
Cu ce aport se Dejun în onoarea delegației Președintele Consiliului de Stat,

înscrie fiecare
LUMEA IDEILOR

Previziune și per-

P.C. Finlandez

schimb in bilanțul
spectivă • „Dosa
rele viitorului" își

dezvăluie secre-
tele.

zilnic al producției?
(Dialogul nostru cu 
conf. univ. dr- Mi-

hai C. Botez)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a oferit la 
19 mai un dejun în onoarea 
tovarășilor Arvo Aalto, secre
tar general al Partidului Co
munist Finlandez, Ossi Nur- 
minen, secretar al C.C. al 
P.C. Finlandez, și Kerttu Vai- 
nio, secretar al Comitetului 
districtual Helsinki al P.C. 
Finlandez, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., fac o vizită în 
țara noastră.

La dejun au luat parte to
varășii Paul Niculescu-Mizil,

membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ghi- 
zela Vass, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Petre Constantin, 
secretar al Comitetului muni
cipal București al P.C.R., și 
Nicu Bujor, șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

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

parlamentar de prietenie

Austria-Romania

Parcurgem situația statistică inglobînd date privind încărca
rea capacităților din întreprinderile Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini în primul trimestru al anului. 

Realizări, comparații, cifre de sinteză. O întreagă țesătură de 
simboluri matematice reflectînd nivelul atins într-un domeniu 
de cea mai strictă actualitate pentru economia națională — fo
losirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, obține
rea pe această cale a unor importante sporuri de producție. Pe 
ansamblu, precizează documentul din fața noastră, indicele de 
încărcare a capacităților productive din secțiile de bază s-a ri
dicat în trimestrul I la 72,7 la sută, în comparație cu 72,1 rea
lizat în 1970. Traduse la dimensiunea coeficientului de schimb 
cele două cifre etalon înseamnă 2,18 pentru acest an. respectiv 

2,16 în cazul anului precedent.
Prezentînd datele de mai sus nu facem deeft să fixăm jaloa

nele unei investigații pe care ne-o propunem în cîteva între
prinderi 
ca și în 
SCHIMB

Pentru 
la Uzina

Proletari din toate țările, uniti-vă I

tineretuluisub semnul întrebării de acută importanță în prezent 
perspectivă : „CU CE APORT SE ÎNSCRIE FIECARE 
IN BILANȚUL ZILNIC AL PRODUCȚIEI ?" 
început, o radiografie prilejuită de deplasarea noastră 
constructoare de mașini Reșița.

Indicele de înc 
utilajelor din 
nrndnrt.i vp al

încărcare al 
i secțiile 

ale uzinei 
superior ce- 

ministerului 
și peste limi-

x productive 
este nu numai 
lui pe ansamblul 
dar el se situează , ____ _ _
ta atinsă anul trecut sau chiar 
în trimestrul IV 1970, deasupra 
nivelului planificat în primul 
trimestru, ajungînd să fie de 77,3 
la sută. Cifra în sine definește 
cu prisosință suma preocupări-’ 
lor pentru o exploatare cît mai 
firească, mai rațională a zes
trei tehnice a întreprinderii, ast
fel ca fiecare mașină unealtă, a- 
gregat, fiecare utilaj să se în
scrie cu un aport substanțial în 
bilanțul de fiecare zi al produc
ției. Nu poate fi decît de apre
ciat faptul că unele secții — Bo
ghiuri, Forje, Motoare Diesel — 
dețin veritabile performanțe în 
această privință. Grupe întregi 
de mașini âu asigurată o valori
ficare a fondului de timp dis
ponibil tinzînd spre limita ma
ximă. Edificator în această pri
vință ni se pare că^-din catego
ria amintită fac pante îndeosebi 
utilaje de mare complexitate, cu 
un grad de tehnicitate foarte a- 
vansat Să amintim de pildă' >că 
mașinile cu comandă program au 
indicele de încărcare în cazul 
frezelor universale și verticale
— 100. la frezele portale de 92,7, 
mașini de prelucrat roți dințate
— 98,7, strunguri automate — 
88.3, strunguri carusel — 80,9 la 
sută. Ne rezumăm la aceste e- 
xemplificări nu fără a sublinia 
că ele ar putea fi mult mai nu
meroase exprimînd eu esență 
unul din punctele de sorijin 
cheie ale rezultatelor obținute 
de constructorii de mașini reși- 
teni în ultima vreme, la aceas
tă oră deținătorii Steagului de 
întreprindere fruntașă pe țară 
în întrecerea socialistă.

M.I.C.M., este prevăzută o creș
tere a indicelui de încărcare a 
capacităților de producție, de la 
75 la sută în 1971 Ia 83 la sută 
în 1975 în sectoarele de bază.
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit, la 19 mai, delegația 
Grupului parlamentar de prie
tenie Austria-România con
dusă de deputatul dr. Bruno 
Pittermann, fost vicecancelar 
federal al Austriei.

Din delegație fac parte
Otto Libal. președintele
Grupului parlamentar de prie
tenie Austria-România, Adam 
Pichler, Franz Muller, Hans 
Vollmann, Johann Neumann, 
dr. Wolfgang Blenk, Werner 
Melter, deputați, 
bert Guglberger, 
deral.

La primire au 
Ștefan Voi tec,
Marii Adunări 
Gheorghe Stoica, 
Consiliului de Stat, Mihai Da- 
lea, președintele Comisiei pen
tru politica externă a Marii 
Adunări Naționale, Alexandru 
Sencovici, președintele grupu
lui parlamentar pentru relații 
de prietenie România-Austria, 
și Mircea Rebreanu, deputat

și ing. Her- 
consilier fe-

fost de față 
președintele 

Naționale, 
membru al

în M.A.N., secretar al grupu
lui.

A luat parte dr. Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei 
la București, precum și dr. 
Helmut Losch, secretarul 
delegației, și dr. Hans Koch, 
referent de presă, care înso
țesc delegația.

Președintele Consiliului de 
Stat s-a întreținut cordial cu 
parlamentarii Austriei. în 
timpul discuției s-a subliniat 
cu satisfacție că relațiile din
tre România și Austria se 
dezvoltă continuu, în intere
sul ambelor state. Au fost, de 
asemenea, abordate unele as
pecte actuale ale situației in
ternaționale privind înfăptu
irea securității europene, nor
malizarea relațiilor pe conți-' 
nentul nostru și alte proble
me legate de îmbunătățirea 
climatului internațional și asi
gurarea păcii. în acest con
text a fost relevată contribu
ția pe care parlamentarii o 
pot aduce la dezvoltarea co
laborării și înțelegerii între 
popoare, la întărirea păcii în 
lume.

Și în cazul U.C.M.R., ca șl în 
situația oricărei alte între
prinderi, rezultatele pre

zente nu pot decît să îndemne 
și mai energic la evaluarea 
pașilor următori. Ce va fi 
mîine ? Ce veți face în continua
re ? întrebări derivate din în
săși specificul activității econo
mice unde fiecare nouă treaptă 
în timn trebuie să însemne un 
avans în domeniul eficienței e- 
oonomice.

— In acest cincinal, ne infor
ma tovarășul Constantin Pavel, 
șef de serviciu în cadrul

(Continuare în pag. a U-a)

N. UDROIU

Vizita unei delegații
de partid și guvernamentale,

conduse de tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU,

în Republica Populară Chineză,
Republica Populară Democrată

Coreeană și Republica
Democrată Vietnam

Combinatul chimic din Rm. Vîl- 
cea, vedere parțială

La invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez și a guvernului Republicii 
Populare Chineze, o delegație 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, va 
face o vizită oficială de priete
nie în Republica Populară Chi

la începutul lunii iunie.
★

invitația Comitetului Cen- 
al Partidului Muncii 

Coreea și a guvernului 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, o delegație de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se-

I■
a

a
■

rtidului Co- m 
președintele B

Viata 
organizațiilor 

U.T.C. de la zale (I)

k
INTRE PROGRAMUL

DE ACTIVITĂȚI ȘI ACȚIUNILE

Vizita președintelui
Republicii Federale a Germaniei,

GUSTAV HEINEMANN
Institutul

politehnic

f ÎNTREPRINSE O SINGURĂ

CORESPONDENTA —

PERSEVERENȚA
INERȚIEI

Incercind să desprindem unele 
din cauzele care fac ca activita
tea organizațiilor U.T.C. de la 
sate să se situeze undeva sub 
nivelul general al celor din în
treprinderi, școli și instituții — 
fapt constatat de altfel și de 
Congresul al IX-lea al U.T.C. — 
am stat mai multe zile în cîte- 
va comune din județele Arad, 
Bihor, Constanța și Ialbmița. în 
mod intenționat am ales acele 
comitete comunale și comitete 
U.T.C. din cooperative agricole 
de producție cu bune rezultate 
în viața de organizație. Am pro
cedat în acest fel considerînd 
că aici vom găsi nu numai punc
tele deficitare, dar și elementele 
noi pe care să le subliniem pen
tru a fi mai bine cunoscute și 
înțelese.

Un prim punct asupra căruia 
ne-am oprit a fost analiza com
parativă a programelor de ac
tivități. O primă constatare. Fie 
că ne aflăm la Cobadin sau 
I.A.S. Ostrov — jud. Constan
ța, la Sacadat și Valea lui Mihai 
— jud. Bihor, la Modelu — jud. 
Ialomița sau Dorobanți și Sîn- 
tana — jud. Arad, programele 
de activități ale organizațiilor 
U.T.C. prezintă o uimitoare ase
mănare formală. Pentru că in
diferent dacă e construit cu sub
capitole sau numai prin simpla 
înșiruire și numerotare a sarci
nilor, programul de activități

prevede de cele mai multe ori 
mobilizarea tinerilor la mun
că în C.A.P., la învățămîn- 
tul politic, la activitatea cultu
rală, la pregătirea pentru apă
rarea patriei, la colectarea de 
fier vechi sau acțiunile de în
frumusețare comunei. S-ar 
mai putea adăuga abonamen
tele, strîngerea cotizației etc.

Nu avem nimic de reproșat 
acestei enumerări. Ea face o 
trecere în revistă a obiective
lor generale pentru toate orga
nizațiile și pentru toate etapele 
de lucru. Sînt prevăzute ca 
sarcini fundamentale în statutul 
organizației.

Pentru a da un exemplu mai 
concret precizăm că aceste sar
cini sînt reproduse în progra
mul de activități cam în felul 
următor : „Vom mobiliza tinerii 
să participe Ia învățămîntul po
litic. Sarcină permanentă. Răs
punde responsabilul cu munca 
politico-ideologică". O atare 
formulare nu spune nimic, în 
cele din urmă, pentru că nu 
angajează cu nimic, nu reflectă 
ceea ce urmează să se facă, ți- 
nînd cont de activitățile con
crete și posibilitățile organiza
ției respective. Astfel formulat 
și conceput, punctul amintit din

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a U-a)

cretar general al Partidului 
munist Român, ț , 
Consiliului de Stat, va face o 
vizită oficială de prietenie în Re- £| 
publica Populară Democrată Co
reeană în prima jumătate a lu- M 
nii iunie. ■La invitația Comitetului Cen- 
trai al Partidului Celor ce Mun- 
cesc din Vietnam și a guvernu- B 
lui Republicii Democrate Viet
nam, o delegație de partid și f 
guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de to- m 
varășul Nicolae Ceaușescu, se- B 
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con- M 
siliului de Stat, va face în cu-" 
rînd o vizită oficială de priete- — 
nie în Republica Democrată @ 
Vietnam.

în laboratorul Liceului 
Lazăr" din Sibiu.

pregătirii tinerei

din București
Continuîndu-șl vizita în țara 

noastră, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și persoa
nele oficiale care îl însoțesc, 
au fos miercuri dimineața oas
peții studenților și cadrelor di
dactice de la Institutul poli
tehnic din București.

Președintele Republicii Fe
derale a Germaniei a fost în
soțit de vicepreședintele Consi
liului de Stat, Emil Bodnaraș, 
de secretarul Consiliului de 
Stat, Constantin Stătescu, și 
de ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mânescu.

La sosire, oaspeții sînt salu
tați de Mircea Malița, minis
trul învățămîntului, prof. dr. 
docent George Bărănescu, rec
torul institutului, cadre didac
tice, numeroși studenți.

In cadrul unei scurte dis
cuții, gazdele informează des
pre profilul acestei instituții 
de învățămînt superior, des
pre mijloacele cu care este în
zestrat în scopul pregătirii te
meinice a viitorilor ingineri. 
Rectorul institutului vorbește 
oaspeților despre grija acor
dată de statul nostru dezvol
tării învățămîntului politehnic, 
ridicării pe o treaptă superioa
ră a bogatelor tradiții a școlii 
noastre inginerești. El a înmî- 
nat președintelui Heinemann 
medalia de onoare a institutu
lui „150 de ani de la înființa
rea cursurilor învățămîntului 
tehnic". Mulțumind, președin
tele Gustav Heinemann a re
levat importanța actuală a 
științei și tehnicii, a ridicării 
continue

$

La Institutul politehnic din Capitali.

lI r

generații la nivelul cerințelor 
contemporane.

Apoi, președintele Gustav 
Heinemann a dăruit colectivu
lui de conducere al institutului 
o colecție de cărți tehnice.

în continuare, a avut loc o 
discuție cu cadre didactice și 
studenți ai institutului. Răs- 
punzînd întrebărilor președin
telui Heinemann, studenții 
Traian Aurite, președintele 
Consiliului U.A.S. din institut, 
și Renate Kraus, studentă în 
anul II la Facultatea de chimie 
industrială, au relevat condi
țiile deosebite de învățătură 
de care se bucură studenții în 
țara noastră, preocupările lor 
în domeniul pregătirii teoretice 
și practice.

Vizitînd apoi institutul, oas
peții primesc explicații în le
gătură cu înălțarea acestui 
vast edificiu, realizat la nivelul 
concepțiilor arhitectonice con
temporane, care oferă condiții 
de pregătire pentru 15 000 de 
studenți, repartizați în 10 fa
cultăți cu 34 de specialități teh
nice. Pe parcursul vizitei, pre
ședintele Gustav Heinemann 
se întreține cu studenții asu
pra specialităților în care se 
pregătesc.

Președintele R. F. a Germa
niei mulțumește gazdelor pen
tru primirea călduroasă făcută, 
pentru explicațiile primite și

urează cadrelor didactice, stu
denților noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară. 
Apoi semnează în cartea de o- 
noare a institutului.

In continuare, președintele 
Gustav Heinemann și celelalte 
oficialități care îl însoțesc au 
vizitat o cantină și un cămin 
al modernului complex studen
țesc de la Grozăvești, unde 
locuiesc aproape 5 000 de stu
denți. Oaspeții au fost însoțiți 
de prof. dr. docent Jean Li- 
vescu, rectorul Universității 
din București.

(Continuare în pag. a V-a)

JURUL OREI 
posturile noastre de 
și televiziune vor

18,00, 
radio 
transmite ceremonia plecă
rii președintelui Republi
cii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și a 
doamnei Heinemann, care

la invitata președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a so
ției sale, Elena Ceaușescu, 
au făcut o vizită oficială în 
țara noastră.

(Ag.rpre»)

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

Răspuns la o scrisoare
Nicoleta Ologeanu, elevă în 

Tr. Măgurele, își începe astfel 
scrisoarea adresată redacției 
noastre : „Sînt într-o situație 
foarte dificilă, îneît durerea și 
neliniștea de care sînt cuprinsă 
nu le mai pot răbda. Am dat 
examen la această școală în 
care sînt batjocorită de toți... 
Viitorul meu este complet 
distrus și dezamăgit de alte per
soane..." Persoanele despre care 
este vorba în scrisoare fiind 
profesorii, care — după cum a- 
firmă Nicoleta — (toți) o jig
nesc, o disprețuiesc și o descon
sideră. „Din această cauză —

continuă Nicoleta — nici cu în
vățătura n-o duc prea bine", 
conchizînd : „m-am săturat de 
viață Scrisoarea ne-a trezit 
o firească îngrijorare și ne-am 
deplasat neîntîrziat la fața lo
cului, adică la Turnu Măgu
rele.

Este adevărat că Nicoleta a 
avut o copilărie grea. Părinții 
săi trăiesc modest și fac eviden
te eforturi pentru ca ea să în
vețe, să-și însușească o mese
rie, să le despovăreze mai tîr- 
ziu umerii. Aceasta este și ra
țiunea pentru care au dat-o la 
„industrial". Să vedem însă

cum răsplătește Nicoleta aceste 
eforturi. Anul trecut a rămas 
repetentă. După părerea ei vi- 
novați sînt... profesorii. Anul a- 
cesta, cu toate că repetă clasa, 
este corigentă la 5 materii de 
bază, iar în trimestrul doi are 
43 de absențe (numai 12 moti
vate). Vinovății ? Desigur, tot 
profesorii...

încercăm să aflăm ce se pe
trece cu ea, ce are de gînd să 
facă la 19 ani. O întrebăm des
chis, de la om la om, așa cum 
a solicitat redacției. Intr-un tîr- 
ziu, se hotărăște să vorbească ; 
repetă, stereotip, povestea înși-

rată în scrisoare. Recunoaște că 
„nu se omoară cu învățătura". 
Și ce dacă ! Pentru că, în mod 
normal, i 
s-a socotit 
înțeles că 
se rezume 
cunoștințe _ _____  „_____
sau de specialitate ci să-i și 
pregătească pentru viață, pentru 
muncă. Profesorii (toți) au în- 
cecat să-i explice acest adevăr, 
dar Nicoleta s-a zburlit ca un

s-a atras atenția, ea 
„persecutată". Ea n-a 
școala nu trebuie să 
doar la a da elevilor 
de cultură generală

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

• DEBUTURI : poezie, proză, critică.
— Mircea Dinescu : INVOCAȚIE NIMĂ

NUI.
— Cristian Arcașu : VALENCIA.
— Manuela Tănăsescu : DESPRE ISTORIA 

IEROGLIFICĂ.
• ORAȘ AL VIITORULUI SAU FANTEZIE 

COSTISITOARE ?
• PRIMELE ROLURI

Președintele Consiliului de Miniștri.
9 9 'f

pe ambasadorul Republicii Chile
de

Gheorghe 
miercuri la 

protocolară 
Julio H,ome- 
de Loizaga,

"Președintele Consiliului 
Miniștri, Ion 
Maurer, a primit 
amiază, în vizită 
de prezentare, pe 
ro Luciano Ruiz 
ambasadorul Republicii Chile 
la București.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a participat George Ma- 
covescu, prim-adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)
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CONCURS PE 
SPECIALITĂȚI

La Liceul agricol din Fundulea 
și Dragomirești-Vale s-a desfășu
rat faza pe țară a concursului pe 
specialități, „Viitorii tehnicieni ai 
agriculturii socialiste". 48 de e- 
levi — cîștigători ai fazelor an
terioare, — s-au întrecut în ca
drul probelor practice și teoretice 
în specialitățile „Agronomie", 
„Horticultură“, „Zootehnie" și 
„Veterinară". După o luptă strînsa 
cîștigătorîi au fost cunoscuți. 
Iată-i: PECU IOANA, de la Li
ceul agricol din Fundulea, la spe
cialitatea „Agronomie", NI- 
COLAE GHENOVICI de la Li
ceul agricol Dragomirești-Vale la 
„Horticultura", ^HEORGHE PO- 
PEăCU de la Liceul agricol din 
Rădăuți la „Zootehnie" și ION 
DINÎCĂ de la Liceul agricol 
Dragomirești-Vale la „Veteri
nară". Primilor cinci clasați la 
fiecare probă li s-au înmînat pre
mii în valoare de cîteva mii lei.

GH. F.

din țara noastră — lărgește po
sibilitățile de delimitare a regiu
nilor în care se găsese rezerve de 
apă subterană^-folosite în alimen
tarea marilof ‘complexe indus
triale, în irigații etc. Ea poate fi 
folosită și în activitatea didactică 
și științifică, reprezcntînd o ima
gine sintetică a teritoriului țării 
sub aspectul depozitelor geolo
gice noi.

POIANA BRASOV SI 
BUCEGII ÎN 
TIVĂ

PERSPEC

O LUCRARE UTILĂ 
ABSOLVENȚILOR 
DE LICEU

Editura Didactică și Peda
gogică ne comunică o informa
ție extrem de utilă pentru ele
vii claselor a Xll-a ca și absol
venților de liceu: Va apare, 
curînd, o lucrare care îi va 
ajuta să Se orienteze în cunoș
tință de cauză spre institutele 
tehnice și să se pregătească 
mai bine pentru concurs.

Cârtea apare sub titlul Vade 
Mecum și conține prezentarea 
Institutului politehnic bucu- 
reștean, a Institutului de con
strucții și a celui de petrol, 
gaze și geologie. Totodată, 
pune la dispoziția elevilor șt 
a profesorilor care îi pregătesc 
în școala, problemele de con
curs date în sesiunile 1969 și 
1970, precum și rezolvările lor.

A. C.

PRIMA HARTA A 
CUATERNARULUI

A apărut de curînd harța, cua
ternarului din Români#, pe care 
este reprezentată răspîndirea ce
lor mai noi formațiuni geologice, 
cu O vechime c'bpirm'sâ între a- 
proximativ un milion de ani și 
perioada actuală: .......

Harta —prima de acest gen

La o recentă 
presă desfășurată 
riștilor, în cadrul 
prezentate unele aspecte princi
pale ale sistematizării în țară 
noastră privite în lumina planu
lui cincinal și a unei perspecti
ve mai largi, am avut prilejul 
să vedem și cîteva studii în le
gătură cu posibilitățile de dez
voltare în viitpr a unor impor
tante zone batlned-turistice.

Așa de exemplu, Valea Praho
vei și Poiana Brașov au făcut 
obiectul unor amănunțite studii 
de sistematizare, elaborate de 
către Institutul I.S.A..R.T. din 
București, în colaborare cu insti
tutele de proiectare din Ploiești 
și Brașov.

Specialiștii ău ajuns lâ con
cluzia interesantă câ pentru a 
satisface necesitățile de orV.hnă, 
turism, recreație, spoi'turi de 
iarnă, Valea Prahovei, tratată în 
mod izolat, oricît de bine ar fi 
amenajată în acest scop, nu ar 
putea face față cerințelor de 
viitor. în consecință a apărut ca 
evidentă necesitatea luării în 
considerare â unui teritoriu cu 
mult mai larg,, care cuprinde si 
văile Dîmboviței. Ialomiței. Dof- 
tanei și Teleajenului. Planul este 
conceput în așa fel îneît să poată 
fi realizat treptat, într-o pe
rioadă de 20—30 ani și să co
respundă unei valorificări onti- 
me a potențialului balneoturistic 
de. care dispune această zonă.

In cadrul lui sint prezentate 
ipoteze de continuare a drumu
lui Sinaia — Peștera pînă la șo
seaua Brașov — Cîmpulung. ceea 
ce ’ar permite traversarea Buce- 
gilor cu mașină : de realizare a 
unor legături și accese în; spre 
Masivele Leaota, Ciucaș. Piatra 
Mare ca și amenajarea unor le
gături transversale între prinoi- 
palele văi, creîndu-se. posibili
tatea organizării unor circuite și 
itinerarii turistice deosebit de 
interesante.

Sînt prevăzute; totodată, dotări 
de cazare sub toate forrhele, în- 
.^pînd de la camping și tabere 
Dina iă hoteluri de lux $i ansam
bluri de case de odihnă. în zo
nele de drumeție repartizarea 

• cabanelor este -astfel studiată 
îneît-turistul, pornind pe traseele 

, marcate M .gâSPască.»Ja. maxi
mum 3 ore de m©rs — un adă- 
pdst (Ceea ce presupune con-

conferință de 
la Casa Zia- 

căreia au fost

struirea a cîteva zeci de cabane 
noi). Amplasarea lor se propu
ne a fi făcută în locurile cele 
mai pitorești, cu vederi panora
mice deosebite, ca de exemplu 
pe malurile lacului de acumu
lare Doftana, pe Valea Ialomiței 
la Cheile Tătarului etc.

Posibilitățile de dezvoltare a 
stațiunilor balneoclimaterice sînt 
de asemenea studiate amănunțit, 
pe lingă amplificarea unora din 
cele existente ca Slănic, Pu
cioasa, Telega, prevăzindu-se 
crearea unor stațiuni noi ca de 
pildă, Bezdead, Runcu etc.

Un interes deosebit stîrnește 
modul în care este concepută 
dezvoltarea în perspectivă a sta
țiunii Potiana Brașov care se 
prezintă, în realitate, sub forma 
unui ansamblu constituit din 
patru poieni situate pe trepte 
succesive de altitudine. Din a- 
Cestea. numai una este amena
jată și continuă să primească 
construcții noi, care o aglome
rează tot mai mult.

Stadiul ia în considerare ame
najarea Poienii de Jos pentru 
recreație și odihnă de scurtă du
rată, tabere pentru tineret și 
sportivi : păstrarea profilului 
actual ca stațiune pentru turism 
și odihnă la nivel internațional 
al Poienid propriu-zise ; amena
jarea poienii Ruia cu dotări pen
tru odihnă și -sporturi de iarnă ; 
amenajarea zonei Cristian pen
tru turism și sporturi de iarnă.

Un alt obiectiv îl constituie 
descongestionarea șoselei actua
le, care constituie singura cale 
de acces în Poiană. Studiul pre
zintă mai multe variante posi
bile : prelungirea drumului! ac
tual de la Poiana spre Cabană 
Cheia — unde se va dezvolta 
complexul turistic situat pe șo
seaua Predeal — Pîrîul Rece — 
Rîșnov : acces de la Timiș, prin 
amenajarea drumului forestier 
pe Valea Lamba și în continua
re cu un teleferic pînă la Poia
na Ruia : un traseu direct între 
Poiana de Jos și Rîșnov, folo
sind în parte drumuri forestiere 
existente etc.

Tn paralel se preconizează dez
voltarea și a altor complexe tu
ristice din apropierea Poienii 
Brașov cum ar fi : Poiana Se
cuilor. Pîrîul Rece, Dîmbul 
Morid etc., ceea ce ar permite 
6 folosire rațională a întregului 
ansamblu, în condițiile evitării 
unei aglomerări din ce în ce mai 
accentuate în Poiană Brașov.

Studiile, prezentate sub forma 
unor ipoteze generale de dezvol
tare în perspectivă, constituie un 
sprijin pentru consiliile județe
ne care. în timp, pe măsura ne
cesităților și în concordanță cu 
posibilitățile existente, vor trece 
Ia detalierea și materializarea 
Jorirx ■ a- -

tă dezavantajul stocării lui în țe
suturi și al dezvoltării ulterioare 
a hemosiderozelor.

ION vAduva poenaru

IN CULISELE CELOR 
CINCI GRAME DE FIER 
DIN ORGANISMUL 
UMAN
Interviu cu V. VEVERA, doctor 

în medicină

— O discuție despre fier 
ni se pare extrem de obiș
nuită dacă o purtăm cu 
un specialist de lâ Hune
doara. Dar cu un medic, 

. la prima vedere, ea pare 
neobișnuită.

— In aparență doar. Și aceasta 
pentru că fierul se găsește nu 
numai în subsolul planetei, ci și 
în corpul omenesc. E adevărat, 
într-o cantitate mică — 5 g — din 
care de abia se poate face un 
inel, dar care are o importanță 
excepțională pentru buna func
ționare a organismului, în spe
cial în procesul de respirație Ș1 
în metabolism. Cît privește re
partizarea lui ea este inegală, 
cel mai mare procent revenind 
sîngelui. Nou-năseutul, de exem? 
piu, are o cantitate de 250 pînă 
la 400 mg de fier distribuit în 
cea mai mare parte în hemoglo
bina. în continuare, în primii 20 
de ani de viață se acumulează în 
medie cîte 0,4—0,6 mg de fier pe 
zi pînă la acoperirea cantității 
necesare. La nou-născut, firesc, 
fierul provine din depozitul de 
fier al mamei, Iar tot restul Vie
ții din alimente și în jnod deo
sebit din carne, ouă, și legume 
verzi.

— Ce v-a determinat în 
fapt să vă specializați și 
totodată să întreprindeți 
o serie de cercetări origi
nale în domeniul fierului ?

— Diferitele boli foarte grave 
care sînt însoțite întotdeauna de 
modificări în plus sau în minus 
ale fierului. De exemplu, o serie 
de studii întreprinse la Spitalul 
Fundeni de către un larg colec
tiv timp de peste 7 ani ne-a dus 
la concluzia, care s-a și pus de 
altfel, în practică, că există un 
anume factor de risc atunci cînd 
intervențiile chirurgicale pentru 
stenoza mitrală se fac în prezența 
unei hemosideroze pulmonare.

— O concluzie, mi se 
pâre. foarte importantă.

— Intr-adevăr pînă în prezent 
nu s-a mai publicat nicăieri o 
lucrare care să trateze această 
problemă. Noi, de fapt, am între
prins studii complexe bazate pe 
examene chimice, radiologice, 
biochimice și anatomo-patoiogice 
și •.am' dedus că există o relație 
directă,,între rezistența vasculară 
pulmonară și depunerile dfe fier 
neheminic în plămîni. De aici și 
concluzia de mai sus privind 
pericolul Intervenției chirurgica
le pe care o voi prezenta în 
toamnă la congresul european al 
Societății internaționale de he
matologie care se va ține la Mi
lano.

A. B. 
A. GUȚAN

RĂSPUNSURI 
DE DRAGUL... 
RĂSPUNSULUI ?

(Urmare din pag. 1)

arici. „Auzi vorbă, să mi se re- 
proș^ze că am pantofi cu toc, 
dar... âș vrea să am și eu astfel 
de pantofi însă tăticu ri-are 
bani, ne scrie ea într-o scri
soare" (Nicoleta âre două pe
rechi de astfel de pantofi).

Acum, 6 nouă repetenție îi dă 
tfrcoale. Și ea, Nicoleta, știe că 
•.rebuie cumva să scape. Dar 
:um ? Simplu. Cum fata nu-i 
ipsitâ de irhagiriație, ticluiește 
> scrisoare pentru rubrica „De 
a om la om“ a „Scînteii tine- 
•etului". Caută cuvinte tari cu 
:are s-o jignească pe fosta di
rigintă, altele — și mai tari — 
jentru dirigintele actual. Stri- 
;ă cît o ține... stiloul: „Sînt 
persecutată, jignită, insultată ! 
Vii se distruge viitorul 1“.

Necrezut de ușor și-a convins 
jărihții și gazda (asupra căreia 
'om reveni) iar aceștia își unesc 
■ocile scandînd într-un glas cu 
;a : „Nicoleta este persecutată 
3înă și cei veniți în anchetă 
;înt socotiți „deja montați", 
iă fie, oare, lipsită de calități 
lative, de putere de înțelegere ? 
«iu putem afirma așa ceva. Nu 
•utem spune că Nicoleta este 
ncapăbilă să învețe. La școala 
enerală a fost o elevă șilitoa- 
e, la liceu a reușit printre 
■levii buni... Atunci, cum s-a a- 
uris la situația de acum ? Am 
i vrut să ne ajute Nicoleta să 
ăsim răspunsul, dar explicațiile 
i se bat, voit, cap în cap, și nu 
e puține ori recurge la min- 
iună sau la gesturi copilărești, 
’rima oară cînd am căutat-o la 
Tr. Măgurele s-a... ascuns în 
dfonier, spunînd apoi că fusese 
lecată din localitate.
La școală nu se duce pentru 

ă — zice ea — „mi s-a făcut 
’hamite", „gazda știe câ nu 
ierge"... Explicațiile sale sînt 
mante, iar minciunile evidente, 
ceastă atitudine a fost fâvOri- 
ită și de atmosfera în care a 
•âit în ultimii ani, de lipsa de 
îpraveghere din partea părin- 
lor. A fost adusă la Tr. Măgu- 
?le și. intr-un fel, abandonată, 
ata â început să voiajeze din 
izdă în gazdă. (Nici nu le mai 
ne minte numărul). De la une- 

a plecat pentru că părinții nu 
ițeau plăti .sumele cerute, de 

altele a trebuit să plece pen- 
u că unele comportări ale ei 
îranjau. Notele proaste n-o 
ai impresionau. în școală — 
armă : o nouă repetenție în- 
amnă exmatricularea. Au fost 
iernați părinții -o dată, de 
>uă, de nouă ori... ,»Cînd, în 
îrșit, a venit tatăl, — spune 
rectorul — am •discutat cu el 
posibilitatea primirii ei „în că- 

ln dar propunerea noastră nu 
fost acceptată pe același mo- 
/, că nu are posibilitatea să 
ăteaseft. în schimb, pentru 
zde are...*. La sfîrșitul tri- 
?strului al doilea lucrurile 
au agravat șl iar au fost che- 
ațl părinții. Dăr de data asta 
a venit nimeni. Ce spun pă- 
nții ? Mama ia lucrurile a- 
dape în glumă : «Lasă, bre, că 
-ndreapta ea, lasă bre, că n-o 
chiar așa cum spui matale ; 

, bre, pentr-un palton scurt 
-1 dea fetii notă rea ?». Era ■

convinșă că fiica ei este năpăs
tuită și o acoperea cît putea.

Spuneam că Nicoleta a perin
dat pe la diferite gazde. Supu
nem. spre analiza Comitetului 
municipal al U.T.C. următoarea 
situație : Nicoleta a locuit ulti
ma dată (poate mai locuiește și 
âcum) în str. 7 Noiembrie nr. 
32, la o gazdă unde nu plătește 
nici o chirie (?). Ni se pare cel 
puțin ciudat ca o familie com
pusă din 5 persoane, avînd re
surse bănești destul de modeste, 
șă ^pOâtă întreține gratuit o 
fată de 19 âni, ba, pe deasupra, 
să-i cumpere și îmbrăcăminte. 
Explicațiile ce ni s-au dat sînt 
derutante.

Gazda : O țin din milă. Am 
găsit-o pe stradă, plîngea...

Nicoleta : M-a adus aici tanti 
la care am stat înainte. Aici fac 
și treabă. Eu spăl rufele.

Mama Nicoletei : Lasă, bre, 
că pentru chiria asta slugărește 
destul. A rămas și-n vacanță o 
săptămînă, ca să facă treabă.

Ni se pare cel puțin ciudat 
,v pen- 

atîta

ape se scaldă fata, în schimb 
se arată indignată de faptul că 
Nicoleta lipsește de la școală, — 
lucru despre care „nu știu ni
mic". (Cum nu știe, de vreme ce 
Nicoleta stătea zile-ri șir acasă; 
și cum. a putut susține că în 
ziua primei noastre anchete Ni
coleta era plecată la Roșiori, 
cînd însăși ea, gazda,, o încu- 
iâse în șifonier?). Iată dar în 
ce condiții a fost lăsată să în
vețe Nicoleta, și nu este

— Ce alte cercetări veți 
mai insera în monografia 
„Metabolismul renal și pa
tologic al fierului" pe care 

„o pregătiți ?
— Printre altele, cele referitoa

re la „ftemucroTnatoze". S-a con
stata d"6 exemplu, că ele apar 
îndeosebi la cirotici în antece
dențele cărora carențele alimen
tare și-aleoUHsmm sînt evidente. 
Ca să ajungem aici a trebuit să 
reproducem modificările patolo
gice ale hemocromatozei la ani
male priri utilizarea acelorași 
condiții presupuse la om. în fi
nal, ne-am dat seama de impor
tanța factorilor de alimentație 
asupra absorbției și dispoziției 
fierului. în cazul anemiilor prin 
carența de fier, acestea se corec
tează mai logic printr-o alimen
tație bogat vițaminizată sau prin 
înlocuirea masei de sînge pierdu
tă prin sînge integrat în perfuzii, 
decît pțintr-un tratament de 
lungă durâtă cu fier, care prezin-

în articolul „Prevederile legii 
nu sînt facultative4* apărut în 
nr. 6 781 din 9 martie a.c., criti
cam o serie de aspecte negative 
ținînd de modul în care se rea
lizează protecția muncii la Com
binatul, de celuloză și hîrtie din 
Suceava, de modul în care sînt 
respectate și aplicate prevederi
le legii privind plata sporului de 
toxicitate muncitorilor care lu
crează în condiții deosebite.

Recent, la redacție au sosit 
două răspunsuri din cartea uno
ra din forurile vizate în artico
lul menționat.

Astfel, Ministerul Industriei 
Lemnului — D.G.I.U.P., sectorul 
celuloză și hîrtie — ne infor
mează, sub semnătura directo
rului general, ing. D. Hangu, că 
C.C.H. Suceava a depus toate di
ligentele necesare pentru a de
termina Inspectoratul județean 
pentru protecția muncii să apro
be documentația întocmită în 
scopul acordării către muncitori 
a sporului de toxicitate prevăzut 
de lege.

Reprezentanții Inspectoratului 
s-au deplasat la C.C.H. pentru 
a asista la determinările toxico
logice abia la jumătatea lunii w 
martie a.c., primind apoi, spre a- ’ 
probare, noua documentație în- 
tocriiită. Aprobare care este aș
teptată și acum !

Al doilea răspuns, semnat de 
ing. N. Turtureanu, directorul
C. C.H. descrie mai pe larg în
cercările conducerii combinatu
lui de a aplica prevederile le
gale privind plata sporului de 
toxicitate, încercări care, de-a 
lungul unei mari perioade de 
timp, s-au izbit de irierția In
spectoratului pentru protecția' 
muncii sau, în alt caz, de lipsa 
de receptivitate a Inspectoratu
lui Sanitar. Sîntem informați, ae 
asemenea, că toate instalațiile 
de ventilație funcționează, iar 
echipa de muncitori special des
tinată realizării lucrărilor din 
planul de măsuri pentru protec
ția muncii își îndeplinește inte
gral sarcinile.

După cum se vede, ambele fo
ruri care ne-au răspuns consi
deră câ au făcut tot ce le stă
tea în putință pentru a rezolva 
situația de care vorbeam în ar
ticolul citat, criticînd — pe bună 
dreptate — tărăgăneala cu care, 
în cazul de față, a acționat
D. P.M.O.S. Suceava, inspectora- 

;,.jbU-l pentru .protecția muncit.
Din discuția noastră, purtată 

înainte de apariția articolului cu 
inspectorul șef, tovarășul Zaha- 
ria Andronic (care — nota bene 
— răspunde personal de C.C.H. 
pe linia protecției muncii) am 
înțeles câ, la rîndul său, acesta 
consideră că Inspectoratul a de
pus toate eforturile necesare 
pentru rezolvarea problemei. 
Deci fiecare se consideră cu con
știința împăcată. Dar nici una 
din problemele prezentate în ar
ticolul amintit nu și-a găsit în-

că rezolvarea ! Or, nu de un 
duel al hîrtiilor au nevoie mun
citorii de la 
tr-un 
se și 
fectiv 
ții, se 
turile ____ ___ _____ ____

Pe de altă parte, ar fi de aș
teptat o intervenție mai decisă 
în această problemă din partea 
Comitetului județean Suceava al 
U.T.C., a cărui expectativă ne
dumerește, în cazul de față fi
ind vorba de interesele unor ti
neri. Mai ales că, însoțindu-nea- 
tunci cînd ne-am documentat 
pentru articol, reprezentantul 
organizației de tineret a con
statat personal acuitatea proble
mei și chiar a promis că va mi
lita pentru rezolvarea ei.

Așadar, așteptăm în continua
re răspunsuri din partea tutu
ror celor vizați, dar răspunsuri 
care să ne aducă la cunoștință 
rezolvarea efectivă, reală a ca
zului, în spiritul legilor în vi
goare.

C.C.H., nu prin- 
joc de ping-pong cu adre- 
dezvinovățiri se poate e- 
reduce toxicitatea în sec- 
pot pune în valoare drep- 
legitime ale salariaților.

DOUĂ TREIMI DIN AR
TIȘTII CIRCULUI BUCU- 
RESTEAN ÎN TURNEU 
PE GLOB

OVIDIU PĂUN

Pe lîngă spectacolul intitulat 
„Arena Primăverii*', a cărui pre
mieră va avea loc la 12 mai, ar
tiștii circului din București prin 
valoarea și tradiția lor sînt pre- 
zenți în numeroase puncte ale 
globului. Din decembrie 1970, 24 
de artiști au semnat un contract 
pentru un an cu circul american 

, „Raigling Bros and Baruum 
Bayley" pentru spectacolele în 
statele Carolina de Nord, Caroli
na de Sud, Maryland, New York, 
Pensilvania, Oklahoma. Arkan
sas etc. din S.U.A., urmînd, ca 
la cererea circului american, 
contractul să fie prelungit pen
tru un turneu în Canada.

Trupa de basculă, condusă de 
Costache Crcțu, își continuă sta
giunea începută în R.F.G., iar

numărul de clovnerie muzicală 
al trupei lui Grigorescu continuă 
seria succeselor obținute la cir
cul „KRIE" ddn Elveția.

Cel mai mare circ al Italiei și 
unul din cele mai mari din Eu
ropa, „Moina Orfei", găzduiește 
numărul de perși (acrobație' la 
prăjină în poziție verticală) con
dus de Fetrea Stei ian și dre ura 
de urși executată de Vintokx 
Ion, iar în R.P. Polonia nume ul 
de acrobație al lui Casian Ma
rin continuă seria succeselor.

Sergiu Dermenji prezintă o 
interesantă dresură mixtă — 
cimpanzei, capre, măgari și po
rumbei — în U.R.S.S., alături de 
numărul de acrobație aeriană al 
trupei lui Sandu Crețu. ,

In sfîrșit, 55 de orașe din R.P. 
Bulgaria găzduiesc turneul unui 
colectiv de 20 de artiști a;. circu
lui din București, care prezintă 
un spectacol complet.

Un sumar bilanț ne arată că 
numărul total al artiștilor ro
mânii de circ, plecați în turnee 
în străinătate, se ridică la 64 de 
oameni (fără personal auxiliar) 
ceea ce reprezintă 2 3 din tota
lul artiștilor — dovadă elocventă 
a valorii școlii românești de circ.

BILANfUL PRODUCȚIEI
(Urmare din pag. 1)

Suportul principal al acestui 
salt îl reprezintă aplicarea în 
practică a indicației conducerii 
partidului, a tovarășului Nicoîae 
Ceaușescu, de a se trece la ge
neralizarea schimbului II. la ex
tinderea treptată ă schimbului 
III în unitățile productive ale 
ministerului.

Am căutat reflexul acestui e- 
nunț în universul de probleme 
pe care îl ridică activitatea de 
producție în uzina de pe malul 
Bîrzavei.

— La mașinile de bază am 
luat măsurile cerute pentru com
pletarea tuturor schimburilor. 
De altfel, planul cincinal îmbu
nătățit are în vedere tocmai po
sibilitățile de creștere a produc
ției pe această bază. Ceea ce, 
transpus în cifre, înseamnă 35 
de milioane lei producție supli
mentară în 1971 dar 175 mili
oane Iă sfîrșitul cincinalului, 
sîntem informați la conducerea 
Grupului de uzine constructoare 
de mașini din Reșița.

Ca toate mașinile și utilajele 
din dotare să folosească în în
tregime fondul de timp maxim 
disponibil se cer rezolvate o 
mulțime de probleme, unele mai 
ușoare, altele deosebit de grele.

— In această etapă sînt de 
luat în considerație particulari
tățile specifice unităților care 
nu au producție de serie mare 
— ne spunea tovarășul Caplea, 
director al Grupului de uzine. 
Este cazul nostru, unde o serie 
de mașini pot și sînt încărcate 
în trei schimburi. Altele pot lu-

era în toate schimburile dar nu 
este nevoie, deoarece un atare 
regim de funcționare ar presu
pune simultan existența unui 
număr suplimentar de mașini — 
cheie care să prelungească sur
plusul de producție ce ar apare. 
Directoare rămîn însă imașinile 
de bază care funcționează pe 
flux tehnologic.

Adticem în discuție posibilita
tea preluării în colaborare, a u- 
nei producții destinate utilajelor 
rămase „în gol". Cercetînd din 
aproape în aproape încărcarea 
tuturor mașinilor se detașează 
unele grupe de utilaje care com
portă o astfel de soluție. Există 
disponibilități în ce privește 
mașinile de frezat universale și 
orizontale, sepingurile, calan
dreze de rulat tablă și chiar ma
șinile de prelucrări foarte fine, 
cu indici de încărcare variind 
între 48,9 și 72.6 la sută. Luînd 
în seamă și rezerva existentă 
în primul trimestru pe seama 
întreruperilor neplanificate (18— 
54 la sută) o asemenea soluție 
nu ni se pare cîtuși de puțin 
inoportună.

— Această idee ne-a mai fost 
sugerată pînă acum. Aplicarea 
ei n-ar presupune însă decît o 
creștere a costului producției și 
de aceea noi nu ne-am însușit-o! 
ne declară deschis tovarășul 
Voin, șef de serviciu la Grup.

Am reluat discuția la minister 
în cadrul Direcției plan econo
mic cooperare, unde ni s-a pre
cizat că o asemenea distribuire 
ulterioară de comenzi, pe utila
jele disponibile, se face pe ver
ticală de către minister, prin 
centralele industriale, la între
prinderi. Considerăm însă că 
pentru o mai operativă și com
pletă acoperire a disponibilită
ților existente este în interesul 
întreprinderii să-și asigure co
laborări rentabile pe plan local, 
teritorial și abia după aceea să 
prospecteze alte posibilități. Poa
te că la prima vedere o aseme
nea cale prezintă neajunsuri. 
Noi contracte, angajamente su
plimentare, poate de fiecare da
tă altele, cu modificări în or
ganizarea microstructurală a 
producției. Oricum este nedori
tă ignorarea posibilităților ce sa 
ivesc în favoarea mai bunei u- 
tilizări a capacităților. De aceea 
și la Reșița ca și în altă parte 
s-ar cuveni preluată experiența 
constituirii unui compartiment 
care să studieze periodic la ni
velul orașului, al județului si- 
tiiâția existentă și să pună în va-

ta derutantă nepăsare.
După părerea noastră,

mc- vrr-vn-r - —r- mirare că privește viața cu ati-

PERSEVERENTA INERȚIEI
(Urmare din pag. 1)

intercontinentalul' ...
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tuturor categoriilor 
inclusiv a celor ce, 
motive, reclamă u- 
preferențială în a-

loare soluțiile ce apar în spriji
nul acestei idei.
~ Este de la sine înțeles că 

extinderea lucrului în toate trei 
schimburi presupune asigurarea 
cu forța de muncă bine pregă
tită în fiecare schimb în parte, 
și nu putem spune că nu avem 
probleme în acest sens, ne spu
nea tovarășul Petru Colojoară, 
șeful serviciului personal.

La U.C.M.R. în 9 ani s-au an
gajat peste 18 000 de salariați si 
au plecat mai bine de 16 000. 
Marea majoritate a celor ple
cați au o vechime între 1—5 ani 
Aici trebuie văzută și una din 
cauzele unei împrăștieri destul 
de mari a coeficientului de 
schimb, pe total uzină (inclusiv 
secțiile auxiliare) : 2,06.

Urmărim repartizarea oameni
lor din secțiile de bază : schim
bul I — 1492 ; Schimbul II 960 : 
schimbul III — 732.

Explicația principală — lipsa 
acută a muncitorilor așchietori. 
Studiile amănunțite făcute în 
întreprindere au permis unele 
concluzii. Cele ținînd de orga
nizarea propriu-zisă a muncii 
și-âu găsit deja locul cuvenit în 
atenția conducerii uzinei. între 
altele se speră ca intrarea în 
producție a noii promoții de ab
solvenți să acopere necesarul 
impus de echilibrarea schimbu
rilor pentru folosirea mai bună 
a capacităților de producție în 
schimburile II și m. Legat de 
acest lucru, în deplină corelare 
cu necesitatea creșterii produc
tivității muncii, am sugera expe
rimentarea stabilității pe o peri
oadă mai lungă în același 
schimb a formațiilor de lucru. 
Evitînd o alternanță prea pro
nunțată a regimului de lucru zi- 
noapte s-ar putea, o dată ctl 
creșterea randamentului în mun
că să Se asigure și folosirea mai 
judicioasă a 
de salariați, 
din diferite 
tilizarea lor 
numite schimburi.

„statutul" de cvâsiservantă 
țru o elevă care ar avea 
de muncit la școală.

Și apoi mai sînt și alte 
bleme nelalocul lor. De 
dă, gazda, indignată că 
este... jignită, ă apelat — 
ea — la un... medic. La rîndul 
ei, Nicoleta ne-a mărturisit câ 
„acum o lună gazda mi-a adus 
o moașă acasă.:.". Pentru ce 
toată această mascaradă ? în 
genere, această ultimă gazdă în
cearcă (de ce oare ? !?) să aco
pere faptele Nicoletei. Nu se 
duce la școală să vadă în ce

zice

,______ ______, nici
colectivul clăsei nu â acționat 
ta uri colectiv închegat, 
știut să și-o apropie, n-a 
dit tact în relațiile cu e 
toate intențiile bune ale fostei 
diriginte, nici aceasta nu a reu
șit s-o cunoască. O simplă vi
zită la Cervenia ar ți dat mă
sura greutăților în care se zba
te familia fetei și sigur s-ar fi 
găsit o posibilitate de ajutorare. 
S-ar fi salvat la vreme mai 
multe decît se pot salvă acum. 
Ca să nu mai spunem că astfel 
de vizite sînt îndatoriri ale 
profesorilor. Actualul diriginte 
a reușit să afle și aite realități 
legate de viața pe care b duce 
Ni-oleta, de pildă faptul că este 
suferindă.

Anul școlar este pe sfîrșițe. 
Situația Nicoletei — foarte 
grea. Ne gîndim la obținerea 
unui ajutor social din care să 
se plătească căminul. Firește, 
în primul rînd, Nicoleta trebuie 
să înțeleagă că totul depinde

Am insistat în ultima parte 
a acestui articol mai mult 
asupra acelor aspecte care 

privesc, ține în perioada urmă
toare, utilizarea judicioasă a 
mașinilor, folosirea rațională 
a forței de muncă. Acțiunea de
clanșată la indicația conducerii 
de partid în această direcție se 
află în faza ei de început. Vom 
reveni asupra ei consemnînd 
preocupările surprinse în dife
rite alte unități industriale.

I 
I
I
i
I

la 
19; 
14;
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FACEREA LUMII : rulează 
Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30;
21.30) , Favorit (orele 10; 12; 
16; 18; 20).

SERATA *. rulează la Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20.30), Grădina
Modern (ora 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Lumina (orele 18,15;
20.30) .

BĂTĂLIA DE PE NERETVA : 
rulează la Festival (orele 9; 12,30; 
16,15; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Floreăsca (orele 15,30; 
18: 20,30).

și-a desfășurat în mod normal 
activitatea, fiind realizate nu
meroase acțiuni și manifestări, 
inclusiv adunări generale, pe 
care le-a enumerat și care în- 
tr-adevăr avuseseră loc. Bine
înțeles că acțiunile erau tot din
tre cele obișnuite, nu aduceau 
nimic nou.

Se poate trage concluzia că 
în asemenea situații planul nu 
exprimă obiective ce trebuie 
neapărat rezolvate și că, și fără 
el, o serie de acțiuni au loc în 
virtutea unui bine instalat auto
matism. Vrînd-nevrînd, cu sau 
fără program, activitatea mer
ge înainte pe făgașul bă
tătorit. de atîția ani. Căci, 
în ultimă instanță, acțiu
nile și manifestările tinerilor de 
la sate se reduc la participarea 
la brigada artistică de agitație, 
echipa de dansuri populare, e- 
chipa de teatru, colectarea de 
fier vechi, înfrumusețarea co
munei, fotbal, adunări generale, 
primiri în U.T.C. ș.a.m.d. Din a- 
ceastă cauză fiecare țsi urmează 
drumul său propriu dinainte cu
noscut. O astfel de stare de lu
cruri favorizează și perpetuează 
fără îndoială inerția și lipsa de 
inițiativă.

Dacă ne-am oprit la aceste 
organizații — și am remarcat 
acest lucru încă de la în
ceputul anchetei noastre - 
am făcut-o tocmai neutru că 
ne-au oferit, prin deficiențele 
dar și prin realizările lor. 
posibilitatea unei discuții. La 
fiecare din aceste organizații 
am constatat elemente care ne 
dau convingerea că, dezvoltare 
și cultivate în mai mare măsură, 
vor sparge făgașul pe care s-a 
mers pînă acum. Mentionind 
cîteva dintre acestea în următo
rul articol nu vom face decît să 
argumentăm necesitatea înnoi
rilor și potențialul existent 
care trebuie numai fructificat

programul de activități este va
labil nu numai în 1971, dar și în 
1972, 1973 etc. Este valabil în 
oricare dintre trimestrele anu
lui și se potrivește oricărei or
ganizații. Cum s-a ajuns la 
această depersonalizare a orga
nizațiilor U.T.C. din mediul , ru
ral ne explică ALEXANDRU 
CRIȘAN, secretar al comitetului 
comunal Sînțana al U.T.C. : 
„Cauza trebuie căutată în iner
ția, pasivitatea, lipsa de apel lâ 
inițiativă și gîndire proprie, 
mulțumirea cu cîte puțin din 
toate, asociată deseori cu nean- 
trenarea masei de tineri la în
treaga muncă de concepere $i 
concretizare a activității organi
zației. Rutina se manifestă în 
aducerea la același numitor a 
activ’tății organizațiilor U.T.C. 
din mediul rural".

Să mutăm analiza noastră pe 
ur. alt plan și anume pe acela 
al relației dintre programul de 
activitate ca formă de materia
lizare a orientării pe o perioa
dă dată a întregii vieți de orga
nizație și activitate^ propriu- 
zisă. Și aici concluzia este oare
cum paradoxală. De multe ori 
programul pe hîrtie este unul, 
acțiunile concrete sînt altele. 
Pentru a ne explica vom re
curge la un exemplu. La sfîrși
tul lunii aprilie, comitetul orga
nizației U.T.C. din C.A.P. Doro
banți nu-și întocmise încă pro
gramul de activități pe trimes
trul II al anului, program pe 
care normal trebuia să-l întoc
mească, să-1 discute și să-1 a- 
probe la sfîrșitul lunii martie. 
Atunci cînd am cerut explicații. 
COVACS LUDOVIC, secretarul 
comitetului U.T.C.. crezînd că 
ne oferă un argument imbatabil, 
a motivat că, deși programul de 
activități nu există, totuși în 
perioada amintită organizația

rulează la Bucegi (orele 16; 18,15;
20.30) . Grădina Bucegi (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Volga, (orele 10; 15,30: 
19,15), Arta (ora 15,30). Grădina 
Artă (ora 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează Ia 
Ferentari (orgie 15; 19).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE KID : rulează la Grivița (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18). Victoria (orele 9.15; 12; 15; 18;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea
(orele 15.30; 17,45: 20), Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20), Lumină (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18), Grădina 
Buzești (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : rulează 
la Unirea (ora 16). Grădina 
Unirea (ora 19,30),

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la L’ra (orele 15.30; 18), 
Grădina . Lira (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Dru
mul Sării (orele 15.30: 17,45; 20).

CLANUL . SICILIENILOR : ru
lează la Glulești (orele 15.30: 18;
20.30) .

PREȚUL PUTERII : rulează la 
Pacea (orele 15,45. 18; *•--
șllor (orele 15.30; 18;

LOS TARANTOS ______
Crîngăși (orele 15,30; 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru-

lează la Miorița (orele 10; 12,30; 
15;, 17.Ș0; 20), Tomis (orele 9;
11.15; 13.30; 18; 18,15). Grădina To
mis. (ota 20,30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : rulează la Munca 
15; 17,45; 20,30), Laromet 
15: 17,30; 19,45).

BĂIEȚI BUNI, BĂIEȚI 
rulează la Cosmos (oAle 
18; 20.15).

ȘARADA :
(orele 15,30: _

GENOVEVA _ _ ____________
rulează la Vitan (orele 15,30; 18;
20.15) .

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Rahova (orele 15.30; 18;
20.15) .

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18;
20.15) .

VIT- 
(orele 
(orele

RAI : 
15,30;

rulează la Flacăra 
18; 20,15). .

DE BRABANT:

Studio) : 
DUREA 
Tbatruj r,—r.. .
FĂCUT O MINUNE ,
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
BIMBIRICĂ — ora 19,30 ; ~ ’
Victoriei) : LA GRADINA 
răbuș . „ ~____
„C. I. Nottara" (Nqt. c; :
BĂRBAȚI FĂRĂ NEVESTE — 
ora 19,30 ; (Sala Studio) : SCHIM
BUL — ora 20 ; Teatrul Glulești : 
TANGO LA NISA — ora 19,30 ; 
Studioul T.A.T.C. : E ZI DE SLA
VA Șl TEMEI — ora 20 ; Teatrul 
Țăndărică (Cai. Victoriei) : PE
TER PAN — ora 1” ; (Str. Aca
demiei) : DE CE A FURAT 
ZMEUL MINGEA — oa 17 ; Tea
trul „Ion Creangă" : PINOCCHIO 
— ora 16 ; Teatrul „Ion Vâsiles- 
cu“ : FETELE DIDINEI — ora 
19,30 ; Ansamblul „Rapsodia Ro
mână" : LEGENDĂ ȘI DOR — 
ora 19,30 ; Circul Globus : ARE
NA PRIMĂVERII — ora 19,30; 
ATM (La Ateneul Român — Sala 
Studio) : LA MUSICA — ora 20.

POVESTIRI DIN PA- 
VIENEZA — ora 20 ; 
Mic : FATA CARE A 

drâ 20 ; 
-----oc Savvy) I 
— ora . 19,30 ; (Cal. 
.. Zf. ADINA CA- 
ora 19,30 ; Teatrul 

(Bd, Magheru) :

deraie Germaniei, Gustâv
Heinemann. si a doamnei 
Heinemann, care la invitația pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a soției sale 
Elena Ceaușescu, au făcut o vi
zită oficială în Republica Socia
listă România • 18.30 La volan 
— Emisiune pentru conducătorii 
auto « 18,50 Timp și anotimp în 
agricultură • 19,15 Publicitate 
• 19,20 1001 de seri — emisiune
pentru cei mici • 19,30 Teleju - 
naiul de seară. Sport « 20,10 In
vitație la circ. Spectacolul Cir
cului Mare din Moscova • 21,10 
Planeta se grăbește — film do
cumentar de montaj. Realizator 
Paul Anghel a 21,45 Baschet 
masculin : Polonia — România
(repriza a Il-a). (meci pentru ca
lificare în turneul fi«al al Cam
pionatului european). Transmisiu
ne directă de la Katowice • 
22,20 Telejurnalul de noapte q 
22,30 Din înregistrările celui de-al 
IV-lea Festival și concurs inter
național de muzică ușoară „Cer
bul de aur" : Recital Sergio En- 
drigo, comentat grafic de Cik 
Damadian.

I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I

caii se împușcă, nu-i 
? : rulează la Capitol (orele 
11; 13,30. 16; 18,30; 21), Gră- 
Capitol (ora 19,30),.
FLOARE SI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Luceafărul (o-
rele 9; 12,30; 16; 19,30), -------
rești (orele 9; 12,30; 16,30;
Feroviar (orele 9,30; 13; ____
19,45), Melodia (orele 8,45; 12,15; 
15,45; 19,30). Grădina Doina
(ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 18.30: 20,30)

GOOL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în continuare).

SUNETUL MUZICII . rulează la 
Excelsibr (orele 9 12,30; 16. 19,30), 
Gloria (orele 9. 12.30; 16; 19.30),
Flamura (orele 10. 14.30; 19).

ZESTREA DOMNITEI RALU l

I 
I
I
I

Bucu-
20), 

16,15; 
12,15; 

Doina

20.15) , Mo-
20.15) . 
rulează la
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Teatrul de Operetă : PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30 ; Teatrul 
Național ,,I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : REGELE LEAR — ora 
20 ; (Sala Studio) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ — 
ora. .20 ; Teatrul de Comedie ■ 
OPINIA PUBLICA — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia. Sturdza Bulandra" 
(Schitu. Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20 ; (Sala

PROGRAMUL I

o 17,00 Deschiderea emisiunii. 
Emisiunea în limba maghiară. 
ÎN JURUL OREI 17,50 Transmi
siune directă a ceremoniei ple
cării președintelui Republicii Fe-

PROGRAMUL II

• 20,10 Concertul Orchestrei 
simfonice a Radioteleviziunîi — 
dirijor Michel Plasson © 21,10 
Buletin de știri. Sport • 21,20 
Istoria filmului. Emisiunea a 
doua dedicată lui Rene Clair, 
Prezintă D. I. Suchianu și Vio
rica Bucur.
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* Dovedind o preocupare majoră pentru progresul societății românești, pen- J
► tru prosperitatea economică a țării, partidul are în vedere faptul că în toate <
► domeniile de activitate, dar îndeosebi în conducerea planificată a economiei < 
J trebuie să se pornească de la legile obiective ale dezvoltării sociale, de Ic J
► realitățile concrete ale țării noastre, precum și de la tendințele revoluției <
► tehnico-științifice pe plan mondial. Pe această bază se va elabora programul <
► dezvoltării în următorii 15—20 de ani a României. Acesta va fi programul <
► partidului, în centrul lui aflîndu-se, ca obiectiv fundamental pentru etapa res- <
► pectivă, realizarea societății socialiste multilateral dezvoltate. Recenta Plenară < 
I a Comitetului Central al P.C.R. a hotărîl, în acest sens, înființarea unei comise <
► centrale de partid și de stat, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, care <
► va elabora prognozele dezvoltării României în perioada 1976—1990, iar pen- <
I tru unele sectoare pînă în anul 2 000. In acest cadru social se afirmă în mod <
► firesc o știință nouă — cercetarea viitorului. O știință cu numeroase centre <
k de atracție, în stare să determine interesul și atașamentul tinerilor. Dezvol- < 
J tarea științei previzionale, sensurile sale contemporane constituie tema convor- <
► birii noastre eu conf. univ. dr. MIHAI C. BOTEZ. <

De la „Oracolul
din Delfi" la calcu
latorul electronic

— Vă propun să începem dialogul nos
tru despre știința cercetării viitorului cu 
o incursiune în trecut. Așadar, de cînd 
datează pasiunea pentru previziune P

— De Cînd există omul. Pentru c-ă ori
ce acțiune conștientă implică anticipări. 
Marx spunea că și albina, și omul știu 
să construiască hexagoane. Omul însă le 
proiectează întîi în cap — deci el devan
sează, anticipează ce va face. Adică se 
înscrie într-un anumit viitor.

Și ce consecințe decurg de aici ? 
Mă gîndesc, firește, la implicațiile pe 
plan social.

— Implicațiile pot fi descoperite în dez
voltarea activității previzionale de-a lun
gul secolelor. Istoria gîndirii înregistrează 
de multă vreme fascinația cunoașterii vii
torului. Funcția oracolului străbate întrea
ga istorie a umanității. Oracolul din Delfi, 
vrăjitorii și prezicătorii de la curțile me
dievale, filozofii mtopiști au încercat să 
cunoască, să prezică, să-și apropie viito
rul, răspunzînd unor anumite cerințe.

— Vă referiți, desigur, la cerințe SO- 
cfqle. Au fost însă vremuri cînd omul, 
pre^mzlnd producerea unor evenimente îu 
viitor, se găsea neputincios în fața lor. 
Schiller sugerează o atare realitate în- 
tr-una din poeziile sale. Casandra, înainte 
de nunta Polixenei și a lui Abile, cu
prinsă de țpresimțămîntul nenorocirilor ce 
vor urma acestor zile de sărbătoare, rătă
cește tristă și întunecată prin pădurile lui 
Apollo tînguindu-se că, știind dinainte vii
torul prăpăstios, nu se mai poate bucura 
de nimic. Nu credeți deci că faptele pre
vizionare au valoare pozitivă sau negativă 
numai în raport cu o anumită atitudine 
a omultti față de ele ?

— întocmai. De' altfel, viața, practica 
evoluției societății au determinat gîndirea 
filozofică să cerceteze și să clarifice atît 
problema posibilității cunoașterii lumii, 
cît și a valorificării cunoștințelor ome
nești. Multă vreme previziunea a fost con
siderată o artă. Ea a început să devină 
știință abia atunci cînd a reușit să ofere 
mijloace prin care puteau fi prevăzute și 
— dacă era cazul — combătute efectele 
unor cauze. Apariția filozofiei materialiste, 
care demonstrează, cu autoritatea fapte
lor, legitățile vieții sociale, a contribuit la 
fundamentarea prospectivei. Pentru că în 
momentul în care societatea a devenit 
dintr-un joc de forțe oarbe un sistem di
rijat și dirijabil, condus de anumite ten
dințe care se dezvoltă legio, un sistem ca
pabil totodată de a fi modificat, mișca
rea omenirii a căpătat sens, a căpătat u- 
nitate, ea putînd fi devansată. Fără o ast
fel de abordare previziunea nu era posi
bilă. Descoperirile lui Marx privind ma
terialismul istoric și lucrările sale referi
toare la sistemul economic capitalist sînt 
instrumente esențiale în activitatea previ
zională. Materialismul istoric, îndeosebi, 
relevînd principalele determinări ale dez
voltării sooietății, înfățișează și direcțiile 
hotărîtoare ale acestei dezvoltări.

— Prin urmare, de la fascinația desco
peririi viitorului s-a ajuns la afirmarea 
unei adevărate științe.

— Numai că acest^ salt calitativ este re
zultatul unui proces îndelungat. Activita
tea previzională s-a materializat în preo
cupări de sine stătătoare relativ recent. în 
1943, O. K. Flechteim, cercetător german, 
a lansat termenul de futurologie — ceea ce 
înseamnă investigarea sistematică a viitoru
lui. întemeietorii mișcării prospectologice 
din Franța și promotorii ei au încercat 
apoi să apropie previziunea de filozofia 
acțiunii, de știința politică și de activi
tatea socială.

Pe de altă parte, sub presiunea dezvol
tării nemaiîntîinite a mijloacelor de pro
ducție, stimulate de revoluția științifică și 
tehnică, s-au dezvoltat spectaculos în ul
tima vreme, în special în S.U.A., anticipă
rile în domeniul științei, tehnicii și econo
miei, întîlnite în general sub alte denumiri 
decît cele folosite în cîmpul științelor so
ciale : previziune științifică și tehnologică, 
prognoză tehnico-economică (termen folosit 
în special în literatura sovietică de specia
litate), previziune (sau prognoză) econo
mică, cercetare și dezvoltare etc. Eficiența 

totul remarcabilă a acestor cercetări — 
care, de exemplu, după unele estimații, 
S.U.A. un dolar investit produce pînă la 
dolari venit —, explică convingător in

cu 
în 
în 
50
teresul cu care sînt cultivate astăzi aceste 
preocupări în toată lumea. Foarte repede 
devansarea viitorului a devenit o tendință 
fundamentală, o orientare hotărîtoare în 
gîndirea modernă. Cercetarea prospectivă 
— definită drept încercare sistematică de 
investigare a viitorului, pe baza analizei 
științifice a prezentului și trecutului, în 
conformitate cu legile generale de dezvol
tare ale naturii și societății — dispune a- 
cum de mijloace științifice deosebit de efi
ciente, deoarece oamenii au posibilita
tea să cunoască în permanență pulsul dez
voltării economice, perspectivele ce se des
chid prin realizarea programelor economice,

previzionale
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evoluția vieții sociale. Avîntul activității 
previzionale are loc în condițiile specifice 
ale secolului nostru. în acest spațiu, ma
tematica — știință de sinteză — a dobîn
di t un rol important. Aș accentua oă joa
că un rol important din două puncte de 
vedere, sub două aspecte: atît sub as
pectul modelării cît și sub aspectul infor
maticii. Cantități uriașe de informații sînt 
valorificate azi cu ajutorul calculatoarelor 
electronice. într-un ziar francez a apărut 
o foarte spectaculoasă serie de articole — 
intitulate categoric ; „Datorită calculatoa
relor, futurologia a devenit o știință".

— In numeroase țări ultimele realizări 
în domeniul activității previzionale prezin
tă caracterul unei adevărate revoluții. Cre
deți că fenomenul este specific și pentru 
România ?

— La noi dezvoltarea cercetărilor pre
vizionale nu a îmbrăcat caracterul de re
voluție sau de mutație profund spectacu
loasă cum s-a întîmplat în occident. A- 
ceasta deoarece noi ne-am obișnuit să vor
bim despre viitor oa despre o prezență 
concretă și activă. Planificarea ne-a apro
piat acest viitor. Trăim în mod evi
dent în orizontul viitorilor cinci ani da
torită planurilor cincinale. Trăim evident 
în orizontul directivelor pe termen lung, al 
tuturor programelor previzionale prezen
tate de partid. Pentru noi ideea de in
vestigare a viitorului nu este o idee nouă.

— Considerați planificarea o metodă de 
previziune P

— Știința previziunii folosește modali
tăți specifice. Aș aminti metoda extrapo
lării (studiu bazat pe relațiile între tendin
ța constatată în treout și tendința viitoa
re), metoda morfologică (o prognoză atem
porală, care recurge la împărțirea unei 
probleme în elementele ei componente și 
studiază variațiile acestor componente; 
prin această metodă se stabilește însă nu
mai care sînt elementele ce pot să apară, 
fără ca ele să fie datate în timp), metoda 
scenariilor (prin care se „înscenează" di
ferite evoluții ale realității, se identifică 
punctele nodale care fac necesare deciziile 
și se construiesc variante ale viitorului, 
adică scenarii), metoda anchetei în rîndul 
specialiștilor (urmărindu-se punerea de 
acord a unui grup de experți într-o pro
blemă dată). Sînt cunoscute însă și teh
nici de previziune care au 
tiv, ele fiind apropiate de 
organizarea activității către 
fixate. O asemenea metodă 
mativ a fost verificată cu succes în cazul 
programului „Apollo". S-a fixat drept obiec
tiv debarcarea omului în lună, iar întrea
ga activitate a fost desfășurată planificat 
— în funcție de acest obiectiv dinainte 
fixat. Stabilirea obiectivului în sine a con
stituit un element previzional.

— De ce ?
— Pentru că planul a fost alcătuit pe 

bază de prospecțiuni științifice, care au 
ales varianta optimală. Dacă 
la România, vom observa că 
noastră națională în domeniul 
previzionale s-a consumat în 

probleme de planificare. în anii din urmă 
explorarea viitorului a fost făcută în ge
neral prin metode de planificare. Am fost 
crescuți cu toții în acest climat — care a 
influențat însăși formația noastră. Este no
tabil faptul că în opera de planificare au 
fost folosite ample studii previzionale. 
Cred că această activitate desfășurată la 
noi în țară ar merita să fie mai bine cu
noscută. Experiența dobîndită mai ales în 
elaborarea planurilor naționale (planurile 
cincinale, planul decadal de dezvoltare a 
energeticii, programul național de îmbu
nătățiri funciare și irigații etc.) bazată pe 
consultarea unor specialiști de prestigiu, 
care, colaborînd cu forul central speciali
zat de planificare, au studiat ipoteze, au 
precizat variante optimale, trebuie folosi
tă și, totodată, îmbogățită utilizînd teoria și 
practica mondială. Este însă necesar să 
se țină seamă în permanență de faptul că 
rezultatele cercetării prospectivei repre
zintă un „material viitorist" care se cere a 
fi mereu actualizat.

— La sfîrșitul secolului trecut Xenopol 
prognoza că în România nu se va putea 
dezvolta decît o industrie bazată pe a- 
gricultură. Viața a infirmat această pre
viziune. Dumneavoastră ce credeți: eroa
rea se datorește faptului că Xenopol nu 
a mai avut prilejul să-și reactualizeze 
„materialul viitorist" pe care l-a desco
perit ?

— Xenopol a făcut într-adevăr o prog
noză greșită, dar se pare că realitățile de 
atunci nu lăsau să se întrevadă un alt 
viitor. în prezent au intervenit elemente 

noi care, schimbînd oadruh social-econo
mic, au schimbat și concepțiile cu privi
re la industrializarea țării. Noi pornim 
acum de la o realitate pe care în urmă 
cu 30 de ani n-o întrevedea nimeni și 
anume că în 1970 o producție echivalen
tă cu oea a întregului an 1938 s-a reali
zat în numai 22 de zile. în prezent, așa 
cum spuneam, mijloacele moderne de in
vestigație științifică ne vor ajuta să de
scriem mai corect viitorul. Prognoza ră- 
mîne însă un element dinamic. Nu putem 
spune că facem astăzi prognoză și am ter
minat. Explozia informațională îmbogățește 
mereu „dosarul viitorului" și poate schim
ba fundamental unele orientări. Nu este 
vorba de o lipsa de consecvență, ci de ne
cesitatea de a fi mereu de acord cu realita
tea care este foarte complexă. Deci prog
noza reprezintă un proces continuu.

— în etapa istorică pe care o 
curgem în prezent ce considerați că 
caracteristic pentru țara noastră în 
ce privește afirmarea științelor previzio
nale P

— în România, momentul actual al 
dezvoltării prospectivei se caracterizează 
prin instituționalizarea unor preocupări 
deja existente. Deci precizarea unor orien
tări într-un domeniu care este deja stu
diat. Acest proces de previziune este con
dus de partid și se împlinește sub multi
ple forme. Un exemplu edificator îl con
stituie proiectul de Directive aprobat de 
Congresul al X-lea, care trasează pe larg 
jaloanele politicii generale a construirii 
socialismului pînă în anul 1975 și preve
derile orientative pînă în 1980. Obiective
le fundamentale ale acestui program — 
lărgirea și perfecționarea continuă a ba
zei materiale a țării, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate — au fost 
fixate pe baza unor studii riguroase pri
vind dezvoltarea în această perioadă a 
forțelor de producție, avîntul științei, în- 
vățămîntului și culturii, perfecționarea 
continuă a relațiilor de producție etc. 
Constituirea comisiei centrale de partid și 
de stat care va elabora prognozele dez
voltării României pînă în 1990, iar pentru 
unele sectoare pînă în anul 2000 va da 
un nou impuls dezvoltăm științelor previ
zionale. Noi deocamdată operăm cu ci
fre retrospective. De exemplu, oît produ
cem astăzi față de 1938. Dar nu știm cît 
producem față de anul 2000. Unul din 
scopurile instituționalizării prospectivei 
este și stabilirea unor astfel de construcții.

—- Vom avea, așadar, noi termeni de 
comparație....

— ...Care vor fi mult mai stimulativi. 
România 2000 este o temă de studiu ce 
va beneficia de eforturi concentrate. Așa 
cum arăta secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : „în această 
perioadă forțele de producție vor cunoaș
te o impetuoasă creștere și diversificare, 
ducînd la o radicală transformare a struc
turii economice și sociale a țării. Se va 
realiza o puternică apropiere între mun
ca fizică și intelectuală, între muncitori, 
țărani și intelectuali, se va produce o pro
fundă omogenizare a națiunii noastre so
cialiste. Totodată se va realiza o tot mai 
mare abundență de bunuri de consum și 
pe această bază, îmbunătățirea substan
țială a condițiilor de viață ale întregului 
popor. Munca va deveni tot mai mult o 
onoare și o necesitate vitală pentru toți 
membrii societății. în toată această peri
oadă va acționa în continuare principiul 
de repartiție socialist, valabil pentru pri

ma fază a comunismului — de la fiecare 
după capacitate, fiecăruia după muncă. 
Totodată, cor spori în mod deosebit chel
tuielile sociale, contribuind la satisfacerea 
într-o măsură tot mai însemnată a cerin
țelor materiale și spirituale ale oamenilor 
muncii". In aosst cadrn social sînt ne
cesare planuri de dezvoltare pe o peri
oadă mai mare de cinci ani — care să 
asigure continuitatea avîntului susținut al 
forțelor de producție, pe baza aplicării 
largi a cuceririlor științei și tehnicii moder
ne în activitatea social-economioă. Pros
pectarea viitorului devine astfel o con
diție esențială a întregii noastre activități. 
Doresc să subliniez aici că dezvoltarea ță
rii noastre între anii 1971—2000 reprezin
tă un factor semnificativ și pentru siste
mul mondial. Faptul este remarcat de o 
seamă de futurologi de diverse orientări 
care s-au declarat interesați să cerceteze 
particularitățile evoluției țării noastre. Se 
afirmă că România este un exemplu din 
punctul de vedere al dinamicii economi
ce și sociale. Unii cercetători opiniază că 
ritmul dezvoltării țării noastre egalează 
explozia japoneză. în viitor colaborarea cu 
prospeotologii din străinătate pnivind atît 
cercetarea fenomenelor societății româ
nești cît și dezvoltarea științelor previzio
nale se va desfășura pe baza unor crite
rii ferme. S-a elaborat deja un proiect pri
vind organizarea unor manifestări inter
naționale care să consolideze asemenea re
lații și să facă cunoscute realitățile țării 
noastre. Există o propunere de organiza
re în România, în 1972, a Congresului 
mondial de cercetare a viitorului.

Conjuncturi 
favorabile unei

— Cred că ar fi important să relevăm 
dteva aspecte privind confruntarea de 
idei în domeniul științelor previzionale. In 
acest sens vă rog să subliniați care sînt 
principalele școli futurologice contem
porane ?

— Consemnăm existența unei școli a- 
mericane de futurologie — care cercetea
ză viitorul exclusiv prin prisma progresu
lui tehnic. Potrivit părerilor unor cercetători 
americani, tehnica se dezvoltă într-un 
cadru indiferent și neutru, apolitic, da
torită propriilor sale resorturi, iar socie
tatea e-ste un fel de receptor indiferent 
care beneficiază de transformările produ
se. Ni se înfățișează astfel o simplă pre
lungire în viitor a societății prezentului, 
a liniilor ei de dezvoltare, în care progre
sul tehnic și economic determină evo
luția.

— Această concepție este caracteristică 
tuturor futurologilor occidentali ?

— Nu. Spre deosebire de școala ame
ricană, cercetătorii vest-europeni pun în 
centrul preocupărilor lor, cu prioritate 
omul și problemele sale. Dar și acest fapt, 
după părerea noastră, este criticabil la o 
privire mai nuanțată. Omul nu poate fi 
cercetat decît în strînsă legătură cu so
cietatea, ou procesul de producție, de dez
voltare științifică și economică. Prezen
tarea unui om abstract, atemporal, format 
în cadrul unui umanism tradițional, nu 
corespunde, cred, realității moderne.

— Se cunosc alte asemenea încercări de 
abordare a cercetărilor prospective P

— Ar mai fi teoriile grupate de obicei 
sub numele de școala de prospectologie in
stituțională și de școala de prospectologie 
critică. Prima consideră că societatea se 
dezvoltă în liniile ei mari de astăzi — ca 
o simplă prelungire în viitor. Așadar, in- 
stituționalizează și absolutizează o stare 
de fapt existentă azi. A doua încearcă 
mutații și schimbări criticînd sistemul de 
structuri din prezent. Deci urmărește o 
dinamică a evoluției 
modificări structurale. După părerea mea 
ar fi de discutat aici negarea categorică a 
rolului realităților prezentului în conturarea 
viitoarei societăți.

— In general, ce concepții se afirmă 
astăzi privind dezvoltarea în viitor a rela
țiilor social-politice P

— Aici ar fi de observat că unii filo
zofi și istorici burghezi contemporani, 
comparînd științele naturii cu științele so
ciale subliniază că acestea din urmă nu 
pot fi ridicate, în genere, pe treapta „știin
țelor exacte". Ei contestă nu numai legi
le obiective de dezvoltare socială, ci chiar 
și faptele istorice obiective. Susținînd că 

faptele istorice nu au o reprezentare rea
lă, că istoria nu are o existență obiectivă 
în afara conștiinței istoricilor, neagă, tot
odată, și posibilitatea previziunii în do
meniul vieții sociale.

—Este o concepție pragmatică, pe care 
practica socială a infirmat-o. Am putea 
însă consemna aici care este, în această 
privință, punctul de vedere al cercetătorilor 
români ?

— Potrivit concepției noastre despre lume 
și viață, societatea este o formă de miș
care a materiei; izvorul mișcării îl con
stituie contradicția internă, negația — ca 
proces obiectiv de înlocuire a unei calități 
inferioare prin alta superioară. Este vorba 
de negația care acționează astfel înoît lea
gă între ele etapele succesive ale mișcării 
și menține continuitatea în procesul trece
rii de la o calitate la alta, făcînd posi
bil progresul în toate domeniile realității.

— Pe această bază pot fi formulate li
niile generale de dezvoltare a societății 
în viitor. Au apărut însă mai multe stu
dii care se avîntă atît de mult în deta
lii îneît anticipează și unele evenimente 
sociale care ar urma să se producă. Putem 
da crezare unor asemenea previziuni P

— Dumneavoastră ce credeți ?
— Mă gîndesc la cartea lui Karel Capek 

,Războiul salamandrelor". Apărută îr
cu

— >t‘
1936, lucrarea frapează prin talentul 
care este scrisă, dar și mai mult prin ca
racterul ei profetic. Frămîntările care au 
zguduit imperiul colonial după război, u- 
niversul concentrațional, bomba atomică 
sînt evenimente descrise cu mulți ani îna
inte de apariția lor.

— Această carte este însă o operă de 
artă. Ea nu este unică. Numeroși oameni 
de litere sau artiști plastici au făcut în 
lucrările lor previziuni. Un artist mare 
trebuie să fie înzestrat cu simțul viitorului. 
Engels a dezvoltat ideea potrivit căreia o 
imagine artistică este deosebit de eficien
tă dacă ea anticipează, dezvăluie și afir
mă tendințele obiective ale dezvoltării so
ciale. Previziunea artistică rămîne însă în 
cadrul ficțiunii. în epoca civilizației știin
țifice, această imagine se cere completată.

— Știința are un dmp de acțiune mai 
restrîns ?

— Nu știu. Ceea ce pot să afirm este că. 
în schimb ea este mai exactă. Există nu
meroase construcții lucide ale unor pros- 
pectologi care, bizuindu-se pe datele 
științei, întrevăd în viitor o lume dominată 
de rațiune și responsabilitate. O lume 
în care — după cum observă profesorul 
.Mircea Malița, inițiatorul cercetărilor pros
pective în țara noastră — valorile științi
fice și culturale își vor dobîndi locul cuve
nit, în care omul va ști să folosească și 
să stăpînească mai bine natura cu ajutorul 
asistentelor gîndirii — ordinatoarele. O 
lume în care libertatea, garantată în mod 
real, va crea un cadru optim de afirmare 
plenară a personalității umane. O dată 
cu cercetările privind dezvoltarea ulteri
oară a pămîntului, florei, faunei, climei, 
futurologii studiază evoluția civilizației 
umane în deceniile și secolele următoare, 
elaborînd prognoze ale procesului social- 
cultural; totodată realizează previziuni în 
sensul cunoașterii esenței și fenomenolo
giei progresului eoonomic. Asemenea in
vestigații vor dezvălui oontextul în care 
va trăi omul viitorului, condițiile lui de 
viață, de muncă.

— Dar sînt și altfel de previziuni. UnH 
futurologi susțin că din cauza poluării o- 
ceanele se vor îmbolnăvi, de asemenea 
pămiintul, iar aerul va deveni sufocant. 
Am citit într-un studiu că dacă din is
toria umanității vor fi eliminate războaie
le, lipsa de conflicte va duce la o artă 
decorativă, o artă fără conținut ale cărei 
începuturi s-au și ivit. Sînt oameni de 
știință care susțin că războiul este totuși 
inevitabil, pentru că natura umană ar a- 
vea un caracter agresiv.

— Neamul omenesc s-a cutremurat în
totdeauna în fața marilor nenorociri. Li 
se atribuiau pricini supranaturale, erau în
văluite în teze mitologice. în secolul nos
tru sînt ounoscuți mai mulți prospecto- 
logi care practică profeția neagră. Ei 
desconsideră însă voința și acțiunea omu
lui. Dar poate că totuși asemenea profeții 
negre își au valoarea lor: aceea că aju
tă omul să știe împotriva căror pericole 
trebuie să lupte. Transformarea societății 
presupune acțiunea oamenilor, care pen
tru a fi eficientă nu poate fi întîmplă- 
toare, ci conștientă, desfășurată în sen
sul și în spiritul legilor sociale. Pentru că 
nu este important doar să cunoaștem vii-’ 
torul. El trebuie în același timp „inven
tat". Astfel se desprinde ca o trăsătură 
distinctă caracterul programatic al previ
ziunii științifice. Studiile de specialitate în 
aceste domenii trebuie să aibă în vede
re un anumit program — în speță un 
program politic — a cărui înfăptuire este 
dorită și pentru oare se acționează intens. 
Rolul previziunii constă în a schița ten
dințele spre care se orientează societatea 
în evoluția sa, pentru ca acțiunea oame
nilor să dobîndească eficiență prin cu
noașterea, respectarea și chiar influențarea 
legilor dezvoltării sociale. Este remarcabil 
aici faptul oă programele partidului nos
tru răspund unor asemenea cerințe.

tățile activității

— Știința previziunii reprezintă, desigur, 
un teren pe care definițiile nu pot coinci
de prea ușor. De aceea vă rog să pre
cizați : în cadrul școlii științifice româ
nești de cercetări prospective, ce accep
țiune a dobîndit termenul de futurologie ?

— în concepția noastră, a cercetători
lor români, futurologia înseamnă investi
gația sistematică a viitorului cu metode 
științifice, pe baza unei analize temeini
ce a prezentului și trecutului, studiului 
legilor dezvoltării viitorului din prezent — 
în scopul unei organizări științifice a în
tregii activități umane. Este o definiție 
care încearcă să cuprindă atît activitatea 
de prospectare propriu-zisă, care înseam
nă descoperirea cu „ochii prezentului" a 
direcțiilor de dezvoltare a viitorului, cît și 
tendința complementară, nu mai puțin im
portantă. de a privi prezentul cu ochii vii
torului. Intr-un sens operațional, o orien
tare îndreptată către evitarea urmărilor 
nefaste ale surprizei, deci, o dirijare con
venabilă a dinamicii, a evoluției vieții 
economice, științifice, social-politice.

— Care ar fi pentru societatea româ
nească principalele foloase ce decurg din 
dezvoltarea studiilor previzionale ?

— Caracterul științific al conducerii so
cietății românești decurge din întreaga 
complexitate a vieții noastre economice, 
politice și sociale. în acest context, mo
mentul deciziei — ca act hotarîtor al ac
tivității de conducere — se impune a fi 
precedat de momentul prospeoției. Cerce
tarea prospectivă creează condițiile pen
tru alegerea științifică a variantei optima
le din totalitatea variantelor posibile.. Ști
ința conducerii alege o variantă pe baza 
căreia organizează procesul de dirijare a 
îndeplinirii obiectivului propus. Pentru 
realizarea acestui scop sînt antrenați nu
meroși factori de natură economică’ și' so
cială, a căror analiză necesită un personal 
specializat și departamente specializate. în 
concepția noastră, a- cercetătorilor români, 
previziunea nu este înțeleasă simplist, ca 
o schemă în doi timpi: la început să a- 
flăm oe-o să fie și apoi o să hotărîm ce 
vom face. E vorba aici de o schemă di
namică, cu etape de decizie și etape de 
prospectare, în care relația dintre condu
cere și previziune apare ca un dialog 
multiplu și continuu. Activitatea previzio
nală cercetează atît elementele referitoare 
la dinamica societății românești, cît și ele
mentele privind dinamica evoluției pe 
plan mondial. România devine un compar
timent tot mai activ al vieții internaționa
le și faptul nu poate fi despărțit de con
ducerea eficientă a vieții sociale, Proble
mele care pînă acum au putut fi rezol
vate cu eforturi personale sau de grup — 
ou metode de intuiție, de inteligență, de 
talent — încep să cedeze locul unor pro
bleme care nu pot fi abordate decît cu 
metode științifice. Partidul și statul nos
tru dezvoltă acum activitatea de anticipa
re științifică atît pentru satisfacerea unor 
exigențe ale prezentului cît și pentru o 
vreme cînd activitatea umană nu se va 
mai putea lipsi de metodele investigației 
științifice. Parcurgem o perioadă în care 
greșelile nu mai sînt admise. Consider că 
urmînd exemplul conducerii de partid și 
de stat, toate ministerele și centralele, u- 
nitățile economice vor trebui să aibă o 
privire în perspectivă, să elaboreze deci
zii pe baza unor cercetări previzionare 
oare să evidențieze atît sursele de reali
zare a unei maxime eficiențe economice, 
cît și direcțiile în care vor trebui inten
sificate eforturile.

— De obicei, un interviu se încheie cu 
întrebarea tradițională: ce proiecte de 
viitor aveți P După o amplă discuție des
pre viitor credeți că mai are sens aceas
tă întrebare ?

— Da, întrucât doresc să fac o subli
niere. O știință despre viitor reprezintă 
prin vocație și prin obiective un dome
niu în care tineretul este chemat să adu
că acel parfum de noutate care dă fap
telor un caracter conoret. Așadar, proiec
tele noastre de viitor prevăd o atragere 
în masă a tineretului în activitatea pros- 
pectologică, colaborarea cu organizațiile 
U.T.C. în vederea formării unor tineri 
care să devină participanți activi la pro
cesul de conducere științifică a societății. 
Elaborarea și realizarea programelor de 
dezvoltare a României în sensul apropierii 
de nivelul statelor cu economie avansată, 
atît din punctul de vedere al producției, 
productivității muncii și venitului națio
nal pe locuitor, cît și din punctul de ve
dere al nivelului de trai al populației, nu 
poate fi numai opera unor specialiști. Sis

temul democrației noastre socialiste, prac
tica socială a conducerii partidului și sta
tului nostru oferă un climat prielnic pen
tru ca planurile de perspectivă să repre
zinte creația maselor. In realizarea acestei 
opere colective este chemat să joace un 
rol important tineretul, pentru care vii
torul are semnificații profunde, nesubjuga- 
țe unor meditații- lirice cu suport incert, 
ci subordonate unor realități pe care Ie 
va trăi. Acționînd pe astfel de coordona
te, organizația de tineret,.: care are un-rol 
însemnat în viața sociala, în conducerea 
societății, va fi și mai mult .capabilă să 
mobilizeze întregul tineret la învățătură, 
la muncă, la o intensă activitate obșteas
că, să găsească modalități și mai eficien
te de educație comunistă, de pregătire 
pentru viață a tinerei generații.
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mult, chiar prea mult cu unul 
de ieri (ieri însemnînd aproape 
un deceniu în urmă)? Fiind spec
tatorii unei asemenea rotiri a 
planetelor ne pare că nu e „ni
mic nou sub soare". Și totuși, 
în ciuda atîtor poeți, azi ma
turi, a căror tinerețe ne-o evocă 
versurile din această „Invocație 
nimănui" ele ne plac pentru ti
nereasca lor emfază așa cum 
ne plăceau, să zicem, „ultrasen- 
timentele" lui Adrian Păunesțij 
„Sînt tînăr, Doamnă, vinul mă 
știe pe de rost / și ochiul sclav

morții nu-i totuși în arginți / 
cînd sîngele înșală și vorbele 
dau miere, / Cal dăruit, o, 
doamne, dar căutat la dinți, dez
leagă adevărul de blondele hi
mere". Vocație a tinereții, de
sigur, însă conștiința acută a a- 
cestei vocații „dezleagă adevă
rul de blondele himere", împin
ge spiritul spre o poziție ne
identică sieși, este, în fine, o 
vocație studiată, cu toate sem
nificațiile și riscurile pe care o 
asemenea manieră le comportă. 
O semnificație constă în lipsa

țire-n sînge o să-mii desenez / 
un animal cu nările frumoase. // 
Astfel mă apăr încrustat și 
cred / în ceea ce mă tem fără 
să-mi pese / sacrifica-voi timpul 
ca pc-un ied / pentru-un ospăț 
cu douășpe mirese". Dacă ado
lescența are o gravitate și un 
patetism oarecum inconștiente și 
tocmai de aceea tulburătoare, 
versurile de mai sus n-au nici
decum acest farmec. Ele 
dimpotrivă, farmecul sfidării. 
Cît timp poetul mai mult își 
desenează simțurile decît se

au,

dînd destule semne de adevă
rată tinerețe poate că merită să 
fie considerat chiar și un eve
niment. în orice caz ceea ce se 
afirmă în jurul acestei cărți, 
deși ea este o „invocație nimă
nui”, conține o bună parte din 
negațiile nerostite în alte nu
meroase prilejuri. A face un e- 
veniment dintr-un debut onora
bil este o eroare scuzabilă doar 
în anumite condiții ș; anume 
acelea care favorizează — în ce 
scop nu se știe — apariția re
vuistică ori editorială a unor 
serii anuale de debuturi anoni
me. în aceste condiții Mircea 
Dinesau este indiscutabil cu 
mult deasupra seriei, un debu
tant adevărat, așa cum la vre
mea lor au fost desigur Adrian 
Păunescu, Ion Alexandru, Ni- 
chita Stănescu ș.a. Ce se discută 
azi însă despre cărțile de debut 
ale acestora este, se pare, mai 
puțin important. Ar însemna să 
nu acordăm fiecărui debut no
tabil șansa pe care și-o merită 
dacă am pune o astfel de în
trebare : este mai bun, azi, un 
debut care seamănă destul de

Mircea Dinescu

INVOCA TIE NIMĂNUI
îmi cară fecioarele prin sînge / 
cum aș putea întoarce copilul 
care-am fost / cînd carnea-mi 
înflorește și doar uitarea plîn- 
ge // Sînt tînăr, Doamnă- ucruri 
am așezat destu. 
căderea din somn spr< 
bru / dar bulgări de lumină 
dacă-aș mînca, sătul / nu m-aș 
încape în pielea mec. d tigru" 
Noul poet are vocația tinereții 
însă, probabil și sub influența 
lecturilor oare l-au subțiat, își 
stilizează vîrsta și formele ei de 
manifestare. El e mai conștient 
decît „vechii" debutanțl de un 
anumit preț al tinereții și nu 
crede că un „cal de dar" nu se 
caută la dinți : „cînd mituirea

pricep 
echili-

de sinceritate a acestei poezii 
la prima vedere atît de sinceră ; 
un risc, în gustul, cam prematur 
totuși, pentru efecte căutate și 
spectacol deși undeva poetul ne 
asigură că „Narcis e orb“ și că, 
deci, el n-ar fi îndrăgostitul de 
sine însuși. In realitate prea a- 
desea sufletul poetului e ca 
„lebăda*4 sau ca ,.o blană de urs 
cînd se-nvolbură“ spre a nu fi 
preveniți asupra nesincerității : 
„Sufletul meu e ca lebăda, sau / 
ca o blană de urs cînd se-nvol- 
bură '
dau / 
sună-a 
pe sub
de comoară printre oase, / sub-

e ce neliniște ar fi să-’ 
<. r p- timpul care 
: ■'orbur;.. ^urg flăcări 
tălpile-zăpezi / ca urma

lasă pradă, ori „liber" lor este 
mai aproape de sine însuși și 
mai deosebit de zeii tutelari a- 
mintiți la început. Foarte de
parte de ei dar și de el însuși 
este în încercările, bănuim am
bițioase, de a avea neapărat re
velații : „Balanțe, dulci balanțe 
— suflet zidit pe oase, / o, Doam
ne, ceasul curge prin noi ca un 
străin ; / Calul Troian la poarta 
răsfrîngerii miroase / cohortele 
de îngeri cu aripa-n declin // Ba
lanțe, dulci balanțe — bătrînii 
rîd sub talpă / Copilăria-mi 
cîntă în lebede prin viermi, / 
soare coclit în ierburi ca o mo
nedă calpă / noi nu știm cui ne 
vindem, nesiguri sau eterni".

Bineînțeles că nu se sorie aici 
poezia vieții și a morții, a ,,re
velațiilor” ultime căci toate me
tamorfozele între ’ care plutește 
adolescentul sînt simple treceri 
de la o vîrstă la alta, suferința 
nefiind ontologică ci pur și 
simplu biologică însă aceste tre
ceri sînt, e adevărat, asimilabile 
unor morți succesive : „Șuieră 
moartea fără de rușine / cum 
vipera ruginilor în fier, / nimic 
nu înflorește pentru sine / și 
măștile petrecerilor pier". Ver
suri frumoase, patetic adoles
cente, compatibile cu dispoziția 
erotic fabuloasă a celui care 
„în locul pleoapei vreau o mi
reasă". Cu adevărat tulburător 
este acest poet tînăr în efec
tele de mare puritate scoase 
din stilizarea erotismului ado
lescent în ritm de bocet nup
țial : „Sînt pentru noapte lampă 
subțire / și cu fitilul sîngelui 
scurt / lîngă-un perete ard în 
neștire / sufle spre mine clopo
tul surd // Tînjesc departe și nu 
am asă / piatra-nflorește din
spre genunchi / în locul pleoa
pei vreau o mireasă / mamă ves
tește ceasul la unchi // în piv- 
niți vinul albit pe frunte / 
leagănă luna pentr-un argint / 
îmi caut trupul de peste mun
te — / voalul miresei l-o fi or
bind (...) Dar pune mamă jar 
în mireasă / plîngi de pe-acuma 
căci am să cînt / șadă cu toții 
veseli la masă / eu mai întîrzii 
pe sub pămînt". Sînt dintre 
versurile ce trec de promisiunile 
pe care mulțî le fac însă puțini 
și le țin. Să sperăm că Mircea 
Dinesau este printre aceștia din 
urmă.

C. STANESCU

PRIMSLE RPLUI^
O agenție serioasă de publici

tate culturală (așa cum din pă
cate nu avem una), ar semnala 
publicului cu mare reclamă, în 
aceste zile, la studioul „Cassan
dra" unul dintre cele mai în
semnate spectacole ale stagiu
nii; un spectacol îndrăzneț prin 
faptul că regizorul (Dan Mi ou, 
student anul IV) are în sfîrșit 
curajul, firesc pentru un direc
tor de scenă hotărît să stăvileas
că de la bun început penibilele 
dispute despre „primat", de a-și 
crea singur textul (gest cu pre
decesori de renume dacă ne 
gîndim la Artaud, Piscator sau 
Brecht) pe măsura propriilor lui 
necesități de mizanscenă.

Despre Alexandru Lăpușnea
nu, Negruzzi a scris o nuvelă 
excelentă. In narațiune regizorul 
se simte atras de dramatismul 
personajului și de perspectiva 
filozofică a conflictului său cu

pe o ușă din spatele scenei, ac
torii intră în cadrul de joc; își 
aprind luminile pentru specta
col; la un semnal, adunîndu-se 
de prin toate colțurile, ei se 
pregătesc pentru reprezentație; 
creează atmosfera și universul ei 
uman : cîteva cojoace aruncate 
pe umeri, sunetul unor tălăngi, 
glasurile cirezilor — dimineață 
de țară săracă; loc deschis, loc 
de trecere, piață în care totul 
se vinde și se cumpără; vorni
cul Moțoc, marele vînzător, în- 
tîmpinîndu-l pe Lăpușneanu la 
hotare; alături, boierul Stroici, 
răzbunătorul de mîine, căruia,

//

picioare, cu ochii deschiși; ne
bun de spaimă, Lăpușneanu a- 
leargă printre ei, ca printre stâl- 
pii unor ruine, îi clatină, le în
chide ochii.

Excepțional de bine este sus
ținut ritmul montării prin co
loana sonoră. Reprezentația are 
propria ei „muzică": deschide
rea unei uși, un reflector care se 
aprinde, zgomotul de pași, clin
chetul unor tălăngi, liturghia la 
care actorii urmăresc jurământul 
lui Lăpușneanu, stacanele care 
se ciocnesc la ospăț, capetele 
care se rostogolesc.

Spectacolul solicită la maxi-

LĂPUȘNEANUL"

Cristian Arcașu

VALENCIA
Tînărul autor al acestui volum 

de povestiri, apărut la Ed. Emi- 
nescu, este un sentimental ; ne
organizat încă, la un stadiu în 
care nu diferențiază simpla no
tație confesivă de legile con
strucției epice. Un univers blind, 
de copilărie contemplativă, este 
reconstituit în majoritatea po
vestirilor. fără însă ca autorul 
să aibă prea multe tentative de 
a-1 anima, de a-1 tensiona în 
diverse momente. Așa incit pe 
la începutul volumului putem 
să citim discursul eterogene 
despre cireșul copilăriei, „cel 
mai frumos candelabru din gră-

dină", sau un amestec de a- 
mintiri dintr-un univers in
fantil aglomerat cu obiecte fa
miliare, a căror unică semnifi
cație este aceea că au existat : 
„Cînd am împlinit 12 sau 13 ani 
toate avioanele mele, colorate cu 
dude, cu foi de ceapă fierte sau 
acoperite cu blindajul de sta
niol, cădeau din zborul lor de 
noapte peste sîrmele de tele
graf".

Ajungem astfel să facem ob
servația că pentru Cristian Ar
cașu pare deocamdată suficien
tă simpla rememorare a unor 
date afective. Impersonalitatea 
este acceptată cu greu, povestirea 
nu diferă esențial de un jurnal 
intim, de unde și absența unor 
motivații care să construiască

proza și să antreneze lectura. 
Trebuie să insistăm asupra a- 
cestor lucruri pentru că ele de
finesc de fapt gradul în care 
opțiunea pentru literatură este 
limpede sau nu în concepția au
torului. Acesta, cunoscînd nece
sitatea abstractizării relațiilor 
elementare, recurge la un pro
cedeu de metaforizare sumară, 
lipsită de nerv, blind ca întreg 
universul 
Asocierile 
propoziții, ... . _____ ...
consecință, ușor de depistat. Un 
personaj, nea Culae ride „Cu 
gura goală, ca un clean în oală", 
mașina salvării „a urlat ca arsă 
cu fierul (!) și s-a repezit îna
inte,. spre Spitalul de urgență", 
O chitară poate fi luată din cui

metaforizare sumară,
prin care se mișceL 
dau uneori nefericite 
ușor rizibile și, în

cu aceeași simplitate cu care lei 
„o felie de pîine la masa de 
prînz".

Nefericite exemple la tot pa
sul, sub care bănuiești intenția 
bună de a crea insolitul, dar 
care devin cu totul altceva. 
„Ochii ei, zîmbetul ei mi-au udat 
memoria, creierul" — este o 
enormitate, după cum tot atît 
de periculos poate deveni umo
rul voluntar atunci cînd nu-1 
susține întreg textul : ex. „unde 
crește un porc mai poate crește 
încă unul" ș.a.

Cîteva povestiri diferă totuși 
de majoritatea celor sentimen
tale. Este cazul, bunăoară a trei 
încercări „onirice", în care din 
aceleași elemente devitalizate 
se încearcă construirea unor 
mici parabole — Cripta, Ciutele, 
Logica dimensiunii a patra — 
alcătuite dintr-un flux de ima
gini halucinatorii. începînd cu 
ele se poate vorbi de un even
tual prozator Cristian Arcașu și 
de un eventual început de este
tică. Convingerea noastră este 
că evidentele rateuri sînt expli
cabile prin lipsa unei experiențe

fi scrisului și, mal ales, din cu
noașterea prea sumară a speci
ficității epicului. Tentativa a- 
propierii de un discurs epic mai 
organizat există și ea în bucata 
Cînd ți se fură copilul, singura 
care include un conflict și în
cearcă să definească personaje 
autonome. Deși expediată în
tr-un final confuz, aceast? po 
vestire inițiază o dramă - ne
cesitatea de independență a unui 
tînăr care fuge de acasă, și reu
șește să cucerească un spațiu 
mai vast, altul decît cel al copi
lăriei, un spațiu abstract al 
peregrinărilor, într-un fabulos 
incioient.

Cîteva observații s-ar mai cu
veni făcute despre lipsa de uni
tate a acestei culegeri de po
vestiri. La fel o mai severă se
lecție l-ar fi ajutat mai mult pe 
Cristian Arcașu, care promite 
totuși să devină un prozator in
teresant. și pe care sperăm să-1 
citim sub o lumină mai favora
bilă după ce va fi ajuns la cla
rificările ce-i sînt necesare.

sine însuși.
de spectacol _____  _______
ridicării săbiei întru dreptate. 
Comandamentul moral nu se 
găsește în afara noastră, oi în 
noi înșine; nimic mai dramatic 
decît strigătul după ajutor, decît 
nevoia unui judecător, care să 
ridice de pe umeri această po
vară. Crîncenă domnie a lui Lă
pușneanu a însemnat din punc
tul de vedere al evoluției rela
țiilor sociale, un pas înainte; 
moartea pe oare o seamănă în 
jur îi transformă însă viața în
tr-un coșmar; îndoiala îl macină; 
povara unei dreptăți obținute 
prin violență îl doboară.

Elemente de teatru folcloric 
completează prin caracterul lor 
deschis, prin sugestiile lor fi
rești, sistemul de semne al 
acestui spectacol. Artistul lu
crează cinstit; convenția actu
lui scenic este de la bun în
ceput despuiată de orice mistere 
de suprafață; unul dwpă altul.

Subtextul versiunii 
vizează dialectica

• „CUNOAȘTEȚI CALEA 
LACTEE ?“ de Karl Wittlinger

D. F.
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0 ftiviță de păr ti atîrnă de sub ș:‘ o singură ?i suficientă aruncătu- 
pălărie. '-ț ,ă de ochi. Actorii (dintre care

Spectacolul este pentru inter- g: ti amintesc — cu conftimta de-*- 
preț un timp de introspecție. V- plină ci ne oom mai intilni, tn 
„C—J _ 
pretext. Actorii î?i caută de fapt 
in ei înșiși datele poveștii pe_ 
care vor să ne-o prezinte. Ei nu 
joacă, ei se expun, își cercetea
ză sub ochii noștri conținutul 
uman de trăit posibil.

Semnalez ou acest prilej debu
tul scenografic al Gabrielei Cou- 
lin, studentă anul VI Institutul 
„N. Grigorescu“. Spectacolul are 
momente în care mișcarea subli
niază verbul pînă la a-l submi
na: doamna visează că este ur
mărită de răzbunători; ca o hai
tă de dini, boierii se târăsc la 
picioarele ei în timp ce-și po
vestește visul; morții rămîn în

o șuviță de păr îi atârnă de sub 
pălărie. ,u vt

șj îi amintE
■ ----r —- ».»»."ț. plină că rte wm inai mmm, »r»
rCozuJ Lăpușneanu devine un multe asemenea împrejurări fe-

Ștefan Velniciuc, pe Florin Zam-
firescu, pe Gelu Colceag) lucrea
ză cu mare conștiință profesio- 

' nală.
S-ar putea oa reprezentația să 

sufere (în partea a doua mai a- 
les) de un exces verbal. I s-ar 
putea de asemenea reproșa cite- 
va nereușite actoricești ți cîteva 

p rezolvări nu întrutotul originale. 
Dar regizorul este la prima lui 
montare și un debut perfect ar 
fi poate trist.

ficite — pe Mircea Diaconu, pe

MONICA SAVULESCU

Manuela Tănăsescu

DESPRE ISTORIA
Un interesant studiu, despre 

care s-a vorbit deja în presa li
terară, este această primă carte 
a Manuelei Tănăsescu, apărută 
în seria de critică a Editurii 
Cartea Românească. Despre Is
toria Ieroglifică a fost consem
nată în general favorabil, ară- 
tîndu-se că este mai întîi de 
toate o încercare pasionantă de 
reconsiderare a unei capodopere 
românești pe care clasificările 
didactice au diminuat-o, iar stu
diile de specialitate au tratat-o, 
cu puține excepții, cam în ace
lași tipar, ajungîndu-se pînă 
la afirmația deplasată care o a- 
cuză de lipsă de originalitate.

Manuela Tănăsescu, conștientă 
de prejudecățile pe care le are 
de înlăturat, pornește tot de la 
o interpretare a semnificațiilor, 
ocupîndu-se, după o introducere 
explicativă, de doctrina despo
tică căreia Cantemir îi opune 
(ideal) doctrina monarhului lu
minat — capitolul Principele —, 
sau analizînd tema ipocriziei 
(deci tot o cercetare interpreta
tivă) în capitolul Vulpea sau 
școala ipocriziei. Ca și în alte 
sectoare ale cărții este urmărit 
textul cu atenție sporită, sînt

IEROGLIFICĂ
detașate fraze sau propoziții din 
ansamblul lor pentru ca, punîn- 
du-se accentul pe această nouă 
lectură dirijată, să se releve sub
tilitățile nesesizabile la o lectură 
obișnuită.

Tentația unor ușoare exagerări 
n-o ocolește pe Manuela Tănă
sescu. Se observă de fapt că 
textul nu se ridică totdeauna la 
valoarea pe care i-o conferă 
comentariul, și că minuțioasa 
aplecare pe text pierde vederea 
de ansamblu. Dar autoarea este 
destul de conștientă de aceste 
riscuri, și nu o dată își amen
dează propriul elan, intervenind 
cu considerații critice care sta
bilesc raportul dintre ideile teo
retice ale lui Dimitrie Cantemir 
și ceea ce a aplicat el ca dom
nitor, sau între ambițiile sale 
cărturărești și realizările adesea 
hibride pe care le-a dat în 
scris.

De o importanță deosebită 
este ideea situării acestei opere 
în funcție de noile dificultăți

pe care le-a întîmpinat Cante
mir trecînd de la scrierea aca
demică în latinește la limba ro
mână. Trebuie să facem obser
vația că oricît de inedită este 
interpretarea dată Istoriei Iero- 
glifice în acest studiu, lectura 
nu va deveni, decît cel mult pe 
alocuri, una plăcută. Chiar și la 
o lectură repetată, cum sugerea
ză autoarea, savoarea arhaici- 
tății ei nu o atinge pe cea a 
cronicarilor, iar fabulația, cu 
adevărat genială, este totuși îm
piedicată să-și desfășoare volu
tele.

Cel mai interesant lucru din 
acest studiu par să-1 releve ob
servațiile stilistice, care conduc 
spre ideea de a considera Istoria 
Ieroglifică drept „exemplul pri
melor pagini de narațiune fan
tastică în literatura noastră (...) 
un fantastic lucid, „vizual", fără 
spaime neexprimate în subtext, 
reușind însă totodată să fie 
arid". Cantemir a avut de luptat

cu mecanismul unor alegorii de 
circumstanță care circulau în 
epocă și de care încerca uneori 
— cum just arată autoarea — să 
scape prin „pitorescul cuvîntu- 
lui", dar pe care a reușit să le 
depășească doar prin proiectarea 
cosmică a unei lumi întregi a- 
legorice. . La acest stadiu este 
desigur, insuficient să ne pre
ocupe doar scara explicativă de 
la sfîrșitul cărții. Circuitul fi
nanțelor în Imperiul Otoman 
arată Manuela Tănăsescu, este 
comparat grandios cu cel al a 
pelor unui fluviu, sistemul de
vine cosmogonie.

Alegoria multiplicată, dilatată 
este „Un element de viziune 
fundamental al cărții", și prin 
acest element, spune autoarea. 
„Cantemir se plasează astfel cu 
hotărîre în contextul secolului 
său, fiind un 
balcanic".

Sînt luate în 
iurile pentru 
Cantemir a fost considerată mai 
mult un roman alegoric, cu ju
dicioasa concluzie că lupta din
tre principii diametral opuse 
(cît și întregul șir de scheme 
alegorice) nu instituie un motiv 
central, căci secvențele „se suc
ced sau se suprapun, contri
buind astfel la extrema comple
xitate, stufoșenie, a cărții".

De la dezvăluirea acestei 
structuri complexe autoarea face 
și constatarea imposibilității de 
a o clasifica riguros. Dar, am 
spune, nu o reclasificare este

adevărat Swift

discuție și teme- 
care opera lui

necesară pentru studiul acestei 
Istorii, ci stabilirea unei alte 
logici de coherență. Adică ac
centuarea acelor aspecte care să 
dea mai multă continuitate, în 
spirit modern, operei lui Cante
mir. Prin alegoriile existente ea 
era deja într-un fel clasificată, 
după dependența semnificațiilor 
nna de alta (semnificații codifi
cate pe care autorul totuși con
ta). Deci credem că autoarea 
trebuia să insiste, cum a făcut 
în capitolele teoretice, mai mul* ' 
asupra unei continuități ab
stracte, nefuncționale, mai pu
țin _ compartimentată. asupra : 
unei regii care să eclipseze și 
mai mult episoadele f,uncțio- : 
nale.

Ceea ce obiectăm noi ar fi dus 
poate, din exces de zei, la exa
gerări, dar atunci observația că 
în Istoria Ieroglifică întîlnim 
„caractere și nu arhetipuri" nu 
ar fi contravenit cu ideep gene
rală demonstrată. Adăugind la 
acestea preferința noastră pen
tru o eventuală restituire cu 
mijloace de cercetare mai mo
derne, vom mărturisi că aceste 
observații nu diminuează esen
țial valoarea evidentă a studiu
lui, de concluziile căruia nu ne 
vom putea lipsi în viitor.

Karl Wittlinger aparține pleia
dei de scriitori vest-germani cu
noscută sub numele de Grupul 
’47. Scriitura modernă a lui 
Wittlinger propune o formă ne
obișnuită, care răspunde însă, în
tru totul conținutului privind 
lupta crîncenă ce se dă între u- 
manitate și dezumanizare.

Mesajul satirei cu implicații de 
un adînc dramatism a fost per
ceput perfect de către regizo
rul spectacolului tîrgumureșan, 
profesorul Andrâs Csorba, care 
a încredințat două roluri extrem 
de grele unor studenți : Tibor 
Laszlo Varga (Medicul) și Mi- 
haly Gocz (Bolnavul) s-au achi
tat exemplar de rolurile care 
cer o mare energie interpretati
vă. Partiturile acestei lucrări 
dramatice reprezintă chiar pentru 
actorii experimentați o adevăra
tă încercare ; este, deci, cu atît 
mai îmbucurător faptul că acto- 
rii-studenți dovedesc o asemenea 
maturitate în utilizarea mijloace
lor de expresie. Tensiunea spec
tacolului, constantă, a justificat 
întru totul alegerea regiei. Andrâs 
Csorba nu a făcut compromisuri 
în direcția simplificării partiturii 
complicate, ci a cerut maximum 
de la interpreții săi. „Cunoașteți 
Calea Lactee ?“ — cu decorurile 
excelente ale lui Arpad Kemeny 
— nu este, deci, numai un exer
cițiu util, reprezentație de exa
men a unor viitori absolvenți de 
actorie, ci un autentic spectacol 
de teatru, cu actori autentici.

„Romulus cel Mare**, ultima 
premieră a Studioului este un alt 
exemplu de bună alegere reper
torială. Durrenmatt, un explora
tor lucid, necruțător al condiției 
umane din epoca noastră, este, 
fără îndoială, o veritabilă piatră 
de încercare pentru niște potențe 
actoricești ce vor 
Actului pozitiv al 
piese i se adaugă 
gizorală meritorie

să se afirme, 
alegerii acestei 
descifrarea re- 
și interpreta-

rînd, îndrumarea protagonistu
lui, a cărui interpretare e încărca
tă de amară ironie.

Conținutul parabolei durren- 
mattiene este transmis cu o fide
litate demnă de reținut de către 
un grup valoros de interpreți : 
Gyorgy Wellmann, Ilddiko Zno- 
rovszky, Eva 
Laszlo Varga, 
Laszlo Veress 
gyiczky.

TiborKovacs,
Mihaly Cocz, 

și Istvan Szu-

Două premiere
la Studioul I. A. T:

din Tîrgu-Mureș

DINU FLAMAND
• ROMULUS CEL MARE de 

Fr. Durrenmatt.

rea notabilă. Directorul de sce
nă Geza Gergely își construiește 
conceptul regizoral pe acea pă
rere a lui Durrenmatt, enunțată 
în „Probleme de teatru", potri
vit căreia relația dintre individ și 
o societate profund ostilă lui, a- 
pare atît de paralizantă, îneît a- 
ceastă relație poate constitui 
mai degrabă o sursă de comedie, 
îndemnul autorului, care consti
tuie miezul viziunii regizorale, a- 
pare cu limpezime în spectacol, 
partitura spectaculară impunînd 
zonele comediei satirice și ale pa
rodiei. Intuirea justă a esenței 
textului a asigurat, în primul

In încheiere ne permitem o 
sugestie. Artistul poporului Gy or
gy Kovacs a deolarat într-un in
terviu că a pregătit de cîțiva ani 
rolul titular din „Romulus cel 
Mare". Amintindu-ne de faptul 
că în stagiunea anului 1963 Gy- 
orgy Kovacs l-a interpretat pe 
Tartuffe pe scena aceluiași Stu
dio, ce-ar fi dacă acest mare ar
tist ar fi invitat să aureoleze re^ 
prezentația studenților cu strălu-' 
cirea artei sale ? Atît publicul cît 
și interpreții n-ar avea decît de 
cîștigat.

AL. COVACI

pe locul de i 
specialități cu 
meniul creației

Săptămînile trecute rotonda Ateneului a găzduit o expoziție 
mai puțin obișnuita, compusa din panourile unui proiect : un 
tînăr plastician a imaginat un orășel turistic în Deltă. Interesați 
de semnificația și valoarea expoziției am rugat doi specialiști 
în materie să-și spună părerea.

li se va părea șo-
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Adrian Petringenaru — critic 
de artă. Fiind vorba de o 
expoziție discuția e admisă în
cepînd chiar de la a place sau 
a nu place — cea mai subiectivă 
dintre pozițiile posibile și la 
care are dreptul oricare privi
tor. Dar dacă în fața oricărei 
opere de artă punctul de vedere 
primar la care mă refer — a 
place sau a nu place — trebuie 
depășit de către cel care vrea să 
adîncească problemele unei ex
poziții, cu atît mai mult în cazul 
acestei manifestări mai com
plexe — care merge de la gra
fică, trecînd prin pictură și 
sculptură, proiecte de monu
mente, mobilier și pînă la arhi
tectură, deci printr-o foarte 
amplă zonă a artelor vizuale, se 
cere o investigație atentă și în 
cunoștință de cauză nu numai 
pe lătura artistică, dar chiar 
privind problemele tehnice, ma
teriale și economice, pe care le 
ridică ufi?asemenea proiect.

Aș subli-niâ, dincolo de măsura 
în care sîhtem de acord sau 
nu cu viziunea artistului, în
săși acțiunea, îndrăzneala unui 
artist tînăr de a concepe și ur
mări un proiect atît de vast și 
de complex. Dacă ne-am gîndi 
numai la imensul volum de 
muncă intelectuală și fizică pe 
care îl presupune pregătirea a- 
cestei expoziții, și tot ar fi un 
lucru demn de apreciat. Știm 
că epoca noastră e caracterizată 
de o foarte mare divizare a 
efortului uman, de o foarte 
mare specializare pe comparti
mente din ce în ce mai înguste, 
dar și de apariția unor discipline 
situate pe domenii de graniță,

întîlnire al unei 
i alta. în do- 

____ _ ___ ' plastice ten
dința de renunțare la stricta 
spe’cializare, tendința de a ieși 
din genurile tradiționale a dat 
naștere în ultimii ani la opere 
și curente artistice aflate toc
mai la interferența artelor, 
adică lucrări care sînt în ace
lași timp și pictură, și sculptură 
și arhitectură, legate de multe 
ori de mișcări de cuprindere a 
spațiului prin jocuri de lumini 
colorate, prin apelul la aparatu
ră mecanică sau electronică etc. 
Se concep ambianțe de viață 
omenească — de proporții mai 
mici sau mai mari — în care să 
se soluționeze în mod armo
nios, unitar, problemele pe care 
le pun nevoile utilitare ale epo
cii ca și cele spirituale, cele su
fletești. De aceea, expoziția pe 
care o discutăm e foarte actu
ală , foarte modernă. Firește 
acest lucru nu-i acordă automat 
și o valoare, noi semnalăm 
deocamdată numai noutatea în
treprinderii.

în ceea ce privește dimensiu
nile și rosturile orașului con
ceput de el în Deltă, Dorin 
Dimitriu-Iormeanu mi se pare 
destul de realist. Este vorba de 
un mini-oraș, de o stațiune de 
recreare și cercetare științifică 
în ambianța specifică Deltei 
Dunării. Din acest punct de ve
dere autorul este modest și rea
list în același timp. Acțiunea lui 
e temerară din alt punct de 
vedere : tînărul artist și-a 
asumat pentru aoest nou orășel 
— plasat între Sf. Gheorghe și 
Sulina — crearea, tuturor ele-

meritelor componente, mergind 
de la marele monument al ora
șului, trecînd prin statui, prin 
picturile care să orneze prin
cipalele edificii și nelăsînd 
deoparte nici măcar inventarea 
mobilierului pentru interioare. 
Fără îndoială, chiar pentru sta
diul incipient pe care îl are 
proiectul, efortul a fost foarte 
mare, complex, costisitor. Iar 
rezultatele, pe măsură ce le în
țelegi determinările apar mai 
convingătoare. Dar în privința 
asta tovarășul dr. ing. Ifrim e 
în măsură să ne expună un 
punct de vedere mai autorizat.

Conf. dr. ing. Mihail Ifrim — 
Institutul de construcții Bucu
rești. In legătură cu proiectul 
expus de Dorin Dimitriu și în

fruntarea de idei în limitele de
cenței profesionale este ine
rentă și absolut necesară. Poate 
unora 
cântă soluția propusă de tî- 
nărul Dimitriu. Dacă cineva ar 
abandona forma clasică a unui 
pod, asta numai ca să dau un 
exemplu, și ar propune o soluție 
de pod cu partea carosabilă on
dulată, mă întreb ce reacție vor 
avea cei obișnuiți cu soluțiile 
clasice ? Ei bine, în momentul 
de față, se află în construcție 
lîngă Roma un astfel de pod 
pentru trafic moderat (pietoni, 
autovehicule). Soluționarea ar
hitecturală a acestui pod, avînd 
deschideri de 60 m, aparține in
tegral unor plasticieni. Din punct 
de vedere tehnic, structura pro-

Proiect pentru orașul turistic Sfîntu Cheorghe-Deltă, prezentat de Dorin Dimitriu Iormeanu

„Oraș al viitorului•// sau
fantezie costisitoare ?

calitatea mea de inginer con
structor, îmi exprim mai întîi 
satisfacția pentru faptul că un 
plastician își consacră talentul 
și preocupările unei opere de 
construcție. Afirm de la început 
că pentru mine expoziția pre
zentată de Dimitriu constituie 
o revelație.

Desigur, expoziția poate da 
naștere la interpretări diverse 
și, în orice caz, contradictorii ; 
este firesc și necesar să fie așa 
pentru că în știință, în artă, în 
creație în general progresul nu 
poate cunoaște un salt calitativ 
decît pe o astfel de bază. Con-

pusă răspunde, ca concepție și 
rezistență, unei valorificări op-, 
time a materialului în condiții 
remarcabile de economicitate 
care a produs printre tradițio
naliști surpriză și chiar ilari
tate. Un alt exemplu. Pentru 
podul dintre Reggio Calabria și 
Messina, un plastician a pro
pus un pod circular. Din astfel 

.de exemple se poate vedea că 
arhitecții, plasticfenii, construc
torii sînt în general preocupați 
de probleme similare celor înfă
țișate de proiectul discutat de 
noi acum. Se constată de multe 
ori că aceste soluții, deși la pri
ma vedere fanteziste, pot avea 
avantaje economice decisive.

De aceea, consider că soluția 
propusă de autor fiind o idee 
remarcabilă ar trebui privită cu 
seriozitate, atît de arhitecți cît 
și de inginerii constructori com- 
petenți în materie.

Adrian Petringenaru : Con
ceperea acestui oraș pe forme 
curbe, pe ovoide, semisfere, cu 
anumite puncte de lansare mi 
se pare foarte adecvată forme
lor naturale, mediului acvatic 
în care e plasat. Acest ansamblu 
de forme unduioase este apro
piat de dezvoltarea specifică 
vieții organice, în acord cu ve
getația atît de bogată din Deltă, 
în acord cu mișcarea apelor, a 
valurilor, a dunelor de nisip.

pu-Nu știu în ce măsură sînt 
ternice justificările de ordin 
utilitar și posibilitățile tehnice 
și economice de realizare.

Ing. Mihail Ifrim : în orice 
caz, principiile de bază ale pro
porționării și conformării struc
turilor de rezistență sînt res
pectate.

Adrian Petringenaru : Eu l-aș 
ruga pe tovarășul Ifrim ca, în 
măsura în care se poate pro
nunța, în linii foarte mari, fi
rește. în acest stadiu al proiec
tului, să aprecieze dacă natura 
specifică a unei asemenea așe
zări cum este cea propusă de 
proiectant, justifică efortul unei 
soluții care să iasă din comun

Mihail Ifrim : Din punct de 
vedere tehnic o soluție ca cea 
propusă de Dorin Dimitriu. cu 
ameliorări inerente, este, după 
părerea mea, realizabilă. Cît 
privește economicitatea, e greu 
de făcut o apreciere în stadiul 
actual al proiectului.

Consider însă că aprecierea e- 
conomicității soluției numai din 
punct de vedere constructiv ar 
fi unilaterală, dacă nu s-ar ține 
seama și de randamentul com
plex și de perspectivă pe care îl 
reprezintă ansamblul turistic 
propus.

De aceea, cred că o examina
re din toate punctele de vedere 
și. aprofundarea proiectului în- 
tr-o etapă mai avansată, ar pu
tea pune în evidență avantajele, 
sau, poate, dezavantajele pe 
care le-ar prezenta o asemenea 
soluție.

Adrian Petringenaru : Eu aș 
spune că noțiunea de risc nu 
numai că nu poate fi exclusă, 
dar nu trebuie exclusă din sta
diul initial al unei creații, din 
datele inițiale ale unei proble
me. Pe parcurs orice proiect, și 
cu atu mai mult cele care anga
jează o cheltuială mare, trebuie 
verificat din toate punctele de

vedere, nu însă renunțînd de Ja 
bun început de a face ceva nou 
dacă se dovedește și util.

Mihail Ifrim : Se spune une
ori că cine nu riscă nu cîștigă 
și nu o dată viața a confirmat 
acest adevăr. O cercetare com
petentă și profesionistă a unei 
asemenea soluții ar putea da 
ciștig de cauză autorului ei.

este insă non- 
pceocupări. în- 
"ai largi și pe 

putea socoti o
Așadar, consi-

NOTA REDACȚIEI : Su 
punind discuției un astfel de 
proiect, redacția nu-și poate 
propune, desigur, să ofere 
soluții ori să decidă asupra 
valorii Iui. Ceea ce ne-a a- 
tras atenția, 
tatea acestei 
scrisă unora 
care nu le 
simplă modă
derăm expoziția de la care 
am plecat și un pretext 
pentru inițierea unui ciclu 
de opinii în marginea aspec
telor maj generale, nu numa 
de la noi. ale acestei ten
dințe in arta și arhitectura 
modernă, precum și dosnre 
condițiile în care ea are Ioc. J
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Vizita președintelui
Republicii Federale a Germaniei

GUSTAV HEINEMANN
La Suceava

Miercuri la amiază, pre- 
țedintele R.F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann, soția, Hil
da Heinemann, Walter Scheel, 
vicecancelar și ministrul fede
ral al afacerilor externe, și ce
lelalte persoane oficiale din 
R.F. a Germaniei au sosit cu 
un avi,on special la Suceava.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Emil Bodnaraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Con
stantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Constantin Oancea, 
ambasadorul României în R.F. 
a Germaniei, general locote
nent Constantin Popa, locțiito
rul șefului Marelui Stat Major, 
și Tud,or Jianu, directorul pro
tocolului în Ministerul Aface
rii or Externe.

La aeroport, președintele

Gustav Heinemann și persoa
nele oficiale care îl însoțesc, au 
fost întîmpinați de Emil Bo
bu, președintele Consiliului 
popular județean Suceava, și 
de alte oficialități locale.

De la aeroport, coloana pfi- 
cială s-a îndreptat spre cen
trul municipiului Suceava; ce
tățenii au făcut oaspeților o 
primire călduroasă.

în onoarea președintelui 
Gustav Heinemann, președin
tele Consiliului popular jude
țean, Emil Bobu, a oferit un 
dejun. Tn timpul dejunului, ca
re s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, cordială, au fost 
rostite toasturi.

După-amiază, oaspeții au vi
zitat renumitele monumente de 
artă medievală din această 
parte a țării noastre — mînă- 
stirile Sucevița, Moldovița si 
Voroneț. Vestite prin picturile 
$i elementele decorative origi-

nale, de mare valoare isțorică și 
artistică, monumentele au dez
văluit vizitatorilor o puternică 
notă de inedit. Președintele 
R. F. a Germaniei, Gustav 
Heinemann, și persoanele ofi
ciale care îl însoțesc, au admi
rat impunătoarele fresce exte
rioare, exprimîndu-și admira
ția fața de aceste grăitoare 
mărturii ale culturii materia
le și spirituale românești.

A fost vizitată, de asemenea, 
expoziția de artă populară 
găzduită de căminul cultural 
din localitatea Voroneț, care 
înmănunchează renumite cu
sături, broderii și covoare, 
specific bucovinene.

în vizita la monumentele 
istorice amintite, înalții oas-

pe ți au fost însoțiți de Justin 
Moisescu, mitropolitul Moldo
vei și Sucevei.

Pe parcursul vizitei, prin 
sate, de-a lungul arterelor de 
comunicație care străbat pito- 
reștile meleaguri bucovinene, 
oaspeții au fost întîmpinați cu 
calda ospitalitate ce caracteri
zează poporul român.

După încheierea itinerariu- 
lui, coloana oficială s-a în
dreptat spre aeroportul Salcea, 
de unde, cu avionul special, 
președintele R. F. a Germa
niei, Gustav Heinemann, și 
oficialitățile germane și ro
mâne care l-au însoțit în a- 
ceastă vizită, s-au înapoiat în 
Capitală.

Doamna Hilda Heinemann a
Institutul de geriatrie de la

(Agerpres)

vizitat
Otopeni

TELE RA Â
OLAV AL V-LfiA, Regele Norvegiei, a trimis președin

telui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, o telegramă cu următorul con
ținut :

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru feli
citările și bunele urări pe care ați avut amabilitatea să mi 
le adresați cu ocazia Zilei naționale a Norvegiei.

• N. RODIONOV, adjunct al 
ministrului afacerilor externe al 
U R.S.S., care, la invitația mini
strului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, fa- 
oe o vizită de prietenie în țara 
noastră, a fost, miercuri, oaspe
tele' Brașovului. însoțit de V. I. 
Drozdenko, ambasadoruLU.R.S.S. 
la-București, și de George Marin, 
director în M.A.E., oaspetele a 
vizitat uzinele de tractoare și a 
avut o întîlnire cu primarul o- 
rașului Brașov, Constantin Cîrțî- 
nă, care a oferit apoi un prînz 
în onoarea tovarășului N. Ro
dionov.

Delegația Grupului 
mentar de prietenie Austria — 
România a vizitat cu acest pri
lej bogata colecție de documen
te a muzeului Universității 
București, privind începuturile 
și dezvoltarea învățămîiitului 
superior din Capitală.

Soția președintelui R. F. a 
Germaniei, Hilda Heinemann, 
însoțită de persoane oficiale ro
mâne și vest-germane, a vizitat 
miercuri dimineața Institutul de 
Geriatrie de la Otopeni.

Întîmpinați de prof. dr. do
cent Ana Aslan, directorul in
stitutului, de reprezentanți ai 
Ministerului Sănătății, și de un 
grup de medici, oaspeții sînt 
conduși prin această modernă 
instituție sanitară, a cărei acti
vitate, cu tradiție, este binecu
noscută în țară și peste hotare. 
Se vizitează sălile de mese, de 
relaxare, de cultură fizică și de 
proiecție. Oaspeții sînt informați 
despre realizările obținute în ca
drul institutului în domeniul 
profilaxiei îmbătrînirii, despre 
rezultatele înregistrate prin apli
carea unor tratamente și medica
mente produse în țară, destina-

bolile specificete să combată __ _
bătrîneții, să prelungească dura
ta vieții.

în continuare, sînt vizitate ca
mere și apartamente, în care se 
află și pacienți sosiți din diver
se țări ale lumii, preoum și câ
teva servicii medicale. în cursul 
vizitei, doamna Heinemann ur
mărește cu atenție explicațiile, 
se interesează de condițiile crea
te bolnavilor, de eficacitatea 
tratamentelor aplicate, se între
ține cu pacienții. Cu acest pri- 
lej\ soția președintelui R. F. a 
Germaniei notează în cartea de 
onoare a institutului: „Sînt deo
sebit de impresionată de mun
ca și rezultatele doamnei doctor 
Aslan, despre care am citit foar
te mult. îi mulțumesc pentru 
grija pe care o poartă oameni
lor în vîrstă".

(Agerpres)

• MIERCURI DIMINEAȚA, 
membrii delegației Grupului 
parlamentar de prietenie * Aus
tria — România, condusă do 
deputatul dr. Bruno Pittermann, 
fost vicecancelar federal al 
Austriei, au vizitat Fabrica de 
mașirii-unelte și agregate.

Conducîndu-i pe oaspeți să 
viziteze această modernă între
prindere industrială a Capita
lei. directorul general al fabri
cii. ing. Aurel Bozgan. le-a dat 
explicații asupra profilului uni
tății. le-a prezentat procesul 
tehnologic de realizare a unor 
produse reprezentative sic 
uzinei.

reprezentative ale

★
După-amiază. parlamentarii 

austrieci au fost oaspeții Uni
versității București.

• CU PRILEJUL ÎMPLINI
RII A 150 DE ANI de la moar
tea iui " — - - 
Secția de 
demiei 
România 
o ședință __ 

în prezența 
asistențe, prof.

Tiidor Vladimirescu, 
științe istorice a Aca- 
Republicii Socialiste 
a organizat miercuri 
comemorativă.

unei numeroase 
_ _____ r__  Vasile Maciu, 
membru corespondent al Acade
miei, a vorbit despre caracterul 
mișcării conduse de Tudor Vla- 
dimirescu, semnificația ei pen
tru lupta purtată de poporul 
român. împotriva nedreptăților 
sociale, pentru libertate 
viață mai bună.

și o

bOC, 
xcz _____  -- docu
mentare tehnică un schimb de 
experiență în cadrul căruia au 
fost dezbătute probleme legate 
de informarea și documentarea 
tehnică, precum și de contribu
ția inovatorilor și raționaliza- 
torilor la rezolvarea problemelor 
tehnico-economice ale întreprin
derilor.

® MIERCURI A AVUT 
la Institutul central de

Adunare de solidaritate cu lupta
popoarelor din Vietnam,

Cambodgia și Laos
Miercuri după-amiază, a 

avut loc în aula Bibliotecii 
centrale universitare din Ca
pitală o adunare publică cu 
prilejul Zilei de solidaritate 
internațională cu lupta po
poarelor din Vietnam, Cam
bodgia și Laos.

Au luat parte : prof. univ. 
Tudor Ionescu, președintele 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii, prof. univ. 
Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii române de prie
tenie cu popoarele din Asia 
și Africa, numeroși oameni ai 
muncii din întreprinderi și 
instituții bucureștene.

Au fost de asemenea pre-

zenți 
Național 
Păcii din 
Japonia.

oaspeți ai Comitetului 
pentru Apărarea 
Australia, Cuba și

★
față Nguyen DangErau de , _ .

Hanh, ambasadorul Republicii 
Democrate Vietnam, Tran- 
Kien, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Viet
namului de Sud la București.

Adunarea a fost deschisă 
de C. Paraschivescu-Bălăcea- 
nu, vicepreședinte al Comite
tului național de solidaritate 
cu lupta poporului vietnamez.

A luat apoi cuvîntul prof, 
univ. Ilie Diculescu, secretar 
al Comitetului național pen
tru apărarea păcii.
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Campionatele 
universitare

PUNCT FINAL 
IN ÎNTRECERILE 

GIMNASTILOR9
Timp de două zile, în sălile 

„ Tineretului “ și „Floreasca", 
s-au disputat finalele „universi
tarelor" de gimnastică. în pri
mele două gale, la startul con
cursului s-au aliniat fetele și 
băieții de la gimnastică sporti
vă, oferind publicului un spec
tacol de ținută. întrecerea mas
culină a evidențiat, o dată în 
plus, că tinerii gimnaști au o 
pregătire excelentă. Concursul 
fetelor a fost însă, cu mult 
peste acel al băieților, atît 
ca valoare în sine cit și ca 
spectacol. O contribuție sub
stanțială la ridicarea nivelu
lui întrecerii au avut repre
zentantele I.E.F.S., care s-au 
clasat pe primele trei locuri la 
două categorii (maestre și I), 
în vreme ce la categoria a Il-a, 
Universitatea Timișoara a do
minat și cîștigat în aceeași ma
nieră clară. Ultima reuniune, 
desfășurată ieri după-amiază, a 
fost destinată gimnasticii mo
derne. Peste 40 de studente, din 
5 centre universitare, au oferit 
un adevărat recital de grație, 
armonie și eleganță în mișcare, 
umbrite însă de arbitraj, a că
rui calitate a fost, deseori, cel 
puțin îndoielnică ! Deși nu au 
reușit să se claseze pe locurile 
I la categoriile lor. căci se pare 
că nu au fost în „grațiile" direc
toarei de concurs si arbitrei 
principale, studentele Liliana 
Constantinescu (I.E.F.S.) și 
Aneta Dutan (,,Poli“ Iași), au 
fost considerate de întreaga a- 
siistență drept cele mai valoroa
se sportive din concurs...

Iată campionii universitari pe 
1971 : GIMNASTICA SPORTI
VA, MASCULIN : categ. a IT-a: 
Zoltan 
șoara) : categ. I : 
(T.M.F. 
maeștri : 
(I.E.F.S.); FEMININ: categoria a 
Il-a : Margareta Petri (U. Timi
șoara) : categ. I : Hildegard 
Schmidt (I.E.F.S.); categ. maes
tre : Maria Floresca (I.E.F.S.) ; 
GIMNASTICA MODERNA : 
categ. a Il-a : Marga Dumitru 
(Poli - -
Diana Mateescu 
rești) ; categ. maestre : 
Constantinescu (Univ. 
rești).

HORIA ALEXANDRESCU

• PARTIDA INTERNAȚIO
NALĂ AMICALĂ de fotbal 
dintre reprezentativele de ju
niori ale României și Portu
galiei, care s-a desfășurat jerj 
la Tîrgovîște pe un timp 
frumos, în fața a peste 5 000 
de spectatori, s-a încheiat cu 
scopul de 1—0 (0—0) în fa
voarea gazdelor. Unicul punct

MERIDIAN
a fost marcat de Sandu Mir
cea.
• ECHIPA MASCULINA DE 

VOLEI A ROMÂNIEI a cîști
gat ieri la Sarajevo balcania
da. în ultimul Joc, voleiba
liștii români au învins cu sco
rul de 3—0 (15—0, 15—5, 15—13) 
echipa Turciei.

După cum s-a mal anunțat 
acum 2 zile și în competiția 
feminină echjpa României a 
avut o frumoasă comportare, 
obținînd medaliile de aur.

Cine va deveni campionul lumii la șah ?

Tur de orizont asupra

într-o atmosferă de mare in
teres pentru toată lumea șahis- 
tă, au început, după cum se știe, 
în patru orașe diferite, meciu
rile candidaților la titlul mon
dial de șah, deținut în prezent 
de sovieticul B. Spasski. Din 
cauza diferențelor de fus orar 
și a modului de desfășurare 
propriu fiecărui meci în parte 
(zilele de odihnă, de exemplu, 
nefiind aceleași pentru toate cele 
patru întîlniri), deocamdată si
tuația este puțin bizară. Dacă în

la bacău Meci de „K" 
intre două divizionare rrB"

Ambruș (Poli
Dan 

București) ;
Nicolae

Timi- 
Sabău 
categ, 
Moscu

București) ; categ. I : 
(Poli Bucu- 

Doina 
Bucu-

înainte de meciul restanță 
dintre Știința și A.S.A. Tg. 
Mureș, fiecare dintre cele 
două pretendente la Preți°a“ 
sele puncte puteau să-și facă 
următoarea socoteală : de nu 
pierd sînt în „A" (A.S.A.),
de pierd, sînt în „C“ (Știin
ța). Cum nimeni nu putea 
avea siguranța celor două 
puncte, soluția cea mai inte
ligentă și nădejdea cea mai 
practică rămînea pentru fie
care egalitatea. Și așa s-a și 
întîmplat. în fața unui sta
dion pe jumătate gol, stu
denții antrenorului Costines- 
cu au început furtunos, au 
ratat o mare ocazie în mi
nutul 1, o alta în minutul 25 
și o a treia în minutul 30 
(toate prin nouarul Pelea, 
ruda lui Amza Pelea din 
Băilești). Pe de altă parte, 
elevii lui Tiberiu Bone s-au 
apărat bine pozițional, au 
liniștit jocul prin Nagy, 
Hainal și Boloni, au ratat și 
ei odată, iar altădată șutul 
splendid al Iui Boloni (cel 
mai bun de pe teren) a muș
cat rădăcina stâlpului drept 
al porții. Deci, la pauză scor 
inteligent : 0—0.

După reluare, Nagy lu
crează frumos o miilge, tri
mite înainte, portarul advers 
Bâlc iese să prindă, dar a- 
junge după Fazekas, care în
scrie : l-r-0. Era minutul 60. 
Urmează un joc de toată 
frumusețea, spectaculos și în

viteză. în ultimele minute — 
asediu la poarta mureșeni
lor, dar Pelea își face și a- 
cum numerele de actorie, 
fiind peste tot, dar unde tre
buie nu, iar cînd are mingea 
ratează. In sfîrșit, în minu
tul 90, portarul Solyom iese 
la o minge dar se aruncă în 
dreapta pe lingă ea, și Pe
lea, rămas singur cu mingea 
în stânga nu are altă soluție 
decît să egaleze. Deci, în fi
nal, scor inteligent și prac
tic : 1—1. A arbitrat exce
lent Emil Vlaieuleseu de la 
Ploiești.

A.S.A. arc acum 37 de 
puncte dar mai important 
mi se pare faptul că echipa 
joacă bine, este sigură pe ea, 
știe ce vrea și poate să vrea. 
Chiar dacă de această dată 
a fost ajutată și de antreno
rul federal Gigi Olah, care 
— făcînd un gest față de 
orașul său natal — vineri 
seara a trecut surprinzător 
pe Fazekaș dintr-o locuință 
în alta, zicînd că l-a inclus 
în lotul de tineret al țării, 
A.S.A. avînd astfel motive 
să-și amine meciul de la Ba
cău (în timp ce Progresul de 
atâtea ori a jucat meciuri de 
A fără doi fotbaliști chemați 
la Naționala de juniori !).

Oricum, se pare că în se
ria I a diviziei B urmează O 
lună de foc.

G. MITROI

candidaților->
întâlnirea de la Las Palmas, 
între Petrosian și vest-germanul 
Hubner, au fost deja disputate 
patru partide, la Vancouver, în 
meciul Fischer—Taimanov s-a 
încheiat de-abia prima partidă. 

Dar iată pe scurt cum s-au 
desfășurat, pînă în prezent, „os
tilitățile" : la Moscova, în veri
tabilul „derby sovietic", Korci- 
noi—Gheller, evenimentele au 
luat chiar de la început o turnu
ră furtunoasă. în prima partidă, 
Korcinoi l-a depășit clar pe ad
versarul său din punct de ve
dere strategic și lui Gheller i-a 
picat steagul la mutarea 36. în 
celelalte două partide a fost 
consemnată remiză, după ce 
însă Gheller a fost din nou 
foarte aproape de pierdere în 
partida a doua... Deci, Korcinoi— 
Gheller 2—1.

La Las Palmas, marii maeștri 
Petrosian și Hubner au stabilit 
un mic „record", remizînd toate 
cele patru partide în care s-au 
întâlnit. Cea mai disputată în
tâlnire a fost prima, în care 
Hubner a avut, după părerea 
mea, unele șanse de cîștig. Deci 
în cel mai echilibrat meci — 
pînă acum — Petrosian-Hilbner: 
2—2.

La Sevilla, Earsen și Uhlmann 
au făcut „să sară seîntei" chiar 
de la primele partide. Larsen a 
deschis scorul, pentru ca adver
sarul său să egaleze imediat. A 
treia partidă este întreruptă în 
poziție complicată. Deci Ear- 
sen—IThlman : 1—1 (1).

în sfîrșit, la Vancouver, în cel 
mai spectaculos meci, care și-a 
schimbat și locul de desfășurare 
inițial — Milano— care a început 
mai tîrziu cru trei zile din cauză 
că Bobby Fischer nu a fost 
mulțumit de condițiile de joc o- 
ferite (vizibilitate, distanța față 
de public, liniște etc.), marele 
maestru american l-a întâlnit pe 
sovieticul Taimanov. Prestând un 
joc excelent, Fischer (cu piesele 
negre), a cîștigat prima partidă 
și conduce cu 1—0.

FLORIN GHEORGHIU

TIRIAC SI NĂSTASE 
VICTORIOȘI

în turul doi al campionatelor 
internaționale de tenis ale Bel
giei care au loc la Bruxelles Ion 
Tiriac l-a învins cu 6—1, 6—0, 
6—2 pe belgianul Hoimbergen, 
iar Ilie Năstase a cîștigat cu 
6—2, 8—6, 6—4 în fața lui Mi-
gnot (Belgia).

SaM ftfactte de cagtatâ&iț,
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La catedră:

oIZOMETRIA ESTE CHIAR 
„ARMĂ SECRETA" ?

LECTIA A VILA 
START — FETE 

Șl RECAPITULARE BĂIEȚI

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Forță, sănătate 
armonie ’fizică'

profesorii TIBERIU HAN și DUMITRU HÎTRU

Izometria s-a născut în tăce
rea laboratoarelor. Un savant a 
legat laba unei broaște supunîn- 
d-o unor contracții izometrice 
(statice) repetate. Broasca încer
ca în mod instinctiv să-și elibe
reze laba. După un timp, savan
tul a descoperit ceva surprin
zător : musculatura labei legate 
(fixate) s-a dezvoltat mai mult 
decît musculatura labei rămase 
libere, laba care a executat con
tracții izotonice (dinamice) repe
tate. Concluzia a uluit și a de
rutat : EXISTA POSIBILITA
TEA DE DEZVOLTARE A FOR
ȚEI MUSCULARE ȘI FARA 
MIȘCARE.

Au trecut cîțiva ani. Izometria 
părea uitată. Deodată cîteva 
performanțe sportive de talie 
mondială, obținute de sportivi 
puțin cunoscuți, au atras aten
ția presei sportive. între timp, 
munca în laboratoare continua. 
Unele experiențe duceau la re
zultate incredibile : mărirea for
ței musculare cu 300 la sută I 
Deși unele opinii sînt contra
dictorii în ceea ce privește in
tensitatea efortului lzometric de
pus față de forța maximă a or
ganismului, un lucru este cert: 
posibilitatea sporirii forței cu 
un. număr redus de contracții i- 
zometrice executate zilnic, a că
ror durată totală nu depășește 
cîteva minute.

Această „armă secretă", izo
metria, pe care n-a ezitat s-o fo
losească chiar și Valeri Brumei,

Valeriu Bularca etc. poate șl va 
deveni aliatul nostru în lupta 
pe care am declarat-o sedenta
rismului, instalării premature a 
obezității, pentru un corp sănă
tos, armonios fizic și puternic. 
Vom reveni cu amănunte.

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE 
(FETE)

Vă reamintim că începem pre
gătirea cti aproximativ o oră și 
jumătate-două înainte de a ser
vi masa sau la un interval i- 
dentic după consumarea ei. 
Gimnastica de bază, care se e- 
xecută în mod obligator, reali
zează încălzirea generală a or
ganismului și ne ajută la însuși
rea pozițiilor și mișcărilor prin
cipale ale corpului și segmente
lor, la dezvoltarea calităților 
motrice și a ținutei corecte. 
Pentru început folosim exerci
țiul a.) lecția î-a băieți — 8 a-

1971
Fig. 3

— dozarea 2x5 repe-prilie _____________c_
țări ; și exercițiul f.) dozare 2x5 
repetări. Apoi, trecem la învă
țarea unor exerciții d« încăl
zire :

F—A) Șezînd, sprijin înapoi, 
pe palme. Avem un picior în
doit, talpa atinge solul, celălalt 
perfect întins. Executăm schim
barea picioarelor. Dozare 2 x 10 
repetări.

F—B) Culcat pe spate, cu bra
țele întinse în prelungirea 
corpului. îndoirea genunchilor 
cu menținerea tălpilor pe sol. în
tinderea genunchilor și reveni
rea la poziția inițială. Dozare 
2x6 repetări.

EXERCIȚIILE PRIMEI 
SAPTAM1NI (FETE)

După ce-am executat toate e- 
xercițiile de încălzire și am e-

TE-A 
COSTAT 
MULT?

fectuat o scurtă pauză, de circa 
1—2 minute, trecem la învăța
rea primelor exerciții i

EXERCIȚIUL F-1 
(Membrele superioare)

Din poziția stând, avînd două 
greutăți de circa 0,5—1 kg. care 
pot fi înlocuite și cu alte obiec
te la îndemînă, legănarea si
multană a brațelor (urmăriți de
senul) prin înainte, în sus. Do
zare 2 reprize a 6 repetări.

EXERCIȚIUL F-2 
(Abdomenul)

Din poziția stînd, cu brațele 
întinse, sus, avînd în mîini un 
baston ( o umbrelă, tubul de ma
terial plastic al aspiratorului 
etc.) îndoirea trunchiului înain
te cu atingerea solului șl reve
nire. Dozare : 2 serii a cîte 6 re
petări. La aplecare expirăm ae
rul din plămîni, iar la revenire 
(inspirăm adînc.

EXERCIȚIUL F-3 
(Membrele inferioare)

Din poziția stînd, genuflexiuni 
cu ridicarea brațelor prin late
ral deasupra capului și reveni
rea la poziția inițială. Dozare: 2 
reprize a cîte 4 genuflexiuni, a- 
vînd gantere de 0,5—1 kg.

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE 
(BĂIEȚI)

Nu renunțăm la o ușoară șl 
scurtă alergare în aer liber. Re
luăm exercițiile a (dozare 3x6 
repetări); b. (2x6); g. (dozare 
redusă 3x4 repetări); 1. (doza
rea din lecția a IV-a) și v. (fă
ră dozare, după posibilități).

NOI EXERCIȚII

lui de șase săptămlni. „Descifra
rea" textelor, executarea fiecă
rui exercițiu „merge" ca de la- 
sine. în săptămîna care urmează, 
efectuăm un program special de 
recapitulare. Vom acorda o aten
ție sporită membrelor superioa
re. Astfel vom relua următoa
rele exerciții i 1 (din lecția I-a); 
6 (lecția a Il-a); 10 (lec. III-a); 
14 (lec. IV-a); 18 (lec. V-a); și 
22 (lec. Vl-a). Păstrăm dozarea 
respectivă. Acordați atenția cu
venită respirației. Urmează o 
pauză de circa 3—5 minute. A- 
poi, trecem la învățarea noilor 
exerciții :

EXERCIȚIUL 25 (Gîful)

Din poziția culcat pe o latu
ră, cdrcumducții la nivelul gîtu- 
lui (cu îngreuere). Se execută 5 
circumducții plecînd spre stân
ga, apoi altele 5 spre dreapta. 
Deci, următoarea dozare 3 
(10x2 — 4 kg.).

EXERCIȚIUL 26 
(Membrele superioare)

Din poziția stînd, avînd căl- 
cîile lipite, se duc brațele, prin 
lateral, sus. Apoi, revenire. Se

execută în-patru timpi. Dozare 
3(10x2-4 kg.).

EXERCIȚIUL 27 (Trunchiul)

Din. culcat înainte cu coapse
le sprijinite pe banca (scaun 
etc.) și gleznele sprijinite la 
scară fixă (bară, pervazul feres
trei etc.) extensia corpului și re
venire, avînd brațele duse la 
ceafă. Dozare 3. (10 x 2 — 4 kg.).

EXERCIȚIUL 28 
(Membrele inferioare)

Din poziția stînd, cu brațele 
pe șold, avînd ga-nterele prinse 
de picior (ca și-n exercițiul 16 
— lecția a IV-a), executăm ba
lansări laterale. O repriză de 10 
repetări se împarte astfel : cinci 
balansări cu piciorul drept, cinci 
cu piciorul stâng. Dozare : 3. 
(10x2 — 4 kg.).

PARTEA DE ÎNCHEIERE:

1. Exerciții de relaxare: stînd 
cu brațele sus, lăsăm brațele să 
cadă relaxat ; stând depărtat cu 
trunchiul aplecat înainte, scutu
răm relaxat brațele.

2. Ușoară alergare, eare trece 
apoi în mers.

Fig. 25

v) Sprijin (pe palme) ghemuit 
pe un picior, celălalt picior se 
află întins înapoi. Se va execu
ta schimbarea picioarelor prin 
săritură. Dozare 2 x 10 schim
bări de picior.

w) Șezînd sprijin (pe palme) 
înapoi. Capul ridicat. Ridicarea 
bazinului și a piciorului drept 
întins înainte. Revenire lentă și 
reluarea exercițiului cu ridica
rea bazinului și a piciorului 
stâng. Dozare 2 x 10.

EXERCIȚIILE SAPTAMTNII 
A VILA (BĂIEȚI)

Cei care au urmat cu regula
ritate cursul nostru, au o expe
riență a practicării culturismu- Fig. 26 Fig. 28
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DESENE DE 
MIC NtCOLAESCU

Rezumat : Abia (lupă ce se 
accidentează lntg-0 întrecere, 
automobilistul brașovean Gra
ef Horst se hotărăște să în
cheie o asigurare la ADAS.
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REUNIUNEA EUROPEANĂ î

„Rolul tineretului în procesul
dezvoltării

Președintele Republicii
Cuba l-a primit pe șeful

LA SOFIA

La Palatul Pionierilor din 
Capitală , au; Continuat 
miercuri lucrările ciclului de 
studiu european privind „Ro
iul tineretului în procesul 
dezvoltării sociale", organizat 
de Divizia pentru problemele 
sociale a Oficiului Națiunilor 
Unite de la Geneva în colabo
rare cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
și Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului din 
România — reuniune la care 
participă experți ai O.N.U. în 
problemele sociale și de tine
ret, reprezentanți ai unor or
ganizații guvernamentale și 
ueguvernamentale, naționale 
și internaționale, teoreticieni 
și practicieni în materie de 
tineret din numeroase state 
ale Europei.

Ședința plenară de dimi
neață a fost consacrată în în
tregime prezentării și discu
tării rapoartelor grupurilor de 
lucru asupra dezbaterilor din 
cadrul acestora în jurul temei 
„Educația". în încheierea lu
crărilor la acest punct al or
dine! de zi, concluziile finale 
au fost prezentate de raporto
rul principal al temei „Educa
ția", profesorul Wladislaw A- 
damski, expert al O.N.U., di
rectorul Institutului de cerce
tări in problemele tineretului 
de Ia Școala superioară de 
științe sociale din R. P. Po
lonă.

După-amiază a fost prezen
tat raportul principal al reu
niunii referitor la „Acțiunea 
socială". Raportul a fost sus
ținut de Alec Dickson, expert

al O.N.U., director onorific și 
fondator ăl „Comunity service 
Volunteers" din Anglia,

Tineretul reprezintă un 
imens potențial uman care 
poate fi atras în această ac
țiune, fiind necesară insă 
crearea unor forme organiza
torice care să-I confere efi
ciență. In acest context, ra
portorul a oferit citeva exem
ple concrete de acțiuni de a- 
jutorare ale tinerilor organi
zate in (ara sa. După părerea 
sa, școala ar trebui să acorde 
o mai mare atenție educării 
tineretului în direcția pregăti
rii pentru serviciul comunitar 
și umanitar imediat.

Lucrările ședinței plenare 
s-au încheiat cu punctul dis
cuții pe marginea raportului, 
după care reuniunea și-a con
tinuat dezbaterile la tema 
„Acțiunea socială" in cadrul 
grupurilor de lucru.

Avînd in vedere faptul că 
raportul a tratat în special as
pectul caritabil al acțiunii 
sociale, discuțiile au fost deo
sebit de vii, concăntrîndu-se 
asupra aspectului politic larg 
al problemei participării tine
retului la viața publică.

Seara, participanții la reu
niune au făcut cunoștință cu 
orașul București.

★
Lista participanților la lu

crările reuniunii s-a comple
tat cu Ștefan Doinov, cercetă
tor la Centrul de cercetări so
ciologice de tineret din Sofia 
(R.P. Bulgaria).

delegației 
mentale

La Havana au început lucră
rile celei de-a doua sesiuni a 
Comisiei mixte româno-cubane- 
ze de colaborare economică și 
tehnico-științifică. Delegația gu
vernamentală română este con
dusă de tovarășul Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, iar delegația 
cubaneză de tovarășul Carlos 
Rafael Rodriguez, președintele 
Comisiei naționale de colaborare 
economică și tehnico-științifică, 
ministru de stat. Pe ordinea de 
zi figurează prezentarea rapoar
telor celor două părți privind în
deplinirea prevederilor înscrise 
în documentele adoptate la prima 
sesiune a Comisiei mixte, care a 
avut loc la București, în 1969. 
Vor fi examinate, de asemenea, 
posibilitățile de dezvoltare a co
laborării economice și tehnico- 
științifice dintre România și 
Cuba.

★

Tovarășul Gheorghe Radules
cu a fost primit, la Palatul Re
voluției, de președintele Repu
blicii Cuba, Osvaldo Dorticos 
Torrado. Cu acest prilej, au fost

BAZIL ȘTEFAN

Inițiativa senatorului Mansfield 
privind retragerea trupelor 

americane staționate în Europa

O propunere
realistă

in sprijinul 
destinderii

în Senatul american s-au desfășurat miercuri flfi^baterile 
asupra amendamentului Mansfield și a altor cîteva formule 
de compromis, vizînd o reducere cu 50 la sută a efectivului 
trupelor americane staționate în Europa occidentală. Dezba
terile, ca și votul, au fost precedate de o masivă campanie 
declanșată de sprijinitorii politicii Administrației Nixon 

----- 2..T să respingă textele propuse.pentru a determina Senatul
La primul vot, Senatul a 

respins cu 63 de voturi, contra 
26, amendamentul senatorului 
Gaylord Nelson, care preve
dea o reducere la jumătate a 
efectivelor trupelor americane 
din Europa occidentală înce
pînd din anul acesta și pînă 
în luna iunie 1974. Amenda
mentul fusese acceptat ante
rior și de senatorul Mansfield, 
ca fiind o variantă mai ate
nuată a propunerii sale.

Senatul urmează să se pro
nunțe asupra a încă trei for
mule de compromis vizînd re
ducerea trupelor americane 
din Europa occidentală, pre
cum și asupra amendamentu
lui Mansfield.

Pronunțînd o ultimă pledoa
rie în favoarea propunerii 
sale, senatorul Mansfield a 
subliniat că „este cu totul 
anormal ca o armată străină 
să se afle în Europa la un 
sfert de veac după al doilea 
război mondial". Respingînd 
argumentele celor care invo
că pretinsa necesitate a exis
tenței alianței atlantice și 
care reiau teme ale „războiu
lui rece", vorbitorul a spus : 
„Majoritatea populației ameri
cane se compune acum din 
persoane sub 30 de ani. Acești 
tineri nu sînt interesați în tre
cut așa cum sînt unii dintre 
oamenii noștri de stat mai în 
vîrstă. Ei sînt interesați în 
ziua de azi nu în umbrele 
trecutului".

Decanul senatorilor republi
cani, George Aiken, a sprijinit 
amendamentul Mansfield, cri- 
ticînd Administrația pentru 
ofensiva lansată contra aces
tuia.

Un asemenea punct de ve
dere ca cel exprimat de sena
torul Mansfield nu poate fi 
decît susținut, deoarece reflec
tă o atitudine realistă, înțele
gerea unor imperative ale ac
tualei evoluții internaționale. 
Asemenea inițiative sînt pozi
tive, venind în întîmpinarea 
eforturilor pentru destindere 
în Europa și în lume. Ele se 
bucură de înțelegerea și acor
dul tuturor popoarelor iubi
toare de pace.

După cum se știe, România 
acordă o atenție deosebită 
asigurării păcii și securității 
în Europa. înfăptuirea acestui 
deziderat constituie un factor 
esențial pentru statornicirea 
pe contbrentul-nostKiunui 
climat sănătos,- ponXr ii norma
lizarea relațiilor dintre toate 
statele, pentru excluderea din 
viața politică a . acestui conti
nent, greu încercat, a folosirii 
forței sau a amenințării cu 
forța. Pentru instaurarea unei 
atmosfere de conlucrare fruc
tuoasă între națiuni este ne
cesară luarea unor măsuri 
concrete in direcția dezarmă-

rii. Desființarea bazelor milita
re existente pe teritoriile altor 
state, retragerea trupelor în 
teritoriile naționale, reducerea 
cheltuielilor militare și lichi
darea concomitentă a blocu
rilor militare ar exercita o in
fluență pozitivă asupra relații
lor internaționale, ar favoriza 
procesul destinderii în Europa 
și în întreaga lume.

guverna 
române

discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor româno-cuba- 
neze în diferite domenii și alte 
aspecte de interes comun.

Șeful delegației țării noastre 
a transmis din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cordial 
salut adresat tovarășilor Fidel 
Castro, Osvaldo Dorticos și ce
lorlalți membri ai conducerii de 
partid și de stat a Cubei. Pre
ședintele Dorticos a mulțumit 
pentru salutul primit.

La convorbire, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, au fost prezenți Carlos 
Rafael Rodriguez, Pedro Miret, 
membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, ministrul industriei mine
lor, metalurgiei și combustibilu
lui, precum și Vasile Mușat, 
ambasadorul României la Ha
vana.

★
Carlos Rafael Rodriguez a ofe

rit în salonul Tuquino al mare
lui hotel „Habana Libre“ un 
dineu în cinstea tovarășului 
Gheorghe Rădulescu și a mem
brilor delegației guvernamentale 
române.

EXPOZIȚIA 
„50 DE AM 
Al PARTIDULIII 

COMUMST
R0MÂN“

TINERETULUI NOILE

laMiercuri s-a deschis 
Sofia expoziția de fotogra
fii „50 de ani ai Partidului 
Comunist Român".

Din partea organizatori
lor, a luat cuvîntul Iosif To- 
skov, vicepreședinte al Co
mitetului de prietenie și re
lații culturale cu străinăta
tea. Ambasadorul român la 
Sofia, Nicolae Blejan, a vor
bit despre principalele eta
pe ale istoriei Partidului 
Comunist Român și despre 
relațiile dintre Rpmânia și 
Bulgaria. La vernisaj au 
participat Kiril Nestorov, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Constantin 
Atanasov, adjunctul șefului 
secției de politică externă și 
relații internaționale a C.C. 
al P.C. Bulgar, reprezen
tanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, oameni de 
cultură, membri ai corpului 
diplomatic.

La Belgrad a avut loo Con
ferința Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia. Au luat parte dele
gați din toate republicile și re
giunile autonome ale Iugoslaviei. 
I. Kociancici, președintele Prezi
diului U.T.I., a prezentat un ra
port privind sarcinile actuale ale 
tineretului.

Conferința a ales noul Prezi
diu al Uniunii Tineretului din 
Iugoslavia, 
fost ales 
lui, iar 
cretar.

V. Maksimovici a 
președinte al Prezidiu- 
Stane Boștiancici, se-

Edward Heath
a sosit la Paris

Primul ministru britanic, E- 
dward Heath, a sosit miercuri, 
după-amiază, la Paris într-o vizi
tă oficială de două zile, în cursul 
căreia va conferi cu președintele 
Franței, Georges Pompidou, asu
pra unor probleme legate de ade
rarea Marii Britanii la ț^.E.E.

REALITĂȚI 
CHILIENE

nseripțiile de pe ziduri, discursurile oficiale ca și 
reacțiile omului de pe stradă reflecta optimis
mul ce domnește Ia Santiago de Chile. Nu-i 
vorba doar de speranțe ce se clădesc pe terenul 
viitorului. Optimismul provine dintr-o nouă rea
litate — a prefacerilor sociale. Ultima duminică

a fost martora unui spectacol ieșit din tiparele obișnuitului: 
din inițiativa organizațiilor de tineret, peste două milioane de 
chilieni au mers la muncă voluntară — la construcția de școli 
și șosele, la amenajări în cartierele populare etc. Două mi
lioane de oameni care au muncit în folosul țării întregi. în 
fruntea lor se afla președintele Allende. Evenimentul depă
șește granițele unei manifestații generate de entuziasm. A 
fost un act politic, o demonstrație a conștiinței.

Duminica muncii voluntare trebuie plasată în contextul 
preocupărilor actuale din Chile. Prezența la cîrma țării a 
guvernului Unității Populare nu înseamnă o simplă schimbare 
ministerială, o modificare tradițională în distribuția pozițiilor- 
cheie în stat. Preluarea puterii de către forțele populare mar
chează o nouă etapă istorică, deschide drumul unor transfor
mări sociale, economice și politice de o deosebită profun
zime, afectînd însăși esența societății chiliene. Forțele popu
lare au militat pentru adoptarea unor măsuri de primă nece
sitate ; accelerarea reformei agrare, naționalizarea marilor 
companii străine, etatizarea băncilor, controlul comerțului 
exterior și al mecanismelor financiare și monetare. „Ne-am 
angajat în a întreprinde transformările structurale indispen
sabile unei politici economice care să satisfacă nevoile funda-

elp e s t elh
REPUBLICA DOMINICANĂ

Proteste împotriva activității 
teroriste a diferite 
grupări de dreapta

O serie de organizații politice, sindicale și studențești, 
precum și personalități proieminente din Republica Domi
nicană au cerut președintelui Joaquin Balaguer interzice
rea activității criminale a grupării teroriste „Tineretul de
mocratic reformist anticomunist", ai cărei membri numai 
în decursul ultimei săptămîni au devastat clădirile a trei 
școli și alte instituții publice, ucigînd mai mulți militanți 
ai opoziției.

Sindicatele și asociațiile stu
dențești au anunțat organiza
rea unei greve în semn de 
protest față de atitudinea în
găduitoare a guvernului în le
gătură cu activitatea unor a- 
semenea organizații.

Fostul președinte Juan 
Bosch, conducătorul principa
lului partid de opoziție, Par
tidul Revoluționar Domini
can, a acuzat o serie de ofi
țeri superiori de poliție ca 
fiind instructori ai grupării 
teroriste amintite, cerînd- îm
preună cu membri ai „Mișcă
rii integrării democratice'- — 
M.I.D.A. — înlocuirea actua
lului șef al poliției dominica
ne, generalul Perez Y Perez?

Agențiile internaționale de 
presă, care relatează despre 
intensificarea activității tero-

riste a diferite organizații de 
dreapta în Republica Domi
nicană, releva că, de la veni
rea la putere a actualului gu
vern, în țară s-au comis pes
te 800 de asasinate politice și 
în majoritatea cazurilor auto
rii lor au rămas neidentificați 
sau nepedepsiți.

Vernisajul 
expoziției 
„Imagini 

din România" 
în R. D. G.

„PARLAMENTUL 
PIEȚII COMUNE"

Președintele Allende în mijlocul muncitorilor dintr-o uzină 
din Santiago de Chile.

CONVORBIREA PRE
MIERULUI ITALIEI CU 
MINISTRUL ROMÂN 
AL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE 
MAȘINI

La Luxemburg 
își desfășoară 
lucrările sesiu
nea „Parlamen
tului european", 
organism con
sultativ al Pie
ței comune.

Tratatul de la 
Roma cu privire 
la înființarea 
Comunității Eco
nomice Europe
ne — semnat la 

25 martie 1957 — consfințind 
crearea Pieței comune, din 
care fac parte R. F. a Ger
maniei, Franța, Italia, Belgia, 
Olanda și Luxemburg, preve
dea printre altele și constitui
rea unor organisme adecvate. 
Iată cîteva din ele : Comisia 
executivă a Pieței comune, 
Consiliul ministerial, Parla
mentul sau Adunarea Pieței 
comune. Ultimul organism
funcționează atît pentru Pia
ța comună cît și pentru „Co
munitatea Europeană pentru 
Energie Atomică" („Euratom"). 

Potrivit Tratatului, „Parla
mentul" este constituit din 
delegați numiți de parlamen
tele naționale ale „celor șase", 
avînd în general atribuții de 
ordin consultativ. Acest orga
nism se întrunește într-o sin
gură sesiune ordinară pe an, 
în cursul căreia Comisia exe
cutivă a Pieței comune, prin
cipalul organ comunitar (că
ruia adepțdl integrării tind 
să-i acorde, în ciuda unei pu
ternice opoziții, sarcini de or
din supranational) prezintă un 
raport. Parlamentul discută
pe marginea acestui raport,
dar Comisia nu răspunde în 

fața acestui organism asu
pra activității sale. O moțiu
ne de neîncredere — obținută 
cu o majoritate de două tre
imi — va putea eventual să 
antreneze demisii în Comisia 
executivă. Acest fapt n-a a- 
vut însă loc pînă acum, în 
pofida manifestării unor pu
ternice disensiuni Intre prin
cipalii parteneri.

„Parlamentul" este compus 
din 142 membri (cîte 36 din 
partea R. F. a Germaniei, 
Franței și Italiei, cîte 14 din 
partea Belgiei și Olandei și 
6 din partea Luxemburgului). 
Tratatul de la Roma mențio
nează sarcina consultativă a 
Adunării în problemele „a 
căror soluționare este de im
portanță deosebită pentru co
munitate".

„Parlamentul" a adoptat 
marți o rezoluție în care se 
solicită Consiliului ministerial 
să se pronunțe, pînă la 1 iu
lie a.c. asupra unor măsuri 
susceptibile să neutralizeze 
actuala criză monetară și să 
restabilească cursurile de 
schimb ale monedelor „celor 
șase" la nivelul anterior cri
zei. Pe de altă parte „Parla
mentul a sugerat „celor șase" 
ideea de a întreprinde acțiuni 
în direcția modificării actua
lului sistem monetar interoc- 
cidental. Rezoluția precizează 
că, înainte de a începe con
vorbiri în acest sens în pri
mul rînd cu S.U.A., „cel șase" 
trebuie să ajungă el înșiși la 
o poziție comună.

Miercuri seara, președintele 
Consiliului de Miniștri al Italiei, 
Emilio Colombo, l-a primit la 
Palazzo Chigi, sediul Consiliului 
de Miniștri, pe Ion Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor 
de mașini, care face o vizită în 
Italia în. cadrul lărgirii coope
rării între cele două țări în do
meniul construcțiilor de mașini.

A avut loc o convorbire cor
dială, prietenească, în cadrul 
căreia s-au relevat posibilitățile 
ample de extindere a cooperării 
industriale între Italia și Româ
nia, a construcțiilor de mașini 
și, in general, a relațiilor eco
nomice și comerciale dintre cele 
două țări. S-au evidențiat, cu 
acest prilej, relațiile bune exis
tente între cele două țări și do
rința reciprocă de a le lărgi în 
viitor.

Au fost de față Nicolae Cocoș, 
adjunct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini, Iacob 
Ionașcu, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Roma, 
și Gheorghe Predescu, șeful a- 
genției economice române din 
Italia.

PARAFAREA
PROTOCOLULUI

mentale ale omului" — spunea președintele Salvador Allende. 
Promisiunile sînt înfăptuite cu consecvență, intr-un ritm rapid. 
Firește, în cîteva luni nu se pot șterge urmele unui înde
lungat trecut. Rămîn destule probleme acute ce-și așteaptă 
soluționarea. Chilienii au dobîndit, însă, înțelegerea faptului 
că imobilismul a fost depășit și că greutățile pot fi învinse.

Chile a pornit pe o nouă cale a dezvoltării, o cale care ține 
seama de realitățile specifice și de tradițiile naționale. Guver
nul popular acționează cu fermitate pentru a elimina in
fluența capitalului străin, pentru a restabili suveranitatea 
națională asupra bogățiilor țării. Cuprul chilian a adus mo
nopolurilor străine — în 40 de ani — profituri ce însumează 
3,7 miliarde dolari. Un ministru sublinia că „în 1968 capi
talul străin controla mai mult de a șasea parte din capitalul 
angajat în sectorul industrial". Modificarea constituției va 
îngădui naționalizarea minelor de cupru. Această naționali
zare este vitală pentru economia țării. Măsuri similare afec
tează și alte sectoare. Bătălia pentru recuperarea bogățiilor 
țării, pentru anihilarea dependenței de capitalul străin, do
mină actualitatea chiliana. Oligarhia încearcă să paralizeze 
politica guvernului „Unității Populare", să blocheze iniția* 
tivele sale, semănind confuzie și incertitudine. Autorii proo
rocirilor sumbre s-au înșelat, însă, în calculele lor. „Unitatea 
Populară" se bucură de adeziunea poporului, fapt subliniat 
în mod semnificativ de recentul scrutin municipal. Complo
turile și sabotajele, presiunile de diferite genuri, nu pot îm
piedica poporul chilian să înainteze pe drumul pe care l-a 
ales în mod liber, potrivit voinței sale suverane. Chile tra
versează o perioadă de covîrșitoare însemnătate pentru dez
voltarea sa, dar ceea ce caracterizează această perioadă este 
tocmai hotărîrea maselor populare de a sprijini noul regim 
ce exprimă interesele lor fundamentale. Unitatea organică 
dintre masele populare și guvern reprezintă o forță uriașă 
capabilă să zdrobească tentativele oligarhice de a frîna pro
gresul social.

„Avem datoria morală să muncim pentru Chile". Cuvin
tele acestea din chemarea organizațiilor de tineret reflectă 
starea de spirit a unui popor conștient de importanța mo
mentului și de răspunderile ce-i revin. Chilienii înțeleg că 
au devenit stăpîni pe propria lor soartă și că numai de ei 
depinde dacă viitorul Ie va aduce împlinirea aspirațiilor.

M. RAMURA

PRIVIND
La Casa de Cultură a Combi

natului chimic Buna din regiu
nea Ilalle (R.D.G.) a avut loc 
vernisajul expoziției „Imagini 
din România". în cuvîntul rostit 
cu acest prilej, Werner Egerath, 
vicepreședinte al Asociației pen
tru relații culturale cu străină
tatea, a evocat realizările obți
nute în construcția socialistă în 
țara noastră și relațiile de prie
tenie care există între P.S.U.G. 
și P.C.R., între popoarele R.D.G. 
și României.

Au fost prezenți primarul o- 
rașului, reprezentanți ai condu
cerii locale a P.S.U.G., ai orga
nizației de tineret, organizației 
sindicale, conducerea combina
tului chimic.

Asistența a ascultat o expune
re a ambasadorului român Ni
colae Ghenea și a vizionat 
film românesc.

S. 5. T. m dilema

la Belgrad

Greu 
este
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în 
de 
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Clădirea uzinei din 
Seattle, unde se începuse 
construirea avionului su
personic american S.S.T., 
adăpostește acum un de
pozit de materiale și unel
te, după cum se poate 
ușor observa și din ima
gine. Descoperirea a sur
prins în mod neplăcut 
Administrația care a favo
rizat constant construirea 
proiectului. El a fost to
tuși abandonat acum șapte

ce Congresul 
și-a exprimat prin vot de
zaprobarea. între timp, 
însă, partizanii S.S.T. s-au 
înmulțit, spre satisfacția 
Administrației, așa încit 
Camera Reprezentanților a 
votat refinanțarea cu 85,3 
milioane dolari a dezvol
tării proiectului. Indiferent 
de costul lui, reluarea pro- 
priu-zisă a lucrărilor, de 
acolo de unde ele au fost 
abandonate, ar reprezen
ta între ,500 milioane și un 
miliattf polari.

Părerile pentru și con
tra S.S.T. se confruntă în 
continuare. Pe de o parte, 
lînt consilierii Casei Albe, 
care apreciază avantajele 
economice ale avionului 
supersonic, pe cînd în ta
băra adversă marea majo-

COMERȚUL
CEHOSLOVACO

ritate a senatorilor demo- 
crați precum și mulți re
publicani socotesc efortul 
financiar prea ridicat. Su
mele destinate acestui pro
iect costisitor ar putea fi 
dirijate spre programe de 
actualitate stringentă. Se
natul este divizat, unii 
dintre membrii săi ame- 
nințînd cu filibuster-ul 
pentru a opri finanțarea 
S.S.T. Care va fi soarta in 
viitor a mult controversa-

VEST-GERMAN

un

La Bonn a fost parafat 
miercuri protocolul acordului 
privind schimburile de mărfuri 
și cooperare între R.S. Ceho
slovacă și R.F. a Germaniei. Pro
tocolul. scrie agenția C.T.K., 
prevede sporirea volumului 
schimburilor de mărfuri dintre 
cele două state. Pentru prima 
nară, au fost analizate posibili
tățile cooperării industriale și 
tehnico-științifice cehoslovaco— 
vest-germane. Problemele le
gate de cooperare vor fi exami-\ 
nate în continuare de specia
liștii celor două părți.

Intr-o declarație făcută cores
pondentului C.T.K., A. Kilian, 
șef de secție la M.A.E. al R.S. 
Cehoslovace, conducătorul dele
gației cehoslovace la convorbiri, 
și-a exprimat satisfacția față de 
rezultatele tratativelor comer
ciale cehoslovaco—vest-germa
ne.

ORIENTUL APROPIAT
• REUNIUNEA AMBA

SADORILOR LA 
O.N.U. AI FRANȚEI, 
MARII BRITANII, 
S.U.A. ȘI U.R.S.S.

La New York a avut loc marți 
cea de-a 66-a reuniune a am
basadorilor la O.N.U. ai Franței, 
Marii Britanii, S.U.A. șiU.R.S.S., 
consacrată examinării situației 
din Orientul Apropiat. Reuniu
nea a avut loc la sediul misiunii 
sovietice.

înainte de a participa la în- 
tîlnirea celor patru, adaugă a- 
genția France Presse, ambasa-

dorul francez, Jacques Koscius- 
ko-Morizet a conferit cu secre
tarul general U Thant și cu re
prezentantul acestuia pentru O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jar
ring. Nu au fost furnizate in
formații privind problemele 
abordate.

• LA CAIRO AU FOST 
INTERZISE DEMON
STRAȚIILE

tului program ? 
zis. Existența lui 
continuare amenințată 
un veto al Senatului, 
cazul trecerii și prin
mera superioară a Congre- < 
sului, consecințele vor fi < 
apreciate în dolari, cei 85,3 < 
milioane reprezentînd doar < 
startul. Însuși purtătorul J 
de cuvînt al Casei Albe re- < 
cunoaște că aprobarea dată < 
proiectului S.S.T. va nece- J 
sita fonduri suplimentare. < 
Pe canalele subterane Ad- < 
ministrație — Senat se fac < 
demersuri insistente pen- < 
tru atragerea unor senatori < 
de partea realizării proiec- < 
tului și cine știe dacă pînă < 
la urmă soarta acestui a- < 
parat de zbor nu va depin- J 
de de hazardul cîtorva vo- « 
turi... D. T. 4

La Belgrad au luat sfîrșit 
convorbirile dintre secretarul 
de stat pentru afacerile ex
terne al Iugoslaviei, Mirko Te- 
pavaț, și ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
Nguyen Thi Binh. Agenția 
Taniug informează că cei doi 
.miniștri au procedat la un 
schimb de păreri cu privire la 
probleme actuale ale situației 
internaționale, îndeosebi si
tuația din Asia de sud est, 
precum și probleme ale cola
borării bilaterale.

Nguyen, Thi Binh a fost, de 
asemenea, primită de Mișo 
Pavicevici,' vicepreședinte al 
Vecei Executive Federale, cu 
care a avut o convorbire prie
tenească.

în cursul după-amiezii, mi
nistrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu a avut convorbiri la 
Comitetul iugoslav de coordo
nare pentru ajutorarea po
porului vietnamez.

• O DELEGAȚIE a Uniunii 
snortivilor din R.F. a Germa
niei, condusă de președintele U- 
niunii, Wilhelm Kregel, a fă
cut o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică, la invitația Comitetu
lui pentru cultură fizică și sport 
de pe lîngă Consiliul de Miniș
tri al U.R.S.S. — informează a- 
genția TASS.

In Turcia a fost arestat 
unul din răpitorii consu
lului general israelian

• VICEPREMIERUL Turciei, 
Sadi Kocas, a anunțat marți 
seara, în Senat, că poliția a 
arestat pe Ayhan Yalin, iden
tificat ca fiind unul dintre par- 
ticipanții la răpirea consulului 
general israelian din Istanbul, 
Ephraim EIrom. „
totodată, că „alte persoane care 
au luat parte la această răpire 
urmează să fie arestate in scurt 
timp".

El a indicat,

• O DELEGAȚIE COMER
CIALA a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ion Sto- 
ian, ministrul adjunct al co
merțului exterior, a sosit la Phe
nian, relatează agenția A.C.T.C.

Etna din nou in acțiune
• ÎN ULTIMELE 24 de ore, 

activitatea vulcanului Etna a 
cunoscut o intensificare bruscă. 
Lava, provenită din 
rele deschise pe flancul
al muntelui, s-a apropiat 
numai cîteva sute de metri

crate- 
vestic 

la 
de

w
satele Sant-Alfio și 
situate la 531 metri 
după ce a acoperit 
cabane și cătune 
s-a semnalat 
mă a atins 
șoseaua care 
localități de 
Zafferana și

Fornazzo. 
altitudine, 
mai multe 

izolate. Deja 
că fluviul de mag- 
în cîteva puncte 
leagă principalele 
pe pantele Etnei, 
Linguaglossa.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA l Buturețti, Piața „Saintail-, Tei. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele ie Im la ofielile poștale ,1 dlfuxoril din întreprinderi șl instituții

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite, Richard Nixon, a seimnat 
marți legea adoptată anterior de 
Senat și Camera Reprezentanți
lor prin care se ordonă lucrăto
rilor feroviari să-și reia activi
tatea. punîndu-se astfel capăt în 
mod forțat grevei de două zile 
ce a paralizat transportul pe 
căile ferate americane. Legea 
prevede, de asemenea, o sporire 
provizorie a salariilor persona
lului serviciilor de semnalizare 
de la căile ferate, cu mult sub 
creșterea revendicată de gre
viști.

• PARLAMENTUL DANEZ a 
adoptat cu 132 de voturi, contra 
12 și două abțineri o moțiune în 
baza căreia problema eventua
lei aderări a Danemarcei Ia 
Piața conymă va trebui să fie 
supusă unui referendum popular.

Moțiunea stipulează că acest 
referendum ar putea avea loc 
numai după ce parlamentul s-ar 
pronunța în favoarea aderării. 
/Aceeași moțiune subliniază că 
aderarea Danemarcei la Piața 
comună nu se va putea pune 
decît dacă Marea Britanie va 
intra, la rindul său, în acest 
bloc economic vest-european.

Ministrul de interne al Repu
blicii Arabe Unite, Mamdouh 
Salem, a emis un decret în baza 
căruia au fost interzise, începînd 
de miercuri, demonstrațiile și 
procesiunile — informează ziarul 
egiptean „Al Ahram", citat de 
agenția M.E.N.

MIȘCĂRI DE PROTEST
ALE STUDENȚILOR
DIN VENEZUELA

Mișcarea studențească de 
protest din Venezuela împo
triva hotărîrii guvernamen
tale privind închiderea insti
tuțiilor de învățămînt supe
rior ia amploare. în orașele 
San Cristobal, Valencia, San 
Juan, Barcelona și altele au 
avut loc ciocniri între stu- 
denți și poliție care s-au sol
dat cu zeci de răniți. Au fost 
operate arestări în rîndurile 
manifestanților. De aseme
nea, în orașul Merida poliția 
a ocupat clădirea universi
tății și a arestat peste 200 de 
studenți. Străzile orașului 
sînt patrulate în permanență 
de mașinile organelor de or
dine.

Tiparul i (Sombinatul polierafia „Casa SetnteiT


