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întoarcerea delegației P.C.R. 
de la Congresul al XXIV-LEA 

al P.C.U.S.
mia merită &ă stăruim cu a-
tenție, cu pasiune și, mai a- 
les, fără prejudecăți, întrucît 
pe măsură ce școala nu nu
mai că reușește să cuprindă 
în întregime masele de ti
neri, dar revine, pe etajele 
superioare ale reciclării, reu
șind să penetreze din nou, a- 
proape toate profesiunile, 
problema trebuie să ocupe 
un loc important în concep
tele noastre despre organiza
ția de tineret. Un activist, sa
lariat sau nu, este un om care 
se adresează, stabilește con
tacte și mobilizează colective 
de tineri, fiecare dintre aces
tea avînd particularități spe
cifice, de grup și individuale. 
Prin natura muncii sale, deci, 
activistul (organizației U.T.C., 
în cazul nostru) trebuie să 
fie un om către care tinerii 
să-și întoarcă firesc privirile, 
atrași de pasiunea militantu
lui politic, de capacitatea de 
gîndiri, de pregătirea, cul
tura și farmecul personal. Un 
activist trebuie să aibă ce le 
spune, să știe către ce să-i 
îndemne pe tineri.

Firesc, toate aceste cali
tăți — mai ales în condițiile 
actuale, repet, cînd a crescut 
atîta gradul de civilizație, și 
cînd tinerii apreciază ceea ce 
li se oferă de pe platforma 
pe care ei înșiși au ajuns — 
nu pot fi obținute fără o mo
delare perpetuă la flacăra 
culturii, fără o alimentare ne
întreruptă la sursele de in
formație.

Din fericire, nivelul de șco
larizare al activiștilor organi
zației de tineret a crescut 
mult în ultimii ani, s-a pro
dus, aș putea zice, o adevă
rată revoluție în acest sens, 
în comparație cu alte peri
oade. Este chiar o plăcere să 
stai de vorbă cu activiști sa- 
lariati ai U.T.C.. cu secretari 
sau membri ai birourilor or
ganizațiilor de bază și să 
constați ce deschidere intelec
tuală manifestă foarte mulți 
în activitatea lor. Cu toate 
acestea, problema pregătirii 
culturale a activistului tînăr 
rămîne în vigoare, mai ales 
sub cîteva aspecte care îm
brățișează forme determinate 
de etapa politică, socială, e- 
conomică și culturală în care 
ne aflăm.

Desigur. numărul acelora 
care, indiferent ce temă ar 
fi existat pe ordinea de zi, 
rosteau un text ce rezuma 
aproximativ o istorie care în
cepea de la socialiștii utopici 
și sfîrșea cu argumentul gra
tuității manualelor școla
re, creând că restul se 
suplinește prin patos, s-a 
redus aproape total. Iată, însă, 
un fapt, la urma-urmei îm
bucurător, pentru că vorbește 
despre nivelul general de 
pregătire al tinerilor: numai 
diploma, fie ea și de profesor, 
numai faptul că ai absolvit o 
școală, nu mai este îndeajuns 
ca să poți lucra bine și ca 
activist al U.T.C. Fac această 
remarcă întrucît unii (chiar 
dintre cei cu școli înal
te) par a se fi oprit cu 
pregătirea la secunda cînd 
au ieșit de la ultimul examen, 
cîndva, cu cîțiva ani în urmă. 
Mi-a fost dat să constat cu 
surprindere că unii nu mai 
citesc nici măcar un ziar, so-
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; O NOBILĂ
TRADIȚIE

de GEORGE IVAȘCU

S CU CÎT retrospectiva noastră evocînd acei primi ani ai < 
deceniului al treilea se adîncește, cu atît iese tot mai preg- 
nant la iveală că înființarea Partidului Comunist — acum

> 50 de ani — se petrecea într-un climat de multiple semni- <’
ficații umane, unele determinate de însăși desfășurarea S 
faptică a evenimentelor. Printre aceste semnificații de e-

]► locventă sensibilitate socială, reacția intelectualității
< noastre la ceea ce constituie — în acele împrejurări — a- S 
% pariția noului factor pe scena istoriei: proletariatul orga- <’

nîzat în partidul sau de avangarda, această apariție e sim-
< țită în ceea ce ea avea intrinsec ca dimensiune revoluțio-
S nară. Evident, primul război mondial radicalizase conștiin- 

țele, Marea Revoluție din fosta împărăție a țarilor constitu- 
ia deja o experiență de uriașă valabilitate istorică. Dar S 

€ antenele intelectualității noastre prindeau acum în raza <’ 
lor de conștiință ceea ce era expresia directă a unui adînc 

I proces în chiar structura poporului român, proces care — 
acum — își trasa perspectiva de viitor.

înființarea Partidului Comunist în mai 1921 s-a petrecut S 
în condițiile știute: clasele guvernante au reacționat cu 
brutalitate, fără nici un scrupul, împotriva congresului în- 
suși de constituire, încercînd — astfel — să „ucidă în fașă* 
această nouă forță socială, în teama, în convingerea că, P 
odată organizată, dinamica ei va deveni ireversibilă. S 

De aioi teroarea, arestarea.— pur și simplu — a congre- 
siștilor. Numai că intelectualitatea progresistă a intuit pe 
deplin legitatea apariției pe scena istoriei noastre a unei 
asemenea noi structuri politice. E ceea ce se poate consta- < ► 
ta răsfoind publicistica tinsului, ea însăși îmbogățită cu 
noi titluri, cu noi preocupări, și ele expresie a unor șem- L 
nificative modificări de optică și de opțiune, lată, de pildă, < * 
un asemenea text concretizat în revista „Ideea europeană", J ►

< (Continuare în pag. a Tl-a)
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A venit primăvara la Porțile de Fier. Ultima 
primăvară a șantierului în care soarele mai 
usucă drumul sfîrtecat al basculantelor și frun
țile înfierbîntate ale constructorilor. Ultima pri
măvară, nostalgică ca orice mare despărțire.

Străbat pentru a nu știu cîta oara șantie
rul, pe drumurile lui geometrice născute din 
planuri pe care cu ani în urmă mi-era greu să 
mi le închipui reale. Pereții de beton, aceiași 
pe care i-am urmărit înălțîndu-se cotă cu cotă,

aceiași peste care macaralele chiuiau ascuțit 
și mîndru, aceeași pe lîfigă care oamenii tre
ceau minusculi, par acum crescuți acolo din
tre ape, de xînd lumea. Căci acest lucru mă 
bucură cu marele sentiment al împlinirii și mă 
întristează cu mbrele sentiment al timpului : 
totul pare clădit de cînd lumea, solid și defi
nitiv ca și natura, ca și cînd nu mîinile ome
nești ar fi semnat aceste creații.

Sînt în biroul comitetului 
U.T.C. al Sistemului hidroener
getic de la Porțile de Fier. At
mosfera, mai calmă ca altădată, 
secretarul Petru Mike mai puțin 
dispus la vorbă. întreb ce face 
echipa aceea de tineri fierar- 
betoniști pe care am cunoscut-o 
acum doi ani la ecluză.

— Au plecat spre Someș. Ei 
terminaseră treaba...

Ce fac macaragiii, băieții ace
ia meditativi care, în nopțile re
portajelor mele îmi vorbeau la 
100 m. deasupra șantierului în 
cabina macaralei despre poezie și 
vise, îmi descriau — cu vorbele 
puține ale singuraticilor — șan
tierul, din înălțimea lor de pur
tători ai betonului...

— S-au demontat macaralele, 
îmi spune Mike, băieții au plecat 
pe alte șantiere...

înțeleg, tac, nu mai pun în
trebări, secretarul șoptește ca 
pentru el că e greu acest mo
ment al despărțirii, că fiecare 
plecînd își poartă anii de pe șan
tier ca pe o comoară.

— Au mai rămas vreo 800 de 
băieți, socotește el, dar au fost 
în 1968 — 4 000. Să-i vedeți,

1 ..Patria - în anii socialismului"

La freză. Foto : PAVEL TIN JALA Migală și precizie Foto : O. ARCADIE

Unitatea socialpolitică 
a întregului popor

A șaptea 
primăvară

Ia „Porțile de Fier“
sînt frumoși și puternici, au 
crescut și s-au maturizat o dată 
cu coloșii de beton, bătu-i-ar no
rocul...

Pornesc pe șantier, tineri, peste 
tot tineri, parcă acum cînd au 
rămas cei care încheie lucrările, 
vîrsta se vede mai limpede, par
că acum tinerețea constructorilor 
izbucnește mai năvalnic ca un 
sens definitiv al acestei mărețe 
construcții socialiste.

Schimb cu inginerul Ion Do- 
bre, membru al Comandamentu

SĂ DISCUTĂM DESPRE ...... " “

Ce culoare au ochii

lui Dumitru Prunaru?
Totul a-nceput simplu, ca-n- 

tr-un roman de Simenon. La 
circumscripția 5 Miliție (secto
rul 3 — I.M.M.B.) s-a prezentat 
păgubașul : Micu Stan, lăcătuș 
la Trustul 2 instalații din Bucu
rești. Ieșind din bufetul „Bu- 
cegi“, fusese atacat în plină stra
dă — duminică 28 martie a.c., 
orele 20,30 — de doi indivizi care 
îi smulseseră portmoneul, în 
care avea un libret CEC în va

lui central al Șantierului națio
nal al tineretului, cîteva cuvinte. 
Acum, n-are timp. Jos, între pi
lonii barajului se montează stavi
la cu suporți a unui deversor. 
Macaraua coboară, centimetru cu 
centimetru, uriașul angrenaj, apoi 
îl ridică, cîțiva băieți suspendați 
peste apă, fac semne tainice cu 
mîna, toată echipa de la montaj 
e atentă, atît de atentă încît nu 
se mai aud și nu se mai văd de- 
cît ei între ei, concentrați la miș

Publicăm astăzi opiniile dr. 
Sandu Costache, dr. Ion luga, 
ale cercetătorilor științifici Vir
gil Constantinescu și Ionel Ni- 
colae, privind adîncile mutații 
pe care înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român le 
determină în peisajul social al 
României contemporane, muta
ții care afirmă tot mai puternic

loare de 17 200 lei, și 1 900 lei în 
numerar. Nu-i cunoaște, nu le-a 
reținut chipurile.

Apoi, lucrurile au continuat tot 
ca-n romanele .polițiste bune, în 
care nu insolitul faptelor con
tează. ci felul de a acționa al 
apărătorilor legii. Pe scurt :

în momentul cînd se consuma 
această declarație, se făcuse a- 
proape două noaptea (mai exact, 
1 și 47 de minute). Un minut

Ancheta 

„Scinteii 

tineretului" 

STUDIOURILE 

EXPERIMENTALE

cările milimetrice, e bine, nu e 
bine, cum au calculat apropierea 
celor două planșee metalice, tre
buie să fie bine, cei de jos ri
dică din cînd în cînd fețele 
transpirate spre cei de sus, mai 
cer un răgaz, apoi sudează încă 
un centimetru, ochii tuturor în
cremenesc pe mișcarea neobser-

GALINA ENIȘTEANU
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unitatea social-politică a între
gului popor ca un factor hotă- 
rîtor al progresului social, al 
înaintării noastre spre comu
nism.
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mai tîrziu, a fost chemat ur
gent de-acasă căpitanul ION 
PETRE, șeful biroului operativ. 
Peste o jumătate de oră, acesta, 
împreună cu ofițerii Miluță 
Oatu și Gheorghe Sabău. au și 
început cercetările. Cum le-au 
început ? De unde ? Ce pistă a

IONIȚA calmațui
(Continuare în pag. a VII-a)

La sosire, pe aeroportul Băneasa.

Delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, care a par
ticipat la lucrările celui de-al 
24-lea Congres al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovieti
ce, s-a înapoiat vineri seara 
în Capitală.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii : Paul Niculescu- 
Mizil, membru al-Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Janos Fazekas, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
și Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, secretarul general al 
partidului, ceilalți membri ai 
delegației au fost salutați 
de tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer. Emil Bodnaraș, Ma
nea Mănescu, Gheorghe Pană,

Cu prilejul participării la Congresul P.C.U.S.

întilniri ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cu tovarășul Osvaldo Dorticos Tor rado
Joi, 8 aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a întîl- 
nit cu tovarășul Osvaldo Dor
ticos Terrad-o, membru al Bi
roului Politic și al Secretaria
tului Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cuba, 
președintele Republicii Cuba.

La întîlnire au participat, 
din partea română, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al

Cu tovarășul Mialko Todorovîci
Vineri, 9 aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, s-a întîl- 
nit cu tovarășul Mialko To- 
dorovici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via.

La întîlnire au participat, 
din partea română, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Janos 
Fazekas, Leonte Răutu și Teo
dor. Marinescu.

Cu Abdel Mohsen Aboul Nour
Ieri, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-a întilnit cu Abdel Mohsen 
Aboul Nour, secretar general 
al Uniunii Socialiste Arabe.

La întrevedere au participat, 
din partea română, Paul Ni
culescu-Mizil, Janos Fazekas, 
Leonte Răutu și Teodor Mari

Gheorghe Radulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Emil Drăgănescu, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Dumitru Po- 
pescu, Gheorghe Stoica, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Miron Constanti
nescu, Mihai Dalea, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu. Mihai 
Marinescu, Ion Pățan, de 

.membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și organizații
lor obștești.

Erau prezenți V.S. Tikunov, 
însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai am
basadei. în întîmpinarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a 
celorlalți conducători de par
tid. pe aeroportul Băneasa a 
venit un mare număr de oa
meni ai muncii din Capitală, 
care i-au salutat cu multă căl
dură. Miile de bucureșteni 
scandau „p.c.R.—P.C.R.“, 
„Ceaușescu—P.C.R. “. Secre

Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., Janos 
Fazekas, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Mos
cova.

Din partea cubană, au parti
cipat tovarășii Ramiro Valdes

Din partea iugoslavă, au 
luat parte tovarășii Hamdija 
Pozderaț, membru al Prezi
diului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, secretar al Se
cretariatului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina, Sreciko Bijelici, 
membru al Prezidiului Uniu
nii Comuniștilor din Iugosla
via, președintele Conferinței 
orășenești din Zagreb a Uniu
nii Comuniștilor din Croația, 
Dimce Belovski, membru al 
Prezidiului Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavii, președin

nescu, iar din partea egiptea
nă — Abdel Maguid Farid, se
cretar general al Uniunii So
cialiste Arabe din Cairo, 
membru al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, Murad Haleb, 
membru al Congresului Uniu
nii Socialiste Arabe, ambasa
dorul R.A.U. In U.R.S.S. 

tarul general al partidului a 
răspuns prietenește manifestă
rilor entuziaste ale oamenilor 
muncii, a strîns mîna multor 
cetățeni. Un grup de pionieri 
a oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu șf celorlalți membri 
ai delegației buchete de flori,

★
La plecarea din Moscova, pe 

aeroportul Vnukovo, delega
ția a fost condusă de G.I. Vo
ronov, membru al Biroului 
Politie al C.C. al P.C.U.S., 
K.F. Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., M.A. Leseciko, 
membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., K. V. 
Rusakov, șef de secție la C.C. 
al P.C.U.S., V.I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
în România, de activiști de 
partid.

Erau de față Teodor Mari
nescu, membru al C.C. al 
P.C.R., ambasadorul României 
în Uniunea Sovietică, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Menendez, membru al Birou 
lui Politic al C.C. al P.C. di' 
Cuba, și Jesus Montane, mem 
bru al C.C. al P.C. din Cuba 
ministrul comunicațiilor.

în cadrul întîlnirii au foi 
abordate probleme privin 
dezvoltarea relațiilor dintr 
Partidul Comunist Român ; 
Partidul Comunist din Cub: 
dintre Republica Socialist 
România și Republica Cuba.

întîlnirea s-a desfășurat îi 
tr-o atmosferă caldă, tovăn 
șească.

tele Comisiei de colabora 
internațională și relații a Co: 
ferlnței Uniunii.

Cu acest prilej, a avut 1 
un schimb de păreri cu priv 
re la dezvoltarea în conținu 
re a relațiilor de prietenie 
colaborare dintre P.C.R. 
U.C.I., dintre Republica S 
cialistă România și Republi 
Socialistă Federativă Iugosl 
via.

întîlnirea s-a desfășurat î 
tr-o atmosferă caldă, tovăr 
șească.

In timpul convorbirii, des 
șurată într-o atmosferă prie 
neascâ, au fost abordate pi 
bleme privind dezvoltarea 
lațiilor dintre Republica S 
cialistă România și Republ 
Arabă Unită, dintre Pârtie 
Comunist Român și Uniur 
Socialistă Arabă.



SCiNTEIA TINERETULUI" pag. 2 \ ACTUALITATEA PENTRU TINERET SlMBĂTĂ 10 APRILIE 1971

:olocviu
STUDENȚESC
Ieri, la Timișoara, în sala cin

ului de la Universitate a avut 
>c colocviul pe centrul univer- 
itar avînd ca temă : „P.C.R. și 
îișcarea studențească din Ro- 
iânia“. Colectivele de studenți 
in toate cele 5 institute de in- 
ățămînt superior din oraș au 
rezentat 6 lucrări urmate de 
iscuții. Reliefind aspecte ale 
iptei studenților de la Școala 
olitehnică din Timișoara între 
oii 1930—1944. grupul de stu- 
snți de la Institutul politehnic 
evidențiat rolul pe care stu- 

snțimea progresistă din acei 
ii l-a avut în lupta împotriva 
tscizării țării, pentru apărarea 
bertăților democratice. Majo- 
tatea lucrărilor, fundamentate 
* argumente științifice, au 
astrat aspecte concrete ale in- 
grării studențimii în realitatea 
ilitică și economică a țării, 
[primind adeziunea acestui de- 
șament al tineretului la poli
za promovată de către P.C.R. 
it pe plan intern cit și ex- 
rn, și reafirmînd angajamen- 
1 de a milita neobosit pentru 
. odată ajunși în producție să 
>lice în practică cele învățate.

I. DANCEA

PAGINI DIN ISTORIA 
ARTIDULUI 
OMUNIST ROMAN"
Premergător fazei județene a 
ncursului „Pagini din istoria 
rtidului Comunist Român", la 
riad a avut loc faza munl- 
oala Inițiat de Comitetul ju- 
țean Vaslui al U.T.C. în co
lorare cu Comitetul județean 
ntru cultură și artă și Consi- 
1 județean al U.G.S.R., acest 
icurs contribuie la o și mai 
nă cunoaștere de către tineri 
trecutului glorios de luptă a 
rtidului și poporului nostru, a 
iceselor înregistrate în cons- 
icțiâ socialismului în țara 
astră și a perspectivelor ce se 
ichid României socialiste. Des- 
să de un microrecital de poe- 
dedicată aceluiași eveniment, 
care și-au dat concursul ac- 
i ai, teatrului „V. I. Popa“ din 
Iad, faza municipală a desem- 
. în fața a peste 600 de tineri, 
icurenta pentru faza județea- 
ce va avea loc la sfîrșitul a- 
tei luni la Vaslui. în persoana 
ariatei Viorica Dorea, de la 
3iul P.T.T.R. din localitate.

N. C.

POZIȚIE ȘCOLARA
rganizată de Comitetul jude- 
i Dolj al U.T.C. în colaborare 
Inspectoratul școlar județean, 
bziția — aflată la a IV-a e- 
e — reflectă aspecte concrete 
pregătirii elevilor din școlile 

sțului Dolj pentru muncă și 
ă. Deschisă în holul Universi- 
i din Craiova, expoziția reu- 
;e, în primul rînd, lucrări e- 
ntate de elevi în atelierele 
are și în unitățile economice 
e își desfășoară pregătirea teh- 
i-productivă. Un deosebit in- 
s prezintă exponatele Liceului 
istria! energetic, Grupului 
ar ..Electroputere", Școlii pro- 
înale ,.7 Noiembrie", Grupului 
ar C.F.R., Centrului școlar de 
nie etc., care demonstrează 
Iul în care elevii și-au însușit 
tinderile practice de lucru, 
oritatea lucrărilor expuse re- 
•.intă mașini și aparate, insta- 

de laborator, machete func- 
ale. dispozitive pentru ilus-

O NOBILĂ
TRADIȚIE

(Urmare din pag. 1)

apărută în 1920, revistă care în numărul 61 (din săptămîna 
27 februarie — 6 martie 1921) publică un Apel către toți in
telectualii, pentru a se grupa într-o „Asociațiune cu pro
gram de lucru mai general decît acel al asociațiunilor con
stituite pentru apârarea intereselor profesionale". Printre 
membrii comitetului de constituire : I. Athanasiu, I. Canta- 
cuzino, Gogu Constantinescu, I. Nanu-Muscel, C. Rădulescu- 
Motru, D. Voinov, S. Ștefănescu.

Aceeași revistă publică (în numărul 68 din 6—12 iunie 
1921) o interesantă anchetă despre Libertățile noastre pu
blice. Întrebările sînt în plină actualitate și ele marchează 
ecou! puternic pe care l-a avut în rîndurile opiniei publice 
intelectuale teroarea dezlănțuită cu prilejul congresului de 
constituire a Partidului Comunist. lată acele întrebări : 
1. Este legală arestarea comuniștilor noștri, în plin și legiuit 
congres politic ? 2. Ce efecte poate avea un asemenea act

SCENĂ

„Teatrul laborator al studen
ților" după „Seara Brecht" și 
spectacolul în limba engleză 
„Straniul Spoon River" anunță 
a treia premieră a stagiunii, 
luni 12 aprilie : „Voichița", ba
ladă populară în prelucrarea lui 
Radu. Rupea. Regia aparține lui 
Mihai Macsim (student la Poli
tehnică). I-am solicitat pentru 
rubrica noastră cîteva mărturi
siri.

— Dialogul din balada „Voi
chița" face posibilă diferențierea 
personajelor. Este vorba totuși 
de un spectacol sau de un recital 
adoptînd procedeele teatrului 
folcloric ?

— Balada „Voichița" — una 
dintre sintezele superioare ale 
artei populare românești — a 
constituit doar un punct de ple
care pentru un adevărat specta
col dramatic, realizat de trupa 
de balet și pantomimă „Muzike" 
cunoscută de la ultimul festival 
al artei studențești ediția 1970 
Brașov. „Voichița" este un ritual 
în care moartea ține un discurs 
despre viață. Suportul scenic îl 
constituie mișcarea, recitativul 
și muzica. Actorii se supun în 
scenă unei metamorfoze conti
nue, constituind elemente de 
decor sau sugerînd prin panto
mimă conflictul dramatic. Tot 
prin intermediul coregrafiei și al 
costumelor stilizate am creat ne
cesara diferențiere între planul 
real și cel simbolic al baladei. 
Aș vrea să adaug în încheiere 
că spectacolul a fost realizat în 
colaborare cu „Teatrul Giulești" 
cu sprijinul actorilor Marga An-

trarea unor procese întîlnite în 
construcțiile de mașini, transfor
matoare electrice, panouri cu ca
racter didactic-aplicativ etc. Un 
loc important în cadrul expoziției 
îl ocupă și lucrările practice exe
cutate de elevii școlilor de cultu
ră generală din satele unde s-au 
înființat ateliere școlare și micro- 
ferme agricole. Astfel, Liceul teo
retic din Cetate expune o seră în- 
mulțitor, iar Școala profesională 
de mecanici agricoli din Gîrcea 
expune diferite machete ale unor 
mașini agricole. Tot în cadrul ex
poziției sînt prezentate și lucrări 
de pictură și grafică ale cercu
rilor elevilor de la Liceul de arte 
plastice, precum și de la liceele 
teoretice din oraș.

M. C. 

DORIS LAINE LA
BUCUREȘTI

ghelescu, Ileana Cernat, Sabin 
Făgărășanu și a regizorului Dinu 
Cernescu.

★
Piesa „Totul în grădină" de 

Edward Albee a fost prezentată 
ieri 9 aprilie pe scena „Teatrului 
Maghiar de Stat" din Cluj, în 
premieră pe țară.

TEATRUL T.V.
Marți, 13 aprilie 1971 — Teatrul 

T.V. dedică cea de-a doua emi
siune a ciclului : „Momente din

Istoria Teatrului" primelor ma
nifestări cu caracter teatral de 
pe teritoriul țării noastre.

Sub titlul „Jocuri țărănești cu 
măști", ni se propune o incursi
une în unele din cele mai vechi 
obiceiuri păstrate pînă azi, ates- 
tînd existența unor elemente de 
spectacol și continuitatea lor în 
zona Carpato-Dunăreană

Scenariul și regia : Jean Pe
trovich

Emisiunea va fi prefațată de 
profesor dr. docent Mihnea 
Gheorghiu.

PLASTICĂ
Afișul expoziției de la Ateneul 

Tineretului, ce se va deschide

Prezența balerinei finlandeze 
Doris Laine în spectacolele cu 
.,Giselle" și „Lacul lebedelor", 
ne-a prilejuit cunoașterea unei 
adevărate stiliste, a unei artiste 
plină de sensibilitate și în ace
lași timp o profesionistă aflaiâ 
la apogeul carierei sale.

După unul din spectacole, ba
lerină Doris Laine ne-a răspuns 
la cîteva întrebări.

— Pe care mari scene ale lu
mii ați evoluat in cariera d-'. ?

— Nu mi-e greu să vă iâs- 
pund, deși am dansat pe foarte 
multe dintre ele. dar. din toate 
acestea șe detașează „Festival 
balet" din Londra, „Opera" din 
Stockholm, „Kirov" din Lenin
grad, Teatrul Mare" din Mos
cova, „Opera" din Paris și, în 
sfîrșit, Bucureștiul. Balerinii ro
mâni sînt foarte apreciați în 
străinătate.

— Orice creator are rolul său 
preferat. Al dumneavoastră care 
este ?

— Julieta. Este rolul pe care 
îl iubesc cel mai mult. După a- 
ceea urmează Giselle.

— Cum apreciați publicul nos
tru ?

— Foarte receptiv, foarte plă
cut. în fața sa nu te simți nici
odată singur.

Ați dori să-i adresați cî
teva cuvinte ?

— O fac cu nespusă mulțu
mire. Ii adresez toate urările de 
bine, manifestîndu-mi bucuria 
de a-1 fi cunoscut, precum și 
plăcerea de a mă fi aflat în 
țara dumneavoastră.

G. N. 

'v

POEZIA TAPISERIILOR
Tapiseriile artistei decoratoare 

Tit-ina COMȘA sînt rezultatul u- 
nei fericite îmbinări între fante
zia bogată cu execuția tehnică 
impecabilă. Ceea ce impresionea
ză din primul moment pe privitor

asupra libertății gîndirii și integrității caracterului generației 
noastre ?

Printre cei care au răspuns, dr. N. Lupu a înfierat „sa
mavolnicia sălbatică" : „La orașe arestarea muncitorilor, 
la sate bătaia și uciderea de către jandarm, pretutindeni 
arbitrariul militarilor și al administrației, sînt condițiunile 
ce le sînt necesare reacțiunii albe care ne stăpînește, pen
tru a guverna, a prăda, a chinui și a da înapoi țara cu un 
secol cel puțin".

Iar C. Rădulescu-Motru a declarat : „Ridicarea pe sus a 
unui întreg congres politic, care se ținea cu ușile deschise, 
în fața presei și a autorităților, pentru a-l transporta la Ji
lava — să-și continue acolo ședințele sub ochii gardei mili
tare — este un fapt rar, poate unic în istoria politică a po- 
?oarelor, guvernate pe baza unei constituții liber adoptate, 

rebuie să ne înfundăm adînc în negura trecutului, pentru 
ca să găsim ceva analog ! Cum se poate un asemenea a- 
tentat la libertatea de gîndire și la libertatea de întrunire 
a cetățenilor

Așadar — după cum reiese din acest citat — intelectuali
tatea noastră asociază în mod strîns actele de teroare ale 
reacțiunii împotriva proletariatului cu condiția de manifes
tare a propriilor năzuințe — acelea de libertate a conștiin
ței, libertate de exprimare, — dîndu-și, acum mai mult ca 
oricînd, seama că un partid de avangardă al clasei mun
citoare, un partid comunist, va fi — prin chiar structura și

finalitatea lui — un factor activ de progres, prin urmare un 
determinant de eficienta și perspectivă socială esențial 
pentru promovarea culturii, pentru apărarea intereselor o- 
mului de carte și de laborator.

Desigur, o asemenea manifestare de atitudine își avea o 
explicație și în faptul ca în tradiția de început și apoi de 
organizare a mișcării noastre muncitorești, intelectualii au 
avut un rol din cele mai, importante, în acțiunea de pro
pagare a ideilor înaintate, în ceea ce a devenit, la un mo
ment dat, o dezbatere de opinie publica. Constantin Do- 
brogeanu-Gherea este un exemplu prin întreaga lui activi
tate în aceasta privință, iar revista „Contemporanul" — în 
iulie se vor împlini 90 de ani de la apariția ei, la lași — 
fondată și condusa de cercurile socialiste, a fost timp ae un 
întreg deceniu un punct central de referință a dezbaterilor 
intelectuale din epocă. Continuînd această tradiție, un G. 
Ibrăileanu, un Raicu-lonescu, un H. Sanielevici si-au afirmat 
și confirmat personalitatea în ziarele și revistele muncito
rești, cu care marele Caragiale a colaborat, în paginile că
rora au ținut să-și lase tipărit numele nu numai un Con
stantin Miile, dar și Alexandru Macedonski, nu numai un 
Traian Demetrescu, dar și — mai tîrziu — N.D. Cocea, Tu
dor Arghezi, Gala Galaction și alții.

Nobilă tradiție — care, peste timp, va deveni atît de 
semnificativă, atît de activă, atît de prezentă, în conștiința 
noastră, a celor de azi.

joi, 15 aprilie, anunță o expoziție 
de grup : Horațiu Panait, Elisa- 
beta Ursu — pictură și Magda
lena Chelsoi — ceramică.

Pe Margareta Ursu o cunoaș
tem de la expozițiile bienale și 
de grup de la sala Kalinderu și 
Ateneul Tineretului.

— Observ că în ansamblu lu
crările pe care le expuneți, deși 
create la intervale mari de timp, 
sînt foarte unitare. Care este 
punctul dvs. de plecare ?

— In tot ceea ce lucrez por
nesc de la natură și nu mă în
depărtez de ea chiar dacă în

cerc uneori o stilizare. Ce in
tenționez ? Să-mi găsesc un stil 
propriu. Caut mijloace de ex
presie în armonia culorilor, care 
trebuie să fie proprii fiecărui ar
tist. Nu fac artă abstractă. Do
resc să fiu autentică urmărind 
cu sinceritate realitatea. Eu con
sider că artistul trebuie să re
prezinte epoca în care trăiește, 
iar epoca noastră este, între al
tele, cea a marilor descoperiri 
științifice. Dacă aș încerca să 
reprezint în pictură mărețele în
făptuiri ale omului prin linii și 
culori doar, aș ajunge la o lume 
de simboluri, o artă pe care o 
accept, dar o găsesc săracă și 
lipsita de conținut. Planul meu 
de viitor este să realizez un imn 
închinat omului, unui om atoate- 
știutor.

e fabuloasa bogăție a coloritului 
acestor compoziții pictate cu acul 
sau culese la război, inteligența și 
gustul împerecherii valorilor cro
matice, extrema delicatețe și sen
sibilitate a nuanțării tonurilor 
majore. Este o artă a cărei inspi
rație se află în creația populară 
românească.

Compoziții dense, în tonuri noc
turne de albastru și verde, care 
lasă să se presimtă viața secretă 
a unor păduri la limita dintre mit 
și realitate; sau suave simfonii în 
alburi toropite de soare, în care 
cîteva lujere uscate de floarea 

soarelui fixează topirea unui pe
tec de cîmp sub zăpadă sau de
licata „Primăvară" cu insule de 
verde abia presimțit sub zboruri 
solare de polen; sau compoziția 
în care două păsări albe alunecă 
în spațiul ondulat al unui ogor 
de primăvară în care artista a 
elaborat, în brazde, motivele tipi
ce ale covorului oltenesc.

Titina Comșa a avut pînă acum 
optsprezece expuneri, în expozi
ții persohale sau colective, orga
nizate în țară ori în străinătate. 
Anul trecut, după două expoziții 
în Italia la Galeria Mariani și la 
Academia Româriă din Roma, ar
tista a participat la Salonul In
ternațional de artă contemporană 
de Vichy (Franța) unde tapiseria 
„Zbor1* a obținut Premiul Artelor 
Decorative si o medalie.

Artista lucrează acum la două 
tapiserii închinate semicentenaru
lui Partidului Comunist Român : 
„Abundentă" și „Hărnicie".

în luna octombrie, la Galeriile 
Centrului Cultural din Bruxelles 
vor fi expuse, în cadrul unei ex

Joi, 15 aprilie la sala „Orizont^ 
va avea loo vernisajul expozi
ției de pictură și grafică a Li- 
giei Macovei.

MEDEEA IONESCU

PORTATIV
ERICH BERGEL - DANUL SA

FRAN
După Festivalul „Mozart — 

Bruckner", de la Radioteleviziune, 
Erich Bergel a fost Invitat să 
conducă trei dintre concertele Fi
larmonicii „George Enescu".

In săptămîna care a trecut am 
ascultat sub conducerea lui Erich 
Bergel un Festival de muzică ro
mânească.

Marți a programat un Concert 
Schubert în care figurează ală
turi de Uvertura în stil italian 
Simfoniile a 5-a și a 6-a în ciclul 
integralei Simfoniilor lui Schu
bert pe care ni le oferă prima or
chestră a tării.

In sfîrșit, vineri și sîmbătfi E- 
rich Bergel ne propune un pro
gram simfonic de mare popu
laritate în care întîlnim poemul 
lui Th. Grigoriu „Vis cosmic",- 
suita „Sheherezada" a lui Rimski- 
Korsakov și Variațiunile pe o 
temă roccoco de Ceaikovski.

Solist va fi unul dintre cei mai 
mari reprezentanți ai artei inter
pretative contemporane : Daniil 
Safran.

Miercuri seara, Daniil Safran ne 
va oferi și un recital excepțional 
în care vor figura trei dintre

poziții personale, șaisprezece ta
piserii ale Tltinei Comșa.

E. TARȚA

ȘANTIER 71
Anul acesta, în județul Olt, 

acțiunile de muncă patriotică se 
desfășoară sub genericul „Cel 
mai bine gospodărit oraș, cea 
mai frumoasă comună". Anga

Cultura activistului
(Urmare din pag. 1. 

cotind că știu „destul", ca 
să facă față unor „formule 
consacrate". Robi ai acestor 
formule, ei par deodată de
rutați cînd le soliciți un dram 
de gîndire proprie, o soluție 
originală. între cultură și gîn
dire existînd o legătură di
rectă, incertitudinea lor a- 
pare cu deosebire atunci cînd 
este vorba să aplice la con
dițiile locale concrete o idee, 
un principiu, sau să ia deci
zii pe baza a ceea ce oferă 
viața reală. Puterea de inven
ție a unor asemenea tineri 
cărora li s-au încredințat, to
tuși, sarcini de răspundere, 
este, adesea, redusă la zero. Ei 
nu reușesc, tocmai datorită 
lipsei de contact permanent 
cu problemele — directe sau 
adiacente — ale activității 
lor de activiști ai U.T.C., să 
spună ceva tinerilor de care 
se ocupă.

Ce trebuie recomandat ?
Să fie introduși și să par

ticipe, fără nici o jenă, la 
cursurile . de reciclare. Apoi, 

Suitele pentru violoncel solo ale 
lui Bach.

La Studioul de pe strada Nufe
rilor, în zilele în care Orchestra 
Simfonică a Radioteleviziunii în
treprinde un turneu de concerte 
în R. F. a Germaniei, orchestra 
de Studio ne propune o suită săp- 
tămînală de concerte. Tn primul 
program dirijat de Liviu Ionescu 
prima audiție a piesei „Elogiu" 
scrisă de tînărul creator Lucian 
Mețianu, „Tzigane" de Ravel, Sim
fonia „Oxford" de Haydn și un 
Concert de Mozart avînd-o drept 
solistă pe tînăra Gabriela Ijac.

TURNEE
• începînd din săptămîna vii

toare, Orchestra simfonică a Ra- 

dioteleviziunii va întreprinde sub 
conducerea dirijorilor ei perma- 
nenți Ion Conta și Emanuel Ele- 
nescu un lung turneu de concer
te în mari centre muzicale ale 
R F. a Germaniei.

Soliști : violonistul Ion Voicu 
și pianistul Valentin Gheorghtai.

în programele celor 15 concerte 
ale turneului — confruntare de 
maximă exigență a artei inter
pretative românești cu publicul 
unor vechi centre de cultură mu
zicală — întîlnim simfonii de 
Brahms, Franck, Ceaikovski, 
poeme simfonice de Dukas, Res
pighi, Richard Strauss, lucrări de 
Paganini, Grieg, George Enescu, 
Ion Dumitrescu.

I. S.

jament anual : 48 milioane lei 
economii. In primele zile înso
rite ale lunii aprilie, și tinerii 
au fost prezenți la amenajarea 
spațiilor verzi din cele două 
parcuri, sădirea puieților de sal- 
cîm în punctul „Abator", la dez
velirea celor 30 000 de trandafiri, 
în comuna Iancu Jianu, 1 000 de 
trandafiri s-au alăturat celor
lalte flori, iar în satele județu
lui s-au săpat trei canale de 
scurgerea apei pe o lungime de 
600 m. Pînă la 8 mai, economiile 
realizate vor însuma 27 mili
oane lei. (ILINOIU C.)

dacă aș fi prim-secretar, sau 
secretar, sau orice altceva în- 
tr-o organizație, m-aș lupta 
pentru pregătirea continuă, 
personală, a fiecăruia dintre 
cadrele de bază. Și aș începe 
cu lectura ziarului, deși s-ar 
putea, pe unii, să-i deranjeze 
această îndrumare „atît 
de simplă". în orice caz, 
marele accent l-aș pune pe 
activitatea care să ducă 
la conștientizarea activiș
tilor de nevoia pregătirii 
continue. Căci dacă, as
tăzi, școala însăși își propune 
transformarea obiectului e- 
ducației în subiectul au- 
to-educației, pe omul de edu
cat în unul care se educă pe 
sine, instruirea în autoinstru
ire', schimbare care ridică la 
rangul de program „continua 
activitate creatoare a omului 
asupra sa însuși", cu atît mai 
mult problema se pune pen
tru activist, adică pentru o- 
mul care, prin munca sa po
litică, trebuie să capteze spre 
sine atenția celorlalți, să de
termine o direcție a mișcării.

75 de ani de la nașterea 
militantului comunist 
Gheorghe Crosnef

Un luptător dîrz 
pentru triumful 

idealurilor comuniste
în galeria figurilor luminoa

se de militanți ai Partidului 
Comunist se înscrie , și numele 
lui Gheorghe Crosnef, de la a 
cărui naștere se împlinesc 75 
de ani. Născut în Dobrogea, la 
10 aprilie 1896, în familia unor 
mici meseriași, Gheorghe Cros
nef a împărtășit încă din anii 
copilăriei viața grea, privațiu
nile materiale și social-politice 
hărăzite maselor largi de oa
meni ai muncii de către regimul 
burghezo-moșieresc. Se apropie 
de mișcarea muncitorească încă 
de pe băncile liceului, fapt care 
îi permite cunoașterea și apro
fundarea treptată a literaturii 
marxiste, mai apoi încadrarea 
efectivă în activitatea revoluțio
nară a organizațiilor politice și 
profesionale proletare. Activi
tatea sa în cadrul mișcării 
muncitorești se conturează mai 
precis în perioada primului 
război mondial, cînd, mobili
zat fiind, se remarcă prin- 
tr-o intensă propagandă anti
războinică, în favoarea in
tereselor fundamentale de liber
tate și progres social ale clasei 
muncitoare.

Avîntul mișcării muncitorești 
din anii 1918—1921, marile miș
cări revendicative ale proleta
riatului român, afirmarea sa tot 
mai hotărîtă în viața politică a 
țării și procesul rapid de or
ganizare a clasei muncitoare pe 

-baze ideologice noi, marxist-le- 
niniste, proces concretizat în 
saltul calitativ de mare semni
ficație istorică marcat de 
crearea Partidului Comunist, au 
avut o influență hotărîtoare a- 
supra orientării politice, ideo
logice a tînărului militant al 
mișcării muncitorești : Gheor
ghe Crosnef se încadrează ac
tiv în rîndurile P.C.R., încă din 
primii ani ai activității sale. 
Mișcarea muncitorească din 
Dobrogea, în rîndurile căreia 
s-a aflat, a avut în persoana 
lui Gh. Crosnef un activist co
munist care a depus o neobosită 
muncă pe tărîm organizatoric, 
pentru editarea literaturii de 
partid, pentru ajutorarea ma
terială, apărarea morală și ju
ridică a victimelor luptei de 
clasă dintre proletariat și bur
ghezie.

Condițiile de activitate deo
sebit de dificile, teroarea și 
măsurile represive adoptate de 
autoritățile burgheze, care au 
culminat, în primăvara anului 
1924, cu scoaterea P.C.R. în a- 
fara legilor, nu au putut îm
piedica dezvoltarea mișcării 
muncitorești revoluționare, pro
cesul de afirmare tot mai ho
tărîtă a Partidului Comunist în 
viața social-politică a țării în 
calitate de promotor al intere
selor fundamentale ale maselor 
largi de oameni ai muncii. în 
noile împrejurări istorice ală
turi de ceilalți militanți ai 
P.C.R., Gh. Crosnef s-a găsit 
mereu în fruntea activității 
conspirative a organizațiilor lo
cale ale Partidului Comunist 
din Dobrogea.

Transpunînd în fapt indica
țiile Partidului Comunist, îm
preună cu alți activiști de 
partid din această regiune, 
Crosnef înființează, în cursul 
anului 1925, organizația revolu
ționară de masă cunoscută în 
documentele vremii sub denu
mirea de D.R.O. (Organizația 
Revoluționară Dobrogeană). în 
calitate de membru marcant al 
conducerii acestei organizații, 
Crosnef se afirmă prin modul 
realist de aplicare în practică 
a politicii marxist-leniniste pe 
care Partidul Comunist Român 
a promovat-o consecvent în re
zolvarea aspirațiilor economice 
și social-politice comune ale 
tuturor oamenilor muncii de pe 
teritoriul țării noastre, indife
rent de naționalitate.

Activitatea revoluționară des
fășurată de Crosnef a fost se
sizată în repetate rînduri de 
organele de siguranță. Respec- 
tînd cu strictețe normele im
puse de activitatea în condiții 
de conspirativitate, Crosnef 
avea un dar deosebit de a se

feri de cursele ce i se întin
deau. Constatînd că „posedă 
o cultură aleasă" și că „este 
foarte inteligent și iubit de co
muniști", autoritățile represive 
ajung la concluzia că aceste 
calități reprezintă suficiente 
„primejdii". Ca urmare, și în 
afara oricărui pretext, Gh. 
Crosnef este expulzat din țară 
în anul 1927.

Reîntors în 1935, Crosnef or
ganizează din însărcinarea Co
mitetului Central al P.C.R., 
unele forme specifice de învă- 
țămînt de partid, de educație 
marxist-leninistă a cadrelor de 
activiști. La scurtă vreme este 
cooptat în Secretariatul Comi
tetului Central al P.C.R., cu 
sarcina concretă de a conduce 
resortul de agitație și propa
gandă. în această calitate, G'n. 
Crosnef a condus și redacția 
ziarului „Scînteia“, organul de 
presă central al C.C. al P.C.R. 
Orizontul intelectual larg, cu
noștințele teoretice aprofundate 
în domeniul învățăturii mar
xist-leniniste pe care le deți
nea Gheorghe Crosnef, conju
gate cu o experiență la fel de 
bogată în domeniul practicii re
voluționare, a organizării miș
cării muncitorești, a facilitat a- 
pariția optimă a ziarului 
„Scînteia" într-o perioadă isto
rică complexă, marcată de 
lupta P.C.R. pentru închegarea 
unității de acțiune a clasei mun
citoare, a tuturor forțelor so
ciale și progresiste într-un front 
larg de luptă antifascistă, pen
tru apărarea independenței și 
suveranității naționale a po
porului român.

în noaptea de 16 octombrie 
1936, în timp ce lucra la un nou 
număr al „Scînteii" ilegale, 
Gh. Crosnef este arestat. Pro
bele materiale ale activității 
sale revoluționare fiind de data 
aceasta mult mai evidente, „in
strucția" — care în terminolo
gia organelor represive spunea 
multe —, a început imediat. 
Dar, ca atîția alți luptători ai 
Partidului Comunist, Gh. Cros
nef nu a vorbit, salvînd redac
ția ziarului „Scînteia" și tipo
grafia conspirativă a P.C.R.

Crosnef avea să plătească 
însă scump atitudinea sa intran
sigentă, de luptător comunist, 
față de dușmanul de clasă. Me
todele teroriste, de constrînge- 
re fizică și morală la care a 
fost supus de către organele da 
anchetă, cărora li s-au adău
gat izolarea și necontenitele 
samavolnicii din închisoarea Ji
lava. unde fusese întemnițat, 
i-au compromis definitiv sănă
tatea. Se stinge din viață în 
ziua de 6 februarie 1937.

Astăzi, cînd cauza pentru 
care au militat nenumărați 
luptători ai clasei muncitoare 
a triumfat, cînd datorită con
ducerii înțelepte a Partidului 
Comunist Român, poporul 
nostru trăiește o viață liberă și 
fericită, cînd în fața sa se des
chid mărețe perspective de vii
tor, patriotismul fierbinte, 
eroismul și tenacitatea revolu
ționară de care au dat dovadă 
luptătorii comuniști constituie 
pentru toți oamenii muncii din 
țara noastră un înalt exemplu, 
un imbold în opera de con
strucție a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Dr. OLIMPIU MATICHESCU

memo
.IDUCil LUI ȘAPTECA1 : ru

la Patria (orele 9,30; 11,45), 
afârul (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

20.45)
STREA DOMNIȚEI RALU ! 
.zâ la Patria (ora 19,30).
HAI VITEAZUL . rulează la 
ral (orele 8; 12; 16; 20), Gri- 
(orele 10; 15,30; 19,30), Aurora 
e 9,30. 15 19), Tomis (orele

15; 19), Gloria (orele 8,15: 
5. 20).
EC ZILELE ; rulează la Ca- 
(orele 19; 21).

CREȚUL DIN SANTA VIT- 
IA . rulează la Capitol (orele 
,45: 13.15; 16), Feroviar (orele 
12; 15; 18; 20,45).

PLTANUL KORDA : rulează 
umina (orele 9; 11,15; 13,30;

18.15; 20,30)
I TREI CARE AU SPERIAT 
TUL . rulează la București 
e 8,45; 11; 13.15; 16,15; 18,45;
Favorit (orele 9; 11,15; 13,30;

18,15: 20,30), Modern (orele 
.15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).
IO GRANADA : rulează la 
val (orele 8.30; 11; 13.30; 16:

20.45) .
ANUL SICILIENILOR ; ru

la Victoria (orele 8,45: 11: 
16, 18,30; 20.45), Lira (orele 

18. 20,13).
EȚUL PUTERII rulează la 
lsior (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

2') Melodia (orele 8,30; 11;

13,30; 16; 18,30; 21), Flamura (ore
le 9; 11,15, 13.30; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN SIERRA : rulează la 
înfrățirea (orele 15.30; 17,45; 20).

O DUMINICA IN FAMILIE : 
rulează la Buzeștl (ora 20,30).

PF, LUCIUL GHEȚII ; rulează 
la Buzeștl (orele 15,30; 18).

RENEGATA : rulează la Bucegl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Miorița (o- 
rele 10; 12,30; 15; 17,30; 20).

ULTIMA RELICVA : rulează la 
Dacia (orele 8,30—20,30 în conti
nuare).

CINCI PENTRU INFERN: rulea
ză la Unirea (orele 10,30; 15,30; 
18; 20.15), Ferentari (orele 15,30; 
17.45; 20)

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15,30; 17,45; 20), Volga 
(orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30). Rahova (orele 15,30; 18:
20.15)

LOS TARANTOS : rulează la
Giulești (orele 15.30; 18; 20.30),

■, Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).
BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI RAI : 

rulează Ia Pacea (orele 15,45: 
18: 20).

CÎNTECELE MARII : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15). 
Munca (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la
Viitorul (orele 9: 16; 19,30).

GENOVEVA DE BRABANT. 
rulează la Moșilor (orele 15; 16,45: 
18.45: 20.45).

CIRC FARA FRONTIERE : ru
lează lă Cosmos (ora 15,30).

TRIPLA VERIFICARE : rulează 
la Cosmos (orele 18; 20,15).

ELIBERAREA rulează la Fla
căra (orele 15.30: 19).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează

S- P E NT R U TIMPUL DV, LiSERă!
IP"*"  ■  .... - ..... m,,...,...... .1 1- rjui.mrr-i.-ui . jiu im . i. . .-...rr juJ..-TnMr.JI-.-.-II* -a,.. '    ..

la Arta (orele 10.15; 13; 15.45;
19,15)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20.15)

ÎNCEPUTUL ; rulează la Vitan 
(ora 20.15).

MISTERIOSUL X DIN COS
MOS : rulează la Vitan (orele 
15,30: 18).

ANACONDA s rulează la Tim
puri Noi (orele 9—17 în continua
re) : Program de filme documen
tare (orele 19—21).

StMBATA, 10 APRILIE 1971

Opera Română : SPĂRGĂTO
RUL DE NUCI — ora 11 ; RĂPI
REA DIN SERAI — ora 19,30; 
Teatrul de Operetă : LASAȚI-MA 
SA CINT — ora 19,30; Teatrul Na
țional „I. L. Caragiale" (Sala Co
media): SĂPTĂMÎNA PATIMILOR
— ora 15 : AL PATRULEA ANO
TIMP — ora 20; (Sala Studio) : 
TRAVESTI — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CROITORII CEI MARI 
DIN VALAHIA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : D-ALE CARNAVA
LULUI — ora 11; LUCEAFĂRUL
— ora 20; (Sala Studio) : TAN

DREȚE ȘI ABJECȚIE — ora 20; 
(La Sala Dalles) : PLAY STRIND
BERG — ora 20; Teatrul Mic : 
TIMP ȘI ADEVAR — ora 20; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Sa
voy) : BIMBIRICA — ora 19,30; 
(Calea Victoriei) : LA GRĂDI
NA CĂRĂBUȘ — ora 19,30; 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd 
Magheru) : ȘI EU AM FOST IN 
ARCADIA — ora 19,30; (Sala Stu
dio) : SUS PE ACOPERIȘ. . IN 
SAC — ora 20; CÎND LUNA E 
ALBASTRĂ — ora 15; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : POVESTE NE
TERMINATĂ — ora 16; Studioul 
I.A.T.C. ; CARAGIALE... DAR NU 
TEATRU — ora 20; Teatrul Evre
iesc de Stat : OAMENI CARE’ 
TAC — ora 19,30; Teatrul „Țăndă
rică" (Calea Victoriei) : ILEANA 
SINZIANA — ora 10; NOCTURN 
III — ora 21.30; (Str. Academiei) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 10; Teatrul „Ion Va- 
silescu" : DRAGOSTE, BURUIA
NĂ REA — ora 19.30; Circul „Glo
bus" : CIRCUL DIN MOSCOVA — 
ora 19,30

DUMINICA, 11 APRILIE 1971

Opera Română : PRINȚ ȘI 
CERȘETOR — ora 11; TOSCA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
ANA LUGOJ AN A — ora 10,30;

SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragia
le" (Sala Comedia) : HEIDEL- 
BERGUL DE ALTĂDATĂ — 
ora 10 ; MOARTEA ULTIMU
LUI GOLAN — ora 15,30 ; 
SĂPTĂMÎNA PATIMILOR — ora 
20; (Sala Studio) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora
10; SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARĂ — ora 20; Teatrul de 
Comedie : CHER ANTOINE — ora 
10,30; ARCA BUNEI SPERANȚE
— ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra» (Schitu Măgureanu) : 
PLAY STRINDBERG — ora 15; 
PATRU OAMENI FĂRĂ NUME — 
ora 20; (Sala Studio) : GLUGA PE 
OCHI - ora 10; PURICELE ÎN 
URECHE — ora 15; TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 20; Teatrul Mic : PRIMA
RUL LUNII ȘI IUBITA SA — ora 
16; DON JUAN MOARE CA TOȚI 
CEILALȚI — ora 20; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI
CA — ora 19,30; (Calea Victoriei) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; Teatrul ,,C I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : ADIO CHARLIE —
ora 10; BĂRBAȚI FĂRĂ NEVES
TE — ora 15,30; REBELUL — ora 
19,30; (Sala Studio) : NĂZDRĂVA
NUL OCCIDENTULUI — ora 
10,30; O LUNĂ LA TARĂ—ora 16; 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul 
Giulești : TANGO LA NISA —

ora 10; COMEDIE CU OLTENI — 
ora 15; ACEȘTI ÎNGERI TRIȘTI
— ora 19.30; Teatrul „Ion Crean
gă" : COCOȘELUL NEASCULTĂ
TOR — ora 10; ROATA MORII — 
ora 16; PRESTIGIOASA LORE- 
DANA — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C : DIAVOLUL ALB — ora 
20; Teatrul Evreiesc de Stat : 
OAMENI CARE TAC — ora 19,30; 
Teatrul „Țăndărică" (Calea Vic
toriei) : O POVESTE CU CÎNTEC
- ora 11; NOCTURN IV — ora 
21,30; (Str. Academiei) : PUNGU
ȚA CU DOI BANI — ora 11 ; 
Teatrul „Ion Vasilescu" : DRA
GOSTE, BURUIANA REA — ora 
10: FETELE DIDINEI - ora 19,30; 
Circul „Globus" : CIRCUL DIN 
MOSCOVA — orele 11; 15 și 19,30.

SlMBATA. 10 APRILIE 1971

PROGRAMUL I

O 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • 
18,00 Bună seara, fete 1 Bună sea

ra, băieți !. Din cuprins : Lotru la 
cota răspunderii; însemnele unui 
sat contemporan ; Rucăr; Piloți 
pe supersonice; Avanpremieră la 
Festivalul cineamatorilor • 19,15 
Publicitate • 19,20 1001 de seri — 
emisiune pentru cei mici • 19,30 
Telejurnalul de seară • 20,00 ,,50 
de ani, în 50 de evocări" $ 20,10 
Tele-enciclopedia. 12 aprilie — 
lansarea primei nave cosmice 
avînd la bord pe cosmonautul nr. 
1 : Iurl Gagarin. Deriva continen
telor; Struț; Clovn-torero • 21,00 
„Luceafărul" — emisiune de ver
suri Recită actorii : Nicolae 
Brancomir, Adela Mărculescu, 
Septimiu Sever, Ana Barcan, Mar
cel Gingulescu, Tina Ionescu©21,10 
Film serial : „Incoruptibilii". Epi
sodul „Primejdia are aripi" • 
22,00 Fantezie la un cîntec de 
petrecere • 22,30 Telejurnalul de 
noapte Săptămîna sportivă • 
23,00 Cîntă și dansează Sacha 
Distel, Surorile Kessler și bale
tul Lldo-Paris.

PROGRAMUL II

• 20,00 Film artistic : „Jocul de 
cuburi" — reluare la cererea tele
spectatorilor • 21,45 Buletin de 
știri. Sport • 21,55 Selecțluni din 
concertul susținut de Josephine 
Backer la București • 22,40 Film 
serial • „Aghiotantul excelenței 
sale" (ultimul episod).

DUMINICA, 11 APRILIE 1971

PROGRAMUL I

• 8.45 Gimnastica de dimineață
• 9,eo Matineu duminical pentru
copii o 10,00 Viața satului • 11,00 
în reluare, la cererea telespecta
torilor. Box : Cassius Clay-Joe
Frazier @ 12,00 De strajă patriei 
a 12,30 Concert Strauss • 13,00 
Emisiune în limba maghiară
• 14,30 Prelucrări de. muzică 
populară ale compozitorului Con
stantin ArVinte e 14,40 Rugbi : Ro- 
mânia-ltalia în cadrul „Cupei Na
țiunilor". Transmisiune directă de 
la Stadionul Dinamo © 16.15 Stu
dioul „N“ • 18,00 Emlsiunc-con- 
curs cu public : „Unul din doi" 
Transmisiune de la Arad © 19,15 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară ® 20.00 60 de ani în 50 
de evocări © 20,15 Valea Lăpușu- 
lui — emisiune de cîntece și dan
suri populare & 20.40 Film artistic : 
CERCETAȘII DIN TEXAS — 
western-comedie © 21.55 Recital 
Doina Badea • 22,20 Telejurnalul 
de noapte Sport.

PROGRAMUL II

• 20,00 Reîntîlnîre cu personaje 
îndrăgite de copii : Păcală • 20,30 
Stagiune lirică TV : Actul I al 
baletului „Don Quijote" • 21.10 
Actualitatea literară • 21,20 Bu
letin de știri • 21,25 Carnet bucu- 
reștean © 21,35 Romanța nu se 
uită... © 22,00 Reluarea serialului 
de sîmbătă seara.



Inepuizabilul izvor al forței
și trăiniciei orînduirii 

noastre socialiste
1921 -IP71

UNITATEA
social-politică

a întregului popor
Proces legic, obiectiv și necesar, dezvoltarea claselor și structurilor sociale în România socialistă prezintă trăsături 

specifice în diferitele etape ale construcției noii orînduiri. După lichidarea claselor exploatatoare, tabloul structurilor so
cialo a cunoscut importante modificări, afirmîndu-se pronunțai relațiile de colaborare între clasele și categoriile care alcă
tuiesc societatea noastră socialistă.

Evoluția în continuare a României pe drumul socialis mului și comunismului concură la traducerea în viață a pre
viziunii gînditorilor marxiști referitoare la înfăptuirea societății fără clase. în acest sens, analiza dinamicii noilor structuri 
sociale, evidențiază un flux viu, ascendent și ireversibil de omogenizare, avînd determinări legice în dezvoltarea. bazei 
economice și evoluția forțelor de producție. Stimularea conștientă a acestui proces legic de către P.C.R. reprezintă o 
parte inseparabilă a procesului de făurire a societății socia liste multilateral dezvoltate. Oglindind această realitate 
inedită, pagina de față își propune să înfățișeze modificările și tendințele care se manifestă în dezvoltarea claselor so
ciale, modul în care acestea influențează direct organizarea armonioasă a societății, structurile sale politice, sistemul de
mocrației socialiste, exercitarea puterii de stat.

• Cum se ilustrează fluxul viu, ascendent și ireversibil al omogenizării

4 RĂSPUNSURI LA 1
structurilor noastre sociale ? • Prin ce se deosebesc și prin ce se apropie

4 ÎNTREBĂRI muncitorii, țăranii, intelectualii ? • Cum se afirmă rolul conducător al

DE ACTUALITATE j clasei 'muncitoare în condițiile adîncirii democrației ? * Pe ce se înteme

iază și cum se întărește unitatea poporului ?

Sîntem adesea tentați să ne între
băm dacă după instaurarea dic
taturii proletariatului și după su

primarea relațiilor de exploatare din 
România, se mai constată clase sociale 
distincte. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
dupâ desființarea exploatării omului do 
către om si dupâ omogeneizarea struc
turii sociale, nu mai continuă polarită- 
țile opoziționale dintre o grupare socia
lă și alta și nici tendințe competitive cu 
caracter exclusivist. Și atunci mai avem 
de a face cu clase sociale, în accep
țiunea clasicâ a termenului care le-a 
consacrat?

Făurirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate presupune o bază supe
rioară de producție, rezultat al progre
sului permanent al forțelor de produc
ție, și organizarea corespunzătoare a 
structurii societății prin perfecționarea 
necontenită a relațiilor sociale, ceea ce 
va duce la edificarea cu succes a noii 
orînduiri, a societății fără clase, socie
tatea comunistă. Este de la sine înțeles 
că nu atît relația . de polaritate con
feră claselor sociale modalitatea lor 
existențială șî nici . postura lor opo
zițională nu constituie o .dimensiu
ne indispensabilă constituirii lor ca 
atare, ci mai degrabă unitatea, funcțio
nală a societății impune și nivelele ei 
structurale. Structura de olasă nu e alt
ceva decît formația unor paliere ierarhi
zate obiectiv determinate, dispunerea or
donată a unor nuclee de condensare re
lațională, care apar ca formații indepen
dente de individ sau. interese, individuale.

Dar această situație nu coincide cu un 
act mecanic de dispunere lineară a 
acestor componente și nici cu o simplă 
juxtapunere simetrică de fapte șî 
elemente ci corespunde unor procese 
lăuntrice de fixare în nivele organizate, 
potrivit ponderii fiecărei componente în 
parte și în concordanța cu rolul ce îl 
are în cadrul acestei texturi. Astfel, în 
țara noastră, există două clase principa
le. obiectiv determinate (clasa munci
toare și țărănimea), definite prin poziții 
economice diferite și prin modalități dis
tincte de participare la organizarea pro
cesului de muncă.

Totodată, sursele lor de venituri mate
riale le diferențiază fără echivoc, iar 
formele de participare la obținerea cotei 
parte din venitul social sînt cu totul altele 
pentru clasa muncitoare, comparativ cu 
țărănimea cooperatistă, posesoare a 
unei proprietăți de grup asupra mijloace
lor de producție.

Alături de aceste două clase sociale, 
cu rol fundamental în dinamica relațiilor

materiale din țara noastră, există o pă
tură umană cu fizionomie aparte, depen
dentă atît economic, cît și prin origină 
de cele două clase anterior menționate 
și cu continuă raportare procesuală la 
modul lor de a acționa. Această pătură 
socială este intelectualitatea socialistă, 
provenită din rîndurile țărănimii și ale 
clasei muncitoare, fără a se identifica 
însă cu ele.

Structura 
cicliste nu 
aceste trei 
nu subzistă

relațională a societății so- 
este însă reductibilă doar la 
componente sociale și nici 
numai datorită confluenței
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lor activatorii, ci lor li se adaugă și alte 
pături, cum ar fi cele din sectorul ter
țiar, aparatul administrativ etc. și care 
suscită continuu controverse analitice 
între gînditori, mai ales, atunci cînd es*e 
vorba de indicarea criteriilor de clasi
ficare ale acestor pături umane.

Tn limitele lăuntrice ale acestor com
ponenta mari sociala există categorii și 
grupe de oameni, situațional determina
te, există formații profesionale și stări 
organizational», care sînt suficient de

marcate pentru a putea fl luate în con
siderație și care constituie schema spa
țiala a societății noastre socialiste. Ele se 
integrează în manieră unitară în textura 
acestei scheme și se încadrează organic 
în textura ei funcțională, în baza unei 
reale convergențe de interese și a unei 
egale înserări cointeresate în mecanismul 
acestei societăți, unde nu există olasă 
subordonată și clasă supraordonată, cla
să dominantă și clasă dominată, prin 
care fiecare componentă să fie singula
rizată, ci există clase ordonate, cu maxi
mum de intersecții între ele. Această sui
tă maximă de intersecții conferă socie
tății socialiste omogenitate și ritmicitate 
în evoluție,. îi conferă acel echilibru con
tinuu identic cu sine și acea fuziune or
ganică între componente, fără distorsiuni 
de conținut în evoluția sa și fără acele 
intermitențe economice caracteristice 
orînduirii oapitaliste, datorate opozițiilor 
antagoniste dintre clase. P.C.R. se pre
ocupă de întărirea unității social-poli
tice a întregului popor, unitate genera
tă de schimbările revoluționare din so
cietatea noastră. Unitatea social-politică 
a poporului are la bază relații de întra
jutorare, specifice orînduirii socialiste, 
comunitatea de interese a tuturor cla
selor și categoriilor sociale. în scopul a- 
firmării tot mai pregnante a acestei u- 
nități P.C.R. a creat Frontul Unității So
cialiste în . care .sînt reprezentate toate 
forțele sociale din țara noastră.

Ceea ce caracterizează funcționarea 
organică a societății socialiste și ceea 
ce-i conferă în fapt viabilitate este per* 
manenta posibilitate a trecerii Indivizi
lor dintr-o clasă profesională la o alta, 
în funcție de treapta de calificare rea
lizată și în funcție de posibilitățile de 
ascendență poliprofesională. Astfel, In
sul, în cadrul acestei mobilități de clasă 
sau de categorie profesională, nu mal 
e atît dependent de un cadru exterior 
sieși și nu mai apare raportabil exclu
siv la o suită întîmplătoare de stări con
juncturile ci promovarea sa socială și 
trecerea dintr-un palier social în limitele 
altuia pentru care el optează, apare ca 
o funcție a sa, ca o însușire a sa, ceea 
ce de fapt și constituie atributul funda
mental al societății noastre socialiste.

Realizarea politicii partidului presu
pune participarea tot mai largă a între
gului popor la opera de construcție e- 
conomică și socială, la dezvoltarea de
mocrației socialiste, astfel ca oamenii 
muncii, — muncitori, țărani, intelectuali 
— să-și aducă o contribuție tot mai 
mare la construirea societății socialiste.

Rolul conducător
al clasei muncitoare

și dezvoltarea

dr. ION

Existența și dezvoltarea 
României socialiste contempo
rane este indisolubil legată de 
eroica clasă muncitoare, de ro
lul hotărîtor pe care îl are a 
ceasta clasă, ca forță socială 
conducătoare, și. avangarda sa 
revoluționară, Părtidul Comu
nist Român Exploatată și asu
prită în trecut, clasa muncitoa 
re din România, a devenit stă- 
pînă, alături de întregul po
por, asupra mijloacelor de pro
ducție ; ea este deținătoare, îm
preună cu poporul, a puterii 
politice.

Rolul social diriguitor 
al clasei muncitoare în 
societatea românească 
contemporană se reali
zează și se afirmă înain
te de toate prin condu
cerea întregii societăți 
de către partidul ei de 
clasă, partidul comunist,

precum și prin organele statu
lui nostru socialist, care sînt 
organe ale puterii poporului 
muncitor. Compoziția socială a 
partidului și componența orga
nelor sale de conducere la cele 
mai diferite nivele, componen
ța Marii Adunări Naționale, a 
consiliilor populare, a celorlalte 
organe ale puterii de stat o- 
glindesc caracterul muncitoresc 
al partidului și al puterii de 
stat, rolul primordial, al mili- 
tariților ridicați din rîndurile 
clasei muncitoare, care acțio
nează împreună cu cei mai îna
intați reprezentanți ai țărăni
mii, ai intelectualității, ai ce
lorlalți oameni ai muncii. Ase
menea realități evidente exis
tente în țara noastră infirmă 
tezele care subestimează rolul 
clasei muncitoare în conducerea 
societății socialiste. în condi
țiile victoriei socialismului, ale 
dezvoltării multilaterale a noii 
societăți, clasa muncitoare 
rămine în continuare legată 
de sectorul hotărîtor, cel mai 
dinamic al economiei naționale 
— industria, de a cărei dezvol
tare depind modernizarea în
tregii economii, progresul între
gii societăți. Este grăitor în a- 
cest sens faptul că lucrătorii 
din industrie furnizează peste 
54 la sută din venitul național 
Clasa muncitoare a fost și ră- 
mîne clasa cea mai omogenă, 
purtătoare consecventă a ideo
logiei marxist-leniniste, a idei
lor socialismului, luptătoarea 
cea mai hotărîtă pentru trans
formarea radicală a societății 
în spiritul acestor idei.

Experiența bogată acumulată 
în conducerea societății, capa
citatea mobilizatoare, spiritul 
de disciplină și organizare 
care-i sînt proprii și pe care le 
imprimă întregului popor, con-
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secvența și fermitatea politică, 
înalta sa conștiință revoluțio
nară situează clasa muncitoare 
în fruntea luptei întregii na
țiuni pentru progresul constant 
al României pe drumul socialis
mului. în anii socialismului, 
sub imperiul progreselor mari 
realizate în economia româ
nească, pe calea industrializării 
și modernizării, a dezvoltării 
impetuoase a forțelor de pro
ducție, a științei și tehnicii au 
avut loc importante și structu
rale mutații în interiorul a- 
cestei clase fundamentale și di
riguitoare a societății noastre 
contemporane. Dinamismul a- 
cestui proces este ilustrat pe 
de o parte de ritmul ranid al 
sporirii numărului de munci
tori, care s-a ridicat de la cca 
un milion de persoane în 1938 
la peste 3 600.000 în 1969 Crește
rea mai accentuată a număru
lui muncitorilor în raport cu 
alte categorii de salariați a dus 
la sporirea ponderii lor în to
talul salariaților de la 57.6 la 
sută în 1950 la peste 73 la sută 
în 1969 La sfîrșitul anului 1969. 
ponderea muncitorilor din in
dustrie reprezenta 47.3 la sută 
din totalul muncitorilor pe în
treaga economie națională. Par
tea cea mai numeroasă a mun
citorimii industriale este con
centrată în ramura construcții
lor de mașini. a prelucrării 
metalelor și în industria chi
mică. Pe de altă parte, apli
carea pe scară largă a realiză
rilor științei și tehnicii, diver
sificarea economiei au determi
nat și generează constant mu
tații adinei în diviziunea mun
cii, în structura profesională a 
plasei muncitoare, în nivelul și 
varietatea pregătirii muncito
rilor. Extinderea proceselor teh
nologice moderne, a mecaniză
rii și automatizării solicită din 
partea acestora însușirea temei
nică a unor cunoștințe științi
fice din cele mai diverse do
menii ale cunoașterii, contri
buind la atenuarea deosebirilor 
esențiale dintre munca fizică și 
cea intelectuală, la creșterea 
rolului și ponderii activităților 
intelectuale în ansamblul celei 
productive a muncitorilor. Toa
te acestea dezvoltă puternloacestea dezvoltă puternic

receptivitatea muncitoru
lui față de ceea ce este 
nou, înaintat, trăsătură 
care constituie de fapt 
unul dintre elementele 
importante ce situează în 
mod obiectiv clasa mun
citoare în primele rînduri 
ale luptei pentru elimi
narea vechiului, a ruti
nei, ale activității îndrep
tate spre perfecționarea 
continuă a vieții econo
mice și sociale.

Procesul amplu de ridicare a 
nivelului de cultură al mun
citorilor, lărgirea orizontului 
științific și îmbogățirea expe
rienței lor social-politice con
tribuie activ la dezvoltarea în 
rîndul clasei muncitoare, ca și 
a celorlalți oameni ai muncii, 
a conștiinței socialiste. Militînd 
pentru transformarea societă
ții, clasa muncitoare se trans
formă pe sine însăși, își mode
lează natura socială și fiziono
mia spirituală în raport cu 
noile realități, cu cerințele 
noii etape ale dezvoltării 
României, pe calea socialismu
lui.

Cimentarea unității societății 
noastre este rezultatul firesc 
al exercitării rolului conducă
tor în societate, de către clasa 
muncitoare, în frunte cu parti 
dul ei comunist.

Continua omogenizare a so
cietății noastre, proces profund 
dialectic, este întemeiată pe 
comunitatea de interese econo
mice, politice și ideologice a' 
oamenilor muncii, pe ștergerea 
într-un interval istoric îndelun
gat a discrepanțelor esențiale 
dintre clasele și păturile socia
le. Aceasta înseamnă că exer
citarea rolului conducător al 
clasei nu poate face abstracție 
de schimbările intervenite în 
structura și poziția claselor. și 
grupurilor sociale. Consider de 
asemenea ca eronate șl dău
nătoare încercările de a 
prezenta rolul conducător al 
clasei muncitoare după victoria 
deplină și definitivă’ a socia
lismului, într-o societate socia
listă în plină maturizare, ca 
un regim de dominație arbi
trară a acestei clase față de - 
lelalte categorii de oameni 
muncii. Dimpotrivă,

ce
ai

acest rol presupune

o activitate 
de influențare 
și ideologică 
de clasa mun-

și partidul ei.

o 
largă democrație, forme 
și metode politice speci
fice relațiilor de unitate 
și alianță, 
susținută 
politică 
exercitată 
citoare
Adîncirea democrației a- 
pare astfel ca o condiție 
necesară pentru exerci
tarea rolului conducător 
al clasei muncitoare.

Mai mult decît atît, democra
ția este o condiție indispensa
bilă pentru însăși participarea 
efectivă a muncitorilor la con
ducerea statului, la adoptarea 
deciziilor în problemele activi
tății productive, politice, socia
le. în dubla lor calitate, de pro
prietari și producători, muncito
rii participă direct la conduce
rea întreprinderilor prin activi
tatea desfășurată de adunările 
generale ale salariaților, investi
te cu largi competențe; ei au re
prezentanți de drept în comi
tetele de direcție. Reprezen
tanții sindicatelor, organizații a 
căror menire în societatea 
noastră a fost definită de Ple
nara C.C. al P.C.R. din februa
rie a.c. și recentul Congres al 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, fac parte din 
guvern, din organele de con
ducere colectivă ale ministere
lor, centralelor și combinatelor 
industriale. Asociate cu forme
le democrației reprezentative, 
care antrenează participarea 
deputaților oamenilor muncii în 
organele puterii de stat centra
le și locale, cu celelalte forme 
statale și obștești de consul
tare și activitate politică a ma
selor largi de cetățeni, toate a- 
cestea alcătuiesc un sistem cu
prinzător, în continuă perfec
ționare și dezvoltare, care per
mite manifestarea fiecărui mun
citor, a fiecărui om al muncii 
în viața socială, în realizarea 
complexei opere de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Țărănimea

o importantă forță 
a progresului social

Conf. dr. SANDU COSTACHE

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate este ope
ra întregului nostru popor, con
dus de unicul reprezentant al 
intereselor sale — Partidul Co
munist Român. O contribuție 
crescîndă la edificarea socialistă 
a țării o aduce și țărănimea — 
clasă socială principală a socie
tății noastre. Sute de ani po
tențialul revoluționar al țără
nimii, imposibil de dimensio
nat, a simțit nevoia unui con
ducător care să-1 canalizeze 
spre împlinirea aspirațiilor. 
P.C.R. a pus bazele alianței cla
sei muncitoare cu țărănimea 
dînd astfel naștere celei mai 
uriașe forțe sociale ce a schim
bat din temelii vechea orîn- 
duire a României. Astăzi, țără
nimea continuă să fie sprijinul 
de nădejde al clasei muncitoa
re, participant activ la realiza
rea politicii economice și so
ciale a P.C.R. Amploarea și in
tensitatea participării țărănimii 
este consecința firească a pozi
ției sociale, bazată pe existența 
proprietății cooperatiste. Noii»3 
relații de producție instaurate la 
sate în procesul cooperativizării 
agriculturii au creat noi jaloane 
în viața țărănimii, au determi
nat schimbarea rolului său în 
societate și și-au pus amprenta 
asupra microstructurii sale so
ciale.

Tn condițiile socialismu
lui, țărănimea a devenit 
o clasă omogenă, avînd 
interese comune și parti- 
cipînd alături și sub con
ducerea clasei muncitoare 
la treburile societății. O 
astfel de trăsătură defini
torie este o realizare a so
cialismului și exprimă, în 
esență, o profundă revo
luție la sate.

Pe fundalul procesului de in
dustrializare socialistă — con
stantă definitorie a politicii 
P.C.R., a avut loc o modificare 
treptată a raportului» dintre 
populația ocupată în ramurile 
neagricole în principal, în pro
ducția materială, în industrie. 
Această mutație constituie o le
gitate a progresului general, ca
racteristică țărilor industriale, 
de ordin cantitativ și calitativ în 
economia națională, inclusiv în 
agricultură.

Deși lapidare, datele atestă in
tensitatea manifestării acestei 
legități și în țara noastră, relie
fează semnificația ei economică 
și social-politică. Dacă în anul 
1948 în agricultură era ocupată 
80 la sută din populația activă a 
țării, la sfîrșitul anului 1970 ea 
reprezenta ceva mai puțin de 50 
la sută.

în cursul cincinalului 1966— 
1970, din rîndurile țărăni
mii s-au desprins circa 
600 000 persoane, care au de
venit salariați în diferite ra
muri neagricole. Partea covîrși- 
toare s-a îndreptat spre Indus
trie, ceea ce echivalează cu spo
rirea eficienței sociale a muncii. 
Anual în rîndurile clasei mun
citoare au intrat circa 80 000 
persoane.

Promovarea largă și ac
celerată a progresului 
tehnic în agricultură, ex
tinderea mecanizării lu
crărilor agricole au deter
minat, totodată, și modifi
cări în caracterul muncii 
agricole, care devine tot 
mai mult o varietate a 
muncii industriale, în mi
crostructura țărănimii.
intensifică procesul de 

"" munca
și cea industrială, 
ponderea muncilor 

............... ceea

Se i ______  r__.
interpătrundere între 
agricolă 
crescînd 
cu caracter industrial, ___
ce duce la sporirea numărului 
de muncitori și îndeosebi a unor 
profesii ca : tractorist, mecanic 
agricol, electrician, lăcătuș, 
strungar, sudor etc. în prezent, 
în I.A.S. lucrează 260,6 mii mun
citori agricoli, în I.M.A., 83 572 
de muncitori din care 72 866 sînt 
tractoriști și mecanizatori. în a- 
celași timp, dezvoltarea intensi
vă a agriculturii adîncește și 
lărgește diviziunea profesională 
a muncii, în cadrul căreia se 
detașează profesiile care cer o 
muncă calificată și cunoștințe 
profunde din alte domenii co
nexe : legumicultor, pomicultor, 
viticultor, crescător de bovine, 
ovine, păsări etc. Coordonarea 
activității de ansamblu a aces
tor lucrători, îmbunătățirea 
muncii de organizare, planifica- 
care și conducere determină for
marea de cadre competente din 
rîndurile țărănimii cu cunoștin
țe temeinice nu numai din do
meniul agrar, ci și al economiei 
în general, al dreptului : pre
ședinți, contabili, casieri, bri
gadieri etc.

Direcțiile dezvoltării agricul
turii î-n actualul cincinal con
verg spre intensificarea produc
ției agricole, spre accelerarea 
modernizării ei. Dezvoltarea ba
zei tehnico-materiale a agricul
turii vizează, în principal, diver
sificarea gamei de mijloace de 
muncă mecanice, de tractoare și 
mașini agricole. La sfîrșitul a- 
nului 1975 agricultura va avea 
la dispoziție 120 000—130 000 
tractoare fizice, încheindu-se 
astfel în linii generale, procesul 
de mecanizare complexă a agri
culturii ; se vor amenaja pentru 
irigații circa 2,4 milioane hecta
re, ceea ce va situa România pe 
o poziție fruntașă în ierarhia ță
rilor europene • cantitatea de în
grășăminte va crește de trei ori, 
ceea ce va permite apropierea a- 
griculturii țării - noastre de ni
velul consumului la hectar exis
tent în țările europene dez
voltate.

Tn acest context, semnificația 
unei astfel de politici agrare se 
va concretiza în noi mutații 
structurale în condițiile și con
ținutul muncii agricole în creș
terea gradului ei de complexi
tate, în pregătirea profesională, 
în profilul spiritual al țărănimii, 
în modul ei de viață. Pe scurt, 
se va accentua procesul de di
versificare profesională, cu con
secințele ce decurg din mutații
le microstructurale.

I Implicațiile de natură e- 
conomică ale revoluției 
tehnico-științifice contem
porane în agricultură de-

termină necesitatea lărgi
rii ariei de cunoștințe 
profesionale și a orizon
tului cultural, o stăpînire 
a mînuirii noilor mijloace 
de muncă moderne, creș
terea simțului de răspun
dere pentru activitatea 
productivă, schimbări în 
psihologia țărănimii re
flectate într-o înaltă dis
ciplină socialistă a mun
cii.

Noul mod de muncă și de via
ță, nivelul cunoștințelor repre
zintă premisa necesară intensi
ficării participării țărănimii la 
conducerea problemelor de an
samblu pe plan național și 
local. Măsurile privind crea
rea consiliilor intercoopera- 
tiste, perfecționarea organizării, 
planificării și conducerii agricul
turii expuse de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1970 oferă un cadru 
propice manifestării inițiativei 
creatoare a țărănimii în luarea 
deciziilor și soluționarea multi
plelor și complexelor sarcini ale 
edificării unei agriculturi mo
derne,

Țărănimea cooperatistă prin 
rolul pe care-1 are în societa
tea românească devine tot mai 
mult un factor de accelerare a 
progresului economic și social. 
Receptivitatea crescîndă la cu
ceririle științei și tehnicii o a- 
iută la îmbogățirea cunoștințe
lor teoretice și practice atît de 
necesare creșterii producției a- 
gricole, legată tot mai mult de 
tot ce este mai nou, țărănimea 
cunoaște profunde transformări 
în viața sa economică și so
cială.

Profundele mutații economice 
ce au loc în țara noastră au de
terminat și implicații adinei a- 
supra procesului de omogenizare 
socială a țării. Se intensifică 
omogenizarea socială, exprima
tă prin înlăturarea deosebirilor 
esențiale între clasele sociale, 
prin diminuarea discrepanțelor 
economice și social-culturale 
dintre sat și oraș, dintre munca 
fizică și cea intelectuală, prin 
unitatea de interese a întregu
lui popor. In această direcție, o 
semnificație de rezonanță majo
ră o prezintă accelerarea proce
sului de extindere a relațiilor 
dintre unitățile agriculturii coo
peratiste pe de o parte și între
prinderile agricole de stat, uni
tățile economice, de stat și cele 
ale cooperației de consum și 
meșteșugărești, pe de altă parte, 
proces care intensifică moder
nizarea agriculturii, valorifi
carea superioară a resurselor 
materiale și de muncă din a- 
ceastă ramură a econo
miei nați.onale, dinamizează 
consolidarea unităților coopera
tiste și impulsionează omogeni
zarea socială a satelor. în acest 
sens* s-a subliniat la Plenara 
C.C. al P.C.R., „prin cooperarea 
între sectorul de stat și cel co
operatist se 'face un pas înainte 
spre apropierea cplor două sec
toare socialiste, spre omogeni
zarea socialistă a satului".

într-adevăr, procesul adîncirii 
și lărgirii socializării producției 
și a muncii apropie cele două 
sectoare de bază ale agriculturii 
atît în direcția dezvoltării și 
perfecționării forțelor de pro
ducție, cît și a relațiilor de pro
ducție. Se amplifică gradul de 
complexitate a raporturilor so
ciale, se așează pe temelii supe
rioare alianța dintre clasa mun
citoare și țărănimea cooperatis
tă, se diversifică raporturile din
tre ele și se apropie nivelul 
standardului lor de viață, se in
tensifică procesul apropierii din
tre ce.'? două forme de proprie
tate socialistă, ceea ce reprezin
tă un pas important In omoge
nizarea socială a țării. Fără în
doială, acest proces complex 
prezintă un caracter dinamic, cu 
implicații multiple asupra pro
gresului general al economiei 
naționale și care va influența 
profund viața satului socialist, 
nivelul de civilizație a peisaju
lui social din mediul rural.

Intelectualizarea
un proces

obiectiv, necesar
IONEL NICOLAE

Ca urmare a transformărilor 
structurale, adine înnoitoare pe 
care societatea românească le-a 
înregistrat în anii de după Eli
berare, în perioada revoluției și 
construcției socialiste îndeosebi, 
intelectualitatea a dobîndit un 
nou statut social, a devenit o 
importantă categorie socială, 
constituind un sprijin de nădej
de al partidului comunist. Este 
important de subliniat că P.C.R. 
a știut să cîștige cea mai 
mare parte a intelectualității, la 
cauza revoluției socialiste, prin 
politica sa ce răspundea dorin
țelor ei de progres și prospe
ritate, de democrație și aspira
ții patriotice. Personalități de 
seamă ale vieții culturale și 
științifice, sub conducerea parti
dului, și-au adus o contribuție 
deosebită la instaurarea socia
lismului în România. Ponde
rea crescîndă a intelectualității 
în totalul populației active a 
țării apare astăzi ca rezultatul 
firesc al ridicării nivelului de 
instruire și cultură al poporu
lui român și, în același timp, 
răspunde unor tendințe obiec
tive ale dezvoltării lumii con
temporane, puternic marcate de 
revoluția științifică-tehnică. Ul
timele date de sinteză pu
blicate — „Comunicat cu 
privire la îndeplinirea pla
nului de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România în perioada 1966— 
1970“ — indică, la o popu
lație de 20 400 000 de locui
tori (la 1 ianuarie 1971), un nu
măr de 5100 000 de salariați. E- 
conomia națională dispunea, la 
finele anului 1970, de 315 000 ca
dre cu pregătire superioară și 
de 750 000 de cadre cu pregătire 
medie. în prezent, fiecare al 
cincilea locuitor al țării este e- 
lev sau student, este în plină 
desfășurare generalizarea învă
țămîntului. de 10 ani și a fost 
încheiată în linii generale acțiu
nea de cuprindere în școli a co
piilor în vîrstă de 6 ani. Numă
rul studenților la cursurile de 
zi, serale și fără frecvență . este 
de aproape 152 000, de 6 ori mai 
mare decît în anul 1938, ceea ce 
face să revină 75 de studenți la 
10 000 do locuitori, față de nu
mai 17 în urmă cu 33 de ani.

Sînt, toate acestea, cifre deo
sebit de elocvente, dar ele tre
buie raportate la realitățile 
vechi și noi de ansamblu, tre
buie înțelese în însuși contextul 
devenirii României dintr-o țară 
preponderent agrară, sfîșiată de 
adinei contradicții sociale, avînd 
un mare număr de analfabeți, 
într-un stat îndustrial-agrar, 
ureînd neabătut noi și noi trep
te de progres și civilizație mo
dernă, socialistă.

în mod obiectiv, diver
sificarea activităților și 
creșterea gradului lor de 
complexitate — impuse 
de dezvoltarea societății 
noastre socialiste și, în 
primul rînd, de creșterea 
economic?; deosebit de 
dinamică — au dus la 
proliferarea i telectuali- 
tății, cu precădere a celei 
tehnice, dar și la extin
derea structurii profesio
nale a cad-elor cu pregă
tire superioară.

Microstructura Intelectualită
ții pe timpul regimului burghe- 
zo-moșieresc se distingea prin 
faptul că ponderea cea mai mare 
revenea intelectualilor din do
meniul juridic. Or, după datele 
recensămîntului din 1966, putem 
constata că mai bine de 48 la 
sută din intelectuali — așadar, 

•cei mai mulți — absolviseră fa
cultăți cu profil tehnic, cca 12 
la sută — cu profil medico-far- 
maceutic, peste 12 la sută — 
cu caracter economic, iar 26 Ia 
sută — universitar-pedagogic. 
Numai în ultimul cincinal eco
nomia națională a primit 43.000 
de ingineri, 8 300 de economiști, 
7 700 de medici și farmaciști.

Intelectualitatea țării noastre 
reunește într-un tot unitar for
țele mai multor generații, dar 
cea mai mare parte a sa — 
peste 87 la sută — o reprezintă 
absolvenții învățămîntului supe
rior din anii de după Eliberare, 
este produsul înălțării spre cul
tură și știință a fiilor de oa
meni ai muncii de la orașe și 
sate, incluzînd români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități.

Tocmai de aceea, prin
cipala trăsătură distincti
vă a intelectualității 
României socialiste este 
legătura indisolubilă cu 
poporul său a cărui parte 
integrantă este și pe care, 
sub steagul partidului co
munist, îl slujește cu de
votament.

și sta- 
o înaltă 
intelec-

Partidul comunist 
tul socialist acordă 
prețuire activității 
tualilor, care-și consacră cu
noștințele, capacitatea creatoare
și talentul lor operei de propă
șire a patriei, de ridicare a bu
năstării- materiale și culturale a 
celor ce muncesc. Oamenii mun
cii. intelectuale au larg deschise 
orizonturi de dezvoltare și afir
mare, li se Oferă condiții mate
riale tot mai bune, dispun de 
un climat deosebit de propice 
valorificării activității specia
liștilor, aplicării creației lor, 
punerii în circulație — ca bu
nuri ale întregii națiuni socia
liste — a operelor destinate în
nobilării spirituale a poporului.

Grație generalizării învăță
mîntului de 10 ani, aplicării 
programului de pregătire a ca
drelor cu studii medii și supe
rioare de specialitate potrivit 
necesarului în perspectivă al e- 
conomiei naționale, prin tradu
cerea în viață a întregului an
samblu de măsuri prevăzute de 
Congresul al X-lea al P.C.R., 
procesul de intelectualizare a 
populației — fenomen social-o- 
biectiv rtecesar — se accen
tuează, pregătirea intelectuală 
a tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii se adîncește și se per
fecționează. Treptat, se vor li
chida deosebirile esențiale din
tre munca fizică, manuală și 
cea intelectuală, dintre sat și 
oraș.
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.„Teatrul de astăzi înseamnă activitate ierar
hizată și vetustă ; o capelă pentru cîțiva aleși 
care asistă indiferenți. Totul a îmbătrînit — lo
curile, spiritele. Teatrele sînt acum muzee, atît 
de sărace și neconfortabile spiritual îneît îți 
trebuie curaj, ca public, să le calci pragul”. O- 
pinia, vehement contestatară, aparține unui re
gizor argentinian, destul de tînăr, Jeorge La
velli, partizan al avangardei, militant al înnoi
rii teatrale. El, ca și Grotowski. Arrabal sau 
Handke, Peter Brook sau Sandro-Key Aberg 
resping pozițiile statornicite, se delimitează de 
ele prin prezentarea altora, cu totul noi. Dar 

a înnoirea este însăși o lege a firii teatrului : de 
' cînd lumea, teatrul s-a inovat pentru a se ține 

în pas cu lumea. E adevărat, progresul actual, 
viteza schimbărilor impun căutări mai îndrăz
nețe, nu numai pentru adecvarea teatrului ac
tual la spiritul epocii, ci chiar pentru cel viitor 
care se prefigurează extrem de apropiat. Cău
tările și-au găsit întrucîtva termenul (întrucît- 
va, fiindcă Lavelli, de pildă, nu-1 acceptă echi- 
valîndu-1 cu neputința) în experiment, iar tea
trul care le practică — teatru experimental : 
există, oare, un asemenea teatru astăzi, ori e- 
xistă de fapt teatre experimentale? ”

cialiștî neagă prima ipoteză, recunoscînd doar 
existența unei dramaturgii care exprimă for
me noi, descoperită de regizori, pionieri ai ge
nului, în stare s-o prezinte la justa ei valoare. 
După aceleași opinii, se recunosc ca atare tea
trele experimentale — termenul căpătînd deci 
un aspect instituționalizat; aceste teatre au ca 
scop căutarea și găsirea mijloacelor noi de ex
primare, atît pentru dramaturgia nouă, cît și 
pentru cea clasică. Ea Belgrad, există Atelier 
212, la Vroclav, „Laboratorium", la Moscova 
studioul — III al MHAT-ului, după cum există 
și altele, — mai mult sau mai puțin stabile — 
în numeroase țări europene sau americane. In
tre altele, preocupările și practica lor au făcut 
și fac obiectul unor consfătuiri internaționale, 
ca de pildă bienalele de la Paris. Veneția, ori 
întrunirile anuale de la Belgrad. Tema respec
tivă nu lasă indiferent teatrul românesc, noto
riu. valoros și totdeauna modern. Intervențiile 
calificate la asemenea întruniri, ca și exempli
ficările produse cu aceleași prilejuri prin spec
tacolele noastre au atestat mobilitatea de gîn- 
dire a artiștilor români, reușitele lor în efor
tul actual de resurecție teatrală.

— spune în replică Radu Ni- 
chita. în schimb, calitatea cău
tărilor novatoare ale unor spec
tacole („Furtuna antirasistă”, 
„în căutarea unui erou“) aceas
ta, și nu ambianța de joc, m-au 
impresionat intr-adevăr”.

Sala are însemnătatea ei a- 
tunci cînd vrej ceva precis de 
la public. Living Theater, iti
nerantul teatru american, vrea 
să comunice cu publicul său 
prin „șoc fizic”, scotîndu-1 din 
apatie cu mijloacele cele mai 
dure si mai directe. Pentru a- 
ceasta. desigur, preferă o sală 
în care să ajungă la spectatori 
cît mai sigur. Totuși, se pare că 
nu totdeauna contează distanța 
și, deci, sala special amenajată. 
Un singur exemplu : Sovrem- 
menikul a jucat ani de-a rîn- 
dul — și cu mare audiență la 
publicul tînăr — pur și simplu 
în holul unui hotel, la ore care 
se apropiau de miezul nopții.

trului său experimental. Desigur, 
aceasta n-o pot face studiourile 
cu ajutorul subtextelor literare 
(„Logodnice la Paris” ori „Băr
bați fără neveste”), nici 
improvizațiile regizorale 
scop și fără valoare, nici 
distribuții de mina a cincea, ori 
producții sporadice. Multi di
rectori de teatru ne-au explicat 
astfel activitatea intermitentă 
ca durată și valoare a studiou
rilor : antrenarea aici a actori
lor valoroși încurcă programa
rea lor în restul teatrului, or, 
obligațiile financiare impun în- 
tîi de toate spectacolele de pe 
„scena mare”, care aduc înca
sări. în consecință, repertoriul 
studiourilor rămîne de multe 
ori la dispoziția cadrelor mai 
puțin utilizate. — uneori justi
ficat, motiv pentru care regizo
rii dezarmează iar studioul nu 
funcționează. Există însă si ca
zuri cînd dificultățile organiza-

prin 
fără 
prin

INIȚIATIVE PROPRII
Sub acest imbold novator, cu cît- 
va timp în urmă, a suscitat inte
res și cadrul instituțional al cău
tărilor : paralel cu activitatea 
scenelor mari, s-au înființat în 
anii trecuți studiouri experi
mentale. menite să fie perma
nent fermenți ai noului. 
București, Teatrul Nottara 
deschis drum inițiativei 1 
promovarea unor noi formule 
regizorale și a unor noi piese 
originale, urmat apoi, atunci, 
de Teatrul Mic în țară. Timi
șoara a făcut cîțiva pași intere- 
sanți, sau’ mai ales Aradul, apoi 
Naționalul ieșean care benefici
ază de un public receptiv — mai 
ales studențimea — și de exis
tența unor animatori și realiza
tori tineri, și-a continuat, pînă 
de curînd. o asemenea activi
tate. în ultima vreme, însă, 
interesul pentru studiourile ex
perimentale a scăzut sensibil, 
izbînzi și căderi trecînd în do
meniul amintirii : la București 
studiourile au devenit inexis
tente, iar în provincie, cu ex
cepția teatrelor din Arad și Pi
tești. au rămas mai degrabă 
simulacre, cu o respirație in
termitentă. Și totuși, teatrul 
românesc nu e vetust,' locurile 
$1 spiritele n-au îmbătrînit în 
asemenea măsură îneît să nu i 
se calce pragul, cum amenință 
dinamitard Lavelli. Dimpotrivă. 
Elemente ale noului sînt promo
vate pretutindeni și inovația a- 
liată cu tradiția îi certifică 
valoarea. Să nu fi fost atunci 
prin nimic utile studiourile ex
perimentale ? Cum s-au dizol
vat energiile novatoare. în a- 
ceste lăcașuri special destinate ? 
Ce s-a întîmplat cu pasiunea a- 
cestor căutători ? Activitatea 
studiourilor nu s-a dovedit a fi 
necesară pentru activitatea pre
zentă și nici pentru cea vii
toare ?

Asemenea întrebări ne-au de
terminat să investigăm situația 
actuală din teatrele care iniția- 
seră experimentul serios si fruc
tuos. atît în Capitală, cît și în 
restul țării. La aceste întrebări 
ne-au răspuns 8 direptori de 
instituții dramatice, oferind ex
plicații, informații și propuneri.

POZITIV SI NEGA
TIV ÎN EXPERIENȚA 
STUDIOURILOR. Deci- 
pozitiv, efectul revigorant 
în arta spectacolului. Horia Lo- 
vinescu își amintește cu nostal
gică admirație de reușita unor 
reprezentări care purtau pecetea 
valoros novatoare în „Viziuni 
flamande”, „3—3—3“, „Eroii”, 
„Femei singure”. Teatrul Mic a 
izbutit cu schițele lui Caragiale 
și „Cîntăreața cheală” demon
strația sa de continuitate în 
dramaturgie. „Anotimpurile” 
regizat de Aurel Manea n-a 
fost uitat nici astăzi la Timi
șoara, Cornel Sturz.u la Na
ționalul ieșean, apreciază 
laudativ spectacolul experi
mental „Troienele" regizat 
de Anca Ovanez. Ed. Covall, 
directorul Teatrului tineretului 
din Piatra Neamț, afirmă că 
majoritatea spectacolelor puse 
aici în scenă (deși nu e o scenă 
intitulată special experimentală) 
de către Radu Penciulescu, Ton 
Co jar, Dinu Cernescu. 
Șerban, au reprezentat 
rodul unei experiențe 
Dinischiotu apreciază 
proaspăt adus de studioul 
teștean prin spectacolele „Vocea 
umană” sau „Jurnalul unui ne
bun” regizate de Radu Boro- 
ianu, precum și utilitatea „Ate
lierului” în crearea climatului 
artistic. Aceleași teatre subli
niază ca realizări consemnabile 
pe marginea dramaturgiei pre
zentate. consacrarea unor scrii
tori, jucați în debut pe 
scena studiourilor experimen
tale. „Iertarea” de I. Băieșu a 
avut premiera pe tară la „197” 
din Arad si tot așa se va în-

Unii spe-

STUDIOURILE

Andrei 
fiecare 
noi. 0.

aerul 
pi-

tîmpla si cu altă piesă, „Vino
vatul”, de același autor. Teatrul 
Noțtara a lapsat dramaturgi ca 
Iosif Naghiu. Leonida Petrescu, 
la Pitești s-au jucat piese ale ti
nerilor dramaturgi Gh. Astaloș, 
Cezar
Chitic. De fapt, după 
directorului „Casandrei”, _ 
Dimiu, acesta ar putea fi 
merit de frunte al studiourilor : 
promovarea tinerilor dramaturgi, 
care se anunță în mod real ca 
certe valori. Dar iată că toc
mai o asemenea lăudabilă in
tenție a reușit să compromită 
pur și simplu activitatea acestor 
instituții. Texte slabe, aparți- 
nînd unor autori netalentați 
strecurate prin obscure mașina
ții în repertoriul studiourilor j 
texte care nu justificau dorința 
novatoare sau posibilitatea crea
toare a realizatorilor; texte, 
deci, care nu puteau în
truni adeziunea publicului 
și care au săpat la teme
lii încrederea în eficiența 
experimentului instituționali
zat, (De pildă și acum studioul 
ieșean e amenințat de o „pro
ducție” dramatică, „Visul”). Se 
pare însă că nu numai rebutu
rile dramaturgiei originale au 
izbutit aceasta : conducerea u- 
nor treatre, în goană după cîști- 
guri de casă, au pus pe „scena 
mică”, destinată a fi laborator 
al calității, piese comerciale — 
dramolete ieftine, comedii ba
nale etc — aparținînd drama
turgiei străine de slabă cali
tate. Regizorii n-au mai avut 
ce renova, actorii au înțeles că 
forarea 
straturi 
torii au 
sară.

Aceiași directori de 
ne-au expus, însă, drept 
tive ale decesului experimen
tal și alte explicații care nu vi
zează direct obiectul artistic. De 
pildă : lipsa unei săli adecvate.

uiamaiuifii vrii. naiaiuț, 
Ivănescu, Paul Cornel 

opinia 
Mihai 

un

calitativă nu 
mai adinei, iar 
tras concluzia

vizează 
specta- 

nece-

teatru 
mo-

E drept, sală specială n-are de
cît teatrul din Arad, „197“ și 
Naționalul din Iași, „Studioul 
tînărului regizor”. La Timișoara 
„Studio-172” și „Pro juventutis” 
s-au dovedit a fi autofage. dar 
directorul proaspătului național 
afirmă că esența activității no
vatoare a studioului a urcat pe 
scena mare. Ceea ce nu e rău 
și în plus e adevărat ; recen
tul „Mockinpot" îl confirmă. 
Vlad Sorianu conducătorul tea
trului băcăuan deplînge însă 
lipsa scenei speciale căci „Cla
virele în oraș”, spectacol expe
rimental al tînărului actor So
rin Postelnicu. l-a convins odată 
în plus de utilitatea unei 
menea inițiative artistice, 
teatrul nu poate apela 
eventual la Clubul presei, 
ce, se pare, că nu poate fi 
cea mai bună soluție.

E NEAPĂRAT UTILA 
SALA? „Da. Apropie publicul, 
afirmă Mihai Dimiu Teatrul eu
ropean e înfeudat scenei-cuție, 
„cutie de iluzii", care ține publi
cul departe, separat de scenă 
prin frontul ei despărțitor, ram
pa. Jocul în studio implică o mai 
mare doză de adevăr ; chiar 
dramaturgii moderni vor să 
scape de teroarea „cutiei” apro- 
bînd soluția mult mai demo
cratică a studioului, care apro
pie spectatorul de actor, care-1 
scoate din starea pasivă a „sta
lului”, care-1 schimbă din cali
tatea de spectator în cea de par
ticipant. Formulele sălii 
ale teatrului rotund sînt 
cele mai interesante”.

„Tipicul de studio, cu
în mijloc, aproape totdeauna ro
tundă. locuri puține, maiouri 
negre, mi s-a părut exasperant 
repetat în cele 11 spectacole 
pe care le-am văzut la Londra

ase- 
dar 

decît 
Ceea 
chiar

mici, 
dintre

soena

Părerile opuse nu pot nega, 
bineînțeles, necesitatea exis
tenței unui loc potrivit scopuri-’ 
lor propuse, dar esențială, după 
părerea noastră, este existența 
unei concepții. O concepție cla
ră, aflată în posesia animatoru
lui acestei activități, animator 
care s-a dovedit a fi cel mai 
potrivit în persoana unui re
gizor, dotat cu personalitate, 
energie, capacitate, pasiune. 
Virtuți în stare să provoace a- 
deziunea, interesul și dorința de 
perfecționare prin nou a co
echipierilor săi. actorii.

Există, după cum ne-am dat 
seama, un consens unanim asu
pra obiectivului principal al 
unui studio experimental: lupta 
împotriva rutinei. Rutina în 
realizarea actului spectacular, 
chiar tn opțiunea repertorială, 
și, firește. în modalitatea de a 
se prezenta de fiecare dată în 
fata publicului și de a ajunge 
efectiv la el.

PUBLICUL DE STUDIO 
Șl OBSTACOLE OR
GANIZATORICE, 
nel Sturzu, Gh. beahu, 
Alecsandrescu, directori 
unor valoroase teatre 
provincie, tutori a! studiourilor, 
se refereau la un public (iubit 
de ei) în persoana studenților, 
deci a tineretului. Relația cu 
publicul și mai ales cu publicul 
tînăr e discutată astăzi mal viu 
decît oricînd : Grotowski, prin 
„Laboratorium“-ul său se decla
ra interesat In primul rînd de 
influențarea, de educarea aces
tui public — muncitori. stu- 
denți, elevi — subliniind ne
obosit rolul formativ pe care-1 
acordă, cu primordialitate, tea-

Cor-

Dan 
al 

din

torice sînt depășite chiar de di
rectori atît de sufocați, după a- 
firmația lor. de obligațiile finan
ciare. Teatrul din Arad este un 
exemplu : el are repertoriu 
permanent pe ambele scene și 
un public credincios studioului 
chiar de la înființarea lui, acum 
11 ani. Teatrul din Pitești, a- 
firmă directorul său C. Dinis- 
chiotu, nu e neliniștit de lipsa 
afluenței de public la studio (pe 
care e sigur că-1 va capta), 
calculele bănești find pe deplin 
rezolvate aici, prin alte metode 
— de pildă, turneele. La stu
dioul piteștean joacă și actori 
consacrat! ca succes, dar șl al
ții pe care-i consacră chiar a- 
ceastă „sală mică” 3 Valeriu 
Buciu, tînăr actor uitat în ul
timii doi ani, a-a reafirmat, 
certifică regizorul Radu Boro- 
ianu, prin creația de experi
ment. Ca de altminteri și Tudor 
Gheorghe la Craiova, sau Sorin 
Postelnicu la Bacău — și, după 
cum se știe — amîndoi în Capi
tală. Rezultatele actoricești con- 
semnabile evidențiază așadar o 
posibilitate în plus a studioului, 
și anume perfecționarea ar
tistică.

rul să reinventeze acțiunile u- 
mane. Extrem de important, 
fiindcă teatrul e o reinventare”. 
^„în teatrele particulare din 

țările occidentale — explica 
Mihai Dimiu — un actor joacă 
pină la saturație, ani de zile a- 
ceeași piesă, pînă iese de pe 
afiș. în acest caz „studioul ac
torului” devine o obligație de 
primenire a mijloacelor de 
creație. Ceea ce nu înseamnă, 
însă, că înnoirea în arta ac
torului — renovarea — și moder
nizarea uneltelor sale nu con
stituie o necesitate a oricărui ar
tist, oricît de mult ar juca”. în 
multe teatre de la noi se mani
festă mare grijă pentru profe
sionalizare, împotriva manieris
mului, a ticurilor rutiniere. „Din 
activitatea pozitiv experimen
tală desfășurată la Piatra 
Neamț — spune Ed. CovaJi — 
am desprins ca fiind extrem de 
necesare omogenitatea trupei și 
folosirea de dascăli ai compar
timentelor. în consecință, la noi 
predau astăzi lecții de mișcare 
Suzana Badian, Gh. Căciuleanu, 
Vera Proca-Ciortea". La „Ate- 
lier”-ul piteștean se fac studii 
actoricești pe compoziție și eu- 
ritmie. Desigur, și țn alte stu
diouri din țară se întreprind e- 
forturi de specializare actori
cească, și nu numai în studiouri 
dar și în teatre care nu-și înti
tulează special această activi
tate. îndeletnicirea, vrednică de 
toată stima, se depărtează poate 
de complexitatea obiectivelor 
unui laborator experimental, dar 
pînă la descifrarea adevăratei 
sale meniri, a rezolvărilor adec
vate teatrului modern, impor
tanța și actualitatea profesiona
lizării nu poate fi evitată. Opi
nia directorului Direcției tea
trelor a C.S.C.A., Nicolae Mun
teanu, este în această privință, 
concludentă. „N-am analizat, e 
drept, experiența diferitelor tea
tre. N-am analizat-o fiindcă am 
considerat că nu s-au evidențiat 
obiective precise și fiindcă une
ori studiourile experimentale 
n-au fost decît canale de satis
facere a unor veleități regizo
rale neautentifieate ulterior, ori 
canale de utilizare a unor ca
dre actoricești nefolosite în tea
tre — pe drept sau pe nedrept. 
Alte ori. studiourile au consti
tuit posibilități (nelicite) de a 
băga pe usa din spate a teatre
lor piese care nu puteau intra 
pe poarta principală. Deci, deși 
n-am analizat profund această 
chestiune, putem totuși con
chide că studiourile experimen
tale pot lansa piese realmente 
valoroase, pot afirma talente 
regizorale, actoricești și, în plus, 
pot avea atribuții mult mai 
complexe : în cadrul acestor 
studiouri se pot întreprinde 
exerciții de perfecționare acto
ricească. făcute însă cu seriozi
tate, în așa fel ca efectele lor 
să ajungă la spectator. Acesta 
ar putea fi un mijloc de 
ciclare a cadrelor artistice
fiecare teatru. E drept că noi 
nu avem acum studiouri expe
rimentale de foarte bună cali
tate ; va trebui studiată această 
realitate, vor trebui 
cauzele și remediile 
pînă atunci, cred că 
mijloacelor actoricești
pune, îmbinînd activitatea prac
tică cu dezbaterea teoretică a 
problemelor artei teatrale. Deci 
nu numai performante tehnice, 
ci un aliaj cu activitatea ideo
logică și culturală".

re- 
din

cercetate 
ei. Dar 
studierea 
se lm-
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Printre evenimentele ultimei săptămîni muzicale a Conser
vatorului „Ciprian Porumbescu” se cuvin a fi menționate 
Festivalul Beethoven destinat lucrărilor camerale, precum și 
concertul claselor de compoziție primit ca un moment deose
bit de important în prefigurarea destinului tinerei generații 
de creatori. Dar. nu trebuie să uităm că, în penultima seară 
a să-piămînu, Sala Studioului a fost gazda elevilor Liceului de 
cultură generala nr. 1 din Tulcea a căror fanfară, reînființată 
în 1966, și nuinărînd șaptezeci și două de instrumente și peste 
o sută de elevi înscriși, a oferit un concert cuprinzînd mar
șuri, valsuri, cîntece de estradă, melodii populare și de mu
zică ușoară în armonizări noi, originale. Este unica formație 
orchestrală de acest fel a unui liceu a cărei primă speciali
tate nu este muzica și, de aceea, ne-a impresionat atît dăru
irea elevilor cit și talentul de muzician și pedagog al profeso
rului instructor care, singur, i-a învățat pe școlarii tulceni să 
mînuiască toate instrumentele fanfarei.

De Ia invitați să revenim la studenții Conservatorului. în- 
tr-adevăr, lucrările prezentate de discipolii claselor de com
poziție a profesorului Tudor Ciortea și ale lectorilor Anatol 
Vieru, Aurel Stroe și Ștefan Niculescu înrudite numai prin 
cîteva inspirate prelucrări folclorice, ori formal, prin struc
turarea liniilor clasice, cum ar fi cea de lied sau de sonată 
între care însă prind viață inventivități ritmice, momente 
improvizatorice uimitoare, ne-au întărit speranța că, poate, 
cine știe, ele nu vor muri o dată cu această primă audiție și 
vor fi supuse, printr-o mai largă confruntare (auditorii din 
fotoliu, studenți sau profesori se integrează acelui cadru to
tuși restrîns al specialiștilor) aprecierilor publice. In orice 
caz, în sala Conservatorului reacțiile spectatorilor sînt exte
riorizate față de cele ale auditorilor altor săli și aceasta pen
tru că zgomotele, stridențele, sunetele ieșite din obișnuința 
circumvoluțiunilor provoacă, fără excepție, zîxnbete honom- 
înțelegătoare, cu clătinări din cap sau țeapăn ironice, totuși 
zîmbete, probînd că avem nevoie de multe audiții și mult 
efort pentru ca asemenea sonorități să se transforme cu ade
vărat în obișnuință cu valori ierarhizate. Atît Călin 
Ioachimescu cît și Iuliu Brudască încearcă să îmbo
gățească literatura pianistică prin piese de factură folclo
rică transpunînd, primul. într-o armonie modală, niesc culese 
din jurul Piteștilor, cel de al doilea în vivacitatea ritmică 
b’necondusă a unei Toccate. un Rustem. Compozitoarea celor 
Trei cîntpce pe versuri de Al. Macedonski, Doina Marian, vă
dește sensibilitate, lirism în dorința de co^topir** a no<“ziei cu 
armoniile sonore. Prin gradarea măiestrită a inflexiunilor vo
cale (Rondelul rozelor ce mori reușește să traducă în muzică 
simbolistica maccdonskiană. Sinteza dintre tiparul clasic, de 
sonată, și fluctuațiile sistemului modal, de fant o dispunere 
ingenioasă a sunetelor în jurul axului de simetrie, a făcut ca 
Sonata pentru violă și pian a lui Vladimiri Srolnic să se nu
mere printre lucrările apreciate. Horia Andreescu, 
prezent cu un Trio pentru suflători, se dovedește a fi un bun 
cunoscător al subtilităților ritmice ale instrumentelor cărora, 
în arcada rondoului, le permite să improvizeze liber exploa- 
tîndu-le cu mare eficiență acustică resursele interpretative. 
La baza celor Cinci miniaturi pentru cvintet, de suflători și 
percuție de Liana Moraru stă un singur material sonor privit 
din cinci unghiuri diferite. Dialogarea expresivă a instrumen
telor precum și fluența ascensiunilor care ating uneori re
gistre limită creează lucrării cursivitate logică evidențiind 
faptul că Ia baza ei stă o concepție temeinic închegată. Fă- 
cînd parte din clasa aceluiași profesor. Tudor Ciortea, Ale
xandra Dinescu a antrenat în piesa compusă pe versurile lui 
Giuseppe Ungaretti un ansamblu orchestral, o solistă și un 
recitator Ia conturarea atmosferei de neliniște dramatică a- 
dăugîndu-se în nins un interesant joc de umbre și lumini..

Cea mai izbutită lucrare a serii ni s-a părut a fi Sonata 
pentru oboi și clavecin a lui Vlad Ulpiu, tînăr compozitor 
care vădește, în ciuda vîrstei. o matură stăpînire asupra 
efectelor sonore ale instrumentelor. Puțini au fost cei care 
s-au oferit să dea viață, pe scenă, acestor lucrări, întrucît des
cifrarea unei noi formule definitorii pentru individualitatea 
compozitorului cît și dificultățile de ordin tehnic sînt impedi
mente care îi fac pe interpret! să rămînă în expectativă. Dar, 
pentru încrederea pe care au arătat-o și atașamentul de care 
au dat dovadă, fie-ne îngăduit să le scoatem numele din um
bra numelor creatorilor. Ne-au impresionat, așadar, violo
nista Angela Gavrilă, flautistul Denes Pali, oboistul Radu 
Ghișu, dirijorul Paul Staicu.

GH. P. ANGELESCU S

Arta amatorilor
in luminile rampei

NOTE DE LEC TOR DINU PILLAT

STUDIOUL ACTORU
LUI Șl RECICLAREA. 
Exemplele de profesionalita- 
te a Studiourilor Actoru
lui, frecvente în America 
(de pildă cel condus de Lee 
Strasberg, ori Elia Kazan) sînt 
urmate astăzi și în Europa. Del- 
phine Seyrig din filmul 
trecut la Marlenbad”, de 
actriță de teatru, declara că 
tor’s Studio se poate numi 
mină de știință în sensul 
noașterii și în același timp 
laborator care pregătește acto-

„Anul 
fapt 
Âc-

».o 
cu- 
un

Firește, opinia tovarășului 
Nicolae Munteanu reprezintă 
o propunere interesantă, dar 
ea constituie o rezolvare adia
centă a activității novatoare în 
teatru. întrebarea noastră des
pre situația studiourilor experi
mentale a primit răspunsuri va
riate care însumează totuși cî- 
teva elemente necesare : con
cepție clară ; loc de activitate ; 
animator ; repertoriu valoros ; 
audiență Ia public. $1, firește, 
rezultate care să nu compromi
tă noul, ci, dimpotrivă, să-1 re
leve în ceea ce are mai origi
nal, mai autentic. Dar pentru a 
stabili dacă toate aceste condiții 
se pot întruni și chiar dacă este 
necesar să se întrunească — în 
folosul teatrului rpmânesc și nu 
al experimentului m sine — în 
acest scop, deci, ne rezervăm 
dreptul de a continua, și prin 
alte opinii ale oamenilor de tea
tru, investigația noastră.

VIORICA TĂNĂSESCU 
TEODOR ȘUGAR

în cadrul fazei finale a celui 
de-al X-lea Concurs al formații
lor artistice de amatori, „Oma
giu Partidului**, pe scena Clu
bului „Progresul" din Brăila 
s-au prezentat soliștii și forma
țiile așezămintelor culturale o- 
rășenești, caselor de cultură ale 
sindicatelor și cluburilor între
prinderilor din județele Con
stanța, Ialomița, Galați, Tulcea, 
Buzău, Vrancea și Brăila.

Numărul tot mai mare al ce
lor prezenți pe scena celei mal 
largi confruntări a artei ama
toare din țara noastră este o do
vadă grăitoare a ascensiunii pe 
care a cunoscut-o în ultimii ani 
mișcarea artiștilor amatori, 
constituind, totodată, după cum 
sublinia și președintele juriului, 
compozitorul Aehim Stoia, „o 
dovadă a prețuirii pe care o ma
nifestă artiștii noștri amatori fa
ță de sărbătorirea gloriosului 
semicentenar al partidului".

Prezența pe scena concursului 
a numeroase formații corale și 
grupuri vocale folclorice a ilu
strat o mai mare predilecție a 
artiștilor amatori față de aceste 
genuri, mai ales că alături de 
coruri centenare cu o bogată si 
îndelungată tradiție, cum ar fi 
corurile bărbătești laureate „Ar
monia” din Brăila și „Freamă
tul” din Călărași, au evoluat și 
altele mai tinere sau chiar foar-

! „Mozaicul" lui Dinu Pillat în- 
! cepe cu istoria cunoscutelor teo- 
( rii despre poezia și romanul se- 
i colului al XX-lea. Biografiile, așe- 
i zate la sfîrșit, sînt alese fără le- 
i gătură didacticistă cu teoria, dar 
i acoperă deopotrivă poezia, roma- 
» nul și chiar teatrul și critica (G. 
i Călinescu, Ionel Teodoreanu, Ion 
i Pillat), și, la fel, capitolul de „ca-
> zuri insolite" (M. Blecher, Emil 
i Botta), — de fapt tot un fel de 
i biografii (precum nici „reconsti- 
i tuirile biografice" nu ocolesc cri- 
i teriul de preferință al insolitului), 
i Esenin și noi, din acest capitol, 
» se intitulează astfel nu numai 
i pentru că la sfîrșit se discută tra-
> ducerile acestui poet în limba ro- 
i mână, făcute „cu multă asiduita- 
» te și fervoare", dar și în virtutea
> unor afinități. Și poetul Vacii 
» este poetul fazei dezrădăcinării, 
i de tranziție, care va deveni apoi
> profetul revoluției. Sensul evolu-
> ției poeziei este spre poezia de 
l avangardă (care nu înseamnă 
1 neapărat frondă gratuită și are 
1 implicații sociale), precum al ro- 
) manului este spre romanul de
> masă, al civilizației citadine, nu- 
1 mit de autor ..senzațional", și
> care apare odată cu metropola. 
1 Studiile despre roman, 03 și Ese~

Mozaic istorico-literar

SECOLUL XX
și noi, s-ar putea numinin , » - *

„romanul și noi", romanul nostru 
fiind discutat, prin intermediul 
teoriilor criticilor și chiar ale ro
mancierilor, în legătură cu roma
nul occidental, în capitole sepa
rate, cu concluzii asupra adaptă
rii spiritului românesc la această 
specie literară. Capitolul despre 
poezie, adăugat la ediția a doua, 
este deopotrivă de revelator pen
tru concepțiile autorului, care nu 
apar alături de cele comentate» 
Din trecerea în revistă a acestor 
ooncepții, începînd cu clasicis
mul, cititorul poate trage conclu
zia că evoluția poeziei se face 
spre dobîndirea conștiinței de 
sine, fapt dovedit și de numeroa
sele teoretizări despre poezie ale 
poeților, care pleacă, de la con
știința a ceea ce urmează să fie 
poezia și, ctștigînd controlul asu
pra poeziei, pierd poezia. însă 
mărturisirile poeților trebuie să 
fie luate în toată complexitatea

Se

punde la această întrebare, sau 
răspunde prin tăcere. Din mate
rialul la care se oprește, din se
lecția biografiilor și chiar a „ca
zurilor insolite" unde, — cu ex
cepția contemporanilor V. Voicu- 
lescu și respectiv a lui Marin So- 
rescu, adăugați în ediția a doua, 
și aceștia tot de un anumit tip, 
poate tot de tipul despre care 
vorbim, — se vede că gustul său 
se îndreaptă spre „cazurile clasi
ce". Deducem că, pentru a se 
salva de haos și a dura, poezia 
modernă, dacă nu și romanul, 
trebuie să se întoarcă la acel 
clasicism semnificativ, să cercete
ze esențele, simbolurile realității 
noastre sociale și naționale. Și 
cartea lui Dinu Pillat este o carte 
„clasică" în sens etimologic, lite
ral. Mulțimea de amănunte bio
grafice poate să releve uneori o 
față nouă a spiritului celui stu
diat. G. Călinescu : „L-am văzut, 
o dată, cînd se credea singur, în 
salonul unei case de odihnă, ur
cat pe un scaun, distrîndu-se să 
tot potrivească limbile unui ceas 
cu cuc, la orele cînd cucul tre
buia să iasă și șă facă „cu-cu I". 
O extindere explicită a analizei 
asupra literaturii contemporane 
poate fi în spiritul clasicismului 
exemplar.

ION MOLDOVEANU

lor, iar nu izolate de operă, de < 
context și, de multe ori, nici lite- i 
ral. Arghezi, al cărui rol în lite- : 
ratura română este comparat cu 
al lui Baudelaire în literatura 
franceză, face din teoriile sale — ‘ 
metafore vagi și ambigue — tot 
poezie, pe care nu le va înțelege, • 
ba chiar va fi derutat, cine nu 
i-a înțeles poezia cu care trebuie : 
să înceapă și la care trebuie să 
ajungă. Arghezi face distincția : 
între poezia simbolistă, situabilă , 
în timp, și poezia simbolurilor, < 
veche cît umanitatea. Dincolo de : 
aspectele concrete în care se 1 
manifestă, poezia corifeilor cu
rentului simbolist și a poeților < 
mari ai tuturor curentelor și ai 
tuturor timpurilor este în esență 1 
o poezie a\simbolurilor. Dar care s 
este situația poeziei de astăzi. ] 
despre care există mai puține • 
teoretizări celebre ? Studiul lui 
Dinu Pillat. deși anunță că are 
ca obiect „secolul XX", nu răs- . •) Editura „Eminescu"

.SOLIȘTI' Foto i V. ARCADIE

te tinere cum ar fi cele din Bu
zău, Galați, Babadag și Medgi
dia.

Un fapt îmbucurător l-a con
stituit prezența pe scenă — e 
drept mai puțin semnificativă 
deocamdată — a unei formații 
de muzică cultă. Este vorba de 
orchestra simfonică a Casei de 
cultură din Buzău, prezentă 
pentru prima oară în festival. 
Consemnînd-o, se cuvine a su
blinia și mai mult meritul for
mației din Buzău, avînd în ve
dere o serie de greutăți pe care 
le implică abordarea unui ase
menea gen, mai ales în cadrul 
unor formații ce cuprind un nu
măr atît de mare de membri. 
Dar s-a dovedit, totodată, că a- 
colo unde se depun eforturi și 
se creează anumite condiții, se 
pot obține rezultate în măsură 
să satisfacă strădaniile celor 
care își dedică o parte a timpu
lui lor unor asemenea preocu
pări.

Tarafurile și orchestrele popu
lare au fost cu adevărat mesa
gerii creațiilor folclorice din zo
nele pe care le reprezentau, iar 
juriul va avea de ales între ta
raful Casei de cultură din Fe
tești, Tg. Bujor, orchestra Casei 
de cultură din Hîrșova și An
samblul de cîntece și dansuri al 
Casei de cultură din Medgidia.

Fragmentele din spectacole 
de estradă, prezentate de forma
țiile clubului „Progresul” din 
Brăila și caselor de cultură ale 
sindicatelor din Tulcea și Galați 
s-au bucurat de frumoase apre
cieri din partea celor prezenți în 
sală.

Au mai evoluat pe scena con
cursului fanfarele cluburilor 
D.N.M. Constanța și Șantierului 
naval Brăila, numeroase forma
ții și soliști de muzică ușoară a 
căror valoare, modestă putem 
zice, nu va crea dificultăți ju
riului !

Fiind vorba de un concurs, în 
această fază finală s-au prezen
tat, după cum se știe, formațiile 
cîștigătoare ale fazelor județene, 
ele reprezentînd tot ceea ce exis
tă mai valoros în mișcarea ar
tistică amatoare a fiecărui ju
deț. Desigur, nu toate județele 
au promovat același număr de 
formații în faza finală datorită, 
în primul rînd unor cauze obiec
tive. De aici însă și pînă la a 
prezenta numai o singură for
mație, și aceea de muzică ușoară 
alcătuită în pripă din cinci mem
bri (județul Vrancea) este, cre
dem, o mare diferență. Județul 
Ialomița, de asemenea, a avut o 
slabă participare : trei formații 
si doi soliști. Nu știm ce justi
ficări vor avea Comitetele ju
dețene pentru cultură și artă șl 
consiliile județene ale sindica
telor din aceste județe, dar un 
lucru este cert : această slabă 
reprezentare într-o asemenea 
manifestare lasă să se întreva
dă, desigur, o lipsă cronică, pu
tem zice, de preocupare față de 
mișcarea artistică de amatori. 
Mișcare artistică pe care uneori 
o notăm, cum se vede, doar la 
festivaluri.

ION BELCIUGAN
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CHIMIA 
ROMÂNEASCA - 
CATALIZATOR 

AL DEZVOLTĂRII 
INDUSTRIALE

S-a spus despre frământatul, 
neliniștitul nostru secol XX, că 
este un secol al vitezei, al ener
giei electrice, al atomului, al 
zborurilor cosmice etc., etc. S-a 
mai spus despre el, pe bună 
dreptate, că este un secol al chi
miei. Ca argument al afirmării 
autoritare, în zilele noastre, a 
unej științe a cărei apariție șe 
confundă cu începuturile istoriei 
lui homo sapiens, s-ar putea cita 
eîteva cifre elocvente. Astăzi, 
industria chimică ocupă locul al 
doilea în lume, ca volum al pro
ducției, după industria metalur
gică. în ultimii ani, afirmă sta
tisticienii, volumul comerțului 
internațional a crescut cu 37 la 
sută ; dar exportul produselor 
chimice a înregistrat, în același 
timp, o creștere de 62 la sută, 
adică de aproape două ori mai 
mult decît oricare alt articol 
produs în lume. în toate dome
niile vieții noastre chimia are un 
cuvînt din ce în ce mai greu de 
spus — de la hrana noastră zil
nică, la* îmbrăcăminte și locuin
ță, pînă la roboții ce explorează 
spațiul cosmic sau adîncurile 
marine.

La dezvoltarea impetuoasă a 
acestui vast și important dome
niu al cunoașterii umane, sa- 
vanții români au adus contribu
ții de seamă. De la domnitorul 
Dimitri e Cantemir, care în pra
gul acelui îndepărtat „secol al 
luminilor41 adăuga tezaurului de 
cunoștințe al omenirii noțiuni și 
teorii chimice noi, pînă în zilele 
noastre. în Pantheonul acestei 
științe au intrat mereu nume ro
mânești, Nicolae Teclu.» Petre 
Poni, Lazăr Edeleanu, Gheorghe 
Longinescu, Gheorglie Spacu, 
sînt numai cîteva dintre ele.

Dar o industrie chimică româ
nească puternică, ale cărei pro
bleme de dezvoltare constituie 
punctul de plecare pentru cer
cetări de înalt nivel, capabilă în 
același timp să valorifice cerce
tarea originală, a fost creată abia 
în anii socialismului. Industria
lizarea țării — obiectiv central 
al politicii partidului nostru — 
a determinat evoluția acestei 
ramuri de bază a economiei în- 
tr-un ritm ce nu s-ar fi putut 
imagina în urmă cu numai* cîte
va decenii. Există astăzi între
prinderi care realizează în cîte
va Zile ceea ce producea întrea
ga industrie chimică antebelică 
într-un an. Producția chimică a 
anului 1969 a fost de 34 de ori 
mai mare decît cea a anului 1950. 
In fiecare an — si ritmul se va 
menține și în viitorul cincinal 
— industria noastră chimică își 
sporește capacitatea cu 20 la sută 
față de anul precedent.

Această dezvoltare rapidă, im
petuoasă. se face pe seama va
lorificării superioare a reșurse- 
1 >r naturale ale țării. în funcție 
de nevoile prezente și de pers
pectivă ale celorlalte ramuri aie 
economiei. Tocmai din această 
cauză petrochimia este ramura 
cea mai dezvoltată a industriei 
noastre chimice. Ea a benefi
ciat, pumai în ultimul . cincinal, 
de anroaoe 55 la sută din totalul 
investițiilor din sector. Cele 25 
de. ha de carbon produse pe cap 
de locuitor — cifră care expri
mă, în tabelele economiștilor, ni
velul de dezvoltare al petrochi
miei — situează România printre 
țările avansate în acest dome
niu.

In dezvoltarea agriculturii, chi
mia va juca în continuare un 
rol hotărîtor. Dacă în prezent 
folosim aproximativ un milion 
de tone de îngrășăminte anual, 
în cincinalul următor această ci
fră va fi de 2.3 ori mai mare, 
în același interval de timp pro
ducția de mase plastice, de fire 
și fibre sintetice — domeniu de 
maxim interes al economiei — 
șe va dubla. Iată deci numai 
cîteva cifre, semnificative pen
tru eforturile pe care le face 
țara noastră pentru realizarea și 
menținerea unui înalt ritm de 
dezvoltare a industriei chimice.

Acest imens efort de dezvolta
re al unei ramuri atît de dina

mice unde noul apare, în întrea
ga lume, aproape cotidian, a fost 
corelat cu o dezvoltare deosebi
tă a cercetării chimice româ
nești. Modestelor laboratoare de 
pe vremuri le-au luat locul in
stitute de cercetări moderne, do
tate la nivelul exigențelor con
temporane. în ultimii ani cîteva 
dintre marile unități de cerce
tare chimică, cum ar fi Centrul 
de chimie fizică sau Centrul de 
chimie organică, de exemplu, 
și-au dublat, practic, capacitatea. 
An de an în institutele de învă- 
țămînt superior, dintre care u- 
nele nou create cum ar fi Poli
tehnica din Iași, se pregătesc noi 
specialiști pentru producție și 
cercetare. Ei sînt chemați să 
rezolve problemele complexe 
ale acestei adevărate explozii a 
chimiei românești.

Cum e și firesc, competitivita
tea industriei noastre chimice pe 
plan internațional a impus cer
cetătorilor o permanentă preocu
pare pentru ,,competitivi tatea“ 
creației științifice. Prin efortul 
lor de a contribui la^dezvoltarea 
economiei naționale s— sarcină 
care, așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. constituie 
piatra unghiulară a aprecierii 
muncii oamenilor de știință — 
discipolii savanților de odinioa
ră, au format o școală de chi
mie românească ce se afirmă 
pregnant în lumea științifică in
ternațională. Cercetarea chimică 
din țara noastră a dovedit, prin 
rezultatele pe care le-a obținut, 
că există o competitivitate a in
teligenței tehnice și științifice 
românești pe plan mondial, că 
în circuitul internațional al va
lorilor științifice țara noastră 
s-a integrat și contribuie într-un 
mod deloc neglijabil. Argumen
te în favoarea acestor afirmații 
sînt și prezențele deosebit de 
prestigioase de care s-au bucu
rat reuniunile internaționale de 
specialitate pe care le-a organi
zat țara noastră. Din cele mai 
îndepărtate colțuri ale lumii au 
venit în România oameni de ști
ință de renume pentru a cu
noaște ultimele realizări ale chi- 
miștilor români. Participant la 
cea de a doua Conferință națio
nală de chimie fizică generală 
și aplicată, cunoscutul savant 
prof. Manfred Eigen, laureat al 
Premiului Nobel, sublinia în- 
tr-un interviu acordat ziarului 
nostru, valoarea deosebită a lu
crărilor românești din acest do
meniu. „Aceste cercetări, remar
ca domnia sa, îndreptățesc inte
resul pe care specialiștii insti
tutului nostru îl manifestă pen
tru adîncirea continuă a colabo
rării cu colegii români“.

La cel de-al 39-lea Congres in
ternațional de chimie industria
lă desfășurat la București în 
sentembrie 1970, specialiștii ro
mâni s-au remarcat prin contri
buțiile aduse la studiul valorifi
cării piritelor. Comunicările pre
zentate au stîrnit un asemenea 
interes în rîndul specialiștilor 
străini îneît, la cererea acestora, 
a fost organizată o masă rotun
dă ad-hoc.

Cercetătorii români au obținut 
succese de prestigiu și în alte 
domenii de cercetare de mare 
actualitate. Un asemenea exem
plu îl constituie fabricarea po- 
lietilenei după procedeul Neni- 
țescu. Masă plastică cu utilizări 
extrem de largi în economie, 
polietilena obținută prin meto
da românească are caracteristici 
superioare și, fapt deosebit, sin
teza ei nu necesită presiunile 
mari, de sute de atmosfere, pe 
care le presupun unele metode 
clasice. Pe baza acestui proce
deu, brevetat în țară și în străi
nătate, sînt in curs de realizare 
liniile tehnologice, de la Combi
natul petrochimic Pitești. Prin 
intrarea lor în funcțiune se va 
obține o producție anuală de 160 
milioane de lei. Cazul fabri
cării glicerinei după un proce
deu pus la punct de către cerce
tătorii Centrului de chimie or
ganică din București și ai Insti-

tutului petrochimic Pitești este, 
similar. La sfîrșitul anului 1975 
cînd vor începe să producă in
stalațiile industriale — proiecta
te și realizate și ele în țară — 
se va obține o producție anuală 
în valoare de peste 330 milioa
ne lei.

Asemenea cercetări de mare 
eficiență economică constituie 
temelia dezvoltării industriale 
viitoare. Substanțele create și 
studiate astăzi în laboratoarele 
de cercetare sînt produsele in
dustriei de mîine. Dacă în cinci
nalul viitor se vor aplica rezul
tatele cercetărilor din ultimii 
ani, în perioada următoare vor 
fi transpuse în fază industrială 
procese pe care cercetătorii abia 
le studiază sau care nu au fost 
elaborate încă nici măcar în la
borator. Pentru a răspunde ne
cesităților economiei anilor 
1975—1980, cercetării chimice îi 
revin sarcini deosebite. Așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Expunerea la 
ședința Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a guvernului 
din 25 noiembrie 1970, înfăptui
rea acestui program „necesită 
sporirea contribuției oamenilor 
noștri de știință la soluționarea' 
importantelor și complexelor 
sarcini pe care ne-am angajat 
să le realizăm în viitorul cinci
nal. Este necesar, sublinia secre
tarul general al partidului, ca 
progresele înfăptuite în cercetare 
să se facă și mai mult simțite
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!► UN NOU TkP DE MOTOR? S

• Inginerii Bonk și Szbeljsaki din Wroclaw au inventat un
< > nou tip de motor care, după cum apreciază agenția P.A.P., < > 
* l poate revoluționa construcția mondială de automobile. Acest ►
< motor, ce folosește combustibili ieftini, neutilizați pînă în pre- >
< k zent atinge 100—120 C.P. la o capacitate cilindrică de numai 560 > 
J ► cmc. cu o turație de 5 000 t/min. Consumul este de numai I < >
< k litri la o sută de km. Construcția nu are pistoane, cilindri, ar- < ► 
« ► bori. Alte amănunte nu au fost oferite de comunicatul de pre- < ► 
, ► să. Șe anunță doar că a început experimentarea sa în condi- < k
< ► țiile exploatării normale. < ►

;► VACCIN CONTRA MENINGITEI < J

< ► • Doi medici americani au izbutit să prepare un nou vaccin < >
4» contra meningitei provocate de „Hemophilus influenzae b“- < ►
< ► Boala apare mai ales la vîrste fragede și, după cum arată «k
< J statisticile, numai în Statele Unite mor anual 2 000 de copii iar J ► 
4 ► cca. 9 000 rămîn cu complicații grave de pe urma infecției. < k

• Calitatea se măsoarâ cu ajutorul luminii — in fracțiuni de lungimi de unda ® 30 de stra
turi de metal cu o grosime totală de 3/100 mm • Stop — pentru a 96-a parte dintr-o secundă
• Freza dentară care lucrează cu 300 000 ture pe minut • Valoarea cercetării într-un dome
niu de tehnologii avansate.

Lucrînd cu cantități mici de 
metal prețios, din care trebuie 
să obțină reliefuri complicate, 
bijutierul a fost obligat dintot- 
deauna la o înaltă dexteritate, 
la o perfecțiune a prelucrării 
manuale tangentă cu arta. 
„Muncă de bijutier" — iată un 
calificativ ce definește în profe
siile meșteșugărești superlativul, 
numele artizanului devenind a-
desea o marcă. Există totuși o 
ramură industrială unde perfec
țiunea finisării și precizia în mi
niaturizare întrec cu mult nive
lul bijutierilor, unde nu aurul e 
cel ce capătă o valoare sporită 
prin prelucrare, ci munca oa
menilor dă oțelului și sticlei un 
preț mult mai mare ca al auru
lui însuși. Un obiectiv de mi
croscop, de pildă, dintre cele 
mai recente create la între
prinderea „Optica Română", 
cîntărește doar 60 de grame dar 
costă mai scump decât greutatea 
lui în aur.

serviciile de cercetări și proiec
tări ale I.O.R. sînt tineri, spe
cializați chiar aici, în fabrică. 
Integrați destul de repede exi
gențelor unui domeniu în care 
precizia se măsoară în fracțiuni 
ale lungimii de undă a luminii, 
ei au ajuns să aibă o contribu
ție activă la elaborarea noilor 
aparate, ce situează în prezent 
producția I.O.R. la nivelul in
ternațional al competitivității 
tehnice și comerciale.

Situația acestei întreprinderi 
este destul de neobișnuită ; în 
ansamblul industriei noastre ne
existând nici un institut de cer
cetări pentru optică, nici un co-

obiective-apocromate. Ele nu 
reprezintă o noutate tehnică, dar 
constituie o creație originală, 
de valoare a cercetătorilor din 
I.O.R. Și aceasta fiindcă în in
dustria optică literatura de spe
cialitate e foarte discretă : ma
joritatea produselor se bazează 
pe tehnologii al căror secret e 
păstrat cu strictele de fiecare 
firmă, ce își asigură astfel ex
clusivități și avantaje pe piață. 
Pentru a ajunge la un element 
oarecare trebuie să-ți creezi 
propria tehnologie, cercetând și 
inovînd ca și când ai porni de la 
zero. Obiectivele apocromate, 
de pildă, folosite la microscoa-

în economie. Se impune o re
evaluare a dezvoltării cercetării 
chimice, întrucît în unele dome
nii de însemnătate deosebită ca, 
de exemplu, cele care pot aduce 
contribuții importante la lărgi
rea bazei de materii prime și 
materiale, forțele de cercetare 
sînt încă insuficiente. Un alt im
perativ este concentrarea, gru
parea forțelor de cercetare în 
studiul problemelor de impor
tanță deosebită, astfel ca să se 
obțină, într-un timp cît mai 
scurt, rezultate valoroase care să 
poată fi aplicate în mod eficient 
în producție".

Realizarea sarcinilor de mare 
însemnătate pe care industria și 
cercetarea aplicativă le au în 
față în următorii ani se pot spri
jini pe succesele deosebite obți
nute de școala românească de 
chimie în cercetarea fundamen
tală. Asemenea realizări de 
prestigiu sînt numeroase.

Prin rezolvarea sarcinilor- 
cheie ale dezvoltării industriale, 
prin devansarea de către cerce
tare a studiului problemelor 
producției anilor viitori — obiec
tive pe care partidul le-a pus 
permanent în fața oamenilor de 
știință din țara noastră — școala 
românească de chimie își aduce 
aportul la edificarea economiei, 
la înflorirea națiunii noastre so
cialiste.

PETRE JUNIE

Muncitorul rămîne, totuși, In 
Optică un anonim, dar prestigiul 
lui se confundă de astă dată cu 
manca fabricii : calitatea produ
selor în această atît de preten
țioasă ramură industrială de
pinde de măiestria mâinilor lui. 
Există la I.O.R. o secție de „lu
cru manual". Poate părea ciu
dată denumirea aceasta intr-o 
fabrică, dar ea corespunde exact 
profilului muncii : in acest loc 
sint concentrați cei mai buni 
șlefuitori. Precizia maximă a fi
nisării cristalelor pentru lentile 
nu o pot asigura încă mașinile
— omul trebuie să le ajute. Sec
ția va continua să existe și în 
anii viitori, dar In întreprindere
— după cum ține să sublinieze 
șeful serviciului de cercetări, 
ing. Liviu Ariton — se va pro
duce în acest cincinal o revolu
ție tehnologică : „Nu o evoluție 
ci o revoluție", ce va transforma 
profund prelucrarea pieselor 
optice. Introducerea unor utilaje 
perfecționate va face să crească 
ponderea mașinilor în procesul 
finisării și va spori considerabil 
productivitatea. întreprinderea 
se dezvoltă și ea, alături de in
cinta actuală aflîndu-se în con
strucție, practic, o nouă fabrică.

Modernizarea accelerată a 
I.O.R. a început în ultimii 3 ani, 
ca o consecință a programului 
preconizat de partid de dezvol
tare prioritară a unor ramuri 
tehnice de vîrf, capabile să asi
gure o valorificare superioară a 
resurselor materiale ale țării, a 
calificării și capacității munci
torilor și inginerilor noștri. Se 
poate spune că în acești ani în
treaga gamă de produse a fa
bricii a fost reproiectată, fiecare 
aparat fiind adus la performan
țe cu nimic inferioare celor 
realizate de firme cu tradiție și 
renume.

Majoritatea inginerilor din

ZIUA MONDIALĂ A AVIAȚIEI 
Șl COSMONAUTICII

Conform unei hotărîri din 
1969, a F.I.A., începînd cu acel 
an data de 12 aprilie urmează 
să fie sărbătorită ca „Zi mon
dială a aviației și cosmonau
ticii14. Anul acesta, sărbători
rea coincide cu împlinirea a 
10 ani de la istoricul zbor al 
lui Iuri Gagarin. Cititorilor 
credem că le sînt bine cunos
cute principalele realizări ob
ținute în domeniul cosmonau
ticii. Am dori ca astăzi să le 
prezentăm un capitol mai pu
țin cunoscut al acestei epopei, 
revelator prin el însuși pentru 
eforturile făcute pe drumul 
spre stele de una dintre prin
cipalele participante la cuce
rire?, Cosmosului, Uniunea So
vietică. Vă prezentăm pe scurt 
viața celui care atît timp cît 
a trăit era denumit în comu
nicatele oficiale „constructo
rul principal" — Serghei 
Korolev.

aeronautică din Kiev își înceta
se activitatea. La Moscova, Ko
rolev a avut ca profesori pe 
marele teoretician al navigației 
aeriene Jukovski, ca și pe o se
rie dintre discipolii săi. ale că
ror nume au intrat definitiv în 
istoria aviației : Ceaplaghin, 
Golubev, Tupolev.

Trei ani mai tîrziu, în 1930, 
Korolev a devenit inginer la 
Institutul de aerohidrodinami- 
că, începînd să se specializeze 
din ce în ce mai mult în tehni
ca rachetelor. în 1930—1931, în 
Germania și Italia se experi
mentaseră deja primele rachete 
cu combustibil solid. în U.R.S.S-, 
un constructor leningrădean 
experimentase acceleratori de 
același tip pe bombardierul 
greu T.B.-l. Rachetele reduceau 
cu două treimi distanța nece
sară pentru decolare și permi
teau sporirea sarcinii utile cu

fost creat Institutul de cercetări 
pentru rachete. Era primul din 
lume cu acest profil. Korolev 
a fost numit director adjunct, 
în 1936, el a realizat împreună 
cu colaboratorii săi prima ra
chetă. Au urmat alte două mo
dele de tipul „aer-sol“ și „sol- 
aer“. Trebuie menționat că toa
te erau rachete cu aripi. Cînd, 
în 1935, se discuta în institut 
posibilitatea renunțării la acest 
tip, Korolev a susținut pînă la 
capăt necesitatea de a continua 
lucrările de perfecționare a 
rachetelor cu aripi. Și a intuit 
just : azi ele au devenit cel 
mai puternic mijloc pentru cu
cerirea Cosmosului.

In 1940, la 28 februarie a a- 
vut loc în U.R.S.S. primul zbor 
al unui planor dotat cu propul
sie prin rachete. în timpul 
războiului, a fost experimentat 
avionul de vînătoare B.I.-l, do-

„Constructorul principal"
Pe o străduță liniștită din 

Jitomir se află o casă modestă, 
alcătuită din cîteva încăperi. 
Placa comemorativă mențio
nează doar atît : „Celebrul sa
vant, academician și construc
tor de rachete, Serghei Koro
lev, de două ori Erou al Mun
cii Socialiste, s-a născut în 
această casă“. Dar celebru se 
poate spune că a început să 
devină abia acum, după moar
te.

Micuțul Serghei, care a văzut 
aici lumina zilei la 12 ianuarie 
1907, în familia unui profesor 
de literatură, s-a mutat cu- 
rînd la bunici. Avea numai 2 
ani cînd părinții lui s-au despăr
țit, tatăl dispărînd fără urmă 
din viața familiei. în 1916, ma
ma sa s-a recăsătorit cu un in
giner mecanic, Grigori Balanin, 
familia instalîndu-se acum la 
Odesa. Serghei avea 17 ani cînd 
a devenit elevul unei școli pro
fesionale de construcții ! Nu 
departe de casa lui se găsea 
baza unui grup de hidroavioa- 
ne. Această vecinătate a avut, 
se pare, un rol hotărîtor în des
tinul viitorului constructor de 
rachete.

împrietenindu-se curînd cu 
piloții, Serghei a intrat în iu
nie 1923 într-un cerc de plano
rism. Un an mai tîrziu, nu nu
mai că dobîndise brevetul de 
zbor dar construise deja un 
planor a cărui producție a fost 
lansată în serie mare. Serghei 
Korolev a hotărît să se înscrie 
la secția aeromecanică a Poli
tehnicii din Kiev. Studiind, el 
n-a încetat să construiască pla
noare, să piloteze și în același 
timp, pentru a se întreține, să 
vîndă jurnale, să facă figurație 
de cinema... în 1926 se transfe
ră la Școala tehnică superioară 
din Moscova, întrucît secția de

două tone. Informat despre a- 
ceste experiențe, Korolev a 
plecat la Leningrad, unde a 
zburat el însuși cu T.B.-l. In
teresul său era explicabil: cu 
doi ani înainte el însuși efec
tuase încercări cu rachete ce 
foloseau însă combustibil li
chid. La 18 august 1931 a fost 
format grupul de studii pentru 
propulsia cu reacție (G.I.R.D.), 
una din echipele lui fiind con
dusă de către Korolev. Secre
tarul grupului de studii îi scria 
atunci lui Țiolcovski : „Studii
le noastre asupra avionului ra
chetă G.I.R.D.—R.P.l. se apropie 
de sfîrșit. Avem numeroși ingi
neri cu înaltă calificare, dar 
cel mai bun dintre cei mai bu
ni este Korolev, președintele 
consiliului nostru tehnic. El va 
pilota primul nostru avion ra
chetă".

Din acest grup de cercetări 
și din laboratorul de dinamică 
a gazelor, în toamna lui 1933 a

tat cu un motor rachetă cu 
combustibil lichid. Experiența 
dobîndită de Korolev în con
strucția rachetelor de accele
rare a avioanelor s-a dovedit 
utilă mai tîrziu. în 1946 el era 
numit constructor-șef al u- 
neia din secțiile Institutului 
pentru studiul rachetelor balis
tice. Un an mai tîrziu, asista 
deja la primele încercări ale 
unor rachete cu combustibil li
chid, cu rază mare de acțiune.

Au urmat, curînd după aceea, 
prototipurile unor rachete cu 
rază de acțiune sporită, apoi 
prima rachetă a cărei rază de 
acțiune depășea 1 000 de kilo
metri. în 1953, Korolev a fost 
ales membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. 
în acel an au început, sub con
ducerea sa, lucrările pentru 
crearea rachetelor interconti
nentale. în 1957 ele au fost ex
perimentate cu succes. în para
lel, au început cercetările pen-
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CU UN PAS
ÎNAINTEA CERCETĂRII

lectiv important în mediul uni
versitar, serviciul de proiectări 
al I.O.R. e obligat să desfășoare 
in același timp o activitate de 
studii pentru o serie de domenii 
(aparatură medicală și de pro
iecție), iar cel de cercetări să se 
ocupe de crearea și experimen
tarea unor tehnologii noi pentru 
aparatura optică. în felul aces
ta, în optică, industria se află 
cu un pas înaintea cercetării, a 
cărei dezvoltare ulterioară va 
porni de la nivelul (și cu ca
drele) I.O.R.-uluL Dar pînă cînd 
proiectele C.N.Ș.T. și ale Mi
nisterului învățămîntului vor 
ieși din dosare (unde se află de 
multă vreme) la I.O.R. se rea
lizează lucruri interesante.

în primul rînd, microscoapele 
de cercetare se vor dezvolta în- 
tr-o adevărată familie, net su
perioară străbunului lor, MC-1. 
Altă generație, alt nivel... MC 
va fi înzestrat cu noi surse de 
lumină, mai eficace. Instalația 
lui electrică se va modifica în 
consecință. Au fost create noi

SERGHEI KOROLEV

Nava „Vostok" cu care s-a efec
tuat primul zbor al omului tn

Cosmos
Stația automată interplanetară 

„Luna—1*

tru transformarea modelelor 
militare în tipuri de rachete 
utilizabile în scopuri științifice, 
împreună cu academicianul 
Blagonravov, el a hotărît să 
înceapă experiențe cu animale, 
experiențe a căror importanță 
pentru perfecționarea navelor 
spațiale destinate zborurilor cu 
oameni s-a dovedit curînd. în 
1957 Korolev a devenit acade
mician, fiind ales și în prezi
diul acestui înalt for științific 
din U.R.S.S. Era anul în care 
au început lucrările pentru con
strucția primului sputnic. La 4 
octombrie, bip-bip-ul lui a ră
sunat în întreaga lume. Koro
lev s-a ocupat cu o maximă a- 
tenție de perfecționarea cabi
nelor pentru zborurile pilotate, 
de întregul program de expe
riențe, urmărindu-le pînă în 
cele mai mici detalii. La pro
punerea sa, forma celui de al 
doilea și al treilea sputnic a 
fost modificată: de la sferă s-a 
trecut la con. în ianuarie 1959, 
odată cu „Luna-1“ a început 
seria lansărilor spre satelitul 
nostru artificial. Ea 12 aprilie 
1961 zbura Gagarin... Sub di
recția lui Korolev au fost pre
gătiți și lansați sateliții de tele
comunicații, din seria „Mol- 
nia“, laboratoarele cosmice 
„Zond“, stațiile automate „Ve
nus". Serghei Korolev a murit 
pe masa de operație, de o in
suficiență cardiacă, la 14 ia
nuarie 1966. Abia atunci, cînd 
numele său a fost înscris pe 
placa montată în zidul Kremli
nului, el a ieșit din semianoni- 
matul în care trăise ultimele 
două decenii. Numele „con
structorului principal" va ră- 
mîne în istoria cosmonauticii 
ca al unuia dintre pionierii 
zborului spre alte planete.

pele de performanță, se reali
zează dintr-o sticlă specială pe 
baza unor calcule foarte com
plicate. A fost utilizat compu
terul și un program original 
pentru a stabili schema optică 
a acestui obiectiv. Precizia indi
celui de refracție se calculează 
pînă la a șasea zecimală. Preci
zie ce a obligat cercetătorii să 
stabilească tehnologii noi : să 
ne gîndim că o lentilă de mi
croscop e o semisferă, cu raza 
de numai 0,8 mm, ce trebuie 
șlefuită și polizată pînă devine 
de o transparență perfectă. Pla- 
neitatea suprafeței ei se mă
soară cu o tolerantă de o jumă
tate de micron. (Ceea ce nu e 
mare lucru dacă ne gîndim că 
la prisme unghiul dintre laturi 
și planeitatea suprafeței se mă
soară cu o precizie ce merge 
pînă la a 20-a parte din lungi
mea de undă a luminii). în a- 
ceastă lume a micronilor, per
formanțele se supralicitează 
mereu, unele pe altele : în. pre
zent cercetătorii se ocupă de ob
ținerea așa numitelor oglinzi 
reci — piese optice acoperite cu 
un strat subțire de metal. Un 
strat, e un fel de a spune, fiind
că în realitate, pentru a ajunge 
în final la cele două-trei sutimi 
de milimetru grosime se depun 
treptat, în vid, 10—20—30 de 
straturi subțiri, uniforme și cu 
o grosime determinată. Au fost 
necesare luni de studii numai 
pentru fundamentarea teoretică 
a problemei.,., ne spunea ing. 
Ion Mureșeanu, șeful colectivu
lui de aparatură optică medi
cală, unul din tinerii specialiști 
formați la I.O.R. Am mai putea 
cita și alte realizări ale opticie- 
nilor din întreprindere dar na 
oprim numai asupra uneia, 
în care ideea originală a cerce
tătorului se împletește indisolu
bil cu măiestria muncitorilor : 
este vorba de cuvele de la elec- 
trocalorimetre. La I.O.R. a fost 
pus la punct un nou procedeu 
de realizare a lor : prin contact 
optic. Cu alte cuvinte suprafe
țele de contact ale părților com
ponente sînt atît de perfect pre
lucrate încât se lipesc, prin con
tact. mai trainic decît dacă s-ar 
folosi cel mai puternic liant. 
După o coacere specială, legă
tura aceasta devine indestructi
bilă.

Precizia înaltă constituie însă 
un atribut nu numai pentru ele
mentele optice, ci și pentru cele 
mecanice. Un aparat de proiec
ție pe 16 mm conține tot atîtea 
performanțe de finețe : APT 
16—4, a cărei serie zero a intrat 
în fabricație reprezintă rodul 
unor cercetări proprii întreprin
se de inginerii Călin Tolan, Ro
bert Klosterman și Nicolae Flo- 
rică ; el înglobează 5 brevete ale 
acestui colectiv și atinge un ni
vel comparabil cu cele mai bune 
aparate din lume. Alături de 
faptul că față de modelul vechi, 
APT 16—4 e complet schimbat 
ca principiu de organizare (în 
loc de 4 valize totalizînd 82 kg 
au fost construite două. contai
nere de numai 36 kg pe un prin
cipiu modern, al blocurilor 
funcționale), el e complet tran
zistorizat și precis ca un crono
metru : mecanismul care trans
portă filmul oprește fiecare ca

dru în fața ferestrei de proiecție 
exact a 96-a parte dintr-o se
cundă ! Iar precizia încadrării 
imaginii în această fereastră e 
de 15 microni. Aparatul va fi 
perfecționat în continuare pen
tru a se obține cu el opriri pe 
o imagine anume, mers inapoi, 
viteze diferite etc. Sunetul va 
dobîndi și el mai multe canale: 
în prezent se experimentează la 
cinematografele „Patria" și 
„Gloria" din Capitală noua in
stalație stereofonică cu 4 sau 
6 canale ce urmează să fie ata
șată aparatelor de proiecție pe 
35 mm.

Alături de asemenea produse, 
a căror contingență cu optica e 
oarecum evidentă, la I.O.R. se 
fabrică și o serie de aparate 
specifice mecanicii fine, electro
nicii — ceea ce nu e chiar atît 
de curios cum ar putea să pară 
la prima vedere : ele cer o înal
tă tehnicitate în uzinare și folo
sesc, deci, tradiționala aplecare 
spre precizie și finețe a munci
torilor de aici. Proiectanții lor 
sînt, -în majoritate, tineri ca de 
pildă însuși șeful grupei de apa
rate stomatologice, ing. Ștefan 
Voiculescu, cel ce ne-a prezen
tat caracteristicile remarcabile 
(modestia nu-și are locul aici) 
ale „Unit‘‘-ului dentar. Prin re- 
proieotare unele piese și-au re
dus greut&tea la jumătate ; a- 
proape toate comenzile sînt 
semiautomate, a fost introdus 
un puternic aspirator suplimen
tar care permite să se lucreze 
cu pacientul și culcat (la opera
ții), iar turbina cu aer compri
mat poate lucra constant la 
300 000 turații pe minut (în pro
be a atins 510 000 ture !). Siste
mul automat de umplere a pa
harului cu apă ca și sistemul de 
comandă al răcirii bormașinii 
sînt originale. „Aparatul e exe
cutat în. proporție de 90 la sută 
din materiale indigene — re
marca cu mîndrie ing. Voicules
cu. A fost supus la cele mai se
vere probe <âimatice (de tropi- 
calizare) ; de pildă, a lucrat în- 
tr-o cameră cu umiditatea at
mosferei de 98 la sută (aproape 
ca și cînd ar fi fost cufundat în 
apă) și a rezistat perfect".

Asemenea realizări dovedesc 
capacitatea tehnicienilor români 
de a asimila rapid produse de 
înalt nivel, pe căi originale. 
Faptul merită subliniat deoare
ce prin produsele sale I.O.R. 
intră în competiție deschisă cu 
firme străine puternic speciali
zate și avind o tradiție de mal 
multe decenii. Și intră în aceas
tă întrecere fără complexe. De 
pildă, la I.O.R. s-a trecut la 
producția de electrocardiografe, 
aparate electronice pretențioase; 
după primele tipuri, mai modeste 
ca performanțe, a fost terminat 
„Cardior“-2 ce prezintă o serie 
de caracteristici superioare pro
duselor similare străine. Sche
ma electronică complet origina
lă, sensibilitatea deosebită ca și 
modul de înregistrare (el poate 
înscrie direct pe hîrtie chiar și 
un biocurent de 1 milivolt, deci 
de 1 500 ori mai slab ca al bate
riilor pentru radiourile cu tran- 
zistori), capacitatea s,a de a cu
lege curenții inimii cu 6 elec
trozi simultan constituie puncte 
de mîndrie pentru creatorii lui, 
echipa de electroniști condusă 
de ing. Aurel Spornic.

Cele spuse pînă aici reprezin
tă numai o latură a activității 
serviciului de cercetare — e 

^rept cea mai spectaculoasă. 
Dar, după cum ținea să subli
nieze ing. Liviu Ariton, tot aici 
se studiază problemele de do
tare a fabricii cu aparatură. Se 
oompară diverse procese tehno
logice. se aleg utilajele cele mai 
potrivite — aici 6e urmărește 
menținerea permanentă a I.O.R. 
la nivel mondial și în acest do
meniu. Preocupare nu lipsită 
de o eficiență economică și con
tabilizată cu grijă : de pildă, 
un studiu de modernizare a 
tehnologiei fabricației lentilelor 
de ochelari a durat 200 de ore 
dar a adus beneficii anuale de 
2 500 000 lei.

Ceea ce s-a realizat la I.O.R. 
s-a realizat numai prin forțe 
proprii. Cercetătorii de aici nu 
dispun de sprijinul unui insti
tut, nici de al cadrelor universi
tare constituite in colective pu
ternice. Și ei recunosc că aceas
tă lipsă se simte în munca lor. 
Din păcate cercetarea e deter
minată aici, cum e și firesc, de 
nevoile fabricii, legate de cele 
ale pieței. Ea nu poate aborda 
în suficientă măsură probleme 
de perspectivă ale domeniului 
pentru a pregăti, astfel, introdu
cerea în fabricație a unor ele
mente care să nu fie rezultatul 
unei necesități, ci să dezvolte 
necesități la beneficiari, asigu
rând prin ele și anumite priori
tăți pe plan internațional pro
ducției optice românești. în op
tică, din păcate industria este, 
la noi, cu un pas înaintea cer
cetării și nu invers, așa cum ar 
fi necesar.

ANDREI BANC

► • Cercetătorii leningrădeni au pus în funcțiune un genera- 
. tor Magnetohidrodinamic, cu o putere de 25 000 kW. El este 
J destinat unei instalații industriale experimentale ce va Intra în 
, serviciu anul acesta. Plasma este folosită la temperatură joa- 
k să (gaze încălzite pînă la 2 000° C)) iar răcirea instalației, prin 
k care jetul se deplasează cu 800 de metri pe secundă, este asl- 
k gurată prin circularea apei sub presiune. Constructorii aprecla-
► ză că funcționarea în paralel a unor generatoare M.H.D. șl a
► unora cu rotor în cadrul aceleiași centrale electrice va perml- 
, te ca randamentul termocentralelor să fie sporit de la 32 la 
k 55 la sută.
! O METODA DE CALCUL A REZERVELOR MINERALE

► • Geologul sovietic L. Ovcinlkov a descoperiț existența unei
► dependențe riguroase între conținutul mediu al metalelor în 
k sol șl rezervele de minerale. Pe baza calculelor sale, geologul
► sovietic apreciază că zăcămintele continentale de aur se ri-
► dlcft la 135 000 t. (pînă azi extrăgîndu-se 50 000 t.). Resursele de 
* fler s-ar cifra la 400 miliarde tone, cele de aluminiu la 8 mi- 
k llarde tone iar cel de uraniu la 2,5 milioane tone.

J GENERATOR „M.H.D." LA LENINGRAD
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Laureați ai Premiului
Nobel răspund

la întrebarea:

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

HESS
Savantul elvețian 

s-a născut Ia 17 
martie 1881, la Fra- 
nefeld. A studiat 
medicina în univer
sități din Elveția și 
Germania. Un nu
măr de ani s-a spe
cializat în psiholo
gie la Paris. între 
anii 1917-1951 a 
fost directorul Ins
titutului psihologic 
al Universității din 
ZUrich.

Omul de știință 
elvețian este auto
rul unor importan

te cercetări știin
țifice, care l-au a- 
dus aprecieri una
nime. A 
membru a 
multor 
științifice 
ne. A fost 
cu numeroase 
dine și 
științifice.

în anul 1949 pri
mește Premiul No
bel în medicină 
..pentru cercetări 
relative la contro
lul creierului asu
pra corpului".

devenit 
al mai 
academii 
europe- 

; distins 
or- 

medalii

de W. R. HESS
în biografia mea, care cuprinde 9 decenii de 

viața, am cunoscut o mulțime de oameni renu- 
miți, dintre care unii erau celebrități autentice ; 
alături de aceștia conviețuiau inși ce se credeau 
a fi celebri ori alții care voiau cu tot dinadinsul 
să-i facă pe ceilalți să-i creadă că ei ar fi ce
lebri. Dar nu despre acest gen de implicații su
biective doresc să relatez tinerilor din România.

întrucît am studiat o vreme, în calitatea mea 
de psiholog, implicațiile pe care le are asupra 
personalității umane aureola renumelui auten
tificat de societate, nu pot decît să îndemn orice 
ființă timonă, mai cu seamă tânără, <să perseve
reze în strădania — bazată pe muncă — de a 
deveni a somitate de renume. Oamenii — spre 
deosebire de toate vietățile care trăiesc în gru
puri — au nevoie de proeminențe evidente pe 
scara împlinirii, care să-i stimuleze și să le 
declanșeze forțele creatoare cele mai ascunse 
care sălășluiesc într-înșii. Atunci cînd cineva iz
butește într-o investigație personală și obține 
un rezultat deosebit, „stimulatorul social" din 
individ (Sensibilizează o întreagă categorie de oa
meni aflați în situații sau ipostaze asemănătoa
re care, însă, nu au gustat fructul cunoașterii 
și împlinirii dobîndit de acel cineva și care. în- 
oepînd de la acea dată, s-a impus în fața foru
lui. Efectul: stimularea potentelor latente din 
indivizi prin forța înaintașă a exemplului.

Evident, în societatea omenească coexistă o 
sumedenie de oameni — unii reprezentând va
lori reale prin aportul pozitiv la progresul ome
nirii. Dintre aceștia, un detașament anume so
cotesc că-1 reprezintă cei care creează ceva nou 
— inventatorii. Ei se află printre înaintași de
oarece mintea lor plămădește din datele și ele
mentele unanim cunoscute lucruri absolut noi, 
concepute mai întâi în mintea lor și oferite apoi 
omenirii. Ei au marea fericire de a le cunoaște 
primii, de a le crea, de a le pune la îndemina 
societății — o dată cu numele lor.

Și totuși, nu o dată am auzit, mai cu seamă în 
medii liceale sau studențești, vorbindu-se de 
„norocul" unor mari inventatori. Și,. pe baza 
culturii generale dobîndite în școli, sînt furni
zate o sumedenie de așa-zise exemple celebre, 
îmi propun să zăbovesc puțin asupra acestui 
subiect tentant, atât pentru mine cit și pentru 
cititorii mei mai tineri.

Una dintre cele mai uzitate pilde din mediul 
învățăceilor în materie de „noroc în științe" este 
întâmplarea prin care profesorul Rontgen a des
coperit razele X. Se povestește și acesta este 
adevărul ! — că în. seara zilei de 8 noiembrie 
1895, ilustrul profesor experimenta in laborato
rul său o seamă de fenomene de descărcări elec
trice în tuburi cu gaze rarefiate. Lucra în cel 
mai desăvîrșit întuneric. La un moment dat, pe 
cînd se pregătea să întrerupă curentul electric 
care străbatea tubul a deosebit, într-un colț al 
mesei, un punct luminos, insistent, încărca din 
nou tubul cu gaze rarefiate, cu curent electric. 
Punctul luminos își făcu apariția în dreptul unor 
cristale de platino-cianură de bariu. Refăcu ex
periența de mai multe ori. Constată că ori de 
cite ori funcționa tubul, cristalele deveneau lu
minoase în întuneric.

Concluzia unora : norocul l-a ajutat sublim 
pe profesorul Rontgen în descoperirea razelor X.

Numai că eu îl voi opri pe cel care rostește 
nechibzuit asemenea cuvinte, spunîndu-i : dar 
citi oameni nu s-au aflat în preajma unor mari 
invenții, neobservîndu-le, trecînd pe lîngă ele 
ca pe lîngă niște fapte banale, oarecari ?!

Și-apoi, voi completa tabloul inițial : ce a 
făcut profesorul constatând razele luminoase ? 
Mai întâi a studiat un material imens, pentru 
a-și da seama dacă are de-a face cu un feno
men nou, necunoscut încă, neaplicat. Apoi s-a 
documentat cîteva săptămîni în șir pentru a-și 
însuși cit mai multe cunoștințe fundamentale cu 
privire la natura și sursa acelor raze. La care 
se adaugă o imensă muncă de laborator 
pentru a se convinge că fluorescenta se dato
rează razelor catodice din tub. $i-a dat seama 
irl mod experimental că aceste raze au o mare 
<feră de acționare. Pentru a le investiga mai 
bine, a montat un ecțan acoperit cu plati.no-cia- 
hu-ră de bariu. A mai introdus și alt element : 
a încercat să oprească fascicolul de raze cu dife
rite obiecte, constatând o absorbție diferită a 
icestora, în funcție de material și densități... 
Astfel la 8 săptămîni după „experiența noro
coasă", profesorul Wilhelm Rontgen prezenta

„Comunicarea preliminară" prin care anunța 
lumea științifică de existența „razelor X". El 
scria : „Toate corpurile sînt transparente pentru 
aceste raze, în măsură diferită. Să dau cîteva 
exemple : hîrtia este foarte transparentă ; o 
carte cu o mie de pagini nu slăbește decît puțin 
intensitatea fluorescentei... O placă de aluminiu, 
groasă de 15 mm. deși slăbește serios fluorescen
ta, n-o face să dispară cu desăvîrșire. Fîșii de 
cauciuc, groase de cîțiva centimetri, lasă razele 
să treacă prin ele. Plăcile de sticlă, chiar dacă 
au grosimi egale, se comportă diferit, după cum 
cuprind sau nu plumb — în acest ultim caz fiind 
mult mai puțin transparente... Dacă se ține mina 
între tubul de descărcare și ecran, umbrele în
tunecoase ale oaselor apar în interiorul umbrei 
slabe a mîinii. Apa și diferite lichide, dacă sînt 
examinate in vase cu pereții de mică, sînt 
transparente. Fluorescenta este mult stânjenită 
de plăci de cupru, argint, plumb, aur, platină... 
De o deosebită importanță este faptul că plăcile 
fotografice sînt imprimate de aceste raze. De 
aceea, ori de cîte ori a fost posibil, am controlat 
cu ajutorul fotografiei fiecare observație impor
tantă pe care am făcut-o cu ochiul liber pe ecra
nul fluorescent".

Iată : cită strădanie, cită muncă sistematică, 
cît spirit de observație bazat pe cunoștințe, cita 
meticulozitate pentru fiecare experiență în 
parte ! Aceste cuvinte ale mele nu fac altceva 
decît să repete o afirmație devenită celebră a 
marelui Louis Pasteur : „Norocul ajută numai 
mințile pregătite". Și el, la rîndul său, fusese 
gratificat cu afirmația potrivit căreia doar... no
rocul i-ar fi scos în cale soluția în problema tur
bării. Atunci a iscris un eseu în care a dovedit 
că în decursul lucrărilor sale de laborator s-a 
întâlnit deseori cu ceea ce s-ar putea numi „no
rocul", pe care însă l-a „descifrat". Dar nu no
rocul a fost acela care a rezolvat problema tur
bării, ci genialitatea marelui Pasteur care, bazat 
pe o muncă perseverentă, a avut posibilitatea de 
înțelegere și interpretare a unor fenomene. Ca 
să-ți poți da seama de valoarea unui fenomen pe 
care-1 întâlnești pentru prima dată, trebuie să fii 
înarmat atât cu atribute științifice, cît și cu ca
lități umane. Să ai o armură științifică și cunoș
tințe profunde care să-ți permită să refaci întreg 
ciclul, să poți trage toate foloasele științifice 
dintr-o ultimă experiență „fericită" ; iar pentru 
aceasta trebuie să ai acele calități umane obliga
torii pentru un cercetător de valoare : ambiție 
în urmărirea unui scop, stăruință, sistem, malea- 
bilitate in fața oricărei situații ivite atât în ex
periment, cit și în calcul.

Urmărind evoluția unor cercetători în căutarea 
unor soluții noi, absolut noi, m-am întrebat și 
eu, la rîndul meu, asemenea multor savanți, de-a 
lungul secolelor : există un anume moment cînd 
o invenție sau o descoperire științifică devine 
inevitabilă ? De obicei se răspunde : „Nevoia 
este mama invențiilor". Dar experiența secolelor 
atestă faptul că nu este suficient doar să apară 
o nevoie pentru ca ea să fie rezolvată dintr-o- 
dată. La drept vorbind, și în antichitate s-a sim
țit nevoia unui mijloc de circulație mai rapid 
decît, bunăoară, asinul și totuși automobilul 
aparține secolului XX. Același lucru poate fi 
spus și despre avion, antibiotice sau satelitul 
meteorologic. Răspunsul corect cred că ar fi 
unul : apariția unor invenții care sînt solicitate 
de nevoile sociale depind, pe de o parte, de 
nivelul forțelor de producție cajși de gradul de 
dezvoltare a științei. Pentru că nu puține sînt 
cazurile cînd minți geniale, înțelegînd cu multe 
secole înainte cerințele vitale ale societății, au 
jalonat idei predecesoare într-un domeniu său 
altul, fără să le poată face viabile datorită toc
mai nivelului coborît al forțelor de producție ale 
epocii în care au trăit. Fiecare cercetător-desco- 
peritor de noi drumuri în știință, inventator etc. 
este o „celulă" cu aparență autonomă față de 
întreg „țesutul" științific ; în realitate coexistă 
și se hrănește cu seva secolului, iar aportul în 
înaintare se datorește ingeniozității, pregătirii și 
calităților personale umane, dovedite în pro
cesul de neînlocuit al practicii.

Celebritatea nu este o chestiune de „noroc" și 
cine este tentat să judece astfel, se înșeală... Ea 
aparține celor înarmați, avînd o minte activă, 
pregătită prin sforțări sistematice, condiție sine 
qua non ca fiecare Întâmplare „norocoasă" să 
se transforme într-o realizare...

Marian Mureșanu, București : „Citesc de cîtva timp 
rubrica d-coastră „De la om la om".

Totuși, cred că rubrica aceasta abundă de prea multe 
vaiete, mai ales feminine — după părerea mea. Viața 
e prea scurtă pentru a ne putea permite să pierdem o 
bună parte din ea plîngînd; chiar clacă uneori o lacrimă 
ne scapă, trebuie s-o ștergem pe neobservate, să privim 
și să mergem înainte cu fruntea sus, altfel nu numai că 
nu mai avem șansa să cunoaștem farmecul vieții, care e 
totuși frumoasă și interesantă, dar riscăm să ajungem 
niște relicve pe care viitoarea vieții moderne le dă la 
o parte, le aruncă la cele mai îndepărtate margini ale

Nu vreau să fiu părtinitor cu sexul din care fac parte, 
dar de ce să nu recunoaștem că, totuși, majoritatea 
„gafelor" le face sexul pe care noi îl adorăm și poate îl 
blestemăm în aceeași măsură — sexul frumos. Chiar 
rubrica „De la om la om" poate confirma aceasta și 
îmi vin în minte mai multe cazuri relatate cu cîteva nu
mere mai înainte.

Dar oare minijupa exagerată, atât de frecventă (e 
adevărat, în ultimul timp mai puțin) nu e nu numai 
un atentat la liniștea noastră, a bărbaților, dar chiar și 
un autoatentat ?

Ar fi absurd dacă aș susține că nu există bărbați care 
fac escrocherie cu sentimentele și cu tot ce are viața 
mai frumos, dar numărul lor este incomparabil mai mic 
decît al echivalenților de sex opus și, dacă eventual nu 
mă credeți, aș putea să vă fac o statistică, cel puțin din 
cît cunosc eu...

11 înțeleg perfect pe tînărul N. Florian și tot ce aș 
vrea să-i transmit e să fie tare, să treacă cit mai repede 
peste acest incident, pentru că în mod cert va descoperi 
în viață sensuri mai frumoase și mai ispititoare.

Cu vreo opt ani în urmă, cînd aveam 18 ani, eram 
nebunește îndrăgostit de o fată care nici măcar nu m-a 
ascultat, care a sfidat dragostea ce i-o purtam, care a 
zdrobit în mine un întreg ideal de viață. Pînă atunci nu 
mi-aș fi putut închipui că sexul acesta, în aparență slab 
și care a stors generațiilor de poeți atâtea perle, poate 
fi capabil de o atât de mare cruzime. De fapt, motivul 
principal al acestei drame a fost că eu, care trdbuia să 
termin cutând liceul, eram un băiat de la țară, îmbrăcat 
mai modest și mai puțin priceput la dans.

Ființa aceasta, pe care azi nu mai știu cît o iubesc 
sau, cît o urăsc, a fost totuși o cotitură enormă în viața 
mea. Au urmat ani de dezechilibru, ani de delir, ani în 
care am fost la un pas de moarte sau de balamuc. 
Elevul căruia dascălii i-au prezis o carieră strălucită, 
tînărul acela care-și făurise niște planuri minunate de 
viitor era acum un om care, în mod neînțeles, se înfunda 
din ce în ce mai mult într-un univers obscur, un om 
ratat, pe care cei din jur îl compătimeau...

Au urmat foarte multe între timp, dar o să mă limitez 
numai la a vă spune că după ani de zbucium am găsit 
totuși tăria să-mi revin, să mă regăsesc, m-am născut 
din nou, mai mult: acum eram un om călit, mai tare 
decît dragostea, poate mai tare chiar decît viața, care-mi 
pregătise un lung șir de dureri.

Azi sînt student la o facultate de științe exacte si, 
zău, lumea aceasta a calculelor și a fenomenelor e mult 
mai frumoasă decît tot ce-mi putea oferi ființa aceea 
care nu era nici măcar frumoasă și căruia îi cerșisem o 
secundă de înțelegere. Aș vrea s-o întîlnesc azi, s-o pri
vesc rece și să trec pe lîngă ca ca pe lîngă cea mai 
străină ființă, să vadă că totuși sînt tare și că i-aș fi 
putut oferi cea mai statornică, enormă afecțiune.

N-aș putea spune totuși că în generația actuală de 
fete nu există și unele fără prejudecăți, cu concepții 
sănătoase de viață, dar credeți-mă că eu n-am întâlnit 
încă nici una, deși m-am străduit foarte mult...

M-am lungit cam mult, deși n-am terminat și poate 
că de abia acum începea o poveste mai actuală despre

„De la om la om" dar nu vă speriați, am să închei to
tuși aici".

Scrisoarea tânărului meu 
cititor Florian din Cugir 
are un ecou teribil de pu
ternic printre băieți și fete. 
Astăzi el mi-a scris din 
nou, rugîndu-mă să-i a- 
acord dreptul de a reveni 
în discuție cu unele pre
cizări. Majoritatea scriso
rilor sînt semnate de bă
ieți și din ele reiese cu 
forță și chiar violență ur
mătoarea tristă concluzie : 
fetele „din ziua de azi“

«înt mult prea lucide, au 
prea multă personalitate, 
prea multă ușurință și do
rință de aventură, sînt 
prea „materialiste", prea 
superficiale. Au și băieții 
defectele lor, nu-i vorbă, 
dar ei sînt mai profunzi 
totuși, mai loiali, mai sin
ceri, mai cinstiți.

Din această categorie 
face parte și scrisoarea pu
blicată mai sus. Dar să 
vedem și părerea unei fete.

Victori ța M., Călărași: „11 înțeleg pe N. Florian și sînt 
de acord cu dînsul atunci cînd afirmă că unele fete 
sînt lipsite de sensibilitate sufletească, sinceritate în dra
goste, dăruire, altruism. Dar nu mai sînt de acord cu 
dînsul cînd afirmă acest lucru despre toate fetele. Ci
tind. această afirmație m-a dus gândul la acel vers din

șî bine. Sîmbăta viitoare 
alte scrisori.

Vasile Popescu, Craio
va : în scrisoarea pe oare 
ne-o adresați protestați cu 
vehemență împotriva hotă- 
rîrii samavolnice a Federa
ției de fotbal de a suspen
da pe două etape terenul 
din Craiova. Care este ar
gumentul dumneavoastră 
decisiv ? Individul care a 
aruncat cu piatra în arbi
tru (și pe care nu se pu
tea să-l cheme altfel de
cît Poșircă Ion) a fost 
prins, pedepsit și dovedit 
ca rapidist (!) De ce ? 
Pentru că este ceferist și 
nu din Craiova, ci din 
Piatra Olt. Deci nu există 
nici un dubiu că respeoti- 
vul a fost unealta Rapidu
lui, care a urmărit în felul 
acesta (și a reușit) să sus

pende terenul oltenilor și 
să joace cu ei meciul ur
mător pe un teren neutru. 
Dar ce s-ar întâmpla dacă 
și oltenii și-ar trimite un 
mercenar pe Giulești și ar 
face o provocare ?

Stimate corespondent! 
Duceți lucrurile prea de
parte. îi cunosc bine pe 
rapidiști, am fost și eu în
tr-o vreme de-al lor, ei nu 
sînt în staTe de o aseme
nea provocare murdară. 
Rapidiștii sînt oameni 
demni și cinstiți, ei nu vor 
veni niciodată să arunce 
du pietre în bătătura al
tora. Fiți sigur că numitul 
Poșircă nu este un rapidist 
veritabil și că a acționat 
din propria și necugetata 
lui inițiativă. Primiți-vă, 
deci, pedeapsa cu demni
tate.

CURIERUL NOSTRU DE SÎMBĂTĂ

De la OM la OM
de ION BĂIEȘU

Hamlet care numește iubirea un sentiment orb, ameste
cat cu ură și răzbunare: „Numai iubirea vă îndeamnă 
la cruzime". Viața omului nu e chiar așa de ușoară și 
simplă, ești pus uneori în fața unor probleme greu de 
rezolvat, nu trebuie să te lași învins, copleșit de durere 
și să ajungi la cuvinte și gesturi care întrec măsura. 
Pline de adevăr sînt cuvintele lui Ovidiu: „Dragostea 
este asemenea unei bătălii. Pe cîmpul acesta nu au ce 
căuta lașii, căci aici trebuie să înduri adesea multe 
suferințe". Eu cred că numărul băieților lipsiți de sin
ceritate în dragoste este mult mai mare decît cel al 
fetelor. Dar să admitem că fetele sînt mai schimbătoare, 
mai instabile și deci se pot lăsa mai ușor influențate. 
Dar cine le influențează pe ele ? Tot băieții. Un băiat 
care încearcă să-și clădească fericirea personală neținînd 
cont de relațiile anterioare ale fetei respective va face 
pe altul să sufere, iar acela va da, desigur, vina pe 
ușurința fetelor".

Badea Valeria, Pitești: „Sînt o pasionată oititoare a 
rubricii dv., și am o deosebită simpatie pentru persoana 
dv. Deși am numai 25 de primăveri aș fi foarte fericită 
dacă aș avea un soț ideal ca dv. Dacă mi-ați propune 
căsătorie, v-aș face cel mai fericit bărbat. Vă rog foarte 
mult să-mi împărtășiți și mie o parte din impresiile ce

Ce reiese de aici ? Că 
dacă fetele sînt uneori 
ușuratece, asta tot din vina

băieților se întâmplă ! Iată 
o nouă temă pe marginea 
căreia putem discuta mult

mi le-ați rezervat".

1. Nu sînt un soț ideal 
și nici nu cred că am vreo 
șansă să devin. 2. Deocam
dată nu m-am decis dacă 
să vă cer sau nu în căsă
torie, mă mai gîndeso la 
noapte. 3. Nu v-am rezer
vat nici o impresie,

Niculescu V., București: 
Da, mi-am dat seama

chiar a doua zi că în ru
brica de săptămîna trecută 
am făcut o gafă enormă. 
L-am confundat pe Dru- 
meș cu Dessila. Chiar și 
acum, cînd stau cu capul 
între palme și meditez, ca 
un nefericit ce sînt, mă 
întreb : cum a fost po
sibil ?

CUVINTE ÎNCRUCIȘATE

Orizontal
1. „Chemat" la un anumit timp

— Poet ardelean, autorul poeziei 
„Noaptea fantastică** 2. De vreme 
tare — Din 24 în 24 de ore (pl.) 
3. A doua pe portativ — Diminea
ța (abr.) — Merge pe orice vreme 
și la timp 4. „Carte despre vre
muri multe" de Ion Pas — „Foc 
trecător" 5. In prezent — De zi 
sau de noapte (sing.) 6. Apare 
soarele pe cer — Nume de fată 
7. Măsoară indirect distanțele spre 
orizont și spre soare — Altă fată 
—In burniță 8. Conjuncție—Aproa
pe eliptic — A slăvi primăvara 
9. Măsoară vremea (pl.) — Vreme 
cu ploaie, fără soare — Grigore 
Dan 10. Sport de iarnă și de vară
— Deal odinioară 11. „îmbătat" 
de soare — „Fioros" tot timpul 12. 
Mic și mare, apar pe cer în 
timpul serii (pl.) — In „Dumini
că la ora 6".

Vertical
1. Miros de primăvară — Zodia 

lui April — Casă din vremuri 
vechi 2. In loc de bună dimi
neața — Bună, chiar pe vreme 
bună 3. Timpuri îndepărtate — 
După filozofii greci, al cincilea 
element al universului 4 împodo
bite cu flori — Ca pelinul primă
vara (pl.) — Trase prin ureche 5. 
Dan Nasta — Cînd zici bună vre
me 6. Vremea de acum — Notă

muzicală — „Supără** 7. Vremuri 
de demult — Le poartă fetele la 
horă (sing.) 8. Lucru nefăcut Ia 
vreme — Fete ! 9. Aprilie, ca să 
ții minte — In tempo lent 10 
Intr-un fel marchează timpul 
(pl.) — Din timp în timp 11 Iar
nă. vară, stau în brazi (pl.) — 
Vreme de seară (pl.) 12. Din cinci 
în cinci ani, recensămîntul la ro
mani — Căldură din pămînt pri
măvara.

L ALEXANDRU
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Desene de
OCTAVIAN COVACI

MULȚI CHEMAȚI,
PUȚINI ALEȘI!...

Ajunsese la noi, la proiectare, 
recomandat de-un telefon al dis
pecerului : „...îi găsiți voi ceva, 
acolo, să colaboreze: un desen 
mic, un registru mic. Că doar 
v-am mărit și fondul de colabo
rări pe trimestrul ăsta... Mă bizui 
pe tine, Popescule ? Puștiul, Mi- 
tuș, e talentat și sensibil. Să știi 
că mulți l-ar vrea să lucreze la 
ei. Știe și fixurile la Pronosport, 
acuma că sînt multe încuietori cu 
italienii. Mă bizui pe tine, Po
pescule ?"

— Bizuiți-vă! am zis eu, Po
pescu, și cu asta a-nceput isto
ria...

Pe la 11, cînd a intrat în birou, 
am știut că el trebuia să fie. Năl- 
tuț, cu mers legănat. M-am făcut 
că scriu de zor la situația luna
ră care trebuia predată încă as
tăzi.

— Matale ești tov. Popescu ? 
Mi-a întins mîna. lorgu e numele 
meu. Pe diminutivul mic, Mituș 
că Dumitru sau, să zicem, Mitică 
prea e nume de responsabil de 
centru de lapte și nu-mi place! 
...Stau și eu la biroul ăsta ?... Azi 
vă dau una senzațională: unu, la 
Lanerossi cu Milan, că altfel e 
exclus să mai iasă din găleată. 
Meci trucat, s-a plătit grupă, 
toată lumea mulțumită... Apro
po ! Orașul, la matale, tov. Po
pescu, tot cu zero merge ? Da ? 
Aha, trebuie să fie tot așa ca la 
dispecerat, la fratele lu ăl bă- 
trîn...

Și a căzut pe telefon, tocmai 
cînd așteptam să mă sune Balșul, 
fabrica de boghiuri, să-mi comu
nice situația. Luzeta, Anca. Apoi 
Monica, Gina, Ruxi... M-am sur
prins înșiruind toate numele astea 
pe marginea lucrării ce trebuia 
predată încă astăzi...

— Ruxi ? Cu Ruxi, vă rog !... 
Ruxi ? Te deranjează Miti. Ce 
faci tu Ruxi ?... Eu ? Bine. în 
producție. Să știi că m-am mutat 
de la ăia. M-am încadrat la...

stai o clipă. Ce adresă avem aici, 
tov Popescu ? face către mine 
Miti acoperind receptorul cu 
palma.

— l.P.I.L. proiectare...
— La l.P.I.L. proiectare. Ceri 

tot prin vechea centrală... Rămî- 
ne pe diseară la 8, la Tarom. 
Pa! Te pupică /

S-a așezat apoi la biroul liber, 
mi-a cerut cerneală bună de sti
lou, i-am dat, și l-am văzut că 
se apucă să scrie niște vederi. Am 
fost mulțumit că măcar tace, 
să-mi pot vedea și eu de ale 
mele. Țîr... țîrr... telefonul. 11 ri
dic :

— Da /... Nu e Miti. Vă rog 
să așteptați...

— Ruxi ? Aici e Miti. Ce e, 
păpușă scumpă ?... Bine, la 8 
jumate dacă nu poți la 8. Tot 
acolo, la Tarom, da? Pa! Te 
pupică!

A apăsat pe furcă, a făcut un 
zero, a scos o mică agendă:

— Ați dat un anunț de came
ră ? Ce cartier, stimată doamnă ? 
...Pajura ? A, nu, nu e pentru 
noi. Mă interesa ceva gen Cotro- 
ceni, Cișmigiu, Dacia. Și confort, 
nu bloc.. Or voar, doamnă!

N-am mai putut să scriu un 
rînd. Trecuse de unu.

— Aveți bufet ? Da? în 
fundul holului ? Face și filtru ?

Ia să mă duc să servesc una 
mică cu o țigară bună...

Am început să mă plimb prin 
birou. Mi-era cald. Vederile — 
pe masă. N-am rezistat... „Relly 
dragă, lucrez la un institut mare 
și pot să spun că pînă acum îmi 
place. Au nevoie de mine. Aran
jez eu cu o deplasare la Cîmpi- 
na, zilele astea, și o să ne vedem 
în persoană. Pusi-pusi, Mytty". 
Și un P.S. „Scuză-mi sorisu’ că 
l-am scris repede, pe planșe
tă. M."

S-a-ntors de la cafea, și a venit 
cu scaunul la biroul meu.

...N-are el încă buletin de 
București, dar o să-și facă. Vă- 
zînd și făcând. Ce, arde ? Gazdă 
are, flotant este — ol rait! Sluj
bă ? Intră el în spațiu, la tova- 
rășu’ Firuleasa, pe Giurgiului; 
numai în acte, sigur că da, că 
altfel o să stea în centru, la con
fort. Nu e o problemă să se an
gajeze definitiv. Facultate ? 
se mai încurcă el cu ăia de ta 
A.S.E. Le-a dat liber...

— In Capitala țării pot sa mă 
desfășor, dom-le. Am eu chema
rea asta! La valoarea și la pre
gătirea mea profesională, spune 
și ’mneata, tov Popescu, am eu 
față de Lehliu ?

— N-ai, tovarășu Mytty — 
i-am răspuns repede deși, cred eu, 
a deosebi una de alta fețele din 
cele două urbii, nu e chiar atât 
de lesne...

— Am eu experiența vieții! 
Ehe, mulți chemați, puțini aleși! 
— am încheiat citatul... Tov 
Popescu, eu mă duc. Mtine. vă 
văd așa pe la 11, nu? Ce să mai 
lungim lucrurile astăzi! Vă salut 
cu respect!

...Mi-am luat acasă situația lu
nară, poate o termin. In mașina 
31, spre Piața Romană, mă tot 
gîndeam că, intr-adevăr, „mulți 
chemați, puțini aleși..." Cine l-o fi 
chemat ?

VIOREL BABA >
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Lipiri la Consiliul de Miniștri

Vicepreședintele Consiliului 
Miniștri al Republicii So

liste România, Ion Pățan, a 
mit vineri la amiază, pe 
nistrul lucrărilor publice și 
•uințelor din Nigeria, F. O- 
nno, care face o vizită în 
•a noastră.

Vineri Ia amiază, vicepre- 
lintele Consiliului de Mi-

Vizitele delegației Frontului Național 
de Eliberare din Algeria

tn cursul vizitei pe care o în- 
'prinde în țara noastră, la 
ritația C.C. al P.C.R., dele- 
ția F.L.N. (jondusă de Man- 
ari Abdelhafid, membru al 
recției Centrale, Comisar na- 
nal al F.L.N. pentru Căpi
ță —• a avut întilniri și con- 
rbiri la Comitetul Municipal 
icurești al P.C.R., Consiliul 
ntral al U.G.S.R., C.C. al
T.C. și Uniunea Națională a 
joperativelor Agricole de 
■oducție.
3?speții au vizitat, de ase- 
shea, Muzeul de istorie a 
rtidului Comunist, a mișcă-

NTÎLNIREA SAVANTULUI HENRI COANDA 
CU TINERI PILOȚI MILITARI

Vineri savantul român de re- 
me mondial, academicianul 
mri Coandă, s-a întîlnit cu 
ieri piloți militari. Eminentul 
vânt a împărtășit aspecte ine- 
;e din propria-i activitate 
sfășurată în domeniul aero- 
uticii, relevînd înalta datorie 
tinerei generații de a prelua 
ridica pe noi culmi tradiția 

loroasă, în acest domeniu în 
re țara noastră s-a afirmat 
ternic încă de la începutu- 
e lui.
In încheierea întîlnirii. gene- 
1 locotenent Vasjle Alexe, co- 
andantul apărării antiaeriene 
teritoriului, președintele Fe- 
rației aeronautice române, a 
mînat academicianului Henri

...OCHII LUI PRUNARU
(Urmare din pag. I)

•st abordată mai întîi ? Ce 
asee au urmat ? Ce înlănțuiri 
3 raționamente au fost fâcu- 

? Prin ce peripeții au avut
3 trecut cei trei ofițeri pasio- 
âți de profesia lor — în cazul 
3 față, virtuoși căutători ai 
:ului in carul cu fin —, cum 
A ajuns de la ipoteză la ade- 
âr ?... Iată, intr-adevăr, fapte 
ire ar putea oferi subiect pen- 
u un bun, dacă nu roman, cel 
ațin reportaj polițist. Dar aici 
u de asta vrem să ne ocu- 
ăm... De aceea vom trece 
irect la final : după 22 de ore 
3 febrile cercetări, timp în 
ire au străbătut de cîteva ori 
îtreg Bucureștiul și au discu
it cu 50—6U de cetățeni, cei 
■ei ofițeri de miliție au izbutit 
î depisteze vinovății : Dumitru 
runaru, operator chimist la 
abrica de mase plastice, și 
ăun Vornicu, strungar la 
NOX. în limbajul formularu- 
îi de miliție, concluzia sună 
mpede : numîții ...au sâvîrșit 
ifracțiunea de tîlhărie care, 
onform art. 211 din Codul Pe
al, se pedepsește cu inchisoa- 
ea de la 2 ani la 7 ani. Și 
•îențiunea : PRUNARU — IN- 
ItACrOR PRIMAR (subl. ns.) ; 
ornicu — recidivist.
De aici ne îndepărtăm cu to- 

ul de explorarea polițistă și vă 
n-opunem o altfel de investiga- 
ie.

Echilibrul social a fost, deci, 
estabilit. Vinovății își așteaptă 
ancțiunea. Cazul este încheiat, 
(amine totuși pentru noi. pen- 
ru investigația pe care ne-am 
jropus-o, o in trenare : La urma 
urmei, cine sint numiții ? Ce 
tim despre ei ? Începem deci 
tercetărite noastre și aflăm că 
mul este tînăr, Dumitru Pru- 
iaru, are 26 de ani și la locul 
ie muncă se pare că n-a fost 
mgajat doar cu o zi înaintea 
romnerii infracțiunii. Acolo 
'eci, la locul de muncă, se știe, 

obabil, totul despre el, că 
loar este o datorie pentru ori- 
:e colectiv să-și cunoască com- 
ponenții.

latâ-ne, astfel, la Fabrica de 
mase plastice. Redăm succint 
2iteva opinii culese din între
prindere, la o săptămină după 
reținerea lui Prunaru de către 
organele de miliție :

iLiE SFERLIC, șeful servi
ciului personal : „Este un mun
citor bun. cu armata făcută. 
Angajat din 2.VI.1969. Sindica
list. Cișligă în medie 1 200— 
1 250 lei lunar. Nu are nici o 
sanv,iune. Am vrea să--l califi
căm superior. Chiar acum pu
neam la punct organizarea u- 
nor asemenea cursuri pentru 
operatori. Nu știam că a fost 
arestat’*.

ȘTEFAN JUG AN, secretarul 
comitetului U.T.C. al uzinei : 
„Nu-1 cunosc, nu este utecist. 
Nu știu nimic despre «aventu
ra» lui Prunaru**.

HERMAN HORST, secretarul 
organizației U.T.C. de la atelie
rul malaxare-granulare, locul 
de munca al lui Prunaru : „Pro
fesional, e un muncitor bun. 
Din cind in cind absenta ne
motivat cite 2—3 zile, dar nu 
ne-am făcut probleme. Am au
zit că ar fi avut și nu știu ce 
neînțelegeri familiale. Nu am 
căutat sa ne băgăm prea mult 
m viața omului. Pe linie de 
U.T.C. n-am întreprins nimic. 
Pentru că nu era utecist. Dacă 
ar fi fost, luam noi vreo măsu
ră. De altfel, nici el nu ne-a 
cerut sprijinul**.

ION NEGRILESCU, maistrul 
atelierului ; „Era bun la mun- 

niștri al Republicii Socialiste 
România, Emil Drăgănescu, a 
primit pe ministrul construc
țiilor de locuințe din Dane
marca, Aage Hastrup, care ne 
vizitează țara la invitația Co
mitetului de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Lo
cală.

(Agerpres)

rii revoluționare și democra- 
ticș din România, noile cartie
re ale orașului București, Fa
brica de mașini-unelte și agre
gate, C.A.P.-Otopeni. în jude
țele Prahova și Argeș, delega
ția F.L.N. a fost oaspetele co
lectivelor de muncă ale Rafi
năriei Brazi și Combinatului 
petrochimic Ploiești, Uzinei de 
utilaj petrolier „1 Mai“, Insti
tutului de cercetări pentru vi
ticultură și vinificație de la 
Valea Călugărească, Combina
tului de industrializare a lem
nului-Pitești, Hidrocentralei 
de pe Argeș.

Coandă Brevetul nr. 1 de per
sonal navigant în aviație, in
signa de pilot clasa I-a aviației 
militare a Republicii Socialiste 
România, un album cu imagini 
din activitatea militarilor co
mandamentului apărării antiae
riene a teritoriului, precum și 
macheta primului avion cu 
reacție din lume realizat de 
savant în 1910, pe care este 
gravată inscripția : „Cu mult 
respect și considerație pentru 
realizările și îndelungata dum
neavoastră activitate în dome
niul aviatic și pe tărîm științi
fic. Din partea piloților aviației 
militare a Republicii Socialiste 
România**.

(Agerpres)

că, ascultător. Uneori mai lip
sea. Nu mi-am făcut probleme, 
pentru că știam că lipsurile se 
datorau neînțelegerilor din fa
milie. Locuim pe 'aceeași stra
dă și înțelegeam situația**.

ȘTEFAN MARINESCU, ope
rator chimist, lucrător pe a- 
ceeași mașină cu Prunaru : 
„Sînt de 10 ani aici și mă pri
cep la oameni. Prunaru era un 
băiat muncitor, harnic, ascultă
tor. Nu-ți ieșea din vorbă. Un- 
de-1 puneai, acolo lucra. Trăgea, 
trăgea, ca un cal**.

ION N. ION, PETRE DUMI
TRU, operatori chimiști : „Sin- 
tem din același sat cu Pruna
ru (comuna Arțari, județul Il
fov — n.n.). Copil de oameni 
sărmani. Sînt zece frați. Fami
lie cinstită, muncitoare. Și el 
era un om liniștit muncitor. 
Cîștiga bine. Chiar în simbăta 
dinaintea scandalului, primise 
600 de lei primă ; din cea ex
cepțională, care nu se- dă oricui, 
doar celor harnici, fără aba
teri. II cunosc și pe Păun Vor
nicu, e tot de la noi din sat. 
Dar nu știu ce hram poartă, că 
e plecat de vreo 10 ani de-a- 
casă“.

Acestea sînt opiniile, cu o 
mențiune caracteristică fiecă
reia în parte : Nimeni nu s-a 
așteptat, nu s-ar fi așteptat la 
un astfel de „gest" din partea 
lui Prunaru Dumitru. Toți au 
rămas surprinși, dezamăgiți. Pe 
moment — am adăuga — deoa
rece. apoi, cu aceeași ușurință 
în aprecierea „omului de-ală- 
turi“, s-a insinuat o suficientă 
doză de nepăsare.

Sînt de altfel concludente — 
vizînd modul de înțelegere a 
omului — cuvintele lui Ștefan 
Marinescu : Trăgea, trăgea ca 
un cal.

Dar, tovarășe Marinescu, oa
menii nu sînt cai. Sînt oameni 
și nu trebuie, deci, să-i prețuim 
numai după „cît trag**, fără 
să ne uităm și în ochii lor. Pen
tru că, iată, despre Prunaru se 
știa că are unele neînțelegeri 
personale, că traversează mo
mente grele, de cumpănă pen
tru viața lui, că adeseori fu
sese văzut bind, cu năduf 
prin cîrciumile din jurul O- 
borului, că, firesc, într-o atare 
conjunctură psihologică, se pot 
dezvolta, pot înflori gînduri ne
cugetate. Desigur, nu neapărat 
ca cel a cărui împlinire l-a dus 
pe Prunaru în situația de in
fractor — și pe care îl dezapro
băm cu toată tăria. Lucrurile 
puteau izbucni într-un gest care 
să nu ajungă în conflict cu 
legea. Aici însă, la Fabrica de 
mase plastice nu s-a sinchisit 
nimeni, nu s-a simțit nimeni 
dator să se aplece cu atenție 
și înțelegere asupra omului, să 
intervină cu conștiința specifică 
unui colectiv sudat, muncito
resc. Maistrul, ca vecin, îi în
țelege situația, organizația 
U.T.C. se dezvinovățește, ară- 
tînd că Prunaru nu făcea par
te din rîndurile sale. Faptul că 
e tînăr, că doi ani a muncit și 
trăit între tinerii acestei orga
nizații, că pentru toți tinerii or
ganizația U.T.C. trebuie să fie 
o școală a educației comuniste 
și, ca atare, toți tinerii trebuie 
s-o intereseze în egală măsură 
— toate acestea, deci, sînt re
pere „moarte** pe lîngă care s-a 
trecut cu neiertată indiferență... 
Nu cu aceeași indiferență a 
trecut, în schimb, pe . lîngă 
Prunaru. Vornicu. Recidivistul 
a știut cum să-1 influențeze pe 
omul singur, ajuns la anan
ghie...

Știm, ni se poate argumenta, 
că nu este cazul să generali
zăm, că este vorba doar de o

VOM SPORI APORTUL 
NOSTKU LA ÎNFLORI
REA ȘTIINȚEI
• TELEGRAMA ADRESATA DE 

CADRELE DIDACTICE ALE UNI
VERSITĂȚII „BABES-BOLYAI" 

DIN CLUJ
Cadrele didactice ale Univer

sității „Babeș-Bolyai“ din Cluj, 
întrunite intr-o sesiune de co
municări științifice, au adresat 
o telegramă Comitetului Central 
al P.C R , tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se arată 
printre altele : întregul corp di
dactic, toți slujitorii universită
ții. români, maghiari, germani, 
făfră deosebire de naționalitate, 
încredințăm partidul, pe dum
neavoastră, distinse tovarășe 
Ccaușescu. că, în calitatea noa
stră de dascăli, sîntem mereu 
preocupați de instruirea și edu
carea tineretului universitar. 
Cultivarea și dezvoltarea gindi- 
rii științifico. înarmarea studen
ților cu cunoștințe cît mai te
meinice în domeniul specialită
ții. însușirea de către ei a pro
cedeelor și tehnicilor moderne, 
de investigare a realităților din 
natură și societate, legarea cît 
mai organică a școlii de practi
că, de problemele construirii so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, formarea de specia
liști cu înaltă competență, edu
carea tinerilor studenți în spi
ritul dragostei și devotamentu
lui față de popor, patrie și par
tid, cultivarea atitudinii înain
tate față de muncă, formarea și 
dezvoltarea trăsăturilor care de
finesc profilul omului înaintat, 
rămîn permanent țeluri supre
me ale activității noastre in
structiv educative.

ÎNTREPRINDEREA DE 
CONSTRUCȚII HIDRO- 

ENERGETICE-BUCU- 
RESTI A PRIMIT STEA
GUL ROȘU Șl DIPLO
MA DE UNITATE FRUN

TAȘĂ PE ȚARA

întreprinderii de construcții 
hidroenergetice București, care 
execută obiectivele Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier**, i-au fost de
cernate vineri, într-un cadru 
festiv. Steagul roșu și Diploma 
de unitate fruntașă pe țară în 
întrecerea socialistă pe anul 
1970.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, cei prezenți au adre
sat Comitetului Central al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă.

(Agerpres)

întîmplare și că, in definitiv, 
nu este vorba decît de un tînăr 
din 200, doar de un muncitor 
din cei 1 300 cîți numără uzina. 
Se poate, dar un om rămîne'un 
om (chiar și atunci cînd trage 
ca un... cal), iar a ne arăta in
diferenți față de soarta lui este 
ca și cum într-adevăr nu l-am 
socoti dintre noi.

Să fim înțeleși, nu vrem să 
aruncăm pe seama colectivului 
păcatele unui ins. Faptele sînt 
fapte, iar Dumitru Prunaru își 
va ispăși, pe drept, cuvenita 
pedeapsă... Dar am vrea să 
știm : în acest timp se va găsi 
oare vreunul — măcar unul — 
dintre foștii lui tovarăși de lu
cru care să se întrebe : Oare ce 
culoare aveau ochii acestui 
Prunaru, acestui „om de-ală- 
turi“, cu care, parcă-parcă, am 
muncit cot la cot vreo doi ani 
de zile ?

Așadar, în încheiere, o ultimă 
întrebare : Ce culoare au ochii 
Iui Dumitru Prunaru ?

Cine știe, răspunde !

SAPTAMINA VIITOARE PE ECRANE

Film 
scenariu, imagine. 
Producție
Regia 
Cu :
KATHARINE ROSS

Producție a studiourilor din R. P. Ungaria 
Regia : Frigyes Mamcserov
Cu : EVA RUTTKAI, ANDREA DRAHOTA, VERA 
VENCZEL, MIKLOS GABOR, MANIY KISS

distins cu premiul OSCAR 1969 pentru 
cîntec și partitură muzicală, 

studiourilor 20-th Century Fox. 
: George Roy Hill
PAUL NEWMAN, ROBERT REDFORD,

Producție a studiourilor sovietice
Scenariul si regia : Emil Loteanu
Cu : SVETLANA TOMA, VICTOR CIUTEK, VIC 
TOR VOINICESCU, GRIGORE GRIGORIU, 
NODAR MARGVELASVILI

Etapa la... ultima oră

Progresul — Farul
— Luminează-mi, te rog, • 

treaptă mai sus I
U.T.A. — Rapid

Desene de G. BADEA

Noaptea
Sfîntului Handbal

Corespondență telefonică de la GH. MITROI
Fiecare zi a maratonului hand

balistic găzduit săptămîna aceasta 
în Praga de aur, ne oferă cu dăr
nicie de nabab momente de e- 
moție și tensiune. Ziua de joi, 
ziua sferturilor de finală, a în
trecut însă toate așteptările. 
Dună amiază am vizionat două 
partide a căror tensiune a atins 
nu odată paroxismul, iar seara, 
am trăit două partide de groază, 
terminate tîrziu, după miezul 
nopții, o noapte ce ne-a sugerat 
tuturor că așa trebuie să fi fost 
— evident pe alte planuri și păs- 
trînd proporțiile — „Noaptea Sfîn- 
tului Bartolomeu**. Despre cele 
două partide, de după-amiază, ați 
mai citit în corespondența noas
tră de ieri. Francezii au făcut pe 
cehoslovaci să trăiască minute de 
spaimă și să aștepte fluierul final 
ca pe colacul aruncat să-i scape 
de la înec în cea din urmă clipă. 
Apoi băieții noștri au șchiopătat 
timp de 60 de minute printre 
handbaliștii polonezi, făcîndu-i pe 
gălăgioșii lor susținători din tribu
ne și pe noi cei de pe banca re
zervată echipei, să ofteze și să 
oftăm după jocul dezinvolt de 
altădată.

A urmat o pauză — în care to
tuși cehoslovacii și românii au fost 
felicitați pentru calificarea în 
semifinală — și apoi o partidă 
care nu anunța nimic deosebit : 
Suedia-Spania. Dar buclucașa 
minge de handbal s-a lăsat minată 
mai bine de sîngele fierbinte al 
toreadorilor decît de sîngele rece 
al nordicilor — chiar dacă aceștia 
din urmă erau favorizați fiindcă 
mănîncă handbalul pe pîine. Drept 
urmare, 11—8 pentru spanioli la 
pauză, 14—14 după 60 de minute 
și 17—15, tot pentru spanioli după 
prelungiri.

Și, ca și cînd n-ar fi fost de 
ajuns cu atîta durere de cap, so
vieticii și iugoslavii au jucat o 
partidă, probabil unică în istoria 
de pînă acum a handbalului. 
După numai cîteva minute scorul 
și devenise 6—1 pentru Maximov, 
Mahorln, Kuliov, Zorenko și cei
lalți coechipieri ai lor. Dar de aici 
înainte Horvat, Lazarevici, Pokra- 
iat, Popovici, Miliac și Smilianici 
s-au apărat agresiv (3—2—1 com
binat cu 4—2) ..i au dat 7- goluri 
primind numai unul. Pe tabela de 
marcaj : 7—7. Ce să mai lungim 
vorba, scorul — care a alternat 
mereu — ajunsese în ultimul mi
nut 14—13 pentru sovietici. Se 
produce un fault, sovieticii trag 
de timp, sînt penalizați de arbi
trul ceh cu 30 de secunde prelun
gire, dar mingea le rămîne și de 
la masa oficială se aude fluierul 
final. învingătorii se sărută și fug 
la cabine. Iugoslavii însă protes
tează că nu s-au jucat cele 30 de 
secunde de prelungire, depun pe 
loc o contestație, plătind și taxa 
respectivă de 10 dolari — astfel 
îneît, trebuie să se întîlnească 
ad-hoc comisia tehnică interna
țională. Aceasta se întîlnește șl 
deliberează : cele 30 de secunde 
trebuie jucate. Sovieticii .— che
mați de sub dușuri după 20 de 
minute — fac un gest aplaudat și 
revin pe teren. Se dă minge om 

la om, cîștigă Artomonov, care 
pasează lui Maximov. Acesta bate 
balonul de pămîrit să treacă 
timpul, dar Pokraiat i-1 fură și 
înscrie : 14—14. Așadar, prelungiri. 
Cele două reprize, a 5 minute nu 
aduc însă nici o lumină : 15—15. 
Iar pauză, iar tîrguială și începe 
executarea alternativă a cîte unei 
lovituri de la 7 metri de către 
fiecare jucător. In sfîrșit, exce
lentul portar sovietic Iscenko, (19 
ani, noul titular al naționalei), 
apără trei lovituri, îl salvează și 
bara de alte două, astfel înclt 
se ajunge la un rezultat definitiv : 
21—19 pentru sovietici. Abia acum 
ne tragem respirația și plecăm 
spre casă. Ne uităm la ceas : ve
nisem la sală la orele 16, plecam 
acum la orele 23,45 ora Pragăi ; 
adică 0,45 ora Bucureștiului, adică 
1,45 ora Moscovei.

Noaptea Sfîntului Handbal se 
încheia după 8 ore de tensiune, 
lăsînd statisticienilor sarcina să 
caute în hîrtii și să vadă dacă o 
partidă de handbal a mai durat 
vreodată două ore. Azi vineri, re
prezentativa studențească sovieti
că a îndeplinit și formalitatea de 
a cîștiga semifinala cu spaniolii 
așa că duminică după-amiază o 
vom vedea în finală. Dar cu cine ? 
în momentul cînd transmit aceste 
rînduri, Penu, Guneș, Chicid, Bir- 
tolom, Bota, Voina și Licu se pre
gătesc să intre pe teren pentru a 
juca semifinala cu gazdele. Dar 
despre acest meci, data viitoare...

DUMINICĂ LA RUGBI

ROMÂNIA ITALIA
Amatorilor sportului cu balo

nul oval le este rezervată du
minică după-amiază. pe Stadio
nul Dinamo din Capitală, la 
ora 14,45 întâlnirea România — 
Italia. în cadrul- „Cupei națiu- 
nilor“ — F.I.R.A.
Antrenorii reprezentativei 

noastre ne-au comunicat urmă
torul lot : Baciu, Onuțiu, Dră- 
gulescu (Dinu, Iorgulescu), Șer- 
ban, Atanasiu (Țuțuianu), De- 
mian, Al. Pop, Rășcanu, (Mi- 
clescu), Bărgăunaș, (Mihai), Ni- 
colescu, Dragomirescu, Nica, 
Teleașă, Suciu, Durbac (Si— 
mion).

Antrenorul italian GEREMIA 
deplasează la București urmă
torul lot : Lazzarini, Baraldi, 
Patelli, Michelon, Luise III, Sa- 
gramaro, Valier, Boccaletto, Sa- 
battini, Miele, Gerardo, Colom- 
bini, Cossara. Finocchi, Violetto, 
Bollesan, QuagHo, Antonelli, 
Cccchin, Piras.

Conducătorul acestei întâlniri 
- francezul MICHEL DUBER- 
NET.

GAB. FL.

fotbal
Etapa a XX-a a diviziei na

ționale A la fotbal este dominată 
net de meciul de la Arad, unde
U.T.A., campioana ultimelor 
două ediții ale campionatului, 
întîlnește pe RAPID, actualul 
lider al clasamentului, echipa 
care nu a primit nici un gol în 
sezonul de primăvară ! Așadar, 
mare derby, mare !

Arădanii vor alinia, mâine, cel 
mai bun „11“. Flavius Domide, 
cu piciorul complet vindecat, a 
participat săptămîna aceasta la 
toate antrenamentele și mani
festă — ne comunică din Arad 
colaboratorul nostru Pavel Șo- 
dinca —. multă poftă de joc. A- 
tenție. Răducanu !

Dar iată formația anunțată de 
antrenorul Coco Dumitrescu : 
Gornea — Birău, Lereter, Po- 
joni, Kalinin, (Popovici) — Bro- 
șovschi, Petescu — Axente, Do
mide, Kun II, Fl. Dumitrescu.

Două semne de întrebare în 
echipa giuleștenilor. Năsturescu 
și Angelescu se află în atenția 
doctorului Bendiu, care speră 
să-i recupereze pînă duminică ! 
Dacă nu — in locul lor vor juca 
Pel rea nu si Marin Stelian.

• In defensiva militarilor re
intră, la Bacău, Hălmăgeanu. 
în schimb, Ștefănescu continuă 
șă fie indisponibil deși marți 
i-a fost dat jos gipsul de la pi
cior. Antrenorul băcăoanilor, 
Costică Rădulescu, intenționează 
să-1 folosească pe Sorin Avram, 
mizind, probabil, pe dorința și 
ambiția ex-stelistului de a trezi 
regrete în tabăra foștilor coechi
pieri. Alături de Em. Dembrov- 
schi, în centrul liniei de atac, 
va evolua Ene Daniel, golgete- 
rul echipei.

• Progresul București, reve
lația ultimelor două etape, va 
prezenta azi, pe stadionul Re
publicii, în meciul cu Farul, ur
mătorul „11“: Gherghel — V.Po- 
pescu, Măndoiu, Grama, Ad. 
Constantinescu, Tănăsescu, Bel- 
deanu, Sandu Ion (Dudu Geor
gescu), Raksi. Năstase, Matei.

D. V.

PRONOSTICUL NOSTRU 
(Nr. 15)

U. T. Arad-Rapid 1
S. C. Bacău-Steaua X
Șt. Roșu-„U“ Cluj 1
C. F. R. Cluj-Jiul 1
„U“ Craiova-Petrolul 1
Politehnica-F. C. Argeș 1
Dinamo-C.F.R. Tim. 1
Bologna-Cagliari x
Foggia-Fiorentina 1 x
Lanerossi-Juventus 1x2
Milan-Napoli 1 x
Torino-Verona 1 x
Varese-Internazionale x 2

A șaptea
(Urmare din pag. $

vată a gigantului, gata, se potri
vește, totul e așa cum au gîndit, 
perfect, ed își împing cu apara
tul de sudură căștile de pe frun
te, răsuflă, gata, nu-și vorbesc, 
au doar un zâmbet al lor, neînțe
les, nesesizat de alții, un zîmbet 
al unei trebi făcută din nou îm
preună, din nou foarte bine...

Acum inginerul Dobre îmi spu
ne cu alte vorbe, mai calm :

— Gata, putem discuta.
Dar nu-i iau un interviu, fl 

întreb despre una, despre alta, 
ne amintim împreună de vremea 
cînd el lucra la cap-amonte, a- 
colo unde Dunărea are acum 
peste 20 m. adîncime, ne amin
tim de asamblarea porții buscate, 
la cap-amonte.

— Era 7 august. Știu precis, 
făcusem probe la agregat pînă 
seara tîrziu. Mergea strună. Și 
deodată, spre miezul nopții, la o 
ultimă încercare, se blochează. 
Am rămas toți pînă la 5 dimi
neața. Și am rezolvat. A doua zi 
era 8 august 1969, porțile eclu
zei s-au deschis și s-au închis la 
comandă.

Nu, recunoaște el, nu a fost 
singurul moment dificil, cite au 
fost, e și greu să numeri. Și ce 
dacă au fost, important e că toa
tă lucrarea s-a potrivit ca un 
ceasornic. Important e că tot 
ceea ce am avut de realizat, am 
realizat perfect.

x — De ce, întreb si aș vrea să-i 
explic întrebarea, dar nu e ne
voie, cred că inginerul Dobre în
țelege, poate s-a gîndit adesea la 
acest de ce, care trebuie să ex
plice, să-i precizeze lui și băie
ților cu care lucrează, viața... îmi 
spune apoi un cuvînt mare, im
portant, îl pronunță cu un fi
resc care aici, pe șantier, e sin
gura condiție a adevărului.

— E vorba de responsabilita
te... Eu înțeleg asta ca o dato
rie nu față de ceva sau cineva 
anume, o datorie față de tine ca 
om. Totul depinde cum înțelegi 
viața, cum îți propui s-o tră
iești. Nu împărțită între îndato
riri personale sau sociale. Ci pur 
și simplu să trăiești cu adevă
rat, lăsînd ceva în urmă...

Din nou dedesubt la deversor 
se sudează. Mi se explică în ter
meni strict tehnici cum și pe 
unde va deversa apa, ce forță va 
avea. Șeful de echipă Alexandru 
Cotoroianu are 23 de ani. Condu
ce un detașament al șantierului 
național. își amintește și el de 
cei 4 ani de viață pe șantier, de 
cele mai spectaculoase momente.

— De fapt, spune el, totul a 
fost nemaipomenit. Am să am ce 
povesti copiilor mei, glumește. 
Despre ecluze și despre centrală. 
Despre cite am văzut și am cu
noscut aici, cît alții într-o viață. 
Și am sa le mai spun despre co
lectivul ăsta cu care am muncit...

Nu vorbesc mult constructorii. 
Vorbele lor sînt cuprinse între 
zilele lor făptuite, zilele în care 
minutele sînt drămuite spre 
faptă.

— Ce v-a fost mai drag pe 
acest șantier ? îl întreb pe mon- 
tatorul Constantin Frunză.

— Mai dragi mi-au fost oa
menii...

Și tace. Simt că a spus totul, 
că apoi trebuie să înțeleg singu
ră de ce la cei 25 de ani ai 
lui, oamenii și nimic altceva au 
concentrat pentru el pasiune și 
muncă, realizare și eforturi, emo
ții și sentimente...

Stăm lingă turbina nr. 6, el 
îmi arată unde va fi instalat ro
torul, știți ce e lagărul axial, 
mă întreabă, e inima turbinei, 
cel mai sensibil element... Am lu
crat la instalarea primei turbine

primăvară
din centrală... sigur că a fost 
greu. Stăteam pe paletele roto
rului, suspendați în centurile de 
siguranță și montam niște șuru
buri mari cât un om. Eram 7 
băieți, toți de-o vîrstă. Se zice 
că prima rotire a turbinei a 
fost la ora 8 și 27 dar pe cea
sul meu era 8 și 25 că eu eram 
lîngă ea, eu o pusesem acolo.

Și mai schimbăm cîteva vorbe, 
ce putea să-mi povestească, asta 
a făcut el, ce se vede. Și el, și 
Gheorghe Fîntîneanu, și Con
stantin Panaite, colegii lui, băieți 
frumoși care se apropie de mine 
numai zâmbet, cum să nu mon
tăm spun ei, cum altfel să trăim, 
stînd degeaba ? E frumos ce 
am făcut, parcă ne pare rău că 
se termină, parcă ne pare bine 
că am fost și noi aid, pe șantie
rul ăsta.

Ce-o să faceți de acum îna
inte, îi întreb, ce-o să facem, ple
căm mai departe să construim, 
pur și simplu să construim tot 
ce mai e de construit în țară;..

Așa, fără explicații suplimen
tare, exact așa, doar verbul a 
construi. Undeva în resorturile 
intime ale fiecăruia, cuvîntul a- 
cesta înseamnă totul. înseamnă 
destine. înseamnă definiție a u- 
nui ideal de viață. Să trăiești 
construind...

Să vii pe un șantier așa cum a 
venit Dumitru Mateuță, băiat fi
rav, absolvent de liceu, condus 
aici de o idee romantică, într-un 
tren plin cu brigadieri. S-a făcut 
artificier, a minerit la galeriile 
centralei, la ce adîncimi, apoi la 
ce înălțime... Cînd a plecat la 
Congresul U.T.C. s-a pregătit să 
ia cuvîntul pentru toți cei 5000 
de utedști care au muncit pe 
șantier, căci el are, asemenea lor, 
un destin născut și format la hi
drocentrală. Un destin născut din 
romantism, rămas un romantic, 
un constructor așadar...

Să muncești pe un șantier așa 
cum au muncit electridenii Mi
hai Tătau și Leonida Ioniță, și 
Stancu Filimon și încă dți ca ei, 
și fierarul-hetonist Dumitru Pană, 
și lăcătușul Nicolae Cojocaru. 
îmi vin în minte nume puține, 
tineri care au început aid, pe 
șantier, tinerețea, meseria, viața... 
Care aici — o spun toți — au 
îndrăgit oamenii. Ei știu ce re
prezintă acest cuvînt, ei știu toa
te zilele lor comune, trăite soli
dar, intens, oră după oră de în
credere, cu schimbul acela de 
zîmbete tăcute, neobservate de 
alții.

Eu, reporter, mă opresc adesea 
în fața lor altfel decît în fața 
altor tineri. A sta în fața lor în
seamnă pentru mine a sta în 
fața acestor fapte umane care 
s-au ridicat aici pe Dunăre. Hi
drocentrala. O faptă umană — 
esență a unei epoci. Și, cred, e- 
sență a unei generații. A acestei 
generații tinere care își definește, 
cu firescul marilor vorbe de via
ță, destinul. Să construim spun 
ei, într-un cuvînt încăpător, cît 
viața, cît idealul, cît adevărul.

Peste dteva zile, la Porție de 
Fier se aniversează un an de ac
tivitate al Șantierului național al 
tineretului. Un an care se adau
gă altor 5 ani în care întregul 
șantier a primit mereu steagul 
de fruntaș pe țară. Secretarul 
U.T.C. Petru Mike avea proble
me. I s-a cerut o listă pentru a 
se acorda celor mai buni tineri, 
diplome de onoare.

— Celor mai buni ? comentea
ză el, toți au fost cei mai buni, 
toți... îi cunosc pe fiecare, știu 
cum au muncit. Ar trebui o di
plomă de onoare pentru fiecare.

Da, o diplomă ae onoare pen
tru fiecare constructor.



„Lungul cortegiu al rânifilor și morțHor" își intitulează revista „Paris Match" fotografiile sur
prinse la Khe Sanh, înainte de abandonarea bazei de trupele americano-saigoneze. înfrînți 
in Laos, nenumărați militari saigonezi — răniți în infernul din junglă —* sînt evacuați cu eli

copterele.

Lupte violente 
in Cambodgia

Lupte deosebit de violente se 
desfășoară de-a lungul șoselei 
nr. 4 din Cambodgia între for
țele populare de rezistență și 
trupele administrației Lon Nol- 
Sirik Matak, care încearcă să 
ocupe mai multe tronsoane ale 
acestei căi de comunicație con
trolate de forțele patriotice. Mai 
multe atacuri lansate de trupele 
regimului de la Pnom Penh au 
fost respinse de forțele patrio
tice. în cursul luptelor desfă
șurate corp la corp, patrioții au 
scos din luptă 100 soldați ina
mici. Comandamentul militar al

generalului Lon Noi a recunos
cut — transmite agenția France 
Presse — că forțele populare de 
rezistență au lansat atacuri vio
lente asupra pozițiilor inamice 
din jurul localității Kirirom. 
Unitățile avansate ale adminis
trației de la Pnom Penh s-au 
repliat sub presiunea exercitată 
de forțele patriotice, care și-au 
continuat atacurile în tot cursul 
zilei de joi. Joi, deși luptele au 
scăzut în intensitate. „situația 
continuă să fie critică" pentru 
efectivele militare de la Pnom 
Penh.

Complot dejucat în Mali
Autoritățile militare din 

Mali au dejucat un'com
plot care viza răsturnarea 
actualului regim de la Ba
mako.

Intr-un mesaj radiodifuzat, lo
cotenentul Moussa Traore, pre
ședintele Consiliului Militar al 
Eliberării Naționale, a anunțat că 
acțiunea împotriva regimului a 
fost condusă de căpitanul Yoro 
Diakite, vicepreședinte al Con
siliului Militar al Eliberării Na
ționale, și de comisarul pentru 
problemele informațiilor al ace

luiași organism, Malik Diallo. 
Moussa Traore a declarat că ele
mentele care au participat la a- 
ceastă acțiune au complotat de 
pe poziții „antinaționale, anti- 
africane și retrograde", urmărind 
să abată țara de pe calea dezvol
tării economice și politice inde
pendente.

Joi seara, postul de radio Ba
mako a comunicat că, în urma 
finei reuniuni extraordinare a gu
vernului, Yoro Diakite și Malik 
Diallo au fost excluși din Comi
tetul militar al eliberării națio
nale.

Lupte violente de stradă 
au avut loc joi între studen
ții sud-coreeni și poliția re
gimului de la Seul, anunță 
agenția Associated Press. 
Mii de studenți au participat 
la mitinguri și demonstrații 
de protest împotriva milita
rizării institutelor de învăță- 
mînt superior. Unități ale 
poliției și forțelor de secu
ritate au intervenit pentru 
a-i împrăștia pe studenți, 
folosind împotriva lor gaze 
lacrimogene. S-au înregistrat 
răniți.

La Saigon, zeci de stu
denți au declarat o grevă a 
foamei, exprimîndu-și pro
testul față de instalarea 
unor posturi ale poliției în 
jurul sediului Asociației ge
nerale a studenților de Ia 
Saigon. Agenția de presă 
Eliberarea relatează că în 
cadrul unei întrevederi cu 
reprezentanți ai Adminis
trației saigoneze, președinte
le Asociației generale a stu
denților din Saigon a cerut 
încetarea imediată a tuturor 
acțiunilor represive împo
triva studenților.

Cuvintarea lui Iosip Broz lit 
la Bugoino

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, care se 
află într-o vizită în Bosnia și 
Herțegovina, a avut o întîlni
re cu reprezentanți ai vieții pu
blice din localitatea Bugoino.

Noi, a arătat președintele 
Tito într-o cuvîntare rostită cu 
acest prilej, am trecut la per
fecționarea sistemului și la a- 
doptarea amendamentelor la 
Constituție în perioada în care 
am adoptat și programul de sta
bilizare a economiei noastre. A- 
cestea sînt două probleme im
portante, două acțiuni impor
tante. Stabilizarea însă merge 
mult mai greu și mai lent decît 
ne-am imaginat la început. In 
oadrul programului de stabili

zare am fost nevoițl să pre 
dăm la devalorizarea dinaru 

în momentul în care vor fi 
dootate amendamentele — c 
rafiune care, după părerea n 
trebuie să se încheie încă în 
ra aceasta — va fi constiti 
noua conducere federală, Pre 
diul R.S.F. Iugoslavia, a sj 
președintele Tito. Vă este 
noscut faptul că am propus 
se constituie acest organism 
o conducere colectivă alcăti 
din 22 de membri, adică din 
te trei reprezentanți ai fiece 
republici și cîte doi reprez 
tanți ai regiunilor autonome 
această direcție s-a realizat 
acord.

Referi ndu-se, în cadrul unei 
conferințe de presă, la recentul 
atentat asupra ambasadorului 
și personalului ambasadei iugo
slave de la Stockholm, purtăto
rul de cuvînt al Secretariatului 
de stat pentru afacerile externe 
al Iugoslaviei, Dragoliub Vuita, 
a declarat eă se așteaptă ca gu
vernul suedez să întreprindă 
toate măsurile pentru pedepsi
rea criminalilor și împiedicarea 
unor asemenea activități tero
riste.

Vorbind despre vizita minis
trului de externe finlandez la

Belgrad, purtătorul de cuvin,' 
subliniat că aceasta a fost fo 
te rodnică.

Rugat să-și expună pare? 
în legătură cu știrile de pr- 
privind o posibilă vizită a 
cretarului de stat Mirko Tej 
vaț în R. P. Chineză, purtăto 
de cuvînt a răspuns : „Schi 
bul de delegații la nivel în 
ar fi în concordanță cu stad 
actual al relațiilor dintre Iu; 
slavia și R. P. Chineză. P 
urmare. în. principiu, nu ar r 
tea fi exclusă nici posibilitat 
vizitei în R. P. Chineză". S

încheierea lucrărilor
CONGRESULUI AL XXIV-LEA

AL P.C.U.S.

Cooperare
economica

romano-ungara I
MOSCOVA 9 (Agerpreș). — 

Corespondență de la Laurențiu 
Duțâ și Silviu Poclină : Vineri 
dimineața, delegații la cel 
de-al XXIV-lea Congres al 
P.C.U.S. au adoptat în unanimi
tate rezoluția Congresului cu 
privire la raportul de activitate 
al Comitetului Central, hotărîrea 
privind schimbările parțiale în 
statutul P.C.U.S.. hotărîrea cu 
privire la aprobarea directive
lor Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. privind planul cinci
nal de dezvoltare a economiei 
naționale a U.R.S.S. pe anii 
1971—1975.

A avut loc apoi ședința fi
nală a Congresului al XXIV-lea 
al Partidului Comunist al U- 
niunii Sovietice. în marea sală 
a Palatului Congreselor se a- 
flau aproape 5 000 de delegați 
— reprezentînd partidele comu
niste din republicile unionale, 
organizațiile de partid de ținut, 
regionale, raionale și orășenești 
din U.R.S.S. — precum și dele
gațiile din partea partidelor co
muniste și muncitorești, demo
cratice și de stingă din străină
tate. Era prezentă delegația 
Partidului Comunist Român,
condusă de tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român,
delegație din care fac parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Janos 
Fazekas. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., am
basadorul Republicii Socialiste 
România la Moscova.

Luind cuvîntul, Leonid Brej
nev a anunțat că Congresul a 
ales noile organe conducătoare 
ale partidului : Comitetul Cen
tral, Comisia Centrală de Re
vizie și Comitetul controlului 
de partid. El a mulțumit, 
în numele Comitetului Central,

pentru încrederea acordată de 
către delegații la Congres. în 
prima sa ședință plenară, a spus 
vorbitorul, Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice a ales ca membri în 
Biroul Politic pe următorii to
varăși : L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, M. A 
Suslov, A. P. Kirilenko, A. I. 
Pelșe. K. P Mazurov, D. S. Po- 
leanski, P. E. Șelest. G. I. Vo
ronov, A. N. Șelepin. V V. Gri- 
șin, D A. Kunaev, V. V. Scer- 
bițki, F. D. Kulakov. Au fost a- 
leși, totodată, șase membri su- 
pleanți ai Biroului Politic. Din 
secretariatul C.C al P.C.U.S. fac 
parte : L I. Brejnev, secretar 
general, M. A. Suslov, A.P. Ki
rilenko, F.D. Kulakov, D. F. 
Ustinov. P. N. Demicev, I. V. 
Kapitonov. B N Ponomariov, 
K. F. Katușev, M. S. Solomen- 
țev.

Președinta al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S. a fost 
ales G. F. Sizov, iar președinte 
al Comitetului controlului de 
partid — A. I. Pelșe.

După ce a mulțumit delegați- 
lor pentru contribuția adusă la 
buna desfășurare a lucrărilor, 
vorbitorul a arătat că, în do
meniul politicii economice a 
U.R.S.S., linia trasată de Con
gres urmărește dezvoltarea în 
continuare a economiei, științei 
și culturii, ridicarea nivelului de 
trai al pooorului sovietic. în do
meniul politicii externe, linia e- 
laborată de Congres este cea a 
păcii și securității internaționa
le, a întăririi frăției cu țările 
socialiste și alianței cu forțele 
de eliberare și antiimperialiste 
din întreaga lume.

L. T Brejnev a urat delegate
lor la Congres, tuturor comuniș
tilor, întregului popor sovietic, 
succese în înfăptuirea progra
mului adoptat de Congres. Ră
sună anoi acordurile „Interna
ționalei".

Lucrările Congresului al 
XXTV-lea al P.C.U.S. s-au în
cheiat.

LA BUDAPESTA a avut 
loc o ședință a guvernului R.P. 
Ungare. Cu acest prilej, rela
tează agenția M.T.I., Antal 
Apro, vicepreședinte al guver
nului, a prezentat o dare de 
seamă asupra celei de-a IX-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale ungaro-române de 
colaborare economică, ce a avut 
loc, între 29 și 31 martie, Ia 
București. La sesiunea comisiei, 
a arătat el, s-a căzut de acord 
ca. pe baza prieteniei și intere
selor reciproce dintre cele două 
țări, să se lărgească în conti
nuare colaborarea în domeniul 
construcției de mașini, indu
striilor chimică, petrolieră, e- 
nergetică, construcțiilor și ma
terialelor de construcții, pre
cum și în alte domenii. S-a că
zut, de asemenea, de acord asu
pra dezvoltării relațiilor în do
meniul cooperării și specializă
rii producției. Guvernul R. P. 
Ungare a luat notă și a apro
bat darea de seamă și protoco
lul privind convorbirile, dînd, 
totodată, dispoziții miniștrilor 
de resort să se îngrijească de 
înfăptuirea și folosirea deplină 
a posibilităților în domeniul 
cooperării și livrărilor, infor
mează agenția M.T.I.

Cornel Burtică
și-a încheiat

vizita in Iran
Vineri dimineața a părăsit Te

heranul Cornel Burtică, minis
trul român al comerțului exte
rior,
lui iranian 
shang Anf 
cinci zile, 
Iran.

care, la invitația ministru- 
al

o

economiei, Hou- 
a efectuat, timp de 
vizită oficială în

se deschide
49-lea Tîrg

• LA 14 APRILIE 
la Milano cel de-al 
internațional. La ediția din acest 
an și-au anunțat participarea 72 
de țări, printre care și România, 
precum și numeroase firme par
ticulare.
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Recepție oferită 
de C. C. al P. C. U. S.

MOSCOVA 9 (Agerpreș). —
Comitetul Central al P.C.U.S. 
a oferit vineri, la Palatul 
Congreselor din Kremlin, o 
recepție în cinstea delegațiilor

In cursul experiențelor pe 
care Ie realizează „Luno- 
hod-l“ cu prilejul celei de-a 
șasea zile selenare, de cînd 
se află pe satelitul natural 
al Pămîntului, laboratorul 
autopropulsat automat a în
cheiat explorarea unui sis
tem format din două mari 
cratere.

In acest timp, el a întretă
iat una din vechile sale 
urme lăsate în „ziua" sele
nară precedentă, permițind 
să fie apreciată, astfel, func
ționarea sistemului de navi
gație al lunamobilului.

Aparatele de la bordul 
Iunohodului au înregistrat in 
cursul noii zile selenare o 
creștere a intensității fluxu
lui corpuscular al radiației 
cosmice solare.

Lungimea totală a drumu
lui parcurs pe Lună pînă în 
prezent de „Lunoliod-1" este 
de 7 770 metri.Explorarea „Mării Ploilor** 
continuă.

Acord de apărare între 
Sierra Leone și Guineea

o PARLAMENTUL din Sierra 
Leone a ratificat acordul de apă
rare încheiat la 26 martie a.c. cu 
Republica Guineea. Potrivit acor
dului, cele două țări semnatare, 
dezvoltîndu-și fiecare capacitatea 
de apărare, cooperează atît în 
lupta împotriva subversiunii in
terne, cît și împotriva unei agre
siuni externe

în cursul lunii trecute, în vir
tutea acordului, unități ale arma
tei guineeze au sosit în statul ve
cin, la chemarea primului mi
nistru din Sierra Leone, Siaka 
Stevens, pentru a sprijini autori
tățile să mențină ordinea internă, 
după eșuarea complotului care 
urmărea răsturnarea guvernului 
legal de la Freetown.

partidelor comuniste, muncito
rești, democratice și de stînga 
de peste hotare, participante 
la Congresul al XXIV-lea al 
P.C.U.S.

La recepție a luat parte și 
delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care a 
participat la lucrările Congre
sului al XXIV-lea al P.C.U.S.

In sprijinul 
convocării conferinței 

general-europene 
asupra securității
• IN DIFERITE ORAȘE din 

R. F. a Germaniei s-au desfășurat 
manifestații organizate cu prile
jul Săptămînii de luptă pentru 
convocarea conferinței general- 
europene asupra securității, a ra
tificării tratatelor încheiate de 
R. F. a Germaniei cu Uniunea So
vietică și Polonia și pentru înce
tarea agresiunii S.U.A. în Indo
china. Peste 3 000 de persoane au 
participat la un miting organizat 
în orașul Stuttgart, demonstrații 
și mitinguri de masă desfășurîn- 
du-se, de asemenea, la Dussel
dorf, Frankfurt pe Main, Koln, 
Kassel, Karlsruhe și în alte orașe.

• UN GRUP de personalități 
austriece, printre care profesorii 
Fabigan, Fellner, Schedling, 
Schmetterer, Schoenfeld și 
Schwab a dat publicității o decla
rație în care sprijină convocarea 
unei Conferințe a securității eu
ropene. Autorii menționează că e- 
forturile pentru crearea unei baze 
sigure păcii în Europa pot fi în
cununate de succes prin contri
buția fiecărei țări în parte, prin 
luările de poziție și Inițiativele 
guvernelor, prin angajarea opi
niei publice.

Noul buget britanic 
confine elemente de sa
tisfacție și de insatisfac
ție : s-a simplificat sis
temul impozitelor, s-a re
dus numărul lor, dar „bu
getul radical" cum îl nu
mea TIMES îndulcește 
prea puțin greutățile oa
menilor de rînd.

educerilc de impo
zite vor avea un 
efect limitat în 
condițiile în care 
prețurile înregis
trează creșteri con- 
noul buget ar tre- 
pași și pentru sti- 

în scopul 
nu-

tinue. Apoi 
bui să facă 
mutarea economiei 
reducerii impresionantului 
măr al șomerilor — 753 810 (Ia 
8 martie — pentru a treia oară 
de la cel de-al doilea război 
mondial cînd se trece peste 
750 000). Recenta cifră a șome
rilor include și pe salariații 
concediați de la „British Air
craft Corporation" și „“Rolls- 
Royce". Sindicatele britanice 
prevăd cifra astronomică de un 
milion de șomeri pînă la sfârși
tul anului, tinînd seama de in
diciile a noi concedieri care 
există în industria siderurgică, 
cea a hîrtiei din Scoția etc. Și 
dacă la cei 753 810 șomeri din 
Anglia i-am adăuga și pe cei 
din Irlanda de nord, cifra se 
apropie și mai mult de un mi
lion.

DAILY MAIL aprecia „că a- 
proape 10 000 de absolvenți ai 
facultăților nu vor putea găsi 
de lucru la sfârșitul anului uni
versitar, deoarece patronii nu 
mai fac angajări**. Spectrul șo
majului se menține atît timp cît 
bugetul prezentat de conserva
tori nu aduce nimic nou în po
litica economică guvernamen
tală. „Lucrul cel mai îngrijoră
tor în ce privește perspectivele 
anului 1971 — scrie OBSERVER 
— nu este că ritmul inflației 
urmează să rămînă neplăcut de 
accelerat, ci faptul că în 1971 
Marea Britanie va rămîne încă 
mult în urma altor țări în pri
vința indicilor ritmului de dez
voltare**.

Pare vizibilă, însă. încercarea 
de a ajusta economia britanică 
la condițiile impuse de „cei 
șase** în vederea aderării brita
nice: reducerea subsidiilor pen
tru fermieri, renunțarea Ia eta
tizări etc. Măsurile acestea nu-i 
satisfac pe britanici, așa cum 
reiese dintr-un sondaj efectuat 
paralel pe ambele maluri ale

Canalului Mînecii : francezii 
sînt mult mai favorabili decît 
britanicii aderării Angliei la 
Piața comună. Astfel, 64 la sută 
dintre francezii chestionați au 
considerat că aderarea va fi 
bună pentru englezi și 9 la sută 
au răspuns negativ, pe cînd nu
mai 24 la sută dintre britanici 
au fost de acord și majoritatea 
de 59 la sută au opinat că ade
rarea va avea efecte negative. 
Sondajul surprinde destul de 
fidel starea de spirit nefavora
bilă aderării care domnește în 
țară.

Concentrarea eforturilor bu
getare asupra factorilor care ar 
putea înlesni aderarea este de
monstrată și de creșterea rezer
velor în ultimele șase luni la 
1 382 miliarde lire sterline în 
ciuda celor 683 milioane dato
rate Fondului Monetar Interna
țional. Ziarul TIMES întreve
dea două mari greutăți în ca
lea aderării : prima este aran
jamentul tranzitoriu propus 
de „cei șase** Marii Britanii 
privind bugetul comunitar; „o 
a doua dificultate pentru An
glia este faptul că în timp ce 
Bruxelles-ul înghite timp, opi
nia publică, în cel mai bun caz. 
nu este convinsă și situația nu 
pare să se îmbunătățească. A

• 10 000 de absolvenți 
nu vor găsi de lucru * 
Francezii sînt mai favo
rabili aderării decît bri
tanicii • Times : „opi
nia publică trebuie con
vinsă..."

fost întotdeauna clar, indiferent 
dacă laburiștii sau conservatorii 
au fost la putere, că guvernul 
în funcție trebuie să urmeze 
o politică europeană pe două 
fronturi. El trebuie să asigure 
termeni rezonabili la Bruxelles. 
In același timp el trebuie să 
convingă poporul englez de jus
tețea cauzei de a duce țara în 
Piața comună". Așa cum de
clara negociatorul britanic Rip- 
pon. Marea Britanie este pre
gătită în prezent să accepte po- 

• litica agrară comunitară. Totuși, 
problemele economiei britanice 
par mai urgente.
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• DUPĂ CUM anunță agenția 
A.D.N., secretarul de stat Gun
ter Kohrt, a comunicat șefului 
delegației senatului Berlinului 
occidental, directorul senatorial 
Ulrich Muller, că este gata ca, 
în spiritul scrisorii președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
R.D.G., Willi Stopli, adresată la 
24 februarie 
Berlinului 
Schutz, să 
sâmbătă, 17 
occidental.

1971 primarului 
occidental, Klaus 

continue tratativele 
aprilie, în Berlinul

Cancelariei Senatul^ 
, Ulrich Mfiller, a

ARMISTIȚIU LA QUITO
• Rebeliunea militară din Ecuador • în 37 de

— 30 de președinți • Un echilibru precar
Președintele Velasco Ibarra, făcînd un adevărat slalom po

litic, se pare — potrivit ultimelor știri sosite din capitala ecua
doriană — că a reușit (cel puțin temporar) să oprească o dete
riorare a situației din țară. Rebeliunea militară, ultimatumul, 
demiterile și demisiile s-au succedat cu repeziciune amenințînd 
precara stabilitate din Ecuador.

• șeful < 
vest-berlinez, _____ ______ ,
comunicat secretarului de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, Gunther Kohrt, 
că „Senatul Berlinului occidental 
ar fi gata să reia tratativele cu 
guvernul R.D.G. pentru normali
zarea relațiilor reciproce, cu con
diția ca acestea să se refere nu
mai la unele probleme speciale 
cum ar fi, spre exemplu, vizite
le locuitorilor vest-berlinezi în 
capitala R. D. Germane". El a 
propus ca negocierile să fie relua
te la 17 aprilie, în Berlinul oc
cidental.

Adoptarea în Camera 
Deputaților a 

proiectului reformei 
constituției în Chile
Camera deputaților din Chile a 

aprobat Joi proiectul de reformă 
constituțională, prezentat de pre
ședintele Salvador Allende, care 
va permite naționalizarea indus
triei cuprului. Proiectul de lege 
urmează să fie prezentat acum 
spre aprobare Senatului. El acor
dă președintelui țării drepturi 
largi de a stabili compensațiile ce 
vor fi plătite actualilor proprie
tari al minelor de cupru.

După cum se știe, industria cu
prului din Chile, una dintre cele 
mai mari din lume, este contro
lată în prezent de companiile 
nord-americane „Anaconda" și 
„Kennecott", care dețin 51 la sută 
din pachetele de acțiuni respec
tive.

• CAMERA COMUNELOR a 
aprobat, fără dezbateri, un amen
dament la legea navigației petro
lierelor care permite autorităților 
britanice să distrugă sau să scu
funde navele de orice naționalita
te aflate în apele teritoriale ale 
Marii Britanii sau în afara lor, 
dacă acestea amenință să polueze 
coastele țării.

In afara autorizației de a scu
funda petrolierele ce ar constitui 
un pericol de 
mentul aprobat 
nor importante 
gubiri de către
face răspunzători de poluarea a- 
pelor teritoriale ale Marii Bri
tanii.

poluare, amenda- 
prevede plata u- 
amenzi și despă- 
toți cei ce se vor

• LA VIENA a avut loc o reu
niune a experților sovietici și a- 
mericani din domeniul telecomu
nicațiilor, consacrată problemei 
perfecționării liniei directe de 
comunicații Moscova — Washing
ton, instalată în anul 1963, anunță 
agenția TASS.

• GUVERNUL CEYLONEZ a 
promulgat o lege care prevede 
pedepse extrem de severe inclusiv 
pedeapsa capitală, împotriva per
soanelor care ar sprijini acțiuni
le declanșate de elemente insur
gente în diferite zone ale țării. De 
asemenea, a fost prelungită cu 
încă 24 de ore starea de urgență 
instituită la Colombo și au fost 
întărite forțele de ordine atît în 
capitală, cît și în provincie.

• IN NIGERIA, de la izbucni
rea, în luna decembrie a anului 
trecut, a epidemiei de holeră, au 
fost Înregistrate peste 3 000 de ca
zuri, dintre care 481 mortale — a 
anunțat ministrul federal al să
nătății. El a precizat că epidemia 
se află In prezent în regres.

D
upă cum se știe, 
satisfăcînd cererile 
unor ofițeri din 
preajma sa, pre
ședintele a dispus 
destituirea recto

rului Academiei de război din 
Quito. Atunci un grup de mili
tari rebeli s-au baricadat la o 
fermă din localitatea Los Chi- 
los revendicind Ia rîndul lor 
demiterea ministrului apărării, 
Acosta Velasco și a comandan
tului armatei, Sacoto Mantero, 
acuzați de „practici abuzive**. 
Deși rebeliunea a fost înăbuși
tă prin arestarea liderilor aces-

să-și ducă mandatul pînă la 
sfirșitui termenului prevăzut de 
constituție (1952—1956),

Desele rivalități, conflictele 
sociale. lipsa unor prefaceri 
structurale într-o economie ba
zată pe exportul câtorva produ
se (cacao, calea și banane — 
care asigură 90 Ia sută din vo
lumul total al exporturilor 
ecuadoriene), ambițiile de pu
tere ale unor ofițeri, disputa 
pentru menținerea unor privi
legii ale cercurilor conserva
toare — cu influențe puternice 
în Sierra — și ale celor liberale 
care luptă pentru satisfacerea

QUITO : deocamdată liniște..

teîa, în final Ibarra a dispus 
schimbarea celor doi șefi ai ar
matei. pentru a satisface exi
gențele.

Această țară de la paralela 
zero este cunoscută prin insta
bilitatea sa devenită aproape 
tradițională. Intre anii 1925—- 
1962 în scaunul prezidențial al 
Ecuadorului s-au instalat 30 de 
președinți, s-au convocat 7 a- 
dunări constituante, au fost 
proclamate 6 constituții și s-au 
desfășurat un număr greu de 
calculat de lovituri de stat de 
tot felul. Actualul șef al statu
lui, Velasco Ibarra, în vîrstă de 
78 de ani, a mai deținut în cîte
va rinduri președinția, dar o 
singură dată a avut prilejul

revendicărilor păturilor comer
ciale implantate în zona de 
coastă, în special la Guayaquil, 
sînt apreciate drept factori 
principali care determină ac
tuala situație din Ecuador. Pre
ședintele Ibarra, al cărui man
dat expiră în vara anului vii
tor. este cunoscut ca unul din 
politicienii cei mai versați, ca
pabil să se strecoare prin hăți
șul curselor întinse cînd de 
unii, cînd de alții.

Răsturnările de la Quito, răs
turnări care de cele mai multe 
ori sînt lipsite de sprijin popu
lar, au loc în condițiile unor 
profunde inegalități sociale. Pu
blicația CARTA ECONOMICA 
DEL ECUADOR relata că 1,7

Ia sută din proprietarii agrico 
au în exploatare aproape trt 
sferturi din pământurile culli 
vabile. în timp ce circa 70 1 
sută din populația rurală — î 
mare parte indieni — dețin 2, 
la sută din aceste pământuri. L 
rîndul său LE MONDE DIPLO 
MATIQUE nota că în apro 
piere de Quito „un sistem d 
exploatare cvasifcudal se men 
ține pe marile haciendas...**.

Reforma agrară, legiferată î 
urmă cu 7 ani, a fost aplicai 
Pe o arie foarte restrânsă, cc 
însărcinați cu înfăptuirea aces 
tei legi fiind de fapt... marii la 
tifundiari, care, firesc, nu s> 
grăbesc să aplice prevederi c< 
le lezează interesele. Cercurili 
politice liberale, adepte aii 
unor schimbări mai profunde îi 
economia ecuadoriană, sînt pre; 
slabe pentru a se impune. Des 
de cîțiva ani și în această țară 
la fel ca și pe alte meridiam 
sud-americane, se dezvolta ui 
curent în favoarea impuneri 
unor restricții privind capitalii 
străin și exploatarea bogățiiloi 
naturale ale subsolului de către 
companiile monopoliste dir 
afara țării, nu s-au luat măsu
rile corespunzătoare, astfel în
cât economia și finanțele tării 
se găsesc într-o situație alar
mantă.

Suspendarea activității parla
mentare. în iunie anul trecut, 
intervenția armatei, accentuarea 
dificultăților economice intr-un 
an preelectoral — indică insta
bilitatea din Ecuador. Avertis
mentul unor ofițeri care cer re
instalarea rectorului Academiei 
de război și răspunsul Iui 
Ibarra că în cazul menținerii a- 
cestei revendicări va demisiona, 
relevă faptul că, în fond, actua
lul armistițiu de Ia Quito nu în
seamnă aplanarea conflictelor.

I. TIMOFTE

Noul ambasador
al R.P. Chineze
în R.P. Bulgaria

în cuvîntările rostite cu prile
jul prezentării scrisorilor de a- 
creditare ale noului ambasador 
al R. P. Chineze în R. P. Bul
garia, Cijao Tzin, lui Gheorghi 
Traikov, președintele Prezidiului 
Adunării Populare, a fost subli
niată necesitatea normalizării 
relațiilor interstatale dintre 
R.P. Bulgaria și R. P. Chineză 
și a dezvoltării unor relații de 
prietenie între* popoarele bulgar 
și chinez, relatează agenția 
B.T.A. Cu aceeași ocazie, s-a re
levat că deosebirile ideologice 
existente nu trebuie să constitu
ie o piedică pentru evoluția fa- 
.....men-vorabilă a acestor relații, 
ționează agenția bulgară.

• GENERALUL-MAIOR 
Yong Ok, conducătorul 
R.P.D. Coreene în Comisia ___
tară de armistițiu din Coreea, a 
trimis Comisiei țărilor neutre de 
supraveghere a armistițiului din 
Coreea o scrisoare în care se ara
tă că, în ultima vreme, S.U.A. au 
introdus noi cantități de arma
ment în Coreea de sud, violînd 
astfel acordul de armistițiu ș>i 
sporind încordarea în această 
parte a lumii.
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Han 
părții 
mili-

După atentatul împotriva ambasadei 

iugoslave din Stockholm
Agenția Taniug informează că 

Regele Gustav VI Adolf al 
Suediei, care se află în Italia, 
a adresat președintelui R. S. F. 
Iugoslavia, Iosip Broz, Tito, o 
telegramă în care își exprimă 
regretul în legătură cu atenta
tul comis miercuri împotriva 
ambasadorului Iugoslaviei în 
Suedia.
• Subsecretarul de stat pen

tru afacerile externe al Iugosla
viei, Milorad Peșici, sosit în Ca
pitala Suediei în legătură cu a- 
tentatul împotriva ambasadei iu
goslave, a fost primit de minis
trul afacerilor externe, Torsten 
Nilsson. Peșici a prezentat de
mersul guvernului iugoslav în le
gătură cu atentatul teroriștilor 
ustași împotriva ambasadorului 
iugoslav, Vladimir Rolov-Ici. Sub

secretarul de stat a amintit că 
partea iugoslavă a prezentat, în 
mai multe rînduri, date înteme
iate privind grupurile care des
fășoară o activitate teroristă și a 
cerut guvernului suedez să între
prindă măsuri radicale pentru a-1 
pune capăt.

Ministrul afacerilor externe al 
Suediei a prezentat condițiile șl 
posibilitățile în lupta împo iva 
terorismului. Totodată, el a men
ționat unele măsuri întreprinse 
de guvernul țării sale.

Citînd o știre a agenției suede
ze de presă, agenția Taniug in
formează că poliția din Stock
holm a început anchetarea celor 
două persoane care au comis aten
tatul și că, între timp, a fost a- 
restată încă o persoană.

Puternica erupție a vulcanului Etna din Sicilia, declanșată 
în urmă cu trei zile, a sporit joi în intensitate. Pietre incan
descente sînt aruncate la o înălțime de peste 200 de metri, în 
timp ce rîuri de lavă se revarsă pe versanții muntelui Etna, al 
cărui pisc atinge o înălțime de 3 232 metri. Fumul dens care 
se ridică din cratere poate fi văzut de la o distanță de 30 kilo
metri.

S-a precizat că 20 de noi guri de scurgere a lavei s-au deschis 
în ultimele trei zile, lava părăsind craterele la o temperatură 
de 1100 grade.

Tiparul i Combinatul poligrafi, „Casa SatetaU': a


