecierea se face prin scri
sori trimise televiziunii în pri
mele zile de la dezbaterea fie
cărei etape a fazei finale). Un 
exemplu : la ediția din 1965 câș
tigătorul concursului de poezie 
a fost eliminat la fiecare fază 
de către juriu. Totuși, publicul 
l-a readus de fiecare dată în 
concurs. Acesta era un tînăr 
tehnician din județul Veszprem 
— Borbely Laszlo.

— Peste cîteva zile încep în
trecerile fazei finale a celei de 
a IV-a ediții a concursului „Ki 
mit tud“. Ce ne puteți spune 
despre această ediție ?

— Fină acum, la întreceri au 
participat circa 35 000 
tineri. Printre ei sînt 
tiști amatori deosebit de ta- 
lentați. Aș vrea să amintesc însă 
că astăzi „Ki mit tud“ și-a lăr
git mult cadrul, a devenit o 
adevărată „familie** de con
cursuri. Este vorba de con
cursuri pe diferite specialități, 
istorie, literatură, matematici, 
fizică, muzică ca și concursurile 
anuale de dansuri colective 
(dansuri clasice, moderne, popu
lare), concursul „Se caută un 
reporter" organizat în același 
mod cu aceleași faze inclusiv 
etapa finală televizată. Anul 
trecut, pentru prima dată a fost 
organizat în același sistem un 
concurs de ’’cîntece angajate, 
care s-a bucurat de un mare 
succes. Compozitorii și textierii 
și, bineînțeles, interprets sînt 
tineri.

în general toate aceste con
cursuri Ie considerăm valoroase 
nu numai pentru că sînt forme 
reușite de antrenare a tinerilor 
la viața culturr~ă, la îmbogăți
rea cunoștințelor de cultură ge
nerală și profesională, pentru 
că îmbogățesc activitatea orga
nizațiilor de tineret, ci și pen
tru că dau posibilitatea con
cretă fiecărui tînăr de a-și ma
nifesta aptitudinile, să se afirme 
într-un domeniu sau altul, dau 
posibilitatea descoperirii unor 
autentice valori artistice.

de 
ar-
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