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DIALOGUL
• în cadrul anchetei noastre internaționale 

printre laureați ai Premiului Nobel:

LABORATOR-PRODUCȚIE
Cristalele — cea mai prețioasă cultură, circuitele inte

grate — domenii de vîrf în electronică, mașinile-unelte 
inteligente, automate și programate, introducerea cal
culatoarelor electronice în proiectarea energetică —- iată 
doar cîteva preocupări din acest început de nou cincinal 
trecute în revistă de ancheta noastră.

Proletari din toate țările, uniți-vă!

CE S-A ÎNTREPRINS, CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU CA
, —A- - • '  ' ■■■ - .    _ ■    ■ .

Există un secret al celebrității ?
ne răspunde ilustrul biolog american 

MAX
^Calendare și

A început numărătoarea inversă pentru 
prima sesiune a 'acestui an universitar. Can
titatea de emoții crește după temperament, 
direct sau invers proporțional în apropierea 
startului competiției intelectuale în care se
riozitatea, ritmicitatea pregătirii, prezența 
activă la seminarii, eforturile încununate cu 
lucrări de laborator sau proiecte își vor că
păta echivalențe în carnetele de note. Sen
timentele contradictorii în așteptarea bote
zului focului pentru studenții primului an se 
alătură pe culoarele facultăților, în sălile de 
curs, în biblioteci calmului celor care au tre
cut mai demult prin stagiul de bobocie.

Pornim de la o cifră prin ea 
însăși semnificativă. In 1971, 
primul an al cincinalului, pro
ducția globală ce urinează a fi 
obținută de către întreprinderi
le industriale ale țării va tre
bui să fie cu 26,6 miliarde lei 
superioară nivelului preliminat 
al realizărilor din 1970. De men
ționat — caracteristică principa
lă a acestei dinamici — că spo
rurile de producție vor trebui 
să aibă ca suport, în mai mare 
măsură decît pînă acum, ridica
rea calitativă a activității eco
nomice în toate domeniile, să 
provină îndeosebi pe seama 
creșterii productivității muncii. 
Deziderat a cărui transpunere 
în practică presupune în mod 
necesar o mai judicioasă folo
sire a suprafețelor productive, 
a utilajelor și instalațiilor, dis-

Organizarea superioară a muncii a redus simțitor timpul neproductiv 
„Cota" absențelor nemotivate și întîrzierilor în accentuată scădere 
Inițiative tinerești în sprijinul îndeplinirii și depășirii planului

ciplină fermă la locurile de 
muncă, adoptarea de soluții teh
nice menite să impulsioneze 
ritmul de fabricație, în sfîrșit, 
dar nu în ultimul rînd, utiliza
rea la maximurp a timpului de 
lucru. Ancheta noastră își pro
pune acum, la capătul primei 
decade a lunii ianuarie, o in
vestigație asupra preocupărilor 
existente într-una sau alta din 
unitățile economice pentru ca

ut, fiecare oră, fie- ir?
fie cit măi complet p.

fiecare minut, fiecare oră, fie. 
care zi să L.
fructificate, creîndu-se astfel, 
printr-un debut viguros în noul 
an, premisele îndeplinirii inte
grale a sarcinilor de plan.

ste ora 6,30. Peste 30 de mi
nute în compartimentele 
de producție ale Uzinei de 

anvelope „Danubiana" urmea
ză să aibă loc, din mers, preda
rea ștafetei inter schimburi.

Ceasurile de pontaj instalate în 
secții sînt intens solicitate. Per
forarea fișelor se face în haine 
de lucru. Apoi, fiecare dintre 
muncitori se îndreaptă pentru 
a-și lua în primire mașina. Pe 
tînărul Ilie Ion îl întîlnim lin
gă panoul de comandă al came
rei de amestecuri, unul din 
punctele •cheie-ale fluxului teh
nologic. împreună cu colegul 
său din schimbul trei face’ o 
ultimă verificare a instalației. 
Privindu-1 ne vine în minte o 
întîmplare petrecută recent. Mai 
exact în noaptea de 3 spre 4 ia-

s- 4

k iurt ft«Kr

ROMULUS LAL
GH. GHIDRIGAN 

SORIN PAUNESCU

Răspunderea fie
cărei linii sau 
din finalizarea 
proiect înclină 
balanța unei 
de examen, 
gâșit la începutul 
raidului nostru pe 
studenții din atelie
rul rectorului Insti
tutului de arhitec
tură din București, 
prof. Ascanio Da
mian, în discuții a- 
prin.se. O grupă a 
anului V lucrează, 
sub conducerea a- 
sistentului Sandu A- 
lexandru, la pregă
tirea predării unui 
proiect 
nism : 
rea Buftei. 
stantin Coțu, 
liana Petică, 
men Ripeanu, 
toria Benea și Ion 
Șerbănescu se pre
gătesc intens pen
tru examenul de ur
banism. Emoțiile 
au rămas în urmă 
cu ani. Cîteva apre
cieri ne fac să bă
nuim un succes 
cert, chiar dacă 
preocuparea pe care 
o citim pe figura 
studentei din prima 
noastră imagine fo
tografică ar părea 
să ne contrazică. 
Ghicim în spatele

de urba- 
sistematiza- 

Con- 
Iu- 

Car- 
Vic-

(Continuare în pag, a IlI-a)

atenției cu care ur
mărește indicațiile 
tovarășului asistent 
aspirația spre reali-
zarea ideală, nu nu-
moi a proiectului,
ci și a întregii se-
siuni.

Ne continuăm
drumul spre Insti
tutul Politehnic. 
Aici, studentul An
drei Brull (foto 2), 
este într-o autentică 
avanpremieră de se-

CALIN
stănculescu

Foto :
O. PLEC ANI

(Continuare 
în pag. a Vil-a)
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Dezideratele actuale ale filmului românesc 1

f 4. ’ J
CLIMAT Șl

băieții de 
pe strada 
noastră ?

•11

■

fi#

Secvență de lucru la banda de montaj-instalații a Fabricii Elec- 
troaparataj-București.

Foto : C. CIOBOATA

PROFESIONALII ATE
încă de la începutul anului, primul an al noului cincinal, întreaga activitate a societății 

noastre se află sub semnul unor sporite exigen țe. Ne am gîndit că in acest sens o discuție des
pre problemele la zi ale cinematografiei noas tre ar putea avea un punct de plecare în
trebarea:

BĂIEȚII de pe strada 
NOASTRĂ. o realitate citadi
nă bine distinctă, un personaj 
colectiv al acelui microuni- 
vers social care este strada 
noastră cea de toate zilele. 
Fie că este vorba de cartierul 
cu vechi tradiții, dezvoltat pe 
orizontală și cuprinzînd sub 
același nume zeci de străzi, 
stradele, intrări, căi, fundături 
și alei, unde s-au născut și 
s-au ridicat generații și gene
rații, sau de cel de dată re
centă și relativ restrîns cres
cut pe verticalele unuia sau 
mai multor cvartale_ de blo
curi, prezenta BĂIEȚILOR 
DE PE STRADA NOASTRÂ, a 
odraslelor pe care le vedem 
crescînd sub ochii noștri — 
de ]a plimbatul în cărucior Ș' 
pînă la prima zi de școală, de 
la primii pantaloni lungi și 
pină la cea dinții permisie de 
Ia cazarma unde-și fac stagi
ul militar — constituie o rea
litate pregnantă. S-a scris des
pre „băieții de pe strada noas
tră" un luminos roman, s-a re
alizat și un film mult gustat 
de spectatorii de toate vîrste- 
le (ca să vorbim numai de lu
crări care se ocupă în princi
pal de această realitate) și 
cert este că sentimentul pă
rintesc colectiv pe care-1 tră
iesc maturii unui cartier față 
de viitorii cetățeni dăruiți so
cietății'-de către acel loc dis
tinct nu se deosebește prea

mult de sentimentul oameni
lor unei așezări rurale față de 
devenirea tinerilor crescuți a- 
colo. Un asemenea sentiment 
se convertește, practic, în res
ponsabilitatea socială pe care 
o au maturii față de copiii 
din cartierul lor, responsabi
litate avînd, în esența ei. ca
racterul unei îndatoriri civice. 
O îndatorire despre împlini
rea căreia, în contextul per
manentei perfecționări a vie
ții noastre sociale, aflăm zilnic 
vești îmbucurătoare, adesea 
emoționante: la o casă de 
cultură de cartier, gospodinele 
vîrstnice au organizat pentru 
tinerele fete cursuri de artă 
culinară : multe comitete de 
părinți de pe lingă școli au 
hotărît să se ocupe și de acti
vitatea» extrașcolară, organiza
tă în colectiv, a elevilor; în 
multe blocuri, părinții și bu
nicii se intrajutorează în su
pravegherea copiilor...

Sînt, însă, și cazuri în care 
sentimentul de care vorbeam 
mai sus încetează în mod sur
prinzător să funcționeze. O î- 
responsabilă indiferență a ce
tățenilor față de copiii „stră
ini" exprimată în formula 
„Nu e copilul meu — nu mă 
privește!" vine să întărească

ADELIA IVANOV 
PETRE DRAGU

(Continuare în pag. a Vll-a)

TITLUL DE
ÎN VIZIUNEA

lucru a Minis -Pe agenda de 
terului. Învățămîntului se află la 
ordinea zilei problema reconsi
derării învățămîntului profesio
nal în lumina noilor realități din 
țara noastră. Se știe că școala ge
nerală dă anul acesta prima pro
moție de absolvenți a 10 clase, 
deci, implicit, candidați mai ma
turi, mai bine pregătiți sub ra
port cultural și ca deprinderi 
practice pentru învățămîntul pro
fesional ; economia țării, în avîn- 
tul pe care îl imprimă noul cin
cinal, reclamă învățămîntului mai 
multă elasticitate, capacitatea de 
a se plia după nevoile sale de 
cadre, fie că acestea urmează să 
se acopere imediat, în primii ani, 
fie într-o perspectivă mai largă.

Proiectele pe care ministerul 
le-a supus dezbaterii deschid 
pentru tînărul absolvent al școlii

de 10 ani, fată sau băiat, perspec
tive dintre cele mai interesante, 
în funcție de înclinații, de capa
citate, de profilul economic al ți
nutului natal, el va avea de ales 
între sute și sute de meserii, iar 
o dată alegerea făcută va putea 
opta pentru una din formele șco
lare existente. Dacă se îndreaptă 
imediat spre producție se va pu
tea pregăti într-una din cele 
1000 de meserii și fracțiuni de 
meserii ce se pot însuși prin 
cursurile de calificare. Dacă țin
tește spre școala profesională, are 
două căi de ales : ucenicia la 
locul de muncă, în același no
menclator de meserii, și școala 
propriu-zisă. 190 de meserii com
plexe, necesitînd atît pregătire 
teoretică cît și practică își aș
teaptă candidații; 110 dintre ele 
vor putea fi însușite în 2 ani de

— Al XXI-lea an este, calendaristic, o vîrstă a maturității. Va fi cel de al 
XXI-Iea an al cinematografiei noastre a nul maturității artistice ? Vor marca dis
tinct filmele anului 1971 saltul calitativ așteptat?

— Aș* fi bucuros 6ă pot răspunde dacă nu categoric afirmativ, măcar categoric. Ceea ce 
caracterizează însă în mod fireso prognoza în a cest domeniu, în ansamblul său și la fiecare 
film în parte, mi se pare a fi cu totul altceva decit absolutul. Iar dacă este să numim totuși 
și ceva absolut, aceasta nu poate fi decît speranța. Restul este, fie emfază, fie... angoasă. 
Anul al XXI-lea nu poate fi — cu variabile pe care contăm — decit cel care l-am pregătit 20 
de ani. A vorbi despre salt în afara acestei biografii nu mai este dialectică ci magie. în fond, 
știm.cu toții proporția de capodoperă și eșecuri din cinematografia noastră și ar fi iluzoriu să 
credem că lucrurile se pot redresa total prin tr-o operațiune similară cu cea de închidere a 
unui robinet. In mod de netăgăduit, prin reuși teie sale de pînă acum cinematografia româ
nească și-a demonstrat potențialul și aș putea numi cincisprezece filme românești care, con
centrate în palmaresul de un an sau doi al ori cărei cinematografii din lume, ar constitui acel 
titlu de glorie pe care dumneavoastră și oricine l-ar caracteriza fără ezitare drept „salt". Sau,

MUNCITOR
CINCINALULUI

studii pe cînd alte 80 vor conti
nua să aibe nevoie de o pregă
tire de 3 ani. în noua viziune a 
școlii profesionale, tehnologia în
sușirii meseriei este vizibil îmbu
nătățită pe seama măririi numă
rului de ore afectate practicii. 
Astfel, cel mai mare număr de 
ore din planul de învățămînt — 
2 400 ore la meserii care se în
sușesc în 3 ani — din totalul de 
4020 și respectiv 1320 la mese
rii cu o durată de învățămînt de 
2 ani — din totalul de 2 556 ore 
sînt rezervate practicii în profe
sie. în sfîrșit, o altă școală care 
dă o profesie — fără a limita ac
cesul către învățămîntul superior 
— este liceul de specialitate. 
Deși cu o existență de dată re
centă, liceul de specialitate se bu
cură de o largă popularitate, ex-

plicabilă prin dubla sa funcțiune: 
nu îngustează ■ orizontul cultural 
al elevilor, respectînd în linii 
mari programa liceului teoretic, 
și dă absolvenților săi o califica
re. Se preconizează mărirea nu
mărului liceelor de specialitate, 
lărgirea nomenclatorului de pro
fesii ce pot fi însușite în această 
formă de învățămînt. Dar și pînă 
atunci elevii acestui tip de școa
lă pot dobîndi calificarea în peste 
80 de meserii din domeniul indu
strial, agricol, silvic, sanitar și 
economic.

O dată stabilit acest cadru ge
neral, va fi mai ușor să se gă
sească soluții practice încît prin-

MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag, a Vll-a)ț
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• Curierul
nostru
de sîmbătă

DE LA OM
LA OM

de ION BĂIEȘU

• FOILETON:
Cadîna
de la bufet

. pentru că și salturile sînt per
fect „particularizate", s-ar pu
tea vorbi de salt referindu-ne 
nu neapărat la escaladarea u- 
nor piscuri ci la evitarea că
derilor. Este aceasta un ideal 
minor ? Poate, dar indispensa
bil. Oricum, 
cinematografii 
dată de un zîmbet pe an. 
Merită să te bați pentru 
cincisprezece capodopere pe 
an, dar dacă e să ne des
prindem din dulci visări tre
buie spus că prima cotă ce 
urmează a fi definitiv cucerită 
este însăși normalitatea, pre- 
întîmpinarea nașterii de avor
toni. Va fi acesta cazul anu
lui ’71 ? Iată un pronostic pe 
care, într-adevăr, fără teama 
de a fi confruntat cu vreo 
dezmințire cît de cît flagrantă, 
l-aș cuteza. Printr-un fericit 
concurs de împrejurări pe e- 
cranul anului ’71 se vor întîl— 
ni și cîteva din filmele anului 
trecut. Și nu cred că un specta
tor nealterat de prejudecăți 
sau de o prea acră umoare să 
nu recepteze cu satisfacție fil
me ca ..Mihai Viteazul", „Se
rata". „Printre colinele verzi", 
„Puterea" și „Adevărul", „Fa
cerea lumii", „Asediul", 
trusul", „Sfîrșitul iernii", 
timp trăim", „Drum în pe
numbră", plus un număr de 
alți copii sănătoși și inteli- 
genți, poate nu puși pe isprăvi 
de basm dar capabili să circu
le pe picioare proprii și să 
placă. Evident, un asemenea 
flux de opere tipic cinemato
grafice. adică de largă audien
ță. nu își are rădăcina în efor
turile ultimului trimestru și 
dacă anul ’71 se află sub o 
zodie fastă nu trebuie neglijat 
faptul că filmele anului 1972 
încep tot în '71 — și anume 
din luna mai. adică peste pa
tru luni, cînd se dă „motor" 
pentru filmele anului viitor. 
Evident, motoarele — sub as
pectul muncii scenaristice — 
sînt de mult aprinse. N-aș pu
tea afirma că avem certitudi
nea împlinirii tuturor speran
țelor. Există presiunea produc
ției, a unor autori, a sarcinii 
de sporire a numărului de fil
me, a opiniei publice ș.a.m.d. 
Din acest punct de vedere, 
anul care pentru noi bate la 
ușă și căruia îi răspundem cu 
și mai multe speranțe, dar nu 
fără neliniști, este 1972. Iar 
dacă și ăsta va fi un an bun,

T. S.
(Continuare în.pag. a IV-a)
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SCENĂ

Complexul de 
șui 

Foto :

deservire din ora- 
Breaza.
ION POPESCU

MAI MULT DECÎT O 
EXCURSIE

Teri am primit de la tovarășul 
Ion Popa, primul secretar al Co
mitetului U.T.C. al sectorului 3 
din Capitală, următoarea înștiin
țare :

Vă informăm că în cadrul ac
țiunilor pe care le întreprinde 
Comitetul U.T.C. al sectorului 3 
în întîmpinarea Congresului al 
iX-Iea al Uniunii Tineretului Co
munist și a semicentenarului 
Partidului, în ziua de 17 ianuarie 
1971 va organiza o excursie la 
Predeal, cu participarea a peste 
1 700 de muncitori și elevi din 
întreprinderile și școlile secto
rului.

Un număr însemnat de tineri 
sînt protagoniștii activităților ce 
vor avea loc cu prilejul acestei 
excursii tematice. Astfel :

• 8 echipe de băieți și fete, 
care se instruiesc în cercurile de 
pregătire pentru apărarea patri
ei, vor participa pe traseul din 
Valea Poliștoacei la concursul 
tehnico-aplicativ .Grupa în ac
țiune", ediția a II-a.

a Peste 120 de băieți și fete se 
vor întrece în cadrul concursului 
de schi intitulat „Cupa Speranțe
lor", aflat tot la a II-a ediție.
• Un număr de 50 de băieți și 

fete vor participa la faza finală 
pe sector a concursului „Săniuța 
de argint".

Paralel cu aceste activități, alte 
grupuri de tineri vor organiza 
drumeții la cabanele din masivul 
Bucegi.

Participant!! la excursie vor lua 
parte, de asemenea, la o după- 
amlază cultural-educativă, orga
nizată în colaborare cu Comitetul 
U.T.C. Predeal, la „Cabana Schio
rilor", în cadrul căreia se va des
fășura concursul cu tema „Te 
cîntăm, partid iubit".

Tinerii vor face deplasarea pe 
Valea Prahovei cu trenul și au
tocarele.

C. V.

GONG ! LA „TEATRUL 
LABORATOR AL 
STUDENȚILOR"

Joi 21 ianuarie, ora 21,00, GONG 
la „Teatrul laborator al studenți
lor" ediția 1970—1971 : seară Brecht. 
Spectacolul va avea loc la sala 
„Podul" (în incinta Casei de cultu
ră a Studenților „Grigore Preotea
sa", Calea Plevnei 61) fiind alcătuit 
din două momente : „Cerșetorul 
sau clinele mort", regia Cătălin 
Naum și premiera absolută „Micul 
organon ’70". Temerara inițiativă 
de a transpune scenic un tratat de 
estetică teatrală aparține lui losif 
Csallos, student la Facultatea de 
istorie.

losif Csallos ne vorbește despre 
potențialul dramatic intuit în „Mi
cul organon" :

— Mi s-a părut mai interesantă 
experiența transpunerii scenice a 
unui text special adaptat, lipsit de 
acțiune, aș spune chiar sec, decît 
să colorez o partitură dramatică cu 
intrigă, punct culminant și dezno- 
dămînt. încadrarea unor principii, 
însă, în limitele propriilor reguli 
de joc poate părea excentrică, epa
tantă. Gîndirea teoreticianului 
Brecht este unitară și consecventă, 
iar scenariul a defalcat-o pentru a 
o dinamiza și recompune prin di
versitatea ideilor, desigur reunite 
prin intermediul actorilor.

— Ce mijloace de exprimare sce
nică ați adoptat ?

— Modalitatea teatrului oolitic 
brechtian, prin care adevărurile 
despre artă, viață, umanitate sînt 
adresate spectatorului într-o ma
nieră șocantă, care violentează 
inerția și comoditatea în fața ac
tului artistic în general.

— Veți fi tentat să reînnoiți a- 
ceastă experiență ?

— Modul în care am pus o dată 
o întrebare nu poate deveni per- 
petuabil ca soluție scenică și dra- 
maturgică.

MEDEIA IONESCU

„SI EU AM FOST ÎN
ARCADIA"

— O nouă piesă de HORIA 
LOVINESCU

O altă piesă a lui Horia Lo- 
vinescu va vedea lumina ram

VILLA RUSTICA
Săpăturile arheologice efectuate 

în localitatea Strei-Călan de că
tre Muzeul județean din Deva în 
colaborare cu Institutul de arheo
logie ai Academiei au dus la des
coperirea unei așezări din epoca 
bronzului peste care s-a suprapus 
o așezare romană din perioada 
106—271 e.n. Este o villa rustica 
(fermă agricolă romană) de mari 
dimensiuni (o latură are 80 me
tri), în cadrul căreia a fost iden
tificată casa de locuit cu mai 
multe încăperi frumos pavate. 
Săpăturile au mai scos la iveală 
monede din argint și bronz, apar- 
ținînd împăraților romani din se
colele II și III. un bogat mate
rial ceramic (vase, opaițe) pre
cum și numeroase obiecte din fier 
de utilitate casnică. Villa rustica 
de la Strei-Călan se aseamănă cu 
alte ferme agricole romane din 
Dacia, descoperite la Deva, în ju
rul Sarmisegetuzei sau în alte lo
calități.

AL BALGRADEAN

UHSUL ȘI PĂPUȘĂ • rulează Ia 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
19; 21,15), Capitol (orele 8,45; 10,45; 
12,45; 15; 17.15), Favorit (orele 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

CRIMA ȘI PEDEAPSA : rulează 
la Capitol (ora 19,15).

CINTECELE MARII : rulează la 
Luceafărul (orele 9; 11,15: 13,30;
16; 18,30: 20,45).

B.D. INTRA IN .ACȚIUNE : ru
lează la Central (orele 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Gloria (orele 
9,30; 12; 15: 17,30; 20), Modern (ore
le 8: 10.30; 12.45: 15.30: 18.15; 21).

GENOVEVA DE BRABANT : 
rulează la București (orele 8,30; 
10,30; 12,30; 14,30; 16,45; 19; 21),
Victoria (orele 8.30: 10,30: 12.30:
14.30; 16,30).

ȘARADA : rulează la Festival 
(orele 8; 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21) 
Feroviar (orele 8,30: 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Excelsior (orele 8.30: 11; 
13,S0; 16: 18,30: 21). Melodia (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,30: 20,45).

SEMNALE PE DRUM : rulează 
la Victoria (orele 18: 20,30).

PRIMUL CURIER rulează la 
Lumina (orele 18 30: 20.30).

CAPCANA • rulează la Lumina 
(orele 9.15: 11,30: 13,45: 16).

FABLIO MAGICIANUL rulea
ză la Doina (ora 10).

PĂSĂRILE ; rulează la Doina 
(orele 11.30; 13,45: 16: 18,15; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE ; 
PENTRU PACE ȘI COLABORA
RE INTERNAȚIONALA - film 
dedicat participării președintelui 
Consiliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, ta Sesiunea Jubiliară a 
O.N.U. si vizitei tn S.U.A. : ru
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
11.45: 14,30: 17,15. 20).

POMUL DE CRĂCIUN ; rulează 
la Grivita (orele 9; 11,15: 13,30; 
15.45; 18; 20.30), Aurora (orele 9.30:
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pei Ia Teatrul „Nottara" joi, 21 
ianuarie : „Și eu am fost in 
Arcadia”.

Regizorul spectacolului, Dan 
Nasta. declară cititorilor noștri: 
„Horia Lovinescu și-a închinat 
piesa prieteniei, dragostei și 
morții. din capul locului aceas
tă asociere (întind să le califice 
ca evenimente de maximă ple
nitudine a vieții. Descoperită 
din pragul morții, viata capătă 
contururi exultante, făcind ca 
jpsăși mqapiea să nu fie decît

le de la rigoarea clasică ; am 
ales de altfel drumul pe care-1 
parcurge eroul piesei Hans Co
jocarii. interpretat de Alexan
dru Repan. Alături de el, Dorin 
Varga, Gilda Marinescu, Lucia 
Mureșan, Rodi ca Țuțuianu și 
Anda Caropol se devotează cu 
convingere autorului. Dan Nem
țeam: le-a creat un cadru inte
rior, o atmosferă problematică 
care inspiră pentru integrarea 
in straniu. Surîsul Arcadiei. 
încărcat de misterul care l-a 
născut, vă așteaptă".

PLASTICĂ LUCIA DEMETRIADE-BALĂ-
CESCU: Calea Victoriei, 1942

PORTATIV

SPECIAL PENTRU 
AL. HRISANIDE

ALEXANDRU RE PAN : ln- 
tîlnirea cu HANS este fără 
îndoială momentul cel mai 
important al carierei mele. 
Ceri, ceva din marea aventu
ră spirituală a lui HANS ră- 
mîne pentru totdeauna în 
mine. Acum după ce l-am cu
noscut sînt mai bogat și pen

tru asta îi mulfumesc...

împlinirea acestei „vîrste de 
aur", conștiința ei ultimă. Pen
tru a ajunge însă la această su
premă cunoaștere este necesară 
drama, care constă dintr-o ade
vărată ruptură a „realului" în 
ființa eroului, experiență me
diată de boala fără leac.

Scriitura piesei este lucidă, 
acerată și suplă. Sintem tentați 
să credem că spectacolul nos
tru nu va greși dacă se va aba

PRIN TELEFON
DE LA TEATRUL DIN 

TURDA
Nu s-a epuizat succesul pie

sei lui M. R. Paraschivescu 
„Asta-i ciudat", jucată recent la 
Brăila, ea apărincl și pe afișele 
teatrului din Turda : premiera 
va avea loc la 24 ianuarie. Re
gia poartă semnătura lui Val 
Mugur, iar scenografia, C. 
Rusu. Carmen Galin. Miru 
Constantin. Miron Neagu, Emi
lia Luca sînt doar cîteva nume 
actoricești de pe afișul acestui 
spectacol. Viorel Știrbu, direc
torul teatrului ne transmite te
lefonic primele opinii — deo
camdată ale colectivului său : 
„Asta-i ciudat", realizat după 
textul revăzut, jucat și la 
Brăila, e un spectacol de cu
loare care intenționează să se 
integreze in poezia iui Miron 
Radu Paraschivescu, între al
tele. să-i păstreze în întregime 
gingășia. Actorii tineri, care 
joacă aici, interpretează rolu
rile unor tineri care iubesc fru
mos. care nu-și pierd, de fapt 
nici un moment puritatea".

Viorel Știrbu anunță cu acest 
prilej spectatorii bucureșteni 
că vor putea vedea acest spec
tacol în Capitală, la 27 ianua
rie, cînd teatrul din Turda va 
întreprinde un turneu.

T. V.

Viitorul concert al Orchestrei 
Simfonice . a Radiotejevj^iunii, 
dirijat de un oaspete din Iugo
slavia —, Angel Șurev înscrie 
în programul său două prime 
audiții : „Suita pentru orche
stră” a lui K. Baranovici și Va
riațiunile pentru pian și orche
stră pe o temă de colind de Tu
dor Ciortea. Solist : Alexandru 
Hrisanide.

La o primă repetiție a Con
certului, Al. Hrisanide ne vor
bea despre noua lucrare româ
nească.

— REP. : Și variațiunile lui 
Tudor Ciortea fac parte din 
suita lucrărilor care v-au fost 
dedicate ?

AL. II : Mai bine zis au fost 
scrise la cererea mea...

— REP. : Să amintim cîteva 
dintre ele...

AL. II. : „Jocurile" pentru 
pian și orchestră de Anatol Vie- 
ru, Concertul pentru pian și or
chestră de Dan Constantinescu, 
concertul lui Costin Miereanu...

— REP. : Prin ce v-a atras 
partitura lui Tudor Ciortea ?

— AL. II : Prin strălucirea ei, 
prin frumusețea tratării pia
nistice, prin totalitatea mijloace
lor de expresie...

— REP. : Cum este structura
tă piesa ?

— AL. II. : Pornind de la una 
dintre temele celor 10 colinde 
de Sabin Drăgoi, Tudor Cior
tea făurește o serie de 10 va- 
riațiuni care — fapt foarte inte
resant —, ne duc la o treptată 
descoperire a temei de bază.

în ansamblul creației lui Tu
dor Ciortea, Variațiunile pe care 
le vom putea asculta joi seara, 
mi se par cea mai remarcabilă 
demonstrație a necontenitelor 
căutări creatoare ale compozi
torului.

• „Caracteristica 
deosebită a realiză
rilor artistice ale 
Luciei Demetriade- 
Bălăcescu rezidă în 
faptul că ele nu 
sînt exclusiv izvo- 
rite din fantezie, ci 
imagini prinse din 
viața de toate zi
lele... Aceste ima
gini, fantezia artis
tei le transformă 
cîteodată în moa 
burlesc, totuși pline 
de un fluid viu, vi
brant și expresiv, 
fără asperități for
male. Fiindcă pri
mul impuls de rea
lizare artistică ii 
vine artistei din 
contactul cu imagi
nile de tot felul ale 
vieții, acest fapt 
păstrează jocului 
său plastic o mare 
doză de uman 
Astfel caracteriza 
în 1942 Francisc Și- 
rato arta pictoriței Lucia
triade-Bălăcescu. o artă ce se 
impune prin rafinament, prin 
subtilitate și fervoare croma
tică, o artă ce apelează din plin 
la elementul anecdotic, Ia jocul 
situațiilor cotidiene pe care Ie 
comentează cum spune O.W. Ci- 
zek. „cu un surîs mucalit". Am
pla retrospectivă ce se va des

Demc- chide săptâmîna viitoare la 
sala Dalles va cuprinde peste 
100 de lucrări în ulei, guașe, 
pastel și tempera și va prilejui 
publicului o întîlnire cu arta 
unei prestigioase artiste afir
mată intre cele două războaie 
mondiale, dar a cărei tinerețe 
creatoare și viziune modernă 
ne-o face in egală măsură con
temporană.

• Tot săptămțna viitoare, la 
Galeriile Sinieza va deschide o 
expoziție de pictură tînărul ar
tist plastic Nicolae Drăgușin. 
Cele peste 30 de uleiuri pe care 
le va prezenta au ca tematică, 
intr-un sens foarte general, 
evident, eforturile creatoare ale 
omului (unele lucrări reprezin
tă peisaje industriale sau com
poziții care au ca temă indus
tria). Picturile sale viguroase 
străbătute de optimism ne pro
pun o perspectivă poetică inso
lită pusă în valoare printr-o 
remarcabilă limpezime și acce
sibilitate.

C. R. C.

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

POVEȘTILE PITICULUI BIM
BO : rulează la înfrățirea (orele 
15,30; 17,45).

AI GRIJA DE SUZI : rulează Ia 
înfrățirea (orele 20).

ATENȚIE, BROASCA ȚESTOA
SA ! ; rulează la Buzești (ora 
15.30; 18).

ȘOIMII : rulează la Buzești (ora 
20.30).

VAGABONDUL : rulează Ia Da
cia (orele 8.30; 12: 15.30; 19). Lira 
(orele 9: 12,30; 16; 19,30). Arta (ore
le 9: 12,30; 16 19,30).

ÎN GHEARELE INVIZIBILE 
ALE DOCTORULUI MABUSE: 
rulează la Bucegi (orele 16: 18.15: 
20.30).

CĂPITANUL FLORIAN ; rulea. 
ză Ia Unirea (orele 15: 17,45; 20.15), 
Moșilor (orele 15: 17.45: 20.30).

CĂLUGĂRIȚĂ DIN MONZA ; 
rulează la Drumul Sării (orele 
15.30.;. 17.45: 20).

. FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BARBAT : rulează la Giulesti (o- 
rele 15.30: 18: 20.30).

100 DE CARABINE : rulează la 
Cotrqceni (orele 14.30: 16.30: 18.30;
20.30) .

MAYERLING : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 19).

KING KONK EVADEAZĂ : ru
lează la Crîngași (orele 15.30: 18:
20.15) , Munca (orele 15.30: 18:
20.15) .

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează la Floreasca (orele 15,30: 18;
20.30) , Flamura (orele 9: 11,15: 16; 
18,15; 20,30).

răzbunarea sfîntului ■■ 
rulează la Viitorul (orele 15.45; 18; 
20.15). Rahova (orele 15; 17; 19: 21).

Z : rulează Ia Miorița (orele 10: 
12.30; 15: 17.30: 20).

DREPTUL DE A TE NAȘTE:

rulează Ia Popular (orele 15,30; 18; 
20.15).

SOARELE ALB AL PUSTIU
LUI : rulează la Flacăra (orele 
15.30; 17.45; 20).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA : rulează la Pro
gresul (orele 15.80; 19), Cosmos 
(orele 15.30; 19). )

MY FAIR LADY : rulează la 
Pacea (orele 16; 19).

SIMBĂTĂ, 16 IANUARIE 1971

Opera Română : DON CARLOS
— ora 19,30 ; Teatrul de Opereta : 
PAGANINI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : HEIDELBERGUL DE 
ALTĂDATĂ — ora 15,00 ; FANNY
— ora 20 ; (Sala Studio) : TRA
VESTI — ora 20 ; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu : D-ALE CARNAVALULUI
— ora 20 : (Sala Studio) : HARFA 
DE IARBĂ — oră 20 ; Teatrul de 
Comedie ; DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20 ; Teatrul 
Mic : DANSUL SERGENTULUI 
MUSGRAVE — ora 20 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Magheru) : CÎND 
LUNA E ALBASTRA — ora 19.30 ; 
(Sala Studio) • O LUNĂ LA ȚARĂ
— ora 20 ; Teatrul Giulești : 
MEȘTERUL MANOLE — ora 
19,30 ; Teatrul Evreiesc de Stat : 
DIBUK — ora 19,30 ; Teatrul „Ion 
Vasilescu" ; SE CAUTĂ UN MIN- 
CINOS — ora 19.30 ; (La Sala Pa

latului) : REVISTA LA VOLAN — 
ora 16 și 20 ; Teatrul „Ion Crean
gă" : PRESTIGIOASA LOREDA- 
NA — ora 9,30 . Teatrul „Țăndă
rică" (Cal. Victoriei) : GULIVER 
ÎN ȚARA PĂPUȘILOR — ora 17 ; 
NOCTURN III — ora 21,30 (Str. 
Academiei) : STROP DE ROUĂ ; 
BROTĂCELUL — ora 17 ; Teatrul . 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : LA 
GRĂDINA CĂRĂBUȘ — ora:, 
19',30 ; (Cal. Victoriei)*: SONATUL 
LUNII — ora 19,30 ; Studioul 
I.A.T.C. : DIAVOLUL ALB - ora 
20 : Circul „Globus" : ARENA TI
NEREȚII — ora 19,30.

DUMINICA. 17 IANUARIE 1971

Opera Română : MIREASA VÎN- 
DUTĂ — ora 11 ; FRUMOASA 
DIN PĂDUREA ADORMITĂ — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
MY FAIR LADY — ora 1Q.30 ; 
VĂDUVA VESELĂ ora W,30 ; 
Teatrul National-,.I. L.'Carăgiale* 
(Sala Comedia) : FANN.Y ora 
10,30 ; HEIDELBERGUL DE ALTĂ
DATĂ — ora 15,30 ; IDIOTUL — 
ora 20 ; Sala Studio) : MOARTEA 
ULTIMULUI GOLAN — ora 10,30 ; 
CUI I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF ? — ora 15 30 ; AL PA
TRULEA ANOTIMP — ora 
20 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
IUBIRE PENTRU IUBIRE — ora 
15 ; LEONCE ȘL LENA — ora 20 ; 
(Sala Studio) : TRANSPLANTA
REA INIMII NECUNOSCUTE — 
ora 10 : GLUGA PE OCHI — ora 
15 : ACEȘTI NEBUNI FĂȚAR
NICI — ora 20 ; Teatrul de Co
medie : CHER ANȚOINE — ora
10.30 ; MANDRAGORA — ora
15.30 ; ARCA BUNEI SPERANȚE 
— ora 20 ; Teatrul Mic : DEZER
TORUL — ora 10,30 ; DON JUAN 
MOARE CA TOȚI CEILALȚI —

ora 20 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(B-dul Magheru) : CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 10 ; ADIO 
CHARLIE — ora 19.30 ; (Sala Stu
dio) : CERCUL MORȚII - ora 
10,30 ; NĂZDRĂVANUL OCCI
DENTULUI — ora 16 ; SUS PE 
ACOPERIȘ ÎN... SAC — ora 20 ; 
Teatrul Giulești : TANGO LA 
NISA — ora 10 ; NUNTA LUI FI
GARO — ora 19,30 : ț’eătrul Evre
iesc de Stat : VRĂJITOAREA — 
ora 11 ; LUMPACÎUS VAGABUN- 
DUS — ora 19,30 , Teatrul „Ion 
Vasilescu" : SE CAUTĂ UN MIN
CINOS — ora 10 și 19,30 : Teatrul 
„Ion Creaagă" : POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 10 ; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : ȘORI
CELUL Și PĂPUȘA — ora 11 ; 
(Str. Academiei) • PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : LA GRA
DINA CĂRĂBUȘ — ora 11 și 19,30 ; 
(£ak'_.Victoriei) • SONATUL LU
NII -r- fora 19J10 C,' Studioul 
I.A-T.G. : DIAVOLUL" ALB — ora 
20 ; Circul „Globus" : ĂfiENA TI
NEREȚII — orele 10, 16 și 19,30.

SIMBĂTĂ, 16 IANUARIE 1971

PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii 
• 18,15 Bună seara, fete ! Bună 
seara, băieți ! • 19,20 100ț de seri

— emisiune pentru cei mici • 
19,30 Telejurnalul de seară • 20,00 
Țele-enciclopedia « 20,50 Formații 
și soliști, de muzică populară •
21.10 Film serial : „Incoruptibilii"
• 22,00 Telejurnalul de noapte e
22.10 Campionatele europene de 
săniuțe • 22,30 Gala schițelor lui 
I. L. Caragiale.

PROGRAMUL II

• 20,00 Cîntare patriei și parti
dului • 20,15 Seara melomanului 
Mică enciclopedie pianistică ® 
21.05 Reflector • 21,20 Buletin de 
știri • 21,25 Fjlm artistic : în fie
care seară la ora 11" —- producție 
a studiourilor sovietice.

DUMINICA, 17 IANUARIE 1971

PROGRAMUL I

• 8,45 Gimnastica de dimineață
• 9,00 Matineu duminical pentru 
copii. Aventurile lui Plum-Plum
• 10,00 Viața satului • 11,30 Al
bumul compozitorilor români : 
Paul Constantinescu « 12,00 De 
strajă patriei a 12,30 în reluare, 
la cererea telespectatorilor. Reci
tal Mihaela Mihai. Formația „The 
Golden Gate" • 14,00 Emisiune în 
limba maghiară • 15,30 Sport : 
Campionatul european de săniu
țe. Transmisiune de la Imst — 
Austria « 16,30 Studioul „N" • 
18,00 Unul din doi — Emisiune 
concurs « 19,00 Rapsodia română
• 19,20 1001 de seri. • 19,30 Te
lejurnalul de seară • 20,00 Ro
mânia ’71. Azi — județul Alba • 
20,30 Divertisment la Cluj • 22,30 
Telejurnalul de noapte » 22,45 
Duminică sportivă.

PROGRAMUL II

• 20,00 Lumea copiilor • 20,30 
Stagiune lirică- (Don Juan de Mo
zart) a 21,30 Buletin de știri « 
21,35 Carnet bucureșteân « 21.45 
Reluarea serialului de sîmbătă 
seara : Incoruptibilii.

...La a 9-a condamnare 
Balyoki losif (29 de ani) 
din Măieriște (Sălaj) a 
pătruns prin efracție in
tr-o locuință din Zalău, 
unde a incercat să-și în
sușească mai multe obi
ecte de valoare. Fiind 
surprins a incercat să 
scape cu fuga, dar a fost 
imobilizat de cetățeni, 
care, l-au predat organe
lor de miliție. Condam
narea care il așteaptă pe 
B. 1. va fi cea de a noua 
din „cariera" sa infracțio
nală. Un calcul sumar ne 
dezvăluie că infractorul 
și-a petrecut circa 16 din 
cei 29 de ani ai săi in 
închisoare. Merită oare 
să trăiești viața sub for
ma unor asemenea „a- 
venturi" ?

...Hoți de buzunare In
tr-un magazin cu auto
servire din Iași, în punc
tele mai aglomerate, doi 
puștani se virau printre 
cumpărători cu o insis
tență suspectă. Erau 
Spoială Necuiai (18 ani) 
— cu antecedente penale 
și Răzmeriță Vasile (16
ani) care se ocupau CU
furatul din buzunarele
cetățenilor. Ambii sint
cercetați in stare de
arest.

..A pătat halatul alb
O tinără din Brașov — 
Ioana Vodă (20 de ani) — 
a decedat in mod tragic 
în urma unei întreruperi 
de sarcină efectuată în 
mod clandestin. Cel care 
i-a dat concursul a fost, 
di^. păcate, un medic, 
un om care, dimpotrivă, 
ar fi trebuit prin orice 
mijloace să evite un ase
menea gest necugetat. 
Numele lui este Bucur 
Alexandru, specialist în 
Igienă generală, fostul 
titular al cabinetului 
medical din stația C.F.R. 
Brașov.

...Cine vă servea ia 
masă ? în luna decem
brie, lucrători ai Inspec
toratului Miliției Jude
țene Galați, în colabora
re cu reprezentanți ai In
specției comerciale de 
stat, Hispebtbră'tului ju
dețean sanitar și Consi
liului Popular Județean 
Galați au efectuat 120 de 
acțiuni și controale eco
nomice în unitățile co
merțului de stat și coope
ratist de pe raza județu
lui. Intre numeroasele 
aspecte surprinse am re
ținut unul, care ni s-a 
părut deosebit de sem
nificativ. E vorba de fap
tul că, în diferite unități, 
ca gestionari și vînză- 
tori funcționau 95 de 
persoane cu cele mai ne
așteptate calificări : per
sonal mediu-sanitar, mai
ștri din diferite domenii 
ale producției materiale, 
laminoriști, mecanici, su
dori, tehnicieni construc
tori etc Cei mai ntulți 
dintre aceștia nu absol
viseră cursurile de cali
ficare și nu cunoșteau re
gulile generale de co
merț, consecința fiind o 
proastă deservire a con
sumatorilor. Organele lo
cale au luat măsuri pen
tru înlocuirea acestora cu 
personal corespunzător 
Cum rămine. însă, cu cei 
care i-au angajat?

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE
BătAlîa

producție a studioului „Mosfilm" coproducție itolo-franceză

Regia : VIKTOR GHEORGHIEV

Cu : luri Kaiurov, Anatoli Falkovici, Boris Livanov, 
Pilius, Mark Prudkin

Antonina

Regia ; FRANK KRAMER

Cu : John Garko, Margaret Lee, Klaus Kinski, Nik Jordan, 
Sol Borgese, Luciano Rossi, Sam Burke

coproducție italo-algeriană 
Regia : GILLO PONECORVO 

Cu : Jean Martin, Jacef Saadi, Brahim Haggiag, Tommaso Neri, 
Fawzia El Kader

Film distins la Bienala de la Veneția 1966 cu : • Leul de Aur 
San Marco • Premiul F.I.P.R.E.S.C.I. • Premiul O.GLC.

• Premiul orașului Veneția

producție a studiourilor austriece

Regia : FRANZ ANTEL
Cu : Marika Kilius, Hans-Jiirgen Baumler, Peter Kraus, 

Paul Horbinger

(filmul va rula la cinematograful PATRIA din Capitală)



COMENTARIUL ECONOMIC

De ce toți salariații sint
direct interesați in

CONTRACTAREA
INTEGRALĂ
A PRODUCȚIEI

A debutat bine economia noastră în noul cincinal. Re
zultatele obfinute în aceste două săptămîni de cea mai mare 
parte a colectivelor de muncă din întreprinderile industriale 
sau de construcții, rezultate care egalează sau depășesc 
nivelurile înscrise în plan, arată că industria s-a înscris ferm 
pe coordonatele ce i-au fost fixate pentru perioada în care 
am intrat. Nu este singura constatare pe care sîntem în
demnați să o facem.

Faptul că pentru anul 1971 sarcinile de plan au fost cu 
mult mai din timp cunoscute, comparativ cu anii precedent, 
a dat posibilitatea tuturor lucrătorilor din economie să ia 
din vreme măsuri pentru organizarea producției și a muncii
— aprovizionarea cu materiale, contractarea producției etc.
— să potrivească pulsul întregii activități la nivelul exigen
țelor pe care le presupune amploarea construcției economice 
în anii viitori. Toți interlocutorii ziarului nostru au apreciat 
că acest fapt, precum și măsurile luate anterior, privind 
perfecționarea conducerii și planificării economiei, apro
pierea deciziei de producție, așezarea relațiilor dintre între
prinderi pe baze economice prin instituirea, în 1970, a con
tractelor economice, au constituit premisele hotărîtoare ale 
bunului demaraj din acest început de an.

Evident, nu toate lucrurile decurg cum ar trebui pentru 
ca activitatea în acest domeniu să se situeze de la început 
la parametrii calitativi pe care ni i-am propus, pentru ca 
întregul angrenaj economic să funcționeze perfect. Chiar 
ziarul nostru, evidențiind rezultatele bune obținute, a sem
nalat, totodată, o seamă de neajunsuri într-un domeniu sau 
altul al activității, într-o unitate sau alta.

Contractele economice, de exemplu.
După cum se știe, rolul lor în mecanismul activității eco

nomice este covîrșitor. Contractul economic nu este numai 
un instrument de planificare, de fundamentare a planurilor 
anuale. Prin el se concretizează defășurarea relațiilor eco
nomice dintre organizațiile economice cu privire la furnizarea 
de produse, executarea de lucrări și prestarea de servicii. 
Această dublă funcție a transformat contractul, încheierea sa, 
dintr-un act juridic și acțiune administrativă, în pîrghii și acți
uni cu un profund conținut economic. Contractele economice 
trebuie să asigure satisfacerea cerințelor beneficiarilor, pre
cum și utilizarea integrală și rațională a potențialului teh- 
nico-economic al furnizorilor. Relațiile dintre întreprinderi 
sînt situate într-un cadru corespunzător intereselor generale 
ale economiei, unitățile producătoare urmînd să-și asigure 
din timp comenzile necesare acoperirii integrale a capaci
tății de producție si să execute numai produse necesare 
economiei naționale. Aceasta presupune desfășurarea acti
vității de producție în strînsă legătură cu nevoile consu
mului. Ca urmare, întreprinderile, oricare altă organizație 
economică, nu pot lansa în fabricație produse care nu au 
asigurată desfacerea prin contracte economice sau prin re
țeaua proprie.

Noul concept are la bază un raționament pe cît de sim
plu pe atît de însemnat: nu există nicăieri producție.de 
dragul producției, orice activitate productivă are drept obiec
tiv final satisfacerea unei anuminte nevoi de consum. _Ne- 
luarea în seamă a acestui principiu elementar duce la situa
ția, întîlnită uneori și la noi în anii trecuți, cînd producția, 
neavînd de la început asigurată desfacerea, este stocată 
pînă la găsirea de beneficiari (dacă-i găsește) ; munca nu-și 
dovedește utilitatea socială, devine inutilă.

Ori, ce se întîmplă. La sfîrșitul anului trecut, aproximativ 
10 la sută din producția marfă a trimestrului I și aproape 
30 la sută din cea a întregului an nu avea beneficiari sta
biliți. Situația este incomparabil mai bună decît în anii pre
cedent, dar faptul rămîne fap' — o seamă de întreprinderi 
nu dispuneau de portofoliu de comenzi necesare pentru 
acoperirea integrală a capacităților de producție, în timp 
ce în altă parte nu fusese acoperit prin surse întregul ne
cesar de aprovizionat. Tntre timp situația a evoluat, cifrele 
amintite mai sus s-au schimbat. Dar aceste întîrzieri în con
tractarea producției le vom mai regăsi în perioada, urmă
toare a anului transformate în dificultăți de aprovizionare.

Noui concept de așezare a relațiilor dintre întreprinderi 
pe baza contractelor economice au implicații adînci în însăși 
organizarea activității de producție, de aceea vom mai 
insista puțin asupra lui.

în primul rînd trebuie relevat că acțiunea de aprovizio
nare și desfacere depășește acum, prin complexitatea pro
blematicii, aria activității vechilor compartimente de apro
vizionare și desfacere din întreprinderi și centrale. Orien
tarea hotărîtă a producției către consum aduce schimbări 
de fond chiar în conceptul actual de organizare a produc
ției și a muncii din întreprinderi. Din moment ce volumul 
și structura aprovizionării se stabilesc direct între întreprin
deri și nu prin repartiții primite de la eșaloanele superioare, 
din moment ce determinarea volumului structurii și eșalonării 
producției are la bază portofoliul de comenzi, se pune în 
discuție stabilirea unor noi raporturi între diferite compar
timente ale întreprinderii (concepție, producție, aprovizio
nare, desfacere), precum și a unor noi priorități. Activitatea 
de desfacere în aceste condiții devine o preocupare a între
gului colectiv de muncă, direct interesat în realizarea optimă 
â circuitului economic — aprovizonare-producție-desfacere. 
Indiferent care este locul ce-l ocupă în ierarhia producției, 
fiecare salariat trebuie să înțeleagă că numai .în momentul 
vînzării mărfii și încasării contravalorii circuitul poate fi 
considerat încheiat, numai atunci valoarea cheltuielilor ma
teriale și a salariilor este recuperată (realizată), numai 
atunci se poate trece la un nou ciclu de fabricație. Or, pen
tru a ajunge aici trebuie să pleci la drum cu un portofoliu 
ferm de comenzi, care să-ți acopere întreaga capacitate de 
producție, produsele ce încorporează munca tuturor salaria- 
ților urmînd să fie livrate la termen și să răspundă exigen
țelor impuse de beneficiar.

Este motivul pentru care urgentarea încheierii contrac
tării producției și apoi respectarea ad-litteram a clauzelor 
contractuale trebuie să se situeze în centrul preocupărilor 
colectivelor de salariați, să devină o preocupare a tuturor. 
Fără îndoială, ele vor ocupa un loc central și în dezbaterile 
din adunările generale ale salariaților care încep peste 
cîteva zile.

Au trecut de atunci aproape 
trei luni de zile. Pornind dela 
cîteva antecedente premisa 
dialogului pe care l-am angajat 
cu uteciștii de la secția uzinaj 
a întreprinderii „Progresul" 
din Brăila s-a exprimat într-o 
firească întrebare : ce ecou 
practic au avut propunerile din 
adunarea de alegeri a organiza
ției t în ce măsură au reușit 
să-și afle locul, nu doar în pro
gramul de activități ci, mai de
parte, în însăși viața organiza
ției ?

Un fapt se cere remarcat de 
la bun început : în cazul orga
nizației U.T.C. din secția uzinaj 
răspunsul la întrebarea noas
tră impune precizarea unei rea
lități indiscutabil valoroase, a- 
ceea a existenței în portofoliul 
organizației a unui număr de 
propuneri unanim apreciate. Să 
menționăm cîteva dintre ele : 
s-a propus inițierea unui con
curs „Cel mai bun frezor", în
ființarea unui cerc de inovații, 
a unei brigăzi artistice a pos
tului U.T.C. de control, a cer
cului de informare tehnică. Ba 
același capitol ar trebui, de a- 
semenea, adăugate îi\tîlnirile 
mai frecvente și mai organiza
te cu părinții celor care au a- 
bateri disciplinare, sporirea an
gajamentului asumat la colec
tarea fierului vechi etc.

Acesta fiind punctul de refe
rință al întrebării noastre să 
vedem, așadar, felul în care 
realitatea conturează răspunsul 
solicitat. Pînă în prezent, se a- 
flă.în faza de definitivare pos
tul U.T.C. de control; în același 
context se înscrie și propune
rea colaborării, prin întîlniri 
periodice de mai largă amploa
re cu conducătorii locurilor de 
muncă. Mai departe însă, pen
tru a percepe dimensiunea 
practică a celorlalte propuneri 
sînt necesare unele amănunte 
mai precise. Iată cum stau de 
pildă, lucrurile cu cercul de i- 
novații, așa cum sînt expuse 
chiar de autorul propunerii, 
Ion Pieieanu : „Eu sînt frezor 
și ca mine sînt în secție încă 
vreo 100 de tineri. Știind acea
sta, m-am gîndit că așa cum 
se întîmplă cu cei care sînt 
strungari, tot la noi în secție și

VASILE BARAC

PROPUNERILE NOASTRE-
Noi și

Congresul

nostru

UN BUN AL
Întregii
ORGANIZAȚII

DE LA HOTĂRÎRILE ADUNĂRII DE ALEGERI LA FAPTE
care au un concurs al lor, o ac
țiune similară ar fi întrutotul 
valabilă și pentru frezori. La 
urma urmei probleme profesio
nale ridică și această meserie 
Ia fel ca și cea de strungar. Am 
aflat că luna aceasta concursul 
strungarilor va începe, în 
schimb, cu cel preconizat pen
tru frezori, n-am auzit să se în- 
timple la fel".

Intr-adevăr, „Cel mai bun 
frezor" se află în aceeași fază, 
ca și atunci cînd a fost propus. 
De ce ? Membrii comitetului 
susțin că propunerea tînărului 
nu a fost nici pe departe uita
tă. întîrzierea punerii ei în 
practică se explică, după opi
nia lor, prin dificultățile deor- 
ganizare care n-au putut fi în
că rezolvate. Aparenta piedică 
ar fi aceea că tinerii din sec
ție lucrează la două tipuri de 
freze, cu parametrii tehnici și 
de funcționare deosebiți. Acea
stă stare de fapt îngreunează

întocmirea unui unic formular 
de cunoștințe și execuție pen
tru toți frezorii, parti cipanți 
posibili la un concurs. Și totuși, 
dacă nu s-a renunțat la pro
punerea lui Ion Pieieanu, a- 
tunci se impuneau două con
cursuri separate, pentru fieca
re tip de freză După cum se 
vede, dificultatea nu era atît 
de mare, fiind ușor de depășit. 
A fost o scăpare, desigur, dar 
care a alimentat părerile că 
propunerea lui Ion Pieieanu nu 
ar fi realizabilă.

Cam la fel stau lucrurile și 
cu brigada artistică a secției : 
„Nu sînt la curent cu stadiul 
în care se află ideea aceasta — 
arată Nicu Pioară, autorul ei. 
Mai mult ca sigur că nu s-a 
făcut nimic. Spun asta pentru 
că, dacă s-ar fi întreprins ceva 
concret, aș fi știut și eu, nu 
numai pentru că propunerea 
îmi aparține, dar și pentru că 
doresc să fiu cooptat în aceas

tă brigadă. De altfel, toți cei pe 
care-i cunosc că vor și pot să 
facă față la o activitate de a- 
cest gen nu știu nimic nici ci. 
Este deci clar că pînă acum 
brigada artistică se află tot in
tre coperțile programului de 
activitate".

Din nou, confruntarea stării 
de fapt relatate de autorul pro
punerii cu motivele invocate de 
reprezentanții organizației
ne-au pus în fața unei relative 
surprize. Brigada artistică nu 
există încă pentru că, după o- 
pinia acestora din urmă, se 
caută tineri care să dorească să 
participe la acțiune. Nicu Pioa
ră însă, a precizat prompt nu
mele a cel- puțin 10—12 tineri 
care așteaptă îndemnul ca să 
treacă la înfăptuire. Așadar, în
că o dată, dificultățile de orga
nizare s-au dovedit, dacă nu 
inexistente, în orice caz mult mai 
mici decît cele aflate la cunoș

tința comitetului U.T.C. Un e- 
xemplu în plus îl oferă cercul 
de inovații și cercul de infor
mare tehnică, poate cele mai 
interesante propuneri formula
te de tineri cu prilejul alegeri
lor. Ambele, pe lingă o infor
mare tehnică teoretică î.și pro
puneau să stimuleze inițiativa, 
gîndirea oreatoare a tinerilor, 
reflectate în economisirea de 
metal, reducerea fondului de 
timp al unor operații tehnice 
etc. Ele n-au depășit faza în
ceputului, ni s-a spus, deoarece 
nu s-a ajuns încă la o înțele
gere cu cei șase tineri ingineri 
tehnologi din secție, a căror co
laborare este indispensabilă. 
Intervenția inginerului Gheor- 
ghe Stoica a adus însă obiecții 
serioase împotriva temeiniciei 
acestei justificări :

„Trebuie să vă spun că am 
auzit foarte vag de aceste pro
puneri. De abia acum aflu cî

teva amănunte care să-mi per
mită o imagine mai clară asu
pra lor. Din partea mea și a 
celorlalți ingineri asigurăm ori- 
cînd tot concursul. Nici nu sînt 
necesare pregătiri foarte spe
ciale. Eu personal am nevoie 
de cîteva zile doar pentru a 
putea alcătui bibliografia și te
matica ce se impun. Cît priveș
te latura strict organizatorică, 
aceea a timpului și locului de 
susținere a cercurilor, găsesc că 
este indicat ca ele să aibă loc 
săptăminal. in continuarea 
cursului de ridicare a califică
rii".

Din punct de vedere al răs
punsului la întrebarea pe care 
am adresat-o organizației 
U.T.C. din secția uzinaj, cîteva 
elemente se cer totuși relevate, 
în încheiere. Fără îndoială, su
pralicitarea unor greutăți apa
rente a influențat actuala stare 
de lucruri. Opiniile exprimate 
fac o demonstrație pregnantă a 
existenței unui asemenea climat 
nefavorabil. în primul rînd, în
să, se impun două constatări t 
prima se adresează stilului de 
muncă al organizației, deficitar 
în ceea ce privește efortul care 
trebuie să se afle la baza orică
rei acțiuni, capabil să-i solicite 
și să-i antreneze în egală mă
sură pe toți. De aici, neputința 
de a pune întotdeauna în va
loare toate posibilitățile de ac
țiune de care dispune colectivul. 
Apoi, și acesta mi se pare lu
crul esențial, unele din propu
nerile menționate, chiar dacă 
au fost rodul gîndirii unui sin
gur om, trebuiau să pătrundă 
solid în masa de tineri, să fie 
mai mult popularizate pentru a 
deveni cunoscute de toți și îm
bogățite prin participarea între
gului colectiv. De fapt, aceasta 
este și ideea care se desprinde 
convingător din înseși exemple
le frumoase ale aceleiași orga
nizații U.T.C. Propunerile din 
adunarea de seamă și alegeri 
sînt un bun. al întregii organi
zații și de aceea, în mod firesc, 
realizarea lor trebuie să apar
țină căutărilor și efortului tu
turor.

TRAIAN GÎNJU

t
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Timpul de muncă 

să fie folosit 
la maximum I

(Urmare din pag. 1) 

nuarie. Se știa, desigur, că în
treaga uzină va fi repornită pe 
data de 4 ianuarie dimineața. 
Pentru a asigura însă demara
jul din prima secundă a bunke- 
relor comandate de la panou e- 
rau necesare anumite pregătiri 
preliminare. Dacă s-ar fi amî- 
nat, de pildă, încălzirea lor pî
nă a doua zi s-ar fi pierdut ore 
prețioase, ore în care din lipsa 
amestecului secțiile prelucrătoa
re ar fi stagnat. In scopul evi
tării unei atari situații — la 
fiecare 2 .minute Ia „Danubiana" 
se produce o anvelopă — ope
ratorul Ilie Ion îrrtpreună cu 
Nicolae Fota și Ștefan Barbu, 
au venit în noaptea amintită 
deci în timpul lor liber — în- 
grijindu-se de executarea ma
nevrelor pe care momentele le 
impuneau. O remarcă pe care 
am făcut-o (surpriză plăcută) nu 
doar în cazul utecistilor de ia 
Complexul petrochimic Brazi, 
dar și a celor de Ia Uzinele de 
prelucrarea maselor plastice și 
„Electroaparataj" din Capitală.

Sîntem la poarta uzinelor 
„Electroaparataj". Pînă la 
terminarea schimbului I 

și: intrarea în cel de al doilea 
mai sînt după cum indică ace
le indicatoare ale ceasurilor de 
pontaj — amplasate în hol —42 
de minute. Grupuri compacte 
de muncitori se îndreaptă deja 
către secție. Transcriem cîteva 
din explicațiile primite drept 
răspuns Ia întrebarea, voit nai
vă, „De ce atît de devreme ?“

— Astăzi urmează ca Petre 
Stelian să termine confecționa
rea unor cuțite de strung ce-mi 
sînt necesare. De ascuțit însă 
trebuie să mi le ascut eu în 
funcție de reperele, pe care le 
am de executat. Operația face 
parte din pregătirea lucrului, or 
eu vreau ca la ora 14,30 pri
ma piesă să fie deja în mașină 
(Constantin Olteanu).

— Sînt' angajat doar de trei 
săptămîni. Am deci destule de 
învățat. Tovarășul maistru mi-a 
promis că mă ajută, în sensul 
că-mi va da explicații supli
mentare asupra reperelor din 
ziua respectivă înainte de în
ceperea programului. Nu pu
team renunța la o asemenea in
vitație (Constantin Țărină).

— Ca reglor am în primire 
trei prese. Este normal să-mi 
asigur eu un timp de rezervă 
pentru punerea lor la punct 
(Anton Magilatu).

Sînt doar cîteva din argumen
tele ce ni s-au adus. Din lectu
ra lor este lesne de observat că 
punctualitatea la serviciu este 
dictată de imperativele presan
te ale producției, de dorința de 
a face ca ritmul susținut al a- 
cestui început de an să fie men
ținut.

— In cazul nostru — ne spu
ne tovarășul Constantin Teodo- 
rescu, șeful sectorului montaj 
automate — o întîrzieri de 2 
minute, atît de nevinovată în 
aparență, este echivalentă cu im-

RODICA P1RJOLEA — opera
toare, și CONSTANTIN ANDRI- 
ȚOIU — tehnician la Uzina de 
mase plastice ■— București, doi 
tineri care prin rezultatele muncii 
Iar justifică aprecierea unanimă 
a colectivelor din care fac parte 

posibilitatea continuării1 lucrului 
pe bandă la patru aparate. Me
rită relevată, ca. o constatare 
comună în cele cinci întreprin
deri ai căror oaspeți am fost — 
în. primele zece zile ale anului, 
comparativ cu aceeași, perioadă 
a Iui decembrie, s-a semnalat 
o diminuare accentuată a nu
mărului de absențe nemotivate.

Abordînd problema timpului 
de lucru nu am avut în 
vedere doar aspectele le

gate de prezența,. la ora stabi
lită, la program. Atenția noas
tră a fost îndreptată, așa cum 
era normal și asupra unor as
pecte mai diverse privind folo
sirea rațională a fondului de 
timp, utilizarea rațională a ce
lor 480 de minute. Radiografii
le efectuate cu acest prilej, tre
buie să o spunem din capul lo

cului indiferent de ziua de re
ferință ne-au permis să obser
văm preocuparea pentru fruc
tificarea productivă a acestui 
interval afectat în întregime 
producției. Lucru reliefat preg
nant. în rezultatele care au 
marcat încheierea primei deca
de. Avem la îndemînă cîteva 
secvențe în sprijinul afirmației 
de mai sus.

Încercăm în fața cuptoarelor 
Oțelăriei nr. 2, împreună 
cu inginerul Cornel Dehe- 

leanu, șeful secției, definirea dis
ciplinei ca noțiune frecventă în 
limbajul oțelarilor.

La acest cuptor cu numărul 7 
lucrează un prim topitor tinăr 
pe nume Maier Constantin. Știți 
ce s-ar putea întîmplă dacă în
tr-o fază critică a elaborării șar
jei, atenția i-ar fi sustrasă și n-ar 
mai supraveghea îndeaproape 
baia de oțel și aparatele ? Circa 
400 tone de oțel pot fi declasate, 
încadrate în altă marcă decît cea 
planificată, din pricina unei cri
ze de atenție doar de cîteva mi
nute. Așadar, cred că m-ați înțe
les. La noi disciplina înseamnă 
în primul rînd, atenție desăvîrșită 
în timpul producției.

Din evidențele oțelăriei și ale 
combinatului, constatăm că în 
primele două săptămîni ale lunii 
acesteia, din circa 400 șarje ela
borate, nici una n-a fost evacua
tă în afara sortimentelor progra
mate.

Trecem prin dogoarea halei și 
ne oprim la cuptorul cu numărul 
5. Șeful secției ni-l prezintă pe 
Marin Găină, un alt tinăr prim- 
topitor cunoscut și apreciat.

— Disciplina oțelarului trece 
neapărat prin competența profe
sională, prin profunzimea cunoș
tințelor teoretice și a deprinderi
lor practice. Orice minusuri în 
această deplină competență, este 
echivalentă aici cu un virtual 
rebut a cărui valoare poate să 
atingă zeci de mii de lei.

In perioada la care ne referim 
în Oțelăria nr. 2 a Combinatului 
Siderurgic Hunedoara nu s-a în
registrat nici o șarjă rebutabilă.

Ne deplasăm apoi în compar
timentul întreținerii. Ne întîlnim 
aici cu tinerii lăcătuși Mihai Ul- 
meanu și Constantin Candet, 
cu electricienii Mircea Tiglaru și 
Cornelia Brăteanu, cu instalato
rul Stelian Borcin și alți mese
riași.

— Dacă nu intervin la timp, 
dacă nu sînt bine organizați, 
dacă greșesc și lucrează superfi
cial în intervenția lor, echipele 
de întreținere nu pot preveni 
defecțiunile accidentale, dimpo
trivă, pot cauza ei înșiși opriri 
neprogramate a agregatelor, sau 
un mers necorespunzător al aces
tora ceea ce implică pierderea 
unor importante cantități de me
tal.

Uzinele „Grivița Roșie" din Capitală: Colectivul secției Vagoane- 
cisterne s-a angajat să depășească sarcinile de plan din primele 

zile ale noului an

Noul an a început în Oțelăria 
numărul 2 cu un succes notabil: 
Pînă în 15 ianuarie aici s-au ela
borat 500 tone de oțel peste plan. 
Elementul hotărîtor: disciplina, 
ușa cum o definesc oțelarii: aten
ție desăvîrșită, competență fără 
minusuri, răspundere și conștiin
ciozitate.

6 ianuarie — Secția de olefine 
a., Combinatului Petrochimic 
Brazi. In această lună sarcinile 
de plan ce revin compartimentu
lui sînt, la etilenă, cu 100 tone 
mai mari decît cele din decem
brie ale anului trecut. Producerea 
lor impune ca prime condiții 
perfecta funcționare a instalațiilor, 
aprovizionarea ritmică cu mate
rii prime, oameni bine pregătiți 
profesional. Condiții îndeplinite 
prin pregătirea corespunzătoare 
făcută în 1970. Datorită specifi
cului fabricației producția nu a 
încetat nici o clipă. In acest in
terval nu s-a constatat nici o de
fecțiune tehnologică. A doua zi 
dimineață în caietul de produc
ție, vom găsi notat că și în a- 
ceastă noapte, ca și în cele pre
cedente și ne îngăduim să cre
dem ca și în cele ce-i vor urma 
planul — pe 24 ore — a fost 
depășit cu 10 tone. Înmulțiți a- 
ceastă cifră cu 10 și veți avea 
sintetic materializarea eforturilor 
primei decade.

8 ianuarie. Uzina de prelucra
re a maselor plastice București.

Depășirea la această dată a 
planului atelierului de injecție cu 
15 la sută ne permite să apre
ciem că realizarea decadei, în a- 
cest sector este certă. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît — după cum 
ne informează tovarășul maistru 
Mircea Mușuroaia, noile utilaje, 
nu de mult instalate, funcționea
ză ireproșabil. Faptul este legat 
nemijlocit de acuratețea cu care 
se achită zilnic de sarcinile ce 
le revin tinerii cărora le-au fost 
încredințate. Reținem cîteva nu

me, Albina Potoceanu, Ioan Ma
ria, Tamara Rădulescu. Deși au 
absolvit cursurile școlii profesio
nale numai în anul trecut, modul 
în care s-au integrat procesului 
de producție, ritmului impus de 
exigențele noului an — an în 
care vom asista la o creștere a 
producției industriale cu 2,3 la 
sută, preconizată a fi realizată în 
exclusivitate prin sporirea pro
ductivității muncii — anticipează 
cu prisosință rezultatele viitoare.

9 ianuarie. — Uzinele „Elec
troaparataj". In biroul maistrului 
Gheorghe Barta, șeful atelierului 
reparații matrițe, magneți, debi
tare, surprindem o discuție aprin
să. Tînărul matrițer Micu Viorel 
este întrebat, în prezența secreta
rului comitetului U.T.C., asupra 
motivelor pentru care pe data de 
6 a încercat să plece înainte de 
terminarea programului iar pe 8 
a fost pontat doar cu patru ore 
efective.

11 ianuarie. Uzina de anvelope 
„Danubiana". La sfîrșitul zilei 
precedente în secția vulcanizare 
fusese realizată cea de a 29 780 
anvelopă produsă în acest an. 
Momentul coincide cu depășirea 
sensibilă a planului primei deca
de. In scopul impulsionării rit
mului de lucru ■—■ ne spune to
varășul inginer Lucian Moțiu — 
din fondurile de mică mecaniza
re au fost confecționate rasteluri 
mobile pentru depozitare și 
transport. Țin să remarc că prin 
introducerea lor numărul ma
nipulărilor s-a redus de 2—3 ori.

Așadar preocupări îndreptate 
nemijlocit spre creșterea produc
tivității muncii, spre utilizarea 
mai eficientă a celor 480 de mi
nute, obiective cărora le sînt 
destinate și lucrările de la instala
ția de emulsie de silon — vor fi 
evitate aștfel lipirile anvelopelor 
de presă ca și reorganizarea 
fluxului din atelierul de pregătit 
anvelope crude.

Cele cîteva secvențe prezenta
te nu și-au propus și nici nu ar 
fi reușit decît cel mult fragmen
tar să sugereze activitatea febrilă 
desfășurată în aceste zile în în
treprinderi. Ele subliniază însă cu 
pregnanță cele expuse la începu
tul acestor rînduri: fructificarea 
productivă a timpului de lucru 
se află încă din prima decadă a 
anului sub semnul celor mai in
sistente preocupări în toate co
lectivele de muncă. Săptămâna 
trecută la Uzinele „Danubiana" 
tinerii s-au angajat în fața colegi
lor lor de muncă să obțină peste 
plan pînă la 31 decembrie 4 000 
de anvelope. Deși la nivelul în
treprinderii un concurs profesio
nal special instituit urmează să 
se finalizeze mai tîrziu în secțiile 
uzinei „Electroaparataj" prezența 
la lucru, , randamentul zilnic și 
calitatea producției sînt riguros 
urmărite. La aceeași întreprinde
re, după cum arătam, orice întîr- 
ziere, orice absență nemotivată 
este operativ discutată în pauza 
de masă sau d>upă terminarea 
programului. Avînd în vedere 
noile instalații, montate recent 
în atelierul de injecție, două 
zile consecutiv, respectiv pe ,5 și 
6 la Uzinele de prelucrarea ma
selor plastice au avut loc de
monstrații practice privind mo
dul lor de funcționare. Dar în 
afară de aceste acțiuni prppriu- 
zise și de altele cuprinse în pla
nul de activitate ale primului 
semestru, caracterizate la rindul 
lor prin aceleași intenții concre
te, sînt de semnalat intervențiile 
la obiect în soluționarea diverse
lor probleme pe care procesul de 
producție le ridică, probleme vi- 
zînd în special disciplina, utili
zarea timpului de lucru, obți
nerea unor produse de calitate. 
Este credem un semn bun care 
ne îndreptățește speranța că în 
viitor organizațiile U.T.C. își vor 
intensifica eforturile pentru a 
sprijini la nivelul posibilităților 
conducerile tehnico-administra- 
tive în îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

produc%25c8%259bie.de
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Anchetă internațională de CAROL ROMAN

Omul de știință 
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la Institutul 
tehnologie din 
lifornia.

Activitatea 
ințifică 
distinsă < 
dalia de 
Academiei 
nale de 
din S.U.A. 
doctor 
causa 
tor

în anul 1969 a 
primit Premiul 
Nobel pentru me
dicină. Descoperi
rile pentru care
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fost 

„Me- 
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a mai mul- 

unîversități.
anul

La radio, peste
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săptămînal

CALENDARE

ALMANAHURI
de GEORGE IVAȘCU

atribuit 
Nobel 

înainte de 
o privire 
aprofundată 

naturii vi- 
și a bo- 

virotice.
ele 

înțelegere 
a

Premiul 
permit 
toate 
mai 
asupra
rusurilor 
Iilor virotice. In
direct, ele oferă 
o înțelegere mai 
bună a mecanis
mului eredității și 
a acelor mecanis
me care controlea
ză dezvoltarea, 
creșterea și func
ția țesuturilor și 
organelor. Activi
tatea de cerceta
re concentrată din 
1940 asupra bacte- 
reofagilor — un tip 
de virus care infec
tează bacteriile și 
nu celulele obișnu
ite — a avut o mare 
influență asupra 
biologiei în gene
ral.

Mult! tineri, in scrisorile pe 
care le trimit ziarului nostru iși 
exprimă uneori dorința să le fa
cilităm un contact mai larg cu 
valori ale muzicii ușoare, să so
licităm instituțiilor muzicale, in
stituțiilor cultural-educative or
ganizarea a cit mai multe mani
festări în care să poată asculta 
cele mai noi producții ale genu
lui.

Credem că în cele peste 6 000 
de minute de muzică ușoară di
fuzate în cursul unei săptămini 
pe cele trei posturi (marea ma
joritate a programelor fiind in
tegrate în postul I). iubitorii de 
muzică ușoară pot găsi o gamă 
de lucrări capabile să satisfacă 
cele mai diverse preferințe.

Cîteva emisiuni încearcă. în 
primul rînd, o prezentare cotidi
ană a celor mai diferite piese de 
muzică ușoară, sub titluri ca : 
„Zece melodii preferate", „Me
lodia zilei", „Revista șlagărelor", 
„La microfon melodia prefera
tă", „Concertul de seară" și 
„Estrada nocturnă".

O asemenea cantitate de muzi
că ușoară reușește, desigur, să 
acopere spații largi, convenabile 
oricăror programe de lucru, ori
căror preferințe.

Redactorii Radiodifuziunii se 
străduiesc, de asemenea, în ul
timul timp să comaseze emisiu
nile de muzică ușoară pe cicluri 
mai largi, programate la ore con
venabile tinerilor cu cele mai 
diferite preocupări.

BIBLIOTECA „Astra" din Sibiu ne trimite o excelentă lu
crare bibliografică despre Calendarele românești sibiene 
(1793—1970). E vorba de 28 asemenea înjghebări editoriale 
care „au tipărit literatură scrisă în toate provinciile locuite 
de români, prefațînd unitatea națională prin cea culturală", 
într-adevăr — precum arată autoarea lucrării, Elena Dună- 
reanu — în paginile lor calendarele sibiene au reunit pe 
Enăchiță și Alecu Văcărescu, pe G. Sion, Visarion Roman, 
Cezar Bolliac, G. Tăutu, V. Cîrlova, A. Mureșianu, Al. Sih- 
leanu, S. Bodnărescu, Zaharia Boiu, Paris Mumuleanu, 
N. Bălcescu, Al. Donici, D. Bolintineanu, Gr. Alexandrescu, 
Al. Odobescu, V. Alecsandri, I. Creangă, M. Eminescu...

Răsfoirea lucrării, cu reproducerile coperților atîtor ca
lendare din trecut, este adeseori emoționantă, prin titlurile 
și anul apariției : Amicul poporului (din 1862, 1872, 1897, 
1909 ș.a.m.d.), Calendarul Săteanului (din 1894, 1908, 1948), 
Calendarul Asociațiunii (întocmit în 1911 de Oct. C. Tăs- 
lăuanu) etc. etc.

Calendarele transilvane din secolul trecut erau în bună 
companie cu cele din Moldovă sau Muntenia, lată avem în 
fața noastră un Calendar pentru poporul românesc pe anul 
1845, tipărit în lași, la Cantora Foiei Sătești. Este, evident, 
opera editorială a lui M. Kogălniceanu, formatul și struc
tura amintind pe cea a „Daciei literare". După o Tablă 
hronologică și calendarul propriu-zis, volumul vine cu un 
articol Despre civilisație, care „pe latinește înseamnă «ce 
este a cetății»". Urmează Sobieski și Românii, povestirea lui 
C. Negruzzi, Borsec de V. Alecsandri, apoi — nesemnate — 
Ștefan cel Mare în tîrgul Băiei, Bărbați, femei și amorezi, 
Despre velnițe și urmările lor, o lungă „întîmplare adevă
rată din Valahia", Tunsul, din nou Alecsandri cu lașii în 
1844, cîteva. fapte diverse, inclusiv un soi de reportaj din- 
tr-o Călătorie în Carpații Moldovei, Despre pauperism (sem
nat M. K.) sau Despre Vasilie V. V. și Biserica St, Trei Ie
rarhi (semnat C.N., tot Negruzzi semnînd și o pagină jumă
tate despre Naveaoa de lemn, sau un scurt portret Bogdan

Voevod). Nu lipsesc versurile (două poezii de V. Alecsandri 
si una de C. Negri), în final vestindu-se că „sfîrșitul artico
lului intitulat lașii în 1844 se va publica în Calendarul anu
lui viitor, 1846".. Textele sînt însoțite de vreo zece frumoase 
litografii.

Exemplu de patriotism luminat, calendare ca acestea se 
integrau atunci în acțiunea de redeșteptare națională pe 
care tinerii scriitori moldoveni ca, de altfel, și cei munteni 
sau transilvani, o întrețineau prin cuvin.tul tipărit solicitînd 
mintea și inima, contribuind la formarea gustului pentru 
lectură, infuzînd nobile idei ale mișcării ce pregătea „anul 
revoluționar".

Și iată, acum, și Calendarul muncii pe anul 1907. De for
matul unei mici broșuri, de 160 pagini, pe o copertă e fi
gurat un țăran care în zare vede apărînd simbolul de cifre 
ale anului 1907. Pe pagina de gardă : „Muncitori din toate 
țările, unifi-vă I" și indicația : București, Cercul de editură 
socialistă, 1906. Volumașul se deschide cu un portret al lui 
Karl Marx, „cel mai mare teoretician al socialismului știin
țific", urmat de poezia Tricolorul a lui G. Coșbuc. Două ci
cluri efemeride, „Calendarul bisericesc" și „Calendarul 
istoric", constituie prima parte, după care urmează un por
tret al lui Fr. Engels, „tovarășul nedespărțit al iui Karl 
Marx", apoi diverse texte de legi, inclusiv extrase din 
Constituție. Internaționala (pusă pe muzică) deschide pag. 
60, urmată de articolul Ce vor socialiștii ? semnat Dr. C. 
Racovski. După care, sub titlul Din trecutul îndepărtat, C. 
Dobrogeanu-Gherea publică celebrul „fragment din aminti
rile mele", — piesă decisivă în biografia începuturilor sale 
în România. Textul lui Gherea e fericit completat, la sfîrși
tul broșurii, cu o succintă prezentare a activității sale în 
viața publică, în mișcarea noastră muncitorească, Pînă aici, 
ne întîmpină un articol despre Corporație și sindicate al lui 
I.C.Frimu, o relatare despre prima Conferință a sindicate
lor și a cercurilor social-democrcfe din România (din 13—15 
august 1906) semnat, cu inițiale, de M. Gh. Bujor. Ecaterina 
Arbore, Ana Racovski, V. Anagnoste, Al. Constantinescu 
sînt alte semnături, atît de evocatoare pentru mișcarea 
muncitorească.

Dar ne oprim aici cu retrospectiva noastră, pe-alocuri 
poate prea amănunțită. Ne-a stimulat s-o întreprindem ma
rele număr de almanahuri, ale atîtora din ziarele și revis
tele noastre de azi, tot-alizînd cîteva mii de pagini. Intenția 
lor de a instrui și desfăta pe cititor, de a-l solicita prin ima
gine și culoare, prin titluri de reportaje, de studii, de ar
ticole, de bilanț al anului 1970 sau de prospectare a viito
rului este multiplu concretizată în condiții tehno-redacțio- 
nale, unele de reală măestrie jurnalistică. De unde și nece
sitatea unei asemenea retrospective, mareînd momente sem
nificative din istoria publicisticii românești.

PRO ȘI CONTRA

„MINTEA DACA MERGE
ÎN GOL SEAUTOMACINĂ...

Iată o idee ! Să desprinzi din 
lor individuale, al probelor șl 
încercări la care te supune viața

//

de MAX DELBRIJCK

hățișul trăirii 
necontenitelor 

. — un moment
ori o experiență care să explice destinul unui 
om I

După cîte înțeleg, bunul renume, sau cu o 
altă terminologie, celebritatea vine o dată cu 
consacrarea într-un domeniu ori altul al acti
vității și creației umane. Acesta este unicul 
sens îndeobște acceptat de către omenirea care 
se mișcă într-o lume a valorilor certe. în ten
dința lor înspre sublim și eternitate, oamenii 
nu-i așează pe eerul constelațiilor lor conven
ționale — cu afirmarea și atestarea lor socială 
deplină — decît pe acei semeni ai lor a căror 
viață s-a derulat potrivit unui scop măreț; și 
încă ceva, de asemenea important : și au avut 
răbdarea să pășească pe drumul lor înspre acest 
scop.

Și încă n-am înaintat suficient în dezbatere, 
deoarece n-am înfățișat decît factorul individual, 
cumulativ, inserat în ecuația noastră.

în formarea unei personalități, în înaintarea 
către perfecțiune și recunoaștere unanimă apare 
un neîntrerupt ciclu de factori care pot influența 
determinant și decisiv consacrarea. Care sînt 
acești factori ? — este o chestiune deosebit de 
delicată, mai cu seamă din acel moment- în care 
Erikson a elucidat complexitățile procesului de 
„găsire a propriei identități". Referința este 
clară s doar după ce ți-ai putut stabili personali
tatea -- adică potențele, capacitățile, opțiunile, 
aspirațiile și idealurile poți trece la împlinire 
și consacrare, suferind influențele obiective ale 
mediului, din care trebuie să extragi, în mod 
subiectiv, elanul înaintării. ritmul, „vîntul in 
pînzc".

Aici apar problemele mediului corelant în care 
se dezvoltă un om, a grupelor mici din cadrul 
societății cu care intră în contact încă din anii 
copilăriei și. ai adolescenței. întrucît știu că 
tinerii din secolul nostru au o însemnată doză 
de pragmatism și disecă și evaluează cu luci
ditate pînă și o' metaforă shakespeariană, voi 
încerca să-mi afirm acest adevăr prin însăși 
experiența vieții mele.

Primul grup social pe care l-am cunoscut a 
fost familia în care am vențț pe lume, domi
nată de personalitatea puternică a tatălui meu. 
încă de mic am admirat cultura și cunoștințele 
lui Hans Delbriick, tata, profesor de istorie la 
Universitatea din Berlin, ani de zile redactor și 
susținător al rubricii politice a lui „Preussiche 
Jahrbucher". Ca o paranteză însemn aici faptul 
că emigrarea mea din Germania, în timpul nazis
mului, în America s-a datorat și reputației de
mocratice a familiei mele. Toți cei 7 frați și su
rori, cîți numărăm în familie, eram învățați și 
stimulați de mici să avem veșnic în minte un 
subiect „pe care să-l mestecăm". îmi. amintesc 
și de o gorbă a tatălui meu la care ținea foarte 
mult : „Mintea dacă merge în gol se automacină".

îmi aduc aminte, apoi, de un fel de tradiție 
stabilită la noi in casă : în fiecare duminică seara 
ne vizita familia profesorului de psihiatrie 
Adolf von Harnack, vecinul nostru, cu care 
prilej aveau loc dispute vii asupra unor pro
bleme de filozofie, științele naturii, cosmogonie.
Noi, copiii, reuniți în acele seri de neuitat în 
întreaga viață, ascultam uimiți, încercînd să 
descifrăm sensurile acelui dialog între „giganți". 
Interesul meu pentru știință provine din acea 
epocă a copilăriei.

Și pasul următor.. S-a scris de atîtea ori 
și atît de mult despre prietenie ; dar nu cred 
să se fi subliniat îndeajuns faptul că trăsături 
intelectuale, morale ori de voință ale prieteni
lor apropiați — oameni de care te simți legat 
prin mii de fire — se înscriu în structura per
sonalității tale. Aceste rînduri ale mele vor să 
fie omagiul adus Drieteniei mele din anii ado
lescenței cu Karl 'Friederich. mai mare cu opt 
ani decît mine, un fizician de o înaltă distinc
ție, care a devenit mentorul și prietenul meu 
pe viață ; mă refer apoi la intensitatea influenței 
pe care am simțit-o din partea lui Werner Brack, 
astăzi profesor emerit de filozofie la Freiburg, 
minte atotcuprinzătoare, mobilă, de o mare pro
funzime

împreună cu acești doi tineri am consumat zile 
și nopți de dezbateri înverșunate, la care nici nu 
clipeam atunci cîiyi unul din noi susținea ceva, 
de teama de a nu pierde vreun cuvînt, vreo 
intonație, vreun sens. Ne-am construit o lume 
intelectuală a noastră, cu arderi vii — uneori 
violente care ne ținea o temperatură înaltă

atit gindirii noastre cit și activității noastre prac
tice diurne.

Aș vrea să fiu bine înțeles și să nu fiu inter
pretat că iau viața în roz. Nu exclud posibilitatea 
apariției, într-o viață de om, și a unor factori 
de influențare negativă, derivați dintr-un mediu 
mai puțin dezvoltat din punct de vedere al rela
țiilor umane. Se întîmplă uneori să te afli în- 
tr-un micromediu social care nu te suportă nu. 
mai pentru simplul fapt că ești serios, că înțe
legi să ai preocupări solide, că-ți place să mun
cești cu încăpățînare rebelă. A te asimila acestui 
mediu ar însemna implicit a renunța la tine. 
De aceea, atunci cînd omul a învățat să gin- 
dească de mic și are propriul său filtru, cînd 
știe ce vrea, cunoaște drumul pe care s-a înscris 
ți nu șovăie, atunci izbutește să depășească relativ 
'ușor impedimentele de mediu, în sensul că nu-și 
degradează calitățile umane. Și, o repet ; ...avînd 
deplină încredere în tine, privind departe în 
orizont, acolo unde se limpezește zarea,!

în timpul celor trei ani de post-doctorat am 
avut fericirea de a mă împrieteni cu doi oameni 
cu adevărat iluștrii datorită științei lor, ca și a 
înaltului grad în care concepeau omenia : este 
vorba de Niels Bohr din Copenhaga și de Wolf
gang Pauli din ZUrich. Acești doi eminenți 
savanți mi-au format aptitudinea pentru cerce
tarea științifică

De altfel interesul meu pentru biologie mi-a 
fost stîrnit de către Niels Bohr : acesta îmi 
repeta extrem de des — cu o anumită semni
ficație în glas care parcă mă obliga — că meca
nica cuantică ar putea avea o largă sferă de 
aplicație și în alte domenii de cercetare știin
țifică și In special în interacțiunea dintre fizică 
și biologie. Și astfel începînd din 1934 a început 
să se întrunească un mic grup de fizicieni și 
biologi căruia ulterior li s-a alăturat și renu
mitul genetician Timofee Resovsky. Din aceste 
întîlniri a ieșit și lucrarea noastră asupra meta- 
genezei Popularizarea lucrării noastre din 1935 
în cartea lui Schroedinger „Ce este viața ?" 
(1945) a avut o extrem de puternică influență 
asupra dezvoltării biologiei din deceniul urmă
tor și a fost încununată de rezultate ulterioare 
deosebite.

Iată, așadar, acțiunînd din nou, un mic grup, 
care, integrat în societate influențează determi
nant consacrarea ca și destinul individual. Mă
sura în care relațiile dintre oamenii care lu
crează cot la cot sînt utile social și favorizează 
fiecare personalitate în parte este dată de re
zultatele obținute. Pentru că socotesc a fi o 
himeră să se vorbească despre o echipă de 
lucru ca fiind sudată, între parteneri existînd 
loialitate și noblețe, dar operînd pe un cîmp 
gol și steril, lipsit de rezultate practice dato
rate muncii. Aici ajuns, îmi permit să insist 
asupra temei muncii ca împlinire superioară a 
omului în lupta cu natura, în consens cu se
menii săi. Omul de știință are comun cu artis
tul numai aceea că el nu poate găsi vreun 
loc de retragere din lumea aceasta, mai bun 
decît munca sa și nici nu are o legătură mai 
puternică cu lumea decît prin munca sa.

Acestea ar fi cîteva idei privitoare la bunul 
renume individual în societate. Și nu sînt doar 
cîteva idei, ci fac parte din principiile mele de 
conduită în viață. In anul 1941 m-am căsătorit 
cu May Bruce. Ea a dat vieții mele armonia de 
care aveam nevoie pentru realizare. Acum am 
patru copii : Jonthan și Nicola, de 22 și 20 de 
ani, prima perechte, și Tobias și Ludina, de 9 și 
7 ani, cea ae a doua. Nu știu cit de mult se 
vor realiza și ei, la rîndul lor, însă îmi pun 
mari speranțe atunci cînd ii aud, fie pe Nicola, 
ori pe Ludina spunînd : „Mintea dacă merge 
în gol se automacină".

Și acum îmi pun mie o întrebare : oare rela
tarea unor asemenea idei și fapte ar putea 
impulsiona în mod deosebit tineretul nostru ? 
Nu le-ar putea privi ca pe niște lucruri tipice 
pentru o generație care a trecut și nu sînt I 
relevate modului în care ei văd problemele I 
vieții ? Un răspuns decisiv nu-1 pot da 1 In | 
orice caz, dintotdeauna, tot ceea ce a avut j 
mai bun omenirea, șl-a perpetuat ! i

Am sentimentul că tinerii de azi sînt într-ade- I 
văr precursorii unei noi concepții de viață care I 
trebuie pînă la urmă să transforme atît socie- I 
tatea cit și știința. Și în această dezvoltare, I 
generația mai vîrstnică va avea tot mai puține I 
de spus, pe măsura împlinirilor și a intrării I 
în circuitul social a generațiilor urmașe de I 
tineri :

într-o discuție amicală, de a- 
telier care reunise întîmplâtor 
un grup de artiști, unul dintre 
ei reproșa criticii de artă o ne- 
permisă uscăciune, o lipsă de 
căldură, de poezie, de lirism 
etc., etc., în timp ce altul îi re
proșa dimpotrivă lipsa Spiritu
lui scientist, tehnicist, o anume 
„elevație" filozofică, tocmai în
tr-o epocă în care zburăm în 
cosmos, în care se fac atîtea 
descoperiri spectaculoase, în 
care mijloacele de informare 
s-au îmbogățit vertiginos etc., 
etc. Aceste reproșuri care vizau 
felul, modul exprimării criticii 
de artă m-au îndemnat să ofer 
cîteva contra-argumente în a- 
ceastă direcție. Stilul ^poetic", 
„metaforic", există, cucerește 
teren, înflorește chiar. Val 
Gheorghiu de pildă într-unul 
din ultimele numere ale revistei 
„Cronica" (nr. 51/254 din 1970) 
pune creația lui Aruștei sub 
semnul (evident metaforic) al 
„venirii primăverii noaptea" 
iar „tropul este de o rezonanță 
atit de gravă, incit, pentru o se
cundă, cit ne gindini Ia încărcă
tura sa, ne cutremurăm". A- 
ruștei ne propune o primăvară 
cu ginduri in neliniște, in alaiul 
căruia va trebui să ne integrăm 
vertical, într-o neobosită foiala, 
sub seninul gindului despre noi 
și despre umbrele întrebătoare 
a celor dinaintea noastră". „Nu 
vă fie teamă de umbre, pentru 
că în întuneric veți da de ful
gerele gîndurilor mari și me
reu întrebătoare, 
mă, fiți liniștiți, 
mineața va veni 
tunci, sub caișii

fea și l-am întrebat ești băiat 
sau fată. Ginju mi-a spus că-i 
băiat. Nu-mi venea să cred, 
pentru că fața lui, mingiiată de 
păr —.—------*
fată

castaniu era frumoasă, de 
și zimbea din cînd în cînd

și cum se ascunde în 
lucreze". (Nr. 7/210 
Semnatarul, dincolo 
n-am vrea să se înțeleagă că 
face cumva elogiul claustrării, 
al rafinamentelor ezoterice. Vi-

atelier să 
din 1970). 
de stil,

Numai „stilistică"?
gîndiți o clipă frumos la Aru- 
țtei"... etc., etc.

Pentru lucrarea „Domnișoara 
Pogany" a lui Brâncuși același 
autor propune metafora „spira
lei", a „fascinantei spirale a 
contemplării" (nr. 30/233 din 
1970). „Planarea în spirală se a- 
propie acum de fruntea inteli
gentă a domnișoarei, pe rotun
jirea căreia bănuiești trecerea 
părului, peste timple, senzual 
cuminte, adunindu-se cast Ia 
spate, în panglica mirosind a la
vandă fină" (rețineți lavandă șl 
nu Chanel pentru că, se știe, 
Brâncuși era universal și nu 
cosmopolit! Nu ?). Orice meta
foră, ne-ar putea reproșa cine
va, nu trebuie înțeleasă „măr
ginit". E vorba de un spirit 
metaforic care apelează Ia ele
mente de comportament, la su
gestii, la asocieri neașteptate 
pentru a surprinde mai „subtil" 
și mai „exact" realitatea artei. 
Probabil, cam în felul în care 
același autor realizează un por
tret pictorului Gînju : „M-am 
intilnit o dată cu Gînju și nu 
știam că-1 cheamă Ginju. Dacă 
s-ar fi recomandat nt-aș fi gin
dit imediat, prin ricoșeu, la un 
sportiv, la un boxer sau așa 
ceva. Dar, m-am intilnit cu 
Gînju în față Ia Bar-Tutun-Ca-

cu o bunătate ambiguă de curte
zană și de soră".

„Pictura lui Ginju nu are ne
voie de speculații exegetice" 
(de speculațiile altora probabil) 
ne spune Val Gheorghiu și ne 
propune în loc următoarea in
cantație verbală :

„Tablourile lui Gînju sînt 
frumoase

Tablourile lui Ginju nu plac 
oricui.

ne 
posibilă, 

sînt îna
inte de toate pictură" 

etc., etc.

Tablourile lui Ginju 
propun o lume 

Tablourile lui Ginju

Actul critic rămîne în con
cepția șa un act personal, strict 
subiectiv și nu la îndemîna ori
cui, cum ne lasă să înțelem în
tr-un alt panseu ; „Cine are 
ochi de văzut să vadă, Ginju este 
unul dintre acei copii minune 
care nu pot fi întîlniți de oricine. 
Ieșenii au norocul să-1 vadă 
cum trece grăbit pe Cuza Vodă

brează de pildă la mărturisirea 
pictorului Gavrilean care-i spu
nea că „oamenii l-ar iubi mai 
mult dacă ar ști cit îi iubește 
el” (nr. 42/245 din 1970). Stilului 
„poetic" i se poate contrapune 
stilul „științific" pe care din 
întîmplare tot revista „Cronica" 
îl ilustrează cel mai elocvent, 
lată cîteva mostre pe care le-ar 
fi invidiat chiar Urmuz.

„Paul Neagu (inițiatorul „palp’ 
art“-ei asupra căreia ziarul nos
tru și-a informat cititorii), in
ventează lista de egoism și ca
racterul complex al intrării în 
operă. Este punctul in care se 
poate gîndi simultan la melan
colie și la teoria relativității"... 
„Obiectele sale sînt un fel de 
a exista, contactul cu ele pul- 
berizează frica, inerția și lapi
dara eroziune care acționează 
asupra elementelor. Pentru ca 
nici o sintagmă să nu-și decadă 
sensul eu repun la vedere o 
teoremă — E — m. v. 2 la care 
Paul Neagu s-o fi gindit de
seori. Ea era implicată in de-

Nu vă fie tea
că în zori, di- 
singur. Dar a- 
înfloriți, să vă

CLIMAT Șl

(Urmare din pag. 1]

PROFESIONALII ATE
atunci vom putea privi spre 
1973 cu... speranță și neliniște 
pentru că singura chivernisea
lă de certitudini vine din cli
mat și profesionalitate. Aces
tea dau filme bune. Și filmele 
bune se răsfrâng asupra cli
matului profesionalității în
tr-un cerc care, singurul, nu 
e vicios.

— Formula „film de actua
litate" e o convenție care nu
mește filmul realităților de 
ultimă oră; altfel, de actuali
tate cum amintea un scriitor 
într-o recentă anchetă a „Ro
mâniei literare" — sînt toate 
filmele de valoare, indiferent 
de situarea în timp a acțiuni
lor. Pornind de la aceste pre
cizări, care vor fi în acest an 
filmele de actualitate, filmele 
Iui „aici și acum"?

— Intr-adevăr, nimic mai 
inactual decît un film prost și 
aceasta pentru că indiferent 
de anecodotică și de „progra
mul său“ mai mult sau mai 
puțin contemporan, filmul lip
sit de valoare artistică rămî- 
ne un nefericit simulacru au- 
dio-vizual, de la bun început 
destinat gropii comune de ar
hivă, indiferenței sau decepți
ei generale. El nu face „priză" 
la nimic din cq este viu în 
mintea și sensibilitatea spec
tatorului și prin aceasta înce
tează să mai fie de fapt artis
tic, devine o pură calamitate 
naturală. Se poate accepta în 
același spirit teza că orice film

valoros este actual, actual 
fiind nu numai ceea ce se pe
trece în jurul ci și înăuntrul 
nostru. Recunoscînd, așadar, 
că un film este actual în mă
sura în care se cuplează în. 
conștiința spectatorului „de 
aici și acum", n-aș degaja nici 
într-un caz, la mod speculativ, 
actualitatea unui film de con
ținutul și impactul său la rea
litatea înconjurătoare. Actua
le sînt toate filmele bune, dar 
filmele bune ale realității pe 
care „aici și acum" o -traver
săm și o modelăm sînt actuale 
la pătrat. Retragerea sau reti
cența cineastului în fața a 
ceea ce este în acest moment, 
în această țară, la ordinea zi
lei nu poate fi legitimată în 
nici un fel. Cinematografia 
noastră a rămas datoare spec
tatorilor săi cu însăși biogra
fia lor contemporană sau și-a 
achitat-o timid, în mize mici, 
in planuri generale și fugiti
ve. Publicul românesc nu se 
află însă nici Ja Cannes, nici 
la Oberhausen. El se află în 
cele 6 000 de cinematografe de 
pe cuprinsul țării și a-i cîști- 
ga prețuirea pentru filmele 
noastre, pe care să le considere 
cu înflăcărare ale sale, mi se 
pare un lucru formidabil, exact 
pe terenul competitivității atît 
de des și mai întotdeauna 
trunchiat invocate. Tocmai de 
aceea vom acorda clar, con
secvent și fără ezitare filmului 
românesc de actualitate clauza 
genului celui mai favorizat și 
aceasta pentru că la rîndul 
său el este filmul care ne fa
vorizează cel mai mult, înce-

Au început turnările primului film intrat in producție în acest 
an: „Puterea'' și „Adevărul" după un scenariu de Titus Po~ 
povici și în regia lui Manole Marcus. In fotografie: regizorul, 
operatorul Nicu Stan și actorul Mircea Albulescu în primul 

• cadru turnat

pînd cu prețul și t*rminînd cu 
audiența și importanța lui for
mativă. Am amintit mai sus 
filmele de actualitate ale a- 
nului 1971. Aș adăuga doar 
convingerea că cel puțin cîte
va din ele vor deveni filme de 
referință, filme etalon !

— Concursul de subiecte de 
scenarii organizat de studioul 
„București", terminat nu de 
mult, a premiat cîteva lucrări 
semnate de autori necunos- 
cuți din diferite județe ale ță
rii. Vor intra în lucru, în acest 
an, subiectele lor ? Va fi con
tinuat acest concurs în fieca
re an ?

— S-au primit circa 700 de 
subiecte. Șapte dintre ele au 
fost achiziționate. Personal aș 
înclina, să fie publicate și, sînt 
convins, ar stîrni discuții nu 
mai puțin interesante 
orice altă problemă a 
lui românesc. E într-un 
glinda de buzunar a

decît 
filmu- 
fel o- 
însăși

scenaristicii noastre: colaj de 
lucruri, intr-adevăr, prețioase 
și prețiozități. Două dintre su
biecte au fost prinse în pla
nul pe 1972 („Eternul ano
timp", „Tentația").

Concursul va continua a- 
nual, dar susținînd această 
modalitate nu se poate nega 
că este o cale de excepție și 
că metoda curentă este aceea 
a contractului și comenzii di
recte. Și astfel nu ne putem 
opri să nu regretăm că măcar 
jumătate din paginile publi
cațiilor care dezbat probleme
le scenaristicii nu ne propun 
alături de opiniile scriitorilor 
și ideile sau subiectele lor de 
film. Oricum, de la un subiect 
la scenariu intervine, sine qua 
non, cineastul. Or, concursuri
le aduc mai degrabă opera ci
nefililor decît a cineaștilor. 
Sînt convins că dacă cei 700 
de participanți ar fi înscriși 
în cataloagele unei cinemateci 
seminariale, ar vedea anual

mersul lumii înainte de a. fi fost 
inventată". („Despre tactil", de 
CAstian Siinionescu în nr. 

Jz6/229 din 1970). „Există o gin- 
dire de survol pe care mișcarea 
reală a gindului o trădează, o 
gîndire plutitoare care, jude
cind din înalt pămîntul nu-și 
poate dezvălui, sieși, sensul pri
virii decît transformindu-se in 
pură nuditate, incercînd să „lu
mineze" în — sine — le. Această 
gîndire ipostaziază în chip fatal 
ființa. Acțiunea, însă, ii poate 
dărui (și o și face) dublul sens 
al relației dintre eu și altul"...

„Ontologia picturii moderne 
presupune acceptarea stricto 
sensu a ceea ce ne învață ve
derea noastră, anume că prin 
ea noi atingem soarele, stele, 
noi sîntem în același timp peste 
tot la depărtările cele mai de
părtate și la apropierea cea mai 
intimă a lucrurilor". („Pictura 
— acest tremur al vizibilului" 
de Tudor Ghideanu din același 
număr al revistei).

Ne abținem de la alte co
mentarii asupra textelor pe care 
le semnalăm filozofilor, esteti
cienilor, criticilor și de ce nu 
umoriștilor. Vrem numai să 
subliniem cu acest prilej că 
problemele reale ale criticii — 
care nu se află într-un „îngrozi
tor impas", dar nici într-o ne
obișnuită efervescență nu sînt 
cele ale „stilisticii", ci ale — 
dacă unii nu se vor mai speria 
mea de acest cuvînt — conținu- 
tulul exegezei, ale modului cum 
înțelege să abordeze din reali
tatea peisajului nostru plastic. 
Pentru că stilistica ascunde 
(pentru cine poate să ascundă) 
de multe ori — ,și exemplele pe 
care le-am dat, și care se pot 
înmulți, sînt elocvente — un 
imens vid sufletesc și îdeistic.

C. R. CONSTANTINESCU

cîteva sute de filme, ar citi 
cîteva zeci de scenarii și ar 
lua cunoștință printr-un nu
măr de prelegeri de rigorile și 
tehnica gindirii scenaristice 
(dar asemenea lecții nu se țin 
nici la Institutul de specialita
te), rezultatele ar fi altele.

— Din ultimele două pro
moții de regizori absolvenți ai 
I.A.T.C. cîțiva au și debutat 
ca realizatori, iar alții se află 
acum în plină perioadă de tur
nare a filmului în calitate de 
regizori primi sau regizori se
cunzi. în ce măsură ceilalți 
absolvenți sînt urmăriți în ac
tivitatea lor ? Constituie, adi
că, felul în care sînt ei antre
nați în cinematografia noastră, 
atît la Studioul „București" 
cit și la Studioul „Al. Sahia", 
„Anima film" și „Televiziune", 
o preocupare a Centrului Na
țional al Cinematografiei ?

— în 1971 vor debuta în ci
nematografie : Dan Pi ța, Mir
cea Veroiu și Constantin Azi
mioară, după ce în 1970 au de
butat Mircea Moldovan și 
Gică Stan, iar Radu Gabrea 
și Șerban Creangă au tertpinat 
noi filme. Dacă, statistic vor
bind. procentul este sau nu 
satisfăcător o vor spune... fil
mele, adică veritabilele lor 
diplome profesionale. Se înțe
lege că țaentru aceasta e ne
cesar să li se dea șansa de a 
filma independent, de a • de
monstra. Cred că drumul cel 

■mai sigur spre aceasta nu e 
suprimarea stagiaratului pe 
platou. Și nici, bineînțeles, ui
tarea lor în spatele frontului, 
ca etern secund. Un dialog cu 
acești tinșri ca regizori vir
tuali și nu mini-regizori se 
impune fără îndoială. Mai bo
gat, mai sistematic decît în 
prezent. Poate chiar mai nor
mat. Dar principala normă a 
dialogului nu este alfa decît 
argumentul TI așteptăm in fie
care caz cu toată simpatia și 
colegialitatea. El se numește 
în cazul nostru decupajul vii
torului film.

c
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Anul 1971, primul din noul cincinal este totodată, și pragul unui nou deceniu. El 

reprezintă pentru economia națională începutul unei noi etape și în același timp conti
nuarea unui grandios program de dezvoltare, de modernizare și ridicare a nivelului teh
nic a tuturor ramurilor industriale. Aceasta va face ca în perioada 1971—1975 industria 
să se dezvolte într-un ritm mediu anual de 10—11 la sută, fată de 8,5—9,5 la sută cîf 
se stabilise în Directivele Congresului al X-lea al partidului. _ _ ....

Cercetarea științifică —- latură inseparabilă a producției materiale, a întregii activi
tăți economice — va contribui la reproiectorea și îmbunătățirea unor produse și teh
nologii, astfel încît 40 la sută din producția industrială a anului 1975 va fi formata am 
produse noi și modernizate.

M așinile-unelte au trecut în ul
timii zece ani printr-o uimi
toare metamorfoză. Clasicele 

strunguri sau freze se întîlnesc tot 
mai rar în circuitul industrial, locul 
lor fiind luat de mașini perfecționate. în 
momentul de față tendința cea mai nouă 
o constituie mașinile-unelte cu comandă 
numerică. Superioritatea lor constă în 
faptul că dispunînd de un program de 
lucru stabilit cu anticipație, lucrătorul 
său este solicitat numai pentru pornirea 
mașinii și alimentarea ei cu piese de pre
lucrat. Mai mult, nu mai este nevoie de 
instrumente de control și de oameni spe
cial pentru control, întrucît mașina exe
cută piesa în toleranțele prescrise pe 
desen. Acestea toate conduc la creșterea 
timpului și de utilizare cu 20—30 la sută 
și la scăderea timpului de prelucrare a 
unei piese cu aproape 50 la sută. în ur
mătorii ani comanda numerică va fi per
fecționată și ea astfel încît mașina își va 
putea alege singură avansul și vitezele.

Ținînd cont tocmai de această nouă 
direcție cercetarea românească urmăreș
te cu perseverență realizarea unui pro
gram prioritar menit să conducă într-un 
termen scurt la fabricarea în țară a unei 
game largi de mașini-unelte cu comandă 
numerică. Pînă în prezent, colectivele de 
specialiști din cadrul Institutului de cerce
tări și proiectări mașini-unelte au și rea
lizat deja o mașină de alezat și frezat 
(AF-100) al cărui prototip a fost pre
zentat la Expoziția realizărilor economiei 
naționale și strungul Carusel SC-1250, 
ambele cu comandă numerică-

Dar bătălia tehnică a cincinalului de 
abia a început. Realizarea planului prio
ritar va conduce la asimilarea în pe
rioada 1971—1975 a unor mașini mo
derne, automatizate, de productivitate 
mărită în variate tipodimensiuni. Pe lîn
gă aceasta, urmează să se desfășoare 
o intensă activitate de pregătire a intro
ducerii noilor mașini în fabricație, dat 
fiind faptul că tehnicitatea lor înaltă so
licită o serie de măsuri tehnico-organiza-

torice speciale. . în acest scop, va lua 
naștere un Centru de mașini-unelte cu 
comandă numerjcă, destinat să experi
menteze tehnologiile proprii acestui gen 
de mașini și să verifice eficacitatea eco
nomică a introducerii lor în producție.

La această ofensivă a tehnicii româ
nești iau parte, alături^ de specialiștii 
vîrstni.ci și cercetătorii tineri. Unul dintre 
ei este si șeful laboratorului de cercetări, 
inginerul NICQLAE DRAGOȘ CÎRTU.

și eu portal. Intr-o perioadă ulterioară 
se prevede chiar fabricarea în țară a 
unor sisteme de mare complexitate cum 
sînt cele de comandă numerică de con
turare și de comandă adaptivă".

Cercetări fructuoase sînt abordate și 
de tinerii cercetători din Institutul de cer
cetări tehnologice, pentru construcția de 
mașini (I.C.T.C.M.), mai ales în domeniul 
tratamentelor termice. Colectivul condus

obținut 
permis 

oile cu

• Mașini-unelte care vor înlocui complet lucrătorul ® Un centru 
specializat pentru experimentarea tehnologiilor • Strungul 
Carusel SC-1 250 a intrat în... acțiune • Modelarea dinamică în 
domeniul acționărilor hidraulice ® O medalie de aur pentru 

oțelul folosit la fabricarea pilelor

„Printre realizările viitoare, ne preci
zează el, se va număra o familie de 
mașini orizontale — de alezat și frezat 
și una de strunguri Carusel. Ele vor putea 
primi atît comandă numerică lineară cît 
și de conturare. In același timp, se vor 
asimila și diferite sisteme de comandă 
numerică destinate să echipeze mașinile 
a căror proiecte au fost executate sau 
sînt în curs de executare. în special vor 
fi realizate sisteme de comandă numeri
că, lineară pentru mașinile orizontale de 
alezat și frezat, pentru strungurile Caru
sel și pentru mașinile de frezat vertical

de ing. Călin Podeanu din acest sector, 
se ocupă îndeosebi de problema stabi
lirii tehnologiilor de tratamente termice 
ale diferitelor procese care intră în com
poziția mașinilor-agregat, specifice con
strucției de mașini- Astfel, prin tratamen
te termice și termochimice de suprafață 
se obține creșterea de cîteva ori a rezis
tenței la uzură, a durabilității și a rezis
tenței la oboseală a oțelurilor. La ora 
actuală, de altfel, o tendință modernă 
este aceea a înlocuirii oțelurilor scumpe cu 
oțel ieftin, care prin aplicarea tratamen-. 
telor termice adecvate să capete calități

superioare. La I.C.T.C.M. s-au 
deja lucrări interesante care au 
înlocuirea oțelurilor speciale de 
oțeluri de construcții, ieftine. Această 
acțiune va permite obținerea unor eco
nomii de 4 milioane lei anual și a adus 
deja o medalie de aur la Salonul inter
național al invențiilor de la Viena din 
toamna anului trecut.

Dar pasiunea tinerilor de a se situa, 
la cel mai înalt nivel, în toate cercetă
rile pe care le întreprind, se poate exem
plifica extrem de concludent, referin- 
du-ne la lucrările inginerului Nicolae 
Alexandrescu, de pildă, care se ocupă 
de modelarea dinamică si de elemen
tele logice pneumatice. Metoda în sine 
constă în elaborarea modelului matema
tic prin al cărui studiu analogic se pot 
obține parametrii optimi de funcționare 
a schemelor de acționare hidraulică _ și 
pneumatică. Interpretările obținute pînă 
acum prin metoda modelării oferă posi
bilitatea să se pună bazele de funcțio
nare — la parametrii corespunzători — 
‘a unor acționări hidraulice cum ar fi 
oompele, motoarele, supapele, distribui
toarele sau amortizoarele

Tot linia modelării matematice o 
abordează și cercetările inginerului AU
REL VLAICU POPESCU (nepot al marelui 
nostru aviator). în cadrul atelierului de 
deformări plastice el lucrează la obți
nerea tecilor pentru elemente de com
bustie, care constituie o secțiune din 
programul național nuclear. Aceste teci, 
ce se prezintă ca niște țevi din aliaj de 
zirconiu, se produc prin deformări plas
tice printr-un procedeu de forjare preli
minară și prin extruziune. Cum însă in
stitutul nu dispune de zirconiu și nici de 
utilaje atît de mari ca să fie realizate 
țevile în mărime industrială, s-a rețurs 
la modelarea acestui proces cu ajutorul 
și în condițiile unor utilaje mult mai mici. 
Rezultatele obținute într-o primă fază 
dau certitudinea că finalizarea cercetării 
se va face în condiții tehnice corespun
zătoare.

► * ’ ►
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• într-o singură oră a primei zile din acest an, 
producem o cantitate de energie electrică echi
valentă cu cît producea România antebelică în 
aproape o lună !

Care sînt obiectivele actuale 
ale activității tinerilor spe
cialiști de la Institutul de 

studii și proiectări energetice ? 
I-am găsit preocupați cu elabo
rarea unui program pentru pro
iectarea schemelor de servicii 
proprii standarde interne ale 
I.S.P.C. Acțiunea aceasta se va 
solda în final cu o reducere sub
stanțială a timpului de pro
iectarea, datorită existenței unor 
elemente deja cunoscute. Posibi
litățile proiectanților vor fi lărgite 
de noul calculator pe care insti
tutul îl va primi în prima parte 
a anului în curs. „Se va adăuga 
astfel — remarcau GABRIELA 
PIPA și GHEORGHE OPRIȘAN 
— un plus de eficiență concep
ției de studii și proiectare din 
acest institut, subordonat unor 
obiective generale ca reducerea 
costului noilor obiective și a con
sumului de materiale deficitare, 
mărirea vitezei de execuție etc." 

Alte direcții ale activității ti
nerilor specialiști de aici ?

Folosirea cît mai rațională a 
investițiilor printr-o dimensionare 
optimă a puterii instalate iată o 
nouă etapă în studierea metodo- 
logiilor de dezvoltare optimă a 
ansamblului de centrale electrice. 
Alături de o serie de factori ce 
concură la proiectarea schemelor

Anul 1971 marchează 
începutul unui mare salt 
înainte al energeticii. In 
următorii cinci ani în sis
temul energetic național 
se va instala o putere de 
peste 6000 MW, ceea ce 
reprezintă echivalentul 
întregii puteri instalate 
existente în țara noastră 
în anul 1969. Lungimea 
magistralelor electrice de 
transport și distribuție va 
fi sporită cu 2 000 km li
nii de 220 și 400 KV, cca 
5 000 km linii de 110 KV 
și peste 20 000 km de li
nii de medie și joasă ten
siune.

și rețelelor, rezultatele acestor 
studii vor conduce la o cît mai 
echitabilă amplasare a obiective
lor energetice pe cuprinsul țării 
— măsură menită să satisfacă ne
voile de energie electrică ale noi
lor obiective industriale. Se va 
extinde totodată și automatizarea 
complexă a centralelor termo și 
hidroelectrice, ca și dirijarea și 
supravegherea funcționării aces
tora cu ajutorul calculatoarelor 
electronice.

Teme de cercetare menite să

Calculatoarele 
românești din a 
treia generație

.................. ■ ......... ............................... 1................ ................................ ............................................... ................ ............................ ....

• Un dispozitiv de introducere de date

direct în calculator • Programe speciale

privind gestiunea întreprinderilor • Cal-

cuiatoare contabile de mare productivi

tate • Mașini de calculat cu circuite inte.

grate • Un brevet de invenție, deschiză

tor de drumuri

front larg în cadrul Insti- 
de cercetări fi proiectări 

electronică fi tehnică de

bine știut, ne precizează

î ntr-un singur deceniu 
K aproape, calculatoarele e- 
■ lectronice au format o 

familie numeroasă cuprinzînd 
trei generații. Dacă la pri
ma și a doua generație numă
rul de operații pe secundă era de 
cîteva zeci sau sute de mii, în 
prezent acesta se ridică la cîteva 
milioane Și perfecționările con
tinuă pe măsură ce computerele 
devin tot mai indispensabile unei 
economii moderne. Acest proces 
este ilustrat cît se poate de bine 
și de ofensiva calculatoarelor ro
mânești din generația a treia, 
care va fi impulsionată în acest 
prim an al cincinalului prin in
trarea în funcțiune a Fabricii de 
calculatoare, în trimestrul IV ca 
și de cercetările ce se desfășoară 
pe un 
tufului 
pentru 
calcul.

Este
inginerul FLAVIUS MUNTEA- 
NU, directorul științific al aces
tui detașament de șoc al tehni
cii, că cercetările preced produc
ția cu 2—3 ani. Tn consecință, 
realizările pe care le vom obține 
în 1971. precum și cele din ur
mătorii ani ai cincinalului, se vor 
regăsi primele în fabricația ulti
melor 3—4 ani ai planului eco
nomic în care deja am intrat, iar 
celelalte în producția de calcula
toare din perioada 1975—1980.

Evident, la această ofensivă cu 
bătaie lungă care are drept scop 
înfăptuirea sistemului informatic 
de conducere unic al economiei 
naționale participă, în majoritate, 
cercetători tineri. La reglarea lui 
FELIX-C-256, calculator din ge
nerația a treia, și la punerea lui 
în funcțiune, lucrează, de exem
plu, 15 tineri specialiști. Printre 
ei se numără și inginerul 
Ruric Bulgacov, care, împreună

confere produselor industriei 
noastre electrotehnice calități 
competitive, la nivelul mondial, 
au fost înscrise și în planul de 
lucru a numeroase colective de 
la Institutul de cercetare și pro
iectare pentru industria electro
tehnică.

„Vom căuta — ne spunea in
ginerul FLORIN DĂSCĂLESCU 
— să realizăm mașini asincrone 
care să atingă la toți parametrii 
indici comparabili cu ai mașinilor 
proiectate de firme cu tradiție. In 
acest an vom include, pentru 
prima dată în activitatea noastră 
de cercetare și proiectare, calcu
lul mecanic al elementelor ce 
compun motoarele, a cărui lipsă 
provoacă unele deficiențe la uzi
nele producătoare".

Dar paralel cu diversificarea 
tipurilor de mașini proiectate se 
are în vedere și creșterea gra
dului de rezistență, a timpului de 
funcționare. Sînt direcții cărora 
noua și complexa problemă a 
studiului fiabilității motoarelor 
electrice, le va răspunde prin de
terminarea surselor de defecte, 
îmbunătățindu-se" astfel nu numai 
tehnologia de fabricație dar și 
calitatea produselor.

Ofensiva tehnică 
a feritelor și 
cristalelor

• Cultura cristalelor — 
cea mai scumpă și mai 
dificilă cultură din lu
me • Cristalele de flo- 
rură de litiu — în pre
mieră pe țară ® Bătălia 
feritelor pentru protec
ția termică a motoare
lor.

După opinia specialiștilor 
americani dacă produc
ția industrială a State

lor Unite n-ar folosi masiv 
cristalele, ea s-ar reduce la 
jumătate. Cum însă rezer
vele naturale au scăzut sim
țitor, mai ales în perioada ime
diat următoare celui de al doi
lea război mondial, oamenii de 
știință au întreprins cercetări 
care s-au soldat cu realizări 
spectaculoase. în laboratoarele 
din Moscova, New York, Paris 
sau Londra au început să fie 
crescute cristale dintre cele mai 
diverse. O muncă de Sisif, da
că ■ avem în vedere că o cultu
ră de cristale se obține după 
mai mulți ani de studii și în
cercări. Este, desigur, uimitor 
de greu să refaci în laborator 
ceea ce natura â creat în labo
ratoarele ei subterane.

Oamenii de știință au refăcut 
însă complexul proces. Printre 
ei se numără șl tineri cercetă
tori de la Institutul de fizică 
din București, care prin lucră
rile lor se înscriu în perimetrul 
celor mai moderne preocupări 
științifice, al căror rezultate cu
nosc un spectru larg de aplica
ții. Anul trecut colectivul con
dus de cercetătorul principal, 
Vladimir Țopa, doctor în fizică, 
s-a ocupat cu creșterea crista
lelor de halogenuri alcaline, a- 
tît de mult solicitate în indus
trie Ele sînt materiale ideale 
pentru spectroscopia în infra- 
roșu și ultraviolet, oonstituind 
materia primă pentru confec
ționarea cuvelor, lentilelor, fe
restrelor și prismelor, adică a 
celor mai importante piese din 
aparatura spectrală din infra- 
roșu.

O realizare deosebită, la care 
a contribuit și tînărul fizician 
Gheorghe Mitroaică, o consti-

tuie obținerea, pentru prima oa
ră în țară, a cristalelor de flo- 
rură de litiu care, pe lîngă fap
tul că sînt transparente în in- 
fraroșu și ultraviolet nu sînt 
hidroscopice ca celelalte cris
tale de halogenuri alcaline. Re
zultatul în sine a permis, ca in 
a "est prim an al cincinalului, 
pe baza contractului cu Com
binatul petrochimic Ploiești să 
se înceapă cercetările în pro
blema dozării unor gaze orga
nice din amestecuri folosind 
tocmai cristalele de litiu obținu
te. Dar cercetările nu se opresc 
aici. împreună cu Institutul de 
cercetări de telecomunicații se 
studiază tehnologia unor ele
mente piezoelectrice din crista
le de cuarț. Cum însă mono- 
cristalele joacă un rol din ce 
în ce mai 
tehnic se 
în institut 
zoelectrice 
cesare în 
nice, 
tul.

în secția de semiconductor! 
se efectuează cercetări privind 
stabilirea unor metode de mă
sură care să permită determina
rea unor parametri și obținerea 
de informații complexe asupra 
calității materialelor magnetice 
de tip ferit. Este necesar acest 
lucru, deoarece feritele' sînt fo
losite în realizarea de magneți 
permanenți, memorii magnetice 
pentru calculatoare, diverse 
miezuri magnetice utilizate în, 
electronică, mai precis în teh
nica mioroundelor. Tinerii fizi-

complex în progresul 
va încerca obținerea 
a unor cristale pie- 
originale atît de ne- 
dispozitivele electro- 

sistîndu-se astfel impor-

cieni din cadrul colectivului 
condus de șeful de sector Pom- 
piliu Nicolau, printre care se 
numără C. Tănăsoiu, V. Flo- 
rescu. S. Manolache, E. Vărza- 
ru. H. Niculescu și tehnicianul 
G. Anghelea, împing însă lu
crările mai departe cercetînd și 
o serie de tehnologii moderne 
pentru obținerea feritelor, deo
camdată la scară de laborator. 
Se urmărește în special o îm
bunătățire substanțială a para
metrilor în comparație cu cei 
obținuți prin metodele indus
triale clasice și se încearcă, cu 
deplin succes pînă acum, reali
zarea unor termistoare cu coe
ficient termic pozitiv necesare 
protecției diferitelor utilaje 
cum sînt motoarele de putere, 
mare, lagărele, motoarele ter
mice etc. Cîmpul de aplicare al 
acestor termistori este însă ne
limitat.

Anul trecut s-au produs deja 
primele tipuri de dispozitive 
pentru protecția motoarelor e- 
lectrice, obținîndu-se materia
le cu parametrii comparabili cu 
ai produselor unor firme cu tra
diție ca Philips sau Siemens. 
Evident, anul acesta și poate în 
anii viitori tinerii cercetători 
angrenați în bătălia feritelor, 
cum plastic a denumit-o unul 
dintre ei, vor continua aprofun
darea temei,. avînd în vedere 
marea ei importanță industria
lă, mai ales în miniaturizarea și 
microminiaturizarea electronică.

cu inginerii Aiex. Oprescu, Răz- 
van Stănescu și Florea Mircea, 
efectuează cercetări menite să 
conducă, în final, la obținerea 
unui dispozitiv de introducere de 
date direct de la cele 30 de 
tastaturi (mașini de scris) pe 
discul magnetic, ceea ce va con
duce la mărirea timpului efectiv 
de lucru al calculatorului FELIX.

Pînă în prezent pentru a scrie 
un disc e nevoie de un ciclu, în 
care sînt cuprinse unitatea cen
trală, memoria, unitatea de 
schimb multiplu fi unitatea de 
legătură a discului, deci practic, 
întreg calculatorul. Or, scrierea 
programelor de lucru pe disc cu 
ajutorul tastaturilor de către mai 
multi utilizatori, și conectarea lor 
directă la computer vor conduce 
la înlocuirea cititoarelor de car
tele, la care accesul este mult 
mai greu față de accesul la disc. 
Cu alte cuvinte, calculatorul va 
avea accesul la informație mult 
mai repede, și deci un timp efec
tiv de lucru mai mare. Această 
preocupare se situează în „înalta 
societate" a celor mai noi ten
dințe. In cele mai avansate țări 
se încearcă obținerea unui rezul
tat pozitiv, fie prin introducerea 
de date direct de la tastatură pe 
banda magnetică, fie prin 
introducerea lor pe disc prin 
intermediul unui calculator spe
cializat. Ultima soluție se dove
dește însă mai scumpă decît so
luția autohtonă, cu ajutorul că
reia se vor obține — după un 
calcul estimativ — economii in 
valoare de cîteva sute de mii de 
lei.

O altă problemă care-i frămîn- 
tă pe tinerii specialiști aliniată, 
de asemenea, preocupărilor mon
diale. este cea a interconectării 
a două calculatoare de tipul 
FELIX, aflate, fie în aceeași in
cintă, fie la distanță de cîțiva 
kilometri unul de altul. Inginerul 
Comeliu Mașek, împreună cu co
lectivul din care face parte, a 
abordat, pe baza experienței cîș- 
tigate, mai ales în 1970, reali
zarea unor programe speciale, 
care vizează, în primul rînd, îm
bunătățirea sistemelor de gestiu
ne a întreprinderilor și de opti
mizare a ciclurilor de fabricație 
și de transporturi.

La același nivel, al exigențelor 
tehnice maxime se situează și 
munca celor care au perfecționat 
și continuă să perfecționeze ac
tualul contabil electronic FELIX- 
E-30 aflat în producție la Fabri
ca de automatizări. Mai precis, 
pornind de la acest tip, s-a reali
zat un prototip numit FELIX- 
C-30-22 AG, și un model experi
mental pentru calculatorul elec
tronic de birou cu imprimantă. 
La vechiul model, afișarea re
zultatelor se face puțin incomod, 
în sensul că apar și zer ori rile 
nesemnificative ale numerelor, 
dimensiunea cifrelor fiind prea 
mică. In același timp, sînt inco
mod de citit și numerele cu 
foarte multe cifre, neputîndu-se 
aprecia ușor rangul zecimal. In 
noul model, sînt înlăturate toc
mai aceste dezavantaje, prin îm
părțirea fiecărui număr în grupe 
de cite 3 cifre la dreapta și la 
stingă virgulei zecimale și prin 
excluderea zerourilor nesemnifi
cative. Se apreciază că aceste 
avantaje se vor traduce printr-o 
creștere substanțială a producti
vității muncii utilizatorilor și în 
același timp o scădere a oboselii 
operatorului. Prototipul a fost 
realizat de colectivul condus de 
autorul lui CIFA I și II — ingi
nerul Armand Segal.

Pentru viitor se studiază po
sibilitatea realizării unui calcula
tor electronic de birou cu circui
te integrate. Este vorba de o 
nouă direcție, ultramodernă, în 
domeniul construcției de calcula
toare.

-

Pagină realizată de
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și IOAN VOICU



SiMEĂTĂ 16 IANUARIE 1971„SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 6
----- -----------.----------------- -------- -----------------—------------------------------------------------------------------------------

Ion Sofronie, judelui Argeș: Poeziile sînt interesante. 
Cred că aveți talent. Mai trimiteți.

Sonia Simon, Cluj: Micul eseu despre singurătate e 
scris cu eleganță și umor, dar nu poate fi publicat din 
pricina incoerenței. Mai scrie. îmi place că mă tutuești 
și că, în general, ești curajoasă.

Hofman Lize, județul Timiș: Nostimă scrisoare. Mai 
scrie.

John Fabian, București: în legătură cu chestiunea 
spinoasă a fumatului, vă anunț pe dumneavoastră și pe 
cei interesați că, începînd cu noaptea Anului Nou, 
m-am lăsat într-adevăr de fumat. Mărturisesc că mă 
simt excelent din punct de vedere fizic. Singurul lucru 
care mă deranjează este că, din cinci în cinci minute, 
îmi vine să urlu de cîți draci am în mine. Dar o să-mi 
treacă.

Ecaterina Onica, Moldova Nouă : Am primit. caietul 
cu însemnări. N-am înțeles dacă doriți ca acestea să fie 
publicate sau să le păstrez pentru cultura mea generală.

I. M., județul Bistrița : 
„încep, fără altă introdu
cere, să vă spun viața mea. 
Ați fost confidentul atîtor 
nenorociți, ajutați-mă și pe 
mine cu un sfat, fie chiar 
ironic sau, dacă nu, măcai 
să-și dea seama de efec
tele purtării lor cei certați 
cu buna purtare.

Mă numesc M. I. Am 
20 de ani și sînt profesoa
ră într-un sat din jud. Bi- 

strița-Năsăud. Aveam 9 
ani cînd părinții mei au 
divorțat, eu rămînînd ma
mei și fratele meu la 
tata. Exceptînd divorțul, 
totul a fost normal un an. 
Apoi, atît mama, cît și 
tata s-au recăsătorit, iar 
noi, copiii, ne vedeam și 
mai rar. Fratele o du
cea bine, eu însă eram 
veșnic maltratată de noul 
meu părinte. O femeie 
bună la suflet m-a înfiat, 
cînd aveam 13 ani. Dînsa 
m-a purtat la școala gene
rală, apoi la liceu. Tot cu 
ajutorul ei am putut reuși 
la examenul de admitere 
la Facultatea de istorie, 
secția fără frecvență.

Ar fi fost aproape nor
male toate. Insă am cu
noscut un băiat, pe nume 
D. E., foarte serios și res
pectuos, iar mamei mele

rată. Cum era să mai fac 
și una ca asta ? Am mers, 
într-adevăr, dar nu i-am 
spus nimic. A înțeles că a 
fost o simplă vizită, iar eu 
m-am reîntors în sătucul 
adoptiv. In neliniștea mea, 
voiam să mă sinucid. Eram 
pe linia ferată cînd a ve
nit un tren ; am sărit de 
acolo, mi-a fost frică de 
moarte. In cele din urmă 
m-am gîndit că ar trebui 
să-i spun totul lui D., lo
godnicul. Am făcut cale în
toarsă spre satul lui și 
i-am spus. Mă temeam de 
disprețul lui, dar n-a fost 
așa. Avea încredere în 
mine și, ca să nu mă dis
prețuiască tatăl lui, i-am 
spus că sînt alungată de 
la mama, și au acceptat să

m-a educat bine. Vedeți, 
toți mă alungă 1 Sînt foar
te tulburată, vă rog să mă 
iertați, vă scriu tot ce-mi 
trece la ora actuală prin 
cap. Vă rog să-mi răspun
deți cît de repede. E sin
gurul lucru pe care-l mai 
aștept. Celelalte îmi fac 
oroare.

Dacă se va hotărî ceva, 
spuneți-mi să vă trimit a- 
dresa exactă. Oricum, aș
tept răspunsul dv.. Nu 
mi-e frică dacă voi fi re
cunoscută, chiar dacă-mi 
publicați scrisoarea".

văr. (In tot timpul ăsta 
făceam naveta). Apoi, pur 
și simplu, m-a alungat. 
Acum locuiesc la o priete
nă în satul unde fac ser
viciul.

Vă veți întreba ce in
tenționez. Să nasc copilul 
și apoi să ne ducem un
deva, departe de locurile 
astea. Spuneți-mi și dv. 
ce-ar fi mai bine ? Aici 
nu mă mai primește ni
meni, sînt a nimănui. 
Mama adoptivă i-a spus 
mamei adevărate, care în 
schimb i-a reproșat că nu

N-aș îndrăzni să vă îndemn să fiți optimistă într-o 
asemenea situație, dar nici să vă prăbușiți în disperare 
nu este bine. O astfel de nenorocire nu închide definitiv 
viața unei femei. Trimiteți adresa și vă vom ajuta, după 
puterile noastre, să vă găsiți un post în altă parte, 
eventual într-un alt județ. Curaj !

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
adoptive i-ar place de gi
nere. Dar' merg pînă la 
un punct numai.

In toamnă, făcînd nave
ta de acasă la școală, tre
buia să trec prin apropie
rea unei păduri. A apărut 
nenorocirea, un bărbat ce-l 
cunoșteam și despre care 
n-aș fi crezut nimic rău. 
Acolo, în liniștea pădurii, 
își bate joc de tinerețea 
mea, de viața mea. Strigă
tul meu n-a putut fi auzit 
de nimeni. A plecat apoi 
ca un laș, iar eu m-am în
tors acasă. Mama era ca 
și moartă la auzul acestei 
vești. La început m-a ~ a- 
cuzat că eu n-am fost cu
minte, iar apoi m-a bocit 
cu compătimire. In cele 
din urmă mi-a spus să 
merg la mama cea adevă-

de ION BĂIEȘU

locuiesc acolo, urrnînd să 
ne căsătorim cit de repede 
posibil.

Aveam două luni de sar
cină cînd ne-am logodit, 
în ciuda citorva opreliști 
religioase. Grăbeam totul 
să nu mă știe lumea. Eram 
oarecum fericită că măcar 
D., mă iubește, mă înțe
lege. Nunta trebuia s-o fa
cem nu peste multă vre
me, cînd a intervenit 
brusca schimbare a logod
nicului meu. Să fi fost 
vreo influență ? Foarte li
niștit mi-a spus . că nu se 
mai poate, că n-o să fie 
niciodată fericit alături de 
mine. La început credeam 
că glumește, dar apoi 
mi-am dat seama de ade-

M. M., orașul Victoria, 
ju'd. Brașov : 
mă iertați > 
să vă scriu, dar citind ru
brica scrisă de d-voastră. 
am văzut că ajutați atîtea 
persoane cu diferite neca
zuri. Am 20 de ani, lucrez 
la combinat ca operatoa
re, sînt căsătorită de 4 ani. 
Am o fetiță 
jumătate și 
de față sînt 
a 9-a lună.
vut-o încă din școală, nu
mai după ce am născut-o 
în luna mai 1967 băiatul 
cu care aveam fetița m-a 
luat în căsătorie, nu avea 
armata făcută. Am stat cu 
el pînă cînd fetița a avut 1 
an și 5 luni, cînd el a ple-

: „Vă rog să 
că îndrăznesc

de 3 ani și 
în momentul 

gravidă în 
Fetita am a-

a 
pleca în armată pot să 
spun că eu prea multe zile 
fericite nu am avut. Mă 
batea de atîtea ori, de 
distrat se distra cu altele. 
Eu îi eram ca o servitoare. 
De cînd ne-am căsătorit 
stăm cu părinții mei în a- 
partament. Tatălui meu ii 
place băutura foarte mult 
și de aceea avem necazuri 
cu el, că de cîte ori vine 
beat înjură, vorbește pro
stii, ne scoate afară din 
casă. Și tot înainte de a 
pleca soțul în armată, tă
ticu l-a prins cu o fată și 
a venit și mi-a spus, eu 
i-am spus să-l lase în pace 
și m-am dus după soț să-l 
aduc acasă.
dar tăticu 
din casă.

cat în armată. Pînă nu 
pleca în

El a revenit, 
l-a scos afară 

Solul a stat 2

luni singur, în care tăti
cul în timpul acesta a vrut 
să profite de mine, eu 
l-am spus la mămica și la 
soțul meu, și a fost chemat 
și la sfat, și pe urmă soțul 
a venit acasă. Toamna a 
plecat în armată, lăsîndu- 
mă fără serviciu și cu un 
copil. M-am angajat și am 
putut să-mi termin și școa
la profesională la seral. In 
armată, i-am purtat de gri
jă, i-am trimis bani în fie
care lună, dacă avea ne
voie de ceva îi trimiteam. 
Mama lui nu i-a trimis nici 
5 lei în toată armata. In 
februarie 1970 a venit aca
să. In martie s-a angajat 
și a lucrat pînă în luna lui 
mai. In aceste 3 luni se 
purta puțin mai bine dar 
tot m-a bătut de 2 ori. In 
timpul acesta m-a lăsat în
sărcinată și în mai a ple
cat la școala de șoferi, zi- 
cînd că meseria de zidar 
nu-i mai place, că este o 
meserie murdară.

I-am purtat de grijă și 
la școală, a venit după 6 
luni acasă, mai avînd prac
tica de făcut 3 luni. Acum 
a început să mă ajute și 
ne împăcăm bine. Înainte 
de anul nou cu vreo 3 zile 
tăticu a venit beat. Soțul, 
nu știu, nu și-a dat seama 
ce spune, a greșit, nu știu 
ce să cred, a spus niște 
cuvinte care nu trebuia să 
le spuie. „Iți las fata cea 
mare, i-a zis lui tata, și 
ți-o iau pe asta mică" 
Tăticu, deși era beat, și-a 
dat seama de ce a spus 
ginerele, și a început să-i 
vorbească urît, să-l înjure 
și l-a scos afară. Soțul și-a 
cerut scuze, că nu și-a dat 
seama de ce a spus, dar 
tata nu l-a ascultat. Soțul 
la ora 1 noaptea a ieșit 
din casă, eu nu m-am cer
tat deloc, nu i-am zis ni
mic și totuși el a plecat. 
De revelion părinții și cu 
sora au plecat la un frate

mai mare și soțul a venit 
acasă, dar ce folos că nu
mai beat venea și tot tir- 
ziu. Au venit părinții, tă
ticu iarăși s-a îmbătat și 
iar a strigat la el, eu îi 
luam apărarea, că eu țin 
foarte mult la soțul, deși 
poate nu trebuie. Eu am 
fost la sfat să spun toată 
situația, tot necazul, dar 
nu avea nimeni timp să 
mă asculte, ca să ne dea 
locuință, să fim numai noi. 
Intr-o seară, mai precis 
pe data de 5.1.71., tata 
iar s-a îmbătat și iarăși a 
început să-l înjure și să 
vorbească urît cu el. Și a- 
tunci el a zis către mine 
că pleacă și mă lasă, că 
el s-a săturat de toți din 
casă, că el este numai de 
rușine pe urma părinților. 
Te-ai certat numai cu pă
rinții, nu și cu mine, eu 
nu ți-am spus nimic ca să 
mă părăsești, tocmai acum 
cînd trebuie să nasc al 
doilea copil, iar el mi-a 
spus că și eu fac parte tot 
din neamul ăsta și nu mai 
stă cu mine. El vrea sa 
ia și fetița, care acum are 
3 ani și jumătate, eu i-am 
spus că nu i-o dau, cel 
puțin copiii să fie îm
preună, dacă noi nu pu
tem sta. Eu nu știu ce să 
fac, acum mă aștept 
de pe o zi pe alta să nasc. 
Locuință nu avem, soțul 
m-a părăsit, eu sînt în 
concediu prenatal și toate 
aceste necazuri m-au pus 
în situația să vă scriu. 
Dacă am avea locuință mă 
gîndesc că el ar veni acasă 
și ar fi toate bune, cînd să 
zic și eu că am scos pi
ciorul din groapă l-am bă
gat mai tare. Vă rog din 
suflet să mă ajutați d-voa
stră, să revină soțul acasă, 
că eu nu pot să educ co
piii singură și sînt greu de 
crescut. Vă rog cînd îmi 
dați răspunsul să-mi scrieți 
numai inițialele".

Vom trimite pe cineva la fața locului. Altceva n-am 
ce să vă spun.

principialRmo'oo?

CONBkA DE SU6BSTK St REC LA MÂȚII

Iv 1
i I4 Sr* ft

Desene de OCTAVIAN COVACI

I

Fără cuvinte
Desen de M. PINZABU

UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR • UMOR
Motto : Orice asemănare cu 
întîmplări reale este strict 
obligatorie
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Principa- 
comunica. 
Antonioni 
dintre oa-

nevastă-mea 
abstracțio- 

asta? Neiu- 
zi. Totul e 

pradă su-

nu
gust,

care
gris-

n-ai ob- 
a

tocmai azi. Ghinio- 
în fine, am ieșit sau, 
așa, ne-am sustras 
ambianțe. La garde- 
întrebat :

JOCURI

— Ți-a plăcut ?
— Deloc.
— Eram sigur. Dumneata 

vezi toate lucrurile în negru.
— Păi nu era eastmanco- 

lor ?
— Fără ironii. Să discu

tăm serios. Sine ira et stu
dio... Parcă așa se zice ?

— Fie I Uti, non abuti.
— Să lăsăm cultura, aici e 

vorba de talent. Nu l-ai ob
servat pe...

— L-am.
- Și ?
— Bun. Chiar foarte bun.
— Vezi ?
— Am văzut !
— Ce-ai văzut, domnule ? 

Oacă n-ai văzut și apusul 
ăla de soare din secvența cu 
mașina care rămîne în pană, 
n-ai văzut nimic. Dar cățe
lul? Ala albu ? Dar rața, ra
ța, domnule, exemplar unic, 
rasă pe cale de dispariție. 
Nu știu cum îi zice că r 
mă pricep la d-astea. Che 
tie mare, un doctor s-a 

vrea 
n-ai fost 
vorbim ?

interesat de ea și 
cumpere... Dar dacă 
atent, ce să mai 
Da’ sonorul ?

— Perfect 1
— Lasă asta, nici 

servat funcția dramatică 
muzicii, că muzica e în fil
mul acesta aleatorie. Înțe
legi, aleatorie ?

— Parcă...
— Ce parcă, nici un par

că. Dacă nu ești atent la de
talii ! Detaliile, asta-i arta, 
ca la Cehov, atmosfera! Nici 
costumele nu le-ai observat! 
Pariez că n-ai reținut nimic, 
nici taiorul acela în 
beigeul e combinat cu 
jandarm.

— Recunosc, nu !
— Păi ! Ți-a plăcut, 

ți-a plăcut, chestie de 
de temperament. Ce știu eu? 
Astea diferă de la om la om. 
Uite, eu nu suport cafeaua 
turcească, iar 
să nu audă de 
niști. Și ce-i cu 
bim ca-n prima 
să nu ne lăsăm 
biectivismului. Trebuie înțe
legere, tact și, de ce nu, fer
mitate. Dar totul cu grijă, să 
nu jignim, artistul e o sen
sibilitate exacerbată. A gre
șit azi...

— Greșește și mîine !
— Mă rog, se poate. Tre

buie să vedem lucrurile în 
perspectivă. Ai uitat că sîn
tem ființe perfectibile ?

— Ba da, dar...
— Nici un dar, totul e să 

ai încredere în om. Unde am 
citit eu vorbele astea? Știi 
cumva cine le-a scris ?

— Nu.
— Nu-i nimic. 

Iul e că putem 
Ce-mi umbla mie 
cu necomunicarea 
meni... Fumezi ?

— Da.
— Vezi, încă ceva care ne 

apropie. Ura, putem comu
nica. Hai să ne cumpărăm 
țigări.

sau sugestii („nevinovate0) pentru o cît 
mai sănătoasa și instructiva petrecere 

a recreației mari
Nu sînt inginer. Am și acum 

coșmarul trigonometriei din li
ceu, cu șirurile acelea de sin 
de alfa plus cos de beta... Și 
totuși, nea Gelu, barmanul, care 

acum prima dată-n 
mă ia la sigur, spu
să se audă :
inginer, dacă nu iei 
pe lingă, ne Iași

TUDOR STĂNESCU

mă vedea 
viața lui, 
nînd tare,

— Dom’ 
si altceva 
dom’le masa liberă. Numai un 
nes nu se poate. Noi sîntem ne
gustori, dom'le !

Roșu la urechi, încerc niște 
justificări (păstrîndu-mă în „to
nul casei") :

— De ce nu se poate, dom’ 
mandatar (ce, el nu m-a făcut 
pe mine. inginer ?), că-i plin de 
mese goale. Și-apoi am venit cu 
mașina (venisem, într-adevăr, cu 
mașina 31) iar la noi, conducă
torii auto, alcoolul... Și de altfel 
stăm numai zece minute...

— Dom’ inginer, ' am 
dom’le ! Dacă n-ai putere de 
cumpărare, ne lași ! Dacă nu-ți 
place, reclamă-mă Ia responsa
bil, poate mă dă afară, să mă 
intorc Ia meseria mea, e bine ?

Ce meserie are în realitate, 
n-am fost curios să-l mai întreb, 
în orice caz, conferențiar la Co
dul manierelor elegante nu este, 
cu siguranță.

...Intrasem (de frig) cu un 
amic, să omorîm o jumătate de 
oră, în așteptarea unui al trei
lea. Și mai intrasem (de curio
zitate) să vedem și noi... cadîna ! 
Prea făcuse vestea despre ea

înconjurul Bucureștiului, pre
cum mașina 33. Dar, una peste 
alta, a trebuit să plecăm. și 
încă repede, jenați de situație și 
urmăriți de privirile pe sub bre
ton ale unei foste blonde, acum 
neagră ca-n Asia Mică, dată vio
lent cu albastru pe la ochi și 
care se întreținea cu doi tineri
— mcstecînd cingain — pe scău
nelele joase, joase. Pe masa lor
— singura ocupată din cele șase: 
cafele, păhărele cu tării și chiar 
paie. Atît am putut să observ, 
în drum spre ușă. Și, bineînțeles, 
„decorul'1. Pe care l-am mai 
contemplat o dată din prag, 
exact din locul unde-mi atîrna 
deasupra capului o mis pozată 
în culori și fără haine, totuși 
decentă în felul ei (fiind prin- 
să-n cuie). Mai erau pe pereți : 
sticle etalate într-o asimetric os
tentativă, reclame de Marlboro 
și, într-un colț, un fel de fost 
grătar de mici, acum poleit în 
argint de-mpachetat ciocolată 
cu o semilună de carton deasu
pra și cu nisip dedesubt, ca să 
se prepare pe el cafea turceas
că. Pe un alt perete, un afiș 
lămurea neavizații : „Barul tur
cesc Doina vă oferă cafea na
turală și băuturi din import" 
(Dacă un bar turcesc se numește 
Doina, unuia folcloric cum o 
să-i zicem ? Daire ?) Și mai era 
magul ! Ei bine, magul are în 
permanență Tom Gions, iar 
dacă-1 asculți mai pe-ndelete 
are și melodia aia în care ea

suspină către el : vien, vien, 
vien... Cadîna nicăieri. O fi avut 
recuperare 
nul nostru.
ca să zic 
captivantei 
robă, am

— Se poate vorbi cu tovarășul 
responsabil ?

— Dinsul este ! Și ni se in
dică „cu deștiul" cineva în cos
tum negru.

li reclamăm, pe scurt, acestui 
costum negru cum că e aproape 
gol în bar, acum la orele 17, și 
totuși, pe considerente de... pu
tere de cumpărare, ni s-au refu
zat două cafele de către băiatul 
de la bar, care ne-a gratulat cu 
un ne lași de toată frumusețea 
și pe care băiat, ei bine, noi nu 
vrem nici morți să-1 lăsăm... 
Costumul negru intră-ntr-o di
lemă de 30 de secunde. Apoi se 
hotărăște :

— Stați puțin, că vin cu ălă- 
lalt tovarăș șef.

Și vine, într-adevăr, cu tova
rășul Cobzăreanu, celălalt șef, 
care ne zice :

— Vai, vă rog, mergem înapoi 
și-i dau eu dispoziție să vă ser
vească numai cafele. Dar ce, nu 
se uită și el la oameni ? Că doar 
nu sinteți elevi de la liceul de 
alături. Numai ăia vin și stau 
cîteva ore numai cu o cafea di
nainte. Chiar și profesorii lor ni 
se plîng că ne vizitează prea 
des, la o cafea și o țigară... Dar 
asta-i altă poveste, asta ține de 
necazurile noastre cu planul, ce 
vă privește pe dv., dv. sinteți 
clienți... Haideți înapoi, vă rog, 
să vă simțiți bine la noi. Sinteți . 
invitații mei...

— Mulțumim frumos, dar al
tădată, că, știți, noi venisem de 
fapt să vedem cadîna.

FOTOGRAFII SE AMUZA

Discuție „la rece"

Foto : V. BOGDÂNET

— Aha ! Scuzați. Altădată.
★

Altădată a fost peste cîteva 
zile. Tot noi doi, cu cravată fie
care și cu o servietă în care am

VASILE BĂRAN

Obținind repartizarea, fu dus într-un birou destul de pri
mitor, cu oameni destul de cumsecade, tăcuți și liniștiți, nu
mai că n-avea scaun.

— Stai și dumneata pe unde poți, i se spuse, și el stătu 
mai mult în picioare alergînd de colo colo și rezolvînd o 
mie de treburi, unele destul de-anevoioase, astfel incit, pe 
la sfirșitul lunii, primi felicitări chiar din partea directoru
lui.

— Dar omul ăsta n-are scaun, observă directorul strîngin- 
du-i mina și rugîndu-I să ia loc. Cum de nu i s-a făcut rost 
de-un scaun, cum dc-a stat el atitea zile fără scaun, undc-i 
administratorul ? Să i se aducă imediat un scaun !

Și i se aduse scaunul, un scaun frumos, cu spătar înalt și 
dreve plușate, un scaun destul de comod, și el se așeză.

Și, din clipa aceea, nu mai făcu nimic.

Sosise în stațiune la fel 
ceilalți. Poate cu un bagaj ceva 
mai ușor. Nimeni n-avea de 
unde să știe că el lăsase acolo, 
de tirjde plecase, niște suspine 
de u urare. In cîteva zile aveau 
să-" cunoască însă toți, E adevă
rat, nu pe numele înscris în bu
letin, ci pe cel pe care calitățile 
sale îl impuseseră chiar din pri
ma zi: „tovarășul principial".

Prima ocazie de a se mani
festa a fost ședința de cunoaș
tere cu toți locatarii dintr-un 
grup de vile. Orice ședință, după 
cum prea bine se știe, trebuie 
să aibă mai multe părți. Tova
rășul principial și-a asumat, de 
la bun început și exclusiv, par
tea combativă, , A început să cri
tice în dreapta, în stingă, pe 
drept, pe nedrept, nu contează 
cum. Nu sta să se uite la amă
nunte. A criticat-o mai întîi pe 
sora de la băile de parafină că 
nu-i atentă, că se poartă nepo
liticos. Singurul om pe care-l ne
mulțumise tînăra respectivă era 
el însuși, dar, evident, tovară
șul principial nu putea folosi 
singularul; deci: „sora se poar
tă urît cu tovarășii".

De la o soră la altă soră, dc 
la băi la bucătărie, de acolo la 
activitatea recreativă, tovarășul 
principial a intrat brusc și au
toritar în atenția tuturor ca un 
om combativ, cu spirit critic,

PORTRETE
ÎN CĂRBUNE

_____________ _____________________________

Fata s-a dus Ia bal la ora șapte seara și singura grijă a 
mamei a fost să vină devreme.

— Să vii devreme, i-a spus mama, altfel nu te mai las !
Și fata s-a jurat că așa o să facă.
Se jurase sincer, dar cine știe ce se poate întîmpla, calcu

lul de acasă nu se potrivește cu cel din oraș, știi cînd pleci 
dar nu și cînd vii și de la bal a nimerit la bar. Și-a apucat-o 
dimineața, apoi seara, și ea s-a neliniștit și s-a uitat la ceas 
și aproape că n-a priceput cind a trecut timpul, și-a alergat 
spre casă și a fugit, și a fugit, nimeni nu a fugit vreodată ' 
cu o viteză atît de mare și a ajuns acolo, în fața mamei la 
ora șase după amiază, adică mai devreme cu o oră decît cea 
Ia care plecase.

Și mama s-a bucurat: nici o fată de pe pămînt nu venise 
acasă de la vreun bal mai devreme decît plecase. Și-a să- 
rutat-o pe frunte, fericită.

z 
luat un blitz mare, mare. Că 
dacă apare cadîna să-i facem și 
noi o poză, că am auzit că și 
alții au fotografiat-o (probabil 
mai mult de dragul cadrului 
exotic). De data asta am avut 
noroc : cadîna era la fața locu
lui. în producție. Doamne, ce 
șalvari, ce voal și ce slip de 
iâme, ce pas felin printre cele 
șase măsuțe, cu tava-n mină 1 
Ce mai, scot blițul și poc 1 o 
sclipire albă, tocmai cînd se a- 
propia de măsuța noastră, acum 
plină cu ceșcuțe, păhărele Și
paie.

Am roșit iar la urechi, că
toată lumea se uita acum la
mine.. Chiar și din stînga, de la
o măsuță, două fete ce purtau 
matricole de eleve la „Petru 
Groza" ascunse în direcția pe- 
retului, îmi aruncau priviri 
pline de curiozitate (sau de 
jenă ? Dar poate că mi s-a 
părut mie, din cauza emoției).

— Vai, m-ați tras în poză ? 
face cadîna spre mine, pe ro
mânește, fericită și cu tava-n 
balans. O să văd și eu poza, nu?

— O s-o vedeți precis !
★

Știți unde-i „Barul 
Doina ?“ Știți 
îmbrăcată 
în costum 
dina ? Nu 
Ce naiba, 
Bucureștiul. Să vă spun eu. La 
șosea. Pe Kisseleff. La „Bufet", 
de ! Tot n-ați ghicit ? Să vă dau 
atunci un reper : e foarte aproa
pe de Liceul „Dr. Petru Groza" 
iar ca să vă descurcați mai bine, 
n-aveți decît să așteptați să 
sune clopoțelul și să vă luați 
după cei cîțiva băieți și cele cî
teva fete care, fuguța-fuguța, 
drept acolo se duc...

ORIZONTAL
1. Punct turistic în Bucegi (2 

cuv.); 2. In vile — Popas turistic 
în Paring — Trecut prin apă; 3. 
Cabană turistică la poalele Gutîiu- 
lui — Ca Munții Măcinului ; 4. 
Din fauna munților (sing.) — Ce
te ! — Căpitan de plai ; 5. In 
fine, turn — Conjuncție — Rezer
vație naturală; 6. Acest (pop) — 
Podoabe românești — Pe margini 
apă; 7. Bază turistică în Tușnad; 
8. Popas turistic în apropiere de 
Lacul Roșu — în cronologia geo
logică; 9. „Perla" Carpaților O- 
rientali — Patima arădanilor; 10 
Pe hartă și busolă — Cabană ce 
străjuiește Lacul Bodi; 11. Mai 
rar, la înălțime — Obligatoriu 
(reg.).

4 £.3456789 40

turcesc 
unde servește, 

ziua-n amiaza mare 
de cabaret, lulia ca- 
știți ? Cum nu știți ? 

frate,., că știe tot

VIOREL RABA

exigent față de atitudinile ne
principiale. De aceea, cînd s-au 
făcut propunerile pentru Comi
tetul. de Îndrumare a Activită
ții Cultural-Educative pe Întrea
ga Perioadă de Odihnă și Tra
tament, el a fost propus cel din
ții. Apoi, nici nu se putea altfel, 
în prima sa ședință plenară, co
mitetul l-a ales responsabil.

In noua sa calitate, tovarășul 
principial a început să organi
zeze, să coordoneze, să antrene
ze, să inițieze. Și-a luat atribu
țiile în serios. Prima activitate, 
la care s-a gîndit a fost o seară 
de dans pe care, la sugestia dis
tinsului președinte, comitetul a 
planificat-o pentru ultima zi a

riei. Calcule grele și compli
cate. Pentru dans trebuia o or
chestră. Pentru orchestră trebu
iau bani. „Cinci lei de persoa
nă" a declarat responsabilul co
mitetului. Si a început el însuși 
să strîngă banii. Unii, mai tineri, 
au dat bucuroși. Alții, aflați la 
vârsta mai ingrată a tratamentu
lui, și-au zis că nu vor putea 
face față unei cure de dans si 
au refuzat timid. Dar pas de 
te-nțelege cu tovarășul princi
pial !

— Vrei să se compromită o 
acțiune colectivă prin refuzul 
dumitale ? Ai îndrăzneala asta ?

De unde să aibă omul așa 
ceva ? Dădea banii și gata.

— Dar poate că... încerca al
tul, imprudent.

— Te rupi de colectiv, vasăzi- 
că ? Te izolezi de ceilalți. . 
văzut eu că te cam plimbi 
unul singur pe dealuri.

A tăcut și acesta. Cinci lei 
persoană...

Cineva a încercat un ultim 
ument:
— Și dacă nu voi fi aici

Am 
de

de

ar-

VERTICAL
1. Cabană si munte „gemeni" 

(2 cuv.) ; 2. Popas pentru turiști 
în Delta Dunării — Sloboade. 3. In 
Carpați ! — Traseele căutate de 
turiști; 4. Brazii din Munții Bîrsei 
(pop) — Popas rustic; 5. Cabană 
turistică în masivul Țarcul — 
Plată... din boabe; 6. Așa alpinist, 
da — întreprinderea Comercială 
de Stat — De aici, vîrful omul; 
7. „Blazonul" Apusenilor — Fată
— In mugur; 8. Dedicată eroilor
— Dorește apă de munte; 9. Ca
bană în munții Semenicului — 
Din aceeași faună cu caractere 
specifice ; 10. Faima obiceiurilor 
bucovinene — Cu mulți căței 
(reg.).

în 
seara respectivă ? Eu, de pildă, 
vreau să plec cu cîteva zile mai 
devreme.

— Nu-i nimic. Acțiunea e 
țiune. Și eu o să plec mai 
vreme.

Și într-adevăr, a plecat, 
bani cu tot. Și abia atunci 
înțeles cei care îl aleseseră în 
mitet că tovarășul principial 
vea... principiile lui.

...Nu știu spre ce stațiune 
fi îndreptat. Insă poate fi ușor 
recunoscut: a plecat cu princi
pii cu tot.

ac- 
de-

Cu
au 

co-
a-

■s-o

D. MATALĂ

I. ALEXANDRU
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Primire la
C.C. al P.C.R

ÎNTÎLNIRI

Plecarea ministrului afacerilor
externe al Republicii Italiene

Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Italiene, Aldo 
Moro, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Româ
nia, a făcut o vizită oficială în 
țara noastră, a părăsit vineri 
după-amiază Capitala.

Șeful diplomației italiene a 
fost însoțit de persoane ofici
ale din Ministerul Afacerilor 
Externe al Italiei.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, oaspeții au fost con
duși de Corneliu Mănescu. mi
nistrul afacerilor externe, 
Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
lacob lonașcu, ambasadorul 
României în Italia, de func
ționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Erau prezenți Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la

București, și membri ai 
basadei.

am-

★
Ministrul de externe al Ita

liei, Aldo Moro, și persoanele 
oficiale care îl însoțesc, au 
făcut vineri dimineață o vizită 
prin Capitală.

Au fost vizitate Facultatea 
de drept, unde oaspetele s-a 
întîlnit cu membrii Consiliu
lui profesoral și cu studenții, 
precum și Complexul de că
mine studențești de la Gro
zăvești.

Oaspeții au poposit apoi la 
Școala generală „Dumitru 
Petrescu", unde se predă lim
ba italiană începînd din clasa 
I. Ministrul italian și persoa
nele oficiale au asistat la des
fășurarea cursurilor în cîteva 
clase. în continuare, minis
trul afacerilor externe al Ita
liei a vizitat Fabrica de ma- 
șini-uneite și agregate Bucu
rești, unde se realizează și 
produse după licențe italiene.

Tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent. secretar al C.C, al 
P.C.R.. a primit ieri delegația 
de activiști ai P.S.U.G.. con
dusă de Paul Markowski, șe
ful Secției Relații Internațio
nale a C.C. al P.S.U.G.. care a 
făcut o vizită de prietenie în 
țara noastră.

La întîlnire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, to
vărășească a participat Vasile 
Vlad, șeful Secției Relații 
Externe a C.C. al P.C.R.

A fost prezent dr. Hans 
Voss, ambasadorul R.D.G. la 
București.

★
în timpul vizitei în 

noastră, 
niri la 
terne a 
mitetul 
P.C.R., 
nomice. 
și artă 
județul

• IN RUNDA a treia a tur
neului internațional de șah de 
la Beverwijk (Olanda), Victor 
Ciocîltea (România) a ciștigat in 
fața bulgarului Danov. In clasa
ment conduce olandezul Timman 
cu 3 puncte. Ciocîltea se află pe 
locul 7 cu 1,5 puncte.

Tn grupa marilor maeștri pe 
primul loc la egalitate de puncte 
(cite 2) se află Huebner (R. F a 
Germaniei). Gligorici (Iugosla
via) și Andersson (Suedia). In 
runda a treia, Huebner a remizat 
cu Donner, iar Andersson a ter
minat la egalitate cu Petrosian. 
In partida întreruptă din prima 
rundă Petrosian a acceptat re
miza în jocul cu Huebner.

CU MARI

MAEȘTRI

Conferință de presâ

țara 
delegația a avut întîl- 

•Secția Relații Ex
C.C. al P.C.R., Ia Co- 

județean Brașov al 
a vizitat unități eco- 

instituții de cultură 
din București și din 

Brașov.

Primire 
Ja Ministerul 

Afacerilor Externe
Vineri, 15 ianuarie, Corneliu 

Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, a primit pe Yoshito Shi- 
moda, în legătură cu apropiata 
prezentare a scrisorilor de acre
ditare în calitatea de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Japoniei în Republica Socialistă 
România.

« SECRETARI 
membri ai 
naționale 
prezent la Miinchen la invitația 
comitetului ” . ’ '
Germaniei pentru a vizita dife
ritele baze sportive care vor 
găzdui, în 1972 întrecerile Olim
piadei de vară. Printre invitați 
se află și Anghel Vrabie (Ro

generali și 
diferitelor comitete 

olimpice se află în

olimpic al R.F. a

A mânia) După vizitarea bazelor 
sportive și a șantierelor din

LARSEN VĂZUT

DE
Fără îndoială, marele maestru danez Larsen este 

una din figurile proeminente ale șahului 
din ultimii ani. Deseori in turneele 
ționale din ultimul timp in care joacă 
problema primului loc este rezolvată... 
ceea, am considerat deosebit de 
să facem o prezentare a campionului 
nav prin propriile sale cuvinte, mai ales avînd în 
vedere spiritul său deosebit de optimist.

mondial 
interna- 
Larsen, 
De a- 

interesant 
scandi-

Ministrul afacerilor externe al 
Italiei, Aldo Moro, s-a întîlniț 
vineri cu reprezentanți ai presei 

mâne centrale, Agenției Ro
mâne de Presă „Agerpres", ra- 
diotșleviziunii, precum și cu co
respondenți ai presei străine.

Adresîndu-se ziariștilor, mi
nistrul de externe italian a de
clarat că este fericit să poată 
vorbi presei române despre im
presiile culese în timpul vizi
tei sale în România. Am avut 
contacte cu cei mai înalți re
prezentanți ai vieții politice ro
mâne, a spus oaspetele, și rm 
căutat în aceste zile să vizitez 
Unele dintre instituțiile so
ciale și să iau legătura cu as
pecte ale vieții din România. Im
presiile mele sînt 
tive.

Referindu-se la 
politice, ministrul 
levat. în primul rînd, cordialita
tea intîlnirilor, facilitatea desfă
șurării contactelor bilaterale și 
larga convergență de păreri. 
Este adevărat, avem sisteme so
ciale și politice diferite, aparți
nem unor grupări internaționale 
diferite, dar aceasta nu ne îm
piedică să fim de acord asupra 
multor probleme. Schimbul de 
vederi dintre noi asupra multor 
teme este nu numai, util, ci și 
stimulator, a relevat Aldo Moro.

Referindu-se. în continuare, la 
relațiile italo-române și la pers
pectivele lor de dezvoltare, mi
nistrul de externe al Italiei le-a 
apreciat ca optime. Sînt relații 
de prietenie, de prietenie con
structivă. a spus el.

în ce privește conferința pen
tru securitatea europeană, mi
nistrul italian a menționat că 
aceasta constituie un obiectiv pe 
care țara sa il urmărește în mod 
sincer. El a arătat că trebuie 
să se creeze condiții pentru ți
nerea unei asemenea conferințe, 
ceea ce se și realizează treptat, 
prin contacte bilaterale între ță
rile europene, precum și prin 
unele acorduri importante ce au 
intervenit.

Răspunzind unei întrebări cu 
privire la semnificația stabilirii 
relațiilor diplomatice dintre 
Italia și R.P. Chineză, ministrul 
de externe italian a declarat : 
Noi considerăm că recunoaște-

rea Chinei populare și stabilirea 
relațiilor diplomatice cu această 
țară constituie un fapt foarte 
important pentru politica ex
ternă a Italiei și. poate, și pen
tru politica internațională. în 
general. Ne aflăm in fața unei 
țări ce cuprinde o enormă masă 
de locuitori a unei țări eu un 
înalt nivel tehnic și social și ne 
gindim că nu este posibil să ig
norăm această realitate, că este 
în interesul comunității inter
naționale ca R.P Chineză să fie 
prezentă pe arena politicii mon
diale și la O.N.U.

La o întrebare cu privire la 
preocupările Italiei față de zona 
Mării Mediterane. Aldo Moro a 
răspuns că tara sa este în mod 
fundamenta! interesată de tot 
ceea ce se întîmplă pe această 
mare și este foarte sensibilă 
față de tensiunea existentă în 
partea ei răsăriteană, datorită 
conflictului dintre Israel și țări
le arabe. După ce a menționat 
că Italia are relații diplomatice 
și de prietenie cu toate aceste 
state, oaspetele a spus : Am ac
ționat întotdeauna în mod echi
librat fată de părțile interesate, 
in scopul de a favoriza o mai 
bună înțelegere între ele în ve
derea unei soluționări care să 
asigure drepturile vitale atit ale 
poporului israelian. cît și ale po
poarelor arabe. Considerăm că 
rezoluția Consiliului de Securi
tate din 1967 conține în mod e- 
chilibrat toate elementele ce pot 
duce la o soluționare a conflic
tului.

Evocînd problema dezarmării, 
ministrul italian a subliniat că 
la Geneva. Italia și România au 
acționat împreună, ca și la 
O.N.U. Guvernul italian avut 
în vedere, a subliniat el. formu
larea unui program organic 
dezarmare, adică am căutat 
mergem dincolo de măsurile 
limitare a înarmărilor și să 
tingem nucleul problemei, 
mai important domeniu de ac
tivitate rămine dezarmarea 
nerală.

In cadrul conferinței de presă, 
Aldo Moro a mai răspuns și la 
unele întrebări privind activi
tatea internă a guvernului 
italian.

Milnchen, oaspeții vor tace cu
noștință cu centrul de patinaj 
viteză din stațiunea de sporturi 
de iarnă de la Inzell.

• PROBA de 20 km din ca
drul biatlonului internațional ca
re se desfășoară în apropiere de 
Leningrad a fost ciștigată de Sa
tin (U.R.S.S.) cu timpul de lh 
16’18” (3 minute penalizare). G. 
Vilmoș (România) a ocupat locul 
8 cu lh 18’45” (2 minute pena
lizare).

„In ianuarie 1942, la vîrsta de 
7 ani, într-un mic orășel, Holste- 
bro, am început să ioc șah. Pro
fesorul meu era un alt copil, pe 
nume Jorgen. Îmi amintesc des
tul de puțin de primele noastre 
partide, în afară da faptul că 
Jorgen mă bătea regulat și că a- 
cest lucru îi făcea o mare place-, 
re. Ta'ăl meu știa să joace și 
de multe ori mi-a fost adversar. 
La vîrsta de 12 ani, îl băteam a- 
proane de fiecare dată. Tot a- 
tunci, am intrat în cercul, de 
șah al orașidui Din acest mo
ment am început să iau cărți 
de șah de la biblioteca publică și 
să învăț deschideri... In toamna 
lui 1947. cercul din Holstehro a 
înființat o secție de juniori al 
cărei membru am devenit si eu. 
Ti băteam pe toți ceilalți băieți 
și de Crăciun m-au lăsat să joc 
cu seniorii. Cu această ocazie, 
am avut și primul meu antrenor, 
H. P. Hansen După un an și 
jumătate, eram campionul clu
bului, însă trebuie să recunosc

că nu tot meritul era al domnu
lui Hansen ! El a fost, însă, sin
gurul antrenor pe care l-am avut 
vreodată. (n.n acum soția lui 
Larsen îi este antrenoare și în
soțitoare la majoritatea turnee
lor}. La 14 ani, forța , mea de 
ioc nu era deloc la nivelul ce
lei a unui Morphy (Japablanpa, 
Beschevsky sau Fischer. Insă a- 
tunci rînd am plecat din orășel, 
in 1950. eram în mod clar cel 
mai tare jucător din localitate și 
după doi ani i-am bătut pe cei 
mai tari șahiști din Aalborg 
(100 000 de locuitori). După pă
rerea mea știam foarte mult șah 
și am plecat la Copenhaga să-mi 
prepar studiile de inginer. In 
1951 am reprezentat Danemarca 
la campionatul mondial de ju
niori de la Birmingham. Fiind 
lipsit de experiență, locul patru 
pe care l-am ocupat în final re
prezintă o performantă. In 1951- 
1952-1953. la Trondheim, am o- 
cupat mereu locul unu înaintea 
juniorilor Norvegiei, Suediei și

EL ÎNSUȘI

♦..'âfr VX.

VINE! VINE!
SESIUNEA !

B. Larsen 

Finlandei. Devenisem astfel un 
fel de campion de juniori al 
Scandinaviei. Primul meu mare 
succes a fost locul doi în cam
pionatul Scandinaviei de seniori, 
ciștigat de Olafsson. Această vic
torie a sa se datorește, însă, nu
mai unor scăpări stupide din 
partea mea în poziții cîștigate... 
Am devenit mare maestru la O- 
limpiada de la Moscova din 1956. 
După aceasta a urmat o perioa
dă slabă pentru mine, ca șa- 
hist, avînd rezultate neconclu
dente în marile turnee. Trebuie 
să remarc că aceasta a fost peri
oada mea de „acumulare" care 
va da roade peste citiva ani! 
Tot în acest timp, am devenit 
șahist profesionist făcînd o „mu
tare" care a provocat mîhnire în 
familia mea: am întrerupt stu
diile, dedieîndu-mă complet șa
hului.

Din 1966, am început să cîștig 
toate turneele la care luam par
te, provoc,îndu-mi satisfacție în
deosebi faptul că marii maeștri 
sovietici, invincibili pînă atunci, 
trebuiau să se mulțumească cu 
locul doi sau trei în clasamentI 
Amintesc din suita de victorii 
numai turneele de la Le Havre,

la masa de joc.
Havana, Winnipeg, Boston, Sou- 
sse și multe altele. Ajunsesem 
acum să fiu considerat cel mai 
bun jucător al țărilor vestice, 
mai ales că Fischer era într-o 
perioadă de pauză pe care și-o 
impusese singur. Oricum, consi
der că în acești patru-cinci ani 
am ciștigat mai multe turnee in
ternaționale importante decît el 
sau oricare alt jucător din lume... 
(Astfel că această apreciere ge
nerală era meritată). Singurul 
meu insucces notabil a fost pier
derea meciului de candidați, în 

.fața lui Spassky. Sînt convins 
însă că de această dată, (actuala 
edifie a meciurilor de candidați) 
nu voi mai repeta greșelile pre
cedente și voi ajunge să lupt 
pentru titlul de campion mon
dial. Am fost acuzat de multe ori 
de „Superoptimism". Pentru 
mine însă.este clar. Cel mai im
portant adversar din ciclul candi-
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italian a re-
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necesare 
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la un- se-
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a- 
sau

siune: o problemă 
pusă la seminarul 
de turbine de asis
tentul Nicolae. Vasi- 
liu prefigurează un 
moment al unuia 
dintre ultimele exa
mene ale studenției. 
A fost grea proble
ma, dar pînă cînd 
am plecat noi ea a 
fost rezolvată. Chiar 
dacă în sesiune ne
cunoscutele proble
melor vor fi mai u- 
șor de aflat, puține' 
emoții. chiar și în- 
tr-o repetiție gene
rală, nu strică.

Următoarea sec
vență (foto 3) am 
întîlnit-o la căminul 
Grozăvești, unde 
studenții anului III 
geografie folosesc 
din plin ziua lor li
beră încă din pri
mele ore ale dimi
neții. Alexandru 
Velcea învață la că
min împreună cu 
colegii de cameră, 

’ sînt și de gru- 
penf.ru că aici 
posibilitatea u- 
verificări răpi
și, sperăm noi,

obiective, 
tlnfelor 
ștachetelor 
La cămin,

portant adversar din ciclul candi- 
daților este, fără îndoială, Fischer, ț 
Voi câștiga însă meciul la el și 
îl voi învinge apoi și pe Spassky. 
Pentru cît am sacrificat șahului 
și pentru cît îl iubesc, merit și 
trebuie să ajung campion mon
dial 1“

FLORIN GHEORGHIU 

________________________  f 
ir”

»

» 

t 

r

(Agerpres)

minor improvizat, 
se poate răspunde 
și în pijama. Apoi 
creioanele colorate 
își continuă ultime
le traiectorii sinu
oase pe hotarele 
hărfilor necesare 
proiectelor, de se
mestru.

La Universitate, 
temperatura prese- 
siunii se verifică la 
bibliotecă. Toate 
mesele sînt ocupate, 
iar cursurile sînt 
conspectate în febri
le întreceri cu res
tantele timpului, 
mai mult sau mai 
puțin pierdut pînă 
acum. Totuși, la o 
masă Maria Vesa și 
Maria Sîrhu (foto 4) 
din anul IV filolo
gie nu se pregătesc, 
cum am putea cre
de la prima vede-

re, pentru examen.
■ De ce ? „Fiindcă 

în bibliotecă ne pre
gătim cu regulari
tate semina/iile, 
conspectînd operele 
indicate în biblio
grafie sau citim 
cursurile (cînd se 

’ găsesc)". Concluzia P 
„Sesiunea se pregă
tește de la primul 
seminar, de la pri
mul curs. Pentru li
nii studenți pare 
imposibil", 
fia P „Să 
cu voință, 
rienfa noastră. E- 
moții P Ne răspun-

Vesa :
au 
în 

care 
și 

să ne

de Maria 
„După 4 ani 
rămas exact 
cantitatea în 
ne mobilizează 
nu ne face 
pierdem în fața bi
letului. Și apoi, ur-

Titlul de
muncitor

urmările neatenției unor Pă
rinți, ei înșiși în mod con
damnabil iresponsabili față de 
faptele și comportarea copii
lor lor. Ba. în unele cazuri — 
e drept etxrem de rare 
și care pot fi socotite cul
mea lipsei de spirit civic 
și, în ultimă instanță, de 
omenie — se găsesc mături 
Sare speculează pur și simplu 
lijisa de discernămint a unor 
copii. (In cazul de mai jos, 
fiind vorba de COPII și nu 
de TINERI, socotim firesc să 
plasăm centrul de greutate a 
responsabilității asupra MA
TURILOR. Dar să rememorăm 
faptele...)

Iași, Folosind formulele con
sacrate ale presei de senza
ție. am putea debuta, în rela
tarea curiosului caz. astfel : 
„După îndelungi investigații, 
o primejdioasă bandă de spăr
gători și hoți calificați a fost 
descoperită si făcută inofen
sivă". Tar faptele cazului ar 
justifica pe deplin un aseme
nea titlu. Le rememorăm sec, 
în modalitatea dosarului în
tocmit de miliție : spargerea 
Grădiniței nr. 3 din Socola și 
provocarea unui prejudiciti 
de 3 525 lei : forțarea ușii de 
la magazia Șantierului 141 
„mătase" și însușirea imoi\pie- 
se electrice, scule, cablur,* în 
valoare de 2 670 lei... Dar. da
tele din dosar fiind prea 
multe față de spațiul ce ne 
este rezervat, să notăm numai 
locurile călcate de „abomina
bila bandă": Liceul 
trial de construcții 
magazia șantierului 
depozitul șantierului 
ambele aoarținînd 
C.E.T.. atelierul de 
metalice al Fabricii de măta
se. Chioșcul 342 O.C.L. de pe 
Șoseaua TutOra. Chioșcul 
T.A.P.L. nr. 11, „Nufărul" etc. 
etc... Salopete. cizme de 
protecție,’ broaște pentru uși. 
ciment, material lemnos, in
strumente de măsurat, produ
se textile, băuturi spirtoase și

indus- 
mașini : 

nr. 3 și 
nr. 402, 

lotului 
confecții

zaharicale — sînt numai cîte- 
va din componentele lungii 
liste a bunurilor furate din di
ferite puncte ale lașului de 
această bandă, infractorii 
vînd uneori îndrăzneala 
inconștiența de a reveni la o 
magazie cu lacăt nou,magazie cu lacăt nou, care 
mai fusese jefuită, la o ladă 
sau un dulap reîntărite. ...Dar. 
în mod ciudat, cu toate pagu
bele făcute, hoții nefolosind 
totuși la modul .optim" pri
lejul efracțiunilor, adică 
neînsușindu-și întotdeauna cele 
mai prețioase bunuri și chiar 
lăsînd impresia unei ciudate 
naivități în alegerea obiectelor 
însușite. De unde să vină a- 
ceastă naivitate la niște in
fractori. altfel cît se poate de 
abili în executarea spargeri
lor ? Mister ?

Nu e vorba de nici un mi-

ceștia, ei înșiși părinți. încer- 
cind cutremurați, dincolo de 
rigorile profesiei, sentimentul 
de revoltă și dispreț față de 
maturii care înlesniseră și 
speculaseră o asemenea situ
ație.

Căci, așa cum se-ntîmplă 
mai întotdeauna in cazurile de 
infracțiune infantilă, și 
există un autor moral.

...Răspunde la numele
Curelaru Emil (zis Cornel).

Are 30 de ani, trei copii și 
nici o ocupație. Are la activ 
condamnări pentru crimă și 
vătămare gravă... în cazul de 
față, însă, s-ar părea că nu are 
nici o vină, pentru că nici unul 
din actele dosarului voluminos 
de la miliție nu-l arată ca pe 
un participant efectiv la fur
turile comise de copii. în 
schimb...
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mez cursul de zia
ristică și aș dorii ,să 
devin o bună zia
ristă. Iar în această 
profesiune calmul 
este o calitate, Nu-i 
așa ?“

Ultima escală a 
itinerarului nostru 
am făcut-o acolo 
unde pregătirea se
siunii se măsoară în 
calorii. La cantina 
Grozăvești a Uni
versității a intrat în 
funcțiune a 4-a li
nie de servire care 
acoperă 
pentru 
■3 000 de. studenți. 
Meniurile, 
3 800 și 4100 de 
calorii sînt asigura
te în trei variante, 
poate pentru o si
metrie cu unele din
tre biletele de exa
men. A crescut con
sumul de ouă, le
gume de. vară, fruc
te. Tovarășul admi
nistrator Nicolae 
Nicolau ne dă o ști
re de ultimă oră: 
cei ce doresc seara 
hrană repe pentru 
micul dejun ele a 
doua zi sînt serviți 
cu promptitudine, 
aceasta pentru evi
tarea timpilor morți, 
dar foarte pretinși 
acum.

Cîteva 
de sesiune 
mărturisit 
emoțional 
majoritatea 
ților s-au i 
cu promisiunile ce
lor moi bune rezul
tate. Noi le dorim 
tuturor mult suc
ces 1

necesarul
aproape

între

secvențe 
i ne-an 
climatul 
în care 
studen- 

încadrat

cipiul care a generat reașezarea 
— mobilitatea față de nevoile 
producției — să nu rămînă un 
simplu mit. Altminteri spus, tot 
ce privește învățămîntul profesio
nal — de la nomenclatorul de 

,.meserii la durata de școlarizare,
► de la planul de învățămînt la 
k tipuri de cursuri și școli, să fie
► astfel conceput îneît să permită
► perfecționări din mers, adaptări
* rapide la nevoile unui sector de 
t activitate sau chiar ale unei sin-
► gure unități. Judecind după pio-
► iectele existente, își așteaptă încă 
t rezolvări concrete multiple pro-
► bleme, deloc de amănunt. Fără 
£ pretenția de a le ierarhiza în or-
► dinea însemnătății lor, ori de a
► le epuiza, s-ar putea înșirui aici
► cîteva dintre acestea.
t O viziune unitară asupra învă-
► țămîntujui care dă o profesie ar 
J trebui să excludă posibilitatea
► existentei, aceleiași meserii în no- 
‘ tnenclațorul diverselor tipuri de
► cursuri și școli. Deocamdată, pro
iectele păcătuiesc în această di-
► recție ; și la liceele de speciali-
► tate și în școlile profesionale gă-
* sim, în 
, meserii
► canicii, 
‘ me cît
, ceul de specialitate dau aceeași
► calificare de muncitor, ce expli- 
' tații pot avea paralelismele, 
. prin ce se va diferenția, din 
■ punctul de vedere al gradului 
' de calificare, absolventul școlii 
. profesionale de cel al liceului ?

Tn noua viziune > a învățămîn- 
tului profesional nu există nici o 
nortiță prin care să întrezărești 
posibilitatea policalificării. Și 
doar nu mai e o noutate că în 
condițiile producției modeme 
procesul de diversificare a me
seriilor, mergînd pînă la specia
lizarea într-o singură operație, 
este însoțit de procesul, aparent 
contradictoriu, de cumulare de 
căt!"e UI?a ?' «ceeași persoană a

unele sectoare, aceleași 
(în domeniul electrome- 
de pildă). Or, atîta vre- 
școala profesională și li-

care,

CUM CRESC BĂIEȚII
ster. E vorba de faptul că a- 
ceastă bandă era alcătuită nu
mai din copii. Aduși în fața 
organelor de anchetă, „gang
sterii" n-au putut să prezinte 
decît foarte puține buletine de 
identitate. Pentru că. la data 
aceea, foarte puțini dintre ei 
depășeau vîrsta de 14 
„Numiții" Postolache 
Toma Florian, Feraru Romeo 
(cei mai „bătrîni"), Pascu Con
stantin. Dăscălescu Gheorghe 
(de... vîrsta medie), 
cu Vasile, Dăscălescu 
Postolache Marcel 
avînd numai cite 

apărut 
de

ani. 
Ton,

Crețules- 
Ton, 

(fragezi, 
11 și 12 
în fața 
anchetă 

nădragii.

ani) au 
organelor 
trăgindu-și nasul și 
răspunzind întrebărilor grave 
cu voce smioreăită sau — cum 
era și firesc la. vîrsta lor — 
privind cu seninătate neprice
pătoare în ochii oamenilor în 
unifoi'mă care-i anchetau, a-

în schimb, el face, în întrea
ga afacere, figură de „omul din 
umbră", de „boss" care știe 
multe și care valorifică ceea 
ce știe... Căci la el acasă adu- 

■ ceau micii infractori lucrurile 
furate, a căror valoare reală 
de cele mai multe ori nici n-o 
știau. El îi ajuta să le vîndă la 
locuri „cu vad bun" și, bineîn
țeles, în schimbul acestor ser
vicii făcute „ca de la om de 
breaslă la om de breaslă", el 
știa să-și oprească ce și cît i 
se cuvenea, adică partea leu
lui (de pildă. întreaga canti
tate de lemne și scînduri ne
cesare 
gard). ...Altfel, vorba școleru- 
lui din Caragiale, „el era om 
bun“ 1 Ii trata ca un protec
tor (dar „cu tact", vorbind cu 
ei de la egal la egal) și, mai 
cu seamă. îi invita la el la te
levizor zi de zi. pînă noaptea 
tîrziu. Căci, vedeți, deși fără o-

confecționării unui

cupație. acest „zis Cornel" avea 
șiteltivizor. De unde? Cu 
ce . bani? . .Și de unde avuse
se bani să-și confecționeze un 
gard ? ...De toate acestea, ve
cinii. ca și, de fapt, toți cetă
țenii din cartierul Atelierelor, 
nu s-au întrebat. Căci — nu-i 
așa ? — treaba nu-i afecta pe 
ei, nu era vorba de copiii lor, 
și în ultimă instanță chiar 
daâă aflau că unii dintre co
piii vecinilor fură, le era ab
solut indiferent. Chiar indife
rent ?

O vecină a familiei Postola
che (familie cu doi merrib'ri 
in banda de pomină) ne măr
turisea că ea „își crește copiii 
așa cum se cuvine și, ca o do
vadă. nici nu intră în produc
ție. ca să se ocupe de ei.“ 
Foarte frumos! Numai că 
această grijă n-a împiedicat-o 
să cumpere de la micii hoți, cu 
numai 50 de lei, un val buni-

cel de mătase din care i-a fă
cut și fetiței o rochie, „Credeam 
că bucata de material au gă
sit-o", mărturisea grijulia ma
mă. Alți vecini, afiați și ei în 
postura de beneficiari ai hoți 
ilor săvîrșite de copii, au gă
sit chiar scuze pline de ome
nie. „Știam că familia lui cu
tare o duce mai greu și am 
vrut să-i ajut eumpărînd ace
le obiecte." ne mărturisea, mi
los un vecin. Așa să fie ?

Am întreprins o anchetă 
fulger printre vecini.

E drept, cei mai multi dintre 
ei nu știau nimic. Alții „auzi
seră cite ceva, dar n-au luat 
zvonurile-n serios". Au 
însă și 
capul în 
„nu s-au 
și alte 
ficatoare 
gorie, una din discuții : „Știați 
că se comit furturi în carti
er ?" „Auzisem". „Dv v-a lip
sit ceva din curte, din casă ?“ 
..Niciodată". „Dacă v-ar fi lip
sit. ce-ați fi făcut ?“ „Bineîn
țeles, aș fi reclamat imediat 
la miliție." „Dar cînd a apărut 
Postolache Ton cu perdelele 
Fabricii de mătase, aflată pe

fost 
unii care-au lăsat 
pămînt : știuseră dar 
băgat". Au fost însă 
poziții Tată, edi- 

pentru această cate-

aceeași stradă cu dv, și ați vă
zut că unii vecini se-nghesuie 
să le cumpere, de ce n-ați re
clamat ?“ „Nu era treaba mea. 
Eu sînt un om corect. Copiii 
mei n-au apucături rele ca alți 
copii de pe strada noastră, 
în nici o lege nu scrie că am 
vreo vină în treaba asta."

E drept, legea scrisă nu poa
te consemna asemenea infrac
țiuni. Dar legile nescrise ? Dar 
legea sacrosanctă a omeniei ? 
Dar legile nobile ale eticii so
cietății noastre ? Dar acea ve
che și mereu valabilă tradiție, 
de exemplară atitudine civică, 
potrivit căreia „copiii de pe 
strada noastră sînt, cu toții, 
odraslele fiecăruia dintre 
noi" ?

Sînt întrebări al căror răs
puns, o știm, nu poate fi decît 

. unul— și tocmai de aceea nu 
insistăm.

Ne propunem, în schimb, să 
realizăm în viitor o anchetă 
amplă avînd ca temă chiar 
titlul pus în fruntea acestor 
rînduri. Tar întrebarea ei de 
bază v-o propunem chiar (ie 
pe acum, stimați cititori : Cum 
cresc băieții de pe strada 
noastră 7

mai multor meserii. Problema 
cade, evident, tot în sarcina în- 
vățămîntului profesional. Chiar 
dacă admitem că se poate și este 
necesar să înveți toată viața, 
vîrsta celor mai fertile acumu
lări rămîne tot cea școlară. îi va 
fi mai ușor unui tînăr de 16, 17 
ori 18 ani să se pregătească în 
2—3 meserii, să-și coreleze de
prinderile necesare fiecăreia în 
parte, să ajungă să „vadă" și să 
„simtă" înrudirile dintre meserii 
și condiționarea lor reciprocă.

Dacă parcurgi cu atenție do- 
cumentele-proiect înfățișînd re
țeaua școlilor care dau o pro
fesie, nomenclatoarele de meserii, 
propunerile de organizare, planu
rile de învățămînt — îți atrage 
atenția faptul că beneficiarul în
tregului sistem — elevul — a fost 
privit cu o existență destul de 
abstractă. în realitate, elevul în
seamnă în primul rînd și în pri
mul rînd — băieți și fete. Dacă 
băieților li se potrivesc orice tip 
de curs sad școala, aproape ori
care dintre meseriile necesare 
economiei naționale, fetele pre
zintă particularități de neignorat 
Sigur, căutînd cu atenție printre 
meseriile ce s-au statuat ca ne
cesare în viitorul mai mult sau 
mai puțin apropiat în afara celor 
„clasice" din categoria țesătoare-

filatoare, găsești și altele 
eventual, li s-ar putea potrivi. 
Dar, dacă s-ar fi întreprins un 
studiu în acest sens poate ne-am 
fi aflat în situația, deloc nouă 
în alte țări, de a avea o subra- 
mură a învățămîntului profeste- 
nal, concepută — dincolo de in
teresele strict departamentale 
și destinată exclusiv fetelor, rea
lizată prin cooperarea departa
mentelor interesate. Ea n-ar ne
cesita investiții suplimentare, clar 
nici n-ar trebui limitată la o cla
să de fete într-o școală oarecare, 
învățămîntul nostru profesional 
s-ar întregi armonios dacă ar în
globa institute destinate numai 
fetelor în care acestea să-și poa
tă însuși profesii variate și mo
derne, punîndu-și în valoare .ca
litățile lor recunoscute, nu numai 
pe plan individual ci cu reper
cusiuni favorabile la scara între
gii economii.

Unul din cele mai dinamice 
țeluri ale învățămîntului profe
sional modern este formarea mun
citorului destinat marei industrii 
și agriculturii științifice. Pentru 
atingerea lui sînt necesare nu 
numai perfecționări în programe 
și manuale, dotări corespunzătoa
re de ordin material, ci o schim
bare totală de optică. Vremea 
cînd trezeau entuziasm lucrările 
miniaturale, mai mult sau mai 
puțin în stare de funcțiune, rea
lizate de elevi în anii de învă
țare a meseriei, urmînd ca abia 
după încadrarea în muncă să în
ceapă să producă lucruri „serioa
se" este depășită, anacronică. Al
tele sînt în prezent reperele in
struirii teoretice și practice alfe 
viitorului muncitor. Elevul tre
buie să producă de la prima lu
crare pe care o execută în școală, 
un obiect util. Asta înseamnă că 
de la concursul de admitere teste
le au dovedit că este apt pentni 
meseria aleasă ; asta înseamnă că 
formarea lui în școală este pri
vită. în primul rînd, prin prisma 
cadrului în care-și va exercita 
meseria, a obligațiilor ce-i vor 
reveni la locul de muncă ; asta 
înseamnă să plece din școală cu 
noțiuni bine definite privind va
loarea timpului, eficiența muncii, 
productivitate, calitatea produ
selor. Școala urmează să aibă, 
în acest caz, dreptul de corec
tare a unor erori de orientare 
profesională, de confuzie privind 
aptitudinile, după cum tot școlii 
i-ar reveni obligația să recoman
de candidați către profesii com
plexe, către trepte superioare de 
calificare, către sisteme de poli
calificare. Fără pierderi însă : 
dacă după primul an de școală 
(conceput ca un ciclu complet) 
elevul n-a dovedit toate aptitu
dinile necesare în meseria alea
să, el să poată fi dat producției 
ca muncitor calificat într-o sub
diviziune a meseriei. La fel, după 
anul doi, sau primii ani ai licee
lor de specialitate.

De bună seamă, dezbaterea 
privind adaptarea învățămîntului 
profesional la nevoile contem
porane va duce la descoperirea 
a noi și noi surse de perfecțio
nare a proiectelor inițiale. Totul 
este ca părerile emise să fie în
soțite de soluții practice, îneît 
trecerea ele la proiect la realizare 
să se facă rapid, cu maximum 
de eficiență.

*■
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Lupte în 

Cambodgia
PNOM PENH 15 (Agerpres). 

Forțele populare de rezistență 
din Cambodgia au angajat în 
ultimele zile lupte violente eu tru
pele regimului de la Phom Penh 
și cu efective ale corpului expe- 
diționar saigonez care operează 
în zona trecătoarei Stung Chhay, 
situată în apropierea șoselei stra
tegice nr. 4, care asigură legă
tura între capitala khmeră și 
portul Kompong Som. Unitățile 
de blindate și terestre ale ad
ministrației Lon Noi și cele sai- 
goneze au primit o ripostă sus
ținută din partea forțelor popu
lare de rezistență și, copleșite de 
acestea, au fost nevoite să soli
cite intervenția aviației regimu
lui de la Saigon care operează 
în Cambodgia. Vineri seara, 
luptele se desfășurau în zona 
Ștung Chhay cu aceeași intensi
tate.

Lucrările Comisiei mixte 
guvernamentale româno- 

franceze
EVIDENȚIEREA POSIBILITĂȚILOR DE EXTIN
DERE A SCHIMBURILOR ECONOMICE DIN

TRE CELE DOUA ȚĂRI

MONTEVIDEO

Cercetările pentru descoperirea 
ambasadorului britanic continuă

Cercetările întreprinse de poliția uruguayană, după o săptă- 
mînă de la răpirea ambasadorului Geoffrey Jackson, nu au dus la 
nici un rezultat.

HAMBURG : demonstrație a elevilor și studenților pentru alocarea unor fonduri mai mari 
școlilor

PARIS 15 (Agerpres) — La 
Palatul Luvru din Paris au con
tinuat vineri lucrările, pe grupe 
de specialiști, ale Comisiei mix
te guvernamentale româno-fran- 
ceze de cooperare economică, 
științifică și tehnică.

In aceeași zi, președintele 
Consiliului Economic al Repu
blicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, conducătorul de
legației noastre, la a treia se
siune a acestei Comisii a avut 
o întîlnire cu Andre Bettencourt, 
ministru delegat pe lingă pri
mul ministru, însărcinat cu pla
nificarea și amenajarea terito
riului. în cadrul convorbirii, care 
a avut loc cu acest prilej, s-a 
făcut o prezentare de către cele 
două părți a liniilor fundamen

La aniversarea
Tratatului româno-bulgar

Studenții

tale de dezvoltare a economiei 
României și Franței în următo
rii cinci ani. Au fost analizate 
posibilitățile de extindere a 
schimburilor economice dintre 
România și Franța, a cooperării 
industriale în domeniile electro
tehnicii, electronicii, construc
ției de mașini unelte, mecanicii 
fine și in alte sectoare ale eco
nomiei. De asemenea, s-au dis
cutat căile de cooperare româ- 
no-franceză pe terțe piețe.

întîlnirea, care a avut un ca
racter de lucru, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Conducătorul delegației fran
ceze la cea de-a treia sesiune a 
Comisiei mixte de cooperare eco
nomică, științifică și tehnică. Va
lery Giscard d’Estaing, ministrul 
economiei și finanțelor, a oferit 
un dejun în onoarea conducăto
rului delegației române, preșe
dintele Consiliului Economic, 
Manea Mănescu. La dejun au 
participat, din partea română, 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național al Cercetă
rii Științifice, și ambasadorul 
României în Franța. Constantin 
Flitan. Din partea franceză au 
participat Andre Bettencourt, 
ministru delegat pe lîngă primul 
ministru, însărcinat cu planifi
carea și amenajarea teritoriului. 
Herve Alphand, secretar general 
în Ministerul Afacerilor Exter-

Deși la numai cîteva ore ieși
rile din oraș au fost blocate pen
tru . a se avea garanția că răpi
torii nu au avut timpul necesar 
de a-1 transporta pe sechestrat în 
afara capitalei, operațiunile sînt 
mult îngreunate, ca urmare a nu-

EXCEDENT BRITANIC
• POTRIVIT statisticilor ofi

ciale publicate joi la Londra, 
balanța de plăți a Marii Britanii 
s-a încheiat în 1970 cu un sold 
activ de aproximativ 600 milioa
ne lire sterline. Se precizează că 
este cel mai ridicab excedent, a- 
nual înregistrat după cel de-al 
doilea război mondial.

mărului mare de clădiri disper
sate pe o suprafață de 48 175 ha. 
Oficialitățile apreciază că, dacă 
ar fi controlate fiecare din cele 
peste 250 000 clădiri, căutările ar 
trebui să dureze un an- și jumă
tate.

Pînă în prezent, au fost ares
tate 600 de persoane. In Urma 
interogării acestora, s-ă stabilit 
că doar trei ar fi membri ai orga
nizației ilegale care și-a asumat 
responsabilitatea răpirii ambasa
dorului britanic.

Se anunță Că autoritățile au 
sporit de la 8 000 la 32.000 dolari 
recompensa ce ar urma să fie a- 
cordată persoanei care va putea 
furniza informații utile pentru 
depistarea autorilor răpirii.

Alti militanti basci
O ■>

condamnați
Un tibunal din Madrid a con

♦

TINERETUL LUMII

Sensul

damnat joi alți șase militanți 
basci la închisoare pe diferite 
termene, sub învinuirea că au 
desfășurat „activități subversive".

Se . anunță, totodată, că prof. 
Jordi Carbonell din Barcelona, 
unul dintre cei 300 de intelec
tuali spanioli care au protestat 
Iuha trecută împotriva înscenării 
judiciare de la Burgos, claustrîn- 
du-se în mănăstirea Montserrat, 
a fost reținut de poliție marți 
pentru anchetare.

Agenția United Press Interna
tional precizează că toți ceilalți 
intelectuali care, ca și Carbonell, 
și-au manifestat dezaprobarea 
față de modul ilegal în care au 
fost judecați, luna trecută, de că
tre un tribunal militar, cei 16 
militanți basci, au fost victimile 
unui tratament asemănător.

APĂRĂTORII 
PATRIOȚILOR BASCI 

SÎNT PERSECUTAȚI 
Campania de intimidare 

împotriva avocaților care au 
apărat pe cei 16 patrioți basci 
in timpul înscenării judiciare 
de Ia Burgos continuă. In 
baza unei hotăriri a autori
tăților spaniole, Gregorio Pe- 
ces Barbas, unul din apără
torii tinerilor basci, a fost 
suspendat pe timp de trei 
luni din barou, pe motiv că 
s-a declarat în favoarea anu
lării jurisdicției excepționale 
din Spania, refuzînd să-și 
exercite funcția în fața Tri
bunalelor ordinii publice.

• ATAC ISRAELIAN ÎN 
LIBAN

Unități heliopurtate ale forțe
lor israeliene au pătruns în 
cursul nopții de joi spre vineri 
pe teritoriul libanez, în regiunea 
Sarafand, (40 km de graniță), 
lansind un atac asupra unor baze„ 
militare ale fedainilor amplasai 
în această zonă, a anunțat uif • 
purtător de cuvînt militar al Is
raelului. El a precizat că această 
operațiune a fost declanșată ca 
urmare a atacurilor întreprinse 
asupra unor localități israeliene 
de către unități de comando pa
lestiniene aflate pe teritoriul 
Libanului.

Plovdivului
Au trecut 23 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie, co

laborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria, tratat care a adus o contribu
ție de seamă la adînclrea relațiilor de prietenie și colaborare din
tre țările noastre. Prietenia șl colaborarea româno-bulgară au ră
dăcini puternice în istorie care consemnează nenumărate pagini de 
luptă comună pentru scuturarea jugului străin, pentru înfăptuirea 
idealurilor de libertate, independență șl progres social. In anii 
construcției socialismului, prietenia româno-bulgară a dobîndit un 
conținut nou, a intrat într-un stadiu calitativ superior.

La 19 noiembrie 1970, cu ocazia vizitei pe care delegația de partid 
și guvernamentală română, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în Bulgaria, a fost semnat noul Tratat de prietenie, 
colaborare și asistentă mutuală dintre România și Bulgaria — do
cument de importanță esențială pentru întărirea și dezvoltarea 
continuă a alianței frățești dintre cele două țări șl popoare. După 
cum a subliniat tovarășul Nicolae Ceaușescu „Tratatul de priete
nie, colaborare și asistență mutuală între România și Bulgaria co
respund ’——— ■■ ............................... - - -
țelurilor

ne, și Pierre Pelen, ambasadorul 
Franței la București. Au parti
cipat, de asemenea, membrii ce
lor două delegații.

Cu acest prilej, Valery Gis
card d’Estaing și Manea Mănes- 
cu au rostit toasturi in sănăta- 

. tea președintelui Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și a președintelui 
Franței, Georges Pompidou, 
pentru continua dezvoltare a 
cooperării multilaterale dintre 
România și Franța, în spiritul 
tradiționalei prietenii dintre cele 
două popoare.

Ambasadorul român

unui protest

intrutotui intereselor și aspirațiilor celor două popoare, 
nobile ale socialismului, progresului și păcii în lume".

lovdivul este un o- 
raț cu o vîrstă ce 
se măsoară în se
cole. Dar vîrsta sa 
nu trebuie desci
frată doar cu aju

torul zidurilor împovărate de a- 
ducerile aminte ale timpului. 
Plovdivul cunoaște o nouă tine
rețe : sursa ei o constituie, de
sigur, noile construcții, multi- 
Îilefe prefaceri pe care orașul 
e-a cunoscut în anii din urmă, 

animația săptămînilor de tîrg 
internațional. Totuși, localnicii 
vor mai semnala un element 
pe care nu-l pot separa de în
noirile din peisajul orașului : 
vechea cetate antică a devenit 
un centru universitar.

Orașul multisecular cunoaște 
Freamătul a 10 000 de studenți. 
Cifra merită a fi reținută. Cu 25 
de ani în urmă Plovdivul nu a- 
vea nici un institut de învăță-

p
într-o clinică de boli infecțioa- 
se, un dispensar antituberculos 
și un spital de chirurgie. Pen
tru necesitățile institutului este 
prevăzută construcția unui com
plex ultra modern pe o supra
față de 700 000 m p. pentru care 
s-au alocat 50 milioane de leva. 
Printre altele. în această con
strucție vor fi instalate clinici, 
14 amfiteatre, cabinete pentru 
profesori etc. Firește, proiectul 
ține seama nu numai de di
mensiunile actuale ale institu
tului, ci și de perspectivele sale 
de dezvoltare.

Cei 10 000 de studenți dau o 
notă veselă, exuberantă Plov
divului. Dar seriozitatea cu 
care se pregătesc, rîvna cu care 
învață, promit că ei se vor afla 
mîine în diferite domenii de 
activitate, la înălțimea spe
ranțelor.

primit de Secretarul 
de Stat al S.II.A.

Secretarul de stat al Statelor 
Unite. William Rogers, l-a pri
mit pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Washing
ton. Corneliu Bogdan.

Cu acest prilej, au fost discu
tate probleme bilaterale, precum 
și unele probleme internaționale 
de interes comun. La întrevede
re au luat parte Robert Owen, 
director in Departamentul de 
Stat, și Gheorghe Ioniță, consi
lier al ambasadei române la 
Washington.

Institutul de geofizică al Uni
versității din Genova a înregis
trat joi seara trei cutremure de 
pămînt ce s-au produs în regiu
nea Savona. Mișcările seismice 
au provocat panică în rîndul 
populației, care și-a părăsit în 
grabă locuințele. De la începutul 
lunii decembrie, în această regiu
ne au avut loc 23 de cutremure.

Un fapt neobișnuit a fost semnalat de observatorii politici în 
cele trei secții, din Jamaica, Trinidad și Barbados ale Universi
tății Indiilor de vest, cel mai mare institut de învățămînt supe
rior din țările membre ale Commonwealthului britanic situate în 
regiunea Mării Caraibilor. Toți studenții și majoritatea corpului 
didactic au suspendat cursurile și au organizat, în incinta facul
tăților dezbateri în legătură cu libertățile academice și cu ames
tecul guvernelor respective în viața universitară.

Data, 29 decembrie, nu a fost aleasă întimplător. Dimpotrivă, 
ea are valoarea unui simbol pentru studenți întrucit reprezintă 
prima aniversare a expulzării din Jamaica a profesorului guya- 
nez Walter Rodney, o măsură care a declanșat și la vremea 
respectivă, un puternic val de demonstrații de protest. Noua 
acțiune protestatară, a intervenit, de asemenea, în legătură cu 
o altă măsură a autorităților. Cu 48 de ore mai înainte, un al 
doilea profesor, tot de origine guyaneza, dr. Clive Thomas, 
expert in problemele economico-sociale ale zonei Caraibilor a 
fost împiedicat să se mai înapoieze la catedra sa în Jamaica.

Pînă acum, guvernul jamaican nu a dat nici un fel de expli
cație coerentă oficială pentru interdicția aplicată celor doi uni
versitari guianezi. Hotărîrea de expulzare, a fost legată de aluzii 
vagi la „idei periculoase" și „subversiune". In cazul profeso
rului Rodney, primul-ministru jamaican Hugh Shearer a afir
mat într-o convorbire cu ziariștii că „propagă idei nesănătoase". 
In cel de-al doilea caz, al profesorului Thomas, premierul ja
maican s-a mărginit să declare, extrem de evaziv că „el este 
un rezident prohibit" în Jamaica. Rămine de adăugat că, atît 
Rodney cit și Thomas au fost declarați ..rezidenți prohibiți" și 
în Trinidad și Barbados. Și acolo li s-a refuzat, fără nici o mo
tivare serioasă oficială, angajarea în posturi universitare.

Aceste măsuri arbitrare au provocat actualul val de protest 
al studenților și cadrelor didactice. în fapt, după cum se relevă 
în cercurile universitare,., cei doi pl-ofesori au declanșat nervo
zitatea autorităților prin felul lor sincer, deschis și lipsit de 
orice ambiguități în care au criticat unele stări de lucruri exis
tente in țările membre ale Commonwealthului din regiunea 
Mării Caraibilor, mai ales în ce privește controlarea economiei 
acestor țări de către monopolurile britanice. Această poziție nu 
le-a fost iertată și, dată fiind calitatea lor de rezidenți, răfuiala 
a fost mai lesnicioasă decit în cazul universitarilor autohtoni 
care, în marea lor majoritate, promovează aceleași idei progre
siste. Ceea ce nu au prevăzut, însă autoritățile din Jamaica. Tri
nidad și Barbados a fost reacția fermă a studenților și cadrelor 
didactice. „Situația — subliniază agenția REUTER — a ajuns 
să provoace griji serioase guvernelor respective care nu-și" pot 
permite ostilitatea tineretului din universitate și. în genere, a 
intelectualității".

P. NICOARĂ

ANGLIA : Polițiști examinînd casa ministrului muncii și produc
tivității, Robert Carr, avariată de bombele care au explodat la 

începutul acestei săptămîni

Incidente la Belfast

ARESTĂRI LA SANTO 
DOMINGO

• POLIȚIA DOMINICANĂ 
a arestat, în cursul unor razii, 
șase lideri ai partidului Mișca
rea populară dominicană, partid 
interzis de către regimul pre
ședintelui Balagucr.

BONN. — Agențiile A.D.N. 
și D.P.A. informează că, la 
15 ianuarie, a avut loc o nouă 
întîlnire între Michael Kohl, 
secretar de stat la Consiliul 
de Miniștri al Republicii De- 
moorate Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Can
celaria federală a R. F. a Ger
maniei. La întîlnire, care s-a 
desfășurat la sediul Cancela
riei federale din Bonn, cei doi 
secretari de stat au fost înso
țiți de experți.

S-a căzut de acord ca de
legațiile R.D.G. și R.F.G. să 
șe întîlnească din nou, la 26 
ianuarie 1971, la Berlin.
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Poate mă întrebi ce caut în lada asta ?

Căminul „mediciniștilor" din 
Plovdiv

Incidentele din capitala Ulste- 
rului au continuat și în noaptea 
de joi spte vineri. Ele s-au loca
lizat în special în cartierul catolic 
Bally Murphy din Belfast, unde 
grupuri de tineri au atacat ve- 
chicule ale poliției și patrule ale 
militarilor britanici dizlocați în

alimentele

devin.

A. Kosighin l-a primit 
pe senatorul E. Muskie

Irlanda de nord. Din nou au fost 
folosite bombe cu petrol și acid. 
Poliția a operat mai multe ares
tări. v

Joi Comitetul pentru securitate 
al Ulsterului anunțase că inter
dicția privind demonstrațiile, im
pusă în luna iulie, va fi ridicată 
la 31 ianuarie. Guvernul de la 
Belfast a precizat, însă, că va 
cere parlamentului local să-i a- 
corde împuterniciri, care să-i 
permită interzicerea acelor ma
nifestații susceptibile să provoace 
noi dezordini.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI ia Tirana, Manole Bod- 
năraș, a oferit un dejun în cins
tea delegației sindicale albaneze 
care, la invitația U.G.S.R., a vi
zitat recent țara noastră.

CONVORBIRI 
KENYATTA-BRANDT

• CANCELARUL VEST-GER- 
MAN, Willy Brandt, aflat într-o 
vizită particulară in Kenya, a 
avut joi convorbiri cu președin
tele Jomo Kenyatta, la Mom
basa. în cadrul schimbului de 
păreri, consacrat evoluției rela
țiilor bilaterale, au fost evocate 
și probleme referitoare la livra
rea de armament de către unele 
țări membre ale N.A.T.O. gu
vernului

• LA „ACCADEMIA DI RO
MANIA" din capitala Italiei a 
avut loc — în fața unor repu
tate personalități culturale ita
liene și străine, precum și a u- 
nui numeros public — prezen
tarea operei și personalității 
poetului Eugen Jcbeleanu, că
ruia i s-a acordat recent pres
tigiosul premiu internațional de 
poezie „Etna-Taormina“.

mînt superior iar întreaga Bul
garie număra 10 000 de stu
denți. Astăzi, doar Plovdivul a 
primit în amfiteatrele sale 
10 000 de tineri ce se pregătesc 
să devină specialiștii de care 
țara vecină are nevoie în dife
rite sectoare.

Un confrate bulgar remarca 
că deși institutele de învăță- 
mînt superior din Plovdiv n-au 
în urma lor o tradiție bogată, 
ele au reușit să dobîndească 
în puțini ani un prestigiu deo
sebit prin calitatea _ corpului 
profesoral și prin condițiile ma
teriale ce sînt asigurate studen
ților. La Plovdiv funcționează 
Institutul superior de agricultu
ră „Vassil Kolarov", Institutul 
de medicină, Institutul de înal
te studii pedagogice, Institutul 
pentru industria alimentară și 
o filială a Conservatorului.

Viitorii specialiști în agricul
tură dispun de numeroase ca
binete de studiu, laboratoare, 
cămine, cantine și terenuri de 
sport. Mediciniștii deprind tai
nele nobilei lor profesiuni nu 
numai în sălile de cursuri, ci ș>

C
aricaturistul n-a 
gerat. Din lada ce pro
mite „Alimente pentru 
pace" ies la iveală... 

arme. Oamenilor care 
așteaptă pîine li se o- 

feră cu generozitate puști și 
mitraliere. Pentru a se ucide 
între ei, pentru a ucide pe al
ții. Numai în ultimii șase ani 
un program guvernamental al 
S.U.A. menit să acorde aju
toare externe în alimente a 
fost folosit pentru livrări de 
armament care valorează fru
mușica sumă de 700 000 000 
dolari. Metamorfoza aceasta 
incredibilă, a alimentelor în 
arme, a devenit cunoscută du
pă declarația pe care un ins
pector general federal, Elmer 
Staats, a făcut-o într-o subco
misie senatorială. Senatorul 
Proxmire, președintele subco- 

i misiei pentru probleme eco
nomice, s-a declarat „șocat de 
acest procedeu machiavelic de 
a utiliza un program cu țe
luri umanitare pentru furni
zarea de armament și instru
mente ale morții". Bombele

aruncate în Cambodgia nu re
prezintă cumva o „donație a- 
limentară" ? Sau poate sub
stanțele care distrug recoltele 
sud-vietnameze provin 
visteria filantropicului 
gram 
pace" ?

Afacerea ar avea, însă, pro
porții cu mult mai mari decît 
lăsau să se întrevadă infor
mațiile inițiale. Proxmire afir
ma că, în actualul an fiscal, 
Washingtonul a furnizat par
tenerilor săi arme în valoare 
de 4 000 000 000 dolari. Bu
getul indică la acest capitol 
doar 545 000 000 dolari. Din 
ce surse a fost procurată di
ferența ? Cumva din pușculi
țele funcționarilor superiori ai 
Pentagonului ?

O informație transmisă de 
„France Presse" din Washing
ton se referă la ajutorul eco-<

din 
pro- 

„Alimente pentru

nomic american pentru străi
nătate în exercițiul fiscal ce se 
încheie la 30 iunie. Mai intîi 
o constatare : chiar OFICIAT, 
ajutorul militar „acordat sub 
formă de donație" s-a dublat 
într-un singur an : 350 000 000 
în 1969—1970 ; 690 000 000
în 1970—1971. „Această cifră
— precizează „France Presse"
— nu include fondurile chel
tuite în războiul din Indochi
na și nici ajutorul militar a- 
cordat unor țări sub formă de 
împrumuturi și cu alte tit
luri".

Incisivul senator Fulbright a 
afirmat, în deplină cunoștință 
de cauză, că în realitate 
„cifrele oficiale" ale progra
mului de ajutor militar al 
S.U.A. reprezintă doar „par
tea vizibilă a unui ghețar". 
Senatorul este de părere că 
volumul cheltuielilor la acest

capitol reprezintă astronomica 
sumă de 7 000 000 000 dolari. 
Adică de ZECE ORI MAI 
MULT decît cifra comunicată 
oficial in austerul tabel publi
cat la Washington !

Distanța de la 
690 000 000 dolari 
7 000 000 000 dolari este aco
perită din fonduri cu denumiri 
generoase. Subtilități contabi
licești trebuiau să dea apa
rențele cele mai onorabile în
tregii afaceri. Dar interven
țiile senatoriale oferă contri
buabilului american un nou 
motiv de meditație. Cînd prin 
„alimente pentru pace" se în
țelege puști, problema nu vi
zează doar stomacurile neobiș
nuite cu o asemenea hrană...

cele 
la

M. RAMURĂ

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sîghin, l-a primit, la 15 ianuarie, 
la Kremlin, pe senatorul ameri
can E. Muskie, care face o scurtă 
vizită în capitala Uniunii Sovie
tice. Omul politic american este 
însoțit de unul din membrii de 
frunte ai Partidului democrat, A. 
Harriman, care a ocupat în tre
cut postul de ambasador al 
S.U.A. în Uniunea Sovietică.

„DOSARUL
Ultimele inci
dente semnalate 
în Irlanda de 
Nord au readus 
în actualitate 
„dosarul Ulster
ului".
• Primele fră- 
mîntări au de
butat cu secole

Festivitățile->

de la Assuan
La 15 ianuarie a fost inaugu

rat Complexul hidroenergetic de 
la Assuan. In această zi, orașul 
Assuan, situat la circa 1 000 de 
km.de Cairo, a fost martorul unei 
grandioase manifestații de bucu
rie și satisfacție. Străzile erau 
pavoazate sărbătorește iar pe 
edificiile publice și principalele 
clădiri fluturau drapelele R.A.U. 
și ale altor țări participante la 
festivități.

La inaugurarea complexului 
hidroenergetic din localitate au 
participat președintele Anwar 
Sadat, membri ai guvernului 
R.A.U. și . alte personalități po
litice. Au fost prezente o dele
gație sovietică condusă de Niko
lai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., delegații oficiale din 
Sudan, Libia și alte țări.

in urmă, odată 
cu ocuparea insulei de către 
englezi. Trecerea Angliei la 
protestantism — în timp ce 
populația autohtonă continua 
să fie catolică — a accentuat 
diferențierile dintre adepții 
celor două confesiuni.
, • Politica de confiscare a 
pămînturilor aparținind ir
landezilor, în favoarea lor
zilor englezi, a provocat nu
meroase răscoale. Ruina
rea irlandezilor i-a determi
nat să emigreze, în locul lor 
sosind contingente tot mai 
mari de protestanți din Sco
ția și Anglia.

• Cu jumătate de secol în 
urmă a izbucnit o puternică 
răscoală înăbușită în singe, 
în 1919 o Adunare constitu
antă a încercat să proclame 
Irlanda independentă. Parla
mentul englez, însă, a adop
tat o lege prin care separa 
insula în două părți, fiecare 
cu parlament și guvern pro
priu. Doar 6 comitate 
din nord au acceptat legea

ULSTER"
votată. In restul de 26 comi
tate ostilitățile au continuat 
pină în 1921, cînd Anglia a 
recunoscut statul liber al Ir
landei, cu capitala la Dublin.

• Cele șase comitate — la 
cererea de protecție a „mino
rității protestante (pe atunci)
— au devenit provincie a Ma
rii Britanii. In prezent in 
Irlanda de Nord populația 
protestantă reprezintă 65 la 
sută din totalul locuitorilor, 
restul fiind catolici. De-a 
lungul anilor, discriminările 
religioase au accentuat dis
crepanțele dintre cele două 
comunități, pe plan social, e- 
conomic și politic.

• In prezent, datorită ine
chităților o mare parte a 
populației catolice este lip- 
sită de dreptul de a vota, în 
rînduJ acesteia înregistrîn- 
du-se și un procent ridicat 
de șomaj.

• Actuala criză, soldată cu 
numeroase victime omenești 
și importante pagube mate
riale, a debutat în octombrie 
1968. Guvernul de Ia Belfast
— în ciuda unor promisiuni 
privind reducerea decalaju
lui dintre protestanți și ca
tolici — nu a înfăptuit decît 
în mică măsură reformele a- 
nunțate. Singurul element 
nou: alegerile locale din 
toamnă se vor desfășura pe 
principiul „un om — un vot".
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