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Am lucrat o zi la

CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE
PROBLEMA CALITĂȚII, IN TOATE COMPARTIMENTELE ECONOMIEI, ESTE DE FAPT 

PROBLEMA FIECĂRUIA DINTRE NOI. O SIMȚIM ATUNCI CIND ESTE VORBA DESPRE 
BUNURILE DE LARG CONSUM, DUPĂ CUM O ÎNREGISTRAM ZILNIC, LA LOCUL NOSTRU DE 
MUNCA, ATUNCI CIND LUCRAM CU PRODUSELE ALTOR ÎNTREPRINDERI. SĂ NE ÎNTRE
BAM INSA, ÎN CALITATE DE PRODUCĂTORI Al UNOR BUNURI MATERIALE, CE CONTRIBUȚIE 
AVEM, FIECARE DINTRE NOI, LA SATISFACEREA NEVOII SOCIALE DE CALITATE, DACA Șl 
CUM RĂSPUNDEM LA SARCINILE RIDICATE DE ACEST DEZIDERAT.

ÎN DORINȚA DE A INVESTIGA PROGRESELE ACESTUI PROCES ECONOMIC DE CEA 
MAI ÎNALTĂ IMPORTANȚA IN ACTUALA ETAPA, REPORTERII’ ZIARULUI NOSTRU AU 
LUCRAT TIMP DE O ZI, ÎN DIFERITE ÎNTREPRINDERI DIN TARA, LA BIROURILE CONTRO
LULUI TEHNIC DE CALITATE. VA PREZENTAM ASTĂZI Șl MIINE CONSTATĂRILE LOR.

Prima parte a anchetei noastre la Întreprinderea 
mecanică de material rulant „Grivița Roșie", 

I.D.S.MS.A.-Focșani și IITricodava"-București
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• MINERII DIN BAZI
NUL BĂIMĂREAN au ex
tras zilnic in ultima săptă- 
mină între 300 și 400 tone 
minereu peste plan. Produc
ția suplimentară totalizează 
de la începutul anului 9 200 
tone minereu. Pe primul Joc 
în întrecerea socialistă con
tinuă să se afie Exploatarea 
minieră Ilba, care, fată de 
prevederile cincinalului a în
registrat un avans de 200 
zile.

• COLECTIVUL ÎNTRE
PRINDERII ELECTROCEN- 
TRALEI MINTIA—DEVA a 
furnizat peste prevederile de 
plan, sistemului energetic 
național 25 milioane kWh, 
energie electrică. Producția 
valorică a unității a fost de
pășită pe prima lună a anu
lui cu peste 8 300 000 lei. De 
menționat că sporul de pro
ducție înregistrat s-a obținut 
îndeosebi pe seama utilizării 
cu randament sporit a agre
gatelor și instalațiilor.

• CELE 20 DE STAȚIUNI 
PENTRU MECANIZAREA 
AGRICULTURII DIN JU
DEȚUL ARGEȘ au terminat 
cu 15 zile înainte de termen, 
repararea tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole 
care vor fi folosite la exe
cutarea lucrărilor din primă
vară. Acest succes este re
zultatul organizării lucrărilor 
de reparații în ateliere spe
cializate ce au fost înființa
te la S.M.A. Teiu, Costești, 
Miroși, Mărăcineni, Schitu— 
Gplești.

în ultimele zile, stațiunile 
din județ au primit și pri
mele utilaje agricole din cele 
200 tractoare, 35 combine au
topropulsate, 26 remorci-cis- 
ternă.

CONSTELAȚIA
KOHOUTEK 

și niște ape care 
băltesc sub ochii 

indiferenți ai multora
„Ca știtdeții bre, așa steteau 

peștii... Acuma de... E iarnă, iaca 
e februarie și nu mai pot fi așa 
mulți...“

Așa își începe paznicul iazu
rilor de la Bivolari jurnalul ră
mas încă oral pe care stăruie pe
cetea unei greu trecătoare uimiri.

Toporul taie cu greu în stra
tul de gheață gros și transparent 
cum e sticla și tot așa cum spu
ne paznicul nu pentru a scoate 
cruce de gheață oa mai înainte 
vreme ci pentru a deschide o 
fereastră lumii de pește care se 
află dedesubt.

— E-o treabă, dom’le... Ca 
știuleții, cum îți spun. E-o trea
bă, fără îndoială. Prin transpa
rența gheții peștii fulgeră venind 
lin spre fereastra de curînd des
chisă.

— Așa e Kohoutek ăsta mare, 
crapul ăsta mare cit un oopil.

Kohoutek se apropie și ridică 
în gerul de afară un bot de mar
mură albă continuat de o frunte 
de cremene, fumurie.

Tulburătoarea ființă venită de 
sub gheață mă face să nu-mi 
cred amintirile. In 1965 veni
sem la Bivolari tot iarna și fu
sesem copilărește atras de imen
sul patinoar natural care se în
tindea pe o suprafață de 20 de 
hectare. Gheață și atîta tot. Ace
lași vînt, tăios, neliniștind pos
paiul de zăpadă dar nu și aceas
tă fenomenală prezență a lui 
Kohoutek, Adică, în ultimă in
stanță, prezență vie, la propriu și

Zîmbetul tinerei din fotografie ■ 
împlinite. Ea

— Marioara Petrescu de la Întreprinderea de industrie textilă din Lugoj — exprimă satisfacția datoriei 
își depășește lunar sarcinile de producție, numărindu-se printre fruntașii unității Foto : GH. CUCU

la figurat, a omului. „Cite hec
tare zici că sînt ?“

— De baltă, 20, iar altele 
vreo 34 care nu-s nici baltă nici 
fîneață. Adică vreo 50 de toate 
sînt în sama Prutului.

Acestea sînt cuvintele unui

ION CHIRIAC

(Continuare în pag. a lll-a)

Cum se degradează o aspirație
Gheorghe David are 20 de ani. 

A terminat anul trecut liceul 
nr. 15 din București, cu media 
9,16, deci printre primii. A dat 
concurs de admitere la Facul
tatea de medicină, nu a reușit 
și... de aici începe de fapt „con
cursul de împrejurări“ care 
ne-a prilejuit cunoștința. Prin
tre cei peste o mie de tineri ai 
Uzinelor „Automatica“ se află 
și el. „Temporar“ — a ținut să 
specifice din primul moment, 
sigur că precizarea va face 
inutilă continuarea discuției. 
„Am intrat în uzină ca să nu 
mă ia la armată“

Spre deosebire de cel dispuși 
să se inițieze într-o meserie —

EXPERIMENTUL DOLJ
La inițiativa profesorului 

universitar Miron Constanti- 
nescu și sub directa condu
cere a domniei sale se desfă
șoară în județul Dolj, pentru 
prima oară în țara noastră — 
și de altfel noutatea nu se 
plasează numai la nivelul ță
rii noastre — un foarte inte
resant experiment, care s-a 
și definit ca atare, „experi
mentul Dolj“, și care vizează 
direct știința conducerii. Obi
ectivul principal al acestui 
experiment este proiectarea 
unui sistem informațional do
tat cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor care să 
sprijine conducerea social-po
litica a județului în procesul 
de elaborare a deciziilor, în 
rezolvarea problemelor de 
planificare teritorială. în a- 
ceastă acțiune amplă este co
roborată activitatea mai 
multor colective și a mai 
multor organisme, Institutul 
Central de Informatică, Aca
demia de științe social-poli- 
tice „Ștefan Gheorghiu“, Di
recția Centrală de Statistică, 
Comitetul de Stat al Planifi-

băiatul de 20 de ani a vă
zut de la bun început in 
poarta larg deschisă a uzinei 
intrarea spre adăpostul unui an 
de senină hibernare. A fost re
partizat la sectorul de „echipare 
electrică“, lăsat să se acomode
ze treptat cu meseria și — în 
această aparență de îngăduință 
— a crezut că poate descifra 
cea mai potrivită „atmosferă“ 
pentru liniștea leneșă. Panou
rile, unele mari cit o încăpere, 
fabricate în secție, s-au trans
format pentru el intr-un dormi
tor „ad-hoc“. Nu e o figură de 
stil. Maistrul l-a găsit dormind 
în plină zi în tihna peretelui 
de metal : „Nu dormeam —

cării și firește — Comitetul 
județean de partid Dolj, be
neficiarul direct interesat al 
întregului experiment, depo
zitarul surselor de informații, 
al terenului de desfășurare 
— și, mai ales, al experien
ței acestui teren, al cunoaș
terii directe a cîmpului de 
investigații. O asemenea ac
țiune amplă, cu vaste terito
rii de cercetare și cu proiecte 
la fel de vaste și de grandi
oase, care mai are și primatul 
pionieratului angajează efor
turi entuziaste și conjugate. 
Am mers in frumoasa cetate 
a Banilor de Craiova pen
tru a afla care este stadiul 
cercetărilor întreprinse de 
„partea olteană“ a marelui 
colectiv, cum este privit ex
perimental în genere acolo, 
la fața locului și — in măsura 
posibilităților, acțiunea avind 
un caracter strict științific — 
să Încercăm să pătrundem in 
mecanismul ei de desfășu
rare, facilitînd astfel și citi
torului cunoașterea unui ve
ritabil eveniment politic-so
cial și științific.

explică, abordînd un surîs 
amar, de om neînțeles. La ora 
10 (fix, nici un minut mai de
vreme sau mai tirziu — n.n) mi 
s-a făcut rău. Am cerut voie sâ 
merg la cabinetul medical, 
maistrul n-a vrut să mă lase și 
atunci mi-am pus o batistă udă 
pe cap și m-am așezat lingă 
panou“.

Sigur că unui episod inciden
tal- nimeni nu i-ar fi dat. atîta 
amploare. Dacă, aproape zilnic, 
David n-ar fi fost surprins, fie 
de șeful de echipă, fie de mais
tru, fie de colegii de muncă 
în ipostaza de om fără ocupa
ție, nimeni nu i-ar fi reproșat 
cu atita vehemență un răgaz
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Un plan in plină 
desfășurare

Craiova este un oraș majes- 
tuos, aproape sever. Știința s-a 
integrat firesc în acest fruntariu 
istoric de țară, ca și tinerețea 
impetuoasă a studenției, ca și 
mereu înnoita școală pe care o 
parcurgem cu totii, in marșul ță
rii spre fericire. Fericirea noastră 
viitoare începe să fie calculată 
și stă uneori în tabele, scheme 
rigide și cifre imponderabile — 
iar despre asta s-ar putea scrie 
un poem. Pentru că dincolo de 
scheme, tabele, planuri de per
spectivă și planuri defalcate, 
dincolo de integrarea unor noi 
sisteme de progres — sint oame
nii și cine știe a-i citi tn expri
mările exacte și în cifrele și 
semnele convenționale, abstracte, 
vede speranța și Sudoarea, fer
mitatea idealului, siguranța în 
izbîndă. Pentru neofit — astfel 
se poate exprima acest vast ex
periment „Dolj“. „Programul 
general al experimentului ne

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a ll-a) 

accidental. Nici aici Gheorghe 
David nu-i de acord: „Dacă mi 
se dă ceva de făcut, fac. Dacă 
termin, trebuie să mă duc să 
cer eu altă treabă. Uneori mi se 
dă, alteori mi se spune : Stai și 
te uită. Atunci, ce să fac ? Mă 
mai duc pe la colegi...“

— Cum se face că ei au tot
deauna cite ceva de făcut ?

— Nu știu...
Noi însă știm; într-o secție, 

al cărei efort se află divizat în 
sute, chiar mii de operații, 
unele de mare migală nu e po-

SOFIA SCORȚARU

(Continuare în pag. a ll-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

• Participanții la ședința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, coman
dant suprem al Forțelor Ar
mate ale Republicii Socialiste 
România, a primit, la 6 fe
bruarie, pe participanții la șe
dința Comitetului miniștrilor 
apărării ai statelor participan
te la Tratatul de la Varșovia, 
care își desfășoară lucrările 
la București.

Au luat parte: general de 
armată Dobri Djurov, minis
trul apărării populare al R.p. 
Bulgaria, general de armată 
Martin Dzur, ministrul apără
rii naționale al R. S. Ceho
slovace, general de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul a- 
părării naționale al R.D. Ger
mane, general de armată Woj
ciech Jaruzelski, ministrul

• Noul ambasador ai Iranului
în ziua de 6 februarie a.c., to

varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Aii Reza Bahrami, 
care și-a prezentat scrisorile de 
acreditare în calitate de amba
sador extraordinar și plenipo
tențiar al Iranului in țara noas
tră.

în alocuțiunea rostită cu pri
lejul prezentării scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul iranian 
Aii Reza Bahrami a spus, prin
tre altele :

„Relațiile diplomatice și afini
tățile care există de mai bine 
de cinci sute de ani Intre. Iran 
și România, pe baza respectului 
și a interesului reciproc, sînt 
întărite în zilele noastre nu nu
mai de existența unei vaste co
operări economice, politice, cul
turale și comerciale, ci șl de 
vizitele oficiale reciproce pe 
care șefii celor două state le-au 
făcut în cursul ultimilor ani“. 

• Ambasadorul Republicii Sierra Leone
Președintele Consiliului de Stat sadorul extraordinar și plenipo- Cu acest prilej, a avut loc o 

al Republicii Socialiste România, tențiar al Republicii Sierra Le- convorbire care s-a desfășurat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a one la București, Edward Wil- . . .__ . , ,. ..
primit, la 6 februarie, pe amba- mot Blyden, la cererea acestuia. într-° atmosferă cordială.

Foto-ancheta zilei în atelierele școlare

Vorbe despre muncă —

dar de muncit se muncește?
• Firma justifică ce e în curte și nu în ateliere 
® Numărăm prezenții dar unde să-i numărăm 
® pe absenți ?
• Ce lucrezi astăzi ? Habar n-am I
• Tn plan, educarea prin muncă și pentru muncă 

—obiectiv principal. în practică... o ședință a 
comitetului U.T.C. despre frecvență.

® Atestarea în meserie — un examen teoretic

r

COMUNICATUL
Poate că nici un cuvînt nu este mai des 

rostit decît cuvîntul muncă. înnobilat de gla
sul celui care smulge pămîntului roadele cu 
care ne hrănim în virtutea unui drept pe 
care-l socotim firesc - fierului mașina pe 

■care o dorim, spiritului valori care ne spo
resc cunoașterea, ne sensibilizează ființa și 
ne împlinesc conștiința ; dar și întinat de 
vocea stridentă a căutătorului întru nimic și 
parvenire, cuvîntul muncă se cuvine rostit cu 
discreție și gravitate pentru că 
nează șansa noastră de a fi 
oameni. Și este firesc că uneori 
cuvintele muncă, naștere, copii, 
care numesc fapte de viată 
fundamentale sperie pe cel fi
rav la suflet și îl fac să se as
cundă în spatele unor scuze 
cerînd „condiții optime"

el desem-

N. LOTREANU

inventate 
, pentru a mun

ci, pentru a naște și crește copii. Dar 
oare nu avem „condiții optime" pentru că 
muncim, nu trăim pentru că ne naștem și 
avem copii și nu sîntem fericiți pentru toa
te acestea la un loc?

înțelepciunea poporului - rodul trudei din 
generație în generație afirmă că cel mai 
greu lucru este să fii om. Cel mai greu dar 
și, cel mai nobil. Pentru că numai așa aflăm 
că sîntem frumoși, că sîntem inteligenți, că 
sîntem morali, că scopul nostru politic este 
superior.

Poate părea paradoxal că aceste reflec
ții (care nu sînt și nici nu pot fi noi) au fost 
iscate de Comunicatul privind îndeplinirea 
planului pe anul 1973 apărut ieri în presă. 
Paradoxal pentru că datele statistice sînt în 
general uscate și sîntem tentați să le cre
dem destul de departe de realitatea

faptului cotidian. Și totuși, aici se vor
bește despre fiecare dintre noi. Știm acum 
exact că am devenit mai bogați cu 37,7, pro
cente față de 1970 și cu 10,8 procente față de 
1972, că numai ceea ce se cuvine fiecăruia 
a crescut cu 27,2 procente față de 1970 și 
cu 5,2 procente față de 1972, că urcăm ferm 
printre națiunile cu cele mai dezvoltate mij
loace de viață, că prestigiul nostru a cres
cut, că putem trăi mai confortabil, că-șan
sele noastre de muncă si creație au crescut 

și ele, că fiii noștri vor fi mai 
fericiți, că sîntem într-un cuvînt 
mai... oameni.

Lectura cifrelor din comuni
cat relevă cu putere o relație 
pregnantă - deplina, nece

sara concordanță dintre munca și retribu
ția socială a ei, demonstrînd o dată în plus 
valoarea etică a acestui etalon decisiv în 
aprecierea locului nostru în viața socialistă 
a țării. Mai aflăm că din peste 20 de mili
oane de locuitori ai României, 10 milioane 
reprezintă populația ocupată în economia 
națională adică în producția materială, ceea 
ce înseamnă că socialismul este în primul 
rînd muncă. Este ușor de descifrat din toa
te aceste date și încă din multe altele locul 
tinerei generații în gospodărirea rațională 
a forțelor țării, dezvoltarea continuă a „o- 
fertei sociale", a perspectivelor de dezvol
tare plenară a personalității tînărului.

Și nu cred că poate exista un îndemn 
mai puternic la angajare și dăruire decît 
faptul că șansa muncii, a creației și omeniei 
este mai sigură și în creștere rapidă.

apărării naționale al R.P. Po
lone, general-colonel Czinege 
Lajos, ministrul apărării al 
R.P. Ungare, mareșal al Uniu
nii Sovietice A, A. Greciko, 
ministrul apărării U.R.S.S., 
mareșal al Uniunii Sovietice 
I. I. Iakubovski, comandant 
suprem al Forțelor Armate 
Unite, general de armată S. M. 
Stemenko, șeful Statului Ma
jor al Forțelor Armate Unite, 
și mareșal al Uniunii Sovietice 
P. F. Batițki, locțiitor al mi
nistrului apărării U.R.S.S.

La primire au participat to
varășii Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Manea 
Mănescu, membru al Comite
tului Executiv al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.,

în încheiere, ambasadorul Ira
nului a transmis președintelui 
Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, urări cordi
ale din partea Șahinșahului, 
Mohammad Reza Pahlavi Arya- 
mehr.

Luînd cuvintul, președintele 
Consiliului, de Stat al Republicii 
Socialiște ■ România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a mulțumit 
ambasadorului iranian pentru 
cuvintele de apreciere pe care 
le-a rostit la adresa României, 
a guvernului și poporului ro
mân.

,,Vă asigur — a spus tovară
șul Nicolae Ceaușescu — că po- 
pdrul nostru nutrește, la rîndul 
său, calde sentimente de sinceră 
prietenie față de țara dumnea
voastră, față de poporul iranian. 
Acordăm o înaltă prețuire efor
turilor depuse de Iran pentru 
dezvoltarea sa multilaterală, 
pentru contribuția sa la efortu

vicepreședinte al Consiliului 
de miniștri, Gheorghe Pană, 
membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul apărării naționale.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți general-colonel Ion Co- 
man, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului apărării naționale 
și șef al Marelui Stat Major, 
general-colonel Marin Nico- 
lescu și general-colonel Vasile 
Ionel, adjuncți ai ministrului 
apărării naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

rile pentru promovarea păcii și 
colaborării în lume“.

Exprimind mulțumiri cordiale 
pentru urările ce i-au fost 
transmise, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a adresat la rîndul 
său calde urări de fericire per
sonală pentru Șahinșahul Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, de prosperitate și 
pace pentru poporul iranian.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire cordială, priete
nească, cu ambasadorul iranian, 
Aii Reza Bahrami.

La solemnitate și la convor
bire au participat Constantin 
Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, și George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Iranului 
la București.

Strada g-ral Broșteanu din 
Capitală (sectorul I). Marți, 5 
februarie. Se află aici un com
plex de ateliere, de fapt, o mi- 
croîntreprindere școlară creată 
pentru a deservi procesul ins
tructiv în latura sa fundamen
tală : integrarea elevilor în 
muncă. Rostul muncii în orarul 
elevilor îl cunoaște orice das
căl, orice tînăr. Dar îl și res
pectă ?

MARIANA VLAD
(Continuare in pag. a ll-a)
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Ce demonstrează experiența
unui cerc de turism

Acum cînd cercul de turism de 
la întreprinderea metalurgică din 
Aiud are mai mult de trei ani de 
activitate, cînd numărul excursi
ilor organizate a trecut de 40, 
cercul nostru, putînd fi conside
rat printie cele mai bune ale 
județului Alba, nu pot să nu-mi 
amintesc zilele cînd am început 
activitatea. greutățile pe care 
le-am avut de întîmpinat în pri
mele luni ale existenței sale. Vă 
rog să-mi permiteți ca în aceas
tă rubrică, deși de cîtva timp nu 
mai sînt eu secretarul U.TC. al 
întreprinderii, să vă povestesc 
scurt istoria cercului nostru 
turism, pentru motivul că 
vremea cînd s-a înființat eu 
ram secretar și pentru că,
fapt mă consider și acum acti
vist al organizației. De altfel, în 
scrisoarea mea nici nu va fi vor
ba despre mine, ci despre con
ducătorul acestui cerc, Dorin 
Sima.

La începutul anului 1970, cu 
intenția de a pune bazele unei 
activități turistice bogate în în
treprindere, am pus un afiș în 
care anunțam o excursie la Păl
tiniș. N-am avut însă decît cinci 
solicitanți de toți și am fost ne
voit să anulez excursia. N-arn 
renunțat însă. Știam și eu că ori
ce început e greu. Cîteva luni 
mai tîrziu am făcut o nouă în-

pe 
de 
pe 
e- 
de

că într-una din zile au 
mine Dorin Sima cu

cercare, pentru Cheile Turzii, 
solicitînd de data aceasta pe cei 
mai buni muncitori tineri, iar ex
cursia constituind o recunoaștere 
a meritelor lor în producție. 
N-am izbutit nici acum să aco
perim toate locurile din cele două 
autobuze contractate dar am um
plut totuși un autobuz și jumă
tate, iar 
un ecou 
dere.

Și iată 
venit la 
încă două fete pentru a-mi spu
ne că ar dori să organizeze și ei 
o excursie dar că nu știu unde. 
Le-am propus Păltinișul. Eram 
sigur că nu vor refuza, fiindcă 
oricum ei nu cunoșteau stațiunea 
și nu doreau decît numele unei 
localități. Pe de altă parte, pe 
mine mă încerca însă regretul 
primei nereuștie. Am făcut și a- 
tunci anumite înlesniri, o parte 
din cheltuieli au fost suportate 
din fondurile organizației, am 
avut din nou de întîmpinat di
ficultăți în antrenarea tinerilor, 
însă în cele din urmă excursia s-a 
făcut. Drumul acesta la Păltiniș 
a fost de fapt hotărîtor pentru 
activitatea viitorului cerc de tu
rism.

Am reținut din toată întîmpla- 
rea un nume : Sima Dorin și o 
anumită înclinație a sa către a- 

excursia s-a bucurat de 
deosebit în întreprin-

Industria fără fum
Convorbire cu directorul
Institutului Proiect-Brașov

Am avut o discuție cu in
ginerul Gheorghe Neagu, di
rector al Institutului Proiect 
Brașov, in fața unor proiecte 
și machete.

— Ce se va construi în 
Brașov și Predeal in viitorul 
apropiat ?

— In Poiana pină in anul 
1975 se vor pune in funcțiu
ne Irei hoteluri noi. Este vor
ba de hotelurile „Vulturul“, 
„Valea Sticlăriei“ și „Ciuca- 
șul“ care, sintem încredințați 
că vor dobindi o faimă egală 
cu a celor existente. Astfel 
capacitatea de cazare a Po
ienii se va mări cu 977 de 
paturi. Se vor amenaja noi 
restaurante, terase, baruri cu 
1353 de locuri etc. O noutate 
o va constitui piscina proiec
tată, precum și sauna, mult 
apreciată de vizitatorii occi
dentali, care credem că va fi 
prima din țară de acest fel.

în Predeal, pină la sfirși- 
tul anului viitor se vor da in 
funcțiune două hoteluri : 
„Cioplea“ și „Rozmarin“, cu 
o capacitate totală de 600 de 
paturi, cu piscină, saună, bar, 
restaurant. terase, săli de 
jocuri și de gimnastică.

— Care este dotarea ac
tuală a celor două stațiuni 
turistice brașovene ?

— Poiana Brașov are o ca
pacitate actuală de cazare de 
1550 de locuri, restaurante, 
baruri și terase cu o capaci
tate de 2675 de locuri, circa 
13 km pirtii de schi, 7 in-

stalații de transport pe ca
blu cu o capacitate de 2110 
persoane pe oră, un patinoar 
artificial, un stadion și cî
teva terenuri de sporturi de 
vară.

Capacitatea de cazare a 
Predealului este de 3100 de 
locuri, din care 2300 în vile. 
Restaurantele, terasele și ba
rurile pot servi 2950 oaspeți. 
Lungimea totală a pîrtiilor de 
schi este de 10 km. iar insta
lațiile de transport pe cablu, 
in număr de 4, pot transporta 
1080 persoane pe oră.

Deci, corelind capacitatea 
existentă cu cea de Ia sfîrși- 
tul anului viitor, constatăm 
că ea se va dubla aproane. 
Pină atunci însă se mai fac 
amenajări de agrement.

Astfel, in Poiana se vor da 
curind în folosință încă 7 
hoteluri, cu o capacitate de 
cazare de 1850 locuri, restau
rante, braserii, baruri cu 3800 
de locuri, un cazino-club și 
alte dotări. Se vor amenaja 
pirtii de schi în continuare 
pentru a se ajunge la circa 
25 km de pîrtie convențio
nală, dotate cu încă 16 insta
lații de transport pe cablu.

Studiile de dezvoltare 
prevăd ca Poiana Brașov, 
Predealul și Sinaia să consti
tuie împreună un complex 
care să poată găzdui compe
tiții sportive de nivel euro
pean.

ADINA VELEA 

semenea acțiuni de petrecere a 
timpului liber. Știam însă că 
Sima nu este chiar unul dintre 
uteciștii cei mai buni ai organi
zației, dimpotrivă, ne făcea de
seori necazuri cu absența la di
ferite activități, nu răspundea la 
chemări, cu toate că fusese, bine
înțeles, solicitat în mai multe 
rînduri. Am discutat și eu cu el, 
și despre inactivitatea sa dar și 
despre dorința de a închega un 
cerc turistic. I-am spus că aș 
vrea să-i dau responsabilitatea 
activității turistice. „Va fi prima 
ta sarcină de organizație“, am a- 
dăugat. Sima mi-a răspuns însă 
că nu acceptă și a plecat. După 
cîteva zile a venit el la mine și 
m-a întrebat : „Și ce trebuie să 
fac pentru turistica asta a ta ?“ 
După alte cîteva zile puneam 
bâzele cercului de turism.

N-a trecut multă vreme și e- 
xistența cercului a început să se 
vadă. Primei excursii la Păltiniș 
i s-au adăugat încă nouă, am 
mai făcut apoi multe altele : în 
Nordul Moldovei și la Sovata, 
la Curtea de Argeș și la Băile 
Felix. la Porțile de Fier, la „Bru- 
ckenthal“, la Bicaz, la Baia Mare, 
la Tumu Severin etc., etc. Așa 
cum vă spuneam, peste 40 de 
toate. Numai în anul trecut peste 
500 de tineri din întreprindere

CUM SE DEGRADEAZĂ
O ASPIRAȚIE

(Urmare din pag. I)

sibil ca cineva să rămînă fără 
treabă. Imaginați-vă însă ta
bloul insului care și-a sfirșit o 
obligație și începe excursia 
printre sute de oameni ocupați.

— Știți ceva — se hotărăște 
interlocutorul nostru, văzind că 
nici unul din argumentele adu
nate cu trudă sterilă nu stau în 
picioare — N-AM INTERES SA 
LUCREZ.

11 rugăm să dezvolte expli
cația aceasta.

— N-am interes pentru că eu 
n-am de gînd să rămin în uzină.

E totuși obligat s-o facă, cel 
puțin un an. Zilnic, opt ore din 
timpul celor 12 luni se vor con
suma în uzină. Pentru că, la 
cei douăzeci de ani ai lui, nu 
e admisibil să stea, să nu mun
cească. Ar fi putut ieși mai bo
gat în cunoaștere. Iese altfel, 
adică așa cum a înțeles pină a- 
cum, cu un balast de ore moar
te, dar lucrul acesta nu pare 
să-1 stînjenească prea mult. 
„Eu vreau să urmez medicina“, 
ne explică încă odată cu multă 
răbdare.

Nu mai am timp să răspund, 
discuția se poartă la sediul or
ganizației U.T.C., de față sînt 
alți tineri și unul dintre ei in
tervine :

— Zici că nu are la ce să-ți

cu lucruri pe care 
vedea Ia fața locu-

desigur, enorm cînd 
la începutul aoela 

anevoios din urmă cu

au parcurs circa 6 000 kilometri 
prin toată țara. Acum îmi dau 
seama și mai bine că, dacă nu 
găseam în Dorin Sima un orga
nizator priceput și un pasionat 
al excursiilor tinerii noștri n-ar 
fi avut posibilitatea să cunoască 
patria, realizările ei de astăzi și 
monumentele trecutului nu și-ar 
fi putut îmbogăți decît din cărți 
cunoștințele 
le-au putut 
lui.

Mă bucur 
văd că de 
atît de 
patru ani, astăzi ne putem min
ări cu o activitate care a atins 
proporții de masă. Și mă mai 
gîndesc, în același timp, cît de 
mare importanță are o reparti
zare a sarcinilor nu la voia în- 
tîmplării, ci unor tineri care do
vedesc pricepere și pasiune, că
rora le place cu adevărat mi
siunea încredințată. Astfel de oa
meni se găsesc pretutindeni, în 
orice colectiv și contribuția lor 
Ia bunul mers al activității este 
hotărîtoare dacă sînt descoperiți 
la timp și le sînt puse în valoare 
resursele creatoare.

PETRU MACARIE
Întreprinderea metalurgică 

Aiud, județul Alba

folosească ? — se miră Mihai 
Victor. înseamnă că încă nu 
știi ce rol are calculatorul în 
medicină! E drept că cel mai 
des, intr-un grup medical e 
cooptat și un specialist în 
calculatoare, tocmai pentru că 
medicii nu știu să miniiiaseă 
un calculator. Dar tu ai fi pu
tut să înveți tocmai asta ! Crezi 
că-i puțin lucru ?

— încă ceva —1 adaugă Radu 
Rădulescu, secretarul comitetu
lui U.T.C. pe uzină. Știai că 
noi fabricăm aici aparate Ront- 
gen ? Gîndește-te că in timpul 
unei ședințe radiologice ți se 
defectează aparatul. Ești in
tr-un sat, ai nevoie grabnică de 
diagnostic și stai cu miinile în 
sînt așteptînd specialistul ! Dar 
dacă ai ști să-l repari singur ?

Gheorghe David tace. îi re
pet ultima întrebare. „Nu știam 
asta, nu m-am gîndit“... mărturi
sește. Apoi. încercind să nu se 
dea bătut cu una cu două :

— Dumneavoastră nu admi- 
teți că poți avea aspirații mai 
mari decît să rămîi un simplu 
muncitor ? Măear să fi fost o 
școală profesională, care spe
cializează tehnicieni...

— îmi dați voie ? intervine 
din nou Mihai Victor. Eu am 
terminat o școală profesională 
și pe cartea mea de muncă 
scrie pur și simplu „lăcătuș“.

EXPERIMENTUL
(Urmare din pag. 1)

spunea tovarășul Ion Cetățeanu, 
doctor în științe economice, se
cretar al Comitetului județean 
de partid Dolj, care răspunde 
direct de „contribuția olteană“ 
— vizează perfecționarea con
ducerii politice, a activității so- 
cial-economice în profil terito
rial. Profil teritorial, pentru că 
județul se constituie intr-un sis
tem, care are un conducător, 
Comitetul județean de partid — 
conducător care conduce și răs
punde de subsistemele sale — 
subsistemul propriu, politic, sub
sistemul economic, social, cultu
ral, administrativ, juridic. Fie
care poate fi luat in parte, ca 
element de sine stătător al per
fecționării științei conducerii. Pe 
baza investigațiilor și cercetări
lor noastre vom introduce ma
șina de calcul. Calculatorul ne 
va ajuta să conducem operativ 
și fundamentat științific aceste 
sisteme“.

Adică, în traducere apocrifă, 
prin furnizarea de date precise, 
prin simplificarea și operativi- 
zarea maximă a sistemului in
formațional — harta dinamică a 
județului, în toate compartimen
tele sale va sta în fața organu
lui de decizie, clară, posibilita
tea erorii va deveni minimă. 
Desigur că aici au trebuit de la 
bun început stabilite cîteva re
pere fundamentale. Plecînd de 
la atribuții, se impune un sistem 
clar decizional — o ierarhizare 
corectă și științifică a posibili
tăților de decizie. îmbunătățirea 
sistemului informațional, in a- 
ceastă fază a experimentului 
este un obiectiv de prim ordin. 
Așezarea informațiilor pe trepte 
administrative, evitarea dublu
rilor de informație, competența 
și realitatea informației, extin
derea cîmpului informațional, în 
sensul că furnizorii de informa
ție trebuie să fie de pe întreaga 
arie și din toate sectoarele, iar 
informațiile să fie prelucrate la 
comitetul județean de partid — 
iată tot atitea etape obligatoriu 
de cucerit pentru a se ajunge la 
„faza de calculator“. Operativi

Nu mă deranjează de loc. Și să 
știi că am început ca și tine : 
am dat examen la Facultatea 
de mecanică, pentru cîteva su
timi n-am intrat, m-am înserjs 
la concurs pentru școala profe
sională, secția de calculatoare, 
cu media 9.25 n-am reușit, mi 
s-a oferit insă posibilitatea să 
urmez altă secție a aceleeași 
școli. am terminat-o... După 
primul an de ..profesională“, 
mama m-a ..somat“ aproape să 
las baltă totul și să dau din 
nou concurs la facultate. N-am 
.vrut. Am spus așa : „Am în
ceput un lucru, de ce să-1 las 
baltă ? Are să-mi închidă cine
va in nas poarta facultății dacă 
am să am înainte de a o incepe 
o diplomă de școală profesio
nală ? Așa că argumentul ăsta 
„nu ține“ — a continuat aproa
pe pe nerăsuflate băiatul. A- 
cum am 23 de ani, am să-mi 
fac și facultatea, ■ dar vreau 
să-ți spun ceva: Nu prea știi 
ce-i cu tine ! De aici vin toa
te“. Nu se poate trece ușor pes
te acea „aspirație mai mare“ 
invocată de Gh. David. Ce fel 
de aspirație, către ce ? Viitorul 
„intelectual“ este scutit de 
muncă ? ! O gravă neînțelege
re : dorința de a ajunge inte
lectual se nutrește cu fuga de 
muncă ? Oriunde ești, a munci 

tatea și exactitatea acestor in
formații trebuie să devină fac
tori hotărîtori în luarea decizii
lor. Tot in această etapă un alt 
grup de probleme se referă la 
planificare. Se încearcă reali
zarea unor modele de planificare 
în profil teritorial — ca și rea
lizarea unui grup de indicatori 
proprii planificării în teritoriu. 
Problema indicatorilor este o 
problemă fundamentală a con
ducerii științifice, pentru că da
că lucrurile sînt mai rigide în 
ceea ce privește indicatorii eco
nomici, in ceea ce privește indi
catorii sociali problema este mai 
vastă, comportă mai multe un
ghiuri de vedere — și mai multe 
propuneri de soluții. Pentru cer
cetătorii de la Craiova, esențial 
în problema indicatorilor sociali 
este ca aceștia să se realizeze 
nu la nivelul posibilităților ac
tuale ci la nivelul necesităților 
— deci un avans în viitor ; des
centralizarea indicatorilor, legată 
de prezentarea grupului de in
dicatori sociali nu global, ge
neral, ci pe trepte administrati
ve, este alt element al propu
nerilor doljene in această direc
ție. In fine, legat de metodolo
gie, problema ar trebui abordată 
din punctul de vedere al furni
zorului de date, al prelucrătoru
lui de date și în fine, al bene
ficiarului. adică organului de de
cizie. Realizarea tuturor acestor 
obiective ar permite în final 
realizarea unui sistem-cadru, 
faza actuală in care se găsește 
experimentul Dolj, prin care 
comitetul județean de partid, 
prin metode perfecționate de 
calcul să asigure o conducere 
fundamentat științifică a între
gului județ.

Aceasta ar fi. foarte în mare 
și fără a încerca să intrăm in 
metodologia foarte complicată de 
realizare faza „proiectului ca
dru“ în care se găsește experi
mentul Dolj, fază care comportă 
o lungă muncă de investigație 
de teren, un complex pachet de 
informații în toate domeniile, o 
acoperire la fel de completă a 
întregii arii teritoriale și proble
matice — pentru ca, pe baza a- 

constituie prime datorie. Elev, 
student, specialist — nimic 
nu-ți dă dreptul de a te detașa 
de marea coloană a celor ce 
muncesc.

„înalta conștiință profesiona
lă“ stipulată ca lege, indispen
sabilă in Proiectul de norme și 
tradusă — tot acolo — drept 
„responsabilitatea pentru înde
plinirea exemplară a sarcinilor 
încredințate, intoleranța față 
de chiul, superficialitate sau 
indisciplină în muncă“ e și la 
Uzinele „Automatica“ obiectiv 
de viață și muncă. Dealtfel, 
înainte de sosirea lui Gheorghe 
David, la sediul comitetului 
U.T.C. avusese loc o discuție cu 
cîțiva dintre cei mai buni tineri 
ai uzinei. Unii din ei au fost 
chiar cei care i-au replicat, 
i-au explicat, au Încercat să a- 
ducă argumente contra părerii 
lui că „n-am interes să fac 
asta“. N-am organizat acolo o 
ședință. însă Gheorghe David a 
fost supus judecății tovarășilor 
săi de muncă. Și este necesar 
ca în continuare aceștia să nu 
renunțe la judecata lor dreap
tă, cinstită, nepărtinitoare. După 
terminarea discuției, Gheorghe 
David, la sediul comitetului 
ușa, întrebînd : „Și totuși, ce 
părere aveți despre mine ?“ 
Dumneavoastră ce părere aveți? 
Ce-1 îndemnați să facă ?

DOU
cestor date și a punerii Ia punct 
a unui sistem ferm de indica
tori — să se treacă la analiza 
datelor și la trecerea lor in cal
culator. adică în faza superioară 
a experimentului. Practic, bene
ficiarul — comitetul județean 
de partid va avea în finalul a- 
cestei etape toate instrumentele 
în mină, pentru a trece la ana
liza critică a circuitelor infor
maționale, deci va poseda o cu
noaștere completă, cu un coefi
cient de eroare minim dacă nu 
nul a realității asupra căreia 
trebuie acționat, operativ și efi
cient — și în asta rezidă mie
zul experimentului științific. 
Vastitatea acțiunii implică un 
permanent și sensibil dialog în
tre cercetarea teoretică și cea de 
teren, un fructuos și emulatoriu 
dialog de opinii, o legătură 
strinsă între elementele cerce
tării și organismele care o în
treprind.

CERCETĂTORII
Mărturisesc surpriza reporte

rului atunci cînd tovarășa 
Constanța Nicolaescu m-a con
dus la grupul de cercetători 
in diverse domenii care lucrează 
efectiv la stringerea datelor în 
această fază de „proiect-cadru“ 
al marelui experiment Dolj. Fi
resc. în frunte cu tovarășa Con
stanța Nicolaescu, activistă la 
comitetul județean de partid 
care răspunde de acest grup — 
toți matematicienii, economiștii, 
informaticienii, sociologii care 
m-au întimpinat sînt foarte ti
neri. Unii dintre ei, abia ieșiți 
de pe băncile amfiteatrului stu
dențesc. Toți, angrenați cu ab
negație în acțiunea de cercetare, 
toți, fericiți că la început de 
drum li se oferă șansa de a lu
cra la un lucru atit de pasionant, 
nou, semnificativ și de maximă 
importanță. Ileana Roman. Mar
cel Otovescu, Marin Vîlcea sînt 
sociologi. Au un permanent dia
log fals-contradictoriu cu ma
tematicienii Gheorghe Ene, Du
mitru Badea, Ion Cojocaru. Este 
acolo. în acest grup sudat și en
tuziast, multă seriozitate și mul
tă veselie, ca peste tot unde 
există multă pasiune și multă 
pricepere. Sint plini de idei și 
plini de dorința de a ști tot mai 
multe. învață unii de Ia alții, 
într-o insolită și frumoasă pe
trecere a științelor. Se simt — 
și sînt — utili. Ard de nerăb
darea de a vedea rezultatele 
muncii lor. Iubesc Oltenia și 
Doljul, așa cum își iubesc, fie
care, cu juvenilă înflăcărare, 
specialitatea. Cu o superbă ne
păsare față de incompetența 
mea științifică, fiecare a încer
cat să mă introducă în propriul 
laborator de cercetare, desfășu- 
rind în fața mea mari scheme 
copleșite de limbajul cifrat al 
științei, enorme dosare in care 
este strîns rodul investigației lor 
de pe teren. Mi-au vorbit de 
varianta lor, proprie, pentru in
dicatorii sociali. Mi-au vorbit 
mai ales de frumusețea calcu
latorului, de fascinanta lui in
serție în real. M-am gîndit la 
un moment dat la pionieratul lui 
Dimitrie Guști și al tinerilor săi 
emuli —• care Încercau pentru 
prima dată să facă studii socio
logice la noi. Drumul de acolo 
— aici, printre acești tineri, a- 
proape adolescenți, e lung și 
plin de semnificații. Obiectul și 
finalitatea cercetării la care 
participă și acești,a din urmă 
sint infinit superioare. Partidul 
Comunist Român și societatea 
socialistă au așezat viața noas
tră, a românilor, nu numai pe 
solizi contraforți de bunăstare și 
progres, de echitate socială, dar 
au dat științei un sens. Atunci 
cînd acest sens se confundă cu 
scopurile majore ale socialismu
lui, drumul e liber și greutățile, 
frumoase lupte, știința însăși 
îmbracă o haină de o noblețe 
fără precedent.

Adevăratul 
tînăr

Mi-a fost dat, recent, 
să descopăr și o ase
menea știre : „In timp ce 
efectuau o manevră în sta
ția C.F.R. Timișoara-Nord, 
mecanicul de locomotivă Gh. 
Margea a început să caște, 
iar căscatul l-a molipsit și 
pe fochistul Traian Banca. 
Și cum de lâ căscat la somn 
nu-i decit un pas, au în
ceput amîndoi să sforăie, in 
vreme ce locomotiva mer
gea. Și a tot mers pină ce 
garnitura a depășit marca de 
siguranță a parapetului, lo
comotiva și două vagoane 
cu griu au deraiat, n-au 
fost victime, insă paguba, 
destul de mare...“

Evident, faptul consumat 
în stația C.F.R. Timișoara- 
Nord are valoare de „sim
bol“ negativ, căci ce-i poți 
pretinde mai mult unui „la- 
să-mă să te las“ decit... să 
adoarmă la bordul unei lo
comotive in mers. Dar sint 
alții, destui, tineri, care 
dorm de-a-n picioarelea, 
dorm pe ei (cum se spune 
în popor) : dacă se grăbesc 
să prindă ora de intrare in 
schimb, și-i vezi pe stradă,

de MIHAI STOIAN

dinamici, vioi, după ce a- 
jung la vreme și pontează, 
și după ce se instalează la 
locul lor de muncă, subi. 
ca și cum s-ar produce cine 
știe ce „scurgere de energie" 
ii poți urmări abia mișcin- 
du-se, de parcă prin vine 
le-ar curge un lichid siro
pos, se mișcă întocmai ca 
într-o peliculă filmată cu 
încetinitorul... Dacă te iei 
după data nașterii, înscrisă 
in buletinul de identitate, 
sint tineri. Tineri?! Tinere
țea este, dintotdeauna, virsta 
maximei energii, a dorinței 
de a-ți cuceri prin muncă, 
prin efort și dăruire, un loc 
demn printre ceilalți. in 
societate ; este perioada în 
care nieî o dificultate nu ți 
se pare de neînvins, nici 
o strădanie nu te poate co
pleși... Pe cind specimenele 
(cîte-or mai fi) „Lasă-mă să 
te las“, negîndu-și brutal 
dinamismul firesc, prospeți
mea fiziologică, pasiunea i- 
nerentă față de tot ceea ce 
faci, față de ceea ce poți 
dovedi că ești in stare, se 
mulțumesc cu o stare de 
lincezeală mai mult decît 
întristătoare. Ei lasă timpul 
— atît de prețios pentru 
orice vîrstă — să le scape 
printre degete. convinși 
fiind că-i păcălesc pe 
ceilalți, că-i trag pe sfoară: 
și Ia chenzină, ori cînd este 
vorba de bilet prin sindicat, 
pentru la mare, dumnealor 
sînt primii... in față, se bat 
cu pumnii în piept e-au 
muncit (da. da, și n-au prea 
lipsit, și nici n-au prea întir- 
ziat), au pretenția să fie a- 
preciați Ia egalitate cu tova
rășii de atelier. Din păcate, 
asemenea personaje „Lasă- 
mă să te las", mai pot 
i'i găsite in suficiente lo
curi: prin birouri (cafe-
luță, tacla, lectura zia
relor sau chiar... lectură- 
lectură, de zeci de pagini 
zilnic, cu cartea ținută dis
cret în sertarul întredeschis 
al biroului, croșetat sau îm
pletit etc.), prin ateliere, pe 
șantiere... Antidotul?! Mij
locul de a-i urni din ruși
noasa lor inerție ? Nimeni 
să nu-i mai „înțeleagă“, sa 
nu-i mai cocoloșească.

VORBE DESPRE MUNCA—
DAR DE MUNCIT 
SE MUNCEȘTE?

Afară, în curte, se găsesc aceste 
mașini unelte, la discreția ploii 
fi zăpezii. Înăuntru, în ateliere, 
la dispoziția elenilor — menghi

ne fi iar menghine...

Oare cît costă aceste mașini ? Și 
daci nu folosesc aici, de ce nu 
sînt duse acolo unde ar fi utile?

(Urmare din pag. I)

După firmă, e limpede că ne 
aflăm la sediul de practică al 
Liceului industrial pentru cons
trucții de mașini nr. 4 — profi
lat pe mecanică fină, găzduind 
șt clasele Liceului ■ „Mihail Ss- 
doveanu". Chiar și după mași
nile unelte care „zac“ in curte, 
vrind parcă să autentifice fir
ma. De ce în curte și de cind 
in curte ?

De ce ?
Părerile sînt împărțite : sint 

prea mari și ar ocupa spațiul 
atelierelor ; au fost aduse de la 
Institutul politehnic ..din gre
șeală“ și acum se fac demersuri 
pentru a fi duse undeva, in altă 
parte : nu este gata instalația 
de forță : n-avem specialiști să 
le instaleze...

De cînd ?
De la începutul anului șco

lar... din anul școlar trecut... di
nainte de prima zăpadă, din 
ianuarie...

Intre sala de curs, unde elevul 
este învățat, prin prelegeri, să 
respecte munca, să prețuiască 
bunurile materiale, să-și forme
ze deprinderi gospodărești și 
sediul propriu zis al muncii — 
atelierele — se trece prin curtea 
în care mașini supuse degradă
rii, bănci aruncate, moloz ră
mas de cine știe cînd. stive de 
lemne destinate a deveni mese 
de lucru răstoarnă cu puterea 
imaginii frumoasele vorbe des
pre muncă.

Dar înăuntru, în cele patru 
ateliere, ideea de muncă de
vine muncă ? Acolo se lucrea
ză ?

Tovarășul maistru instructor 
Vasile Bobiș afirmă că da : pen
tru autodotare.

Vă oferim două fotografii, to

varășe maistru. Prima : cum 
lucrau... citiți cum Stăteau ele- 
v ii. A doua : cum lucrau, după 
ce fotoreporterul „i-a aranjat“ 
— la banc și ca ținută, cit de 
cit in spiritul normelor de pro
tecție a muncii. Despre care 
făcuseră o oră de instructaj, 
chiar in dimineața respectivă.

Din filmul vizitei la atelier 
lipsește imaginea de început, 
cind am intrat : cițiva elevi 
purtau o discuție, se pare, ex
trem de amuzantă : alții iși 
completau cunoștințele cu di
verse cărți și reviste ; un elev 
era „prins“ de ultimul capitol 
al „Tragediei americane“.

Unde erau maiștrii ? Au apă
rut de îndată ce am sosit și au 
devenit chiar mai zeloși decît 
era cazul : doi maiștri ofereau 
asistență tehnică la doi elevi.

E de mirare că întrebindu-1 
pe Emilian Bărbuță la ce lu
crează a răspuns : „Habar n-am. 
Ceva pentru școală. Ne-a spus 
tovarășul maistru, dar am uitat. 
De fapt, nu mai sînt nici cinci
sprezece minute și luăm pauză“.

Așa stînd lucrurile, nu ne-a 
mai surprins că maistrul in
structor Paul Pîrvu a ridicat din 
umeri cînd am încercat să aflăm 
cițl elevi are în atelier : „Nu 
știu exact, să-i număr“. Numă
răm împreună și găsim 10. Di
ferența pină la total ne e moti
vată de colegi : „unul e scutit, 
altul a plecat...“

„Din anul I. ne spune elevul 
Alexandru Plohotnic, facem 
același lucru : pilim întruna. 
Sigur că este o operație de bază 
pentru meseria de lăcătuș în 
care vom primi certificate de 
calificare. Dacă aș putea să lu
crez după patru ani de practi
că alături de un muncitor ? Nu 
cred...“.

L-am citat pe Alexandru Plo
hotnic intrucît părerea nu este 
numai a sa. Mai mulți elevi din 
anul IV B n-au dat răspuns 
afirmativ întrebărilor dacă se 
simt legați de ceea ce fac, dacă 
cunosc rostul muncii lor.

După cîte am înțeles, atelie
rul școlar — deservit de 7 mai
ștri instructori, dotat cum e do
tat, patronat de două unități 
industriale de primă mină, folo
sit cum este folosit (în trimes
trul I trei ateliere n-au func
ționat) — răstoarnă în conștiin
ța elevilor optica despre mun
că. Se va repeta oare și anul 
acesta „parodia“ (după expre
sia tovarășului Gh. Herescu. di
rector adjunct al liceului) exa
menului de atestare în meseria 
de lăcătuș care a constat din- 
tr-o proba... teoretică ?

Nimeni n-are dreptul să dis
crediteze munca — prin negli
jență. lipsă de interes și răs
pundere — simulind în fiecare 
săptămînă 6 ore de practică-.

In finalul anchetei noastre, 
am vrut să clarificăm, împreună 
cu Ionela Marinescu, secretara 
comitetului. U.T.C., ce .sarcini, 
iși asumă organizația U.T.C. in 
procesul instruirii practice. 
Două obiective intr-un plan: a) 
„In vederea educării prin mun
că și pentru muncă a elevilor, 
pregătirea tehnico-productivă a 
acestora va constitui una din 
preocupările de maximă impor
tanță ale birourilor U.T.C. care 
vor milita pentru înfăptuirea 
integrală a programului stabilit 
de conducerea liceului in ceea 
ce priveșlc realizarea planului 
de producție și a frecvenței“.

b) „Principalul obiectiv «I 
muncii patriotice este școala".

în vorbe, da. în realitate nu,
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Am lucrat o zi la

CONTROLUL TEHNIC DE CALITATE
A SPRIJINI NOUL

— în ce măsură, în diverse domenii de activitate și pro
ducție, ideile unor tineri pot fi mai bine sprijinite și valori
ficate ? Există o artă a sprijinirii noului ?

Răspunde conferențiar universitar TAMARA DOBRIN, Uni
versitatea București

— întrebarea refuză condițiile optimale. De 
la știința de a sprijini noul, fundată pe stăpî- 
nirea nevoii logice de progres, de evoluție di
namică a tuturor proceselor din natură, so
cietate, gîndire, la arta de a-1 sprijini este 
o distanță de grad, de nivel, de calitate. Cei 
deprinși în modul lor firesc de a fi, de a ab
sorbi noul ne apar efectiv ca artiști ai genu
lui. Dar aceasta se obține mai greu și nu în 
proporție de masă încă. Structura, organizarea 
și sensurile societății noastre impun, ca dezi
derat, în mod practic, continuu statutat, obli
gativitatea de a sprijini noul.

Democrația noastră socialistă, formele mul- 
tipie și generalizate ale democrației mun
citorești oferă, în orice întreprindere și 
instituție, locul și modul propice și fi
resc de afirmare a gîndurilor, atitudini
lor menite să dezbată și să hotărască 
mersul întregii activități îp toate sferele, spre 
țelul comun al consolidării și dezvoltării so
cialismului, progresului. Organizarea și condu
cerea științifică, sistemică a societății, codul 
conferit de nivelul actual al democrației noas
tre, reprezintă și sînt condițiile obiective ale 
afirmării, sprijinirii și modernizării noului. 
Iată deci că fiecare tînăr poate și trebuie să 
folosească curent și din plin formele de con
ducere colectivă din economie, viața politică, 
socială, precum și mijloacele de exprimare a 
opiniei publice, Numai participarea efectivă, 
și de zi, la buna desfășurare a acestei forme 
ne asigură înscrierea inițiativelor, proiectelor și 
propunerilor în structura imediată a planurilor 
și acțiunilor menite să asigure progresul, cali
tatea, eficiența muncii personale și colective. 
Desigur, respectarea principiului centralismu
lui democratic, climatului și condițiilor 
necesare pentru buna funcționare a a- 
cestor forme democratice nu este peste 
tot la același nivel. Rămășițe ale dogma
tismului, spiritul conservator, lenea de a gîndi, 
conservatorismul, rutina, toleranța față de lip
suri, incompetență și lîncezeală se mai pot în-

A

tîlni în doze diferite. Aș spune că dincolo de 
cerințele generale ale promovării noului, fa- 
vorizante sînt aspectele de opinie colectivă, de 
atmosferă generală în întreprinderi și instituții 
care cunosc efervescența dezbaterii, criticii, e- 
valuării riguroase și lucide a rezultatelor, sub 
semnul depășirii ștachetei de azi. Acolo unde 
domnește adevărul, rigurozitatea științifică față 
de producție, colaborarea principială și tovă
rășească, emulația cinstită, fondată pe justa a- 
preciere a valorilor economice, politice, mo
rale, expresia noului este tot atît de firească ca 
și cuvîntul zilnic de salut. Condițiile nu sînt o 
fatalitate. Ele sînt create de oameni, de colec
tivitățile din care fac parte. în întreprinderi și 
instituții, tinerii nu sînt „o mică parte“. Ei re
prezintă și numeric, dar, mai ales, ca forță 
proaspătă, tot mai competentă, angajată și res
ponsabilă, un suflu puternic de energie și elan 
creator. Depinde și de ei deci crearea condiții
lor furnizate pentru ca noul promovat de ei să 
fie fructificat cît mai plenar. Apoi, și nu ca 
ceva mai puțin important, apartenența tinerilor 
la organizația lor comunistă, revoluționară, a- 
partenența de partid și sindicală, le asigură în 
modul cel mai sigur calea de desbatere și vali
dare a ideilor ce-i frămîntă. Există și condiții 
ce țin de cei ce-și exprimă ideile novatoare. 
Graba, pripeala, superficialitatea, lipsa de 
scop precis, de realism sau de conținut co
rect în formularea ideilor, sau uneori apre
cierea greșită a noului, formalismul în obi
ceiul de „afirmare a noului“, pot declanșa 
opoziția, respingerea justificată din partea 
colectivului de muncă și a conducerii aces
tuia. Este sigur că, în aceste cazuri, ele sînt 
obligate să clarifice autorului motivele care-i 
determină să respingă și să călăuzească ela
nul tineresc spre autentice căutări de soluții 
noi și valoroase.

în sfîrșit, afirmarea noului prin idei este 
numai un moment incipient. Impunerea lui 
este act, acțiune verificatoare, înscrisă în con
dițiile, posibilitățile existente și în potențarea 
la maximum a eforturilor.

CE SINT BOLILE 
PROFESIONALE ?

Răspunde dr. MIRCEA TAT, inspector general în Ministerul 
Sănătății

Reglementările e- 
xistente în țara 
noastră stabilesc că 
„bolile profesionale 
sînt afecțiunile care 
se produc ca urmare 
a exercitării unei 
meserii sau unei pro
fesiuni, cauzate de 
factorii nocivi, fizici, 
chimici sau biologici, 
caracteristici locului 
de muncă, precum 
și de suprasolicita
rea diferitelor orga
ne sau sisteme ale 
organismului în pro
cesul de muncă“.

In multe țări, lista 
bolilor profesionale 
posibile este foarte 
limitată, din motive 
financiare, avînd in 
vedere numai acele 
situații în care cau
za profesională a 
bolii este certă. In 
țara noastră această 
listă este destul de 
largă, cuprinzînd 
boli, de la silicoză 
sau intoxicații pro
duse în timpul mun
cii cu gaze, vapori 
sau pulberi toxice, a 
căror cauză este si
gur profesională și 
pină la cazuri de 
îmbolnăvire pentru 
care stabilirea etio- 
logiei profesionale 
necesită investigații 
complexe (artroze 
cronice, dermite, boli 
infecțioase, boli de 
suprasolicitare etc.).

Din punct de ve
dere istoric, bolile 
profesionale au apă
rut ca noțiune dis
tinctă în epoca dez
voltării industriei, pe 
măsură ce s-a putut 
stabili o legătură 
cauzală directă în
tre starea de boală 
și condiția de mun
că. Astfel, pină la 
sfîrșitul secolului al 
XlX-lea, intoxicația 
cu plumb era cea

mai răspîndită boală 
profesională.

Pe măsura intro
ducerii unor noi 
substanțe toxice in 
procesele de produc
ție au apărut un nu
măr tot mai mare de 
alte intoxicații pro
fesionale.

în cazul unor sub
stanțe toxice utilizate 
în industrie de mai 
mult timp, efectele 
toxice asupra orga
nismului au fost des
coperite numai după 
ce au apărut cazuri 
de intoxicații grave 
(benzen, alcool me- 
tilic etc.).

în țara noastră, 
îndeosebi după anul 
1950 principala sar
cină a sectorului sa
nitar în acest dome
niu a fost depistarea 
cît mai aproape de 
realitate a bolilor 
profesionale. Paralel 
cu această activitate, 
organele sanitare, 
împreună cu condu
cerile întreprinderi
lor, au stabilit mă
suri concrete pentru 
reducerea noxelor de 
la locurile de muncă 
și, in acest fel, re
ducerea numărului de 
îmbolnăviri profe
sionale.

Ministerul Sănă
tății a stabilit, în a- 
celași timp, o listă 
cu concentrațiile ma
xime admise ale no
xelor la locurile de 
muncă.

Datorită grijii per
manente a partidului 
și statului nostru 
pentru îmbunătățirea 
condițiilor de muncă, 
fondurile alocate în 
acest scop crescind 
an de an, s-au obți
nut rezultate remar
cabile în înlăturarea 
factorilor nocivi,

care generează boli 
profesionale.

Cu toată dezvolta
rea industrială deo
sebită și creșterea 
impresionantă a locu
rilor de muncă în in
dustrie, măsurile 
susținute luate pen
tru asigurarea unor 
condiții normale de 
muncă au dus la 
scăderea semnifica
tivă a bolilor profe
sionale, în 1973 înre- 
gistrîndu-se cu circa 
50 la sută, mai puți
ne cazuri decit cu 
zece ani în urmă. 
Este demn de men
ționat că în acești 
ani au scăzut îndeo
sebi formele grave 
de boli profesionale, 
astăzi nemaiexistînd 
cazuri de encefalo
patie saturnină, leu- 
coze grave- etc.

în prezent, prin 
măsurile luate pentru 
îmbunătățirea asis
tenței medicale a sa- 
lariaților din indus
trie, bolile profesio
nale se depistează în 
fazele de debut ale 
acestora, ceea ce asi
gură aplicarea unor 
măsuri corespunză
toare de prevenire a 
invalidității.

Privind în perspec
tivă evoluția bolilor 
profesionale este ne
cesar să arătăm că 
orientarea cadrelor 
medicale are în ve
dere depistarea pre
coce a unor stări de 
boală cauzate de 
condițiile de muncă 
pentru a asigura mă
suri terapeutice co
respunzătoare, cola
borarea cu organele 
de conducere din în
treprinderi pentru 
combaterea noxelor 
existente și intensi
ficarea măsurilor e- 
ducativ-sanitare în

scopul antrenării 
muncitorilor în a- 

■ părarea propriei să
nătăți.

în acest fel, pro
gresele tehnicii atît 
în industrie cit și 
medicale aduc cu 
sine măsuri eficiente 
de reducere treptată 
a îmbolnăvirilor pro
fesionale. Paralel cu 
aceasta însă, noile 
procese industriale, 
automatizarea și me
canizarea producției, 
metodele moderne 
de conducere a teh
nologiei creează con
diții de suprasolici
tare neuropsihică, 
puțind conduce la 
îmbolnăviri profesio
nale diferite de cele 
înregistrate pină în 
prezent.

Din punctul de 
vedere menționat 
este dificil să se vor
bească acum de era
dicarea bolilor pro
fesionale. Științele 
medicale trebuie 
să-și perfecționeze 
metodele de lucru 
pentru a surprinde 
precoce orice fel de 
manifestare sub in
fluența condițiilor de 
lucru (care nu co
respund conceptului 
de sănătate, colabo- 
rînd direct > cu orga
nele tehnice in în
lăturarea factorilor 
generatori de boli 
profesionale).

Se poate totuși 
prognoza că prin 
programele de per
spectivă stabilite de 
conducerea partidului 
și statului nostru, 
bolile profesionale 
clasice vor cunoaște 
o reducere impor
tantă, iar formele 
grave, îndeosebi de 
intoxicații, au o ten
dință accentuată de 
dispariție.

La întreprinderea mecanică de 
material rulant „Grivița Roșie"

CÎT MAI APROAPE 
DE CALIFICATIVUL 

„IREPROȘABIL“
Mă prezint pentru „încadrare“ la inginerul Alexan

dru Iliescu, șeful biroului C.T.C. al întreprinderii me
canice de material rulant „Grivița Roșie“. Aflu de la 

interlocutorul meu că măsurile pentru executarea re
parațiilor la vagoanele de călători în condiții cît mai 
apropiate de cele necesare calificativului „ireproșabil" 
s-au soldat, la sfîrșitul anului 1973, cu următoarele re
zultate : nici un rebut, în tot cursul anului, la turnă
toria de metale neferoase și Ia atelierul forje ; scăde
rea procentului de rebuturi la turnătoria fontă sub 
0,04 la sută ; în sfîrșit, procentul de vagoane la care 
au apărut, din vina întreprinderii, unele defecțiuni 
înainte de expirarea termenului de garanție, s-a cifrat 
la 1,46 la sută (față de 1,88 la sută în 1972).

Primesc, după spusele șefului biroului C.T.C., „re
partiție“ pentru unul dintre cele mai dificile, dar și 
mai importante sectoare, de care depinde siguranța și 
confortul călătoriilor noastre pe calea ferată : atelierul 
electric. Odată intrat în atelier, îi dau dreptate ingi
nerului Iliescu : dintre cele peste 11 000 de piese ale 
unui vagon modern de călători, instalațiile electrice și 
electronice constituie partea cea mai sensibilă și mai 
complexă. Constat că marea majoritatea muncitorilor 
sînt tineri și foarte tineri. „Media de vîrstă, îmi pre
cizează inginerul Ștefan Mareș, șeful atelierului, este 
aici de 23 de ani. De fapt, muncitorii au fost formați 
la noi în uzină, în ultimii 2—3 ani. Mulți dintre ei sînt 
absolvenți de liceu sau seraliști. Este un lucru normal 
dacă luăm în considerație complexitatea operațiilor ce 
se execută aici, cu nimic mai prejos decît în orice 
întreprindere cu profil electric sau electronic“.

11 însoțesc pe Alexandru Budescu, controlor tehnic 
de calitate, la standul de probă. Lucrările sînt bine 
executate. îl întreb care este procentul defecțiunilor 
depistate la primul control de calitate. „Aproximativ 
10 la sută, pină nu de mult era însă mai mare, chiar 
peste 15 la sută. Aceasta deoarece în componența insta
lațiilor cu care sînt echipate vagoanele există, în mă
sură încă destul de mare, componente electrice și elec
tronice provenite din import. Or, acestea lipseau sau 
soseau, de multe ori, cu mari întîrzieri. Eram nevoiți 
să cîrpăcim instalațiile cum puteam. In prezent însă 
situația s-a schimbat : în atelier au fost asimilate 
numeroase asemenea repere, iar prin colaborarea cu alte 
întreprinderi, acoperim în prezent cam 90 Ia sută din 
necesități Pe lingă diminuarea efortului valutar, am 
constatat și o îmbunătățire substanțială a calității re
parațiilor“.

Nu este singura măsură vizînd acest obiectiv. Tocmai 
datorită înaltei tehnicități și complexități a operațiilor 
ce se execută în atelier, toți șalariații sînt cuprinși, in 
fiecare an, în cursurile de ridicare a calificării. Urmă
rile se văd imediat. Numeroși muncitori, chiar aflați la 
începutul meseriei, cîștigă deprinderea de a nu greși. 
„Este cazul lui Marian Nedelcu, seralist la Facultatea 
de subingineri, al lui Ion Dumitru, al Doinei Cernescu 
sau Constantin Nicula, ca să enumăr numai citeva nume 
care îmi vin pe moment în minte, îmi spune „colegul“ 
C.T.C.-ist Nîcolae Vlăsceanu. Le-am căutat, in ultima 
vreme, în mod special „nod în papură“, dar m-am 
bucurat că n-am reușit să le descopăr nici o greșeală, 
nici o omisiune“.

Interlocutorii mei îmi mai atrag atenția asupra unui 
aspect : prin autoutilare s-a realizat cea mai mare 
parte a standurilor de probă necesare în atelier. Ase
menea instalații nu se fabrică nicăieri în țară, dar în 
lipsa lor controlul de calitate își pierde mult din acui
tate. Iată de ce contribuția unor tineri ca Ion Constan
tin sau Ion Banc, care au realizat, după o concepție 
proprie, numeroase standuri de probă este reliefată 
mereu de C.T.C.-iști, atunci cînd este vorba de efortu
rile pentru îmbunătățirea continuă a calității.

PETRE JUNIE

La I. D. S. M. S. A. - Focșani

ATINGEREA PARAMETRILOR 
PROIECTAȚI

• La IDSMSA, 70 la suta din lucrările de montaj 
au fost efectuate de beneficiari • Tinerii salariați 
ai uzinei au început, alături de constructori, lucră
rile pentru punerea în funcțiune a ultimelor ca
pacități • Se prevede o devansare a termenelor 
cu, minimum, un trimestru • Un deziderat al orga
nizației U.T.C. - odată cu uzina - și tinerii mun
citori și specialiști să atingă capacitatea profesio
nală maximă I

„Se naște o uzină“. Sub acest titlu a fost alcătuită 
prima gazetă de perete a „întreprinderii de dispozitive,

Maistrul Petre Boeru și electricianul-bobinator Ruxaliu Lință fac un nou control al calită
ții la statorul grupului III al centralei subterane Ciunget-Lotru

Foto: P. T1NJALĂ

ștanțe, matrițe și scule așchietoare“ din Focșani. O du
zină de fotografii, reprezentînd diverse faze de con
strucție, cîteva tăieturi din ziare și un articol dactilo
grafiat povestesc cum s-au „născut“ părțile existente ale 
uzinei: prima capacitate de 500 tone scule așchietoare
— cu 3 luni și jumătate mai devreme, a doua capacitate 
similară — cu o lună avans. Astfel, întreprinderea care 
de-abia trebuia să pornească, la 31 decembrie 1973, 
numără azi aproape 5 luni de activitate și se laudă cu 
existența, dacă nu a unui întreg colectiv, măcar cu a 
unui nucleu închegat. Cei 600 de salariați, dintre care 
400 numără numai organizația U.T.C., sînt antrenați în 
prezent în bătălia pentru atingerea parametrilor proiec
tați. Inginerul șef al uzinei, N. Militaru,' ne vorbește 
despre experiența dobîndită la punerea în funcțiune a ce
lor două capacități „vechi“, despre faptul că aproximativ 
70 la sută din lucrările de montaj au fost efectuate de 
șalariații întreprinderii. Aportul tinerilor ? Uriaș. Prac
tic, toți cei care au pus umărul, alături de constructori, 
la ridicarea halelor și la montaj, sînt tineri. Tinăr e și 
secretarul de partid al fabricii, Ionel Vlase, care a coor
donat montarea utilajelor, și lăcătușul Adrian Timofte, 
șeful brigăzii de montaj, și inginerul Liviu'Ștefaniu, se
cretarul comitetului U.T.C., lăcătușii G. Budescu și C. 
Ceruică, strungarii D. Bafaban și A. Pascuci. Valorifi- 
cîndu-și experiența, acești oameni, ajutați de cei care 
li s-au alăturat ulterior, au început deja lucrările pen
tru punerea în funcțiune a capacității de dispozitive și 
matrițe și a capacității finale de scule așchietoare. Tre
buie terminată închiderea halei, trebuie montate utila
jele și executate instalațiile de forță, iar mai tîrziu se 
vor organiza locurile de muncă. Toate aceste acțiuni sînt 
înscrise în caietul de sarcini al comitetului U.T.C. La 
toate, uteciștii au răspuns și vor răspunde, prezent. 
Inclusiv la hotărîrea întregului colectiv de a devansa 
punerea în funcțiune a noilor capacități cu, minimum, 
un trimestru.

— Foarte strîns legată de atingerea parametrilor pro
iectați este problema pregătirii forței de muncă, ne 
spune ing. G. Enache, membru în comitetul U.T.C. Au 
fost calificați 150 de tineri, se află în curs de calificare 
150, iar în curînd va începe un nou curs, cu alți 100. 
Ne-am propus să-i ajutăm, în sensul că întotdeauna un 
utecist cu experiență va fi în preajma lor, le-am prilejuit 
dese întîlniri cu specialiștii uzinei, iar primul concurs 
profesional organizat s-a bucurat de o deosebită afluen
ță. Ne străduim să facem totul, ca atunci cînd fabrica 
va atinge capacitatea maximă și oamenii să atingă ca
pacitatea profesională necesară mînuirii utilajelor.

— Capitolul la care mai avem încă multe de făcut
— încheie V. Văleanu, locțiitorul secretarului U.T.C. — 
este formarea unei adevărate vieți de organizație. Au 
venit aici tineri din toată țara, de pe băncile școlii sau 
din alte uzine, au venit rînd pe rînd și majoritatea au 
început, așa, din mers să lucreze alături de noi. Dar 
nu ne cunoaștem încă bine, mai există destule cazuri de 
indisciplină pe care nu știm cum să le rezolvăm. Dorim 
ca în următoarele luni să punem bazele unei veritabile 
familii a uteciștilor de la IDSMSA. Dacă se poate, 
conform tradiției, cu citeva luni avans I

MONICA ZVIRJINSCHI

La „Tricodava"- București

CONTROL ÎNSEAMNĂ
Șl PREVENIREA DEFECTELOR

„Tricodava , cea mai mare fabrică de tricotaje din 
țară, cu o organizație de 2 200 uteciști, se află intr-o 
„stare permanentă de calificare“. Expresia aparține 
Niculinei Adam, secretara U.T.C., și sintetizează per
fect situația existentă: tinerele care se angajează, ur
mează timp de trei luni un curs de calificare Ia. locul 
de muncă, pe parcursul căruia sînt plătite în regie. 
După trei luni se văd, deodată, cot la cot cu munci
toarele cu experiență, în fața îndeplinirii planului lunar. 
De multe ori, „șocul“ se soldează cu dezertări. Fluctua
ția se mai datorește și căsătoriilor sau venirii pe lume 
a unui copil și, nu de puține ori, lipsei dotărilor sociale 
(cămine pentru nefamiliști, creșă, cantină etc.). Datorită 
acestui fenomen, întreprinderea este silită să ia mereu 
de la început cursurile de calificare. Urmările asupra 
calității le-am putut observa „lucrîhd“ o zi la biroul 
CTC. Ne-am început ziua de muncă secondînd-o pe 
controloarea Geta Saghin (23 ani, 7 ani vechime, secre
tara U.T.C. a organizației 10), la „Confecții cotton“ 
secție fruntașă pe fabrică. Aici, defectele sînt puține și 
remediabile Răsfoind caietul cu penalizări pentru cali
tate, observăm că ele apar aproape în exclusivitate la 
noile angajate și mai ales că nu se mai repetă /

— Le ajutăm pe tinere să suporte ușor momentul tre
cerii de la regie la acord — ne explică șeful de schimb, 
N. Bulgara. Cel puțin o lună, brigadierul și controloa
rea le au în atenție în vederea prevenirii defectelor. 
Li se explică ce au de făcut și li se controlează produsele, 
operație cu operație, înainte de a ajunge la CTC. Sîntem 
secția cu cea mai mică fluctuație din întreprindere, fe
tele au căpătat experiență și s-au obișnuit cu disciplina, 
indicele de calitate a crescut mult.

Ne-am continuat activitatea la „Confecții circulare“ 
— secție cu mari probleme, ce decurg una din alta — 
fluctuație — indisciplină — calitate. Tocmai s-a intro
dus în fabricație un produs nou. Maria Vechiu, tehni
cian principal la biroul CTC, șeful de Schimb, și tehno
logul secției verifică amănunțit primele piese, dau in
dicații suplimentare, cer modificări. O însoțim pe con
troloare de-a lungul fluxului; verifică la fiecare loc de 
muncă, prin sondaj, o serie de operații dificile, dă sfa
turi. Secția se află în preajma unor transformări radicale 
ce urmăresc îmbunătățirea calității: tinerele aflate la 
calificare în atelieral-școală vor face două luni practică 
chiar pe agregatele unde vor lucra ; încep cursurile de 
policalificare ; se introduce un nou sistem de control 
numit „talonul de calitate“ ; se întărește rolul controlu
lui interfazic etc.

De altfel, aceste măsuri fac parte dintr-un plan vast, 
pe care noua conducere a întreprinderii îl va pune în 
aplicare pînă la sfîrșitul acestui trimestru.

Directorul tehnic, ing. D. Boariu, ne dă cîteva relații:
— Activitatea de control tehnic de calitate se va re

organiza total, în scopul de a preîntîmpina apariția 
defectelor, încă de la recepția materiei prime și pri
mele faze ale procesului tehnologic. Dacă la aceste 
trepte controlul se face bine, nu vom mai descoperi 
defectele de-abia la controlul produsului finit. Vom in
troduce evidența statistică a defectelor pe cauze, ceea 

■ce va permite intervenția la obiect; vom îmbunătăți ca
litatea muncii de întreținere a utilajelor; reorganizăm 
cursurile de ridicare a cunoștințelor profesionale.

CONSTELAȚIA KOHOUTECK

Redactorii rubricii : G. RUȚA, A. BARSAN

(Urmare din pag. I)

dialog pe care îl purtam atunci. 
Acum vreo 50 de hectare sînt în 
seama omului. O suprafață de 50 
de hectare nu mai cunoaște din 
1969 decît temperatura de 4 gra
de Celsius asigurată de faldurii 
de apă care o acoperă.

Comparațiile se impun. Intre 
1964—1967 se obținea, de exem
plu, de pe un hectar de fîneață, 
din cele 34 amintite, un venit 
anual de 289 lei, iar între 1969— 
1972, după aceeași suprafață so
cotită acum în hectare luciu apă, 
un venit mediu de 16 031 lei, cu 
15 742 lei mai mult. Notabil este 
și faptul că după 1972 venitul 
mediu s-a stabilit la 21470 lei. 
Trecem peste orice comentariu, 
nu însă și peste faptul că pe lin
gă introducerea în circuitul eco
nomic a celor 20 hectare nepro
ductive și a celor 34 slab pro
ductive astăzi sînt ferite de inun
dații alte 40 de hectare și bene
ficiază de posibilitatea irigării 
încă 100 de hectare de culturi.

Apoi cele 120 000 de kg de 
pește anual cu care ferma de aici 
sporește producția de pește a ju
dețului și prin care trei ani la 
rînd s-a situat pe locul I pe țară 
nu este deloc o glumă.

Indiscutabil, Aurel Goroch, 
prin cunoștințele și pasiunea sa, 
e în posesia peștelui de aur. 
115 938 productivitate pe cap de 
salariat, 665 de lei maxima de 
cheltuieli la mia de lei produc
ție. 3 000 kg pește la hectar, cea 
mai mare producție de pește ob
ținută în sectorul cooperatist pe 
țară. Mai că ai crede că aici la 
Bivolari se petrece o minune.

Și Kohoutek, peștele cu nume 
de cometă care iluminează iazul, 
dacă ar putea vorbi ne-ar aminti 
desigur în primul rînd de grija 
pe care o simte puietul de pește 
încă din clipa cînd prin plasma 
transparentă a embrionului pă
trunde întîia rază de lumină, de 
bogăția de nutrețuri care face 
apa din mal în mal o oază a bel
șugului, de vegetația acvatică, 
anume cultivată și de valurile o-

xigenate-n vară cu aspersoarele 
din cauza secetei care făcuse apa 
vîscoasă și înăbușitoare.

Seceta deci. Cu cită mirare am 
aflat că în 1973 digul de la Du- 
mești s-a spart, întreaga lume de 
pește aflată-n iaz fiind ameste
cată în viitoarea valurilor tul
buri din care mult prea multă 
nu a supraviețuit fiind ameste
cată cu nămolurile. Și cu cită 
mirare aflu că majoritatea ame
najărilor piscicole pentru care în
tre 1968—1971 s-au investit a- 
proape 7 milioane lei produc sub 
100 kg pește la hectar! Ce se 
întîmplă oare cu iazurile din Va
lea Mare, din Valea Oilor și din 
Valea Jijioarei, cu celelalte de la 
Butea, Andireșeni. Lungani, Po
pești, Sinești și Vînători Pașcani?

Mai toate în afară de cele de 
la Bivolari nu au asigurat puie
tul pentru populare. Nici unul 
în afară de acela de la Bivolari 
nu au asigurată asistență de spe
cialitate.

Proverbul cu: baltă să fie că 
broaște se fac nu se aplică și la

pește. E evident, și încă de 
foarte multă vreme.

Și dacă aceasta-i situația cu 
peștele, de ce Direcția agricolă 
a județului Iași și Uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole 
de producție tac chitic ?

Experiența de la Bivolari e, 
socotim, convingătoare. Conste
lația lui Kohoutek născută aici 
e de acum văzută-n toată țara și 
reprezintă o experiență ce tre
buie și poate fi extinsă.

Utilizarea terenurilor nepro
ductive, a celor slab productive, 
evitarea efectului viiturilor, a pe
ricolului inundațiilor, asigurarea 
unor importante rezerve de apă 
necesare irigațiilor, ameliorarea 
microclimatului și ridicarea ni
velului pînzei de apă freatică în 
sol pe care o determină amena
jările piscicole și după cum .s-a 
văzut deja, importantele cantități 
de pește echivalente cel puțin 
din punct de vedere al proteine
lor cu carnea de origine taurină 
sînt numai cîteva dintre argu
mentele convingătoare care ar 
putea determina revirimentul 
mult dorit pentru toate iazurile 
din județul Iași.

Altminteri Kohoutek, ca și co
meta cu același nume, poate de
zamăgi.

Minerii țării au extras su
plimentar sarcinilor primei 
luni din acest an, mai mult 
de 45 000 tone de cărbune coc- 
sificabil și energetic. Obținut 
in condițiile înregistrării u- 
nui înalt randament pe post, 
a! utilizării modernelor agre
gate din dotarea unităților, 
acest succes le-a permis mi
nerilor din bazinul carboni
fer Rovinari-Gorj, de exem
plu, să satisfacă în întregime 
cerințele principalilor benefi
ciari — termocentralele Ișal- 
nița și Rogojelu. Rezultate 
bune în întrecere au obținut 
și minerii de la exploatările 
Vulcan, Lupeni și Uricani din 
Valea Jiului.

în vederea sporirii produc
ției de cărbune a țării, care 
va ajunge în acest an la 27,3 
milioane tone a fost intensi
ficat ritmul de lucru la noile 
cariere de lignit din Oltenia, 
precum și de deschidere și 
pregătire a unor noi mine. 
Se întreprind, de asemenea, 
în continuare, măsuri privind 
perfecționarea tehnologiilor 
de exploatare a cărbunelui 
din abatajele cu front lung, 
extinderea tăierii și încărcă
rii mecanice, susținerea me
talică, automatizarea trans
portului în subteran.
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Atitudini-opinii— dezbateri

POLITICA

EDITORIALA

Șl TINERETUL
PLASTICA Dan Micu :

de prospecție și

TEATRU

Au pus în scenă

//
PARADISUL'

S-a făcut deseori observația că se scrie, se creează încă 
puțin pentru tineret, că puține din operele apărute — lite
ratură, teatru, film ele. — abordează cu temeinicie marile 
probleme sociale care interesează tînăra generație ce se 
pregătește să intre în viață pentru a duce mai departe 
marea ctitorie socialistă a României.

Desigur că în această direcție sarcini mari și relativ egale 
revin tuturor editurilor.

Care este contribuția editurii la îmbunătățirea situației 
din acest domeniu ? Dacă v-ați referi la actualul Dv. plan 
editorial, ce cărți, colecții, reeditări etc. recomandați în mod 
special tinerilor ?

Considerați că sînt cărți valoroase, utile tinerei generații, 
dar cărora li s-a acordat de către critică și public o atenție 
insuficientă, ori au rămas de-a dreptul necunoscute ? Ce 
exemple ne puteți da în această privință ?

în trecut., tineretul figura în concepția unor edituri drept 
principal consumator de literatură „comercială“ : frivolă, 
senzațională, caracterizată de erotism etc. într-un cuvînt, 
generațiile tinere erau uneori privite ca o „masă de mane
vră“ pentru rentabilizarea instituției prin orice fel de mij
loace. Deși azi nu mai poate fi vorba de o asemenea con
cepție. maculatura destinată, fățiș sau nu, tinerilor cu cri
terii și gusturi în formare, n-a dispărut cu totul. Ce cauze, 
factori, mai favorizează, azi, așa zisa literatură „comercială ? 
Azi, ne răspunde MIRCEA RADU IACOBAN,

directorul Editurii „Junimea' -lași
rescu“ a primit cu greu și în- 
tr-un tirziu răspunsul......A fost
director (!!) la „Junimea“. 
Motive pentru care am inclus 
în planurile noastre reeditarea 
(selectivă) a revistei „Convor
biri literare“, am mărit numă
rul volumelor din seria „Amin
tiri despre...“ (Eminescil. Ibrăi- 
leanu, Maiorescu, Sadoveanu), 
am contractat noi volume din 
seria de evocări „Umbre“ 
ș.a.m.d. Sînt cărți pe care le 
recomand — de data aceasta și 
prietenește și... răspicat, și im
perativ.

3. Eu unul n-am constatat o 
atitudine specială a criticii din 
reviste față de cartea destinată 

' - în

selecție9

1. Pînă la un punct, lucru
rile sint destul de clare : știm, 
de pildă, că o carte cum ar fi 
„Orientarea școlară“, ori „Cu
legeri de probleme de matema
tică pentru invățămintul supe
rior“. ori ..Omul anului 2000“, 
ori ..Binele și răul“, se adre
sează in primul rînd și direct 
tineretului. Ar exista, 
cărți care se adresează și tine
retului, Să spunem, de pildă, 
„Trecute vieți de doamne și 
domnițe“ sau ..Adevărul des
pre un destin politic“, sau ,.A- 
mintiri despre Titu Maiorescu“. 
sau unele traduceri, sau des
tule titluri din domeniul valo
rificării moștenirii literare. 
Cind trecem la beletristica 
propriu-zisă. n-aș mai putea 
soune insă cu deplină sigu
ranță ce. cum și cît. Oare o 
carte de poezie ca ..Astfel“ de 
Marin Sorescu. alături de am
pla antologie din poezia de 
dragoste a lui Nichita Stănescu 
(■„Clar de inimă“) se adresează 
tineretului, dar tineretului, mai 
mult sau mai puțin tineretului? 
Mai departe : cartea „Persona
litatea literaturii române“ de 
Constantin Ciopraga. o înca
drăm sau nu în rîndul acelora 
așteptate cu interes deosebit de 
tineri. în special de cei aflați 
în școli și facultăți ? Iată, așa
dar. că nu se pot. stabili gra
nițe în ce privește adresabili
tatea. mai ale? atunci cînd ne 
referim la poezie, proză, chiar, 
de multe ori. și la critica lite
rară. Motiv pentru care a. de
fini contribuția unei edituri cu 
profil complex la tipărirea căr
ții destinate tineretului este cel 
puțin dificil. Există, sigur, lu
crări special destinate virstei
— . să spunem — 15—19 ani.
„Junimea“ este mai puțin pre
ocupată de editarea unor ase
menea cărți (ele revenind edi
turii de profil, „Albatros“) și 
mai mult de structurarea pla
nului editorial (și de elaborarea 
propriu-zisă a manuscriselor, 
atunci cînd este posibil) astfel 
înclt aria de adresabilitate să 
fie. din toate punctele de ve
dere, cît mai largă.

2. întrebarea mă îmbătrî- 
nește ! Cînd ajungi să reco
manzi. adopți fără să vrei un 
ton sfătos și condescendent, 
ceea ce (încă) nu mi-e în fire. 
Voi încerca să împart răspun
sul în două. In primul rînd. toți 
cei care lucrăm la „Junimea" 
sîntem tineri : vrind-nevrînd și 
opțiunile noastre de ordin edi
torial vor ține seama (oricît 
am dori ca acest lucru să nu 
Se simtă) de optica, gusturile și 
modul de a înțelege lumea 
proprii generației 
înseamnă că n-am 
dreptul la existență 
ne-am propune 
toate modalitățile 
posibile, dacă ele posedă 
venita acoperire de ordin ideo
logic și artistic, că nu ne-ar 
interesa, să zicem, un roman a 
cărei acțiune se petrece într-un 
institut de geriatrie ; trebuie 
insă să recunoaștem că atit un
ghiul sub care privim realita
tea. cit și apetența pentru cu
tare arie de investigare tema
tică aparține fatal unei anume 
generații. Motiv pentru care 
mă simt — iertați-mi termenul
— „complice" cu cititorul tinăr 
și „recomandările“ în discuție 
le-aș face la modul cel mai 
prietenesc cu putință fiind dis
pus. la rindu-mi, să mulțumesc 
acelor care mi-ar indica o car
te ■ pe lingă care am trecut 
fără s-o observ. In această ca
tegorie de recomandări aș a- 
șeza întreaga colecție „Emines
ciana“ din care primele numere 
urmează să apară in curînd. 
Este vorba de o colecție ce va 
îhrhănunchea operele celui mai 
mare poet român, 
contribuțiile critice 
tative apărute pină 
volume și în reviste la noi și 
peste hotare. Cea de-a doua ju
mătate a răspunsului se adre
sează strict unei anume părți a 
tineretului, mai ales din Mol
dova. Am avut prilejul să con
stat. lucrind cu studenții unui 
institut ieșean, o surprinză
toare lipsă de informare în ce 
privește tradițiile culturale și 
artistice proprii acestei zone. 
Foarte multe chestiuni esen
țiale sînt știute „după ureche“, 
așa cum au fost prinse din 
zbor. La un seminar. întrebarea 
„Ce știți despre Titu Maio-

adre-
apoi,

înțelege 
noastre. Nu 

recunoaște 
și nu 

să cultivăm 
scriitoricești 

cu-

alături de 
reprezen- 
acum in

tineretului. Ea e tratată 
rind cu întreaga literatură 
oare asta-i rău ?

4. „Maculatura“ este : 
„literatura comercială“ 
alta. Există cărți pe care chiar 
„Scînteia tineretului“ le-a dis
cutat ca „maculatură“, fără ca 
ele să fi fost deloc... comer
ciale. Și invers : sînt cărți zise 
comerciale care nu-s deloc ma
culatură. Nu tot ce primește ti
raj astronomic, se citește pe 
plajă, in tren sau în cadă este 
automat și fără valoare 
însemna să avem o 
proastă despre publicul 
ba chiar, dacă sintem 
sinceri, și despre noi 
Există 
bună și proastă.
sine nu-i peiorativ. El a deve
nit peiorativ datorită faptului 
să într-o anumită zonă a publi
cisticii au avut acces nechemați. 
In anumite momente ale exis
tenței noastre simțim nevoia să 
citim un roman polițist bun. 
Să nu uităm că în acest gen de 
literatură totdeauna binele în
vinge, tendințele moralizatoare 
sînt explicite, efectul educativ 
nu-i absent, ci poate chiar mai 
prezent decît în unele cărți de 
proză, așa-zise „serioase“ in 
care finalul „deschis“ lasă to
tul într-o suspensie cețoasă și 
echivocă. Din păcate, la noi se 
scrie foarte puțină literatură 
de aventuri cu adevărat valo
roasă, iar tineretul, al cărui 
gust pentru aventuri și nepre
văzut este constatat, consumă 
cu un roman polițist prost 
timpul cuvenit unei cărți de li
teratură, să-i spunem astfel, 
„mare“. E datoria editurilor și 
presei să descurajeze rîvna fă
cătorilor de cărți proaste după 
cum e de datoria noastră, a tu
turor, să întreprindem acele 
acțiuni de educare a gustului și 
de orientare a lecturii capabile 
să restabilească echilibrul de
ranjat uneori. Să nu uităm 
însă că, la urma urmei, și „Bal
tagul“ este o carte polițistă. 
Dar ce carte !

literatură

una, 
este

— ar 
părere 
cititor, 
foarte 

înșine,
comercială 

Termenul în

Sub titlul „Perspective“, ce
naclul tineretului din U.A.P, 
inițiază un nou ciclu de ex
poziții, în i 
afectată, în 
lor de artă 
consumarea 
„Coordonate ale 
contemporane românești reflec
tate în creația tinerilor artiști“ 
(clasicul, expresionismul, fan
tasticul, constructivismul ca ati
tudine), convingător numai par
țial, și numai prin calitatea in
trinsecă a unor lucrări, condu
cerea cenaclului revine la o for
mulă mai puțin ambițioasă, dar, 
oricum, mai realistă, mai apro
piată de menirea și țelurile a- 
cestuia : descoperirea și impu
nerea unor noi și autentice ta
lente. Se renunță deci la ilustra
rea unei teze, în care se putea 
sesiza cînd labilitatea, cind va
gul criteriilor, implicit fragilita
tea întregii demonstrații, în fa
voarea prospectării unei virtua
lități artistice sau relevării 
unor individualități certe ce se 
recomandă acum interesului 
nostru. Se acceptă, în esență, o 
rnai mare deschidere a actului 
critic, dispus să ia în conside
rație toate formulele și viziuni
le individuale, dacă, firește, ca
litățile îndreptățesc o asemenea 
deschidere. Această nouă expe
riență accentuează caracterul 
propriu cenaclului acela 
„școală“, atit pentru tinerii ar
tiști. dornici de a stabili 
contact cu publicul și critica, cît 
și pentru criticii înșiși, ce se de
prind astfel să organizeze o ex
poziție. să selecteze etc. „Per
spectivele" sint. in fond, un ci
clu de expoziții organizate și 
girate de către tineri critici de 
artă, Aceasta de acum este rea-; 
lizată de către un tinăr critic 
mai puțin cunoscut. Vladimir 
Brânduș. in colaborare cu zece 
tineri artiști plastici, pictori 
(unii cu peste nouă ani de ac
tivitate, cu numeroase partici
pări la expoziții organizate in 
țară și în străinătate), pictori 
însă insuficient cunoscuți pu
blicului bucureștean (ei fiind 
membri ai filialelor U.A.P. Cluj 
și Craiova).

Expoziția este diversă. Crite
riile după care s-a operat reu
nirea lor în aceeași expoziție, 
sint „sinceritatea artistică“ și 
„calitatea lucrărilor“, cum o 
spune in prefață Vladimir 
Brânduș. iar rezultatul străda
niei. oricum, onorabil. Nu în
țelegem insă de ce în propune
rile făcute, altminteri susținute 
prin șuccintele rinduri de carac
terizare consacrate fiecărui ex
pozant criticul simte neVoia să-și 
ia excesive, credem noi, măsuri 
de apărare. „Dacă peste un nu
măr de ani numai unul din a- 
cești tineri va putea aduce ceva 
cu adevărat nou, fundamental 
și valabil în artă... poate merg 
prea departe cu entuziasmul !“ 
— se scrie în aceeași prefață. 
Firește, nimeni nu pretinde câ 
rostul unui cenaclu este exclu
siv depistarea geniilor, că selec
ția nu presupune și risc. Este 
însă necesar, indiferent de ex
periență și evoluție profesiona
lă. să ți-1 asumi, să vrei și să 
știi să ți-1 asumi.

în expoziție ne-au atras în 
mod deosebit atenția pictorii 
Sorin Cîmpan și Vasile Gheor- 
ghiță, prin ingenuitatea, can
doarea și căldura sentimentului, 
prin serioase cunoștințe profe
sionale ce susțin expresia, Vic
tor Munteanu, prin lirismul cen
zurat și sinteza sugestivă a ima
ginii, redusă la citeva ritmuri 
esențiale, prin dinamismul to
nurilor fluide. Carmen Cris- 

vorbește despre 
„argoul“ 

speculînd slo- 
publicitare, al

sala ce i-a fost 
cadrul Galerii- 
„Orizont“. După 

unui alt ciclu : 
artei plastice

peisaje, obiecte), pe 
alegorie. La Teodor 
leriu Scărlătescu, AndreL Șchio
pii ne-a reținut factura stilizării 
simplă, decisă, expresivă, un 
decorativism ce nu înăbușă i- 
deea, sentimentul, implicit ade
vărul rostirii despre o realitate 
trăită. Dan Bimbea încearcă o 
revalorificare a sursei folclorice, 
pe care, de data aceasta, numai 
factura modernă a 
îl salvează, parțial, 
lism și dulcegărie.

simbol și 
Botiș, Va-

transpunerii 
de natura- 

E1 încearcă

în ulei, ceea ce ar fi poate mai 
nimerit de realizat cu mijloa
cele graficii. Firește, această 
ambițioasă desființare a grani
țelor genurilor și tehnicilor, a 
îmbinării purei picturalități cu 
severitatea și concizia desenu
lui, reușește totuși uneori. Mă 
gîndesc, ca să iau numai două 
exemple, la Octav Grigorescu 
ți Georgeta Năpăruț.

C. R. CONSTANTINESCU

TINERI ARTIȘTI

Constantin Andronic

de
un

tian, care 
copilărie și oraș in 
pop-art-ului. 
ganul graficii 
ilustrației jurnalistice convinge 
în măsura in care vibrația li
rică. optimistă, stenică, pulsează 
dincolo de mecanicismul, poate 
voit sec. al transcrierii plastice. 
In lucrările Annei Nagi și ale 
lui Andonis Papadopoulos apre
ciem discreția și. totodată, acu
ratețea notaței. și. mai ales, ca
pacitatea de a crea atmosferă, 
intr-o viziune ce mizează pre
cumpănitor pe montajul sceno
grafic adesea pretențios, al ele
mentelor componente (decor,

Constantin Andronic a învățat 
ce este munca în port la Galați. 
A lucrat de cum a ieșit din 
școală, a învățat la liceul seral, 
iar atunci cînd, la 18 ani, a 
început să picteze, își folosea 
timpul ce-i mai rămînea ca să 
exerseze în preajma unor pictori, 
să învețe ceva. Intr-o vară, cițiva 
pictori l-au găsit lucrînd. Venifi 
în documentare, Ervant Nicogo- 
sian Sever și Georgeta Mermeze 
l-au luat cu ei pe tînărul ama
tor și i-au dat, cît se putea da 
într-o lună, din meșteșugul lor. 
Pentru debutant problemele în
cep de la amestecul culorilor, iar 
desenarea unui detaliu oprește 
prin dificultăți de netrecut o lu
crare bine pornită. Primele în
cercări de a intra la Institutul de 
arte plastice din București au 
fost pentru Andronic eșecuri și 
îndemnuri de a lucra mai bine. 
Alt pictor, Florin Niculiu, l-a 
primit în atelierul său, iar mai 
fîrziu l-a prezentat maestrului 
Ciucurencu. Maestrul l-a ajutat, 
apreciind cu simțul sigur al ma
relui colorist calități pe care 
Andronic abia le. putea exprima. 
Momentul depășirii diletantismu
lui a fost lecția lui Trăiau Bră- 
dean. Calitățile de profesor ale 
acestuia, claritatea cu care. în
țelegea și împărtășea probleme
le meșteșugului, îndrumarea că
tre maeștri au fost daruri nepre
țuite pentru Andronic. Astfel, 
după nouă ani de muncă reușeș
te să fie admis la Institut. Clasa 
profesorului C. Blendea. a fost 
locul în care alături de colegi 
la fel de dornici de muncă 
serioasă a deprins disciplina pic
turii, ceea ce căuta, el în școală. 
Profesorul lăsa studenților săi li
bertatea de a fi ei, iar asisten
tul, Florin Mitroi, se oprea atent, 
cu răbdare, asupra fiecăruia. 
Studentul matur devine pictor 
cu o personalitate proprie, așa 
cum l-am cunoscut în vara anu
lui trecut într-o expoziție de 
grup. Pentru Andronic, peisajul, 
natura este subiectul cel mai

important, și nu numai pentru 
că primele amintiri se leagă de 
împrejurimile Mărășeștilor. „Pic
torul care se ferește de peisaj 
este depășit de bogăția lui, nu 
poate să-l aleagă pe al lui, să-l 
facă al lui“. Pentru a spune tot 
prin culoare și a realiza idealul 
de claritate a imaginii, se cere 
o dezinteresare a creației, un 
umanism nedeclarat dar cordial, 
omenie. Regăsirea în natură, 
consonanța cu bogăția proaspătă 
a peisajului îi deschid lui An
dronic calea lui Luchian și An- 
dreescu : el aspiră spre vigoarea 
acestuia din urmă. Fluiditatea 
aeriană realizată cromatic aduce 
o vibrație de o discretă profun
zime în relieful dens al stratului 
de culoare. Pregnanța formelor se 
motivează sentimental, căci așa 
cum le dorește pictorul ele au, 
„ca niște fructe coapte“, conture 
pline de o sevă lăuntrică. An
dronic a renunțat la vremelnicele 
încercări abstracte pentru că are 
nevoie să spună acest adevăr al 
formelor cunoscute, fără a le re
duce la esențe frigide, ci căutînd 
ecourile lor mereu răsfrînte în 
noi. Autentic figurativ, limbajul 
lui 
cu 
cii

Dan Micu, 24 de ani, absol
vent al I.A.T.C. în 1972, cînd 
regizează în dramatizare proprie 
„Lăpușneanul“. Prezentat în 
același an la Festivalul textelor 
pentru tineret de la 
Neamț, „Lăpușneanul" 
premiul 1 acordat de 
Tineretului Comunist. In 
giunea care a urmat, Dan Micu 
semnează la teatrul din Tg. Mu
reș regia spectacolelor „Prințesa 
Turandot“ de Gozzi, „Războiul 
vacii“ de Roger Avermaite, „Ca
bala bigoților“ de Bulgakov, 
„Speranța nu moare în zori“ de 
Romulus Guga, premiat la ediția 
din 1973 a Festivalului de la 
Piatra Neamț. Actualul an tea
tral a însemnat pentru tînărul 
regizor debutul pe o scenă bucu- 
reșteană: directorul teatrului
„Nottara", dramaturgul Horia 
Lovinescu, a încredințat piesa 
sa „Paradisul" acestui tînăr re
gizor, în scopul mărturisit de a 
propune publicului o viziune 
spectaculară nouă, după un text 
vechi de 14 ani. Oportunitatea 
acestei intenții — aparținînd au
torului — ca și explicarea mo
dalităților — aparținînd regizo
rului — prin care ultimul a în
țeles să ilustreze ideile textului, 
fac obiectul interviului de față.

Dan Micu : In principiu auto
rul are dreptate cînd afirmă că 
un text trebuie, sau mai de 
grabă poate fi, revitalizat de un 
necontemporan al scrierii lui. 
Aceasta implică, însă, 
imaginea finală puțind deveni 
derutantă. Revitaliiarea încerca
tă de un necontemporan nu sal
vează totul, căci el aparține altui 
moment. Intr-un asemenea caz 
dramaturgul uzează de o meta
foră, regizorul de alta: de aici 
poate porni complexitatea, dar 
eventual și confuzia. De fapt, 
confuzia încetează cînd prin 
„Paradisul“ se receptează acest 
foarte larg și intens avertisment 
lansat împotriva dezumanizării 
dintr-o lume ostilă omului.

— Ce însușire de bază a tex-

Piatra 
obține 

Uniunea 
sta-

riscuri.

loan leremia

Andronic se desprinde pas 
pas din tradiția vie a plasti- 
românești.

RADU PROCOPOVICI

La sfirșitul lunii ianuarie 
a.c., Uniunea Artiștilor Plas
tici a atribuit un număr de 
5 burse unor tineri absol
venți ai institutelor de Artă 
Plastică. în cadrul unui con
curs anual.

Juriul 
și critici de 
dat bursele 
solvenți :

— Pictură 
Alexandru Chira ;

— Sculptură: Nicolae Flei- 
ssig :

— Grafică: Ianos Bcncsik:
— Arte decorative: Doro- 

thea Botez.

format din artiști 
artă — a acor- 
următorilor ab-
— Ion Mursa ți

Există o temă în programa In
stitutului denumită „Dramaturgia 
contemporană universală“. în- 
cercînd să descopăr ce acoperă 
vastul cîmp al unei asemenea 
teme am aflat că Anglia este țara 
în care a apărut poate cea mai 
interesantă generație de drama
turgi după cel de al doilea 
război mondial.

John Osborne, John Arden și 
Arnold Wesker sînt capii de co-> 
Ioană ai unei dramaturgii anga
jată cu „furie“ în problemele 
sociale și politice ale societății 
din care fac parte. Politica atîr- 
nă deasupra a tot ce există social 
dîndu-i scopul mișcării. Ceea ce 
la greci însemna Destin poate fi 
numit Politică. Furioșii englezi 
se revoltă contra unui Destin 
deci a unei Politici pe care nu 
o suportă sau o suportă greu, pe 
care o neagă dar pe care nu știu 
de unde s-o apere pentru a-i 
schimba sensul — cauză din care 
de cele mai multe ori ei sint stri
viți. Dar din acest colosal efort, 
uneori orb, s-a născut o drama
turgie viguroasă, protestatară,

Regizoarea Cristiana 
Nicolae despre: 

„ÎNTOARCEREA
FILM

LUI MAGELLAN"

E greu, mie mi se pare 
foarte greu, să explic un 
film. E ca și cum ai povesti 
un tabiou sau o muzică. De 
obicei se povestește subiec
tul, dar aceasta nu înseamnă 
că se vorbește despre film. 
Eu pot spune subiectul, e 
simplu: intr-o noapte, un bă
iat întîlnește o fată ; era in 
timpul războiului. Ceea ce 
urmează decurge din acest 
subiect-pretext. Pot spune la 
lei : o fată intilnește un 
băiat. Ea crede că va putea 
trăi alături de el, ruptă de 
lume. în afara a toate și a 
tot ce-i înconjoară.

Este o poveste de dragoste. 
Este o poveste despre cre
dință și încredere. Poveste 
de dragoste, nu numai pen
tru că fata și băiatul din film 
se iubesc, ci dragostea 
cum o cred și o înțeleg 
în primul rînd pentru oa
meni și pentru idealurile ce-i 
reprezintă. Și așa apare, fi
resc, normal. Continuarea 
subiectului. Echilibrul băia
tului are o bază, tocmai 
pentru că el știe ce se in- 
timplă în jurul lui, se pla
sează în acel flux de oameni 
care prin acțiunile lor im
primă mersul unei lumi îna
inte, în timp ce fata 
vrea și chiar crede că 
trăi ascunsă, ferită de 
Este vorba — în fond 
două atitudini opuse in fața 
vieții. Noi, cei care ne-am 
născut după război, am învă-

așa 
eu,

aceea 
poate 
lume. 
— de

țat din cărțile de istorie (la 
inceput) despre lupta tineri
lor în timpul războiului. Pu
ține lucrări insă au putut să 
ne dea dimensiunile exacte 
ale vieții lor. Am citit in 
urmă cu un an — mi se pare 
— un reportaj al Sinzianei 
Pop despre Ilie Pintilic. Eu 
lucram deja Ia „Magellan“ și 
i-am mulțumit in gind Sin
zianei Pop pentru că gîndise 
despre Ilie, așa cum gindesc 
și eu despre Bucur și Matei, 
Trebuie ințeles in primul 
rînd cu sufletul că dacă un 
băiat, o fată, băieți și fete, 
se organizau și luptau împo
triva oprimării, greutatea, pe
ricolul acțiunii nu apărea 
numai din cauza forțelor or
ganizate care li se opuneau 
(serviciile de siguranță, în 
primul rînd) dar și din imi
nența 
Căci o luptă în condiții 
teroare, pentru idealuri pro
gresiste, însemna in primul 
rind să te angajezi cu toată 
ființa, cu tot timpul tău de 
viață. Intr-o asemenea viață 
de luptă nu pot exista pa
ranteze de timp. Și așa se 
leagă în continuare subiectul 
filmului. Suspectat de a fi 
făcut o greșeală prin faptul 
că a primit să ajute o necu
noscută, băiatul din povestea 
mea are o „paranteză de 
timp“ in care nu va mai pri
mi nici o însărcinare, timp in 
care va sta cu fata aceasta, 
se pare nehotărîtă, ce este

răbufnirii tinereții, 
de

dezorientată, ce pare că nu 
știe exact niciodată pe ce 
lume se află și care vrea să 
ignore ce se intimplă in ju
rul ei. Spuneam că este vor
ba de două atitudini, 
această dimensiune 
„problemă") a vieții 
tînăr — angajarea in 
este în continuare, și 
de timpul filmului, 
lucru despre care se poate 
discuta. Povestea mea, este 
gîndită, scrisă și filmată pen
tru tinerii din ziua de azi, 
și dacă reușesc ca toți care 
o văd să o creadă, este in 
primul rînd pentru că este 
spusă, povestită așa cum 
s-ar putea petrece și întim- 
pla dragostea a doi tineri din 
orice timp. Este o poveste 
despre curaj. In general 
ne-am obișnuit, am fost obiș- 
nuiți. să considerăm curajul 
ca un apanaj al acțiunilor 
periculoase (mai ales în timp 
de război). Eu cred mai mult. 
Cert, trebuie curaj să parti
cipi Ia o acțiune in timpul 
războiului. însă noi. tinerii 
din ziua de azi. avem curaj? 
Si pentru ce. cum se vede, 
unde se manifestă curajul ? 
Citesc în ziar despre întim- 
plări. accidente sau situații 
dramatice, de muncă rezol
vate ..datorită curajului unui 
tînăr“. Si aceasta ește o fa
țetă. Dar voi povesti, veți 
vedea în film, vedeți in via
ța dumneavoastră, a celor ce 
vă înconjoară, și un alt fel de

Cred că 
(și nu 
fiecărui 
viață — 
dincolo 
primul

lume care are for
se așeze individul 
periculoasă dintre

tului a inspirat și deci a determi
nat viziunea dv. regizorală ?

D.M.: M-a interesat în primul 
rînd atenta structurare a acelei 
lumi imperialiste extreme — „Pa
radisul“ — o 
ța diabolică 
pe o muchie 
om și neom.

— Ca expresie spectaculară 
ați ales descrierea „Paradisului" 
în chip de imens și grotesc circ. 
De ce ?

D. M.: Pentru că acea lume 
descrisă în piesă e pasibilă de a 
fi extrem caricaturizată, defor
mată în aspecte exterioare, care 
nu sînt altceva decît esența lor 
lăuntrică. N-am încercat să creez 
o a doua structură prin expresia 
corporală, decor, costume, ci 
monstruozitatea interioară, ima
ginea care o susține. Deci circ, 
căci circul e o lume a marilor 
tristeți, supusă unor mari riscuri, 
ce se clădește pe ea însăși, refu- 
zînd cu ostentație contactul cu 
restul lumii (mă refer, firește, ta 
imaginea extremă a noțiunii de 
circ). Această imagine a circului 
e cea care înglobează imaginea 
lumii imperialiste din „Paradisul“ 
lui Horia Lovinescu, influențind-o 
și fiind la rîndul ei influențată. 
„Paradisul" influențează imagi
nea de circ și invers, ajungind 
în final ca nu numai structura 
politică, socială, umană a Para
disului să fie eliberată ci și cea 
a circului — cadru spectacular : 
spre sfîrșit circarii se dezbracă, 
treptat își scot costumele. E o 
dublă eliberare din circ și din 
„Paradis".

— Preocuparea pentru moda
lități spectaculare inedite e evi
dentă și meritorie. Mai ales în 
ce privește primejdia dezumani
zării, puternic reliefată în repre
zentație. Dar cum a gîndit re
gizorul mesajul optimist al reve
nirii la omenesc ? Cum l-a pro
pus ?

D. M. : Exterior, dar și prin 
transformările literare ale perso
najelor.

e lentă, complicată și totuși con
tinuă. Primii care se eliberează
— primii care o doresc — sini 
copiii: ei își reclamă inventarea 
jocului, continuînd cu regăsirea 
dureroasă a iubirii pure dintre 
Adam și Eva, transferând apoi 
întreaga dezvoltare a existenței 
scenice, întregii mase de locui
tori simpli, de proletari ai Pa
radisului, — Adamii. In acest con
text Poetul e un vizionar. Persona
jul Omul nu înseamnă un inițiator 
și un campion al omenescului pe 
Paradis, ci un partener egal al 
spectatorului, care parcurge ima
ginea primejdiei dezumanizării 
fără să ia parte la vreun proces. 
Omul suferă atîtea consecințe 
cît poate suferi într-o utopie. 
El nu moare, însă, fiindcă o 
imagine metaforică, oricît de 
odioasă, nu poate ucide. El e 
un individ real, ceilalți sînt e 
invenție, tin semnal de alarmă 
inventat care nu influențează 
dezvoltarea istorică, ci e numai 
martorul ei.

—■ Toate aceste idei ^'Perso
naje, a căror evoluție o explicați 
acum, se desfășoară mai ales în 
a doua parte. Dar tot aici ideile 
capătă nu o dată un caracter 
prolix, pentru ca finalmente, 
cele concluzive, să apară didac
ticist. Spectacolul apare și el im
perfect, inegal, tensiunea scade 
direct proporțional cu interesul 
publicului.

D. M.: E adevărat, spectaco
lul descrește. Poate fiindcă eu 
n-am fost destul de consecvent 
în afirmarea ideilor pe care 
le-am propus, poate fiindcă tex
tul nu descrie evoluția Adamilor 
așa cum, eventual, ar fi fost de 
așteptat'.

Dramaturgul — lucru rar-
— are o deosebită apreciere 
pentru virtuțile spectacolului 
,.Paradisul“, datorate aportului 
regizoral. Apreciere, trebuie să 
recunoaștem, întru totul gene
roasă.

Reumanizarea ca proces
Interviu de

VIORICA TANASESCU

//
BUCĂTĂRIA'

care-și 
cauzele 
nișli, acestor furii. Simbolul lor 
este direct, se adresează celor 
mulți. Furioșii au înlocuit limba
jul spilcuit și ineficace al dramei 
burgheze cu un limbaj de „chiu
vetă“ care revigorează drama, 
teatrul, dîndu-1 o expresivitate 
contemporană cu gustul nostru 
despre frumos. Ei sînt importanți 
pentru această angajare neliniș
tită, pentru disperarea cu care 
caută adevărul despre lumea în 
care trăiesc. Dramaturgia lui 
Arnold Wesker .înseamnă anga
jare sinceră, adică o formă mo
rală de a munci și de a trăi, 
îmi place această dramaturgie 
pentru 
teatru 
pîinea, 
pentru 
clasa muncitoare.

Dramaturgia fostului cofetar 
Arnold Wesker este traversată 
de o mare metaforă culinară, 
deci „Bucătăria“ este și un titlu 
programatic. Am ales această 
piesă pentru că mi se pare un

propune să descopere 
și sensurile acestor neli-

furioșii au scris un 
care dospesc 
gindul, adică 

se numesc

că 
pentru cei 
oțelul și 
aceia care

curaj: cel anonim, de fiecare 
zi. Curajul de a-și înțelege 
cit mai simplu viața alături 
de ceilalți, curaj pe care 
ne-am obișnuit să nu-1 mai 
sesizăm. Nu, sigur, filmul 
„întoarcerea lui Magellan" 
nu este un film istoric, deși 
pentru noi războiul înseam
nă istorie. Vladimir Gaitan. 
interpretul rolului principal 
masculin, mi-a făcut o mare 
bucurie cind a scris, intr-o 
zi. solicitat de presă, despre 
rolul lui in film : „Dacă aș fi 
trăit în acei ani. cred că mă 
puteam numi Bucur. Oricum, 
povestea lui rămine povestea 
mea“. Și aceasta e minunat. 
Pentru că noi. grupul de rea
lizatori principali ai filmului, 
— imaginea și camera Dinu 
Tănase, muzica lui Adrian 
Enescu. cu cei doi interpreți 
principali ai filmului, Mi- 
haela Marinesc» si Vladimir 
Gaitan. și eu. Cristiana Nlco- 
lae. care am gindit toată a- 
ceastă poveste, i-am făcui și 
pe alții să creadă în ea. Am 
fost toți colegi de facultate și 
fiecare crede că aceasta e 
„povestea lui“. In momentele 
grele — și ce greu se lucrea
ză un film cind ești si femeie 
si tinără și Ia primul film — 
îmi regăseam curata! și în
crederea. atunci cind auream 
pe cîte cineva din eehină 
smmind ..filmul meu“. A- 
tunei zimbeam, știam că e 
bine.

excelent pretext de spectacol. 
Piesa „Bucătăria“ este activitatea 
dintr-o zi din bucătăria unui 
mare restaurant din Londra. Fa
bula piesei își extrage ideea din- 
tr-uria din marile fundături ale 
Angliei contemporane și anume 
imposibilitatea de a evita organi
zarea și eficiența chiar și atunci 
cînd ne dăm seama de limitele 
pe care acestea le stabilesc uma
nului. Deci o piesă desprr ■’Șsecul 
societății de consum de a Ie or
ganiza pe plan uman cu aceeași 
eficiență cu care se organizează 
pe foarte multe alte planuri, cum 
ar fi cel economic, științific, mi
litar și chiar sportiv.

Spectacolul meu se vrea o pro
iecție a alterării relațiilor dintre 
oameni sub acțiunea necesității 
organizării eficienței într-o lume 
din care omul este împins la 
margine. Finalul spectacolului 
este, ca opțiune, un mesaj opti
mist al nevoii de reintegrare prin 
reumanizare.

în ce măsură am izbutit ?
Un răspuns succint este greu 

de formulat.
Noi, studenții, care am făcut 

spectacolul de la Cassandra, 
sîntem în proporție de 90 
la sută cu 20—25 de ani sub 
vîrsta personajelor lui Wesker. 
Din pricina asta din gestul și 
gura noastră vor ieși uneori 
semne, cuvinte necăptușite de tot 
adevărul vieții. Tot din cauza 
asta conflictele piesei nu ating 
uneori accentele acute, lipsind 
astfel spectacolul de cîteva mo
mente de mare adevăr, de nece
sar paroxism.

La acest început de drum în 
teatru, îmi doresc să pot res
pecta eu credință menirea lui de 
a spune „adevărul și numai a- 
devănil“. Mă bucur în ascuns, 
față de mine, că-mi pot promite 
(âzi cînd intențiile-mi sînt proas
pete și au acuitatea netocită) 
lucruri greu de realizat. în spe
ranța că aceste cuvinte mă lea
gă, asemenea unui contract, față 
de conștiința mea și a celor ce 
le citesc îmi promit că voi pro
mova valorile teatrului românesc 
dintotdeauna și mai ales ale ce
lui contemporan. Voi încerca să 
descopăr expresivitatea teatrală 
a miturilor folclorice ce nu și-au 
cîștigat încă dreptul de a sta ă- 
lături de așa numitele spectacole 
culte. Voi încerca să conving pe 
un poet să scrie o piesă adevă
rată despre Avram Iancu, despre 
moți, despre mocani, cu niște 
oameni angajați în conflictele 
crîncene ale revoluției din 1848.

Voi mai încerca să caut ex
presivitatea spectacologică pe 
care o așteaptă de prea mult 
timp dramaturgia marelui poet 
mioritic Lucian Blaga.
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Delegația economică, condu- 
•ă de tovarășul Virgil Trofin, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară 
de colaborare economică, care 
a participat la lntilnirea de lu
cru de la Budapesta dintre pre
ședinții celor două părți în co
misie. s-a înapoiat, miercuri 
după-amiază, în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri. Nicolae Bozdog, prim-ad- 
junct al ministrului comerțului 
interior, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, Dumitru Bejan, președintele 
Centrocoop, alte persoane ofi
ciale.

A fost de față Ferenc Mar
tin, ambasadorul Ungariei la 
București.

★
Pe aeroportul Ferihegy 

Budapesta, delegația a fost 
lutată de Timar Matyaș, v 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare, președin
tele părții ungare în comisia 
mixtă, Istvan Szurdi, ministrul 
comerțului interior.

A fost de față Ioan Cotoț, am
basadorul României la Buda
pesta.

La încheierea vizitei, membrii 
delegației Asociației de priete
nie sovieto-române au fost pri
miți de tovarășul Cornel Burti
că. membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

TELEVIZIUNE „EXPERIMENT C8“

la

din 
t sa- 
vice-

La Ministerul Afacerilor Ex
terne, miercuri a avut loc cere
monia efectuării schimbului ins
trumentelor de ratificare a 
convenției dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Tunisiană, privind asistența ju
ridică în materie civilă și pe
nală și a protocolului adițional 
care face parte integrantă din 
convenție. încheiate la Tunis, la 
6 martie 1971.

Din partea Republicii Socia
liste România, schimbul a fost 
efectuat de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea Repu
blicii Tunisiene, de Taieb Sah- 
bani, ambasadorul acestei țări 
la București.

La ceremonie au participat 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe și din 
Ministerul Justiției, precum și 
consilierul ambasadei tunisiene 
în țara noastră.

O catedră prin 
corespondență :

10 minute de
exerciții cu

EXTENSORUL
Lecția a X-a

EXERCIȚIUL nr. 1
Din stînd, depărtat, extenso- 

rul Ia spate oblic, fixat eu 
brațul sting îndoit și mina 
dreaptă înainte sus. Extensia 
brațului drept și revenire. Al
ternativ. (4 serii x 8 timpi).

Miercuri, s-a semnat Ia Bucu
rești, Protocolul pe anul 1974 
la Planul de colaborare dintre 
Asociația Română pentru Legă
turi de Prietenie cu Uniunea 
Sovietică (ARLUS) și Uniunea 
Asociațiilor Sovietice, de Priete
nie și Relații Culturale cu Stră
inătatea și Asociația de priete
nie sovieto-română.

Documentul prevede organi
zarea în România și Uniunea 
So. îetică a numeroase _ acțiuni 
de popularizare reciprocă a suc
ceselor obținute de cele două 
țări în construcția socialismu
lui și comunismului, dezvolta
rea și întărirea prieteniei și a 
colaborării dintre popoarele 
român și sovietic.

Protocolul a fost semnat de 
acad. Ilie Murgulescu, vicepre
ședinte al Consiliului General 
ARLUS. și de S. M. Kolomin, 
vicepreședinte al Conducerii 
Centrale a Asociației de Prie
tenie Sovieto-Română.

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Ibsif Chivu a 
fost numit în calitatea de am
basador extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socia
liste România în Regatul Tai- 
landei, cu reședința la Dacca.

Miercuri după-amiază, Nicolae 
Bozdog, prim-adjunct al minis
trului comerțului interior, și 
August Piotrowski, adjunct al 
ministrului comerțului interior 
și prestărilor de servicii din 
R. P. Polonă, au semnat, la 
București, protocolul privind 
schimbul de bunuri de larg con
sum, între cele două ministere, 
pe anul 1974.

Protocolul prevede o creștere 
a schimburilor directe cu aproape 
50 la sută față de realizările de 
anul trecut.

• Teatrul T.V. pregătește, in regia Iui Petre Sava-Băleanu, 
Pescărușul de Cehov. In rolurile principale ; Valeria Seciu și 
Victor Rcbenciuc. Decorurile sint semnate de Doina Levința ;

Ieri, sala „Modern-Clubului“ a fost gazda 
primului concert al unei stagiuni muzicale 
permanente. Programul, prezentat de către 
elevii Liceului de muzică „George Enescu" 
(clasa de canto, prof. N. Romașcanu, clasa 
de vioară, prof. V. Rogacev, clasa de percu
ție, prof. Pace Constantinescu), a cuprins 
piese de largă accesibilitate, comentate de 
Corina Brăneanu, din repertoriul preclasic, 
clasic și modern. S-a apelat, astfel, la Matyas 
Seiber. Purceii. Kreisler, Mozart, Hugo Wolf, 
Enescu. Rimski Korsakov. Publicul, peste

trei sute de elevi și tineri muncitori din 
sector, a aplaudat interpretările sopranei 
Daniela Vlădescu, precum și ale orchestrei 
alcătuită din Otilia Abager — vioară, Piro 
Ghezi — violă. Și-au dat concursul prof. Ma- 
nuela Popescu — pian și Costin Canellis — 
ghitară, student, anul III la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu“. Un interes deosebit a 
stîrnit prezența tînărului Mihail Romașcanu 
la marimbafon. Imaginile pe care le publi
căm sînt datorate colaboratorului nostru, 
prof. I. Flechtenamacher.

LUMEA CA LUME

O delegație a Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de tovarășul Constan
tin Mîndreanu. secretar al Con
siliului Central al U.G.S.R., a 
plecat, miercuri, spre Hanoi, 
pentru a participa la cel de-al 
III-lea Congres al Federației 
Sindicatelor din Vietnam.

Delegația Asociației de priete
nie sovieto-române, condusă de 
S.M. Kolomin, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovie
tului orășenesc Moscova, vice
președinte al Conducerii centra
le a Asociației, care, la invita
ția Consiliului General ARLUS, 
ne vizitează țara, a avut con
vorbiri la Consiliul General 
ARLUS. la Comitetul municipal 
Cluj al P.C.R., a participat la 
manifestările organizate cu pri
lejul celei de-a 26-a aniversări 
a semnării primului Tratat de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre România și 
Uniunea Sovietică. Oaspeții so
vietici au vizitat, de asemenea, 
o serie de obiective economice 
și social-culturale din Capitală 
și municipiul Cluj.

între manifestările științifice 
pe care țara noastră le va găzdui 
in acest an figurează și cel de-al 
III-lea Congres internațional de 
studii sud-est europene. Orga
nizarea la București a acestei 
importante reuniuni a balcano
logilor din intreaga lume, — 
flectă prestigiul de care se 
cură cercetarea românească 
acest domeniu, contribuția 
menilor de știință români la 
noașterea istoriei și culturii 
lenare a popoarelor din această 
parte a continentului.

Congresul din acest an urmă
rește, așa după cum arăta prof. 
univ. Mihai Berza. directorul 
Institutului de studii sud-est 
europene într-o convorbire a- 
vută cu un redactor al Agerpres 
să dezbată o sferă largă de pro
bleme, referitoare la multiple 
aspecte ale societății balcanice, 
în acest sens, pe agenda reuniu
nii au fost înscrise numeroase 
teme, între care „Mediterana și 
Balcanii in proto și preistorie'1, 
„Geneza popoarelor sud-est eu
ropene“, „Ideologia social-poli- 
tică în epoca modernă și con
temporană“, „Contribuția Euro
pei de sud-est la dezvoltarea 
dreptului internațional“ etc., 
teme care vor fi dezbătute în 
cadrul mai multor secții de spe
cialitate'

re- 
bu- 

în 
oa- 
cu- 
mi-

• Duminică, 10 februarie, la Lumea copiilor : Diadix, un nou 
personaj cu nume ciudat creat din dorința de a apropia copiii 
de lumea tehnicii. Noul personaj s-a născut în „laboratorul de 
creație“ al emisiunii pentru copii. El este un robot, compus din 
sirrae. relee, tranzistori. amplificatori și diode.

de ADRIAN
„Lumea ca lume“ este car

tea unui ziarist pasionat, â 
unui poet care toarnă în 
lava versului său mîndria 
de fiu ai acestui pămint;este 
cartea unui om de atitudine 
cu ochiul deschis la tot ce se 
intimplă la noi și aiurea, 
sensibil și lucid, întotdeauna 
de partea „oamenilor care 
fac“.

„Lumea ca lume“ este scri
să intr-o formă directă, pu
blicistică de un poet întot
deauna emoționat cind ia 
condeiul să aștearnă o idee, 
pornind de la faptele văzu
te. auzite, trăite. El transcrie 
vorbele și gindurile. uneori 
poemele pe care interlocuto
rii săi par să le destăinuie 
numai urechii sale. O cule
gere de articole structurate 
pe capitole de sensuri și 
sentimente, patetice, contro
late însă de luciditate. Ati
tudinea politică lucidă și cla
ră a scriitorului, originalita
tea sa străbat paginile căr
ții. Temele sînt strînse de 
peste fot. din orice loc unde 
se muncește cu abnegație, 
unde se naște o idee ce tre-

PĂUNESCU

buie susținută, publicistul in- 
țelegind și făcind și pe alții 
să înțeleagă caracterul ur
gent, presant al luptei pen
tru noul autentic. Corelarea 
continuă a noului cu verbul 
„a face“ este o constantă a 
publicisticii lui Adrian Pău- 
nescu.

„Lumea ca lume“, volum 
apărut la Editura „Scrisul 
Românesc", este cartea unui 
publicist excepțional.

COMAN ȘOVA

...cerul se va acoperi 
treptat

Meteorologul Ioan Stăn- 
cescu ne comunică : în ur
mătoarele 24 de ore, datorită 
pătrunderii aerului mai u- 
med dinspre vestul conti
nentului. cerul se va acoperi 
treptat în cea mai mare 
parte a țării. Vor cădea pre
cipitații temporare mai ales 
sub formă de ploaie, în ju
mătatea de nord-vest a țării, 
în timp ce în celelalte regi
uni, precipitațiile vor avea 
un caracter local. Vintul va 
sufla potrivit, cu unele in
tensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 
—8 și -1-2 grade, iar maxi
mele între 0 și 10 grade. La 
București, vremea se va 
menține relativ caldă, cu 
cerul schimbător, mai mult 
noros, favorabil ploii. Vțntul 
va sufla potrivit. Tempera
turile minime : —2 și 0 gra
de, maximele între 2 și 4 
grade.

CLUBUL TINERILOR ZIARIȘTI
Luni, 4 februarie la ora 19, 

Casa ziariștilor din Capitală a 
găzduit întîlni'ea inaugurală a 
membrilor „Clubului tinerilor 
ziariști“. Înființat din inițiativa 
Uh.unii ziariștilor și a Comite
tului municipal București al 
U.T.C., noul club îșt propune ca 
săptămînal — în fiecare luni 
seara — membrii și invitații să 
participe la dezbateri, colocvii 
dedicate educării tineretului prin 
muncă și pentru muncă, mese ro
tunde, expuneri asupra fenome
nului politic, etic, cultural-ari 
tistic contemporan și interferen
țele acestuia cu presa, in scopul 
pregătirii politico-ideologice, a 
lărgirii orizontului de cultură al 
tinerilor gazetari.

Desigur, o importanță fireas
că este atribuită și unor acti

vități specifice de club cum sînt 
jocurile, filmele în avanpremieră, 
serile de dans.

Luni seara, așadar, „Clubul ti
nerilor ziariști“ a făcut primul 
său pas. Din partea conducerii 
Uniunii ziariștilor debutul a fost 
salutat de tovarășul Nestor Ignat, 
președintele Uniunii. A urmat 
apoi masa rotundă „Ziaristul — 
personaj al timpului nostru", cu 
participarea tovarășilor Ion 
Cirje — redactor șef la revista 
„Lumea", Ioan Grigorescu și 
Petre Dragu — publiciști comen
tatori la ziarul „Scînteio“, Adrian 
Dohotaru — redactor-șef adjunct 
la revista „Amfiteatru".

Au fost prezenți un mare nu
măr de tineri ziariști, atît din 
București cit și din provincie.

EM. ISOPESCU

• Foto-reporterul Emanuel 
Tânjală deschide în holul cine
matografului „Scala“ prima sa 
expoziție de artă fotografică. 
Sînt surprinse. în cele 40 de 
lucrări, instantanee cotidiene, 
portrete, peisaje.

• La sala Casei de cultură a 
I.R.R.C.S., str. M. Eminescu nr. 
8, are loc Ia orele 12 vernisajul 
expoziției austriece de fotogra
fii „Simpozionul sculptorilor 
din St. Margarethen“.

• La orele 18,30 la Casa de 
cultură a sectorului VI are loc 
dezbaterea „Religia ca feno
men de înstrăinare". Invitat : 
prof. univ. Paul Popescu Ne- 
veanu, șeful catedrei de psiho
logie din cadrul Universității 
București.

• La Casa de cultură a sec
torului II în cadrul Universită
ții populare, cursul „Rela
ții internaționale contempora
ne“, conf. univ. Nicolae Tăranu 
prezintă, la orele 16, tema 
„Cultura și rolul ei în promo
varea destinderii și păcii inter
naționale“. La orele 19,00, în ca
drul Studioului de literatură, 
formația de teatru a casei de 
cultură prezintă un spectacol 
cu „Cochilii de melc“ de Al. 
Popescu.

Sporturile olimpice '74

AZI, HOCHEI
• Progamul jocurilor echipei 

României la „mondialele“ de la 
Liubliana • Un turneu de patru 
jocuri în Cehoslovacia • Pregă
tiri pentru Campionatul euro

pean de juniori din Capitală

Peste cîteva zile, hocheiștii 
vor intra în faza finală de pre
gătire pentru Campionatele 
Mondiale, principala confrunta
re a sezonului internațional, 
care se desfășoară pe trei gru
pe : A. — cu șase echipe 
(U.R.S.S., campioană mondială, 
Cehoslovacia, Suedia, Finlanda, 
R. D. Germană și Polonia), 
grupa B, cu opt echipe (printre 
care R. F. Germania, S.U.A., 
Iugoslavia și România) și grupa 
C, tot cu opt echipe.

La finele lunii ianuarie, com- 
ponenții lotului republican se 
vor reîntilni la complexul spor
tiv „23 August" din Capitală,

urmînd programul de pregătire 
stabilit de tehnicieni pentru pe
rioada premergătoare „mondia
lelor“ — grupa B, de la Liu
bliana (21—30 martie). După opt 
zile, hocheiștii români se vor 
deplasa în Cehoslovacia, pentru 
un turneu de patru jocuri : 8— 
15 februarie. Apoi, în a doua 
parte a lunii februarie, „trico
lorii“ susțin, în Capitală, două 
jocuri cu reprezentalivele Elve
ției și Ungariei. între 2—7 
martie, Patinoarul „23 August" 
va găzdui competiția internațio
nală „Cupa F.R.H.", la care 
participă selecționata secundă a 
R. D. Germane, două formații 
divizionare din U.R.S.S. și Ceho
slovacia, precum și loturile re
publicane A și B. înainte de 
plecarea la „mondialele" de la 
Liubliana, lotul A va mal susți
ne două jocuri, la Poiana Bra
șov, cu o formație divizionară 
cehoslovacă.

Zilele trecute s-a definitivat 
și programul jocurilor oficiale 
din grupa secundă a C.M. în 
prima zi, joi 21 martie, la ora 
13,30, România întîlnește Olan

da. Urmează meciul din etapa 
a 2-a, programat sîmbătă 23 
martie, cu Austria, iar dumini
că 24 martie, echipa României 
susține derbiul etapei a 3-a, cu 
reprezentativa Iugoslaviei, de 
la ora 20,30. După două zile, 
marți 26 martie, tot la ora 20,3(1, 
hocheiștii noștri intîlnesc selec
ționata R. F. Germania, care a 
evoluat, anul trecut, în grupa A. 
în etapa a 5-a, miercuri 27 mar
tie, România joacă cu Norve
gia, iar joi 28 martie, cele opt 
competitoare au zi liberă. Ur
mează etapa a 6-a, vineri 29 
martie, cind formația noastră 
va întilni echipa S.U.A. în ul
tima zi a C.M., sîmbătă 30 mar
tie de la ora 10, România joacă 
cu Japonia. La ora actuală, lo
tul republican cuprinde 22 de 
jucători ; Dumitraș, Netedu 
(portari), Vargg, Florian, Tone, 
Sgîncă, Justinian, Antal, Vasile 
și Gheorghe Huțanu, Pană, 
Axinte, Tureanu, Costea, Nistor, 
Bașa, Gheorghiu etc.

între timp, în Capitală se va 
desfășura Campionatul european 
de juniori, grupa B, la care 
participă zece echipe : Austria, 
Bulgaria, Italia, Iugoslavia, 
Franța, Ungaria, R, F. Germa
nia, Norvegia, Danemarca și 
România, cîștigătoarea ediți
ilor 1972 și 1973. Turneul C.E. 
este programat între 8 și 17 mar
tie.

M. LERESCU

• Tradiționalul concurs inter
național de maraton de la Kyoto 
(Japonia) a fost ciștigat la ac
tuala ediție de atletul finlandez 
Matti Vuorenmaa, cronometrat 
pe clasica distanță de 42,195 km 
cu timpul de 2 h 15’10”6 10. Pe 
locul secund s-a situat sportivul 
japonez Nobuyoshi Takada — 
2 h 16T9”2/10.

La startul cursei au fost pre
zenți 155 de concurenți.

• Au început întrecerile tur
neului internațional de tenis de 
la St. Petersburg (Florida), pri
mul concurs al grupei a Il-a a 
circuitului W.C.T.

Principalul favorit al acestei 
grupe, John Newcombe, l-a în- 
tîlnit pe Milan Holecek, pe care 
l-a învins în două seturi : 6—3, 
6—4. în celelalte partide dispu
tate s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Ross Case-Jaime 
Fillol 6—4, 5—7, 6—4 ; Geoff
Masters-Jan Kukal 6—0, 6—3 ;
Norman Holme-Torben Ulrich 
6—3, 3—6, 6—4 ; Dick Crealy- 
Zeliko Franulovici 6—3, 7—6 ;
Dick Stockton-Patricio Cornejo 
6-4, 6—3.

EXERCIȚIUL nr. 2
Stînd pe piciorul drept, stîn- 

gul îndoit înapoi, cu un capăt 
al extensorului prins de vîrful 
piciorului îndoit, celălalt capăt 
apucat cu ambele mîini la 
ceafă. îndreptarea piciorului 
pînă la atingerea solului și re
venire. Alternativ. (2 sării x 8

EXERCIȚIUL nr. 3
Din șezînd, picioarele încru

cișate înainte. Un capăt al ex
tensorului agățat de vîrfuri, 
celălalt apucat cu un braț în
tins înainte. Folosim doar 2 
cordoane elastice. Ducerea bra
țului sus — revenire. Alterna
tiv. (4 serii x 8 timpi).

EXERCIȚIUL nr. 4
Stlnd depărtat. Trunchiul a- 

plecat. Capetele extensorului 
agățate de vîrfurile picioare
lor. Apucat cu miinile de mij
locul cordoanelor (5 benzi), 
îndreptarea trunchiului și re
venire (2 serii x 8 timpi).

EXERCIȚIUL nr. 5
Stînd depărtat. Un braț pe 

șold, celălalt prinde capătul 
extensorului fixat sub vîrful 
piciorului de pe aceeași parte. 
Ducerea brațului întins late
ral (abducție 90 de grade), 
trăgînd cele 3 benzi. Alterna
tiv. (4 serii x 8 timpi).

EXERCIȚIUL nr. 6
Poziția puțin modificată față 

de cea din exercițiul prece
dent : brațul liber sprijinit de 
perete. Ducerea brațului în
tins lateral pînă la vertical 
(mișcare de elevație, 180 de 
grade) și revenire. 3 benzi. 
Alternativ. (2 serii x 8 timpi)

IMPORTANT ! Ciclul săptă- 
mînii următoare — S lecții — 
cuprinde exerciții de culturism 
efectuate cu haltere mici ! 
Procurați-vă cele două mici 
haltere. de 2.5 kg. fiecare ! 
Mai sînt patru zile

Ilustrații de :
ȘTEFAN COCIOABA 

Grupaj realizat de :
VIOREL RABA

VREȚI SĂ VĂ COMPLETAȚI COLECȚIA 
„ROMANUL DE DRAGOSTE" ? 

LflBRĂIHIA 
„CARTEA IPR0N POȘTĂ" 

Unitate a cooperației de consum din București, 
str. serg. Nuțu Ion, nr. 8—12. sector 6 

vă oferă un mijloc comod și rapid de a vă com
pleta această colecție : trimiteți o scrisoare pe 
adresa de mai sus și veți primi la domiciliu, prin 
colet poștal, cărțile care vă sînt necesare, din 

lista de mai jos :
• Gustave Flaubcrt - SALAMMBO, lei 9,75
• Doamna de la Fayette, Benjamin Constant - PRIN

CIPESA DE CLEVES ADOLPHE, lei 8
• Radu Petrescu - MATEI ILIESCU, lei 13
• Mihail Sadoveanu - VENEA O MOARĂ PE ȘIRET, 

lei 8,75
• Sergiu Dan - SURORILE VEN1AMIN, lei 6.
• John Galsworthy - SFIRȘIT DE CAPITOL, voi. 3 (Din

colo de rîu), lei 11,50

UN PRILEJ DE ECONOMII
REDUCERI DE PRETURI

PÎNĂ LA 30 LA SUTĂ

la unele articole de îmbrăcăminte

și încălțăminte de iarnă

La magazinele cooperativelor de consum s-au 
pus în vînzare, la prețuri reduse, o gamă variată 
de confecții pentru sezonul rece, cizme și ghete, 

stofe groase și multe altele
Toate mărfurile sint moderne și de bună calitate! 
VIZITAȚI MAGAZINELE COOPERATIVELOR DE 

CONSUM !



PREȘEDINTELE CONSILIULUI
DE MINIȘTRI Al R.P. UNGARE

Pornind
Româ-

România — promotoarea
diplomației bunelor relații

de 
în

primit,
Trofin, 

Consiliului

româno-unga-
colaborare economi- 
cadrul convorbirii, 

at-

ITALJA. Aspect de la o re
centă demonstrație a stu
denților din Roma pentru ur
gentarea reformei universi

tare

cu toate tarile»
11

Ziarul japonez „Asahi Shimbun" despre orientarea 
consecventă, principială a politicii externe românești

PRIMIREA TOVARĂȘULUI 
VIRGIL TROFIN DE CĂTRE JENÖ FOCK,

BUDAPESTA 6. — Corespon
dentul 
transmite: Jeno 
tele Consiliului 
R.P. Ungare, 
miercuri, pe 
vicepreședinte ________
de Miniștri, președintele păr
ții române în Comisia mixtă 
guvernamentală 
ră ' 
că. 
care s-a desfășurat într-o

Agerpres, Aurel Pop, 
Fock, președin- 
de Miniștri al 

l-a 
Virgil 
al

mosferă cordială, de prietenie, 
au fost abordate probleme pri
vind dezvoltarea în continuare 
a relațiilor economice dintre 
cele două țări.

La convorbiri au participat 
Timar Matyas, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președin
tele părții ungare în Comisia 
mixtă, și Ioan Cotoț, ambasado
rul Republicii Socialiste 
nia la Budapesta.

Tntîlnirea de lucru a președinților Comisiei mixte 
guvernamentale de colaborare economica între 

România și Ungaria
în zilele de 4—6 februarie, a 

avut loc la Budapesta întîlni- 
rea de lucru a președinților ce
lor două părți ale Comisiei 
mixte guvernamentale de cola
borare economică între Repu-

GRENADA LA CEASUL
Ziarul „Asahi Shimbun" a 

publicat, la 4 februarie, sub 
titlul „România — promotoarea 
diplomației bunelor relații cu 
toate țările“, o corespondență 
a trimisului său la 
în care se arată, că 
la realitățile lumii 
rane și ținind cont 
barea 
lume și de progresul 
științific contemporan. România 
și-a expus in mod consecvent, 
la toate nivelurile și in toate 
împrejurările, poziția sa privind 
respectarea suveranității națio
nale, independenței, egalității, 
neamestecului in treburile in
terne, nefolosirea forței. Astfel, 
la Conferința pentru securitate 
și coonerare în Europa, Româ-

București, 
plecînd de 
contempo- 
de. schim- 

raportului de forțe in 
tehnico-

nia a aderat pe deplin la rezo
luția conferinței, adoptată in 
unanimitate, și la sistemul ro
tației președintelui, adică la 
principiul egalității țărilor mari 
cu cele mici, 
de pacea din 
au pornit de 
României că 
să-și aducă 
zolvarea problemelor internațio
nale. Strădaniile României au 
constituit o continuare a politi
cii sale promovate cu consec
vență în acest sens. Orientarea 
consecventă, principială, a di
plomației României este că și 
pentru țările mici 
pacea presupune 
contenite și că 
nu este o utopie“.

INDEPENDENȚEI

BONN

Și acțiunile legate 
Orientul Mijlociu 

la convingerea 
toate țările pot 
contribuția la re-

și mijlocii 
eforturi ne- 

„Diplomația

RELAȚIILOR DINTRE P.C.R. Șl P.S.D
Tovarășul Ștefan Andrei, se

cretar al C.C. al P.C.R., care 
face o vizită în Republica Fe
derală Germania, la invitația 
Partidului Social-Democrat, a 
avut convorbiri cu Helmut 
Schmidt, vicepreședinte al 
P.S.D. șl ministru federal de 
finanțe, Erhard Eppler, membru 
al Comitetului de conducere al 
P.S.D., ministru federal al coo
perării economice, Egon Bahr, 
ministru cu însărcinări speciale 
în guvernul vest-german, Hans 
Jurgen Wischniewski, membru 
al Comitetului de conducere al 
P.S.D., președinte al Comisiei 
de politică externă a partidului, 
și Kurt Mattick, vicepreședinte 
al Comisiei pentru afaceri ex
terne a Bundestagului.,

In cursul convorbirilor,
care a participat și Constantin 
Oancea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bonn, au 
fost discutate probleme ale

dezvoltării în continuare a re
lațiilor dintre P.C.R. și P.S.D., 
dintre România și R. F. Germa
nia.

la

• PATRIOȚII KHMERI au 
lansat, marți noaptea, un puter
nic atac împotriva pozițiilor 
lonnoliste din suburbia Takh- 
mau, la numai 11 kilometri de 
centrul Pnom Penhului. Agenția 
Associated Press menționează 
că lupte intense s-au dat de-a 
lungul riului Prek Thnot, la 
sud de capitală, și pe malul es
tic al riului Bassac, in zona de 
sud-est, unde inamicul a fost 
silit să bată in retragere.

Miercuri 
dintre forțele 
pele lui Lon 
Ia Prek Pra, 
administrația 
fiind nevoită 
pentru a putea ține piept atacu
rilor patrioților.

in zori, ciocnirile 
patriotice și tru- 
NoI au continuat 
pe riul Bassac, 
de la Pnom Penh 
să trimită întăriri

7 februarie 1974 va 
rămîne în istoria Grena
dei o zi memorabilă : la 
această dată Grenada 
devine stat independent.

O Situată în Marea Caraibi
lor, Grenada, unul din cele șase 
state din Insulele Antile aso
ciate la 3 martie 1967 Regatu
lui Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, (celelalte cinci 
fiind Antigua, Dominica, St. Lu
cia, St. Vincent și St. Kitts- 
Nevis-Anguilla), are o suprafa
ță de 344 km. p. și o populație 
de 105 000 locuitori, potrivit da
telor furnizate de anuarul sta
tistic THE EUROPA YEAR 
BOOK (1973).

• Istoria micii insule, de for
mă Ovală și de origine vulcani
că, a fost frămintată. La înce
put populația era alcătuită in 
întregime din indieni caraibi. 
Descoperită de Columb în 1498, 
în timpul celei de-a doua expe
diții în căutarea „Lumii noi“ și 
botezată Conception, Grenada 
cunoaște furia conchistadorilor 
spanioli, care declanșează un 
proces sistematic de extermi
nare a indienilor. Urmează apoi 
din 1627 — cînd spaniolii ce
dează insula Angliei — și pînă 
în 1783 o perioadă de stăpînire 
alternativă a insulei de către 
britanici și francezi, rămînînd 
de la această ultimă dată po
sesiune britanică. Populația lo
cală a fost continuu „completa
tă“ cu sclavi negri aduși pentru 
a munci pe plantațiile de bana
ne. cacao, bumbac, trestie de 
zahăr etc„ ale căror produse 
erau destinate metropolei. Is
toria Grenadei consemnează din 
acele timpuri momente ce vor
besc despre dorința de libertate 
a locuitorilor insulei. Au loc 
cîteva răzmerițe ale populației 
înrobite pentru izgonirea trupe
lor coloniale. înăbușite insă cu 
cruzime. Sub presiunea mișcă
rilor populare, în 1838 guvernul 
britanic edictează emanciparea

sclavilor de pe insulă. In 1885 
insula Grenada devine sediul 
guvernului „Insulelor britanice 
ale Vîntului“. în 1958 intră la 
Federația Indiilor occidentale, 
dizolvată în 1962 sub presiunea 
luptei de eliberare națională, 
iar in 1967 devine membru al 
Commonwealthului. Are loc in 
timpul din urmă un proces de 
clarificare politică a populației, 
numărul partizanilor favorabili 
independenței fiind tot mai 
mare. în anul 1973 au avut loc 
negocieri între guvernul micu
lui stat condus de Eric Gairy, 
liderul Partidului laburist unit 
și guvernul englez in urma că
rora s-a hotărit ca Grenada să 
dobindească oficial independen
ța la 7 februarie a.c„ cînd va 
solicita să devină și membră in 
O.N.U. Acest act a fost prece
dat de o stare de tensiune in
ternă, 
unei greve generale organizate 
de adversarii actualului pre
mier, Eric Gairy, grupați in așa- 
numitul „Comitet al celor 22“.

blica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară, In ca
drul convorbirilor, s-a examinat 
modul în care se desfășoară ac
tivitatea de colaborare și coope
rare economică dintre cele două 
țări, evidențiindu-se faptul că 
au fost obținute rezultate pozi
tive, care vor contribui la în
cheierea de noi înțelegeri de 
cooperare și specializare în pro
ducție și la lărgirea și diversi
ficarea în continuare a schim
bului de mărfuri dintre cele 
două țări.

Președinții celor două părți 
au convenit asupra unor măsuri 
corespunzătoare în vederea fi
nalizării în termen cît mai scurt 
a acțiunilor de colaborare eco
nomică, aflate în stadiu de tra
tative. O atenție deosebită a 
fost acordată lărgirii în conti
nuare a schimburilor de măr
furi.

în scopul dezvoltării în con
tinuare a relațiilor economice și 
tehnico-științifice dintre cele 
două țări s-au examinat noi po
sibilități de colaborare, coope
rare și specializare în producție, 
care interesează cele două părți.

Intîlnirea de lucru a președin- 
—L.1J guverna-ților Comisiei mixte 

mentale de colaborare economi
că dintre cele două țări 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenie, cordialitate și înțele
gere reciprocă.

țări s-a 
‘ 1 de
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O.N.U. a afirmat că

Preludiu la un dialog
Gran- 
că a- 

intîlnire va 
începerea

Secretarul Departa
mentului de Stat al 
S.U.A. sosește astăzi în 
Panama. Scopul, așa 
după cum s-a mai anun
țat, este de a semna un 
nou acord privind statu
tul modificat al Canalu
lui Panama. în continu
are, Kissinger va parti
cipa între 21 și 23 febru
arie la Conferința miniș
trilor afacerilor externe 
din țările Americii La
tine, a căror lucrări se 
vor desfășura în Mexic. 
Prezența în Panama și, 
mai ales în Mexic prefa
țează un proiectat tur
neu latino-american al 
șefului diplomației Wa
shingtonului, programat 
pentru luna aprilie, 
„dacă rezultatele confe
rinței din Mexic vor fi sa
tisfăcătoare".

L
a sud de Rio 
de, se speră 
ceastă 
permite 
reală a unui „nou 
stil de dialog“ — 

cum îl definea însuși Kissinger 
în noiembrie anul trecut — care 
să ducă spre „noi nivele de în
țelegere și cooperare continen
tală, bazate pe examinarea 
francă și constructivă a chestiu
nilor care ne afectează pe toți“.

Din 1969, mai exact în urma 
conferinței Comisiei speciale de 
coordonare Iatino-americană 
(C.E.C.L.A.) cînd au fost nomi
nalizate elementele ce incomo
dează relațiile cu S.U.A. (tra
tamentul produselor latino-ame
ricane pe piața Statelor Unite, 
condiționarea acordării credite
lor, profiturile fabuloase ale 
monopolurilor străine care îm
piedică dreptul de exercitare a 
suveranității asupra resurselor 
naturale) tot mai mulți factori 
politici latino-americani au rele
vat clar condițiile unui adevă
rat dialog și și-au precizat re
vendicările.

Kecent, președintele Mexicu
lui, Luis Echeverria, exprima 
speranța — într-o declarație fă
cută ziarului JOURNAL DO 
BRASIL — că „va fi o reuniune 
fecundă“ și că, plecînd de la ea, 
se vor restructura relațiile din
tre S.U.A. și America Latină. 
„Sperăm — a menționat el — că 
va fi grăbită restructurarea Or
ganizației Statelor Americane 
care, depășind tiparele tradițio
nale, va permite abordarea tu
turor evenimentelor politice si 
economice, va deveni o organi
zație a statelor americane in 
care să se admită ca țările, in
diferent de ideologie sau forma 
lor de guvernare, fără nici o 
discriminare, să se așeze în ju
rul aceleiași mese, pentru a ex
pune problemele care le intere
sează pe fiecare, probleme care 
ne afectează pe toți la un mo-

meni dat". Semnificativă pen
tru poziția partenerilor în viito
rul dialog cu Kissinger este și 
declarația președintelui Colum
biei, Misael Pastrana, care con
sideră că discuțiile vor trebui 
să se desfășoare pe baza egali
tății în drepturi, „America La
tină fiind o comunitate de state 
libere și suverane, cu valori 
proprii, care derivă din evolu
ția lor istorică, culturală și so
cială“.

Se poate remarca 
diferite declarații 
externă făcute la 
in ultimul deceniu 
nu o dată teza potrivit căreia re
lațiile speciale ale S.U.A. cu 
America Latină trebuie să fie a- 
daptate la realitățile zilelor 
noastre, recunoseîndu-se că „ță
rile Americii Latine sînt parte
nerii S.U.A. și nu in slujba a- 
cesteia“. Dar în ciuda unor ase
menea luări de poziție nu s-a 
realizat practic nimic deosebit 
în evoluția politicii S.U.A. 
de America Latină.

Observatorii politici slnt 
clinați să creadă că de astă 
dialogul S.U.A. — America La
tină va înregistra elemente po
zitive. Această speranță este su
gerată de precizarea pe care a 
făcut-o președintele Nixon, că 
„următoarea întîlnire a secreta
rului de stat. Kissinger, cu mi
niștri de externe ai Americii 
Latine în Mexic va permite să 
se înceapă un nou dialog cons
tructiv in familia statelor ame
ricane“. In acest context comen
tatorul ziarului francez „LE 
MONDE“ presupune că „realist, 
Kissinger se gîndește, fără în
doială, că ar fi nimerit să se 
facă unele concesii țărilor si
tuate într-un sector în care in
teresele politice, militare, stra
tegice și economice ale S.U.A. 
sint considerabile“.

faptul că în 
de politică 
Washington 
s-a regăsit

• Locuitorii se preocupă de 
pe acum de consolidarea econo
miei insulei, în prezent slab 
dezvoltată ca urmare a îndelun
gatei exploatări coloniale. Agri
cultura, care cuprinde mai mult 
de jumătate din populație, este 
orientată spre producerea bum
bacului, nucilor de cocos, ca
cao, banane, plante uleioase, 
trestie de zahăr, culturi favori
zate atît de clima tropical-mari- 
timă cit și de stratul de pămint 
gras ce acoperă rocile vulcani
ce. Pentru prelucrarea produ
selor agricole destinate expor
tului se găsesc pe insulă și cî
teva întreprinderi manufactu
riere. în prezent se fac eforturi 
pentru dezvoltarea turismului. 
Clima plăcută, pădurile tropi
cale, exotismul plantelor la care 
se adaugă așezarea pitorească 
a orașelor portuare Victoria, 
Grand Roy, Grenville, capitala 
St. George’s (22 893 locuitori) 
constituie elemente favorabile 
dezvoltării în continuare a aces
tei ramuri economice.

• Proclamarea independenței 
de stat a insulei Grenada con
stituie un act pozitiv, în depli
nă concordanță cu dreptul ina
lienabil al popoarelor la auto
determinare și afirmare a per
sonalității lor naționale.

CAIRO, — într-o 
făcută la Cairo, purtătorul 
cuvint al 
„toate aspectele aplicării acor
dului de dezangajare avansează 
în bine și fără dificultăți. Tot
odată, el a indicat că părțile 
egipteană și israeliană cooperea
ză cu reprezentanții O.N.U., 
pentru aplicarea acordului pri
vind dezangajarea forțelor.

Pe de altă parte, agenția 
France Presse informează că 
marți s-a încheiat inspecția și 
controlul efectuate de reprezen
tanții O.N.U., asupra armamen
telor și efectivelor egiptene și 
israeliene din sectorul cel mai 
sudic al Sinaiului, și că cele 
două părți au fost informate de 
rezultatele acestei activități.

Reprezentanții O.N.U. au sta
bilit, in cursul zilei de marți, 
prima zonă tampon provizorie 
din Sinai.

LIBANUL ESTE HOTĂRIT 
SA CEARA PARTICIPAREA 

LA CONFERINȚA DE PACE 
DE LA GENEVA

GH. S.

BONN. — „Libanul este 
hotărit. să ceară participarea sa 
la lucrările Conferinței de pace 
de la Geneva asupra Orientului 
Apropiat“, a declarat primul mi
nistru al Libanului Takieddine 
Solh, într-un interviu acordat 
ziarului vest-german „General 
Anzeiger“. El a subliniat, tot
odată, că nici o soluție a con
flictului din zona Orientului A- 
propiat nu este posibilă fără 
respectarea drepturilor naționa
le ale poporului palestinian.

Premierul libanez a arătat, în 
continuare, că țara sa duce o 
politică a porților deschise. „Noi 
considerăm că porțile Conferin
ței de la Geneva trebuie să ră- 
fnină deschise pentru Liban. In 
momentul în care se va simți 
necesitatea, ne vom prevala de 
dreptul nostru de a lua parte la 
dezbateri. Libanul declară cu 
hotărîre că nu va permite să se 
discute în lipsa reprezentanților 
săi problema frontierelor țării 
și, mai ales, chestiuni privind 
suveranitatea sa“.

Bi țJS

hidul, cu autorita
tea cuvîntului tipă
rit, ne asigură că 
am parcurs 86 de 
kilometri. O oră și 
cîteva minute de 

mers automobilul pe un
drum ce-și desenează sinuozi
tățile într-un neașteptat decor 
montan irumpt în vecinătatea 
Mediteranei. Dar cei 86 de ki
lometri înseamnă nu numai 
distanța dintre Beirut și Baal
beck, un atracțios traseu pe 
care îl străbat caravanele pes
trițe ale turiștilor debarcați în
tr-o grăbită escală ca și limu
zinele prinților deșerturilor ce 
ascund „aur negru", aflați în 
căutarea unor oaze de. liniște. 
Distanța dintre Beirut și Baal
beck nu o poți înregistra doar 
cu ajutorul pietrelor kilometri
ce. Ea impune și utilizarea uni
tăților de măsură ale timpului 
pentru că între tumultuoasa ca
pitală libaneză și legendarul o- 
raș al soarelui există o depăr
tare care se exprimă cel mai 
exact în secole.

Beirutul aduce pe radarul 
privirii imagini ale unei moder
nități care frapează prin bun 
gust. N-am contemplat doar si
luetele „zgîrie-norilor" și fața
dele grave ale băncilor, ipno- 
rînd căsuțele scunde cu riduri 
ce atestă bătrînețea sau pe 
vînzătorii de fructe care ros
tind fără răgaz o ciudată me- 
lopee, își poartă tarabele pe 
roți. Beirutul reprezintă o aglo
merare din care nu lipsesc ba
zarul cu forfota neistovită sau 
moscheele cu contururile lor 
tainice.

Lecturi trecute îmi evocaseră 
secolul al lll-lea al erei noas
tre: încă pe atunci așezarea de 
navigatori devenise un centru 
de cultură în care înfloreau fi
lozofia și retorica. Un cutre
mur a distrus orașul în 551. 
Apoi a renăscut pentru ca, 
deseori, de-a lungul secolelor 
să cunoască drama ruinării 
sale. Fiecare încercare presu
punea răni dureroase dar de 
fiecare dată orașul supravie
țuia.

Beirutul modern descinde din 
fantezia generoasă a unui se
col al avîntului pe verticală. 
Dominanta urbanistică o furni
zează construcțiile noi, parale
lipipedele cu pereți de sticlă 
care 
tate punctul geografic 
care 
avionului panorama 
tului . stimula asociații 
clasicile fotografii

cu boutiaurile elegante și ca
fenelele de stil parizian, nu poți 
„fotografia" Beirutul. Cele 3 500 
nave care acostează în port 
sau cele 80 de bănci cu reputa
ție într7o zonă în care aurul 
negru" produce averi de pro
porții amețitoare trebuie ne
apărat incluse în tabloul ora
șului. Ca și uzinele Beirutului 
care realizează 50 la sută din 
producția industrială a țării. 
Ca și lumea pitorească a co
merțului cu mari întreprinzători 
care manevrează afaceri fabu
loase dar si cu modești negu
țători instalați pe trotuare, ră
gușind în tentativele lor de a

rii care se înalță pînă la 25 m 
au servit oamenilor acestui pă- 
mînt, în secole îndepărtate, să 
ridice construcții al căror nume 
îl rostim, peste timp, cu res
pect și admirație. Tn timpurile 
biblice, cînd pădurile de cedru 
acopereau actualul teritoriu li
banez, lemnul său se metamor
foza în statuiete și arme, era 
utilizat la realizarea sanctua
relor. Tn prezent se preconizea
ză un program de reîmpădu- 
riri în zona Barouk. Cedrul în
seamnă pentru libanez un sim
bol al vitalității. Un simbol pre
zent și pe drapelul național.

Baalbeck ne deschide porțile

de ia Beirut

însemnări din Liban de EUGENIO OBREA

dezvăluie cu dificul- 
. _ „ în
ne aflăm. Prin hubloul 

Beiru- 
cu 

i newyor- 
keze. Ultimele două-trei dece
nii i-au dat orașului o accen
tuată înfățișare modernă, l-au 
redimensionat, transformîndu-l 
într-o metropolă cu 1 200 000 lo
cuitori (în calcul intră și subur
biile), în condițiile în care Li
banul are o populație cifrată 
la 2 600 000 persoane. Totuși, 
capitala libaneză își are pro
priile sale trăsături, exprimîn- 
du-și personalitatea tocmai 
prin contopirea multiplelor e- 
lemente contrastante.

Orașul nu poate fi definit 
printr-o stradă sau printr-un 
cartier. Doar pe faleza „grotei 
cu porumbei", cu superbele 
clădiri ce se reflectă în oglin
da Mediteranei sau pe Hamra,

capta clienții. Orașul unor 
tranzacții uriașe este și orașul 
în care, pentru mulfi,’ bătălia 
existenței cotidiene se poartă 
cu asprime.

Drumul spre Baalbeck tra
versează așezări înscrise în cir
cuitele turistice. Aerul fierbinte 
care ne încolțise la Beirut s-a 
risipit brusc, puțini kilometri 
după ce ne-am îndepărtat de 
capitală. Stațiunile din munții 
Liban nu-ți sugerează vecină
tatea Mediteranei, te ocrotesc 
de dogoarea năpraznică a 
soarelui. Desigur, privirea va 
căuta cedrii învăluiți de tulbu
rătoare legende. Dar copacii cu 
o vîrstă venerabilă (unii ating, 
după părerea specialiștilor, 
peste 1 500 ani) s-au împuți
nat. Nu s-au mai. păstrat de- 
cît 400, la o altitudine de peste 
2 000 m. Libanul rămîne, însă, 
„țara cedrilor" pentru că arbo-

istoriei. Pătrundem Tntr-o lume 
fascinantă pe care o investigăm 
cu uimire. Heliopolisul de odi
nioară - orașul soarelui - se 
înfățișează cu o neștirbită mă
reție („totul este frumos, totul 
este pur, totul este splendid" - 
exclama Lamartine). Imensele 
blocuri de piatră hrănesc fan
tezia multora din vizitatori în 
această epocă a ipotezelor ști- 
ințifico-fantastice. Dar dincolo 
de legendă rămîn vestigiile din 
cîmpia Bekaa. Chiar dacă unele 
întrebări nu-și găsesc răspuns 
— cea mai frecventă : cum au 
fost aduși coloșii din piatră de 
la Baalbeck ? - „orașul soare
lui" mărturisește puterea de 
creație a lumii antice.

Coloanele de marmură ale 
Baalbeckului și „zgîrie-norii" 
Beirutului - le despart 86 de 
kilometri și secole de istorie 
frămîntată...
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Președintele Ecuadorului 
a primit pe ministrul mi
nelor, petrolului și geo

logiei din România
• DUPĂ cum s-a mai 

ANUNȚAT, tovarășul Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, a făcut o 
vizită de lucru in Ecuador. în 
timpul șederii sale Ia Quito, mi
nistrul român a avut convorbiri 
rodnice cu ministrul ecuado- 
rian al resurselor naturale și 
energetice, Gustavo Jarrin Am- 
pudia, privind colaborarea între 
cele două țări in domeniul pe
trolului, industriei miniere și in
dustriei de medicamente.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Bujor Almășan a fost primit de 
președintele Republicii Ecuador, 
general de brigadă Guillermo 
Rodriguez Lara, căruia i-a trans
mis din partea președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, un me
saj de sănătate și fericire. Mul
țumind pentru urările ce l-au 
fost adresate, președintele Ecua
dorului a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cele mai calde urări 
<le fericire și sănătate, precum 
și mulțumirile guvernului ecua- 
dorian pentru operativitatea cu 
care partea română a acționat

în vederea traducerii în fapte a 
înțelegerilor stabilite cu ocazia 
vizitei la nivel inait.

• REPREZENTANȚII FOR
ȚELOR PATRIOTICE și ai gu
vernului de la Vientiane au 
semnat miercuri acordul referi
tor la crearea forțelor mixte de 
menținerea ordinei în principa
lele orașe ale țării — Vientiane 
și Luang Prabang. Acordul sta
bilește efectivul contingentelor 
celor două părți laoțicne în a- 
ceste forțe și precizează func
țiile lor în asigurarea securității 
în orașele menționate.

• POTRIVIT APRECIERI
LOR buletinului statistic al

Fondului Monetar Internațion-t, 
inflația în principalele țări ca
pitaliste industrializate atingea 
o creștere anuală medie de 9 la 
sută la finele anului 1973.

Procentul cel mai scăzut era 
înregistrat în Belgia, unde creș
terea prețurilor a atins 7,3 la 
sută în 1973. Recordul creșterii 
pentru aceeași perioadă revenea 
Japoniei, cu 17 la sută. între 
aceste două extreme, inflația 
era de 7,4 la sută în R.F.G., 
7,6 la sută în Norvegia, 8,2 la 
sută în Olanda, 8,8 la sută in 
S.U.A., 9,1 la sută în Franța, 
9,3 la sută ' în ~ 
sută în Anglia, 
Elveția, 11,2 la 
marca.

Canada, 10,3 la 
10,8 la sută in 
sută in Dane-

Progresele agriculturii libiene
In timpul monarhiei, păminturile cultivabile ale Libiei erau 

total ignorate. Drept urmare, țăranii erau constrînși să se de
zintereseze de agricultură și să-și caute de lucru in alte sectoa
re, in ciuda faptului că Libia este o țară a cărei abundentă de 
paminturi cultivabile oferă mari perspective și un deosebit de 
promițător viitor acestei ramuri a economiei. După inlăturarea 
monarhiei, sectorul agrar s-a bucurat de un larg ajutor al sta
tului, reflectat în importantele credite acordate unui mare număr 
de țărani de pe tot întinsul republicii. Țăranii au primit, de ase
menea, mașini și echipament agricol modern. Rezultatele aces
tei preocupări au început, deja, să apară în diversele regiuni ale 
republicii. Producțiile agricole obținute în 1973 depășesc toate 
recordurile anterioare.

Ziarul „Al Fajr al Jadid“ relatează, pe aceeași linie, că numai 
in 1973 unui număr de 32 324 gospodării țărănești le-au fost a- 
cordate credite agrare totalizind 4 305 000 dinari libieni.
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PROGRAMUL IU

GH. SPRINȚEROIU

9.00 știri. 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale. 9,55 
Melodia zilei : ,.Pe malul apei“ 

. .. . ... 10.00 Divertis- 
11,00 Profil pe portativ : 

i Vasile. 11,30 Muzica și

ăVLeiuuiii aici . 
de N Kircuîescu, 
club. 7‘ -- ----------
Cristian 
gestul _ cîntece șl jocuri de co
pii. 12,00 Știri. 12.05 Invitație ‘ 
fonotecă ' " ' '____
12.55 Melodia zilei. 13,00 închiderea 
emisiunii. 17.00 Știrile după-amie- 
zil. 17,05 Alo. Radio 1 — muzică 
ușoară la cererea ascultătorilor. 
18,00 Șapte zile, șapte arte. Cine
ma. 18.10 Muzică simfonică. 18,40 
Recital al mezzosopranei Irina Ar- 
hipova. 18,55 Melodia zilei. 19.00 
In direct... de la Casa de cultură 
a studenților din Iași. 19.30 Știri. 
19.35 Casa de discuri Islând. 20,00 
Teatru radiofonic : „Pamela“ de 
Carlo Goldoni. 21,00 Radio-fono- 
rama — muzică ușoară româneas-

că. 22.00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport. 22.30 Melodia 
zilei. 22,35 Vedete ale muzicii u- 

■ șoare. 23.15 Poetica. Ion Mărgl- 
neanu. 23,20 Scene din opera 
„Wozzeck“. 23,55—24,00 Ultimele

in 
muzică simfonică.

PROGRAMUL 1

16,00—17,00 — Teleșcoală : știin
țe sociale (consultații) : /Modifi
cări In structura socială a țării : 
Fizică (anul III) : Cîmpul magne
tic învirtltor ; Matematică. Ecua
ții algebrice ; 17,35 — Curs de lim
bă germană. 18,05 — Teleglob : în 
Laponla finlandeză ; 18.25 — Tineri

soliști de muzică populară; 18.45 — 
Universitatea TV : s Amfiteatru 
politic • Istoria științei și tehnicii 
românești • Istoria civilizațiilor ; 
19.30 — Telejurnal ; 20,00 — Seară 
pentru tineret a Slalom cu șl fără 
schiuri — divertisment muzical, 
a Ancheta noastră deschide azi 
ciclul „Trăinicia familiei“. Prima 
emisiune ; „Răspunderea unei 
vieți“, a De joi pînă joi — rubri
că de știri din viața și activitatea 
tineretului a Acolo unde ne aș
teaptă oamenii : ,.Cei patru din 
Harghita", a Teletop : 21.40 —
Mai aveți o întrebare 7 Terra, o 
planetă Încă necunoscută 7 (n) ; 
22.15 — 24 de ore.

« Bach *Brahms In pauză : — 
Telex — Bucureștiul necunoscut — 
Muzeul .,Gh. Tattarescu“ ; 22,05 — 
Telerama. Amintiri din copilăria 
micului ecran (II).

PROGRAMUL 2

Opera Română : RIGOLETTO 
ora 19; Teatrul de Operetă : 

FAIR LADY — ora 19,30; 
National (Sala Mare) : 

ora 19,30 ; 
PĂRINȚII 

20 ; Tea- 
Bulandra“ 

DE
20,00 — Concert susținut de or

chestra simfonică a Radiotelevi- 
ziunil. în program : • Beethoven

MY
Teatrul
COANA CHIRIȚA 
(Sala 
TERIBILI 
trul 
(Schitu 
MODE 
NOILE
RULUI 
„C. I,

Comedia) ;
— ora

„Lucia Sturdza 
Măgureanu) : CASA

— ora 20; (Sala Studio) : 
SUFERINȚE ALE TINA- 
„W“ — ora 20; Teatrul 

Nottara“ (Sala Magheru) :

HOTELUL ASTENICILOR — ora 
19.30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul de Comedie : 
OPINIA PUBLICA — ora 20; Tea
trul Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19.30; Teatrul Giulești : RĂZBU
NAREA i SUFLEURULUI — ora 
19,30; Teatrul Evreiesc de Stat : 
MOARTEA UNUI COMIS VOIA
JOR _ ora 19,30; Teatrul „Ion Va- 
sllescu“ : DANSUL MAIMUȚELOR 
— ora 19,30; Teatrul „Ion Creangă“ 
(la Sala Studio a Teatrului Națio
nal) : IANCU JIANU — ora 16; 
Teatrul „C. Tănase“ (Sala Savoy) : 
LA SAVOY, BOEMA ! — ora 19,30; 
(Sala Victoria) ; VINO SĂ NE 
VEZI DISEARĂ — ora 19,30: Tea
trul „Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
NOCTURN _ ora 21,30; (Sala 
Academia) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 15; Studioul de Teatru al 
I.A.T.C. : LABDACIZII — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
LA HANUL CU CINTECE — ora 
19,30; Circul ..Giobus“ : CIRCUL 
BUSCH ROLAND — orele 16 Șl 
19,30.
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poli gratie „casa Scinteti“.


