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ȘEDINȚA 
CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL RADIOTELEVIZIUNII
Vineri, a avut loc ședința 

Consiliului Național al Ra
dioteleviziunii. în cadrul șe
dinței a fost dezbătut pro
gramul de emisiuni pe peri
oada 16 aprilie—15 mai pre
zentat de Radiodifuziunea 
și Televiziunea Română.

Cu această ocazie au fost

/

examinate propuneri privind 
introducerea în viitor a pro
gramului I de televiziune în 
cursul dimineții, generaliza
rea și profilul programului 
II. precum și proiectul de 
decret privind organizarea 
și funcționarea Comitetului 
de radiodifuziune și televizi
une.

în aceeași ședință a fost 
prezentată și discutată in
formarea cu privire la spo
rirea volumului de emisiuni 
în limbile naționalităților 
conlocuitoare la Radio și 
Televiziune

în încheierea ședinței a 
luat cuvîntul tovarășul Du
mitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secre
tar al C.C, al P.C.R., preșe

dintele Consiliului Național 
al Radioteleviziunii Române,

PLENARA
CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL ORGANIZAȚIEI 
PIONIERILOR

în prezența tovarășului 
Mihai Gere, membru suple
ant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vi
neri s-au încheiat lucrările 
plenarei Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor.

Plenara a hotărit convo
carea în luna octombrie a 
celei de-a doua Conferințe 
pe țară a Organizației pio
nierilor.

în încheierea lucrărilor 
plenarei, a luat cuvîntul to
varășul Mihai Gere.

Pe fronturile de 
lupta din Indochina 
patrioții au lan
sat noi atacuri. Baza

saigoneză nr. 6 con
tinuă să fie încercu
ită

CAIRO

Oficiosul egiptean 
„Al Ahram" a publi
cat un articol privind 
poziția R.A.U. fată 
de redeschiderea Ca
nalului de Suez.

VIENA

într-o conferință ți
nută la Viena, pre
mierul suedez Olof 
Palme a abordat, 
printre altele, pro
blema unei conferin
țe a securității în Eu
ropa.
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A
Intilnirea tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
cu lucrători și cadre de conducere din industriile

metalurgică și constructoare de mașini
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășii Manea 
Mănescu, Ilie Verdeț și Dumi
tru Popa, a avut în cursul di
mineții de vineri, 16 aprilie, o 
întâlnire de lucru cu conducă
torii ministerelor industriei 
metalurgice, construcțiilor de 
mașini, cu directori și alte ca
dre de conducere din centrale 
industriale, unități cu statut

de centrală, institute de cer
cetări și proiectări, cu un mare 
număr de specialiști din aceste 
ramuri de producție.

înscriindu-se pe coordonate
le dialogului permanent al 
conducătorului partidului și 
statului cu făuritorii de bunuri 
materiale și spirituale, întâlni
rile de ieri au subliniat, încă 
o dată, grija statornică a se-

cretarului general, pentru ca. 
obiectivele însuflețitoare ale 
cincinalului să fie transpuse 
în viață, la un nivel calitativ 
superior. De fapt, ele au fost 
o continuare firească a vizite
lor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a făcut încă din 
primele zile ale anului, în nu
meroase întreprinderi indus
triale, al contactului nemijlocit

cu realitățile, al analizei con
crete, la fața locului, a sarci
nilor ce revin colectivelor de 
oameni ai muncii în acest cin
cinal.

In lumina proiectului planu
lui cincinal pe perioada 1971— 
1975, dezbătut și adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. în ședința din 15 apri
lie, proiect ce va fi supus spre

Convorbiri intre delegația
Partiduhi Comunist Român 

și delegația Partidului
Socialist

Vineri după-amiază, la sediul 
C.C. al P.C.R. au avut loc con
vorbiri între delegația Partidului 
Comunist Român și delegația 
Partidului Socialist Francez, care 
face o vizită de prietenie în Re
publica Socialistă România.

Din partea română au partici
pat tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C. C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., iar din partea

Francez
franceză Alain Savary, prim-se- 
cretar la P.S.F., Robert Verdier, 
membru al Comitetului Director, 
secretar al P.S.F., Marcel Livian, 
consilier juridic, însărcinat cu a- 
faceri sociale al P.S.F.

Cu acest prilej, s-au făcut in
formări reciproce asupra activi
tății desfășurate de P. C. R. și 
P.S.F., s-au examinat probleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări și s-a procedat la 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele securității europene 
și alte probleme politice interna
ționale și ale mișcării muncito
rești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația 

parlamentară canadiană
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit vi
neri, 16 aprilie, delegația parla
mentară canadiană, condusă de 
Lucien Lam'oureui, președintele 
Camerei Comunelor, care face o 
vizită în. țara noastră.

La primire au fost de față 
Emil Bodnaraș și Manea Mănes- 
cu, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat, Ilie Verdeț, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, precum

și Tudor Ionescu, membru al Co
misiei pentru politica externă a 
Marii Adunări Naționale.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu parlamentarii 
canadieni asupra unor aspecte ale 
vieții internaționale actuale, ale 
relațiilor româno-canadiene, ex- 
primîndu-se dorința reciprocă de 
a amplifica colaborarea dintre 
România și Canada, în interesul 
celor două state, al cauzei păcii 
și colaborării internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Brigada „Scînteii 1
•..";7 .. »

^tineretului"
MATALÂ( ‘ft GlNRJ, 1

M TACCIU și

Transmite din 
județul Sibiur

DUPĂ ÎNCHEIEREA
UNUI AN DE PREGĂTIRE
A TINERILOR DE LA SATE

DE LA
CONSTAt

Fusesem convinși că am pus 
o întrebare la locul ei deși, după 
chipurile rînd pe rînd uimite și 
derutate ale celor cu care dis
cutam în județul Sibiu, am fi 
putut avea, pînă ia urmă, im
presia că lucrurile stau exact 
pe dos. La urma, urmei, ce este 
mai Țiresc decît să vrei să afli 
în perioada aceasta în care la 
sate se încheie un nou ciclu 
de pregătire politică a tinerilor, 
ce învățăminte de viitor a pri
lejuit el organizatorilor, în ce 
măsură desfășurarea sa efectivă 
a impus atenției problemele de 
fond ale participării, ale conți
nutului dezbaterilor inițiate în 
acest cadru, și nu în ultimă in
stanță, care au fost elementele 
definitorii ale contribuției adu
se de colectivul de propagan
diști al județului, de aparatul 
salariat al acestuia. Așadar, 
obiectivul. investigațiilor noas
tre consta tocmai în depista
rea unor observații generaliza
toare, mai largi și de evidentă 
însemnătate pentru intențiile 
programatice ale organizațiilor 
U.T.C. din județul Sibiu. Mai cu 
seamă că, în perspectiva activi
tății viitoare, îmbunătățirea per

TARI LA
SOLUȚIIdezbatere și aprobare Plenarei 

Comitetului Central al partidu
lui și sesiunii Marii Adunări 
Naționale, în fața industriei 
constructoare de mașini și me
talurgice stau sarcini de cea 
mai mare însemnătate pentru 
creșterea eficienței economice, 
ridicarea continuă a calității 
produselor și reducerea impor
tului de mașini și agregate pe 
calea autoutilării.

Sub semnul acestor obiecti
ve majore, au avut loc întâl
nirile de ieri, care s-au desfă
șurat în incinta cîtorva pavi-

lioane ale Complexului expo- 
zițional din Piața Scînteii. Aici 
au fost 
înfățișînd 
realizări 
produse, 
ale unor obiective ale meta
lurgiei, ale construcțiilor de 
mașini, impresionantă frescă a 
gîndirii și măiestriei tehnice 
românești, a pasiunii și respon
sabilității cu care sînt înfăp
tuite indicațiile partidului, ale 
conducerii sale.

organizate expoziții 
cele mai recente 

— mașini, utilaje, 
precum și machete

(Continuare în pas. a IlI-a)

CURATUL SUNET AL PERFECȚIUNII

Proba fundamentală
a majoratului

0 TRIBUNĂ CETĂȚENEASCĂ

aștep->

(Continuare în pag. a Vil-a) ION MARCOVICI
(Continuare in pag. a Il-a)
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și se
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La I.P.R.S., secretarul gene
ral al Partidului este întâmpi
nat cu aplauze îndelungi, cu 

urale

$ BRIGADA DE AGITAȚIE

P. C. R
CTITORUL

Continuăm retrospectiva noastră documentară asupra 
principalelor momente ale glorioasei istorii a Partidului 
Comunist Român, prezentind, astăzi, imagini din epoca de 
mari transformări revoluționare cuprinsă între actul insu
recțional victorios de la 23 August și Congresul al IX-lea 
— epocă în care, sub conducerea partidului, poporul a 
pus baze trainice socialis
mului pe pămîntul României, 
împlinirii aspirațiilor sale de 
libertate, progres și bună
stare.

1.>

— Mărturisesc — îmi spu
nea un tînăr inginer, proas
păt absolvent de facultate, 
aflat de cîteva luni în iureșul 
unui mare șantier — mărtu
risesc, înainte de a veni aici 
aveam o imagine destul de 
vagă despre viitorul meu de 
inginer. Acum știu. Munca, 
răspunderile ce mi s-au dat 
m-au făcut să gîndesc în per
spectivă. Știu exact ce se aș
teaptă de la mine și cum pot 
eu să răspund acestor 
țări.

Lucra in subteranele 
centralei de ia Lotru , 
dovedise un bun organizator 
al operațiilor de betonare. Iși 
făcuse astfel un debut stră
lucit într-o carieră de inginer 
constructor.

Am întâlnit de nenumărate 
ori asemenea tineri care, de 
*a prima confruntare cu o 
activitate productivă, au tre-

Însemnări de t 
MIHAI CARANFIL

cut pragul adevăratului ma
jorat. înțelegînd că munca fă
cută cu seriozitate este, pen
tru ei, ca pentru toți cei din 
jur, unicul izvor de satisfac
ții autentice, unica platformă 
pe care se poate clădi o viață 
de om. Un tînăr inginer pe 
care l-am întilnit în preajma 
instalațiilor grupului indus
trial de chimie din Rm. Vîl- 
cea mi-a oferit, din nou, un 
asemenea exemplu.

Inginerul Nicolae Vladu 
lucrează de doi ani la Fabri
ca de oxoalcooli. Pentru un 
tînăr absolvent de facultate, 
doi ani ar fi fost abia un 
timp de acomodare (pentru 
asta și există perioada de 
stagiatură). Iafă-1 însă, pe in-

ginerul Vladu preocupat as
tăzi de o problematică ce in
cumbă un stadiu avansat al 
competenței : el, împreună 
cu alți cîțiva ingineri, a în
tocmit proiecte și a modificat 
instalațiile fabricii, determi- 
nind noi parametri de func
ționare, mai înalți, cu un mai 
înalt grad de automatizare și 
cu o funcționare mai sigură. 
Ei explică asta foarte simplu:

— M-ani ocupat, ca ingi
ner, totdeauna, de fazele teh
nologice unde lucrurile nu 
mergeau foarte bine. Și tot 
căutînd soluțiile cele mai 
bune, de multe ori s-a năs
cut ideea modificării insta
lațiilor, a redimensionărilor, 
reproiectărilor... Chiar acum, 
de dimineață, am terminat 
unele calcule pe baza unor

Al X-lea Concurs al formațiilor artistice 
de amatori „Omagiu partidului"

14 aprilie a. c., 32
au prezentat în cen- 
concurs, Hunedoara. 
Iași, Baia Mare și 
127 de brigăzi artis- 

Este necesară

Pînă la 
de județe 
trele de 
Bistrița, 
București, 
tics de agitație, 
această statistică fiindcă dorim 
să ilustrăm amploarea cunoscu
tă în această fază republicană 
de către brigăzile artistice de 
agitație. De parte de a fi ceea 
ce ne obișnuiseră să credem, 
(spectacole festiviste de ..su
net și lumini", golite de con
ținut, împovărate cu decoruri

și recuzită scenică), brigă
zile artistice de agitație au de
venit adevărate „gazete" sa
tirice. cu funcție agitatorică, de 
ferment catalitic în procesul de 
producție, au redevenit, mai 
bine spus, mici colective care 
reprezintă opinia oamenilor de 
la locul de muncă și dezbat i>e 
scenă, ca într-o ședință de pro
ducție sau cetățenească cu ușile 
deschise spre public — aspecte 
cotidiene de viată, de muncă, 
pe lingă care un -om cu bun 
simț, intransigent (de fapt la

această trăsătură umană au fă
cut apel toate brigăzile), nu 
poate trece, lăsîndu-le neobser
vate. Temele abordate de aces
te brigăzi artistice au fost de 
data aceasta mai variate, mai 
cuprinzătoare : calificarea pro
fesională, calitatea muncii, 
grija față de om. spiritul 
de economie ce trebuie să gu
verneze atît în viața publică

manentă a pregătirii politice se 
înscrie ca unul din imperati
vele majore aflate pe agenda 
lor de lucru.

Insă pe măsură ce pătrun
deam în amănuntele modului de 
concepere și desfășurare a pro
cesului detectam cu mai multă 
precizie și sursa uimirii provo
cate de confruntarea preopi- 
nenților cu întrebările noastre 
inițiale. Pe scurt, ea consta pur 
și simplu în aceea că mai toți

(Continuare în pag. a Vil-a)

Contimpo 
ranul" în
1922-1923

de GEORGE IVAȘCU

CLIMATUL de efervescența revoluționara — care s-a po
larizat în conștiințele avansate prin chiar înființarea Parti
dului Comunist Român în mai 1921 — acest climat se poate 
constata în publicistica vremii, în noi ziare și noi reviste, 
sub semnâfuri care, în deceniul al treilea, se vor consacra 
ca ale unor scriitori dintre cei mai valoroși.

Astfel e. între altele, revista „Contimporanul", apăruta la 
3 iunie 1922. După un editorial (semnat de dr. N. Lupu) în 
care se evoca „marea revistă socialistă de pe vremuri, care 

purta același nume", după 
ce se argumentează că în 
noua Românie „unde acurr 
se făurește un suflet nou 
era necesar metalul curat și 
strălucitor al gîndirii pure, 
al talentului imaculat și 
neaser/it nimănui\altuia de
cît ideii", — semnificativ e 
câ, sub pana foarte proba
bil a lui Ion Vinea, la ru
brica Povestea vorbei, se a- 
firma că noua revistă își pro

punea crearea unui curent de opinie pentru „propagarea 
ideii străvechi de umanitate și a principiului de democra
ție", într-o perioadă din cele mai grele. „Tn contrast cu 
cele mai largi libertăți obținute pe hîrtie, trăim clipele ce
lei mai întețite urgii — scria autorul. Niciodată moravurile 
politice n-au fost mai asiatice, mai tîlhăresc gestul lor și 
mai umilă spinarea care îl suportă, decît acum cînd crima 
devine mijloc curent de guvernare, iar vaietul e singurul 
delict de rezistență".

Teroarea anticomunistă lua asemenea proporții, îneît ne
cesita o urgentă și intensă mobilizare de conștiințe. Arti
colul demasca, apoi, concret, cazul Al. Dobrogeanu-Ghe- 
rea (fiul criticului, arestat și supus la forturi sălbatice). Nu 
era singurul. „Ei își continuă, de altfel, mica lor plăcere 
atroce, de a chinui, săptămînal, în carne și în suflet, cîte 
un comunist (...). Nimic mai tulburător și dulce ca spectaco-. 
Iul marții care ia în stăpînire cu palori adorabile, trupurile 
osîndite". La aceasta se adăuga „din cînd în cînd divertis
mentul unui foc de pușcă descărcat fără preparative sa
vante, în ceafa comunistului care vrea să fugă".

Caracterul militant protestatar al noii publicații era mar
cat de articole privind direct evenimentele legate de po
litica represivă a regimului împotriva avangardei clasei 
muncitoare. Andrei Braniște (nume sub care-și începuse ca
riera publicistică Tudor Teodorescu-Braniște) arăta (în ju
rul cîtorva fapte diverse) că „trei sute de oameni (...) sînf 
traduși în fața unui Consiliu de război (...), sînt schingiuiți 
în conformitate cu cele mai sadice dintre practicile inchi-

k (Continuare în pag. a Vll-a) <’
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„ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE"

INTERFÎIEȚI Șl ROLURI
Veturia —

DRAGA OLTEANU

te priviri, al unor „ochi” pe 
care, de fapt. nu i-am văzut 
nici o clipă.

Ștefan 
cel Mare —

GHEORGHE
COZORICI

Nu se poate vorbi despre 
„Săptămîna patimilor” fără e- 
roul principal, fiindcă piesa este 
un portret, și nu se poate vorbi 
despre spectacol fără interpre
tul principal, Gh. Cozorici.

Noutatea și. dacă vreți, conti
nuitatea eroului față de „Apus 
de soare” este că ni-1 prezintă 
pe Ștefan la o altă vîrstă, chiar 
la vîrsta Iui Gheorghe Cozorici, 
în plină maturitate și în plin 
vulcanism al puterii, deci apt 
să-i primească istoriei toate se
ismele, apt să se lase dăltuit de 
acestea, pînă la cealaltă vîrstă, 
care nu-1 mai interesează pe au
tor — vîrsta statuii. Cozorici 
are toate datele pentru acest rol. 
Are datul prim al unei exnlozii 
temperamentale, care l-ar fi pu
tut împinge spre Ștefăniță sau 
Mihai ; are o liniște de felină, 
strălucit valorificată în unele 
momente ale spectacolului, are 
farmec, un pregnant farmec băr
bătesc, cu atît mai pregnant cu 
cit datele staturii confirmă e- 
roul, are cruzime și lirism, are 
umor. Articularea tuturor aces
tor calități, existînd ca latențe 
în personalitatea actorului, în
tr-o singură și monumentală al
cătuire scenică, reprezintă o 
performanță.

L-am aolaudat pe Cozorici 
fiindcă a întek eroul, fiinică 
l-a adus în sine si l-a exprimat 
cu ardere, pînă la alb. Este un 
moment în cariera acestui ar
tist. Bineînțeles, a rdȘlizat a- 
ceastă performanță nu singur. 
Rolul lui Ștefan se compune ra- 
diar, prin interferență cu alte' 
personaje, care, prin refracție, 
își trimit lumina spre prinț. Ca
drul imaginat și realizat impe
cabil de Ponescu-Udriște repre
zintă o Moldovă aspră trecută 
prin combustia suferinței, este 
nu numai opera autorului textu
lui. ci și opera viziunii sceno
grafice, șocantă și revelatoare.

Ce e revelator, pînă la urmă, 
în „Săptămîna patimilor”, în 
spectacolul de pe scenă Națio
nalului ? Un înțeles care arde. 
Și acest înțeles hi se impune 
simplu și clar, prin ohiar repli
ca unuia dintre eroi : Ce m-a 
adus aici ? O enigmă* Specta
colul pune în ecuație această e- 
nigmă a rezistenței în fața ra
vagiilor timpului, această enig
mă a supraviețuirii și biruinței 
unui popor mic, „strîns între 
trufiile unor puternice imperii”, 
popor care capătă conștiința pu
terii sale prin prezența — legi
timă și oportună — a unor per
sonalități ce țin cerul pe umeri 
ca și Atlas. In secolul al XV- 
lea, acest fenomen purta nume
le de enigmă. Conștiința istori
că ulterioară i-a limpezit sen
sul de „fenomen românesc”. E 
bine — și ne emoționează — că 
o piesă românească precizează 
un asemenea sens. E bine că 
Naționalul condus de Radu Be- 
ligan ridică, prin aceasta, la 
strălucire tradiția și misiunea 
primei noastre scene.

M. CONOR

...Ea ține tot timpul ochii pe 
jumătate închiși, într-o defini
tiva încremenire a pleoapelor 
— pentru că adevărul („realis
mul”) acestui personaj absent, 
constă în permanentele și groaz
nicele dureri de cap. care i-au 
adus nebunia. Ea ține ochii pe 
jumătate închiși și privește nu
mai în pămînt. Niciodată, în cele 
trei ceasuri cît durează specta
colul. nu i-am văzut cristalul 
ochilor. Niciodată actrița n-a 
încercat să ne săgeteze cu vreo 
țăpligă de sticlă fulgerată, țîș- 
nind de sub pleoape. Cu toate 
că „la meserie” vorbind — și 
chiar la măiestrie vorbind ! — 
ar fi putut s-o facă, perfect 
justificat de ceea ce știm că 
îngăduie interpretarea unor per
sonaje de acest gen, de ceea ce 
știm că a consacrat o întreagă 
tradiție a tratării personajelor 
de acest gen. Dar Draga Ol- 
teanu nu și-a îngăduit o ase
menea așteptată — și deloc re
probabilă — facilitate. De fapt, 
cu orgoliul nobil. funciar, al 
marelui său talent, ea nu ne-a 
îngăduit satisfacția de a putea 
spune, după lăsarea cortinei, 
că știm cum a făcut Draga Ol- 
teanu să ne emoționeze atît de 
intens, că știm cum a izbutit 
acest personaj pămîntiu și se
nil, care rătăcește prin piesă 
spunînd „viț“-uri și comentînd 
viața rațelor, să ni se impună 
totuși ca o existență tulbură
toare.

Așa se face că, după lăsarea 
cortinei, nu știm cum să ne ex
plicăm, de ce —■ cu toate că nu 
i-am văzut nici o clipă ochii — 
din personajul acesta ne rămî- 
ne, totuși, înconjurîndu-ne chi
nuitor, numai halo-ul unei vas

Cu ce, dacă nu cu ochii, ne-a 
privit Draga Olteanu in cele 
trei ceasuri cît durează „Pisica 
în noaptea Anului Nou”, de la 
Naționalul bucureștean ? Cu 
glasul ? Ea „compune” un dia
lect ardelenesc vag arhaic, pe 
o tonalitate răgușită, cenușiu- 
zgrumțuroasă, dar care nu iese 
în evidență. Poate cu gestul de 

mișcarea amplă? 
ei sînt terne, 
iar mersul nu 
nici în direcție 

forma dramatică.

detaliu sau cu 
Dar gesturile 
„inexpresive”, 
supralicitează 
comică, nici în

Privirea actriței vine din pro
funzimile trăirii totale a iposta
zei propuse de text ; de fapt, 
din generoasa renunțare pro
gramatică sau intuitivă — n-are 
importanță — a interpretei la 
orice intenție de „a juca” — în 
sensul obișnuit, și de fapt nu 
peiorativ al cuvîntului —. la 
orice intenție de a- expune. Ac
trița nu etalează, ci reprezintă 
— și în aceasta rezidă secretul 
marelui ei. succes.

Este modern un asemenea 
gen de interpretare ? Este tra
diționalist ? Greu de răspuns. 
Să ne păstrăm, de aceea, Ia sin
gura concluzie certă de la care 
pot porni, eventual, toate teore
tizările : este convingător.

PANAIT MICU

GEORGE
CONSTANTIN 
sau „înaltul 

personaj"
„Omul care...”, o piesă de 

contraspionaj inspirată dintr-un 
moment real al activității orga

nelor noastre de șecuritate, ex
celent articulată dramaturgie de 
Horia Lovinesâii, dispune, in 
spectacolul teatrului „C. Notta- 
ra“, de un dublu final-surpriză. 
O dată prin însuși deznodămîn- 
tul acțiunii — revelator și, de
sigur, neîngăduindu-ne prin „re
gula joculdi”, să-1 dezvăluim — 
iar a doua oară prin apariția lui 
George Constantin într-un rol 
de nici cinci minute, de nici 
zece replici, de nici o altă im
portanță în economia acțiunii 
decît aceea auxiliară, explica
tivă.

El aparț „pe bină” și dintr-o 
dată scena capătă monumentali
tate. Aerul din cutia fermecată, 
vînturat de ființa acestui per
sonaj, de altfel calm și senin 
iese din tipare și inundă sala — 
îneît, în mod surprinzător, ai 
vrea ca spectacolul să înceăpă 
abia acum. El rîde într-un fel 
anume și cele cîteva sunete po
vestesc o-ntreagă biografie, un 
întreg fel de a gîndi, de a munci, 
de a fi. El ridică moale un braț, 
tremură abia perceptibil un de
get — și gestul devine de îndată 
un categoric însemn de identi
tate spirituală pentru personajul 
propus de Horia Lovinescu. 
Acum, aici, personajul nu poate 
fi altul. El își ironizează un 
subaltern zelos și naiv ; se po
ticnește vag copilăros într-o ex
plicație gravă dată unui tînăr ; 
sărută, din senin, fruntea unui 
bărbat ; se bucură într-o frîntu- 
râ de clipă, se-ngrijorează în 
cea imediat următoare, obține 
un „eșec” în lămurirea unei ti
nere femei, se foiește, se-ncurcă, 
se-ascunde, se dă de gol, tace, 
răcnește cutremurat — și toate 
acestea în nici cinci minute de 
viață scenică,, nu numai că ex
plică piesa, nu numai că rotun
jesc acțiunea, dar înalță tot ce 
s-a-ntîmplat pînă acum la alti
tudinea sensurilor nobile, gra
ve, care au generat textul și 
spectacolul.

In distribuție, acest erou se 
numește „înaltul personaj”.

în conștiința spectatorilor, ac
torul George Constantin, capătă 
același nume.

TEOFIL MORETA

Scenă din spectacolul cu piesa „Să nu-ți faci prăvălie cu scara 
Foto : C. CONSTANTIN

TURNEUL ANSAMBLULUI
ARTISTIC AL ARMATEI
POPULARE COREENE

Recent sosit în țara noas
tră ansamblul armatei popu
lare coreene a prezentat joi 
seară un spectacol de gală 
la Opera Română prefațînd 
turneul care cuprinde, pe lhf- 
gă București, Brașovul, Clu- 
juî, lașul și Piteștiul. Trecu
tul copleșit de lupte eroice 
și prezentul constructiv' se 
întrepătrund organic în pro
gramul colectivului coreean. 
Trei compartimente, cor, ba
let, formație vocală-in- 
strumentală și-au disputat 
întîietatea la aplauzele pu
blicului, tustrele binemeri- 
tînd această emoționantă 
răsplată. Spectacolul a fost 
început cu un salut tovără
șesc adresat publicului ro
mân, țării noastre aflate îna
intea aniversării Partidului. 
Coruri . viguroase (dirijor 
Kim Dzin-Ien, artist al po
porului) au cfat tonul ostă
șesc sugerînd bărbăția cam
paniilor antiimperialiste, vo
ința călită în desele lupte 
purtate de acest popor mult 
încercat. Delicat însăilate în 
program, după glasurile pro-

I

„Document 1921“, specta
col anunțat în premieră de 
j,Teatrul laborator al stu
denților”, miercuri 21 apri
lie, este dedicat aniversării 
a cincizeci de ani de viață a 
Partidului Comunist Român. 
Afișul spectacolului trezește 
interesul, prin titlul care 
mărturisește angajarea co
lectivului artistic într-o dez
batere asupra unui eveni
ment cu istorice semnifica
ții — crearea partidului.

Am propus realizatorilor
— scenaristul Iosif Csallos 
și regizorul Cătălin Naum
— să pătrundem în labora
torul de lucru al montării, 
dezvăluind cititorilor sub
stanța materialului dramatic 
și modalitatea transpunerii 
lui scenice,

— Ce este, de fapt, „Docu
ment 1921“...?

— ...Un scenariu -~ ne ex
plică Iosif Csallos — alcă
tuit din documente ale miș
cării muncitorești premergă
toare formării Partidului Co
munist Român. Am preferat 
să mă opresc asupra materi
alelor ~de arhivă, deoarece 
consider că o epocă se oglin
dește în documentele pe ca
re le elaborează. Le-am ales 
pe acele născute în momen
tele crucial^ ale evoluției. 
Scenariul a selectat într-o 
Ordine cronologică momente 
ale mișcării muncitorești.

— Se poate vorbi, totuși, 
de existența unui conflict 
dramatic in textul alcătuit 
de dv ?.

— Desigur. Textele au va
loare de documente critice, 
născute adică în anumite 
condiții ca răspuns la con
tradicțiile epocii în care s-a 
manifestat un puternic a- 
vînt revoluționar.

— Cum transpare acest 
conflict în spectacol ?

— Conflictul dramatic — 
ne spune regizorul Cătălin

Naum — se creează pe de 
o parte prin conturarea va
lorilor umane conținute în 
sceriariu; preâtim și amplifi
carea lor scenică. Textele 
sînt, în general, răspunsuri 
la acțiunile' represive ale a- 
utorităților vremii, la fră- 
mînțările ideologice ce au 
caracterizat perioada pre
mergătoare creării partidu
lui. Aș vrea să precizez că 
în adevăratul înțeles al cu- 
vîntului conflictul nu exis
tă în ,scenariul pretabil, de 
altfel, la multiple soluții sce
nice. Interpretarea realistă 
pentru care am optat, este 
singura capabilă, consider 
eu, să realizeze tensiunea 
dramatică necesară, sugerînd 
publicului concluziile prin 
generalizare. Teatrul nu poa
te ființa dacă nu a găsit sce
nic o expresie vieții, indi-

odată, aceste conștiințe pînă 
la înfăptuirea actului me
morabil al înființării parti
dului.

. Din punct de vedere artis
tic, spectacolul nu încearcă 
nici un moment să fie un 
document autentic al epocii, 
ci în limitele oferite de sen
sul ;țe^tului și prin mijloace
le inerente teatrului, s-a stră
duit să recreeze emoțional 
ceea ce epoca respectivă a 
avut progresist, linia gene
rală a dezvoltării mișcării 
muncitorești în România. 
Concluzia pe care cred că 
am izbutit să o evidențiez 
este continuitatea liniei ge
nerale a politicii Partidului 
Comunist Român, justețea și 
fermitatea ei, desigur astăzi 
îmbogățită și adaptată nece
sităților și adevărurilor epo
cii contemporane.

vernisajul expoziției grafi
cianului Leonțin Plosca.

MEDEEA IONESCU

PORTATIV

funde, dansurile au punctat 
cu gingășie prezența mame
lor, fiicelor, iubitelor, adu
nate după un mare război 
pentru eliberare, din nou în 
reconstrucția, consolidarea 
unui stat liber. Singure, fe
meile fac o coregrafie a a- 
tașamentului și dragostei, 
întrupează timpul prezent; 
retrospectivele din istoria de 
luptă la care iau parte și 
băieții se interpretează în 
manieră tradițională și cla
sică, evocînd cu fină ironie 
fie dejucarea dușmanului 
(„Căruța a dispărut în nori”, 
cu excelenta solistă Pak-Hi- 
Ion) sau reușind ambițioase 
reconstituiri ale unui drum 
parcurs de la robie la eli
berare („Pe muntele Pek-tu 
răsare o stea generală”). 
Scenografia fiind bazată pe 
umbre chinezești, recuzita 
ansamblului se apropie de 
bunele surse ale marilor 
spectacole agitatoride. Colec
tivul a oferit multe cîntece 
românești, interpretate cu 
măiestrie. Dotați cu voci ex
celențe tenorale, corurile și 
soliștii au trecut examenul 
cu succes prin muzicalitate 
și vioiciune. O notă de pi
toresc a adus ansamblul de 
instrumente populare coree
ne. Urăm tuturor membrilor 
colectivului drum bun și a- 
plauze în călătoria lor prin 
România.

TEODOR SUGAR

Jerent de obiectivul propus 
ca punct de pornire.

— Există în spectacolul dv. 
caractere individualizate, sau 
aluzii la personalitățile po
litice ale vremii ?

— Deși scenariul abundă 
în fragmente de articole pu
blicate de militanții comu
niști, actorii nu aduc în 
scenă individualități. Fap
tele au atins oamenii și au 
fost născute de o’ameni. Lip
sa de individualizare a cău
tat să sublinieze genero
zitatea și umanitatea miș
cării muncitorești. Actorii 
sînt întrupări vii de idei 
și sentimente, generate de 
o precipitare de evenimen
te care au format conștiința 
necesității transformării Par
tidului Social Democrat în 
Partid Comunist. Evenimen
tele care se succed în spec
tacol antrenează în curgerea 
lor firească și agitată tot-

Sub semnul sărbătoririi 
semicentenarului partidului, 
Studioul TV. anunță seară 
de teatru, marți 20 aprilie : 
„Febre" de Horia Lovinescu; 
adaptarea scenică și regia 
spectacolului — Letiția Popa; 
scenografia — Radu Stoica; 
din distribuție fac parte : 
Irina Petrescu, Doina Tuțes- 
cu, Virgil Ogășanu, Forry 
Etterle, Toma Dimitriu, Va- 
sile Nițulescu, Mihai Mereu- 
ță, Victoria Mierlescu, Mir
cea Constantinescu. Jeana 
Gorea, Al. Lungu, Elena 
Bartok, Ion Bog, Gheorghe 
Mihăiță, Ilie Iliescu.

PLASTICĂ
La galeria Galateea va a- 

vea loc sîmbătă, 24 aprilie,

Agenda muzicală a săptă- 
mînii anunță un nou Con
cert de muzică veche inter
pretat la instrumente de e- 
pocă.... La pupitru dirijorul 
Ludovic Baci, inițiatorul și 
îndrumătorul orchestrei de 
muzică veche a Radiotelevi- 
ziunii. La solicitarea noastră 
Ludovic Baci ne oferă cîte- 
va detalii asupra mani
festării.

— Ce tematică va avea a- 
cest concert?

— Muzica aparținînd com
pozitorilor venețieni din se
colele 16, 17 și 18. Timp de 
trei secole, Veneția s-a în
scris printre marile centre 
muzicale ale Europei. Aici 
au compus Wilaert, Andrea 
și Giovanni Gabrielli. Ope
ra ca gen apare la Floren
ța. Ideea dramei „per mu- 
sica“ se desăvîrșește însă la 
Veneția, Părintele ei, Claudio 
Monteverdi : „Michelangelo 
al muzicii”.

— Ce lucrări veți aborda 
în concertul de luni seara ?

— Piesele semnate de Wil- 
laert, Andrea și Giovanni 
Gabrielli, Monteverdi, Ca- 
valli, Cești, Lotti, Marcello, 
Vivaldi.

— Veți folosi instrumente 
de epocă ?

— Conform unei tradiții 
încetățenite de formația 
noastră vom interpreta a- 
ceste lucrări la instrumente
le pentru care au scris com
pozitorii z respectivi : viole da 
gamba, ^' flauti dolce, block- 
floie. Sperăm că în acest 
mod vom reuși să păstrăm 
întreg farmecul epocii, în
treaga încărcătură emoțio
nală a lucrărilor.

I. S.

în palmaresul succeselor obți
nute de arta interpretativă româ
nească, de diversele ei școli re
prezentative, formațiile camerale 
ocupă un loc de prim rang. De 
la debuturile timide, evoluții în 
fața nepăsătoarelor fotolii goale și 
pînă la crearea unor microsta- 
giuni sau chiar stagiuni camerale 
în cadrul cărora concertele sînt 
așteptate cu interes, ascensiunea 
este impresionantă. Este de la 

Isine înțeles că nici Conservatoa
rele din Iași, Cluj și București nu 
puteau rămîne mai prejos cu atît 
mai mult cu cît de aici se recol- 

Itează, an după an, majoritatea 
propagatorilor de nădejde ai unor 
valori pe nedrept ignorate. Audi
țiile camerale organizate săptămî- 

InaJ. deși au înscrise pe generic 
îndrumările atente ale profesori
lor care conduc formațiile respec- 

I tive lasă să se întrevadă că in
strumentiștii se pot acomoda re
lativ ușor cu fiecare nouă struc- 

' turare de ansamblu. Dacă în ca- 
drul Conservatoarelor din Cluj și 
Iași există deja formații camera- 

I le închegate (Musica viva con
dusă de Vincente Tușea din Iași 
este una dintre cele mai bune 

de muzică contemporană 
) în Conservatorul din 

București, necesitînd un asemenea 
ansamblu, accentul se pune pe 
posibilitatea fiecărui student de 
a-și armoniza talentul și tehnica 
individuală prin parcurgerea unui 
repertoriu variat în fluctuațiile 
unor granițe de mare elasticitate. • 
Totuși, faptul că la unele audiții 
pot fi urmărite ansambluri cu 
reale calități, în care s-a ajuns 
la o omogenizare a manierelor 
interpretative, ne Îndeamnă să 
repetăm apelul ca aceste formații 
să nu se destrame imediat după 
concert sau după examenul la 
muzică de cameră și, cu un plus 
de efort din partea studenților 
instrumentiști, să-și amplifice vîr
sta, cel puțin pe parcursul celor 
cinci ani de școală. Cvintetul de 
suflători de la clasa profesorului 
E. Bâclea interpretând, în cadrul

I

I
 formații d 
din țară)
București,

ca-uneia dintre ultimele audiții 
merale, o lucrare dificilă din 
punct de vedere ritmic de A. 
Huybrechts, ne-a demonstrat că, 
bine conduse, subtilitățile tehnice 
ale instrumentelor de suflat pot 
crea, în interpretările contem
porane, efecte izbutite. In Trio 
de Jean Mar ținu i-am putut as
culta pe violonista Elena Popes
cu, violoncelistul Dorel Fodorea- 
nu și pe pianistul Remus Mano- 
lescu. în dialogurile corzilor se 
cerea mai multă șlefuire și mai 
mult curaj în nuanțarea frazelor. 
Cvartetul de corzi compus din 
Andrei Jokab, vioară I, Marius 
Mocanu, vioara a Il-a, Liviu Slă- 
nese (violă) și Constantin Vește- 
meanu, cello, se vădește a fi 
un ansamblu suficient de sudat, 
înzestrat cu multă muzicalitate și 
cu acel respect pe care din păca
te puțini instrumentiști îl arată 
pentru acordaj și atingerea puri
tății în sonoritate. O frumoasă 
îngemănare a sonorităților corzi
lor cu a instrumentelor de suflat 
ne-a oferit septetul studenților 
clasei profesorului R. Negreanu : 
Ion Ivan — harpă, Ion Ament 
— flaut, Ștefan Korody — clari
net, Tiberiu Nicolescu — vioara I, 
Andrei Jokab — vioara a Il-a, 
Vladimir Mendelsohn — violă și 
Ștefan Kerekeș — cello. Lucrarea 
lui Maurice Ravel, interesantă 
prin îmbinarea măestrită a culo
rilor timbrale, a permis instru
mentiștilor etalarea unei largi ga
me de posibilități de la jocul 
sprințar de umbre și lumini la 
exuberanța de tutti, de la mlă
dierea fragilă a pasajelor lirice la 
susținerea unor veritabile secven
țe de virtuozitate tehnică. încu- 
metîndu-se să dea viață unor 
partituri de muzică modernă, 
foarte puțin cunoscute și cîntate 
la noi, protagoniștii concertului 
cameral au dovedit că pot ilustra, 
cu expresivitate și coloratură rit
mică, limbajul muzical modern și 
contemporan.

GH. P. ANGELESCU

( PRO © COftiTRA

(Urmare din pag. I) 

rit și cea particulară, organiza
rea științifică â producției, re
ciclarea, apoi : birocratismul, 
jedințomania, fanfaronada și 
altele pe care etica socialistă le 
respinge ca pe niște reziduuri 
ooluante. Din acest punct de ve- 
iere brigăzile artistice au fost 
foarte incisive, oferind mostre 
3e obiectivitate și de optica su
perioară, de maturitate civică. 
Iată, de pildă, ce ne spunea un 
nembru al brigăzii artistice 
lin comuna Stolnici județul 
^.rgeș — Ion Șerbari — prima
rul satului :

„Vreau să precizez, fiindcă 
îbserv mirarea, că nu consider 
le fel o lipsă de personalitate 
aptul că eu, primarul satului, 
rin alături de acești tineri să 
nșir pe scenă, într-o brigadă 
irțistică, lipsurile din comuna 
îoastră, lipsuri de care, în 
nare parte chiar eu, prin func- 
,ia ce o dețin, mă fac răspun- 
:ător. Dimpotrivă, consider că 
Kocedînd astfel ating o cotă 
superioară de autocritică ; a- 
rag atenția și celorlalți , cetă- 
;eni din sat că li se cuvine o 
:otă parte de vinovăție însă nu 
im venit aici ca să stabilim’, cu 
legetul, cine-i vinovatul. De 
?ele mâi multe ori vinovată e 
,optita" noastră. Stolnici este o 
x>lhună mare. ..cu gară veche”, 
:urh spune .qințegul ; aici băr
bații șînt C.FR.-iști din tătă-n 
iu. tie cîțiva' ani a mai. jfpst 
implâsât prțri . apropiere și un 
nare combinat industrial. Eu 
;înt un fel de primar peste bă- 
rini. fetnei și copii. Cu cei care 
'ăifain în sat se petrece de la 
5 vreme un lucru neplăcut : 
;tau acasă pe vatră si. fiindcă 
soțul clștigă bine, nu mai vor să 
îacă muncile cîmpului. Pămîn-

BRIGADA DE AGITAȚIE- 
0 TRIBUNĂ CETĂȚENEASCĂ
tul ăla pe care l-au înscris în 
cooperativă cui îl lasă, cine să-1 
lucreze ? „Să trăiască combina
tul că ne-a angajat bărbatul”, 
sau „Bărbatul e angajat, noi 
lucrăm pe șanț în sat”, cum 
spune brigada. Mulți tineri^ au 
început să taie frunze la cîini și 
fac pe „sincronii” prin sal. A- 
ceasta este o problemă care ne 
frămîntă pe toți : primăria, 
școala, organizația U.T.C., că-" 
minul cultural, cooperativa a- 
gricolă. Brigada artistică tra
tează tocmai aceste aspecte din 
satul nostru”.

Alt colectiv artistic, acela de 
la C.E.I.L. Pitești Argeș (ju
deț foarte bine reprezentat în 
concurs) a pus în discuție o 
temă sociologică de mare im
portanță. „Omule, nu fi mași
nă !” Automatizarea procesului 
de producție a adus cu sine și 
o oarecare doză de automatism, 
o formă comodă a existenței, 
însă dăunătoare ; a creat indi
vizi „telecomandați”, incapabili 
să reacționeze după o logică 
proprie, iar Ia un moment dat, 
atunci „cînd se schimbă linia 
tehnologică a vieții” devin frine 
mecanice. Invitația brigăzii era 
în final ca omul să rămînă ce-a 
fost, un poet în munca sa. cu o 
conduită logică, nu „tehnolo

gică”. Secretarul organizației 
U.T.C. din comuna Pecineaga, 
județul Tulcea, iFIorică Vasile, 
fiind și instructorul brigăzii 
ne-a asigurat că toate faptele, 
și pozitive și negative, sînt 
reale : grădina de legume ne-a 
adus de pe 90 ha 10 milioane 
lei ; sectorul viticol ne-a dat 
peste plan 800 000 lei, cîrlanii 
noștri se vînd foarte bine la 
export : (Pecineaga are legă
turi directe cu străinătatea) va
loarea zilei muncă este de 70 
lei ; sectorul zootehnic însă 
șchioapătă ; avem 700 de vaci 
pe post de capre — adică mă- 
nîncă cît vacile, dar dau lapte cît 
caprele. Acest lucrij ne fră
mîntă, fiindcă avem lapte în 
sat numai cît să dăm copiilor, 
însă ce mai vindem, că doar 
sîntem cooperativă ?” Alteori 
brigăzile de agitație s-au con
stituit în. adevărate „brigăzi de 
reporteri” aducînd . în procesul 
din fața publicului probe evi
dente ; C.F.R. Fetești — folosind 
activitatea cineclubului amator 
— a proiectat pe scenă aspecte
le de la locul de muncă, bune 
și rele, pe care trei tineri din 
brigadă, asemeni unei piste so
nore, le-au comentat pe larg.

Pentru autenticitate unele bri
găzi artistice de agitație au fo

losit personaje directe : preșe
dintele C.A.P. din comuna Vul
can. județul Brașov, apare, în 
persoană, pe scenă, împărțind 
dimineața sarcinile tuturor fac
torilor de răspundere: „cînd ter
min această operație sînt che
mat telefonic la județ. La 
C.A.P. închid și pun lacătul !... 
Uzina de automobile Pitești, 
faimoasă acum pe scară largă, 
are și aceasta, în afară de suc
cesele evidente si unele defec
țiuni pe banda de montaj. Sînt 
unii experți care plecînd în 
străinătate și-au adus de toate... 
„pentru soacre și nepoate”. 
Brigada a măi pus în discuție 
organizarea ..științifico-fantasti- 
că“ a producției care, potrivit 
opticii unora, se pierde în pro
bleme mărunte. îinde pentru e- 
conomia de material propun în
locuirea mîiriii cu cinci degete’...

Textierul Ion Ilinca ne spu
ne că el este ..om din uzină”, și 
cunoaște toate problemele uzi
nei. „Aspectele critice nu supă
ră pe nimeni (evident, nici plă
cere nu fac !) dimpotrivă, după 
vizionarea spectacolului, directo
rul general al uzinei a convocat 
imediat comitetul de direcție. 
Aceasta este valoarea practică a 
brigăzii, care nu a fost creată 
doar ca să ne amuze. în bri

gadă se spune tot ceea ce s-ar 
spune la o ședință cu probleme 
de producție, bine organizată. 
Bineînțeles, ceva mai puțin 
plictisitor”.

Casa de cultură din Petroșani 
arată că în bazinul minier cos
tul încălzirii este mai ridicat ca 
în alte localități ; muncitorii fo
restieri se hrănesc în continua
re cu conserve reci, fiindcă cei 
care ar trebui să organizeze o 
cantină mobilă n-au avut nici
odată această idee.

Au mai fost, bineînțeles, și 
brigăzi care nu și-au justificat 
apariția pe scenele fazei repu
blicane, unele s-au rezu
mat la critici formale. Bri
gada de agitație de la Tele
foane (municipiul București) a 
tratat pe larg posturile telefo
nice... de pe Lună (anticipație 
științifică !) uitînd să spună cum 
funcționează receptoarele din 
Balta Albă (textierul, un actor 
de la Teatrul Giulești) ; coope
rativa Tehnometalica (aceea 
care se ocupă cu deservirea 
populației) a găsit de cuviință 
să critice... formația Sincron ; 
Casa de mode din București, 
și-a făcut autoreclamă dînd ci
tate din toți clasicii universali 
care au zis cîte ceva (pozitiv !) 
despre modă ; Combinatul side

rurgic Hunedoara, din 16 bri
găzi artistice nu a putut pro
mova în această fază cu nici- 
una, brigăzile artistice din 
județele Satu Mare, Cluj, 
Covasna au decepționat. Dar 
dincolo de aceste aspecte, pe 
scenele concursurilor se evi
dențiază faptul că brigăzile ar
tistice de agitație trăiesc o nouă 
tinerețe, demonstrind o ca
pacitate. superioară de abor
dare a realităților, deosebit 
spirit de răspundere, conștiință 
cetățenească. Se impune o ob
servație : brigăzile artistice să
tești, fără instructori de spe
cialitate și- brigăzile artistice din 
întreprinderi și instituții, cu 
textieri din acel loc de muncă 
au fost mai eficiente, au pre
zentat cazuri concrete, valabile 
care frămîntă cu adevărat acele 
colective de muncă ; cele in
struite de maeștri aduși . „din 
afara realității” au fost brigăzi 
artistice șlefuite mai bine, dar 
au dezbătut cazuri generale, 
care nu aparțin în Speță acelei 
colectivități. Brigăzile de agita-" 
ție instruite de maeștri sînt ac
tive atîta vreme cît în acel Ioc de 
muncă rămîne maestrul (iar a- 
cest lucru se întîmplă doar cît 
durează o fază de concurs) 
după care brigada se pierde. 
Or, se știe că nu primează in
tenția de a pregăti brigăzi ar
tistice sau echipe de teatru* 
pentru juriu, pentru diplomele 
de pe pereții clubului, ca o fală 
a directorului. Brigăzile de 
agitație sînt o condică de 
sugestii permanentă, fac par
te. ca un instrument de lu
cru. din procesul tehnologic 
al uzinei. De aceea nici nu gă
sim necesar să ierarhizăm valo
rile din concurs, considerind că 
nu laurii sînt, în ulfmă in
stanță. scopul acestei r ple ma
nifestări cultural-cetățenești.

• Lucrarea pe care o reproducem, înaltă de peste 5 metri, rea
lizată în metal de sculptorii Alexandru Gheorghiță și Geta Ca- 
ragiu a fost comandată de către Camera de comerț și amplasată 
in anul 1964 în parcul Herăstrău. Aceasta era... atunci, cînd în 
poziție verticală valora 92.000 Iei. Acum... „probabil nu mai 
e valabilă”.^ cum își dădea cu părerea unul din paznicii parcu
lui”. Și dacă nu vrem să facem proces de intenție nimănui, hai 
să rămînem la această explicație. Cred că orice apeluri la „bune 
sentimente” nu mai sînt eficace. Să ne gîndim mai bine dacă 
nu există vreun text de lege care să protejeze creația în ipostaza 
sa concretă, fizică. Intră doar tot la capitolul „drepturi de autor”.

© în Viața studențească, nr. 11 (399) dr. Constantin Cruțiu 
oferă, la rubrica „mini-maxime”, citeva mostre de înțelepciune și 
adîncă cugetare. Reproducem una : „Sînt oameni care își mur
dăresc pantalonii înainte de a-i îmbrăca”.

© Un record de tardivitate și un test pentru memorie:.Ex
poziția de artă decorativă L. A. Sturdza, deschisă la București 
în luna august 1970, este „onorată” cu o cronică în revista 
Tribuna (nr. 8/735) abia la sfîrșitul lunii februarie 1971. Galateea, 
„locul” unde au fost expuse lucrările, este o galerie, nu un mu
zeu. Din timp în timp își mai primenește expozițiile.

® Revista „Săptămîna” publică o „cronică sentimentală” (sem
nată : Cristina Angelescu) din care spicuim: „Rezonanță a unei 
materii grele, respirație sufocată ca după o noapte de suferință 
sau dragoste, subtilă pudoare” (Ioana Stepanov) — nr. 9/5 fe
bruarie 1971.

...„Optica academică a cărei transcriere caldă se pierde în meta
morfoză serială. Limbaj explicit, busturi monumentale. Fericitele 
victime : „Traian”. „Decebal”, „Tudor Vladimirescu” (Cristea 
Grosu) — nr. 14/12 martie 1971... „Costumat în vînzător de cu
riozități. un generos în munca de a transcrie acel misterios ira
țional. domeniu aproape sacru pe care verbul l-a descoperit, pe 
care forma și culoarea îl caută. Efect electrizant al umbrelot 
scurte și învăluitoare ce devin centru prin acumularea luminii. 
Un punct precis conturat între acel al treilea ochi și infinit (Th. 
Moraru) — nr. 13/5 martie 1971... „Spirit fantezist și viguros fă- 
cînd apel la terminologia relativă a sculpturii. Descompunerea 
primului gest poartă în el interogarea : „Himeră”, „Moartea pă
sării”. Dorința sau nevoia sportivă de a forța pericolul cristali
zează efortul în echivalențe ale înaltelor reliefuri : „Compoziție”, 
„Victorie" (Grigore Minea) — nr. 18/9 aprilie 1971.

Să fim înțeleși ! Nu avem nimic împotriva cronicii „poetice”. 
Doar o practică și Apollinaire...

C. R. CONSTANTINESCU
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întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
cu lucrători și cadre de conducere din industriile

metalurgică și constructoare de mașini
(Urmare din pag. I)

Metalurgia se prezintă 
cu realizări remarcabile și 

angajamentul de a le dezvolta
în pavilionul rezervat indus

triei metalurgice sînt prezenta
te succesele obținute în dome
niul dezvoltării și diversificării 
producției, introducerii unor 
tehnologii care să asigure sa
tisfacerea într-o mai mare mă
sură a cerințelor economiei 
naționale, creșterea exportului, 
diminuarea importului. Pe o 
hartă a țării sînt înfățișate 
centrele siderurgice și ale me
talurgiei neferoase, evoluția 
continuă ascendentă pe care 
aceste importante ramuri ale 
industriei o vor cunoaște în 
actualul cincinal. Ca urmare a 
construirii și punerii în func
țiune, în perioada 1971—1975, 
a 120 de obiective metalurgi
ce, producția de oțel a țării 
va ajunge, la finele cincina
lului la 9,6 milioane tone.

Marile centrale industriale 
ale metalurgiei feroase și ne
feroase, ale produselor refrac
tare de la Galați, Hunedoara, 
Reșița, Slatina și Alba Itllia. 
precum și cele patru unități 
de cercetare și proiectare și 
trustul de construcții din sec
torul metalurgic au prezentat- 
cele mai noi realizări care 
atestă stadiul actual al anga
jamentelor pentru creșterea 
eficienței economic^ și înde
plinirea planului anual și 
cincinal.

Ministrul industriei meta
lurgice, Nicolae Agachi, pre
cum și directorii centralelor 
aflați la standurile special a- 
menajate .prezintă citea rea
lizări noi, menite să contribuie 
la sporirea și diversificarea 
producției. Sînt' prezentate, de 
asemenea, mărci de oțeluri 
care asigură o valorificare 
superioară a metalului, cît și 
introducerea în fabricație fl 
unor agregate, utilaje și ma
șini de înaltă tehnicitate, pro
iectate și executate în secto
rul metalurgic. în această di
recție au fost obținute diver
se tipuri de profile și țevi 
destinate industriei de autotu
risme, autocamioane și auto
buze, construcții de turbo-a- 
gregate și cazane de abur cu 
parametrii ridicați de func
ționare. Ministrul metalurgiei 
arată că pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce revin ministeru
lui, ponderea produselor side
rurgice noi sau după tehnolo
gii îmbunătățite. în totalul 
producției globale, urmează să 
crească de la 15 la sută cît 
reprezintă în acest an la mai 
bine de jumătate la finele cin
cinalului. Referindu-se la pre
ocuparea întreprinderilor me
talurgice pentru asigurarea 
într-o măsură tot mai mare a 
necesarului de piese de 
schimb, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a recomandat con
ducerii ministerului, centrale
lor industriale, ca valoarea 
pieselor de schimb și a utila
jului, care la ora actuală se 
mai importă, să fie acoperită 
prin exportul unor produse 
similare realizate în țara noas
tră.

Examinind macheta unei instalații siderurgice

în continuare, sînt prezen
tate realizări ale institutelor 
de cercetări din domeniul me
talurgiei. Este apreciat randa
mentul ridicat al colbutorului 
pentru descărcarea vagoanelor 
cu minereu, cocs sau calcar — 
circa 30 de vagoane pe oră — 
conceput și realizat de specia
liști din acest sector, și insta
lat la combinatul de la Ga
lați. Se recomandă să fie 
studiată posibilitatea realizării 
de instalații de acest gen ne
cesare descărcării vagoanelor 
și la celelalte unități siderur
gice, precum și dotarea por
turilor cu instalații care să 
mărească viteza de descărcare 
a navelor. în fața machetei 
unei hale industriale prevă
zută a fi construită din pro
file îndoite lucrate la rece, 
specialiștii arată că acest pro
cedeu aduce o economie de 
metal de aproape 20 la sută, 
în comparație cu metodele fo
losite pînă acum. Secretarul 
general al partidului propune 
proiectanților, specialiștilor să 
se orienteze mai mult spre fo
losirea sticlei în construcția 
halelor industriale. în acest 
fel, paralel cu asigurarea unei 
productivități ridicate și ob
ținerea unor însemnate econo
mii de metal, se asigură și 
condiții mai bune de lucru.

In cadrul schimbului de pă
reri cu specialiștii referitor la 
studiile din domeniul metale
lor neferoase și rare în vede
rea obținerii aluminei și din 
materii prime nebauxitice 
existente în țară, secretarul 
general a indicat ca stațiile- 
pilot pentru cercetare să fie 
amplasate în apropierea rezer
velor de materii prime în zo
nele in care se vor construi 
noile obiective pentru produ
cerea aluminei. în același 
timp, a recomandat conducerii 
ministerului, centralei indus
triale, cercetătorilor și specia
liștilor, să întreprindă măsuri 
pentru înlăturarea stagnărilor 
care mai au loc în producția 
Uzinei de aluminiu de la Sla
tina, prin găsirea unor metode 
rapide de remediere a avarii
lor atunci cînd acestea apar. 
In discuția avută pe tema con
struirii noii uzine de alumină 
ce se înalță la Tulcea, tovară
șul Ceaușescu a subliniat ne
cesitatea scurtării termenului 
de execuție. în continuarea vi
zitei. cercetătorii prezintă rea
lizări obținute în domeniul 
elaborării de noi tehnologii 
care permit o folosire mai lar
gă a bazei de materii prime 
indigene, sarcină cuprinsă în 
directivele Congresului al 
X-lea, a realizării de noi 
mărci de oțeluri, aliaje si alte 
produse menite să contribuie 
atît la ridicarea eficienței e- 
conomice cît șl la diminuarea 
importului. Printre altele, este 
prezentată macheta unei in
stalații de producere a gazului 
inert pentru tratarea termică 
a țevilor și produselor trase, 
instalație concepută de specia

liști ai institutelor de cercetări 
metalurgice șl de proiectări 
pentru laminoare, introdusă 
în producție la Uzinele „Re
publica". Se află expus, de a- 
semenea, un generator pe bază 
de ultrasunete pentru lamina
rea' țevilor, care asigură o 
înaltă productivitate, obținerea 
unor produse de calitate supe
rioară.

Siderurgiștil gălățeni sînt 
prezenți în expoziție cu cele 
mai recente produse ale rpare- 
lul combinat: table și benzi 
laminate la rece, destinate 
construcției de caroserii auto, 
precum și diferitelor sectoare 
ale construcției de mașini, rea
lizării de produse de uz cas
nic. Conducerea centralei in
formează, în continuare, des
pre măsurile luate în vederea 
sporirii de circa 3 ori în actu
alul cincinal a producției de 
piese de schimb, a asimilării 
de noi mărci de oțeluri și pen
tru reducerea cu circa 27 de 
kg a consumului de cocs pe 
tona de fontă. Apreciind aceste 
rezultate și preocupări, secre
tarul general al partidului 
subliniază necesitatea dezvol
tării în continuare a produc
ției în sectorul laminoare al 
uzinelor din Centrala siderur
gică Galați.

în discuțiile purtate apoi cu 
membrii conducerii centrale
lor industriale de la Hune
doara și Reșița, secretarul ge
neral le-a recomandat să a- 
corde o atenție deosebită dez
voltării și modernizării uzine
lor de la Oțelul Roșu și Vlă- 
hița. Se recomandă ca Cen
trala siderurgică de la Hune
doara să urmărească perma
nent realizarea programului de 
dezvoltare a uzinei din Vlă- 
hița, să acorde sprijinul tehnic 
necesar rezolvării problemelor 
producției. în timpul vizitei, 
oaspeții se opresc la standurile 
cu noile produse ale unităților 
Centralei industriei de țevi 
și trefilate — țevi inoxidabile 
cu largi domenii de utilizare 
în industria chimică, care vor 
permite înlocuirea importului 
de astfel de produse, precum 
și material tubular pentru fo
rajul sondelor la mare adîn- 
cime.

La standul Centralei indus
triei aluminiului, este prezen
tată o gamă largă de profile și 
țevi de aluminiu, destinate în
deosebi industriei constructoa
re de mașini și construcțiilor. 
Eficiența acestor produse re
zultă cu multă claritate din 
faptul că valoarea lor este du
blă față de cea a aluminiului 
turnat în lingouri.

Printre noutățile Centralei

Sarcina autoutilării 
a găsit teren fertil 

în construcția de mașini
în continuare, se vizitează 

Expoziția de mașini-unelte, u- 
tilaje și instalații realizate 
prin autoutilare de către uni
tățile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini.

Aici, conducătorii de partid 
și de stat sînt întîrhpinați de 
loan Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, 
de adjuncți ai acestuia, de di-

La standurile cu aparatură pentru automatizare, modernă, concepută și realizată in țara noastră

de materiale refractare se dis
ting produsele din betoane re
fractare supraaluminoase, rea
lizate după o concepție proprie, 
care înlocuiesc cărămizile re
fractare, scurtînd termenele 
de execuție a zidăriei și spo
rind, în același timp, rezis
tența cuptoarelor siderurgice.

La sfîrșitul vizitei în pavili
onul Ministerului Industriei 
Metalurgice, numeroși tehni
cieni, ingineri, cercetători sa
lută cu căldură pe secretarul 
general, pe ceilalți conducători 
de partid și de stat.

rectori generali ai centralelor 
industriale și grupurilor de u- 
zine, de directori ai unor insti
tute de cercetări, de cadre de 
specialiști din această ramură.

După cum se cunoaște, par
tidul și statul acordă o deose
bită atenție industriei cons
tructoare de mașini, ramură de 
bază a economiei naționale, 
dezvoltării cu prioritate a 
producției proprii de mașini și 
utilaje, introducerii rapide și 
continue, în toate sectoarele 
de activitate, a tehnicii și teh
nologiilor înaintate. Semnifi
cativ pentru avîntul construc
țiilor de mașini în noul cinci
nal este faptul că, această in
dustrie va fi reprezentată în 
36 din județele țării.

Sînt vizitate standurile expo
ziției însumînd o suprafață de 
2 800 mp, organizate pe cen
trale industriale și institute de 
cercetări și proiectări, pentru 
a permite aprecierea compara
tivă a realizărilor pe linia 
autoutilării. Sînt expuse sute 
de mașini-unelte și utilaje, 
aparate de măsură, control și 
automatizare, numeroase dis
pozitive și scule, machete, de
sene, prospecte și fotografii. 
Unele exponate sînt grupate 
în standuri de prezentare a 
noutăților tehnologice, din a- 
numite domenii de interes ge
neral, care se pretează la ge
neralizare în cele mai multe 
uzine constructoare de mașini, 
realizate cu contribuția institu
telor noastre de cercetări. To
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de. stat, sînt informați de 
modul în care se înfăptuiesc 
indicațiile privind realizarea 
programului de autoutilare în 
scopul reducerii importurilor 
de utilaje, prevăzute în planu
rile întreprinderilor. Ministrul 
construcțiilor de mașini arată 
că expoziția a fost orgapizată 
pentru a permite un larg 
schimb de experiență și cu
noașterea reciprocă a realiză
rilor, pentru impulsionarea ac

tivității de autoutilare, în 
scopul dezvoltării mai accen
tuate în cincinalul actual a 
acestei acțiuni, care va duce la 
creșterea valorii mașinilor 
realizate cu posibilități pro
prii de la -245 milioane lei în 
1970, la peste 800 milioane lei 
în 1975. Ea va fi vizitată ‘ de 
specialiști care lucrează în 
proiectare tehnologică, control 
de calitate, organizarea pro
ducției și a muncii, la dispo
ziția lor fiind puse fișe tehni
ce de prezentare a utilajelor 
realizate prin autoutilare, ca
taloage și prospecte. Toate a- 
cestea urmăresc dezvoltarea 
autoutilării.

Secretarul general al parti
dului discută cu directorii ge
nerali ai centralelor industria
le, grupurilor de uzine și insti
tutelor de cercetări prezenți la 
fiecare stand, pe mulți dintre 
ei cunoscîndu-i din alte vizite 
de lucru sau de la întîlnirile și 
consfătuirile inițiate sistematic 
de conducerea partidului cu 
cadrele din economie.

La standul produselor Cen
tralei de autocamioane și trac- 
toare-Brașov sînt prezentate 
oaspeților utilajele și dispozi
tivele care concură la apli
carea de procedee tehnologice 
moderne în această ramură. 
Multe din ele sînt puse în 
funcțiune pe loc. Specialiștii 
dau explicații asupra eficien
ței acestora, asupra caracteris
ticilor tehnico-economice de 
funcționare. Apreciind în mod 
deosebit unele exponate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă specialiștilor generali
zarea lor.

în discuțiile cu specialiștii 
din întreprinderile producătoa
re de utilaje chimice și rafi
nării, secretarul general pune 
în evidență necesitatea ca ac
tivitatea de autodotare să se 
desfășoare în mod organizat, 
să fie inclusă obligatoriu în 
planul întreprinderilor.

Directorul general al centra
lei industriale relevă o serie 
de succese obținute de aceste 
întreprinderi atît în producție 
cît și în acțiunea de autodo
tare.

Un deosebit interes au stîr- 
nit, în cadrul expoziției, pro
dusele prezentate de Centrul 
de sudură din Timișoara. Aici, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este întîmpinat de Traian Să- 
lăjan, directorul institutului, și 
de inventatorul Alexandru 
Vas, autorul unui generator de 
plasmă cu focalizare magneti
că și cu admisie suplimentară 
de gaz, invenție premiată cu 
Medalia de aur la Salonul in
ternațional de la Viena. Acest 
procedeu de mare eficacitate 
economică a fost brevetat și 
acceptat în 16 țări din lume, 
printre care unele cu o expe
riență bogată în industrie, cum 

sînt Statele Unite ale Ameri- 
cii, Japonia, Republica Fede
rală a Germaniei. Eficacitatea 
tăierii cu ajutorul plasmei este 
deosebită. La 1 000 de metri 
de tăieturi în oțeluri de 60 mm 
grosime se realizează o eco
nomie de 500 000 de lei.

în standurile institutului de 
cercetări tehnologice al minis
terului se află o gamă largă 
de utilaje și mașini realizate 
prin autodotare, pentru secții
le de turnătorie și forjă. Spe
cialiștii prezintă tehnologii noi 
de turnare și formare, de tra
tamente, proiecte proprii de 
utilaje, un generator cu atmos
feră controlată, realizat pe 
baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul unei recente vizite fă
cute la Uzinele „1 Mai" Plo
iești.

în standul acestei unități se 
relevă procedeul de cromare 
dură a pieselor mecanice, o 
invenție românească distinsă, 
de asemenea, cu Medalia de aur 
la confruntarea internațională. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
subliniază necesitatea ca ac
tivitatea științifică și de con
cepție să aducă o contribuție 
mai substanțială la înfăptuirea 
sarcinilor pe care partidul le 
pune în domeniul autoutilării 
în perioada actualului plan 
cincinal. Este vorba de a a- 
borda și rezolva problemele 
tehnologice complexe, ceea ce 
va . permite să nu mai re
curgem decît în măsură mini
mă la import de licențe, în 
domeniul turnătoriilor, sudu
rii, tratamentelor termice, ma- 
șinilor-unelte, la aplicarea 
metodelor moderne de control 
de calitate. Toate acestea pot 
fi rezolvate prin cercetarea de 
laborator, experimentare se- 
miindustrială, proiectarea uti
lajelor speciale, necesare apli
cării noilor procedee. Este ne
cesar ca institutele să execute 
proiectele și utilajele mai 
complexe care hotărăsc nivelul 
tehnologic și de fabricație al 
acestora.

Vizita continuă la alte stan
duri. Oaspeții se opresc și ur
măresc cu interes utilajele în 
funcțiune expuse de Centrala 
de mașini-unelte și agregate 
unde se află modele ale mași
nilor agregate, primul centru 
de prelucrare mecanică reali
zat in țară.

Vizita continuă la standurile 
Grupului de uzine „23 August" 
din București, centralele de u- 
tilaj petrolier, de mecanică fi
nă. în discuția cu conducerea 
ministerului, tovarășul 
Ceaușescu dă indicații cu pri
vire la dezvoltarea oțelăriei 
pentru producerea de scule.

Atrag atenția în standurile 
expoziției mașinile' și instala
țiile industriei electrotehnice 
și electronice. Actualul cincinal 
reprezintă pentru aceste ra-

muri o nouă perioadă de dez
voltare a producției și de di
versificare și modernizare a 
sortimentelor fabricate. Secre
tarul general al partidului a- 
preciază preocupările colecti
velor din aceste unități pentru 
realizarea unor instalații și 
utilaje menite să ducă la mo
dernizarea și automatizarea 
procesului tehnologic de fa
bricație. Un aport deosebit la 
realizarea acestora a adus co
lectivul Institutului de cerce
tări și proiectări de speciali
tate, unitate fruntașă pe țară 
în întrecerea pe anul 1970 în
tre institutele de cercetări și 
proiectări din întreaga țară. 
Se remarcă aparatura de în
cercare la tensiuni de 1—3,2 
milioane volți, aparatura pen
tru verificarea comportării a- 
coperirilor metalelor în condi
ții climaterice deosebite și al
tele. Sînt prezentate echipa
mente de mașini realizate prin 
autodotare de centralele de 
mașini și materiale electroteh
nice, de automatizări și de cen
trala de electronică, printre 
care agregatul pentru monta
rea automată a condensatori
lor ceramici și instalații de
simulare a echipamentelor 
de iluminat și încălzit va
goanele de cale ferată. Un
loc deosebit în exponatele in
dustriei electrotehnice îl ocu
pă produsele Institutului de 
tehnică de calcul, automatiza
re și electronică , cum ar 
fi sistemele automate de cule
gere și transmiterea datelor, 
aparatura electronică pentru 
mărimi neelectrice, aparatura 
de control activ și echipamen
tele de comandă numerică 
program pentru mașinile u- 
nelte.

In discuțiile cu specialiștii 
din această ramură, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le reco

După două luni, 
din nou în mijlocul 

muncitorilor electroniști
Conducătorii de partid și de 

stat au fost apoi oaspeții mun
citorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor de la întreprinderea 
de piese de radio și semicon- 
ductoare-Băneasa, unde se 
realizează tranzistori, diode, 
ventile de putere, cu siliciu, 
produse pe baza celor mai 
moderne tehnologii din acest 
domeniu. Prin contribuția a- 
dusă la realizarea importan
telor obiective stabilite de 
partid și guvern în domeniul 
modernizării și automatizării 
producției — direcții princi
pale ale progresului tehnic 
contemporan — întreprinde
rea și-a cîștigat un bun re
nume. Aici se realizează o gamă 
largă de semiconductor! folosiți 
la sisteme de curenți purtă- 

. tori, la elemente de comandă 
și reglare automată a procese
lor de producție la furnale, 
cîmpuri de sonde, industria a- 
limentară și chimică, instala
ții dispecer pentru calea fe
rată, la aparatele de măsură și 
control, la radioreceptoare și 
televizoare, în tehnica de cal
cul.

Sosirea secretarului general 
în mijlocul acestui harnic și 
entuziast colectiv de muncă, 
al cărui oaspete a mai fost cu 
două luni în urmă, este întâm
pinată cu aplauze îndelungi, 
cu urale puternice, expresie a 
sentimentelor de dragoste pen
tru partid, pentru secretarul 
său general. Se - scandează 
..P.C.R. — P.C.R.“, „P.C.R.-
Ceaușescu“. Un grup de tinere 
muncitoare oferă oaspeților 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
ceilalți conducători de partid 
și-de stat sînt conduși apoi de 
directorul întreprinderii, La- 
zăr Șandra, și Ion Bătrîna, 
directorul Centrului de cerce
tări, în laboratoarele centrale 
ale unității. Oaspeții sînt in
formați asupra ultimelor nou
tăți în creația specialiștilor de 
aici, despre preocupările pri
vind diversificarea produșelor 
în concordanță cu necesitățile 
economiei noastre naționale. 
Gazdele sînt bucuroase să ra
porteze că, în urma organiză
rii muncii și a producției, pe 
baza indicațiilor date de tova
rășul Nicolae Ceaușescu cu 
prilejul vizitei din luna fe
bruarie, au fost înregistrate 
noi succese în îndeplinirea în 
mod ritmic a sarcinilor de pro
ducție, realizarea unor pro
duse de cea mai. bună cali
tate. comparabile cu produsele 
fabricate pe plan mondial. Cu- 
vîntul de ordine — după num 
subliniau specialiștii întreprin
derii — este atingerea unui 

mandă acordarea în continu
are a unei atenții deosebite 
pentru dezvoltarea cu priori
tate a acestei ramuri, întru- 
cît modernizarea tuturor pro
ceselor de producție în indus
trie, în agricultură, în trans
porturi și telecomunicații im
plică pătrunderea tot mai pu
ternică a celor mai felurite a- 
plicații ale electronicii în toate 
domeniile de activitate.

Secretarul general, apreciind 
realizările obținute subliniază 
importanța deosebită pe care 
o acordă conducerea partidu
lui acțiunii de autoutilare, a- 
rătînd că aceasta trebuie să 
constituie o preocupare a fie - 
cărei fabrici, fiecărei secții, 
fiecărui inginer și muncitor. 
Numai astfel se vor putea ob
ține rezultate bune. Trebuie 
folosită cît mai larg capacita
tea de creație științifică, spi
ritul novator al inginerilor și 
tehnicienilor, al oamenilor 
muncii din țara noastră. Se 
recomandă studierea în conti
nuare a posibilităților pentru 
majorarea prevederilor iniți
ale, astfel încît să fie satisfă
cut în proporție cît mai mare 
necesarul de utilaje pentru ne
voi proprii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ca la expozițiile pre
zente să fie organizate vizite 
ale specialiștilor din toate în
treprinderile, din centrale și- 
ministere, precum șî ale stu
denților și cadrelor didactice 
din învățămmtul tehnic, pen
tru a prilejui cunoașterea te
meinică a realizărilor, desfă
șurarea unui larg schimb de 
experiență. Producerea utila
jelor, mașinilor, aparatajelor 
necesare înzestrării economiei 
românești reprezintă o pro
blemă centrală a activității 
noastre.

înalt indice de calitate. Pen
tru desfășurarea procesului 
tehnologic, la un nivel ridicat, 
contribuie în cea mai mare 
măsură procedeele moderne 
însușite în ultima vreme asu
pra cărora se dau largi expli
cații. ■

. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de caracteristi
cile noilor produse prevăzute 
a fi însușite în fabricație, în 
cursul acestui an, de stadiul 
lucrărilor de investiții ale fa
bricii de circuite integrate, ce 
se află în construcție. Secreta
rul general al partidului reco
mandă colectivului de condu
cere al unității, celorlalți spe
cialiști, conducerii ministeru
lui, să acorde o atenție deo
sebită concentrării cercetării, 
prin folosirea celor mai buni 
specialiști care își desfășoară 
activitatea în prezent și în 
alte unități, inclusiv a unor 
fizicieni, matematicieni, chi- 
miști, biologi, medici etc., îm
pletirea muncii de cercetare 
cu realizarea de produse în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, producția 
proprie de utilaje și aparataj. 
în acest sens, a indicat să se 
întocmească un plan de pers
pectivă, care să prevadă spo
rirea simțitoare a cercetării și 
producției, capabilă să răspun
dă solicitărilor economiei na
ționale aflate în plin proces de 
modernizare și, totodată, să se 
întocmească studiile necesare 
în vederea amplasării în a- 
ceastă zonă, a unui adevărat 
orășel al electroniștilor.

întîlnirile de lucru ale con
ducătorilor de partid și de 
stat cu specialiști din dome
niul industriilor metalurgice, 
al construcțiilor de mașini, dia
logul fructuos pe care tovară
șul Nicolae Ceaușescu l-a avut 
cu aceștia, indicațiile date și 
cu acest prilej, acum, la în
ceput de cincinal, constituie 
un sprijin prețios în activita
tea viitoare a oamenilor mun
cii din aceste importante ra
muri ale economiei ..noastre 
naționale pentru înfăptuirea 
exemplară a hotărîrilor celui 
de al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, me
nite să ridice România socia
listă pe trepte și mai înalte 
ale civilizației și progresului.
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ION MARGINEANU 
NICOEAE CTOBANU 
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După sesiunea cercurilor de creație 
tehnico-științifică din județul Brașov

I
ln orașul Victoria a avut Ioc prima sesiune de comunicări 
a cercurilor de creație tehnico-științifică din județul Bia- 
șov. în ciuda atmosferei inițiale, „de congres”, care își pro
punea rigoarea și sobrietatea specifice acestui gen de re
uniuni, foarte repede s-a instaurat un spirit colegial, de se

minar studențesc. Prietenește s-a ascultat, s-au pus între
bări, s-a discutat despre tehnică, dar și despre valorificarea 
ideilor tehnice. Și cum referatele prezentate conțineau so* 
Iuții adesea de înaltă valoare, cum ideile nu lipseau în acest 
mic forum ingineresc, în rîndurile ce urmează vrem să ne 
oprim asupra unor aspecte esențiale ale experienței brașo- 
vene, ce merită o dezbatere

Inițiatorul primului cerc a 
fost inginerul ION STATE de ja 
„Tractorul”,
- Am început în 1966. cu 11 

oameni - își amintește el. De 
la prima ședință fiecare a ple
cat cu tema unei lucrări Aceas
tă caracteristică a cercului de 
creație tehnico-științifică 
menținut pînă azi și 
răm nivelul la care 
să lucrăm : nu avem 
un număr de oameni, 
portări contabilicești 
ci de tineri pasionați pentru 
meseria lor, care să știe tă fac 
o treabă utilă, această motiva
ție a activității lor determi- 
nîndu-i, fără excepție, să lu
creze serios.

Cum ing. I. State este azi se
cretarul cu probleme econo
mice al Comitetului județean 
U.T.C. Brașov discuția a trecut, 
firesc, la datele legate de evo
luția cercurilor de 
nică.

- Avem acum 
cercuri cu circa 170 
Nu această cifră

s-a 
ei îi dato- 
am ajuns 
nevoie de 
pentru ra- 
festiviste,

creație teh-

luxul de a tatona în 
încă noi pentru majo- 
inginerilor din între- 
aducînd în final, re- 
unor probleme care

în județ 14 
de membri, 
dă însă di

mensiunea progresului înregis
trat ci cea a eficienței lor : în 
1970 eficiența economică obținu
tă în urma aplicării soluțiilor 
propuse de tinerii ingineri ce 
activează în cercurile tehnice 
s-a ridicat la 3 milioane de lei, 
iar în anul acesta se estimează 
că ea va ajunge la 5 milioane 
lei.

Discuția noastră nu s-a oprit 
aici pentru că, legat în conti
nuare de uzină prin pasiunea sa 
pentru cercetare, ing. Ion State 
și^â continuat acplq lucrările, 
rezultatele prezentîndu-le la 
sesiunea de la Victoria. Este 
vorba de studierea, proiectarea 
și experimentarea la „Tracto
rul" a primei instalații automa
te din țară pentru turnarea a- 
luminiului, în care transportul 
metalului se face prin inducție 
magnetohidrodinamică. Dispo
zitivul creat poate servi și la cu
rățarea metalelor lichide de in
cluziuni nemetalice, la turnarea 
fără miezuri, la alimentarea 
formelor de turnare, la doza
rea metalelor lichide. Aflat în
tr-o fază avansată *de experi
mentare. acest procedeu, ce se 
înscrie pe linia celor mai mo
derne tendințe de automatiza
re a turnării pe plan mondial, 
constituie și tema lucrării de 
doctorat a secretarului cu pro
bleme economice de la Comite
tul județean U.T.C. Brașov. Ea 
este, totodată, reprezentativă și 
Rentru o tendință mai genera- 

i, manifestată de tematica lu
crărilor . prezentate la sesiunea 
de la Victoria — aceea a abor
dării unor probleme care de
vansează nevoile jmediate ale 
întreprinderilor, pregătind în a- 
cest fel terenul — dar și cadre
le — pentru introducerea la mo
mentul oportun, a unor tehno
logii noi, sau a unor preocupări 
legate de metodele moderne de 
organizare a producției. Efec-. 
tuate în cea mai mare parte în 
afara sarcinilor de serviciu, fă
ră termene precise, ele’își pot 
permite ’ ’ J - --•
domenii 
rițatea 
prinderi, 
zolvarea . __   _
tocipai încep să se pună cu a- 
cuitate. Pot fi citate, în acest 
sens, printre altele, lucrările ti
nerelor inginere Rodica Iones- 
cu, de la Uzina de autocami
oane și Eugenia Tănase, de la 
„Tractorul”. Prima, propunîn- 
du-și să folosească principiile 
ergpnomice la organizarea ra
țională a unor locuri de muncă 
a început prin a se ocupa de 
postul unde se montau pîrghiile 
de ambreiaj Creînd un nou 
dispozitiv, modificînd și masa 
de lucru, ea a creat condiții 
pentru ca muncitorii șă reducă 
montarea unei pîrghii de la 35 
de secunde Ja 18 secunde. Ceea 
ce înseamnă că productivitatea 
aproape s-a dublat. Investițiile 
se recuperează în zece luni. Eu
genia Tănase se ocupă de mai 
bine de un an și, după propria 

«ei mărturisire, va mai avea de 
lucru încă șase luni, cu posibi
litatea de stabilire a tehnolo
giei unor piese cu configurații 
asemănătoare, folosindu-se cal
culatoarele electronice. Expe
riența ei, în momentul cînd va 
fi definitivată, va oferi, desi
gur. o metodologie verificată In
tr-un domeniu de mare impor
tanță pentru creșterea produc
tivității muncii.

Alături de asemenea preocu
pări, care constituie în felul lor 
pași cu caracter de pionierat în 
uzinele respective, multe din ce- 
,le 28 de referate prezentate au 
oferit rezolvări ale unor pro
bleme actuale ridicate de pro
cesul de producție, autorii men
ționând, uneori cu satisfacție, că 
ele se află deja în curs de apli
care. Am cita aici lucrarea ing. 
Teodor Bîlborea, de la Combina
tul chimic „Victoria” (unde se 
află unul din cele mai bune 
cercuri din județ). El a început 
prin a modifica atît capacitatea 
instalației de acid sulfuric cît și 
produsul însuși. Astfel, a izbu
tit să sporească capacitatea fa
bricii de 2,5 ori și să obțină a- 
cid sulfuric pentru acumulatori, 
a cărui valoare este de peste 
două ori mai mare decît a ce
lui obișnuit. Economiile realiza
te astfel se ridică la circa 

'400 000 lei,, iar beneficiile depă
șesc un milion de Igi. Dar Bîl
borea nu s-a oprit aici. De la 
modificarea instalației, el a tre
cut la reproiectarea ei comple
tă, astfel că anul acesta la Com
binat vă intra în funcție prac
tic o nouă fabrică de acid sul
furic pentru--acumulatori cu o 
produc^eT^d^.l'Șuîri-maî 'Snare'de- 
cît cea întțială-;;.(sau dublă față 
de cea actuală). Activități de 
genul acesta; subliniem' — des
fășurate în afara obligațiilor de 
servîci — conferă cercurilor 
de creație tehnică inițiate de 
U.T.C. valoarea unor puternice 
unități de cercetare uzinală.

mai largă.

CE POT TINERII INGINERI?

să obțină rezultate de 
valoare in cercetare!

CE NU POT TINERII INGINERI?
să asigure generalizarea

acestor rezultate!
— Cînd am creat cercul, ne 

spunea ing. Kurt Breckner — 
animatorul colectivului de la 
„Victoria" — s-a înscris cine a 
dorit, alegîndu-și fiecare tema 
care să-i convină. Fiindcă dacă 
li impui cuiva o asemenea ac-

ar trebui să
la „Tractorul" care
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Tînărul inginer 
I. ISTRĂTESCU, de 
la ,.Tractorul", și-a 
propus sa studieze 
felul cum sînt u- 
tilizate în uzină 
strungurile univer
sale folosite pen
tru, producția de 
serie mare.

Timp de mai bi
ne de un an, ing. 
Istrătescu a stu
diat producția a 
circa 500 de repe
re, pe cele peste 
500 de strunguri u- 
niversale din uzi
nă, de tipurile 1 A 
62 și SN 400. Con
statările sînt stu
pefiante : din cele 
35 de viteze ale lui 
1 A 62 sînt utiliza
te cel mult 8. Din 
cele 60 de viteze 
ale lui SN 400 nu 
sînt utilizate mai 
mult de 12. Gama 
de turații . folosită 
nu reprezintă nici 
ea decît o fracțiune

din posibilitățile 
utilajului. Așadar, 
cutia de viteze 
poate fi considera
bil simplificată și 
redusă din punct de 
vedere al gabari
tului. Strungurile 
au motoare cu o 
putere de 7 Kw., 
dar nu folosesc e- 
fectiv decît 0,20-2,5 
Kw ! Fața de capa
citatea strunguri
lor menționate, de 
a prelucra piese cu 
diametre și lun
gimi destul de mari 
nu se folosesc în 
realitate deoît 10 
din posibilități Pe 
baza a numeroase 
alte date se ajun
ge la concluzia că 
ar fi mai rațională 
fabricarea a 3 ti
puri de strunguri 
speciale, mult mai 
mici și mult mai 
ieftine. Aceasta ar 
ieftini considerabil 
investițiile în uti-

în contextul actualei dezvoltări 
a industriei, a sporirii permanen
te a numărului de cadre cu pre
gătire medie și superioară, cînd 
trecerea de la munca fizică la 
supravegherea funcționării auto
mate a utilajelor devine tot mai 
largă, se pune problema delimi
tării optime a zonei în care ac
ționează fiecare profesie, a cu
noașterii rolului și influenței o- 
mului în procesul muncii. Aces
tor direcții de prospectare, de 
cercetare le sînt dedicate mare 
parte din studiile psihologilor.

Una din problemele funda
mentale ale acestor studii este 
legată de uimitoarea diversifi
care a profesiilor, de apariția a 
noi și nbi meserii. Aceasta ne-a 
sugerat ideea . de a chestiona 
peste o sută de persoane din va
riate domenii de activitate, a- 
dresîndu-le o singură întrebare: 
CITE PROFESII EXISTĂ AS
TĂZI IN LUME ? Spicuim, din 
răspunsurile primite „Nu mi-am 
pus niciodată o asemenea între
bare”. „Gel mult o mie“. „Să tot 
fie vreo... cîteva sute”. „Cred că 
cel puțin 5 000”. ..Sper să nu de- - 
pășească numărul zilelor din- 
tr-un an”, „Greu, foarte greu de 
spus și probabil că nici nu ar 
reuși cineva să le afle pe toate”.

Dumneavoastră, stimați citi
tori, CITE PROFESII CREDEȚI 
CĂ EXISTĂ ? Probabilitatea de 
a da răspunsul pe care-1 aștep
tăm este infimă, întrucît nici 
unul din intervievații noștri nu 
numai că nu a răspuns exact dar 
nici măcar nu s-a apropiat cît 
de cît de realitate. ÎN LUME 
SÎNT 22 028 DE PROFESII.

Cifra ne este furnizată de 
„Dicționarul de profesii" editat 
în S.U.A. — lucrare care și ea 
este considerată la ora actuală 
ca fiind incompletă. Unii experți 
apreciază că azi am ajuns la 
30 000 de specializări diferite.

Cu toată importanța pe care 
o prezintă pentru fiecare țară, 
clasificarea sau sistematizarea 
profesiupilor este o problemă 
care pe plan mondial rămîne 
încă nesoluționată. în 1958, Bi
roul Internațional pi Muncii 
propune o clasificare a profe
siunilor care cuprinde 10 grupe 
și 73 subgrupe ce la rîndul lor 
se subdivid în 201 subgrupe de 
bază cu 1345 de profesiuni. De 
observat că deși aceaștă clasifir 
care este oficială, destinată uzu
lui internațional, nu reușește să” 
cuprindă decît profesiunile prin
cipale.

Și totuși cineva ar putea spu
ne : La ce ne sînt necesare a- 
ceste date, cine și de ce trebuie 
să le cunoască ? Vom răspunde 
tot cu o întrebare : . 

tivitate, nu obții nimic. Ne întîl- 
nim de atunci lunar și chiar bi
lunar.'. Din păcate, dacă, noi am 
luat lucrurile în serios, nu tot
deauna sîntem noi luați în se
rios.

Afirmația lui K. Breckner se 
bazează pe o experiență proprie, 
trebuie să 6 recunoaștem, de loc 
încurajatoare Pasionat de e- 
rectronică. uh adevărat „micro
bist” al automatizării, el are 

printre altele, pînă acum, 5 in
venții depuse la O.S.I.M. Dar 
să-1 ascultăm în continuare :

— Principala mea preocupare 
este realizarea unor instalații 
care să scutească Combinatul 
de importuri costisitoare.

al produse
se 

pentru a 
o compa- 

în cazul

Iaje, ar reduce i 
implicit prețul de ’ 
cost 
lor. După cum 
pare, 
face 
rație, 
strungurilor proce
dăm ca și cînd am 
fabrica locomotive 
electrice de 5 000 
C. P. și le-am pu
ne sa tragă trenu- 
lețe în parcurile 
pentru copii.

Menționăm că un 
studiu asemănător 
a fost -realizat și 
pentru frezele pro
duse în țară. în- 
trucît este vorba 
Ia nivelul econo
miei naționale, de 
mii de mașini-unel- 
te, disproporționat 
de mari și de com
plexe față de ne
cesități, credem că 
studiul inginerului 
I. Istrătescu meri
tă toată atenția.

MESERIA — ROD AL 
ÎNTÎMPLĂRII SAU AL 

PASIUNII ?
Preocuparea pentru o orien

tare profesională după criterii 
bine stabilite nu este nouă. Ea 
datează încă din anul 1893, cînd 
Mosso întreprinde experiențe pe 
om în scopul determinării facto
rilor ce corelează oboseala cu 
activitatea productivă. Un în
ceput ce nu a reușit să se ridice 
la nivelul teoriei nervos-centra- 
le a oboselii elaborată de I. M. 
Secenov, dar care a rămas ca 

O PROFESIE CAPTIVANTĂ:

PSIHO SOCIOLOGIA PROFESIILOR

UN TEST PENTRU CITITORI
investigații 
omului în

una din primele 
psihologice asupra 
contextul muncii.

Sînt încercări ce . 
pariția, în jurul anului 1900, a 
primelor orientări și selecții pro
fesionale după criterii științifice. 
Rezultatele devin de-a dreptul 
spectaculoase : în țările indus
triale începe să se vorbească de 
psihotehnică. și se obține o creș
tere a productivității în uzine, 
fabrici și ateliere cu 30 la sută ! 
Succese ce explică apariția ime
diată a primelor laboratoare de 
psihologie industrială, locuri de 
elaborare a ceea ce aveam să 
cunoaștem mai tîrziu sub nu
mele de teste psihologice. O a- 
pariție considerată a revoluționa 
cercetările și studiile psihologi
ce. Și totuși...

întocmirea' acestor teste conți
nea un asemenea grad de empi
rism încîț efectul era uneori con
trar scopului urmărit. Un exem
plu în acest sens ne este pus la 
dispoziție de dr. docent Gh. Za- 
pan :

„Conferința asupra circulației 
tramvaielor, care a avut loc în 
anul 1923, la Moscova, a trimis 

prefațau a-

pildă, cea prezentată azi, desti
nată dozării componenților _ li
chizi. . După cum ne-a arătat 
prospectarea pieții, nici o fir
mă străină nu livrează contoa
re pentru mediul coroziv cu ca
re lucrăm aici. O singură firmă 
franceză, ne-a' oferit aparatură, 
dar fără garanții. Atunci am 
conceput și construit noi apara
tul. Realizarea lui constituie o 
invenție și, după cum o arată 
funcționarea, perfectă de mai 
bine de un an,' am obținut un 
element de valoare. Este evi
dent că deținem un aparat foar
te necesar în industria chimică 
și în același timp unicat pe plan 
mondial. Problema care apare 

aici este cea a generalizării 
creației noastre, a tinerilor in
gineri, fiindcă practic ea rămî- 
ne închisă în întreprindere. Ci
ne preja fabricarea în serie a 
acestor contoare, cine se va o- 
cupa de lansarea lor pe piața 
internațională ? Vedeți... eu cînd

Șecția flaușat de la Fabrica „Munca textilă din București. In fotografie tinerele texliliste 
Mioara Manole și Maria Tilă Foto: P. TÎNJALA

laboratorului de psihologie in
dustrială de pe lingă Comisaria
tul Muncii, 10 candidați pentru a 
fi examinați dacă sînt sau nu 
apți pentru profesiunea de vat
man. Membrii conferinței fuse
seră încă de Ia început de acord 
să trimită drept candidați pe 5 
dintre cei mai buni vatmani și 
pe 5 dintre cei mai slabi, cu in
tenția de a examina nu pe can
didați ci. de această dată, pe 
psihotehnicieni. Rezultatul exa
menului nu numai că a fost în
tâmplător, dar a dezamăgit chiar 
pe cei ce-1 urmăreau. Din cei 10 
candidați, numai unul singur, 
care era un bun vatman, a fost 

apreciat conform cu aptitudinile 
lui, dovedite in practică, în tîuip 
ce ceilalți 9 candidați au fost a- 
preciați contrar cu realitatea, aj 
dică : cei dovediți în practică 
buni în profesiunea de vatman 
au fost calificați ca slabi, iar cei 
slabi au fost calificați ca buni”, 

întâmplări asemănătoare au 
fost cunoscute în multe țări. în
cepea astfel o perioadă de com
promitere a psihotehnicii pe 
plan mondial. In numeroase o- 
rașe ale lumii nu se mai vorbea 
de teste psihologice. Numai că 
progresul tehnic, creșterea rapi
dă a numărului de fabrici și uzi
ne, deci și a utilajelor, reclama 
existența unei științe care să se 
ocupe îndeaproape de relația 
om-mașină. Și atunci psihoteh- 
nica și-a schimbat denumirea 
în PSIHOLOGIA MUNCII. Mo
ment ce a marcat însă schim
barea nu numai a titulaturii ci 
și a conținutului, devenit pro
fund științific. Aceasta se face 
prin matematizare, cibernetizare 
și bineînțeles prin analize com
petente — psihologice, pedago
gice și de specialitate — cu pri
vire la oameni și la profesiuni.

fao o inovație interesantă alcă
tuiesc o documentație amănun
țită, o multiplic în 20 -30 de e- 
xemplare și o trimit la princi
palele uzine chimice din țară, 
ca să le „informez operativ, încă 
înainte de a publica în reviste. 
Mi se răspunde însă rar și cel 
mai adesea îmi dau seama că 
cei’ ce semnează nici nu s-au 
ostenit să citească documenta
ția.

— De pildă ?...
— Am realizat o pompă pen

tru verificat manometrele. Ea 
n-a fost preluată pentru pro
ducție industrială deși e nevoie 
de sute de exemplare, deși se 
importă. Singura uzină care pu
tea s-o preia mi-a răspuns (re- 
fuzîndu-mă) că în componența 
aparaturii mele intră „piese 
complicate pentru execuția la 
strung”. Or, eu indicasem în 
documentaț'ie că „piesele com
plicate” se pot procura cu 10 
lei bucata de la „I. C. Frimu” 
Sinaia, unde se produc în serie 
mare ! Sau. am construit un a- 
parat pentru măsurarea nivelu
lui substanțelor solide sub for
mă de pulberi, granule și praf. 
Am trimis documentația la In
dustria cărbunelui, la agricultu
ră (unde ar putea să-1 foloseas- 

, că în toate silozurile — și sînt 
cu sutele !) • deocamdată nu am 
primit nici Un răspuns. El nu ar 
costa mai mult de o mie de Iei 
Dar chiar dacă agricultura, de 
pildă, s-ar arăta interesată ră
mîne întrebarea esențială : cine 
îl preia ca să-1 fabrice ? Prac
tic, nu se ocupă nimeni de ge
neralizarea invențiilor care a- 
par în cercetarea uzinală...

încheind articolul și asociin- 
du-ne acestei constatări, sub
liniem tocnyai de aceea încă o 
data necesitatea studierii ope
rative' de către conducerea 
M.I.C.M. a lucrării inginerului 
I. Istrătescu, de la „Tractorul”, 
pe care am publicat-o în case
ta ce însoțește acest articol. 
Fiindcă, importanța ei pentru e- 
conomia națională depășește cu 
mult cadrul simpozionului din 
orașul Victoria și ar fi nu nu
mai păcat, dar și grav, ca da
tele cuprinse în ea să-și rezume 
ecoul numai la cel cîțiva tineri 
ingineri care au aplaudat-o cu 
acel prilej.

ANDREI BANC

NOILE REALIZĂRI ALE 
UNEI VECHI TRADIȚII
Preocupările în domeniul psi

hologiei muncii datează în țara 
noastră încă din anul 1922, cînd 
ia Cluj ia ființă Institutul de 
psihologie experimentală, com
parată și aplicată. Cu trei ani 
mai tîrziu 
București și 
psiho-tehnic. 
15 oficii de 
nală. Deși au funcționat numai 
pînă în 1940, ele au desfășurat 

se înființează la 
primul laborator 
In 1936 iau ființă 
orientare profesio-

o opera de pionierat în această 
direcție, în care astăzi se obțin 
succese de seamă.

Dar cu fiecare an perimetrele 
zonelor industriale s-au extins, 
construcția de noi unități econo
mice cu profil din ce în ce mai 
diversificat cunoscînd o creștere 
rapidă. Noi și noi profesii au 
completat gama existentă. Ceea 
ce implică alegerea meseriei pe 
baza unor criterii științifice.

O anchetă sociologică efectua
tă pe 21 000 de tineri de către 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului a arătat că 
1 din 4 bărbați și 2 din 5 femei 
ajung să practice o meserie da
torită întâmplării. Așa se face că 
23 la sută din femei și 32 la sută 
din bărbații 
schimbat una 
meserii.

Spre evitarea 
pe, ce implică 
bilitate la locurile de 
dar și creșterea pericolului de 
surmenaj, îmbolnăvire și mai 
ales de accidente, la Combina
tul textil nr. 1 Timișoara au 
fost întocmite cronograme — a- 
vînd ca obiect de studiu omul

chestionați au 
sau mai multe

acestor fenome- 
nu numai insta- 

muncă

TSniLELE POT
Fi Șl... MEȚESUTE

Materialele și articolele nețesu
te au cunoscut în ultimul timp o 
uimitoare dezvoltare.' Actualmen
te ele reprezintă un domeniu al 
industriei textile în fața căruia 
se deschid perspective din cele 
mai spectaculoase. Și nu trebuie 
uitat că la începutul secolului 
nostru tehnica acestor materiale 
era practic necunoscută. în 1920, 
în America s-au produs primele 
materiale nețesute, care pe 
atunci, concurau doar produsele 
diri hîrtie. Zece ani mai tîrziu își 
fac apariția în Europa „produse 
durabile". Abia după 1945 ma
terialele nețesute au cunoscut un 
salt calitativ sensibil.

în general aceste textile, prin 
tehnologia lor.de fabricare, sînt 
mult mai ieftine decît țesăturile 
clasice. în țara noastră, întreprin
derea „Munca textilă" din Capi
tală produce materiale nețesute 
urmînd ca la începutul anului 
viitor să intre în funcțiune la 
Bistrița o fabrică specializată în 
producerea de textile nețesute.

Pentru a cunoaște mai bine do
meniul acestor materiale, ne-am 
adresat inginerului Nicolae Russe 
— șef de proiect la Institutul de 
proiectări pentru industria ușoară.

— Ce sînt de fapt aceste tex
tile nețesute ?

— Este vorba de materiale 
flexibile și poroase obținute din 
văluri de fibre consolidate 
pe cale mecanică sau chimică. 
Există tehnologii de fabricație 
foarte variate. Unele utilizează 
văluri fibroase, altele — sisteme 
de fire care se împletesc între 
ele. în esență, tehnologia constă 

Ei bine, psihologii 
7’ că

următoarea teorie i

în timp — capitol al psihologiei 
la care observațiile făcute de 
Engels în „Dialectica naturii” au 
constituit un fundament de ple
care. Au fost găsite situații de 
o importanță covîrșitoare pen
tru succesiunea generațiilor în 
muncă.

Dar să apelăm la un exemplu 
relatat de prof. Scutașu Comă- 
neanu lancu : într-o clasă de 
elevi, unii obțin rezultate mai 
bune la matematică, alții la fi
zică sau Ia biologie. De obicei 
se spune că elevul are anumite 
înclinații. “
mai spun ceva. Și anume 
intervine __ 21____ 1_____
ORICINE E ATRAS DE ANTE
RIORII $1 ATRAGE POSTE
RIORII SĂI TEMPORALI. Adi
că, mult mai bine, va învăța, .va 
reține un elev născut în pri
măvară de la un profesor năs
cut iarna decît un elev născut 
în iarnă de la un profesor năs
cut primăvara. Bineînțeles că 
nu se va putea asigura nicio
dată fiecărui elev „profesorul 
adecvat”. Teoria are totuși o 

importanță covîrșitoare la re
partizarea unui ucenic pe lîngă 
un maistru. Și — spun psiholo
gii — încercați să extind^ți te
oria și asupra vieții personale 
(căsătorie, prietenie) și nu veți 
fi dezamăgiți !

UNGHIUL CU SOLUL

chi- 
La 
doi

Rămînem în lumea profesiilor, 
dar să le privim prin prisma... 
reliefului •
greșeală, 
ecuației : „ n„
SIE = EFICIENȚA”, 
întrebării trebuie înlocuit 
un +. De ce ?

Ne aflăm în Combinatul 
mic din Turnu Măgurele, 
mașini identice lucrează 
muncitori. Unul din ei e origi
nar din Predeal. Celălalt din Ol
tenița. Avînd doar aceste date 
puteți spune care din ei va ob
ține o producție mai mare ? Cel 
mai bine pregătit profesional — 
veți zice dumneavoastră. Și 
dacă totuși amîndoi sînt la fel 
de priceptiți ? Vă răspundem 
noi : „In acest caz, cel din Olte
nița va obține față de cel din 
Predeal un sensibil spor de pro
ducție și chiar de calitate." Ca
uza ne-o explică tot psihologii. 
La munte între linia terenului 

Da, nu este nici o 
Pentru valabilitatea 

„RELIEF (?) PROFE- 
semnul 

cu

în dispunerea vălului fibros obți
nut pe instalația de cardare după 
anumite direcții și într-o anume 
grosime a păturii de material.

— Care sînt domeniile de uti
lizare a acestor materiale ?

— Din cele mai diverse, înce- 
pînd cu folosirea în industrie și 
terminînd cu necesitățile casnice. 
Este suficient, cred, să amintesc 
că ele se întrebuințează ca mate
riale fonice și covoare înlocuitoa
re de parchet, filtre de toate ca
tegoriile și suport pentru materia
le abrazive, căptușeli de încălță-

• La noua fabrică de 
la Bistrița — o produc
ție anuală de 25,5 mi
lioane m.p. • îmbră
căminte pentru o sin
gură purtare • Apar
tamente fără... parchet 
și linoleum • Pentru 
gospodine — un vis 
împlinit: lenjeria care 
nu se calcă.

minte și stofă de mobilă. Mai sînt 
folosite ca materiale de tapetat 
și decorat, perdele etc.

La fel de interesante sînt și 
utilizările în domeniul lenjeriei. 
Din văluri de fibre, prin consoli
dare chimică, se obțin în unele 
țări fețe de mese, cearșafuri, 
fețe de perna, diverse cir pe de 
șters,. iar prin împletirea fibrelor 
se produc cămăși, prosoape etc. 
Lenjeria de pat din materiale 
nețesute obținute din văluri de 
fibre poate fi spălată mai mult 
de 20 de ori fără sa fie călcată.

— La sfîrșitul anului trecut ați 
participat la simpozionul interna
țional „Malimo '70" din R. D. 
Germană. Știm că tehnologia de 
fabricare „Malimo" este conside
rată ca una din cele mai moderne 
din lume, specialiștii considerîn- 
d-o ca deschizătoare de noi per
spective în domeniul acestor ma
teriale. Ce ne puteți spune despre 
lucrările simpozionului și despre 
expoziția de produse nețesute 
deschisă cu acest prilej P

— Mai întîi o referire la una 
din comunicări. Mare parte din 
producția mondială de textile ne
țesute se realizează în S.V.A. — 
cam 75 ,la sută. Este firesc ca aici 
tehnologiile să fie permanent mo
dernizate. Ani de-a rîndul s-au 
studiat cauzele ce determină ri
dicarea firelor de pe suprafața 
de depunere imediat după pără
sirea dispozitivelor de filare. în 
final specialiștii și-au dat seama 
că ceea ce acționa în acest caz, 
era „efectul Coandă“. S-a putut 

și a corpului se formează 
unghi ascuțit pe cînd la șes un
ghiul este drept, de 90 de gra
de. Muncitorul din Predeal, o- 
bișnuit cu un unghi ascuțit în
tre "el și ceea ce-1 înconjoară, 
se va adapta greu la condițiile 
de șes. Este o afirmație care a 
fost verificată de cercetători.

ACCIDENTELE DE 
CIRCULAȚIE EVITATE 

DE... CULORI
Pericolul pe care îl reprezintă 

astăzi accidentele de circulație 
este reliefat de faptul că pe 
plan mondial ele au ajuns să 
ocupe locul al treilea printre 
cauzele de mortalitate. S-a a- 
juns Ia concluzia — pe baza 
unor determinări științifice — 
că nerespectarea regulilor de 
circulație constituie rezultanta 
pe planul conduitei a anumitor 
însușiri psihice, a unor forme 
de interacțiune a proceselor și 
calităților psihice. Loturi cons
tituite din 100 de șoferi supuși 
la probe au demonstrat defici
ențe psihice ca > mobilitate ge
nerală diminuată, dificultăți de 
concentrare și distribuire a a- 
tenției, instabilitate emoțională, 
imprudență, reacții lente și ne
adecvate etc.

După cum ne demonstra N. 
Lungu, de la catedra de psiho
logie a Universității bucurește- 
ne, există un raport direct, de 
natură cromatică. între desenul, 
fondul și conturul semnelor de 
circulație. „Prezentând la indi
catorul „curbe periculoase" — 
ne spunea interlocutorul nostru 
— patru variante cromatice, s-a 
ajuns la concluzia că cel mai 
rapid este recepționat un semnal 
rutier ce are desenul roșu, fon
dul alb și conturul albastru”.

★
Multe din exemplele de mai 

sus par destul de firești, sînt lu
cruri pe care le trăim zi de zi 
și cu oare ne-am obișnuit. Me
ritul psihologiei este de a ni le 
demonstra și explica pe baza 
studiilor îndelungate, a cerce
tărilor fundamentate științific.

Tot mai numeroasele labora
toare de psihologie din fabrici 
și uzine, tot mai intensele pros
pecțiuni efectuate în industrie 
și agricultură au rolul de a gă
si noi dimensiuni ale capacității 
de muncă a omului, de a desco
peri noi valențe ale activități
lor noastre cotidiene. CĂCI AS
TĂZI, ÎN ACEST UNIVERS 
INFORMAȚIONAL ÎN CARE 
TRĂIM ȘI MUNCIM, PSIHOLO
GIA NE ESTE UN ALIAT NU 
NUMAI PREȚIOS DAR CHIAR 
INDISPENSABIL

IOAN VOICU 

astfel rezolva și această pro
blemă.

în ultimul deceniu, pe plan 
mondial producția de materiale 
nețesute s-a dublat la fiecare 
cinci ani astfel încîț în 1970 a 
atins cifra de 185 milioane tone. 
Creșterea se explică și prin efi
ciența economică ridicată pe 
care o asigură producerea acestor 
materiale; pentru obținerea într-o 
oră a 100 kg de țesătură cu greu
tatea de .350 g/m2 este necesar un 
număr de 13 mașini și 20 de răz
boaie. în acest caz lucrează 58 
de muncitori pe o suprafață de 
producție de 450 m2 și se consu
mă o forță de 110 kw. în cazul 
folosirii unei tehnologii modeme 
de fabricare a textilelor nețesute, 
pentru producerea aceleiași can
tități de material, folosind aceeași 
materie primă, sînt necesari nu
mai doi muncitori, 20 kw forță 
și 63 ml suprafață.

în general comunicările din 
cadrul simpozionului s-au referit 
la procedeul „Malimo" din R. D. 
Germană, care permite obținerea 
unor produse de calitate superioa
ră așa cum au fost cele prezen
tate în expoziția deschisă cu a- 
cest prilej. De remarcat că stofele 
și rochia realizate de „Munca 
textilă" s-au bucurat de o apre
ciere unanimă. Mult interes au 
stîrnit cămășile japoneze, pledu
rile, ștofele pentru costume, imi
tațiile de blănuri etc. Tot aici 
au fost prezentate așa-numitele 
articole „poărtă și aruncă". în u- 
nele țări producția de textile ne
țesute a cunoscut o asemenea 
dezvoltare încîț se produc fețe 
de masă, lenjerie de corp și pat 
etc. care se aruncă după tina sau 
cel mult două folosiri. Firește, a- 
ceste articole au un preț destul 
de accesibil. Lipsa de materie 
primă constituie deocamdată un 
impediment în calea extinderii 
producției de articole „poartă și 
aruncă*. Pe de altă parte — așa 
cum remarcau unii participanți —- 
Se va ridica și problema „Ce fa
cem cu atîta gunoi, tocmai în 
momentul cînd poluarea devine 
o problemă vitală ?" Dar, evident 
totul se va rezolva și materialele 
nețesute vor deveni pentru noi 
ceva destul de obișnuit și firesc.

Ț-.Sînțeți șeful proiectului fa
bricii de materiale nețesute .de la 
Bistrița. Ne puteți prezenta în d- 
teva cuvinte viitorul obiectiv ?
~ Capacitatea anuală a fabri

cii va fi de 25,5 milioane metri 
pățrați de asemenea materiale. 
Dintre sortimentele ce se vor 
realiza amintesc o variată gamă 
de produse pentru industria de 
confecții, materiale de tapițerie 
pentru autoturisme, suport pen
tru material hidroizolant etc. Se 
vor folosi tehnologii de fabricare 
moderne ca cele de Here, stropire, 
interțesere. Caracteristic pentru 
noua unitate este înaltul grad de 
automatizare care implică și ex
celente condiții de lucru pentru 
salariați.

I
I
I
I
I
I
I
I
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| EXISTA GHEAȚA PE MARTE?
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V. IOAN

FOTOGRAFIA 
UNUI ANIMAL 

CARE A TRĂIT ACUM 400 
MILIOANE DE ANI

Munca dificilă, plină dc 
migală, de reconstituire a 
aspectului unui organism dis
părut de mult de pe supra
fața pămîntului va fi înlocui
tă de o simplă radiografie 
Roentgen. într-adevăr. la 
descompunerea țesuturilor a- 
nimale, o parte din sulful 
conținut de proteine s-a con
servat, trecînd de-a lungul a 
milioane de ani, prin combi
narea cu fierul, în pirite, mi
nerale foarte stabile. Desigur, 
aceste structuri minerale au 
urmat și ele conformația or
ganismului dispărut de mult. 
Pe baza unei simple radio
grafii cu raze X se poate re
constitui nu numai forma ex
terioară a corpului, ci chiar 
anatomia animalului, în cele 
mai mici amănunte. Astfel, 
radiografii recente ale unor 
cefalopode care au trăit 
acum 400 de milioane de ani 
au pus în evidență pînă și 
traiectele nervoase ale ochi
lor.

Astronomul sovietic Victor 
Davidov răspunde afirmativ 
la această controversată în
trebare. în sprijinul teoriei 
el aduce rezultatele ultimelor 
sale observații asupra miste
rioaselor pete albe din atmo
sfera marțiană. După părerea 
sa, în atmosfera lui Marte 
s-ar găsi cristale de gheața 
care produc efecte optice 
perfect asemănătoare cu cele 
întâlnite în atmosfera te
restră. Studiind o astfel de 
pată, care a fost extrem de 
bine vizibilă tâmp de aproxi
mativ 5 minute, cercetătorul 
sovietic a ajuns Ia concluzia 
că este vorba despre un nor 
de microcristale de gheață, 
ale căror dimensiuni nu de
pășeau 60 de microni. întrea
ga cantitate de gheată din 
acest nor abia ar fi format 
un bulgăre de gheață cu dia
metrul de 2 cm. Victor Davi
dov pune existența acestui 
nor pe seama unei erupții 
vulcanice pe Marte.

lor.de
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Potrivit voinței maselor

| constructiv 
pi societății J 
l socialiste |

Peste 800 000 de cetățeni 
din Capitală și împrejurimi 
au participat la 6 martie 
1945 la marele miting dir. 
Piața Unirii, prilejuit de in
staurarea guvernului demo
cratic propus de Frontul 
Național Democrat Această 
victorie reprezintă cucerirea 
puterii revoluționar-demo- 
cratice în stat de către cla
sa muncitoare în alianță cu 
țărănimea muncitoare care

aveau în guvern marea ma
joritate a mandatelor. Ea a 
fost rezultatul ofensivei re
voluționare a maselor în 
fruntea cărora s-au aflat co
muniștii. Și cu acest prilej, 
Partidul Comunist Român 
s-a dovedit un desăvîrșit or
ganizator și conducător re
voluționar al milioanelor de 
oameni care au pus stăpînire 
pe străzi, piețe publice, pe 
primării și prefecturi, au

izgonit pe moșieri, impunînd, 
pentru prima oară in istoiia 
țării, rezolvarea probleme
lor politice, economice și so
ciale potrivit voinței și inte
reselor celor ce muncesc.

La numai cîteva luni de 
la insurecție, Partidul Co
munist a făurit alianța mun- 
citorească-țărănească, strîn- 
gînd sub steagul său de luptă 
imensa majoritate a poporu
lui.

Întotdeauna, alături
DE ÎNTREGUL POPOR

în interviul „Despre sar
cinile, problemele și năzuin
țele tineretului român”, a- 
cordat în toamna anului 1944, 
secretarul general al U.T.C., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta : „Sarcina principală a 
U.T.C. în momentul de față 
este mobilizarea întregului 
tineret în lupta pentru zdro
birea fascismului. Aceasta 
înseamnă că tinerii comu
niști, trebuie să fie cei mai 
buni muncitori pentru mă
rirea producției de război...

Tinerii comuniști trebuie să 
mobilizeze întregul tineret 
pentru refacerea țării. A- 
ceasta înseamnă că ei tre
buie să fie în fruntea luptei 
pentru reeducarea întregului 
tineret în spirit democratic".

în întreaga operă de edifi
care a unei noi societăți pe 
pămîntul României genera
țiile tinere ale acestui ultim 
sfert de veac au răspuns cu 
dăruire și entuziasm tuturor 
acestor chemări.

„Urmîrid neabătut Partidul

Comunist, aprecia conducă
torul partidului și statului, 
tovarășul Nicolae .Ceaușescu, 
tineretul a participat cu en
tuziasm la înfăptuirea insu
recției. armate din august 
1944, la războiul antifascist 
pentru eliberarea întregului 
teritoriu al țării și înfrîn- 
gerea definitivă a Germaniei 
hitleriste. El a adus o con
tribuție de seamă la recon
strucția economică, la epo
peea revoluției populare și a 
construcției socialismului".

Satul 
romanesc 

pe drumul 
înfloririi

Printre momentele memo
rabile ale revoluției populare, 
cronica zbuciumată a anului 
1945 a înscris înfăptuirea re
formei agrare. Chipurile. înăs
prite ale țăranilor vorbesc 
parcă despre așteptarea și 
lupta seculară chinuitoare 
pentru împlinirea acestui de
ziderat, după cum vorbesc 
despre dîrzenia cu care, în- 
fruntînd gloanțele jandarmi
lor, dar avînd sprijinul mun
citorilor, în februarie 1945 au 
pus ștăpînire pe moșii și au 
împărțit pământurile. Aceasta 
a reprezentat însă, doar un 
prim pas pe calea progresu
lui satului românesc care 
avea să se deschidă ’ larg 
9 dată cu procesul de coope
rativizare a agriculturii.

Sesiunea Marii Adunări Naționale convocată în aprilie 
1962, marchează încheierea acestui proces, începutul unei noi 
etape în destinul satului și al agriculturii țării. Noile relații 
de producție instaurate la sate, au adus cu ele adînci transfor
mări în viața țărănimii și consecințe pozitive pentru toate 
domeniile social-economice ale țării. Antrenarea mai activă a 
milioanelor de țărani la opera de construcție socialistă, con
solidarea prin aceasta a alianței muncitorești-țărănești, pro
gresul satului românesc ieșit dintr-o înapoiere seculară, ridi
carea nivelului de trai material și cultural al țărănimii 
sînt verigi ale procesului de înflorire multilaterală a orîndui- 
rii socialiste în România. Statul nostru sprijină consecvent 
dezvoltarea și modernizarea bazei tehnico-materiale a agri
culturii. A crescut nivelul de viață al țărănimii muncitoare ; 
populația din mediul rural a construit în perioada 1965—1970 
peste 260 000 de case ; la sfirșitul anului 1970 erau electri
ficate peste patru cincimi din numărul satelor.

POPORUL

pe propria sa

soartă

stăpîrs

împlinindu-se un deziderat al mișcării 
la sfîrșitul secolului trecut, mareînd

om de Început a
USEI ECONOMII PROSPERE

30 Decembrie 1947. 
muncitorești încă de m oxxx ?xlux acuuiuim trecut, niarcmu 
încheierea etapei strategice de desăvîrșire a revoluției bur- 
ghezo-democratice și trecere la revoluția socialistă, monar
hia a fost răsturnată, țara a devenit republică în care pu
terea aparține în întregime maselor populare.

Este semnificativ că cei care au umplut atunci piețele pu- 
blice pentru a săroători întronarea suveranității depline a 
poporului, începutul domniei lui, zîmbesc sincer, deschis ca 
pentru o fotografie de familie ; sînt oameni de vîrste dife
rite, bărbați și femei, nu se cunosc, dar simt că aceeași 
bucurie le deschide sufletele, aceleași idealuri îi unesc.

Prezența maselor populare la făurirea istoriei a căpătat 
de atunci sensuri noi, un nou conținut, deschizînd calea 
afirmării și consolidării democrației, cuvîntul de ordine al 
întregii noastre vieți sociale. După cum s-a arătat la Con
gresul al X-lea al Partidului, problema adîncirii democra
ției este, în esență, problema participării maselor. Formele 
în continuă perfecționare ale acestei participări sînt ridicate 
azi la rangul de preocupare a întregii națiuni interesată să 
creeze condiții pentru manifestarea, în' interesul întregii 
societăți, a tuturor calităților și posibilităților personalității 
umane.

Șantiere... S-a afirmat, del 
cite ori, de cite mii de orii 
fără să se fi banalizat, că în-" 
treaga țară este un vast șan
tier. Șantierul a devenit uni 
simbol social încă din acele 1 
zile eroice cînd comuniștii, 
toți oamenii muncii s-au an- 
gaj at în opera patriotică a re-! 
construcției țării „De la obu-1 
ze iși grenade, la locomotive 
și vagoane. La Voina s-a trecut - 
de la industria de război la 1 
cea de pace“, relata ,,Scînteiau g 
la sfîrșitul anului 1945, ca o 
replică a faptelor la sarcinile- 
puse în față întregului popor! 
de Conferința Națională ag 
P.C.R, din octombrie 1945. Din
colo de cuvinte, fiecare citea — 
efortul dramatic cu care se! 
trecea de la o epocă la alta.g 
La această încleștare a recon
strucției s-a angajat cu. 
nedezmințitul său elan și tine-B 
retul care, la Șantierele Agni-g

Atelierele „Grivița roșie", una 
dintre marile citadele revoluțio
nare ale clasei noastre munci
toare, jubilează. Este ziua de 11 
iunie 1948 și, ca la fiecare sărbă
toare, au fost arborate drapelele, 
în semn de omagiu pentru îm
plinirea de către partid a ancia 
dintre cerințele fundamentale 
ale progresului social al țării — 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție. Intr-o zi de 
vară, după un veac de la apari
ția Manifestului Partidului Co
munist, lozinca proclamată de 
Marx și Engels — exproprierea 
expropriatorilor — a devenit în 
țara noastră o realitate. Acest 
act politic și social — rezulta
tul unui proces început la 23 
August — a consolidat forța cla
sei muncitoare în revoluția so
cialistă, a deschis cîmp larg de 
acțiune legilor economice ale 
socialismului, a fost primul și 
hotărîtorul pas în lichidarea la 
noi a exploatării omului de 
către om.

Desigur, . istoria frămîntată a 
economiei românești din ultime
le două decenii cuprinde multe 
fapte, cifre care vor căpăta cu 
timpul o importanță documen
tară tot mai mare, dar, în orice 
caz, trecînd prin efortul de re
zolvare a problemei materiilor 
prime, a mașinilor moderne per
fecționate, a cadrelor de înaltă 
calificare, ea trebuie să ateste 
sensul ascendent al industriei 
țării.

în limbajul modern atît de su
gestiv al cifrelor — documentele 
noastre de azi cele mai convin
gătoare — la cumpăna dintre 
două decenii pline de așteptări 
și de roade, anul 1970 marchea-

ta-Botorca, Bumbești-Livezeni,

ISalva-Vișeu a înscris pagini deg 
eroism în muncă, făurind o! 
tradiție trainică, reafirmată!

I
I
I
I

după două decenii la șantie
rele naționale ale tineretului» 
de la Lotru, Rogojelu și Por-! 
țile de Fier. !

Azi șantierul este o construc
ție vie, un organism în per-g 
manentă înnoire și îmbogăți-! 
re cu noi valori materiale, o! 
țesătură fantastică de beton, 
aluminiu și cristal, din careg 
apar uzinele și centralele elec-B 
trice, combinatele și comple-B 
xele noastre industriale, lo
cuințele și școlile copiilor n 
noștri, noi teatre și cinema-! 
tografe, spitale șl alte așeză- B 
minte sociale și de cultură.

1

Incheiem retrospectiva noas- i 
tră cu o imagine din timpul 
desfășurării lucrărilor Congre
sului al iX-lea al Partidului 
Comunist Român. Momente de 
importanță istorică, Congresele 
al IX-lea și al X-lea, tra- 
sînd programul dezvoltării 
multilaterale a țării noastre în 
viitor, a inaugurat în istoria 
de muncă și luptă a parti
dului și poporului nostru o 
etapă nouă, superioară la ale 
cărei ritmuri efervescente sîn- 
tem astăzi participanți activi 
și care dau perioadei pe care 
o parcurgem semnificația celor 
mai-bogați și fructuoși ani din i 
semicentenara existență a 
Partidului Comunist Român.

Pagină realizată de 

dr. ION IACOȘ și 
GEORGETA RUȚÂ

VAVAV»'

ză : o producție echivalentă cu 
cea a întregului an 1938 s-a rea
lizat în numai 22 de zile, iar în 
multe ramuri industriale, intr-un 
interval și mai scurt : 5 zile în 
chimie, 6 zile in ramura ener
giei electrice și termice, 8 zile 
în construcția de mașini, 16 zile 
în metalurgia neferoasă. în in
dustria ușoară, producția anu
lui 1938 s-a realizat în 26 de zile.

Urmărind îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al partidu
lui, prevederile noului plan cin
cinal 1971—1975, care prin acti
vitatea conștientă a maselor 
muncitoare vor deveni fapte ale 
istoriei contemporane a patriei, 
urmăresc îndreptarea eforturilor 
nu numai spre dezvoltarea can
titativă a industriei, ci, cu deo
sebire, spre laturile calitative 
ale procesului de industrializa
re, spre modernizarea structu
rii producției, pentru realizarea 
de preduse cu un inalt grad de 
tehnicitate, care să înglobeze 
munca de complexitate superi
oară.
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Nobel răspund

la întrebarea

Laureați ai Premiului

Anchetă internațională de CAROL ROMAN

GEORGE PORTER

unde 
acti- 

cerce- 
domeniul

Omul 
britanic 
ia 6 
1920. A 
mia la 
tea din__

Intre anii 1941 și 
1945 a lucrat ca o- 
fițer-radar; după 
război a plecat la 
Cambridge, 
și-a început 
vitatea de 
tare în __
reacțiilor rapide și 
a fotochimiei. 
George Porter es
te inventatorul teh
nicii fotolizei fla- 
cărei pentru înre-

de știință 
s-a născut 
decembrie 

studiat chi- 
Universita- 
Leeds.

gistrarea duratei 
substanțelor cu via
ță scurtă. Pentru 
activitatea științi
fică încununată de 
mari realizări în 
domeniul reacțiilor 
rapide i s-a acor
dat Premiul Nobel 
pe anul 1967.

Din anul 1966 a 
devenit directorul 
Institutului regal. 
El se află în fruntea 
unul renumit grup 
de cercetători de la 
laboratorul Davy- 
Faraday, din ca
drul aceluiași in
stitut.

INVESTIȚIE DE EFORT Șl
INTELIGENȚA OMENEASCĂ...

de GEORGE PORTER
Nu o dată mi s-a întîmplat ca în viață să 

întîlnesc o -înțelegere deformată — de către 
unii — a noțiunii de „celebritate" in,tr-un 
sens, fie-mi permis s-o spun, vulgar. Se con
fundă celebritatea — act de consacrare valo
rică a unui om, cu publicitatea excesivă in 
jurul unei persoane ori a unei performanțe 
științifice, ceea ce este cu totul altceva. O 
muncă onestă, prodigioasă, eficientă pentru 
societate își este sieși măsură și rezultat — 
nemaifiind nevoie de tiradele publicității, de 
care ar trebui să te bucuri cu cumpătare, în- 
tr-o măsură dată de necesitatea de a-i încu- 
noștiința pe semeni de un rezultat, de o stră
danie, de o victorie a spiritului uman.

N-aș vrea să se creadă că am ceva împo
triva radio-ului. a televiziunii ori, mai cu 
seamă,a ziarelor și revistelor ; cîtuși de pu
țin. îmi place chiar să citesc diverse publi
cații ~ dacă-mi aduc ceva nou la cunoștință, 
fie că este yorba.de un fapt ori de o idee. 
Și totuși exista un punct cind Încep s i mă 
îndoiesc : publicitatea . cumpătată poate sti
mula un om in creația sa. după cum cea exa
gerată poate avea o înriurire deformatoare. 
Aceasta^ din urmă strică reflexe normale, 
alterează simțul uman elementar, creează 
eroi obscuri de cinematograf, dar care trăiesc 
și în viață... Publicitatea a făcut pași uriași, 
de zece ori este azi mai penetrantă ca in 
trecut. Dar pe mine m-a impresionat prea 
puțin. Drept să spun, m-a amuzat lectura 
unui articol din „Scientific American" in 
care laureați ai Premiului Nobel afirmă că 
festivitatea de la Stockholm a reprezentat 
pentru ei „un șoc“ și i-a afectat foarte mult. 
Eu n-aș putea spune că această festivitate a 
izbutit să mă șocheze în mod special. Sin
gura dificultate este aceea că în ziua res
pectivă nu ai destul timp ca să te adaptezi 
la toate situațiile în care ești pus. Cit pri
vește problema activității, științifice și a pro
ductivității după și înainte de consacrarea 
publică, cred că se spun prea multe lucruri 
fără sens. Aș vrea să fiu bine înțeles : nu 
este convenabil să faci experiențe in labo
rator cu cravată albă la gît. Totuși nu există 
nici o rațiune pentru care recunoașterea ști
inței ori, în genere, a meritelor, să nu se facă 
cu fastul cuveni.t.

Și totuși, găsesc că încurajarea semenilor, 
este extrem de folositoare și de mare ajutor. 
Insă, într-un anume sens strict, eu cred că 
unica încurajare valoroasă a oricui o repre
zintă ceea ce cred ori spun efectiv ceilalți 
oameni. Cel mai mare stimulent înspre crea
ție ți-1 poate da o frază echilibrată, de acest 
gen : „Ne interesează foarte mult lucrările 
dv., ne plac, vă urăm succes". Aceasta ar fi, 
.după mine, adevărata încurajare. Atunci iți 
cresc aripi, ți se multiplică forțele, ți se for
tifică voința și izbutești și mai mult.

Eu presupun că „șocul publicității" nu a 
fost atit de mare pentru noi. cei care lucrăm 
la Royal Institution, deoarece centrul nostru 
științific se află mai de multă vreme in aten
ția opiniei publice. Ca să fiu ceva mai ex
plicit: nu sint primul laureat al unui Premiu 
Nobel din institut. înainte de mine încă 
patru profesori la acest institut au primit 
Premiul Nobel. Toți și-au îmbinat ceea ce 
au avut mai bun in ei științei. practicii., stu
denților. Distincția nu a venit ca să-i con
sacre. să-i urce pe socluri, ci ca să-i stimu
leze. Amintesc un fapt oarecare, banal să-i 
spunem, dar încărcat de semnificații : numai 
lordul Rayleigh, care a primit premiul în 
anul 1904 împreună cu Ramsey, și-a dat • 
adresa ia Royal Institution, ceilalți au fost 
numiți directori ai institutului după ce ău 
primit inalta distincție și după ce au depus 
vreme îndelungată o muncă științifică și di
dactică meritorie.

Mi-aș permite citeva cuvinte despre at
mosfera academică propice înaintării în ști
ință. Nu cred să fi existat vreo perioadă de 
stagnare în cercetare de-a lungul întregii 
sale istorii, chiar de la înființare, din 1800, 
deși este un institut modest, fără prea muiți 
bani. Nu dotația științifică și tehnică deose
bită ne-a făcut celebri. încercăm să scoatem 
tot ceea ce e mai bun din colaborarea cu am
bele universități londoneze și reușim deseori. 
Nu de alta, dar fiind un institut mic, nu 
ne-am putea permite să avem toate spect.ro- 
grafele de masă și spectrometrele de rezonan
tă magnetice-nucleare 'care costă multe zeci 
de mii de lire sterline. Acestea sînt unelte 
care sînt folosite doar ocazional. De aceea 
este maj convenabil să apelăm la prietenii 
de la universitatea din Londra, care ne spri
jină activitatea. După cum spuneam — alt
ceva este important : spiritul de muncă, de
votamentul dezinteresat pentru știință, 
dacă socotești că faci o munca banală, 
bați pasul pțr loc. îl și vezi pe Michael Fa
raday privind cu puțin dispreț de pe soclul 
unde se află statuia sa și din fotografiile <le 
pe pereți. Sau pe Davy, Dewar, pe frații 
Braggs și cred că acest fapt arc un oarecare 
efect în a te trezi.

Mai rar ca un colectiv de oameni să fie 
:nte’-ssat numai de stiifită. indiferent de ti
tluri ori distincții. Ceea ce faci — asta inte- 
•■esea J. N-oj acceptăm noi membri, oameni 
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meni de știință. Doar jumătate dintre noi sîn- 
tem oameni de știință, ceilalți provin din 
rîndul diferitelor categorii de profesioniști 
ori tehnicieni, muncitori cu înaltă calificare, 
fitudenți, elevi etc.

Cu toții simțini nevoia de a face cît mai 
mult î!n domeniul răspindirii de cunoștințe 
științifice și tehnice în cele mai largi cercuri. 
Ne dăm seama că realmente există o mare 
parte a populației care trebuie ridicată la 
conștiința existenței unor probleme științi
fice ce animă secolul nostru. Trebuie să dis
pară bariera dintre o mină de dotați și cei 
mulți, care trebuie atrași, cu posibilitățile -și 
elanul lor. ia rezolvarea unora din marile 
probleme ale contemporaneității. De aceea, 
aproape în fiecare zi amfiteatrul nostru, cu 
cele 500 de locuri ale sale, este ocupat de că
tre elevii mai mari. Tot ce întreprindem le 
împărtășim și lor. Si nu obținem nici un be
neficiu material pentru aceasta, deoarece 
este vorba de o mare îndatorire față de ști
ință, față de oameni. Noi stabilim ca cei mai 
buni conferențiari din diferitele ramuri ale 
științei să țină cursuri în fața acestor elevi 
sau a oricăror categorii de auditori. Iar 
aria noastră de cuprindere este foarte mare. 
Uneori amfiteatrele sîht pline cu copii, veniți 
tocmai din nordul Angliei ca să ne vrziteze. 
Alteori, majoritatea vizitatorilor sint profe
sori de școli tehnice ori de licee, cărora le 
dăm orice informații doresc și le repetăm 
demonstrațiile ori experiențele la care au 
asistat. Cred că toți sînt afectați de puterni
cul entuziasm pentru știință al conferenția
rilor. Este interesant de văzut cît de mari 
sînt eforturile pe care le depun aceștia în 
prelegerile și demonstrațiile lor pentru a 
izbuti să explice ceea ce fac ei. neprofesio- 
niștilor. Evident, nu publicitatea ori „cele
britatea" este cea care-i animă, deoarece de 
cele mai multe ori nici nu cunosc existenta lor...

întreaga mea biografie poartă înscrisă pe- 
oetea strădaniilor de a servi știința dezinte
resat, uman. Bagajul fundamental cu care 
am pornit : cunoștințe, minte trează, spirit 
de observație și corelație. Scopul mărturisit : 
a dezlega enigme ale naturii prin interme
diul științei.

în anul 1945 eram ofițer-radar Ja marina 
regală de patru ani. Mi s-a propus să plec 
la Cambridge, să mă ocup de munca de cer
cetare. Doream să aplic'. în chimie electro
nica și pulsul tehnic pe care le învățasem in 
marină. De cum m-a cunoscut, profesorul 
Norrish mi-a dat însărcinarea de a cerceta o 
seamă de substanțe cu viață 
Cred că vă puteți imagina cît _ _______
este chestiunea : cum să studiezi o substanță 
care există numai o fracțiune de secundă ?

Pină cînd mi-a venit ideea de a folosi teh
nica fotolizei fleșului (flacărei) care era rezul
tatul direct al interacțiunilor unei probleme 
de chimie cu ideea de radar. Voi emite un 
puls de iradiație electromagnetică observind 
ce se intimplă la puțin timp după aceea, 
exact ea într-un radar, numai <-ă intr-un alt 
scop... Eram extrem de frămintat. Transpu
nerea practică se dovedea a fi dificilă. Pină 
cind. în primăvara lui 1947 am văzut la Uzi
nele de lămpi Siemens din Preston niște 
lămpi cu flacără electronică extrem de pu
ternică. pe care tocmai le realizaseră. Fla
căra acestora dura cam o miime de secundă 
— o cotă ce-mi convenea de minune pentru 
experiențele mele. M-am înapoiat în camera 
mea de la hotel. Nu vă puteți imagina ce a 
însemnat pentru mine liniștea acelei camere. 
Am rămas închis două zile și două nopți, cu 
stiloul și cîteva topuri de hîrtie albă în față. 
Am scris totul în amănunt, am făcut nume
roase calcule de energie. Găsisem !

Dar nu întotdeauna se întîmplă așa cum ai 
vrea tu. cercetătorul. Ai o idee și treptat în
cepi să întîlnești obstacole și nu merge totul 
cum ai crezut. Dacă te sperii și abandonezi 
lupta — ești un învins. Dacă perseverezi și 
nu reușești, cel puțin ai gustat deliciile luptei 
și te-ai pregătit pentru următoarea bătălie. 
Dacă ai și învins, atunci ai marea satisfacție 
a strădaniei împlinite deplin. Abia atunci în
cepi să muncești. Am făcut schimbări, adău
giri... Cea mai importantă concluzie a fost 
folosirea unei a doua flăcări, calculată să iz
bucnească la o miime de secundă mai tîrziu, 
prin care spectrul substanței este fotografiat. 
După cum mi-am dat seama mai tîrziu, 
acesta a devenit și un calculator pentru teo
ria informațiilor.

Nu demult, un ziarist britanic m-a chestio
nat : ce anume intenționez mai departe, în 
știință ? I-am răspuns : pe planul strict al 
cercetării — să adâncesc studiile mele în do
meniul fotosintezei. Ceea ce ne-ar place tu
turor — să putem crea o frunză. Ce început 
miraculos ar fi ! însă ceea ce ne propunem 
este un lucru extrem de complicat. Pro
blema este clară din punct de vedere știin
țific și aceasta înseamnă .jumătate din bătă
lie cîștieată. Cineva, cîndva, o va rezolva cu 
siguranță. Ce trebuie ? Investiție de efort și 
inteligentă omenească. într-un cuvînt o 
muncă devotată, car'1 vn fi sau nu răsplătită 
cu omagiul unanimității.

DAN LIVIU GRUIANU, 
Sibiu :

De la început trebuie să 
vă rog să vă înarmați cu 
răbdare ; scrisoarea mea 
va fi o lungă confesiune și 
va cuprinde un capitol al 
vieții mele întins pe dura
ta de doi ani.

Am 19 ani și sînt în cla
sa a XlI-a. Sînt un elev 
bun la științele exacte, bu- 
nișor și dezinteresat la ce
lelalte materii.

Cu doi ani în urmă am 
cunoscut-o pe Monica, o 
distinsă și strălucită elevă 
a unui liceu din orășelul 
nostru, premianta clasei 
începînd de la primul an 
de școală și pină în pre
zent, o fată sensibilă, inte
ligentă, cu înclinații spre 
frumos și seriozitate, cu 
preocupări multiple, stu
diind limbi străine, mu
zică, activînd la revista 
școlii, cintînd la pian la 
serbările școlare, iubită și 
apreciată de profesori și 
colegi. S-a legat între noi 
o simpatie curată și fru
moasă, sentimentele s-au 
intensificat cu trecerea 
timpului. Fata este drăgu
ță, foarte plăcută în socie
tate, volubilă, are o educa
ție aleasă. Este foarte plă
cut să mergi cu ea undeva, 
lasă o bună impresie per
soanelor de orice vîrstă. 
Este o fată serioasă. Au 
trecut luni de zile pînă am 
îndrăznit să-i ating mina, 
a trecut un an pînă am să
rutat-o prima oară. Mi-a 
plăcut mult, a fost prima 
mea dragoste, am iubit-o 
sincer, am avut împreună 
clipe fericite, pline de ro
mantism și poezie. Nivelul 
meu spiritual s-a ridicat 
mult, mergeam împreună 
la teatru, la concerte, la 
filme, vorbeam despre li
teratură, filozofie, pictură, 
am cîștigat mult în preaj
ma ei. Colegii m-au invi
diat pentru ea, am devenit 
gelos, am depărtat-o de 
toți prietenii și colegii ei, 
am vrut s-o păstrez numai 
pentru mine, am intrat în 
sufletul ei greu, dar sigur. 
Am visat împreună mult și 
frumos. Ea se gîndea me
reu la mine și la viitorul 
meu, căuta să-mi stimule
ze ambiția, să mă înțelea
gă, să mă înalțe. Multe ne
liniști și-au găsit rezolva
rea în zîmbetul ei cald, în 
mîna ei care-mi mîngîia 
drăgăstos părul. Era tan
dră și foarte naivă. Elanul 
meu era stăvilit cînd vo
iam s-o sărut pe stradă 
(ca atîția tineri). Totdea
una îmi spunea că sintem 
elevi și trebuie să respec
tăm școala, părinții și pe 
cei care trec pe stradă, că 
aceste gesturi intime nu se 
pot face în public. Pe ea 
o interesa foarte mult ca 
eu să învăț bine, să nu 
chiulesc de la școală, să nu 
fumez, să nu umblu aiu
rea pe străzi, să fiu serios, 
să nu umblu cu alte fete. 
De la o vreme eu n-am 
mai rezistat la aceste veș
nice prelegeri și, mai ales, 
la rezerva pe care o sim
țeam din punct de vedere 
fizic} din partea ei. ‘Cam 
în vremea cînd Monica îmi 
spunea că trebuie să mun
cim serios pentru bacalau
reat și admiterea în facul
tate, care însemna viito-; 
rul nostru, a început să-mi 
arate foarte pe față simpa
tia ei, atracția ei pentru

mine, Adina, colegă de 
școală cu mine (Monica în
vață la alt liceu). La în
ceput mi s-a părut stupi
dă, o fată foarte limitată 
(cum s-o compar cu stră
lucirea spirituală a Mo- 
nicăi ?), dar Adina avea un 
fel de a se purta foarte in
sinuant. Nu știu cînd am 
început să mă întîlnesc eu 
cu ea, dar foarte curînd 
fata mi-a căzut în brațe, 
s-a lipit cu tot trupul de 
mine și m-a sărutat de 
m-au cutremurat niște 
fiori necunoscuți. Adi
na este o fată cu un 
temperament clocotitor, 
se îmbracă în așa fel 
că te scoate din minți, 
fuste foarte scurte, bluze 
mulate perfect pe corpul 
ei, tot ce are este pus în 
evidență în mod provoca
tor și se poartă în așa fel 
că-ți trezește toate simțu
rile, știe să sărute grozav, 
te zăpăcește cu totul cînd 
se lipește de tine, te în
cleștează cu brațele ei, am

tea la 19 ani. Au trecut 
așa citeva luni ca într-o 
beție. Adina nu-mi cere 
să învăț, chiulim uneori 
împreună de la școală, 
nu-mi face nici o morală. 
Am mințit pe toată lumea 
care se minuna de „pros
tia" mea, nimeni nu în
drăznea să pună alături 
numele acestor două fete, 
toți se miră cum am lăsat 
pe Monica, căreia i-am 
fost singurul prieten, pen
tru Adina.care a mai avut 
cițiva prieteni. Părinții 
mei, care o iubesc foarte 
mult pe Monica, mi-au fă
cut un scandal monstru, 
i-am amenințat că mă si
nucid, sînt singurul lor 
copil și mă iubesc ca pe 
lumina ochilor, așa că am 
făcut ce-am vrut eu. Nu 
m-a interesat sufletul și 
suferința Monicăi, sînt 
fericit cu Adina, ne sim
țim bine. Au trecut cîteva 
luni ca un vis de dragoste, 
pline de fericire. Dar deo
dată s-a întîmplat ceva

răsit-o. Am aflat că a fost 
bolnavă, am aflat că su
feră înfiorător, că face e- 
forturi mari ca să învețe. 
Am dărîmat-o cu minciu
na mea josnică, am sfări- 
mat primul ei vis frumos, 
am sfîșiat gingășia iubirii 
ei naive și curate, am 
curmat zborul înaripat 
al sufletului ei . nobil. 
Știu că am fost un 
egoist-' odios, un laș, 
un mincinos fără ca
racter, știu.bine toate as
tea, dar ce să fac dacă 
sînt cucerit de ispitele 
Adinei ? Uneori, cînd sînt 
cu Adina, parcă vad ochii 
frumoși și aud cascada Ti
sului de copil al Monicăi 
și parcă se rupe ceva în 
mine. Dar atunci Adina 
parcă simte ceva, mă 
strînge în brațe, îmi pierd 
capul și nu mă mai gîn
desc la nimic, o simt pe 
Adina și parcă ea e toată 
viața mea. Cu cîteva zile 
înainte am văzut-o pe Mo
nica pe strâdă cu doi prie

mic ucit despre mine. E 
atit de bună și pură, au 
fost atît de frumoase pla
nurile noastre de viitor ! 
Dar ea nu știa să sărute 
așa pătimaș, nu știa să 
se lipească de mine, ea 
este foarte pudică, are 
candoarea de la 15 ani, 
mi-era tare dragă cind o 
vedeam ce naivă și gin
gașă e. Mă întreb dacă 
rezerva ei este lipsă de 
experiență sau este o 
ființă rece și rațională. 
Adina îmi ține tot timpul 
trupul încordat, toate 
simțurile în vibrație, sîn- 
gele în pulsații accelera
te. Sfătuiți-mă ce să fac 
și, mai ales, ajutați-mă 
să înțeleg ce-i cu mine și 
ce vreau. Cred că ați tre
cut prin asemenea stări, 
eu cred că e ceva normal, 
dar nu înțeleg c§-i cu 
mine. V-aș ruga tare de 
tot să. publicați această 
scrisoare la rubrica „De 
la om la om" și să ce
reți cititorilor de vîrsta
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simțit trezindu-se în mine 
ceva nou, mă simt bărbat. 
Ființa ei mă atrage ca un 
magnet, mîinile mele îi 
cunosc toate rotunjimile 
trupului, puțin îi pasă de 
trecătorii care se uită la 
noi scandalizați cînd ne 
văd sărutîndu-ne și nici 
mie nu-mi pasă, sintem 
tineri, ne iubim, dragostea 
e grozavă, ce-i interesează 
pe alții că ne sărutăm pe 
stradă, dacă așa ne place. 
Și în timp ce Monica, me
reu mai obosită de învă
țat, mereu mai îngrijorată 
de viitorul meu, mă tot 
pisa să învăț, Adina se 
lipea de mine, mă săruta, 
era mereu veselă și n-o 
interesa altceva. Eu mă a- 
gitam răscolit în toată fi
ința mea, nu puteam dor
mi și o doream mereu pe 
Adina lîngă mine. Am 
mințit-o în mod vulgar pe 
Monica, i-am spus niște 
minciuni grosolane, mi-e 
rușine să vi le spun și am 
rămas cu Adina. Prietenii 
Monicăi au vrut s-o aver
tizeze de trădarea mea, ea 
avea o încredere oarbă în 
mine, nimeni nu putea să 
se atingă de mine cu nici 
o vorbă, punea la punct pe 
oricare încerca ceva. Am 
renunțat la ea jucînd niște 
scene melodrâmatice. Cu 
Adina mă potrivesc de mi
nune, trăim niște senzații 
fizice extraordinare, așa 
cum scrie în romane. E di
vin să simți o fată lipită 
toată de tine, s-o mingii, 
s-o săruți lung, asta este 
tinerețea, asta este dragos

neînțeles. Visînd într-o 
seară Ia Adina, ale cărei 
buze la simțeam încă, mi-a 
trecut ca un fulger prin 
minte că Adina este o fată 
foarte rafinată în ceea ce 
privește senzațiile fizice, 
că a învățat să sărute tre- 
cînd prin brațele cîtorva 
băieți, că sărutul ei este 
mai mult experiență decît 
temperament, că abando
narea ei în brațele mele 
este obișnuința căpătată 
cu alții, că dorința ei pen
tru mine a fost ca pentru 
o noutate sau o experiență 
în plus. Mi-au apărut în 
fața ochilor, ochii scăldați 
în lacrimi ai Monicăi. 
N-aș putea să spun că am 
mustrări de conștiință, 
pentru că nu știu, s-ar 
putea să nu am conștiință, 
dacă îmi analizez purta
rea, dar parcă ceva nu-i 
bine. Am început să mă 
gîndesc la Monica. Ce cre
de, ce gîndește ? Cît știe 
din minciuna și josnicia 
mea ? Știu că am mințit-o 
amar, că am îndurerat su
fletul ei frumos, curat și 
bun, știu că suferă cu 
demnitate, că se simte în
josită pentru fata cu care 
am schimbat-o, care este 
fără valoare morală și in
telectuală, e adevărat, am 
renunțat la suflet pentru 
plăcerile pe care le am de 
la mîngîierile și sărutările 
Adinei. Monica este încon
jurată de pritenii ei ade- 
vărați pe care eu îi urăsc 
și le-aș suci gîtul, eu i-am 
gonit de lîngă ea, dar ei 
au revenit cînd eu am pă

teni care se purtau irepro
șabil. Ea zîmbea, dar avea 
ochii triști, pe fața ei parc
ea este pusă pecetea sufe
rinței. Nu s-a uitat la 
mine deși m-a văzut. 
M-am dus acasă furios (nu 
știu de ce) și pentru prima 
oară după șase luni nu 
m-âm dus la întîlnirea cu 
Adina. M-am uitat la fo
tografiile Monicăi și la o- 
biectele pe care le am ca 
amintire de la ea. M-am 
gîndit mult la ea, parcă cu 
ură, la inteligența ei scli
pitoare, la cultura ei, la 
finețea comportării ei, am 
avut-o întreagă în fața o- 
chilor, mi-am dat seama 
că are un trup frumos, o 
față de copil, o minte de 
om matu-r, dar ea nu știe 
să mâ scoată din minți. 
Cred că orice băiat de 
vîrsța mea ar fi fericit 
să vorbească cu ea și eu 
am renunțat la ea pen
tru o fată nu frumoasă, 
nu deșteaptă, nu serioa
să dar care știe mai 
multe despre viață. Mă 
simt robit de ea. Dar 
vreau să știu ce gindește 
Monica. Aș vrea să alerg 
la ea s-o rog să mă ierte 
și să uite toată trădarea 
mea josnică, dar cred 
că e prea demnă ca să 
mă primească. Ea a ră
mas curată, n-a mîngîia- 
t-o nici o mină de băiat, 
n-a sărutat-o nimeni în 
afară de mine. Știu că 
doi colegi de-ai mei au 
încercat s-o atragă dar 
ea i-a înlăturat cu deli
catețe. Nu le-a spus ni

mea să răspundă cum a 
fost la ei. Poate va răs
punde și Monica, să știți 
că ea citește cu regulari
tate rubrica dv. chiar de 
la începutul ei. Sînt si
gur că Monica va înțe
lege că eu sînt cel care 
scrie (vă dați seama că 
am schimbat numele a- 
devărate), cred că dacă 
mai. reprezint ceva pen
tru ea va răspunde. Cre
deți că poate uita ea a- 
cele clipe pline de far
mec din viața noastră ? 
Poate uita ea primul 
sărut ? Eu am încercat 
de două ori să vorbesc 
cu ea dar a refuzat cu o 
politețe perfectă. A fost 
foarte rece cu mine. Da-? 
poate că citind gîndurile 
mele va înțelege ceva, ce 
nici eu nu înțeleg în pur
tarea mea. Ea a citit mul

tă literatură și poate a 
mai întîlnit undeva un 
tip ca mine. Poate a mai 
întîlnit undeva un adoles
cent care și-a trădat vi
sul curat de la 16 ani. 
dragostea pură, pasiunea, 
pentru niște senzații efe
mere, pe cînd un suflet 
atit de curat ca al Mo
nicăi nu cred că mai pot 
găsi. Vă rog să mă aju
tați să ies din acest im
pas cu sfatul cel mai 
bun, vă mai rog să-mi 
explicați ,ce fel de tînăr 
sînt eu. întrebați pe Mo
nica dacă m-ar ierta și 
am putea fi iar ca îna
inte. Dar ce credeți că 
aș face dacă revenind la 
Monica și revăzînd pe 
Adina mi-ar fi iar dor 
de ființa ei fizică ? Pen
tru că pe Adina o văd 
zilnic la școală, dar pe 
Monica o întîlnesc extrem 
de rar, o dată la cîteva 
săptămîni. Cred că dacă 
aș fi văzut-o mai des 
n-ar fi mers lucrurile așa 
departe cu Adina. Tdt așa 
cred <5ă ar fi fost dacă 
Monica n-ar fi avut atîta 
încredere în mine. Ce 
bine ar fi fost dacă Adi
na nu s-ar fi ținut de ca
pul meu. Mi-am dat sea
ma că ea m-a plăcut foar
te mult și a vrut neapărat 
să mă cîștige.. Cine e vi
novat ? Spuneți-mi pe 
cine iubesc și ce-i cu 
mine ? Cum mă pot gîndi 
la două fete atît de dife
rite ? De ce am mințit pe 
Monica ? De ce nu pot 
dormi când mă întâlnesc 
cu Adina ? De ce nu mai 
pot învăța și de ce suferă 
Monica ? De ce Monica 
n-a făcut nimic ca să mă 
rețină, de ce nu vrea să 
ne explicăm, de ce nu-i 
place nici un alt băiat ? 
Sint atîtea întrebări fără 
răspuns, am atîtea gîn- 
duri, mă simt obosit. Vă 
rog să mă ajutați să în
țeleg și eu ce-i cu mine 
și poate îmi vor scrie și 
alții. Oare mă asemăn cu 
acel „pirat al dragostei" 
din articolul inaugural al 
rubricii dv ? Vă rog să 
vă spuneți părerea sin
cer. Tare aș vrea să știu 
ce gindesc și alți tineri 
de vîrsta mea. Să știți că 
nu pot învăța și mă aș
teaptă examene grele. 
Monica numai la ele se 
gindea, uitase că sintem 
tineri. Adina se gindeș
te să profite de fiecare 
clipă că n-o să fim me
reu tineri. Cum e mai 
bine ?

Vă mulțumesc și vă rog 
să mă înțelegeți și să mă
ajutați".

Scrisoarea dumiiale, dragă Dan Liviu. mi-a adus 
aminte că am fost și eu adolescent și câ am suferit din 
dragoste. Lucru știut, aceasta este vîrsta cea mai greu 
de suportat, dar și cea mai sublimă, cea mai fierbinte. 
Drama dumitale m-a interesat (mi-ai spus să fiu sin
cer) doar sub aspectul ei anecdotic, pentru izul de li
teratură melodramatică și frivolă pe care il respiră 
din abundență. Parcă aș fi citit „Elevul Dima dintr-a 
șaptea" de Drumeș (uite că nu mai greșesc I). Iartă-mă 
dacă am avut la început senzația unor frămintări 
puerile, cu rezonanțe minore, deși apoi m-am mustrat 
singur, învinuindu-mă de bătrînețe și cinism. Cu alte 
cuvinte, n-am reușit să vibrez și să mă emoționez, 
dar asta nu înseamnă că cei de-o vîrstă cu dumneata 
nu se vor arăta interesați să discute cu însuflețire pe 
marginea esențialei întrebări : Monica sau Adina ? Că 
nu vor fi cititori foarte tineri care vor fi interesați 
să se întrebe o dată cu dumneata dacă e mai bine să 
iubești o fată austeră și sobră sau una frivolă și aprin
să. Dacă minciuna în dragoste este scuzabilă sau nu. 
Iată de ce m-am decis să public scrisoarea și s-o ofer 
spre discuție cititorilor foarte tineri.

„BURCEA CASSIUS
ȘI SUNDAY CHID...“*>

CUVINTE

ÎNCRUCIȘATE

ultrascurtă, 
de delicată

I

Marți, am plecat de-acșsă, cu 
nevastă-mea, să-mi cumpăr re
zerve de pix. Dăi și dăi, în sus 
pe Bulevard, pe partea cu cine
matografe multe : înghesuiala 
cunoscută pentru această sută 
de metri de cale, la „orele se
rii", cînd filme ca „Cei trei care 
au speriat vestul" și „Prețul pu
terii", rulează perete în perete. 
Deja prin dreptul farmaciei ve
cine cu cinematograful „Bucu
rești" nu se mai putea trece.

— Ce te-mpingi, măi fratele 
meu I ? face, peste umăr, unul 
lung, cu pălărie neagră cu boruri 
întoarse ^i legată cu un șnur pe 
sub bărbie.

Mă uit o clipă în sus, mai cu 
atenție : da de unde ! Nu era 
fratele meu (nici n-am 1).

— Ba nu mă împing. Mă duce 
apa ! Dar ce, se dau bilete aici, 
afară ?

— Se mai dau și-afară ! Vrei ?
— Dar ce rulează ?
— „Burcea Cassius și Sunday 

Chid". Film mare, Cu caft ! Spu
ne, vrei ? că i-au rămas lui 
văr-miu cîteva.

Mi-a pus în mină două bilete, 
mi-a spus că n-are să-mi clea 
restul la 15 lei cînd eu i-am dat 
o hîrtie de 10, și uite-așa m-am 
văzut aproape de intrare. A ve

nit apoi un val, am trecut „pe-o 
coastă" prin ușă încercînd, za
darnic, să dau la rupt cele două 
petice de hîrtie, așa cum se 
obișnuiește.

Găsesc, în fine, rîndul 12. 
Locurile mele 8 și 9, ocupate : 
un băietan de liceu și-o doamnă 
mai în vîrstă. Ne comparăm bi
letele în grabă — duble ! Mă 
uit mai bine pe-ale mele și simt 
căldură la urechi : erau de ora 
12 și un sfert ! Ce să mă mai 
uit la ceas — știam că-i 7 sea

...încet-încet, precum calul de 
lemn de la „sportul minții", am 
parcurs cîțiva metri înainte, 
apoi la stingă, căutînd ușa, că 
mie îmi trebuiau rezerve de 
pix...

— Nu puteți ieși decît la ora 
21, îmi spune omul de la intra
re, prăbușit pe un scaun după 
ce — numai el v-ar putea po
vesti cum —, blocase ușa de 
acces.

— N-am locuri, domnule ? 
Unde să stau ? Uite, biletele pe

F © 0 L E T O N
ra... Jurnalul l-am petrecut în 
picioare, exact în mijlocul lă
cașului de cultură. Cînd s-a a- 
prins din nou lumina, pe ulti
mele faze de rugby (în XV) ale 
meciului cu italienii, a mai nă
vălit. un val. Culoarul s-a um
plut* repede, ca și caloriferele 
de oe laturile sălii : mulți, ca 
un făcut, aveau la ei „Sportul" 
și semințe așa că au luat loc 
imediat. Eu n-aveam nimic. Cum 
s-a făcut întuneric și s-a colo
rat ecranul. cineva din spate 
m-a atenționat :

care le-am cumpărat de la un 
tip de-aiară, sînt pentru ora 
12,15... Nici nu mi le-ai putut 
rupe... Te rog să mă dai tffară !

— Să fii matale sănătos. Alții 
n-au avut nici d-astea ! ? Pe 
unde să te scot ? Nu vezi ce-i 
afară ? Am spus eu că așa- o să 
pățim, cînd D.R.C.D.F.-ul a ho- 
tărît să intre filmul ăsta numai 
la noi, toată săptămîna... Sîritem 
numai cîțiva oameni de ordine : 
cine și ce ne poate cere mai 
mult ? Bine c-am apucat să-n- 
chid ușa....

în holul de dincolo de ușă — 
omor. Se vindeau bilete la „ca

— Stai bă jos, că nu ești de 
* sticlă !... Sau* umblă !

sa de legitimații". Unul, chiar 
din dreptul casei, cu neprețui
tele bilete în mînă, a ieșit pe 
sus- împins ,pe deasupra capete
lor destul de repede, căci nimă
nui nu i-a convenit să-1 lase să 
staționeze acolo sus, între pălă
ria sa personală și tavan...

...I-am dat dreptate omului de 
La intrare, am băut la bufetul din 
hol cite o sitronadă, am între
bat dacă n-au cumva și rezerve 
de pix, n-aveau, și m-am reîn
tors în sală, nu departe de per
deaua de pluș.

Filmul, văzut din stingă, mi 
s-a părut interesant. Chiar dacă 
textul nu I-am putut citi în în
tregime fiindcă, știți, ecranul 
lat este și curb. Puteți verifica 
asta din lateral... Am avut în 
schimb comentarii pe săturate : 
„a-ha-ha-haaa...". „pup-o mais
tre „radc-1 „pe bu
ne și chiar fluierături dis
crete a pagubă mare. Ce vreți, 
public sensibil băieții care um
pleau spațiul din mijloc, stînd 
pe „Sportul"...

La nouă fără zece am dat de 
aer, în Săriridari. Mai știu și 
acum, că filmul a-nceput cu un 
rînd, scris mare : „Toate întîm- 
plările sînt adevărate !“. La în
toarcere, spre casă, am coborît 
Bulevardul pe vizavi. Priveam 
chiar cu superioritate spre in
trarea cinematografului „Bucu
rești". unde lumea intra la spec
tacolul de ora 21 : eu văzusem» 
filmul !...

VIOREL RABA
♦) „Butch Cassidy și Sundance 

Kid" : rulează la „București"
(orele 8 : 10 : 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15).

TIMPUL
LIBsR

ORIZONTAL
1> Eterna „rivalitate» între j 

formațiile artistice (sing.) — | 
Autorul picturii „Horă» 2) In ; 
cupă î — Sc topește — Poet 
român, autorul poeziei „Geo
grafia timpului" 3) Deosebit i 
de plăcută în timpul liber — ! 

i Alergi în timpul iiber 4) Re- 
i dactorul r-i doi Interlocutori ' 
I — Cobor la mijloc — Creat a- 

nurac pentru excursii ! 3) AU, 
I dar nu de la început — Pen- ; 
’ tru unii Everestui, pentru alU 

„Babele» — Butaș (reg.) 6) 
I Dansul în doi — Verile ni , 
I timpul liber 7> O parte ain 
I cercurile de am’tori — Se dc 

bîndește cu trudă S) Cu ța - 
baluri și cu na- (pl.) — Măsu
ră agrară 9) Zece zi.e închina-! 
to cărții (pl.) 10) „Puzderie-- j 

I Liceul Tehnic din Iași — C-iclu 
• de lecții 11) Specifică flori’or,

— Continuator aî magistrului 
12) Club bucureștean — Auto
rul piesei „Odorul maichii".

VERTICAL
1) „Actul» manifestărilor ar

tistice prestigioase — Autorul ! 
volumului de poezie „Orele ! 
cîntat.ului cu copiii satului" :) 
„Frumoasa din pădurea aclor- ' 
mită" — Radu Tudoran —-j 
A-și veni în fire (reg.) 3) In 
fine, cîntece — îți fură dumi ■ 
nicilc libere 4) Printre cărți 
(fem.) — Interjecție 5) Solist — i 
In ștafetă ! — Aplaud G) Poate 

( fi și în „jocul de-a vacanța" i
— „Adunarea bătrînilor1- ') 
„Tras printr-un inel" — învă
țătură 8) Personaje colective în , 
filmul „Mihai Viteazul» — ' 
Constantin Bogdan. 9) Carte la 
îndemîna oricui (fig.) — Din; 
opereta „Lăsați-mă să cînt“ 
(pl.) — Seară de seară ne a- [ 
rată „Andromeda" 10) Autorul 
piesei „într-o zi de primăvară
— „Sărbătoarea" cărții 11) 
Rimă imperfectă — Rînduială 
(reg.) 12) Cu sete î — Picto: 
român autorul tabloului „Varr 
în Deltă"

I. ALEXANDRU

yorba.de
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TELEGRAMĂ
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Con

siliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
tovarășului MITIA RIBICICI, președintele Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, o te
legramă in care se spune :

Aflînd cu adîncă întristare despre tragica încetare din 
viață a ambasadorului țării dumneavoastră la Stockholm, 
Vladimir Rolovici, erou național al Iugoslaviei, vă exprim, 
în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România și al meu personal, profunda noastră compasiune 
și rugămintea de a transmite cele mai sincere condoleanțe 
familiei îndoliate.

AGENDA
• VINERI DIMINEAȚA, to

varășul Paul Niculescu-Mizil. 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., s-a întîlnit cu 
tovarășul dr. Agostinho Neto, 
președintele Mișcării Populare

pentru Eliberarea Angolei, care 
se află în țara noastră.

© Vineri, tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Vasilichi, membru al 
C.C. al P.C.R., au primit pe to
varășul Raymond Barbet, cunos
cut militant al Partidului Comuy 
nist Francez, deputat în Adu
narea Națională Franceză, prima - 
mi orașului Nante re, aflat în vi
zită în țara noastră.

PROBA FUNDAMENTALĂ
(Urmare din pag. I) 

determinări de laborator fă
cute ieri. Totul face parte 
dintr-un proiect pentru îm
bunătățirea fazei de recupe
rare a catalizatorilor... Nu 
ne-a mulțumit funcționarea 
acestei faze și am intervenit 
în construcția ei...

Explicația aceasta, dictată 
de logica cea mai simplă, ar 
putea să nu mai lase loc altor 
interpretări dacă cel care 
ne-a dat-o n-ar fi, prin vîrstă 
și prin stagiul profesional, 
un începător.

— De ce te-ai considerat 
dumneata dator să faci aeest 
efort ? — l-am întrebat. Era 
obligația dumitale de a ope
ra schimbări în structura in
stalațiilor ?

— Nu eram obligat. Dar 
asta face parte din profesia 
mea. Sînt lucruri de rezolvat 
și trebuia rezolvate. Dacă eu 
sînt aici eu trebuie să le re
zolv.

— Nu erau și alți ingineri?
— Dar și eu sînt unul din1- 

tre ei. în afară de asta, cînd 
am venit aici, mi s-a spus că 
voi fi pregătit pentru a doua 
fabrică de oxoalcoolî ce va 
intra în producție în 1972. Am 
înțeles că trebuie să devin un 
bun inginer pentru fabricile 
de oxoalcoolî. Și procedez în 
consecință. N-am timp de 
pierdut, nu vreau să înș^ aș
teptările nimănui și nu .con
cep să-mi fac meseria decît 
foarte bine.

— Bănuiesc — i-am mai 
spus — că nu-i deloc ușor.

— Nu-î ușor. Iată, într-0 
zi. la faza de preparare cata
lizatori — eu țin foarte mult 
la ea — într-o anumită parte 
a instalației operatorul res
pectiv nu reușea să stăpi- 
nească parametrii. L-am 
controlat. într-o zi, foarte a- 
mănunțit și am descoperit 
cîteva puncte pe care el nu le 
manevra cum trebuie. I-am 
arătat unde muncește bine 
și unde nu. La un moment 
dat a oftat adine, s-a ener
vat și și-a trîntit șapca de 
pămînt : „Tovarășe inginer, 
dar e extraordinar de com
plicat". „Sigur că e compli
cat, i-am spus, dar~ ceilalți 
cum izbutesc să stăpînească 
instalația,? Să-i întrebăm da
că pentru ei nu-i tot atît de 
complicat". A fost de acord. 
A mers și i-a întrebat pe cei
lalți operatori. Așa a aflat de 
la ei că, nici lor nu le e ușor, 
dar că fac eforturi de a-și în
deplini munca așa cum cere 
disciplina tehnologică. De ce 
fac acest efort ? Pentru că 
trebuie, pentru că asta face 
parte dintr-un anumit mod 
de a-ti înțelege menirea... A- 
sistind la toată discuția lor 
am înțeles, încă o dată, că și 
pentru mine este valabil a-

cest principiu. Valabil pentru 
totdeauna. Dacă vreau să-mi 
respect meseria, cariera, dacă 
vreau să mă respect pe mine 
și societatea în care trăiesc...

Am înregistrat mot â mot 
această alocuțiune a tînăru- 
lui inginer și, pentru că îl 
chemau treburile lui, ne-ani 
despărțit lăsîndu-I in fața u- 
nui uriaș tablou de comandă 
pe ale cărui cadrane citea 
desfășurarea — enigmatică 
pentru noi — a unor procese 
chimice din care, așa cum 
spunea el, „țara primește zil
nic o producție în valoare de 
un milion".

Un milion concret. Dar și 
un milion cu valoare de sim
bol. Este milionul ce se naș
te în atmosfera de muncă a 
sute de oameni care, în nu
mele lui și pentru el, sînt 
convinși că trebuie să-și în
deplinească atribuțiile cu 
gravitate, cu răspundere ma
ximă.

Am recunoscut, în poves
tea celor doi ani de muncă 
ai tînărului inginer Nicoîae 
Vladu, semnele acestei at
mosfere, ca pe o depunere a 
unei pulberi de aur.

(Urmare din pag. I-a)

își înțeleseseră obligațiile doar 
sub latura lor pur formală. Nu
mărul de teme propus să se 
dezbată în organizații fusese 
mai mult sau mai puțin respec
tat, după care totul fusese con
taminat de o izbitoare atmos
feră de vacanță. Și aceasta în 
ciuda faptului că, fără nici o 
excepție, toți interlocutorii noș
tri, secretari de organizații să
tești și comitete comunale, 
propagandiști și activiști ai 
Comitetului județean Sibiu al 
U.T.C., dovedeau o cunoaștere 
precisă a realității. Ni se recu
noștea, astfel, că în afara te
mei de deschidere, ulterior nu
mărul participanților scădea 
treptat ajungîndu-se în final la 
un număr destul de nerepre
zentativ.

£ — Sigur, prezența este veșni
ca noastră problemă. Aproape 
că nici nu mai vorbim despre 
ea. Ne-am obișnuit cu această 
situație așa cum te obișnuiești 
cu un rău necesar. La urma ur
melor cercul trebuie să se des
fășoare. ne spunea, pe un ton 
resemnat, Maria LUPU, propa
gandistă în comuna Micăsasa.

Fără vreo intenție de a stabili 
legături între împrejurări, Emil 
COMAN, propagandist al cer
cului de pregătire politică a 
tinerilor din C.A.P. Micăsasa, 
constata și el :

— Am selectat temele după 
opiniile mele, pornind de la 
tematica recomandată de județ. 
Am ales ce am crezut și eu că 
nu cunosc tinerii. Am observat, 
la un moment dat, că nu vin 
toți tinerii, că cei care, totuși, 
se află Ia cerc pun întrebări în
tr-o doară, așa, ca să fie, dar 
de ce se întîmplă astfel am 
considerat că nu mai este trea
ba mea să aflu.

Ne situăm, aici, de fapt, 
pe terenul unui neașteptat di
vorț al răspunderilor, interve
nit artificios între propagandist, 
pe de o parte, și secretarul 
U.T.C. pe de alta. Acceptat cu 
seninătate atît de unii cît și de 
ceilalți. Mihai SCHILIEB, se
cretarul Comitetului, comunal 
U.T.C. Slimnic îl și confirma ca 
fiind de la sine înțeles.

— Așa mi se pare și mie. 
Nu-i de datoria propagandistu
lui să se ocupe de cine vine, de 
ce vine, de ce nu vine la acti
vitatea de pregătire politică. 
Mobilizarea și toate celelalte in
tră în atribuțiile comitetului. 
Tot ce-i pretind eu propagan
distului este să nu lipsească de 
la programul stabilit la început 
pentru prezentarea temelor, să 
țină seama de ceea ce se spune 
Ia instruirile județului.

La consecințele acestei înju- 
mătățiri a răspunderilor, fruct 
al unei optici deformate de la un 
capăt la altul, nu se mai gîn- 

„Contimporanul" în 1922-1923
(Urmare din pag. I) 

zitoriale"; „un muncitor, Leonte Filipescu, este împușcat din 
ordin, în marginea Bucureștilor (...); „optzeci și patru de 
inși se înâbușesc sub dârîmâturile minei Lupeni, din vina 
societății care — cu toate avertizările — ca sâ nu știrbeas
că dividindele acționarilor, n-a luat nici măcar de formă 
măsuri, pentru preîntîmpinarea catastrofei".

Sub inițiala V. (Ion Vinea) comentează Amnistia : „în
verșunată a fost încă oligarhia fată de mișcarea socialistă. 
Aici a furat, a înlănțuit, a ucis, dintr-un integral sentiment 
de ură". Iar Camil Petrescu, scriind despre Dezastrul co
merțului român, demonstra că „burghezia noastră operează 
cu o seninătate și cu o conștiință a drepturilor ei care de
zarmează pînă și pana pamfletarului".

în numărul următor, sub titlul plin de ironie, Oligarhia 
revoluționară, se demasca veritabilul substrat și veritabila 
perspectivă a reformelor zise democratice. „Mai întîiu s-a 
escamotat exproprierea. Cu sistemul de astăzi al exproprie
rii este aproape sigur un lucru: că în cel mult zece ani, 
chiar țăranii care aveau pămînt, înainte de război, nu-l vor 
mai avea. Nu este însă sigur că pămîntuil se va întoarce 
la cei care l-au pierdut. Este mai probabil că o nouă cla
să de burghezi parveniți va veni să-l exploateze, după pilda 
d-lui Bercovitz, care și-a rotunjit moșia după expropriere. 
Iar sufragiul universal — cine mai discută de această an
tică reminiscență

în numerele următoare întîlnim, de asemenea, articole

semnificative, mareînd participarea activă, în arena so- 
cial-politică, a scriitorilor, a publiciștilor. Despre Holera 
fascistă va scrie Horia Verzeanu, în „Contimporanul"' din 
4 noiembrie 1922, atrăgînd luarea-aminte că în condițiile 
postbelice, n-ar fi de mirare că „holera fascistă va încer
ca să se întindă în Europa". Articolul din 10 martie 1923, 
al lui I. Vinea, este scris la împlinirea a 40 de ani de la 
moartea lui Karl Marx : «Dar legea profetică a lui Marx 
s-a îndeplinit. Azi în zbuciumul steril al burgheziei. Mîine 
în prăbușirea ei, prin sine. Moștenirea civilizației să trea
că, cel puțin în ferme mîini : „Proletari din toate țările, 
uniți-vă !"».

în ce privește poziția față de artă și literatură, e de re
ținut că, în această primă perioadă, cînd e atît de intens 
angajată în lupta social-politică, revista e aproape inte
gral consacrată unei publicistici de eficiență directă și 
imediată. Ca beletristică propriu-zisă, ..Contimporanul" va 
publica, între altele, o traducere a celebrei poezii Noi 
Sciții a lui Alexandru Block (în n-ru'l din 22 iulie 1922) cu 

“viziunea ei apocaliptica de prăbușire a lumii vechi.
Un Cîntec de război, datat 1915, de Tristan Tzara, apare 

în n-rul din 20 ianuarie 1923, în numărul următor (din 27 
ianuarie 1923) colaborînd Tudor Arghezi cu poemul, atît 
de semnificativ ca titlu și ca ton, Jalea țării.

Așadar, iată cîteva deosebit de interesante, simptomati
ce repercusiuni, în climatul de după înființarea Partidului, 
în anul 1922, și în 1923.

Istoria culturii, istoria literaturii trebuie să le înregistreze.

NOI PREMIERE CINEMATOGRAFICE

Producție a studioului cinematografic 
București

Cu : Dan Nuțu, Ion Caramitru, Mircea Albu- 
lescu, Vasile Nițulescu, Ion Dichiscanu, Emilia 

Dobrin, Ion Besoiu- 
Imaginea : Aurel Kostrakiewicz. Muzica : 

Tiberiu O!ah. Decoruri : V. Moise.

Coproducție franco-italiană. 
Regia : Francois Truffaut. 

Cu : Jean-Pierre Leaud, Claude Jade, D-ra 
Hirko, Barbara Laage, Daniel Ceccaldi, 

Claire Duhamel.

Producție a studiourilor sovietice. 
Regia : A. Hamraev.

x Cu : S. Ciokmorov, A. Djigarhanian, S. Ia
kovlev, iy. Rahimov, H. Umarov.

dește nimeni. Chiar și ceea ce 
am consemnat până acum nu 
reprezintă nimic altceva decît 
efectele acestei mentalități, cu
noscută chiar șl de județ. Nu 
sînt însă și singurele. Am mai 
putea enumera cîteva cel puțin 
pentru caracterul nefiresc pe 
care-1 trădează.

In majoritatea locurilor, la 
Micăsasa, Slimnic, Ruși, Ve- 
seud, Țapu și altele, propagan
diști, secretari ai organizațiilor 
membri ai comitetelor comu
nale U.T.C. remarcă sărăcia 
mijloacelor folosite, lipsa de 
aderență a tinerilor la modali
tățile practicate. Și, totuși, nu 
intervine nici un gest, o cît de 
mică încercare de a îndrepta 
situația, în pofida faptului că

CONSTA-

SOLUȚII
mijloacele și modalitățile utili
zate sînt calificate ca depreciate 
din punct de vedere educativ.

Să nu fie toate acestea mo
tive suficient de temeinice care 
să îndemne la transformarea 
lor în obiect de analiză atentă, 
capabilă să genereze soluții, căi 
proprii ducînd la un reviriment 
de substanță în pregătirea poli
tică a tinerilor ? Noi socotim că 
da. Insă, după cum se vede, 
nu în același fel gîndesc lu
crurile tocmai cei care ar tre
bui să o facă în primul rînd, 
cei care se întîlnesc zi de zi cu 
tinerii, cei care au datoria să 
le cunoască dorințele, aspira
țiile, să țină seama, în valorifi
carea acestora, de exigențele 
realității. De fapt, tot ceea ce 
reiese din investigația noastră 
dezvăluie multiple unghiuri sub 
care poate fi și trebuie privit 
răspunsul la întrebarea pe care 
o adresasem din capul locului : 
ce concluzii desprindeți din 
analiza fenomenelor manifes
tate în ultima perioadă în pro
cesul de pregătire politică a ti
nerilor de la sate ? Este firesc 

ca neexistînd analiză, să nu 
existe nici concluzii. Cel mult 
constatări.

Propunînd atenției răspunde
rea directă pe care fiecare or
ganizație trebuie să o încerce 
față de ea însăși, nu putem 
omite totuși ,șă amințim că nici 
nu sînt stimulate să adopte 
o poziție analitică față de pro
priile realități. Aceasta pentru 
că pînă și comitetul județean, 
prin activiștii șăi, receptează la 
același mod distant lacune pe 
care le prezintă ’ drept concluzii. 
Nu uităm însă că. așa cum ne 
spunea Ionel SOCOBEANU, se
cretar al comitetului județean 
al U.T.C., s-au făcut eforturi 
pentru instruirea propagandiști
lor, în direcția diversificării 
mijloacelor educative, pentru 
testarea fenomenelor apărute 
în procesul practic de asimilare 
a ideilor politice supuse dez
baterii tinerilor. Dar tot el ți
nea să sublinieze că, pînă acum, 
într-un proces de 85 la sută ac
țiunile pornesc de la nivelul 
județului și, ca atare, nu reu
șesc să creeze în rîndul uteciș- 
tilor un amplu și consecvent în
demn pentru utilizarea surselor 
de informare individuală, de 
autoeducare. Cu toate aceste 
eforturi, în ciuda cunoașterii 
lucide a lacunelor, ele continuă 
să fie insistent .relevate de rea
litate. Aceasta pentru că, îna
inte de orice încercare de a co
recta, pe ici, pe colo, deficien
țele este necesar să fie atacate 
cu toată fermitatea proble
mele de fond fără de care in
tențiile județului, pînă și cele 
mai lăudabile, se vor descoperi 
mereu dincolo de perimetrul real, 
de imediată acuitate în care 
trebuie să se concentreze atenția 
sa. Conlucrarea strînsă dintre 
propagandiști și secretarii orga
nizațiilor U.T.C., selectarea judi
cioasă a temelor, potrivit asen
timentului tinerilor, varietatea 
mijloacelor educative, rolul pro
pagandistului nu ca simplu in
termediar între județ și organi
zație, ci ca element activ, cu 
răspunderile omului integrat co
lectivului căruia i se adresează, 
sondarea permanentă și cu con
secințe practice a forței de pă
trundere în conștiința tinerilor 
a ceea ce se discută în cadrul 
formelor de pregătire politică — 
iată tot atîtea întrebări cărora 
o analiză profundă și promptă 
trebuie sa le găsească răspun
suri, cu alte cuvinte soluțiile 
corespunzătoare O spunem în 
virtutea reluării pregătirii po
litice într-un viitor nu prea în
depărtat, dar de x»e baze calita
tiv superioare clădite nu doar 
pe capacitatea de a sesiza pro
priile lipsuri ci. pornind din 
acest punct, pe formularea unor 
propuneri viabile de perfecțio
nare neîntreruptă a unui pro
ces el însuși neîntrerupt.
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• FOTBAL. Echipa olimpică 
și-a încheiat ieri dimineață, la 
Snagov, pregătirile în vederea 
meciului pe care îl va susține 
mîine — pe stadionul Republi
cii, de la orele 16— cu selecțio
nata Albaniei în cadrul preli
minariilor J.O. La sfîrșitul ul
timului antrenament, Valentin 
Stănescu, antrenorul principal 
al lotului, ne-a cțmunicat 
„ll“-le care va intra pe teren : 
Coman, Cherân, Olteanu, Vlad, 
Popov ici, Beldeanu, Vigu (căpi
tanul echipe), Sălceanu, Tăta- 
ru, Iordănescu, Fl. Dumitrescu.

• HALTERELE și NATAȚIA 
programează două interesante

e DISPUTAT IERI LA PA
RIS, ca prolog la „Trofeul 
Leon Jeanty“, patrulaterul fe
minin de floretă dintre echi
pele României, Ungariei, Ita
liei și Franței, s-a încheiat cu 
un frumos succes al scrimere- 
lor românce, care au ocupat 
primul loc în clasamentul fi
nal. Selecționata României, al
cătuită din Ecaterina Iencic, 
Ileana Drîmbă, Maria Vicol și 
Olga Orban-Szabo, a învins în 
meciul decisiv cu 10—6 repre
zentativa Franței.

întrecerile pentru „Trofeul 
Leon Jeanty« au loc astăzi Ș'r 
mîine în sala Pierre de 
Coubertin.
• LA PALERMO au conti

nuat campionatele internațio
nale de tenis ale Siciliei. Ion 
Țiriac l-a eliminat cu 6—3, 6—1 
pe italianul Ezio di Matteo, iar 
Năstase a cîștigat cu 7—5, 6—0 
în fața francezului Patrick 
Proisy.

în proba de dublu masculin, 
Năstase și Țiriac au dispus cu 
6—3, 6__4 de Marcu (România),
Pinto (Chile). Dron (România) 
și Marzano (italia) au eliminat 
cu 7—5, 6—4 pe Panatta (Italia), 
Domenico (Italia).
• ÎN OPTIMILE DE FINA

LĂ ale turneului internațional 
de tenis de la Tel Aviv, spor
tivul român Petre Mărmurea. 
nu l-a învins cu 7—5, 7—5 pe 
Eugene Cantin (S.U.A.). Măr- 
mureanu s-a calificat pentru 
sferturile de finală.

Tenismana Valeria Balaș 
(România) a dispus, în primul 
tur al probei de simplu, cu 
6—1, 6—2 de Tova Epstein (Is
rael).
• ASTĂZI ȘI DUMINICA se 

va disputa la Millstadt, în 
Austria, întîlnirea triunghiu
lară de natație dintre echipele 
Austriei, Franței (echipa se
cundă) și României.
• SALA FLOREASCA va 

găzdui în zilele de 23, 24 și 25 
aprilie cea de-a XlV-a ediție 
a campionatelor internaționale 
de gimnastică ale țării noastre. 
Pînă în prezent și-au confir
mat participarea valoroși gim- 
naști și gimnaste din U.R.S.S., 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Ungaria, Iugoslavia.
• LA RUSE s-a disputat

meciul amical de fotbal dintre 
echipa locală Dunay și selec
ționata de tineret a României, 
întîlnirea s-a încheiat cu un 
rezultat de egalitate : 1—1
(1—0).

Automobilism
Duminică, televiziunea o- 

feră amatorilor de automo
bilism posibilitatea de a a- 
sista în direct la un Măre 
Premiu — ceb al Spaniei. Se 
poate spune că este prima 
dată cînd publicul nostru va 
asista, prin intermediul ru
bricii „Duminica sportivă" 
la o competiție de acest gen; 
să nu uităm că în țări
le în care se desfășoară, 
cursele de automobile pe cir
cuit constituie sportul cu cei 
mai mulți spectatori. 

reuniuni rezervate celor mai< 
bufti sportivi bucureșteni, în 
cadrul manifestărilor dedica
te aniversării Semicentenaru
lui Partidului. Astăzi și mîi
ne, în sala Floreasca, de 
la orele 17,30 și, respectiv, 
9.30 intră în concurs halte
rofilii. La piscina 23 Au
gust, în continuarea sezonului 
competițional deschis de me
ciul masculin cu Polonia și 
Campionatul național de primă
vară, ne vom reîntîlni cu îno
tătorii fruntași prezenți, de data 
aceasta, pe bloc-starturile „Cu
pei Semicentenarului". Con- 
corsul este programat în două 
secvențe : astăzi și duminică, de 
Ia orele 18.

• BASCHET. Azi și mîine, 
sala sporturilor Floreasca va 
găzdui dubla întîlnire dintre 
selecționata țării noastre și cea 
a Cehoslovaciei. Partidele sînt 
așteptate cu un viu interes, 
deoarece naționala noastră are 
în față un adversar cu o pres
tigioasă carte de vizită, în com
pania căreia ne putem edifica 
asupra stadiului de pregătire al 
echipei recent înapoiate din An
tibes. Lotul român va fi ace
lași din proaspătul turneu; iar 
din cel cehoslovac nu vor lipsi 
Zidek (complet restabilit după 
accident), Ruzika, Zednicek și 
Mifka. Partidele vor începe 
sîmbătă la ora 20,15 și dumini
că. la ora 11,30.

• HANDBAL. Incepînd de 
duminică, terenurile de handbal 
își vor redeschide porțile și ca
valerii fluierului vor da sem-; 
naiul de începere a „ultimei 
reprize" din campionatul mas

ora 20 ; Teatrul ,,Ton Vasilescu» î , 
MINI-JAZ CU MAXI-HAZ — ora
19.30 ; Circul ,,Globus" : CIRCUL \
NOU DIN MOSCOVA — orele 10 '
și 19,30 ; Teatrul Giuleștt : GÎLCE- 
VILE DIN CHIOGGIA — ora 
19,30.

^nema
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 

rulează la Patria (orele 9; 11,30; 
14; 16,30; 19; 21,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : ru
lează la Favorit (orele 9; 12,30; 
16; 19,30)

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI : 
rulează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), Excelsior 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Modern (orele 8,30; 10,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Bucegi (orele 10; 15.30; 19,30) Giu- 
lești (orele 16,15; 19,15), Miorița 
(orele 10; 14,30; 18,30), Arta (orele 
10,30; 14,30; 19).

POIENELE ROȘII : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 11,45; 14; 16,30; 
18,45; 21).

DOAR UN TELEFON î rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

BUTCII CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la București 
(orele 8: 10; 12,15: 14,30; 16.45; 19;
21,15)

SECRETUL DIN SANTA VIT
TORIA : rulează la Victorih (o- 
rele 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,15), 
Floreasca (orele 15,30: 18; 20,30).

ANACONDA, 800 DE LEGHE 
PE AMAZOANE : rulează la Tim
puri Noi (orele 9,15—18.30 în con
tinuare).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Feroviar (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 21),
Melodia (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18,30: 20.45), Gloria (orele 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ADIO, GRANADA : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,45), Flamura (orele 9; îl; 
13,30; 16; 18,15: 20.30).

TREC ZILELE : rulează la în
frățirea (orele 15,30; 17,45 : 20).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Buzeștl 
(orele 15,30; 18; 20,30), Flacăra (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

LOS TARANTOS : rulează la 
Dacia (orele 8.30—20,30 în conti
nuare).

INGERD NEGRI : rulează la 
Lira (orele 15.30: 19).

CLANUL SICILIENILOR : rulea
ză la Unirea (orele 15,30; 18; 20.15), 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMA RELICVĂ : rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30; 17.45: 
20)

BĂNUIT E MORTUL : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45: 20).

ÎNCEPUTUL : rulează la Pacea 
(ora 20).

UN ITALIAN IN AMERICA : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează Ia Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) , Vitan (orele 15,30: 18; 20.15).

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Aurora (orele 9: 11.15; 13,30: 15,45: 
18; 20,15), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15: 20.30).

ROMEO ȘI JULIETA : rulează 
la Viitorul (orele 16: 19,30).

MEXIC ’70 : rulează la Moșilor 
(orele 15: 16.45; 18,45: 20,45).

VAGABONDUL • rulează la 
Munca (orele 15,30: 19,15).

GENOVEVA DE BRABANT î 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18;
20.15) .

RENEGATA : rulează la Rahova 
(orele 15,30; 18; 20.15)

MAYERLING : rulează la Laro- 
met (orele 15,30: 18,30).

STRĂINUL : rulează la Central 
(orele 9,30; 18,30).

DRAGOSTEA LUI ALIOȘA : ru
lează la Central (orele 13,30; 16).

DIRECTORUL NOSTRU : rulea
ză la Lumina (orele 16; 18,30;
20,45).

TOM ȘI JERY : rulează la Cine
mateca — Union (ora 9), SIN- 
BAD MARINARUL : (orele 10,30 ; 
12,30; 14,30), HERALD ÎNFRUNTĂ 
PERICOLUL (ora 16,30), PRO
GRAM DE SCURT METRAJE: 
(ora 18,45), MINISTERUL GROA
ZEI (ora 21).

SÎMBĂTĂ 17 APRILIE

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă : 
ȚARA SURISULUI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I.L. Caraglale" 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20 ; (Sala 
Studio) : GLUGA PE OCHI — ora 
20 ; Teatrul de Comedie : CHER 
ANTOINE __ ora 20 ; Teatrul
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA —ora 19.30 ; (Cal. Victo
riei) : LA GRĂDINA CĂRĂBUȘ 
—ora 19,30; Teatrul „C. I. .Notțaya" 
(Bd. Magheru) : OMUL CARE... 
— ora 19,30 ; (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20 ; Teatrul 
Evreiesc de Stat : PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30 ; Teatrul 
..ȚĂNDĂRICĂ» (Cal. Victoriei) : 
MIUL COBIUL — ora 10 ; RECI
TAL DE MUZICĂ ȘI DANS — 

culin’ al Diviziei naționale A.^, 
întorși acasă, „ambasadorii"* 
handbalului românesc își vor’1 
relua deci, pentru 6 săptămîni," 
antrenamentele cotidiene și me-« 
ciurile de campionat în cadrul* 
ultimului tur (III) în aer liber. 
In Capitală se vor desfășura^ 
două partide: Dinaimo Bucu- 
rești-Dinamo Brașov (teren Di
namo, de Ia orele 11,15) și • 
„Universitatea" București-Voin- 1 
ța București (teren Tineretului, 
de la orele 9). Pentru juniori, « 
turneul final al „Cupei ora
șelor" programează, în sala Di- £ 
■namo, de la orele 8, partidele 
decisive.

• JUDO. Una dintre cele mai > 
tinere ramuri sportive pune în - 
joc titlurile de campioni națio- 
nali 1971 (ediția a treia). Sînt 
prezenți la start peste 100 de * 
tineri judoka ! Tocmai de aceea * 
Federația de specialitate a ho-r 
tărît, pe deplin justificat, ca / 
înaintea începerii tururilor eli- J 
minatorii să aibă loc un sumar ; 
examen al cunoștințelor tehnice • 
ale participanților (o măsură ' 
similară mai putem întîlnl la 
„naționalele" atleților, cînd , 
trebuiesc îndeplinite, în preala- - 
bil, o serie de haremuri obliga
torii). Alături de campionii edi- £ 
ției trecute, printre care Boșcu, 
Herman, Gh. Vasile va fi inte
resant de urmărit asaltul proas- 
peților campioni de juniori La- » 
zar, Moldovan, Dumitru, Hîr« 
șan, Roman. Astăzi dimineață, . 
de la orele 9, pe „tatami“-ul 
din sala Floreasca, au loc tu- M 
rurile eliminatorii, Mîine, de la ’ 
aceeași oră, vom putea urmări * 
semifinalele și finalele. *

DUMINICA 18 APRILIE
Opera Română : TRIPTIC DE 

balete românești — ora 11 ; 
RIGOLETTO — ora 19,30 ; Teatrul * 
de Operetă ; SINGE vienez — 
ora 10,30 ; SUZANA — ora 15,30 ; ' 
VĂDUVA VESELA — ora 19,30 ; j 
Teatrul Național „I. L. Caragiale» 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — orele 10 ,
și 20 ; PĂRINȚII TERIBILI — ora
15.30 ; Teatrul „Lucia Sturdza Bu- i
landra» (Schitu Măgureanu) : 3
D-ALE CARNAVALULUI — ora
10 ; PLAY STRINDBERG — orele S 
15 și 20 ; (Sala Studio) : GLUGA • 
PE OCHI — ora 20 ; PURICELE £ 
ÎN URECHE __ ora 15 ; Teatrul
de Comedie : MANDRAGORA — • 
ora 10,30 ; DISPARIȚIA LUI 
GALY GAY — ora 20 ; Teatrul , 
Mic > TIMP ȘI ADEVĂR — ora 
20; DOI PE UN BALANSOAR — 
ora 10,30 ; CUM SE JEFUIEȘTE O _ 
BANCĂ — ora 15,30 ; Teatrul «* 
,,C. Tănase" (Sala Savoy): MICUL * 
INFERN — orele 16 și 19,30 ; (Cal. ; 
Victoriei) : SONATUL LUNII ___ >•
ora 11 ; LA GRĂDINA CĂRA- ? 
BUȘ — ora 19,30 ; Teatrul '* 
„C.I Nottara» (Bd. Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora W.30; 
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — ora
15.30 ; (Sala Studio) : CERCUL
MORȚII — ora 10,30 ; O LUNA * 
LA ȚARĂ — ora 16 ; SUS PE - 
ACOPERIȘ... ÎN SAC — ora 20 ; *
Teatrul „Ion Creangă" : PINOC- - 
CHIO — ora 16; Teatrul Evre- * 
iese de Stat : TRANSFUZIA __ <
ora 11 ; PE PLACUL TUTUROR — #
ora 19,30 ; Teatrul „Țăndărică» 2 
(Cal. Victoriei) : NOCTURN IV *
— ora 21,30 ; (Str. Academiei) : >
DE CE A FURAT ZMEUL MIN- * 
GEA — ora 11 ; Teatrul „Ion Va- * 
silescu» : MINI-JAZ CU MAXI- .’'4 
HAZ — ora 10 ; FETELE DIDINEI **
— ora 19,30 ; Circul „Globus» : p 
CIRCUL NOU DIN MOSCOVA «
— orele 10 ; 16 ; și 19,30 ; Teatrul
Giulești : FREDDY _ ora 10 ; '■
COMEDIE CU OLTENI — ora 
19,30.

SÎMBĂTĂ, 17 APRILIE 1971 
PROGRAMUL I

• 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune în limba germană • »
18,00 Bună seara, fete ! Bună sea- '
ra» băieți ! • 19,00 Tineri poeți 
cîntă patria • 19,15 Publicitate • '*
19,20 1001 de seri > 19,30 Telejur- *
naiul de seară • 20.00 50 de ani •»
în 50 de evocări • 20,10 Tele-en- 
ciclopedia • 21.00 Baschet mas- a 
culin : România — Cehoslovacia 4» 
(repriza a Il-a), Transmisiune di- '' 
rectă de la Sala Sporturilor Fio- ’ 
reasca • 21,30 Film serial : In- J 
coruptibilii Povestea lui Jinnie 
Smith • 22,20 Telejurnalul de 
noapte • 22,35 Rapsodie de pri- ,
măvară — spectacol de varietăți « 
folclorice • 23,30 Cîntă și dansea- Ș. 
ză pentru dumneavoastră Frank •
Sinatra, Rita Hayworth șl Kim ",
Novak.

PROGRAMUL II

• 20,00 Seara melomanului. Mic 
ghid al Simfoniei (II) • 20,50 Arta ] 
plastică românească peste hotare w
• 21,05 Buletin de știri. Sport • 
21,15 Publicitate • 21,20 Reportaj
pe glob. Cele mai mici state de x 
pe harta Europei (Monaco, Ando- $
ra, Lichtenstein, San Marino, ’’
Malta, Vatican) • 21,50 Seară mu- 2 
zicală pentru tineret Cîntă or- 
chestra Sincron.

DUMINICĂ, 18 ’APRILIE 1971 
PROGRAMUL I

• 8,45 Gimnastica de diminea
ță • 9,00 Matineu duminical pen 
tru copii > 10,00 Viața satului • 
11,30 Amfiteatru muzical • 12,00 
De strajă patriei • 12,30 în relua
re la cererea telespectatorilor — 
Muzică populară • 13,00 Emisiu- 
ne în limba maghiară • 14,30 Stu
dioul „N" • 15.45 Duminică spor
tivă. Automobilism — marele pre
miu al Spaniei; Fotbal : Româ
nia — Albania — în prelimina
riile turneului olimpic Transmi- « 
siune de la Stadionul Republicii
• 18,00 Cîntare patriei — con-
curs coral interjudețean • 19,15 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară • 20,00 50 de ani în 50 
de evocări 20,20 Cîntece și flori 
— miîzteă pbpulară, < Stele... 
Spectacol internațional de va
rietăți • 22,50 Telejurnalul de 
noapte. >■*

PROGRAMUL n

• 20,00 Reîntîlnire cu personaje 
îndrăgite de copii — Prinț și cer
șetor • 20,25 Carnet bucureștean 
• 20,35 Un maestru al filmului 
de montaj : Frederic Rossif • 
22,05 Buletin de știri • 22,10 Re
luarea serialului de sîmbătă seara



LUPTE VIOLENTE PE
CONTURILE DIN INDOCHINA

• UN PURTĂTOR de cu- 
vînt al comandamentului a- 
mericano-saigonez a recu
noscut că cei aproape 4 000 
de soldați ai regimului 

vThieu-Ky, angajați într-o o- 
perațiune de degajare a ba
zei nr. 6, nu au reușit sâ 
progreseze, înregistrîndu-se 
doar „angajamente sporadi
ce". In acest fel, baza sai- 
goneză nr. 6 rămîne în con
tinuare încercuită de forțe 
ale Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de 
Sud. Potrivit ultimelor știri, 
lupte între trupele america- 
no-saigoneze și cele ale 
F.N.E. se înregistrează cu o 
tot mai mare frecvență în 
zona Deltei fluviului Me
kong și în apropiere de Sai
gon.

• UNITĂȚI ale Frontului 
de unitate națională din 
Cambodgia au atacat ieri 
după-amiază o bază deținută 
de trupele saigoneze în a- 
propierea localității Kom- 
pong Cham. După ce au de
clanșat un puternic foc de 
mortiere asupra inamicului, 
forțele patriotice cambod
giene au pătruns în. perime
trul defensiv al poziției ina
mice, angajînd lupte corp la 
corp. De aceea nici aviația 
americană, chemată în spri
jinul saigonezilor, n-a putut 
interveni. în același timp 
alte unități ale Frontului de 
unitate națională au acțio
nat în diverse puncte din 
zona Kompong Cham, îm- 
piedicînd orice sprijin tere
stru pentru saigonezii aflați 
în' mare dificultate la baza 
amintită.

Siria aniversează 25 de ani de la cucerirea independenței. 
La 17 aprilie 1946 ultimii soldați străini au părăsit teritoriul 

țării. în fotografie, o imagine din Damasc.

e|h a e
ROMÂNIA

la Tirgul 
de la Tokio

TOKIO 16 — Corespon
dentul Agerpres, Florea 
Țuiu, transmite : în capitala 
niponă a fost inaugurată cea 
de-a noua ediție a Tîrgului 
internațional. Participă 2 200 
de firme și întreprinderi de 
comerț exterior din 22 de 
țări, printre care și Româ
nia.

Pavilionul românesc expu
ne o gamă variată de produse 
chimice și farmaceutice, de 
produse mineraliere, textile, 
broderii, confecții și tricota
je. Sînt prezentate garnituri 
de mobilă, numeroase sorti
mente de covoare, articole 
de artizanat Pavilionul or
ganizat de Camera de 
comerț din București, are și 
un birou de informații al 
O.N.T, iar Publicomul și 
Rcimfilmul înfățișează în 
panouri și fotografii dife
rite aspecte ale vieții social- 
economice din România.

Tîrgul rămîne deschis 
pînă la 5 mai ; Ia*'26 apri
lie, va fi organizată „Ziua 
României" la această expo
ziție-

A

securității europene

• ÎNTRE Republica Demo
crată Germană și Republica E- 
cuatorială Guineea au fost sta
bilite relații diplomatice la nivel 
de ambasadă — informează a- 
genția A.D.N. Acordul în acest 
sens a fost semnat la 14 aprilie, 
la Santa Isabel, capitala Repu
blicii Eucatoriale Guineea.

Primul ministru al Suediei, 
Olof Palme, care se află într-o 
vizită oficială în Austria, a ținut 
o conferință la Societatea pentru 
politica externă și relații in
ternaționale din Viena. Confe
rința a abordat pe larg aspecte 
ale poziției și rolului țărilor 
mici în lume. în context, pre
mierul suedez a relevat contri
buția statelor mici și mijlocii la 
destinderea internațională. „Aici, 
în Europa, a spus el, observăm 
strădaniile active ale țărilor 
mici ale continentului pentru o 
conferință a securității europe
ne. Noi, în Suedia, credem că 
o reuniune bine pregătită, cu 
participarea tuturor națiunilor 
interesate, poate contribui la 
destindere în Europa".

Premierul suedez a reliefat 
apoi rolul Organizației Națiuni
lor Unite în opera de destindere 
și pace și a apreciat, totodată, 
că „absența R. P. Chineze din 
O.N.U. este un fapt care dău
nează serios organizației mon
diale".

Kekkonen, a participanților la 
simpozionul internațional con
sacrat problemelor securității 
europene, care a avut loc în zi
lele de 14 și 15 aprilie la Hel
sinki. In comunicat se arată că, 
în legătură cu problema • convo
cării unei conferințe general- 
europene asupra securității, pre
ședintele Kekkonen a declarat : 
„Consider că în cazul în care 
va avea loc o conferință privind 
securitatea europeană, aceasta 
nu va fi singura. Ea va fi urma
tă- de noi conferințe general-eu- 
ropene, la care problemele vor 
fi discutate pas cu pas. ,

Consiliul Mondial al Păcii a 
dat publicității un comunicat in 
legătură cu primirea de către 
președintele Finlandei, Urho

Presiuni asupra
dolarului

Deputatul britanic John Men
delson a publicat un articol în, 
săptămînalul londonez „TRI
BUNE" consacrat problemei con
ferinței asupra securității euro
pene. „Propunerea pentru ține
rea unei conferințe în problema 
securității europene — scrie 
deputatul britanic — se află în 
discuție de cîțiva ani și a sosit 
timpul ca*ea să devină acum o 
politică practică". Este necesar 
— continuă autorul — ca Parti
dul laburist să exercite o puter
nică presiune asupra lui Eduard 
Heath și Alec Douglas Home 
pentru a-i determina să-și 
schimbe atitudinea de pînă acum 
față de propunerile privind con
vocarea conferinței. Trebuie să 
cerem o politică activă din par
tea guvernului britanic, pentru 
ca el. să fie de acord cu convo
carea unei serii de conferințe 
asupra securității europene, 
subliniază deputatul John Men
delson.

NAȚIONALIZĂRI ÎN 
ALGERIA

• BUNURILE a două mari 
companii americane care acti
vau în Algeria — societatea pe
trolieră „Esso Africa", filiala 
lui ,,Standard Oil Company", și 
societatea minieră „Newmont 
Mining» — au fost naționaliza
te. anunță un comunicat datnu- 
blicității la Alger.

Poțriyit comunicatului. în ba
za unor acorduri intervenite în
tre guvernul algerian și cele 
două companii, acestea urmează 
să primească o indemnizație e- 
șalonată pe ’ mai multe etane.

• AGENȚIA Taniug infor
mează că un grup de reporteri 
ai Radioteleviziunii din Belgrad 
a plecat într-o vizită de șase 
săptămîni în R.P. Chineză. Este 
pentru prima oară, menționea
ză agenția, cjnd o echipă de a- 
cest fel din Iugoslavia vizitea
ză R.P. Chineză.

„THE WASHINGTON POST" a publicat 
o caricatură sugestivă : „necesitățile in
terne" sînt strivite de... „cheltuielile mili
tare" și de „măsurile antiinflaționiste".

. INTERN A- 
• TIONAL HE

RALD TRIBU
NE își punea a- 
cum cîteva zile 
întrebarea dacă 
dolarul este o 
victimă a războ
iului din Viet
nam. Indiciile 
enumerate con
verg spre un 
răspuns afirma
tiv: despre soar
ta dolarului se 
vorbește de rău 
în marile bănci 
vest ■ europene, 
mai ales de 
săptămînă 
coace ; ministrul 
d& finanțe al 
R.F.G., Alex 
Moller, în vizi
tă în S.U.A. în
cerca să se asigure că vor fi 
luate măsuri pentru a pre
veni continuarea crizei dola
rilor aflați în circuit finan
ciar vest-european. S-au au
zit deja vești neliniștitoare : 
„o incipientă criză moneta
ră inter-occidentală", „deva
lorizarea dolarului", „reeva
luarea mărcii vest-germane", 
„cereri ale unor bănci vest- 
europene de a converti o 
parte din dolari în aur“. 
Nici S.U.A. și nici R.F.G. nu 
sînt dispuse să întreprindă 
vreo măsură drastică și a- 
ceasta a ieșit clar în eviden
ță în timpul vizitei lui Mol
ler peste ocean. Inflația de 
dolari (20 miliarde) în străi
nătate persistă în ciuda îm
prumuturilor operate de

Premiile
Oscar"

la

5 S.U.A., in \aloare de 3 mi-
liarde de dolari, de la băn- 

. ► cile vest-europene. Multor

I
experți americani compe- 
tenți începe să li se pară — 
scrie ziarul american — că 
dacă țara nu se retrage foar
te curînd din războiul . din 
Indochiria, dolarul însuși ar 
putea deveni o victimă a 

'conflictului. Războiul a fost 
• cel mai mare contribuabil 

la deficitul cronic al balan
ței de plăți a S.U.A.". După 
cifrele furnizate de Departa
mentul comerțului, acest de
ficit — 11,4 miliarde dolari 
în i97o _ a fost cel mai mare 
de la cel de al doilea război 
mondial. în 1989, de exem
plu, cheltuielile militare a- 
mericane pentru războiul 
din Vietnam au totalizat 27 
miliarde dolari. Pe lingă 
ceea ce au cheltuit deja, Sta- 
tele Unite și-au asumat obli- 

< ga|ia de a plăti pînă Ja 750 
miliariTe dolari în anii vii- 

% tori ca o consecință directă 
a războiului. Aceasta echi- 

£ valează aproximativ cu pro- 
< dusul național brut al State- 
< lor Unite în 1969 ; înseamnă 

deci că fiecare american în

viață în anul 1969, va fi 
cheltuit aproape un an întreg 
de viață 
vrînd 
costul 
nam. __
cîeri, sumele cheltuite 
FIECARE LUNA 
războiul din Vietnam ar 
tea :

a) să acopere costul 
mentelor pentru a pune 
păt foamei în rîndul a 
milioane de americani;

b) să permită creșterea de 
peste două ori a alocațiilor 
de asigurări sociale plătite 
unui număr de 20 milioane 
de americani.

Anunțarea de către pre
ședintele Nixon a unor suc
cesive retrageri de forțe ar
mate din Vietnamul de sud, 
se vrea „un antidot" împo
triva deficitului de anul tre
cut, împotriva celui din a- 
cest an (după aprecierii^ 
unor specialiști — G miliar
de dolari, dacă nu sînt ope
rate toate retragerile și nu 
este combătută cu energie 
inflația). Pe de altă parte, 
președintele Nixon sugerea
ză că situația s-ar putea 
îmbunătăți dacă se contează 
pe „o delicată tranziție de la 
o economie de război Ia una 
de pace" întovărășită de „a- 
nuinite sacrificii" : menține
rea procentului de șomaj la 
4,9 a unui deficit de 10—12 
miliarde dolari în 1971 și a 
anunțării unor noi taxe. Dar 
realitățile demonstrează că 
suferințele dolarului nu pot 
fi înlăturate decît prin revi
zuirea drastică a politicii 
Washingtonului. Singura so
luție o reprezintă retrage
rea trupelor americane din 
Peninsula Indochineză, redu
cerea bugetului de război și 
oprirea cursei înarmărilor 
care sleiește economia ame
ricană.

DOINA TOPOR

lucrînd vrînd-ne- 
pentru a acoperi 

războiului din Viet- 
Potrivit unor apre- 

ÎN 
pentru 

pu-
ali-
ca-
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Joi seara au fost decernate 
Hollywood premiile ,,Oscar“ pe 
anul 1970. Glenda Jackson a fost 
declarată cea mai bună actriță a 
anului pentru rolul principal in
terpretat în filmul american 
,,Women in Iove" (Dragoste de fe
mei). Premiul pentru cel mai bun 
actor a revenit americanului 
George Scott, interpretul rolului 
generalului Patton din filmul cu 
același nume. De altfel, ,,Patton", 
care, prezintă cîteva episoade din 
timpul ultimului- război mondial, 
a fost considerat „cel mai bun 
film-al anului" El a primit mai 
multe dintre ,,Oscar“-urile distri
buite joi seara : premiul pentru 
regie (Franklin Schaffner), premi
ile pentru cel mai bun subiect și 
cel mai bun scenariu (Francis 
Ford Coppola și Edmund Nortle), 
premiile pentru cea mai bună 
imagine, cea mai bună bandă so
noră și cele mai bune decoruri.

Premiile pentru cele mai bune 
roluri secundare au revenit actri
ței britanice Helen Hayes, inter
preta pasagerei clandestine din fil
mul american „Airport» (Aero
port), și actorului britanic John 
Mills, pentru rolul pantomim din 
filmul american „Ryan’s daughter" 
(Fiica lui Ryan).

Producția italiană „Anchetarea 
unui cetățean în afara oricărei 
bănuieli" a fost declarat cel mai 
bun film în limbi străine al anu
lui.

• ECHIPA de tenis de masă 
a Statelor Unite ale Americii, 
care se află într-o vizită în 
R.P. Chineză la invitația foru
rilor de resort din această țară, 
a părăsit Pekinul cu destinația 
Șanhai. Membrii, echipei de te
nis de masă a S.U.A. au Vizi
tat. înainte de a părăsi Pekinul, 
Universitatea din capitala R.P. 
Chineze, unde au avut o Xntîlni- 
re cu studenți și profesori.

NOU GUVERN TN 
NEPAL
• REGELE Nepalului, Ma

hendra, a format un nou guvern. 
Prim-ministru a fost numit 
Kirti Nîdhi Bista, care a mai 
deținut această funcție înainte 
de 10 aprilie 1970, cînd a demi
sionat. prerogativele de șef al 
guvernului fiind preluate atunci 
de suveranul ncpalez. Ghehen- 
dra Bahadur Radjbhandari își 
menține postul de ministru de 
externe și în actualul guvern.

• MINISTERUL Ordinii Pu
blice din Grecia a anunțat des
ființarea lagărelor de detențiu
ne din Leros și Oropos. Totoda
tă, s-a precizat că, după pune
rea în libertate a 234 de deți
nuți politici, mai rămîn în de
tențiune " încă 50 de persoane 
care vor fi trimise în diverse o- 
rase din provincie.

ORIENTUL APROPIAT

A
m zburat spre Miinchen 
cu... Johann Strauss. 
Nu-i nici o greșeală. 
Avionul companiei au
striece AUA în care 
ne-am îmbarcat la Vie

na purta numele lui Johann 
Strauss. Dintre ramele unui 
tablou, regele valsului privea 
cu părintească indulgență pe 
pasagerii navei aeriene dar 
aceștia păreau prea puțin pre
ocupați de ilustrul perso
naj. La ceasurile înserării și 
mai ales într-un sfîrșit de 
săptămînă (care coincidea cu 
un final de vacanță), călăto
rii dovedesc disponibilități 
reduse pentru contemplare, 
refuză ispitele sentimenta
lismului, devin pradă unei- 
nervozități pe care o percepi 
chiar dacă zîmbetele le-au 
rămas împietrite pe chipuri. 
Duminică seara, pasagerii nu 
cnai bat la porțile fanteziei, 
iar Johann Strauss îi lasă 
indiferenți. îi obsedează doar 
viteza, minutele, orarul _ de 
zbor care, deseori, dărîmă 
statuile punctualității.

La Miinchen sosim pe în
tuneric dar aeroportul nu-și 
îngăduie somnolența. Plicti
coasele formalități ale ștam- 
pilării pașapoartelor se con
sumă în cîteva minute, după 
rare ne îndreptăm către ho
tel...

Călătorul care străbate 
distanțele ' europene pe ca
lea aerului, descinde, de obi
cei, la începutul voiajului 
său, în capitala țării pe ca
re o vizitează. De astă dată, 
biletul de avion contrazice 
obișnuințele. Aeroportul nr. 
1 al Republicii Federale a 
Germaniei este . cel de la 
Frankfurt am Main după ca
re urmează Munchenul. Noua 
„poartă aeriană" de la Koln- 
Bonn n-are mari stagii de 
serviciu în traficul interna
țional. Dotările tehnice îi a- 
sigurp șanse reale în compe
tiție dar rămîne un handi
cap : capitala vest-germană 
nu este nici cel mai mare și 
nici cel mai atracțios oraș al 
țării. Unii au descris-o, iro
nic, drept o așezare de pen
sionari ajunsă capitală sub 
semnul unui provizorat per
manentizat. Alții amintesc 
de Beethoven și par să ob
serve doar Rhinul cu frumu
sețile lui cîntate în stihuri 
celebre. Bonn-ul îmi va fi 
sfîrșit de itinerar. Pentru că 
obișnuințele nu sînt pretu
tindeni aceleași...

I
ntr-un decembrie frigu
ros — deoarece la Miin- 
chen iernile n-au blîn- 
deți sudice — un coșar 
tînăr și plin de visuri 
a devenit obiectul aten

ției generale. Coșarul este a- 
ducător de noroc — se spu
ne — și oamenii îl privesc 
de obicei cu simpatie (în a- 
fara cazurilor de conflict din 
motive... profesionale, cînd 
superstiția nu poate încălzi 
sobele). Dar tînărul și visă
torul coșar din Miinchen 
n-a ajuns o persoană impor
tantă grație hainelor sale în
negrite de cărbune, ci unui 
fericit eveniment : în decem
brie 1957, în familia sa s-a 
născut un nou locuitor al 
Miinchenului. Cel care avea 
să ridice populația orașului 
la cifra de 1 000 000 locuitori. 
Povestea a răscolit într-o a- 
senienea măsură orgoliul lo
cal îneît ghidul ilustrat al o- 
rașului a preferat să-1 po
menească pe modestul coșar 
înaintea regilor și prinților 
ale căror statui veghează bu
levardele.

Limbajul tipăriturilor turis
tice este, uneori, derutant : 
aflăm astfel, din același 
ghid, că sub raportul dimen
siunilor Munchenul înseam
nă... 200 de principate de Mo
naco. Desigur, se pot face 
comparații în ceea ce priveș
te kilometrii pătrați dar, în 
anumite cazuri, dincolo de 
cifre se ivește o prăpastie. 
Monaco și Miinchen n-au co
mună decît originea nume
lui...

Trăsăturile unui oraș se 
descifrează cu dificultate în 
noapte. Reclamele de neon 
cu zburdălnicia lor îneîntă- 
toare și felinarele ce zmulg 
întunericului doar fîșii de 
stradă nu-ți îngăduie să în
registrezi cu exactitate pei
sajul urban. Trecem pe lin
gă palate impunătoare, oco
lim statui de împărați, aler
găm pe bulevarde largi ca și 
pe străzi înguste, gîtuite de 
lucrări edilitare. Privirea 
descoperă ziduri masive ce

se adresează trufașe timpu
lui. Parcă lipsesc grația, fan
tezia descătușată. Zidurile a- 
cestea nu degajă ritmurile 
poeziei, ci ordinea perfectă a 
fortăreței cu legile ci severe. 
Odeonsplatz cu palatul ce a 
servit odinioară drept reșe
dință regală, cu biserica în 
stil baroc din vecinătate și 
cu edificiile nco-clasice poa
te oferi o imagine „fotogeni
că", mai ales în vară cînd 
cafenelele invadează trotua
rul cu măsuțele lor. Dar 
transplantul de Grecie anti
că operat în Konigsplatz este 
straniu. Nu m-a deranjat 
contrastul străzii pentru că, 
în fond, nici la Atena cînd 
cobori de pe Acropole nu te 
întîmpină antichitatea. Co
loanele de la Miinchen mi 
s-au părut însă, reci, nu-mi 
comunicau nimic. Le lipseau 
lumina și culoarea sudului...

La hotel rămîn puține mi
nute: gazdele ne invită la
„Wein Stadel", o cîrciumioa- 
ră din secolul XV, cu mese 
de lemn înghesuite în încă
peri strimte. Privesc în jur: 
toate generațiile — de la 
pensionari gîrboviți pînă la

zgomotos, exploziv. „Platzl" 
este și hotel și restaurant și 
teatru folcloric. De fapt, tea
trul se află în restaurant iar 

.amîndouă în aceeași clădire 
cu hotelul. Butoiașe cu bere 
sînt instalate pe mese și 
consumatorul arc senzația 
coborîrii în pivniță. Pe sce
nă se dansează, se cîntă. Cu
pletele ajung și la politică. 
Munchenul este fief-ul lui 
Franz Josef Strauss și deci 
săgețile ironiei se îndreaptă 
către cancelarul Brandt. 
Ceștile cu bere sînt ciocni
te zgomotos și voci răgușite 
se adună într-un cor dezor
donat...

A
m rămas două ore în 
tovărășia lui Diirrer, 
Rubens și Rembrandt 
Ia Alte Pinakotek, am 
zăbovit sub cupola unor 
catedrale gotice și am 

privit dantelăria de piatră a 
Rathausului. Dar, într-o du
pă amiază n-am imitat pe 
turiștii care aleargă pînă la 
extenuare între un palat și 
o catedrală, printre ziduri a- 
fumate și am preferat să mă 
îndrept către Schwabing.

ORAȘUL
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liceeni îndrăgostiți. Am sen
timentul că asist la un ri
tual, ca rugăciunea de du
minică dimineața.

Tîrziu în noapte, întreprind 
o promenadă pe Maximilian- 
strasse. Este pustiu. De alt
fel, mai ales în iarnă, străzi
le se golesc îndată după ce 
lacătele au apărut pe ușile 
magazinelor. într-o jumăta
te de oră, după un acces .de 
febră automobilistică, orașul 
începe să dormiteze. Miin- 
chenezul se retrage devreme 
în fața televizorului, privind 
grijuliu scurgerea minutelor 
și calculînd savant ceasurile 
de somn. Mai există, firește, 
și localurile de noapte cu 
domnișoare adunate de pe 
toate continentele ca să-și 
expună nuditățile. Bineînțe
les, sîntem departe de Ham
burg cu acel Reperbahn ca
re bate toate recordurile în 
materie. Dar „instituțiile mai 
modeste ale Miinchenului 
sînt, în fapt, un gen de „re
zervații turistice", destinate 
cu precădere posesorilor de 
dolari. Dolarul a slăbit, mar
ca este puternică și totușj 
„regele valutei» continuă să 
fie vînat cu încăpățînare...

Berăriile au o notă apar
te : ele fac parte din deco
rul miinchenez. în fața hal
bei cu bere, o forță ocultă 
răpește parcă reținerea tra
dițională, simțul ordinei. 
Miinchenezul devine atunci

O revistă pe care o citisem 
Ia București afirma într-un 
titlu că Schwabingul este 
„satul trăznit al Miinchenu- 
lui". Privit din mașină „sa
tul trăznit" pare un cum
secade cartier burghez. Poa
te ploaia care a anulat spec
tacolul străzii să poarte vi
na. Oricum, singurul ele
ment „de culoare" care iese 
în relief îl furnizează pleto- 
șii ce șterg pavajul străzii cu 
pardesiele lor maxi. O con- 
tesă*Scriitoare, citată de ace
eași revistă, pretindea la 
sfirșitul secolului trecut, că 
„Schwabing nu este o loca
litate, ci o stare de spirit", 
ceea ce ar semnifica refuzul 
banalului cotidian și plăce
rea de a-1 tulbura pe bur
ghezul mărginit. Schwabin
gul prezentului mi s-a părut 
un business destinat unor ti
neri blazați care caută anti
dotul plictisului. 200 ateliere 
de pictură, 400 restaurante, 
200 magazine de modă și a- 
proape tot atîtea de antichi
tăți s-au instalat în acest 
cartier din nordul Miinche- 
nului. Negustori cu imagina
ție valorifică setea de inso
lit a unei generații care, 
parcă, a epuizat toate dis
tracțiile și se trezește golită 
de sentimente în fața unui 
șir de „boutiques" care au 
abandonat legile frumosului 
pentru a cultiva extravagan-

J *i Un articol din oficiosul egiptean
► „Al Ahram“ Noi percheziții la Amman
► • ÎNTR-UN articol publicat
► în oficiosul egiptean ,,A1 Ah-
» ram", redactorul-șef al ziarului.
► Mohammad Heykal, se referă la
* „știrile potrivit cărora Wa-
I shin'gtonul a sugerat Israelului
k o retragere parțială de 40 kilo-
► metri la est de Canalul de Suez,
► propunere la care Israelul a
* răspuns că nu este dispus . să
J se retragă cu mai mult de 10
J sau 15 kilometri". 
k Heykal. prezintă astfel punctul
► de. vedere al Republicii Arabe
* Unite față de aceste știri : re-
* deschiderea Canalului de Suez
* nu constituie pentru R.A.U. o 
J ■■ chestiune vitală, așa cum este
► încetarea ocupării de către Is-
► rael a teritoriilor arabe ; nici
► propunerea americană, nici cea
► israeliană „nu satisfac partea 

egipteană, deoarece ambele pro
puneri mențin un avantaj mili
tar în favoarea Israelului" ; pre
ședintele Anwar Sadat, reamin
tește Heykal, a declarat foarte 
clar că retragerea parțială ce
rută de R.A.U. în schimbul re
deschiderii Canalului trebuie 
să meargă pînă la un punct 
situat dincolo de localitatea El 
Arish, aflată la 160 kilometri 
est de Canalul de Suez ; valoa
rea propunerii de redeschidere 
a Canalului, în schimbul unei 
retrageri parțiale, scrie comen
tatorul egiptean, constă în re-

activarea rezoluției Consiliului 
de Securitate din noiembrie 
J967, „care prevede retragerea 
totală a Israelului din teritoriile 
ocupate" ; în consecință, legătu
ra între acțiunea inițială și o- 
biectivul final trebuie stabilită 
clar într-un program calenda
ristic ; „Republica Arabă Unită, 
relevă autorul, nu va accepta 
niciodată restricții asupra de
plasării forțelor sale armate în 
zona Canalului de Suez ;

Regele Hussein a primit joi, 
în prezența premierului Wasfi 
Tall și a altor membri ai cabi
netului, delegații ale locuitori
lor din Amman, Zarka, Mafrâk 
și Madaba — anunță postul de 
radio Amman. Analizând cu a- 
cest prilej, situația din Iordania, 
suveranul hașemit a relevat din 
nou importanța pe care o acordă 
unității țării, subliniind că va 
combate orice activitate care ar 
urmări să semene discordie în 
rîndul națiunii.

Postul de radio Amman a fă
cut cunoscut vineri că unități 
ale armatei iordaniene au efec
tuat noi percheziții în sectoarele 
orașului Amman, descoperind 
arme și muniții. Potrivit postu
lui de radio, aceste arme au fost 
prezentate șefilor misiunilor di
plomatice arabe acreditați în 
Iordania.

ța. O mînă întinsă, o mînă 
cît un etaj al unei case nor
male, semnalizează „Citta 
2000“. Tinerilor avizi de... 
modernitate li se oferă un 
cadru stil ,,belle epoque". O- 
ricum» aglomerarea de ma
gazine, restaurante, cofetă
rii și chioșcuri pe care o rea
lizează „Citta 2000“ pe un 
spațiu de orășel al piticilor 
este uimitoare. Un horoscop 
electric îți dezvăluie doar 
pentru o marcă caracterul și 
destinul. Cartonașele sînt in
troduse în „profetul electro
nic" de o duduie indiferentă. 
După cinci minute apare 
răspunsul avînd dimensiu
nea unui cearșaf de hîrtie. 
Amatorii de profeții se în
ghesuie. Merită să dai o 
marcă pentru iluzia de a-ți 
afla ziua de mîine...

M
unchenul (și nu riumai 
el...) arată ca un veri
tabil șantier. Nu știu 
dacă vina trebuie atri
buită în întregime O- 
limpiadei viitoare, dar 

la un moment dat mă obse
da ideea că în Miinchen nu 
există stradă fără săpături. 
Chiar în Schwabing am na
vigat prin nisip și noroi, 
printre bucăți de piatră și 
movile de pămînt. Asfaltul 
părea mușcat de un animal 
sălbatic.

Ploua trist ca într-o poe
zie bacoviană, turnul Tele
viziunii își pierdea conturu
rile în ceață, dar șantierul 
olimpic continua să fie bîn- 
tuit de febrilitate. Macarale, 
camioane, muncitori cu căști 
se agitau în pofida ploii ca
re nu mai contenea. Grație 
unui amabil reprezentant al 
centrului de presă am deve
nit cronicari de... anticipație 
sportivă. Lîngă niște mache
te, puțin îmbătrînite, ni s-au 
descris construcțiile Ce vor 
găzdui marea .întrecere spor
tivă.

Orășelul olimpic se va a- 
fla pe locul unui fost aero
port. Un aeroport modest: 
Oherwiesenfeld. Numele a- 
cesta ne scoate din domeniul 
sportiv și ne aduce în... is
torie. O singură dată 
modestul aeroport a ieșit din 
anonimat: atunci cînd Dala- 
dier și Chamberlain au ve
nit să încheie nefastele a- 
corduri de la Miinchen. In
terlocutorul nostru — dr. 
Pflanz — ne amintește epi
sodul și adaugă : „Iar rezul
tatele acestor acorduri le ve
dem — cei 78 m înălțime ai 
movilei formate din ruinele 
lăsate de război". De altfel, 
fusesem și la Dachau, în a- 
cel pătrat pietruit denumit 
apellplatz și unde o simplă 
inscripție pe o săgeată indi
catoare m-a tulburat mai 
mult decît sute de pagini ci
tite : Krematorium.

Dar să revenim Ia Olim
piadă. Lucrările pe șantier 
au început în iunie 1969 și se 
vor termina în 1971. Proble
mele cele mai grele n-au pri
vit ritmul construcției ci... 
costul ei. Iniția], cheltuielile 
au fost evaluate la 500 000 000 
DM dar. pe parcurs, caicu
lui s-a dovedit nerealist. In 
prezent, se vorbește chiar de 
dublul sumei. După ce cifrele 
s-au epuizat, iar explicațiile 
privind macheta au ajuns la 
final, am fost invitați să ur
căm în mașini. Destinația : 
șantierul (întîia oară în via
ță cînd am intrat pe pista u- 
nui stadion într-un... „Opel")

Remarc fețele de culoarea 
abanosului ale multor mun
citori. Mai tîrziu aflu că 60 
la sută din cei ce lucrează 
pe șantier sînt străini: afri
cani, spanioli, portughezi, 
turci, italieni etc. De altfel, 
prezența forței de muncă 
străine poate fi observată 
nu numai pe șantiere. în res
taurante s-a micșorat numă
rul chelnerilor germani. Este, 
uneori, preferabil pentru a te 
face înțeles să vorbești ita
lienește decît să comanzi o 
mîncare în germană. Tenul 
tuciuriu al vînzătorilor de 
ziare îi divulgă pe cei veniți 
din Africa de nord. în servi
ciile publice — munci neca
lificate și, categoric, mai 
prost plătite — străinii sînt 
numeroși. Dramele subdez
voltării au consecințe ce pot 
fi depistate și în orașul de 
pe Isar...

Improvizatul cronicar spor
tiv mai are o întrebare : ce 
se va întîmpla cu construc
țiile olimpice după ce corti
na se va coborî peste eveni
mentul din anul viitor ? No
tăm răspunsul : bungalovvu- 
rile vor deveni cămine stu
dențești. Aici se va instala 
Institutul superior de sport. 
Blocurile vor fi puse în vîn- 
zare. Se mizează pe o atrac
ție : locurile de parcare sub
terană ..

Ploua cu îndărătnicie dar 
o zi mai tîrziu, la aceleași 
ore ale amiezii, HeidelberguJ 
ne întîmpină cu soare, căl
dură și o ambianță meridio
nală. „Lufthansa" ne purta
se doar 45 de minute prin 
văzduh.
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