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Craiova și

important obiectiv

ADUNĂRILE SOLUȚII DIVERSE
UN OBIECTIV UNICMUNCII

ALTFEL DE(Continuare in pag. a lll-a)

ADRIAN VASILESCL’

REVEDERI
de VICTOR VIȘINESCU
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12 J ce salariați. dintre care 
pro ape 80 stat tineri, au înțeles 
un adevăr fundamental : acela

OPINII

O nouă manifestare științifică internațională 
găzduită de țara noastră
septembrie, Capitala țârii noastre va găzdui o im

ine știir.’.ihcă intern aț.onalâ — cea ae-a 3-a Confe- r— ——
de la Bneurețti râspmde 
mrraga i—~e privind pre%u 
lârȚi cosrpceste ale șu-nțe 
La .a pnLejti: c-n^asserea • 
i-K-ie pe plan 
descrie a tare

In inima Ciucașului. după : 
muncă, răsună ciute cui bri-, 

"adierilor.
Foto: GH. CUCU

0 PROBLEMĂ FUNDAMENTALA A EFICIENTE! ECONOMICE

Din două citadele ale chimiei

CRAIOVA
18 LA SUTA

VALORIFICAREA SUPERIOARA
A MATERIILOR PRIME Șl MATERIALELOR

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Borzești — reporterii noștri vă prezintă azi 
preocupările și rezultatele obținute de chimiști
in acțiunea de transpunere in viață a acestui

DIN PRODUCȚIA MARFA

^cinveia 
tinRFAtH lui till w I Wdr ■ UI ■

-•

PPODIISt NOI SĂLI
MODERNIZATE
IN AEESE AN

Preocuparea specialiștilor Com
binatului chimic din Craiova 
pentru valorificarea superioară 
a materiei prime, constituie, 
mai ales în lumina directivelor 
recentei Conferințe Naționale a 
Partidului, unul dintre obiecti
vele centrale ale activității lor. 
Aceasta cu atît mai mult, îmi 
explicau interlocutorii mei — 
tineri specialiști ai serviciului 
tehnic și de cercetări — cu cit 
pentru fiecare angajat al ^pes
tei mari unități economice, este 
clar că prin efortul personal, 
integrați în efortul colectiv al 
salariaților, ei își pot adțjce o 
contribuție însemnată la ; spo
rirea producției de îngrășămin
te necesare agriculturii și deci 
la creșterea nivelului de trai al 
populației. Nu uităm, subliniau 
t>pecialiștii combinatului, câ la

noi se fabrică în prezent c tre 
me din producția totala de i: 
grăsăminte a țării. Nu x 
a produce tot mai mul*._ 
tin. mai bir.e înseamnă 
zeci de mii de tone de 
minte peste plan și imp! 
multe produse destinate oame
nilor muncit

Cum se traduc în fapte «tes
te gînduri pline de o matură 
responsabilitate ? Prir.tr-o a- 
aevărată avalanșă de propuneri, 
sugestii și idei, transformate în 
soluții tehnice aplicate, menite 
să ducă la valorificarea superi
oară a uneia dintre cele mai de 
seamă bogății ale țârii — gazul

PETRE Jl.VIE

(Continuare ni pcj, a lll-a)
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IERI A FOST PENTRU El PRIMA ZI DE MUNCĂ

FOTO-ANCHETA NOASTRĂ

Șeful promoției

PENTRU
RIDICAREA BORZEȘTI

CALITĂȚII, TINERII
AU LANSAT INIȚIATIVA

„EIJ EXECUT,
El CONTROLEZ,
El RAJPINDu

3
Viorel Șerbon, Nicolae Pădure, Cornelia Cg ragea Ponduru si Ovidiu Apostol — sînt doar patru dintre tinerii absolvenți 

care și-au făcut intrarea in producție, normal, in ziua de 1 august. Au avut vanitatea să se numească cu adevărat „ingineri" 
din data in care repartiția preciza debutul muncii. Au mai fost sl alții nu putini — care, asemenea lor, au înțeles sâ dove
dească disciplină de producție incă in prima zi de profesie. Dor ceilalți - și nu srnt putini nici aceștia — pentru ei nu este 
vaiabilă prevederea repartiției ? Semnătura pentru primirea acesteia a însemnat, implicit, angajamentul de a se prezenta 
la post exact cind obligația o cerea. Mâcor propria se-mătură trebuia onorată ! Despre tcote acestea, relatează ancheta 

noastră din pagina a lll-a.

s a prezentat 
cu o zi mai 

devreme.

DAR CEILALȚIi>

GENERALE ALE 
OAMENILOR

Jl
■

..Cincinalul înainte de termen" 
este, la Grupul industrial de 
petrochimie de la Borze?:;, 
cuvintul de ordine al zilei, pre
ocuparea de căpetenie a între
gului colectiv. Seriozitate și 
optimism, pricepere și simț de 
responsabilitate — acestea ar fi 
coordonatele fundamentale ale 
climatului în care muncesc pe- 
trochimiștii de pe Valea Trotu- 
sului, pentru transpunerea in 
faptă a acestui deziderat.

— Ghidîndu-mă după ritmul 
in care se lucrează, eu sînt 
ferm convins că cincinalul va fi 
îndeplinit de colectivul nostru 
în patru ani și jumătate — spu
nea tînarul Mihai Magdeș, șef 
de schimb la laboratorul cen
tral al rafinăriei. Altfel nu se 
poate. E destul să vezi cu cită 
hotărîre și-au mobilizat oame
nii forțele, cu cită seriozitate 
transpun în faptă indicația to
varășului Nicolae Ceaușescu 
..Nici o mașină și nici un uti
laj sub randamentul planificat, 
nici un minut nelucrat4, pentru 
ca îndeplinirea acestei sarcini 
de mare răspundere s-o^și vezi 
în perspectivă apropiată. Dar 
mai e ceva : sîntem convinși că 
nu trebuie să dăm producție de 
dragul cifrelor mari, ci produc
ție de dragul calității, al utili
tății. Cu o producție de calitate 
proastă, degeaba ne-am depăși 
noi planul, că foloase reale 
n-ar prea exista. Ajunși la acest 
punct, o firesc să mi se pur.ă 
întrebarea : dar, aici Ja voi, cu 
calitatea cum stați ? Uite că 
stăm bine. Chiar foarte bine. 
Avem, ca să zic așa, o lege : eu 
execut, cu controlez, eu răspund. 
Cind această răspundere e 
concretă, pe om sau pe colec
tive, depinde de instalație, nu 
se poate să nu iasă lucrul bine.

Din producția pe primele 7 
luni ale anului, unde numai de
pășirile ating la producția 
globală o valoare de aproape 
50 milioane lei. uu s-a înregis
trat nici un rabat Ie calitate. 
Beneficiarii aînt mulțumiți, atît 
cei interni, cit și coi de peste 
hotare.

Pentru sporirea calității pro
duselor și menținerea lor la 
nivelul cel mai ridicat, la Bor- 
zești se aduc „din mers" o serie 
de modificări instalațiilor pe 
linia modernizării și perfecțio
nării lor. Astfel, la secția sti-

ren-polistiren a Uzinei de 
cauciuc, a fost pus la punct un 
sistem de alinare a prafului de 
ABS tasat in buncărul de ali
mentare a treptei I a uscâtoru-

DRAGOM1B HOROMNEA

u u

MIM I
Luciditate și realism. Aceste 

două cuvinte exprimă cu fideli
tate caracteristica dezbaterilor 
din cadrul adunării salariaților 
sectorului mecano-ezergetic de 
Ia Filatura română de bumbac 
•'F.R.B. II). Primul fapt pe care

1-arn reținut, participînd, ieri 
după amiază, la lucrările acestei 
adunări, este preocuparea între
gului colectiv din sectorul mc- 
eano-energetid pentru ridicarea 
gradului de eficiență a folosirii 
fondurilor fixe. Toți cei peste(Continuare în pag. a lll-a)

TENIS
LARG

PENTRU
DIN „CUPA

INTERES
MECIUL
DAVIS'

DINTRE ECHIPELE ROMÂNIEI Șl AUSTRALIEI

PATRU AȘI
FAȚA i FI FAȚĂ
Ce gîndesc despre această întîlnire llie Năs- 
tase, Ion Tiriac, John Cooper, Collin Dibley 

(în pagina a ll-a)

FRUMUSEȚILE PATRIEI - INEPUIZABILĂ SURSĂ 
DE INSPIRAȚIE PENTRU LITERATURĂ

„SENTIMENTUL NATURII ?
Natura, cu toate , adversitățile 

pe care, de-a lungul timpului 
le-a creat omului și pe care a- 
cesta a trebuit să le învingă 
rînd pe rînd âfirmîndu-se toc
mai astfel ca om a rămas tot
odată un inepuizabil izvor de 
frumuseți, de satisfacții pe care 
același om a știut să și le apro
pie îmbogățindu-și astfel mintea 
și sensibilitatea. Mi se pare deo
sebit de semnificativ că în con
textul preocupărilor actuale, 
multiple, de importanță istorică, 
problema ocrotirii naturii, a 
frumuseților ei este considerată 
ca fiind, de interes național, se
cretarul general al partidului 
recpmandînd cu stăruință „păs
trarea nealterată a frumuseților 
patriei, pentru a transmite ge
nerațiilor viitoare toate darurile 
cu care natura a hărăzit Ro
mânia44.

Literatura română cuprinde 
pagini nemuritoare de descriere 
a frumuseților naturii patriei, 
desăvîrșinau-și metodele și mij
loacele prin care ea poate recrea 
aceste frumuseți.

De la cronicari și pină la Geo 
Bog2a, descrierea de natură,

de PAVEL PERFIL

sau mai bine-zis peisajul, devi
ne din ce in ce mai .mult o 
trăire subiectivă, o ipostază su
fletească. devine în primul rînd 
o descifrare a umanității în na
tură căreia îi sint atribuite coor
donate omenești. Peisajul sem
nifică „punctul de plecare a 
unei serii de efecte sufletești44, 
presupune o atitudine față de 
un anume cadru geografic, o 
luare de poziție în fața unei 
realități.

în ultima instanță curiozita
tea, uimirea, surpriza, trezite de 
un peisaj sînt expresia sublimă 
'și fascinantă a dorului. Astfel, 
prin dor, peisajul a putut influ
ența structural spiritul româ
nesc.

Dar și ideea de peisaj a evo
luat. Poate mai puțin în litera
tură, căci încă de la cronicari 
este exprimată ideea biunivoci- 
tății om-natură. însuși faptul că 
poporul român a apărut și s-a 
dezvoltat pe acest spațiu este 
un argument al temeiniciei aces
tei biunivocități. Conceptul de '

landșaft, teoretizat de geogra
fie, se referea inițial doar la 
natură. Ia natura virgină in care 
omul nu a pătruns. De-a lungul 
timpului insă acest concept a 
suferit numeroase modificări 
pină s-a ajuns la ideea că na
tura reprezintă, pe lingă spa
țiul virgin, și rezultatele activi
tății umane. Dar înaintea știin
ței acest lucru l-au făcut croni
carii. Ei au văzut în șesurile și 
munții Moldovei și ai Munteniei 
un aliat împotriva dușmanilor 
țării, așa cum. mai tirziu, Nico- 
Iae Bălcescu avert să vadă in 
apa Neajlovului, la Călugăreni, 
o armă infailibilă în mina lui 
Mihai Viteazul.

Cimpia săracă, dezolantă, pre
sărată cu bordeie în care plutesc 
resemnarea și convulsia unei 
societăți de iobagi, răzbat din 
..Călătoria44 lui Dinicu Golescu. 
Un Bărăgan întins și sălbatic, cu 
cohorte de dropii, ținut de ier
buri necălcate de nimeni, în 
mijlocul unei țări cu munți și 
rîuri în care pulsează viață, 
poate fi zărit prin ceața depăr-

(Continuate în pag. a ll-a)

Nu.știu de ce, vorba mareiuî povestitor humu.’eștean, cînd 
ma g.ndesc, la chipurile profesorilor de liceu și ele colegilor 
de bancă și de clasă, mă apucă un dor să-i revăd și să ne 
amintim de emoțiile catalogului și de ghidușiile adolescenței, 
ae visele pe care ni le făceam să devenim oameni și pe care 
ni le vegheau, cu blîndețe și cu autoritate, bunii noștri das
căli, cărora pe atunci le cam împărțeam iubirea, după pre- 
ferințe și înclinații școlare, dar pe care azi, revăzîndu-i, din 
zece în zece ani, cum este frumosul obicei al tradiției, îi res
pectăm și le aducem recunoștința în egală măsură.

S-a întîmplat așa, sub arcul albastru al unei zile de iunie, 
in orașul amintirilor liceale, Alexandria, cel de pe Vedea, cel 
pe care la ceasul revederii nu prea l-am, mai recunoscut, 
pentru că ne-a primit la bariere cu intrări asfâltice flancate 
de blocuri și spitale, fabrici și ape taluzate, iar mai .în .spre 
centru cu alte edificii, printre care și două moderne . licee, 
ai căror directori sînt doi dintre colegii mei de promoție. D-e 
aceea, liceul de altădată, în care am învățat, „Al. J. Ghica". 
a devenit în acest flux al înnoirilor, de cînd orașul este și 
reședință de județ, Școala generală nr. 2. Ani încercat 
poate, un sentiment de oarecare regret că fostul liceu a... 
retrogradat cumva în școală generală, dar numai aparent, 
fiindcă mîndria de a vedea niște siluete mai zvelte și mai 
luminoase, cu copii și cu profesori mai mulți, cu flori care 
inundau clase și laboratoare, compensase cu mult mai mult 
regretul. Era această mîndrie expresia uneia din surprizele 
revederii.

. Ca de obicei, un clopoțel agitat de un fost coleg, negria 
cios și simpatic, ne-a chemat în clasă, unde băncile ni s-au 
părut cam înguste și cam scunde, dar unde lumina, florile 
de pe pupitre și urarea de pe pinza sinilie care acoperea 
tabla — tot o ghidușie a organizatorilor, ca să nu asistam 
la demonstrații scrise cu creta - au reîntinerit chipurile pro
fesorilor, unii pensionari, alții funcționînd încă în licee con
duse de foști elevi de-ai lor, iar nouă, celor vreo 60 de re
uniți, ne-au adus în inimi și pe fețe măsura timpului pe 
cqre-l slujim.

(Continuare în pag. a lll-a)
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TELEGRAME
Tovarășul KIM IR SEN, secretar general al C.C. al Partidu

lui Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri ai 
R.P.D. Coreene, a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCL-, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, urmățoarea 
telegramă :

Draga tovarășe Nicolae Ceaușescu,
In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Co

reea și al guvernului R.P.D. Coreene, al poporului coreean și 
al meu personal, vă exprim mulțumirile cele mai sincere dum
neavoastră, și prin dumneavoastră Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Consiliului de Stat și Guvernului Re
publicii Socialiste România, poporului frate român pentru feli
citarea călduroasă adresată de dumneavoastră in legătură cu 
publicarea Declarației comune dintre Nord și Sud, pe baza ce
lor trei principii de unificare independentă și pașnică a patriei, 
propuse de partidul și guvernul nostru.

Poporul frate român a exprimat întotdeauna sprijinul deplin 
și solidaritatea fermă cu lupta justă a poporului nostru pentru 
retragerea trupelor americane din Coreea de sud, pentru reali
zarea unificării pașnice â țârii în mod independent și fără nici 
un amestec al forțelor din afară.

Și în prezent, partidul și guvernul dumneavoastră urmăresc 
cu’ mare interes lupta poporului nostru pentru unificarea țării 
și desfășoară o muncă intensă în activitatea sa externă in 
sprijinul cauzei unificării patriei noastre. Aceasta demonstrea
ză că dezvoltarea tot n^ai puternică a relațiilor frățești de prie
tenie și coeziune statornicite între partidele, guvernele și po
poarele noastre constituie un mare imbold dat luptei poporu
lui nostru.

Partidul și guvernul nostru exprimă profunde mulțumiri pen
tru nobilul dumneavoastră sprijin internaționalist

Mă bucur din toată inima de marile succese obțir.ute de po
porul român în lupta pentru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, si le adresez 
călduroase felicitări.

Convins că relațiile de prietenie și colaborare i: ;re partidele, 
guvernele si popoarele ambelor țări, bazate pe principiile mar- 
xism-lenini’smului si internaționalismului proletar, se \or ir.târi 
și dezvolta, vă ure? din toată inima dumneavoastră și poporu
lui român tot mai multe succese în activitatea viitoare.

Miercuri dimineața, tavarăsui 
Gheorghe Pana, merr.br j a! Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al CC 
al P.C-R-, s-a inulnrt ca de.e 
gația Partidului Cmuafrt Li
banez. formată di- to-.arăsii 
Nadim Ahou Samad. membru 
al Biroului Politic, secretar a! 
C.C. al PCL și Georges Batal, 
membra al C.C. ai P.C-L^ care, 
la invitația C.C al P.C.R, face 
o vizită in țara noa^trâ.

La intilnir? au partietpat. de 
menea, tovarășii Teodor Ma-

■ ■

CRONICA U.T.C
Delegația U.T.G condusă de tovarășul 
Marțian Dan s-a înapoiat in Capitală

Miercuri >-a Înapoiat fa 
Capitală delegația Uniunii 
Tînererc.ui Comunist coe- 
dusă de tovarășul Marțian 
Dan. prim secretar al C.C. 
al U.T.C^ ministru pentru 
problemele tineretului, rare 
la invitația Uniunii Tinere
tului Iugoslav a făcut o vi
zită In R.S.F. Iugoslavia.

.terr

'a

împăratul HAILE SELASSIE, a trimis tovarășului MCOLAE 
CEAUȘESCU, președintele Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, următoarea telegramă :

Apreciez profund mesajul pe rare Baeeleata Voastră a avut 
amabilitatea să mi-1 adreseze cu ocazia eiei de-a »0-a ani
versări a zilei mele de naștere. La rirdul meu. va t-ansm-.t 
călduroase urări de bine pentru sănătatea Excelenței Xoastre 
și pentru progresul continuu al țării prieiene

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene. 
GIULIO ANDREOTTI, a trimis tovarășului ION GHFORT-HI 
MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, următoarea telegramă :

S-A ÎNAPOIAT DE LA NEW 
DELHI George 
prim-adjunct al 
afacerilor externe, 
o vizită oficială in 
vitația guvernului

La s;
peni, erau ’ prezenți 
Gliga. adjunct al i 
afacerilor externe. 1 
superiori din M.A.E.

A fost de 
ambasadorul 
rești.

Macovescu. 
ministrului 

care a făcut 
India, la in- 

___  ____ acestei țări, 
•sire, pe aeroportul Oto- 
erau prezenți Vasile 

ministruRii 
funcționari

față V. K. Ahuja. 
Indiei la Bucu-

lej. au fost vizitate Centrul de 
cercetări nucleare de ta Troro- 
bay și Institutul de cereetârî 
fundamentale ..Tata" Oaspetele 
român a purtat discuții m dr. 
H. N. Sethna, președintele Co
misiei pentru energia atoaică, 
referitor Ia cooperarea româ”o- 
indiană in domeniul 
pașnice a energiei atomice pre
cum și cu directorul Institutu
lui de cercetări fundamerta'e-

j.

folosi:

transmite trimisul
Vă mulțumesc pentru cordialul mesaj pe care Excelența 

Voastră a binevoit să mi-1 transmită cu ocazia reconllimării 
mele ca președinte al Consiliului de Mir.i«'.r:.

convingerea că cooperarea între guvernele 
să se dezvolte, doresc să vă adresez, ia 
urări de succes in activitatea Dunnea-

Exprimîndu-mi 
noastre va continua 
rîndul meu, sincere 
voastră personală. iy. Co *ce

SUCEAVA

Larg interes pentru meciul
din „Cupa Davis- dintre echipele

României și Australiei

PATRU AȘI TATĂ IA1 TATA
Intîlnirea care va rămîne, indiscutabil, in istoria spart»- 

Iui românesc — este pentru prinia dată ciad țara naastră 
găzduiește o semifinală interzonală — dintre lemsaaenai ra- 
inâni și australieni se apropie de debut. Arena ^ProxrrKF 
încă de pe-acum trăiește febra marii preaaâere a spertaSaa 
alb. Sîntem în posesia a noi date, a noi declarații pe care 
ne grăbim să le împărtășim cititorilor naurL

In cursul zilei de ieri sportivii romani > 
făcut din nou, la ore diferite, antrenamente
vederea unei pregătiri corespunzătoare peatru marele men 
din „Cupa Davis44 pe care-1 vor susțtae, cam se țtie. ta 
sfîrșitul acestei săptămini, in după amiezile rilelor de smeri, 
bîmbătă și duminică. Ilie Năstasc. care a sosit marți seara, 
venind de la Dusseldorf, a jucat două setări ia cempeaia 
lui I. Sântei, iar I. Tiriac a jucat cu P. Mărmareama Ka- 
stralienii s-au antrenat fără spec talon, ca porțile iacii*' 
Antrenorul Neale Fraser a anunțat că va akătai feramgm 
doar joi la amiază, cu o orâ înaintea tragerii la sorț», • 
jocurilor, festivitate ce va avea loc de abia azi ta orele IxJt 
în sala de recepții a hotelului . țthenee Palace-. S-a ‘■la
bili* să se joace cu mingi „Dunlop“. Institutul meUwpiogir 
ne informează că vineri s-ar putea să pioni. Ia acest car 
terenul va fi acoperii cu o prelată. Toate amenajările de la 
„Progresul" — care-i vor spori capacitatea la circa <Itaa 
locuri — vor fi gata, potrivit promisiunilor constructorilor, 
vineri dimineața. Toate partidele acestui v®r
transmise. în direct și in întregime, de televiziune.

Redăm în cele ce urmează opiniile principalilor protago
niști ai meciului. Deci, patru ași ai sportului alb față-n 
față.

le er.

a
tr.

Ilie Năstase

„PRIMA ȘANSA
APARȚINE 

ECHIPEI
NOASTRE4*

în finala „Cupei Davis* 
<âm cu echipa S.U.A. și 
Spania, care, după părerea 
mea. are prima șansă, intrvd: 
meciul se joacă la Barcelona. 
Un curtat pentru public: roi 
am susținut partide dificile în 
deplasare și ceste tot ne-am 
lăudat cu publicul nostru. Am 
dori ca și de data 
soectatorii să nu se dezmintă, 
sâ dea dovadă de sportivitatea 
si competența apreciate de te- 
nismenii care au jucat la not

re-
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CONTRIBUȚII
In mod cert, în ultimul timp se observă un reviriment 

al fenomenului estetic românesc, atit în extensiune cit și în 
profunzime.

( Acum, în preajma celui de-al Vll-lea Congres de estetică
/ a cărui gazdă va fi Bucureștiul, vrem să subliniem cjteva 
J din reușitele și direcțiile semnificative ale esteticii româ

nești. In acest scop ne-am oprit asupra citorva lucrări, 
credem noi, reprezentative pentru școala românească și

11 anume: ..Poetica matematică- a semiologului Solomon Mar»
L cus. definitorie pentru direcția structuralistă, ..Stil și expre-
I sivitate poetică" de Ștefan Munteanu care aduce un punct 

de vedere nou în studiul stilisticii, ..Conceptul modern de 
poezie- al lui Matei Călinescu. o solidă si în același timp 
subtilă cercetare din perspectiva istorică asupra poeziei, 
remarcabil prin dialectica fină a ideilor și, în sfîrșit, „Pro-

(> legomene la o poetică marxistă- de Mihai Grădinaru, lucrare
i* de pionierat, remarcabilă în felul său, cărți asupra cărora
L cîțiva studenți își spun opiniile.
I PETRE MCOLAU

asistent universitar

SOLOMON MARCUS:

POETICA MATEMATICĂEDITURA ACADEMIEI R.S.R.
Intr-un cadru de veritabilă 

I ecloziune a studiilor de poetică, 
școala românească iși aduce 
. jntribuția ei poate cea mai re
marcabilă prin lucrarea lui So- 
-mon Marcus, „Poetica mate

matică-. Scopul cărții, așa cum 
declară chiar autorul, es.te, în 
□rima parte (cap. I—VII) de a 
r-aliz^ modelarea matematică a 
'mbajului poetic, iar in cea de-a 
dna fcap. VIII) o încercare de 
semiologie a teatrului. S. Mar
cus pornește cu demonstrația 
de Ia ideea mai veche a limba- 

poetic înțeles ca limbai 
dt iant și de la dicotomia fun
damentală in semantică. ,.de- 
-c:a: iv-conotatjv*. Spre deose
bire nsâ de R. Barthes și J. 
Cohen, cercetătorul român il 
cor.cepe ca o deviere față de 
••.mbajul științific și nu față de 
cel uzual, care este eterogen si 
deei mai greu de formalizat. 
într-o seară a complexității se
mantice. limbajul matematic ar 
reprezenta gradul zero, adică 
pur denotativ, iar cel poetic 
punctul de maximă conetație-

Prin comparația celor doi poli 
ai limbajului sin: stabilite o 
sene de □ereehi opozante, per
tinente. care dau o primă ima
gine. la nivel descriptirist, a 
trăsăturilor discursului poe

tic. Astfel, spre deosebire 
de limbajul științific. rațio
nal. artificial, traductibil, nu- 
mărabil. transparent, tranzi
tiv .etc.. cel poetic este afectiv, 
natural, netraductibil, nenumă- 
rabil, opac..reflexiv etc. în con
tinuare autorul încearcă o axio- 
matizare a principiilor și opozi
țiilor stabilite, prin modelarea 
logică a unor aspecte esențiale 
referitoare la natura acestui 
limbai și a figurilor care-1 stră
bat, pe baza unor structuri jna- 
tematice deterministe. Ca texte 
de analiză sint alese poezii de 
Mihai Eminescu.

A doua parte. „Metode ma
tematice in studiul teatrului” a- 
duee una din cele mai originale 
contribuții intr-un domeniu des
tul de puțin ce-cetat. semiolo
gia teatrului. Autorul reușește 
un model integral al operei dra
matice, avind ca texte de bază 
,.O scrisoare pierdută**, ..Su
flete tari- și „Ultima oră *, mo
del care ține seama in special 
de structura scenică a piesei, 
reușind să ce desprindă de tira
nia textului dramatic, a peri co
lului ,-literaturizării-.

PAUL DUGNEAXU

ȘTEFAN MUNTEANU:

STIL Șl EXPRESIVITATE 
>3,a° POETICĂEDITURA ȘTIINȚIFICA

ROMANEȘTI
MATEI CĂLINESCU:

CONCEPTUL MODERN 
DE POEZIEEDITURA EMINESCU

Autorul iși propune să ana
lizeze etapele de cel mai mare 
interes în formarea unei noi 
structuri poetice proprii poe
ziei moderne. După citeva ca
pitale introductive,. în care în
cearcă o sintetizare a princi
palelor aspecte ale lirismu
lui aflat sub semnul esteticii 
expresiei (B. Croce — Este
tica), iși concentrează atenția 
asupra a două probleme fun
damentale ale poeziei moderne:, 
care este nucleul generativ al 
adevăratei poezii $i caracte
risticile limbajului poetic și ale 
conștiinței lingvistice a poeți
lor moderni.

In tratarea celei dinții M. 
Călindseu procedează la o cer
cetare diacronică a principa
lelor teorii pină la cele apărute 
in secolul nostru.

O atenție deosebită este acor
dată doctrinei imaginative ai 
cărei adepți sint, de drept și de 
fapt, inițiatorii $! propagatorii 
lirismului modern. Apărută ca 
o reacție împotriva expresivită
ții pe care romantismul reușise 
să o discrediteze prlntr-un reto
rism exagerat, ea a constituit 
obiectul studiilor teoretice ale 
unor personaje ilustre din des
cendența poeziei moderne (care 
au și ilustrat-o de altfel) : Co
leridge, Baudelaire, . Mallarm© 
etc. Asupra ideilor acestora in
sistă autorul căutînd, nu fără 
succes, să le alinieze logic (în 
ciuda marilor deosebiri dintre 
ele) în scopul atingerii genera
lizării necesare constituirii con
ceptului.

Din analiza atentă a diverse
lor manifestări și interpretări 
ale principiului imagiftativ M.

Călinescu reușește să stabi
lească liniile de forță pe care 
toți aceștia se ordonează și care 
sint totodată și caracteristicile 
poeziei moderne. Este intere
sant de observat că abordir.d 
într-o asemenea manieră mate- 
rialul istoric-literar. autorul sta
bilește corespondențe aproape 
spectaculoase între manifestă
rile literar? prin tradiție anta
goniste, ceea ce-i permite sâ 
fundamenteze id ea de conti
nuitate a efortului poetic al di
feritelor generații.

O caracteristică a poeziei mo- 
darne ar fi și asimilarea unor 
procedee de expresie ținînd du 
domeniul altor arte ca : muzica 
(simbolismul). pictura (imagis- 
mul pictural nedescriptiv 
gen Ezra Pound și T. S. Eliot), 
sau chiar pe terenul prozei și 
jurnalisticii, al științei și teh
nicii (futurismul).

Autorul își încheie studiul cu 
un capitol consacrat conceptului 
de poezie modernă în literatura- 
română- Datorită faptului că1 
poeții români s-au ocupat in 
special cu creația și doar acci
dental cu teoretizarea, alături 
de ei figurează critici reputațj 
ai școlii românești ale căror a- 
firmații șint folosit? ca ipoteze 
în vederea închegării unei de
monstrații care să dovedească 
existența unei concepții mo
derne de poezie. Consecvent 
metodei sale lipsite de preju- 
decShi, M. Călinescu ne oferă 
mo^re dintr-o posibilă istorie a 
literaturii române, una care ne 
lipsește.

G. TUDOR

MIHAI GRĂDINARU:

PROLEGOMENE LA 0 
POETICĂ MARXISTĂ

EDITURA JUNIMEA

Indiferent ce surprize ne 
zervă sorții, prima șansă apar
ține echipei noastre. A om În
vinge cu 5-0 și ne vom califi
ca pentru a treia oară în fi
nala „Cupei Davis-. După cite 
știu, Tiriac este mai reținut, 
ca întotdeauna. Nu este cazul 
acum cînd și el și eu deținem 
o foarte bună formă sportivă, 
în privința titularizării jucăto
rilor australieni, eu cred că 
vor fi preferați Dibley și Arr- 
derson deși, duoă părerea mea, 
John Cooper, de care am fost 
învins la Sydney (pe teren cu 
iarbă), în 1970, este cel mai 
complet jucător australian. Aș
tept să mă revanșez, deoarece 
aici la București jucăm pe te
ren cu zgură. Cred că în cea 
de-a doua semifinală interzo
nală, echipa Spaniei are sanse 
mari de a se califica în dauna 
S.U.A. Spaniolii dispun de o 
formație mai puternică, mai 
omogenă.

John Cooper

„APRECIEZ
MULT

ADVERSARII, 
DAR CRED ÎN

VICTORIA 
NOASTRĂ44

amîncă din momentul cînd 
aflat că vom juca la București, 
și eu și colegii mei am primit 
cu multă plăcere acest lucru.

ATIT DE
DIFICIL...44

Cele două echipe se intL- 
nesc pentru prima oară in 
„Cupa Davis-, iată de ce cred 
că un oronosric e un lucru atit 
de dificiL Orice jucător crede 
în victoria proprie. Pot să vă 
soun că îrr.i place ambianța 
din țara dv., interesul oameni
lor. pentru acest meri. La an
trenamentul de marți după a- 
miază erau sute ,ce earnerJ în 
tribune, zeci de copii m-au 
asaltat sâ le dau autografe. Aș 
vrea să-i Uigur, în orice caz. 
ue iubitorii tenisului dir. Româ
nia că vor vedea un meci 
mare...

V. CĂBt LEA

Ion Tiriac

mai puternică, mai

„CEL MAI GREU
I

JOC DIN I
„CUPA DAVIS44
In ultimii ani noi am susți

nut meciuri foarte dificile, mai 
toate pe terenuri străine. Ju
căm pentru prima oară un meci 
cu asemenea miză pe teren 
propriu. Acest lucru mă deter
mină să apreciez că este cel 
mai greu joc al nostru din 
„Cupa Davis“ și ca echipa 
noastră are o misiune dificilă. 
Aceasta pentru că echipa au
straliană prezintă un lot valo
ros și antrenorul are mai multe 
soluții în alcătuirea formației. 
Sper să ne calificăm printr-o 
victorie obținută la limită cu 
3-2 pentru că n-ar fi exclus să 
pierd un punct sau chiar două. 
Dacă nu va fi așa. va fi cu atî1 
mai frumos. Noi am prefera ca

I
I
I

I

I
I
I

(Urmare din pag. I)
tării din munții Bisocii. Alexan
dru Odobescu ne poartă, astfel, 
cu un secol în urmă, prin a- 
ceste spații și ne cheamă să le 
admirăm.

Intr-o perioadă in care litera
tura se miadrește cu mari crea
tori, intr-o epocă in care scriu 
Eminescu, Creangă și Caragiale, 
trăiește, știut doar de cițiva 
prieteni, un călător însetat de 
necunoscutul și frumusețile na
turii : Calistrat Hogaș. Citeva 
sute de pagini vin să-l confirme 
ca pe un sensibil observator al 
munților Moldovei. La el natura 
devine copleșitoare, subjugă 
simțurile.

Prin Mihail Sadoveanu însă, 
se înregistrează trăirea cea mai 
intensă și mai complexă a spa
țiului : orizonturile se dilată, 
cimpia devine o plută in imen
sul ocean al soarelui și al ploi
lor lungi de toamnă, muntele, 
acoperit de o vegetație opulentă, 
trăiește dramele abia bănuite 
de conștiința omului. Uneori, 
natura este un preludiu al tra
gicului (Păcat boieresc, Ion

Ursu), alteori, zăpezile hiperbo- 
reene punctează și condamnă o 
realitate socială. sBordeieniih

Partidele de vinâcoare. cam
paniile de pescuit in apele Mol
dovei gi ale Deltei sint un prilej 
de a pătrunde încă o dată in 
spațiul mirific al naturii. Dar, a- 
semenea eroilor, pătrundem și 
noi cu ochii deschiși, eu simțu
rile și conștiința încordate, savu- 
rind din plin aspritatea sau trăi
rea molcomă și odihnitoare a 
naturiL

Ca nimeni altul, Sadoveanu a 
știut că pătrunderea în tainele 
naturii este un examen al con
științei in primul rind. Felul in 
care eroii săi privesc un mun
te. sau tăcerea cristalină a apei, 
sau arborii pădurii, ii așează in
tr-un univers moral. Simpla 
contemplare a peisajului, prin 
reacțiile la care el dă naștere, 
definește cum nu se poate mai 
bine raportul dintre om și na
tură. Arta de a ..portretiza- na
tura. de a-i defini policromia și 
vastitatea, capătă la Sadoveanu 
valențe fabuloasă. In acest fel 
proza lui este poate .expresia 
supremă a legăturii dintre ființa

Socialiste. Alexe Popeeeu, 
adjupet al ministrului
educației și învățâmîntu- 
IuL conf. univ. Dr. Greorghe 
Achiței rectorul Institutului 
de arte plastice „Nirolae Gri- 
gorescu- din București. I» 
Traian Șteranescu. președin
tele Consiliului U.AJ5-R-, Ana 
Maria Muzites u. șef al sec
ției de artă de la Institutul 
de studii sud-est europene. 
Mihai Vasiliu. prodecan al 
Facultății de Teatru din 
BucureștL

In aceiași timp aint prevă
zute excursii de documentare 
în Nordul Moldovei, activi
tăți de creație, seri de poezie 
și teatru, vizionări de filme 
realizate de studenții de la 
Facultatea de cinematogra
fie, regie și operatorie, alte 
acțiuni distractive și sportive 
de vacanță.

Expunerile din prima zi au 
fost susținute de Eugen Flo- 
resej. redactor șef al ziaru
lui „Srinteia tineretului- și 
conf. unit'. Dr. Gheorghe A- 
rhiței. rectorul Institutului 
da arte plastice ..Nicolae Gri- 
gorescu- din București.

IOX BELDEANC

conștientă și geografia unui spa
țiu in care există premisele de 
manifestare ale acestei con
științe.

Pierind de la această consta
tare. de bună seamă că și eroii 
lui Rebreanu iși consumă dra
mele conștienți că pășesc peste 
o cimpie noroioasă, sub niște

Operir.d da la iacepat cu li
mitări succesive. impose de 
materialul ex»rem de bogat și 
eterogen, orec zir.du-și r.ance- 
tat poziția d-^ueeti^. polemi- 
tnd cu pas.zr.e m sulistiocr-i 
și ligvișts repjtați autorul a- 
junge la • def-r. ție ară a 
conceptului ce-’ tr.tereseazâ — 
expresivitatea poetică.

Dar înainte de -ceasta avem 
de semnalat un excelent stu
diu diacronie, sabintitulax de 
autor cu modestie .Schiță is
torică". Spirit lucid. Șt. Mun
teanu desenează cu mina si
gură contururile principalelor 
concepții despre st’H, de Ia reto
rica antichității pină la stilis
tica structuralistă, reușind sâ 
găsească puncte de contact 
intre diverse directi.

Stilistica românească ocupă 
în lucrare un loc însemnat. $ț- 
Munteanu procedează și aici 
remarcabil din punct de vedere 
a. sistematizării materialului. 
Sint trecute in revistă principa
lele preocupări de stilistică, de 
la I. H. Ridul eseu (1«1. Gra
matica poeziei) și pisă la L 
Coteanu. O atenție deosebită Ii 
este acordată lui Tudor Vianu, 
care a reușit să spulbere cu o

argumeniave strtnsă falsul ho
tar intre stilistica lingvistică și 
cea literară, trasa: mai de mult 
de Ch. Bally.

O imagine a tendințelor ac
tuale » divergente din dome
niul stilisticii ne este prezen
tată in capitolul lucrării inti
tulat ..Orientări actuale**. In 
fața diversității de direcții șt 
metode, limitarea amptiiui de 
cercetare este o condiție nece
sară și autorul studiului In dis
cuție iși restringe aria cerce
tării la limba artistică actuală 
pe baza conceptului de expre-' 
sivitate poetică a cărui funda
mentare lingvistică, psiholo
gică și estetică o face in alte 
două secțiuni ale cărții-

Rez uitatele cercetării teore
tice sint experimentate de au
tor pe textul literar, ceea ce ne 
dă prilejul să remarcăm un ex
celent comentariu stilistic al u- 
nui fragment din ..Luceafărul“ 
alături de altele la fel de per- 
t mente din Bl aga. Sadoveanu. 
Argheai, Odobescu.

VALENTIN FEURSTEIN

lică, epocă a socialismului, oferă 
un cimp larg de inspirație și 
afirmare prozei. Omul a apărut 
intr-o natură aspră și neîndu
rătoare. s-a dezvoltat sfidind u- 
neori anumite legi sau elemente 
ale ei. Acum activitatea «a crea
toare devine din ce m ce mai 
vizibilă, din ce in ce mai mult.

era nimeni »au nu se întlmpla 
nimic azi s-au descătușat ener
gii colosale, lucrurile acestei 
lumi s-au modificat în chip e- 
sențiaL In centrul tuturor aces
tor schimbări din „natură- stă 
omul, creatorul peisajului civili
zației socialiste.

SENTIMENTUL NATURII
nori cenușii, elemente care 
punctează măsura tragismului. 
Astfel, in afara cadrului perso
nal in care se consumă realita
tea. în afara cadrului social care 
poartă cauza și măsura obiecti
vă a realității, mai există un 
cadru, — cel natural — subordo
nat celui social și care repre
zintă seismograful acestei reali
tăți.

Marile transformări sociale și 
economice din perioada postbe-

din punct de vedere obiectiv, na
tura capătă niște proporții 
subiective. Factorul social devi
ne elementul propensiv. Natura 
nu-și poate schimba legile de 
manifestare, dar aceste legi pot 
fi folosite tot mai mult de fiin
ța umană, in folosul ei.

Bărăganul lui Odobescu nu 
mai este decît o frumoasă și 
sălbatică închipuire, Natura vă
zută de Sadoveanu a căpătat o 
altă înfățișare. Acolo unde nu

Se simte deci nevoia de a zu
grăvi aceste transformări, se 
simte nevoia de a exprima a- 
ceastă natură, mărturisitoare 
rr-'.i mult ca oricînd a gindului și 
acțiunilor omului.

Intr-un asemenea context, de 
un destin aparte se bucură pro
za lui Geo Bogza. Există a iei o 
sublimare a spațiului, există o 
trecere gravă și solemnă peste

Mihai Grădinaru se anga
jează intr-o vastă și nuanțată 
cercetare, susținut# pină la li
mita pedanteriei, dorind să sta
bilească o trusă conceptuală 
pentru ontologia marxistă. Su
gestiile sint căutate pină la filo
zofii presocratici (ginditorii 
greci matinali), care au comun 
cu marxismul punctul de ve
dere exterior metafizicii. „Poe
tică. spune autorul, ar fi trebuit 
atunci sâ se numească o disci
plină care ar fi tratat despre 
frumos, despre esența artei, 
creatori și opere de artă, des
pre raporturile și ierarhia lor 
ontologică, dacă apariția unei 
discipline filozofice in acea pe
rioadă este imaginabilă-. Poe
tica se opune, in studiul lui M. 
Grădinaru. esteticii.

Efortul teoretic al lucrării se 
concentrează, după ce eșafoda
jul conceptual a fost conturat, 
asupra determinării esenței, o- 
riginii și sferei creației artis
tice.

Arta, înțeleasă ca facere, ge
neză, trecere din ascuns in dez
văluit, se identifică cu firea. 
Raportarea conceptului ontolo
gie despre muncă la cel adec
vat artei este posibilă prin mij
locirea fundamentului lor co
mun : materia. Capitolul final 
încearcă o afirmație îndrăz
neață : ..Muncitorul este poe
tul-, m sensul că firea este 
creație, iar el este omul care 
stabilește o corespondență cu 
poezia originară, stabilește dia
logul silențios al firii cu fiindul. 
„Muncitorul înțelege tehnica nu 
ca simplu proces de fabricație, 
ci ca dezvăluire". Evident, este 
implicată o ridicare de la pla
nul ontic la cel ontologic.

Din această perspectivă asu

pra artei ca geneză rezultă 
două consecințe : creația artis
tică propriu-zisă este posibilă 
numai in urma apariției conști
inței ontologice ; coesențiali- 
tatea. artei și gîndirii, avind 
ca implicație partinitatea .artei.

Demersul critic poate da, în 
această situație, criterii sigure 
(excluzînd labilul gust) care să 
departajeze arta autentică de 
ceea ce se proclamă astfel în 
mod neîntemeiat. Este vorba, 
de fapt, de două etape :

1. Menținerea in discuție nu
mai a operelor în care conștiința 
autorului a stabilit o legătură 
cu firea, a adus in deschis ceea 
ce nu era vizibil. -

2. Diagnosticul diferențial 
care stabilește in ce raport șt 
află gindirea creatorului operei 
de artă cu firea care i s-a dez
văluit. Acest al doilea criteriu, 
ținînd seama de condițiile con- 
cret-istorice, permite stabilirea 
poziției ideologice din care o a- 
numită operă de artă iși ex
trage substanța.

Mihai Grădinaru exemplifică 
utilitatea criticii ontologice 
marxiste prin șase analize dc 
text poetic, dintre care numai 
primele trei, dedicate trage
diei antice, iui Holderlin și iu. 
Eminescu, sînt deplin reușite și 
convingătoare.

Cu tot abuzul de scrupulozi- 
tate filologică și in ciuda difi
cultății lecturii, dincolo de 
numeroasele și stupidele greșeli 
tipografice, cartea Iui Mihai 
Grădinaru este un prilej de me 
ditație și o sugestie metodolo
gică argumentată.

LUCIAN HANU

realitatea muntelui, peste reali
tatea apelor. Artistul este preo
cupat să găsească esența spațiu
lui în mijlocul căruia s-a aflat 
un timp, manifestindu-se din- 
cola de modul doar contempla
tiv.

La Geo Bogza. un anume 
cadru din natură descoperă, 
consolidează, sau dezlănțuie un 
întreg cosmos in conștiință. Al
teori, un simplu element devine 
un cosmos ; domină și subjugă 
întreaga realitate a cadrului.

De o factură cu totul deose
bită sînt descrierile de natură 
ale lui Pop Simion. Mai mult 
povestiri-eseu, mai mult atinse 
de tentația teoretizării, comunic 
că existența ciudată și solemnă 
a Maramureșului al cărui sim
bol rămîne poarta : poarta în
săși fiind o creație a omului și 
a naturii deopotrivă.

Gen deosebit în proza română, 
gen în care strălucesc nume ca 
Alexandru Odobescu, Mihail 
Sadoveanu, sau Geo Bogza, des

crierea de natură este în primul 
rind un act de patriotism, pent: y 
că a descrie munții, cîmpiile si 
apele țării. înseamnă în același 
timp a-i și iubi. Relația om- 
natură, capătă astfel expresia 
cea mai adincă.

Alături de reportaj, descrierea 
peisajului devine o necesitate în 
orizontul spiritual al omului de 
azi. Sentimentul naturii, al a >- 
lei naturi în care omul se face 
din ce în ce mai prezent este o 
categorie afectivă pe care proza 
contemporană o poate cultiva cy 
mai multă generozitate. Rîno’u- 
rile noastre n-au dorit decit să 
reamintească o tradiție presti
gioasă a scrisului românesc 
Pare de mulți socotită perima ia 
de vreme ce azi obiectul ei, 
nștura, este foarte rar explorat.

Civilizația noastră socialistă 
are nevoie de multe condeie 
care s-o exprime și sub acest 
raport astfel îneît „descriere® 
de natură» să devină cu adevă
rat o meditație gravă și reșpon» 
sabilă asupra realităților pre< 
zentului.

merr.br
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Valorificarea superioară 

a materiilor prime 

$i materialelor

PRODUSE NOI SAU
MODERNIZATE

(Urmare din pag. ?) 

metan. Iată numai cîteva e- 
«emple.

La inițiativa tinerilor ingineri 
Teodor Goari și loan Călugări- 
țoiu, un grup de tineri munci
tori și maiștri din cadrul secției 
de azotat de amoniu au trecut 
la asimilarea a doua sortimen
te de nitrocalcar, un îngrășă- 
niînt, produs solicitat intens de 
diverși beneficiari. Adaptarea 
instalației vechi pentru noul tip 
de produs s-a făcut, datorită 
soluțiilor tehnice ingenioase, cu 
cheltuieli extrem de scăzdte 
prin intermediul creditelor de 
mică mecanizare. Jumătate din 
capacitatea de producție a sec
ției a fost deja reprofilată pen
tru fabricarea unui produs nou, 
superior, a cărui cerere pe pia
ța mondială a crescut în ultima 
perioadă în proporție geome
trică.

Deși producția de îngrășămin
te a Combinatului reprezintă 
circa 70 la sută din capacitatea 
sa, un loc foarte important în 
eforturile de valorificare supe
rioară a fiecărui gram de ma
terie primă, este acordat utili
zării cît mai rentabiie a subpro
duselor, realizate în Combinat. 
Astfel, pe baza unei soluții teh
nice simple care a necesitat in
vestiții de numai 50 000 lei, un 
grup de tineri specialiști din 
combinat condus de inginerul 
Silviu Bogdănescu, el însuși în 
vîrstă de 30. de ■ ani, a reușit 
asimilarea îh - producție- a*aceta«T 
tului de butii pe baza acidului 
acetic și a butanului — semifa
bricat existent în combinat. 
Prin intrarea în producție a a- 
cestei instalații s-a reușit aco
perirea în întregime în țară a 
necesarului de acetat de butii, 
produs extrem de important în 
industria lacurilor și, vopselelor 
care pînă nu de mult se im
porta. Pe baza unor cercetări e- 
fectuate în colaborare cu cerce
tătorii Institutului politehnic 
București și ai Institutului de 
cercetări pentru macromolecule 
și polimeri „Petru Poni“ din 
Iași s-au introdus în fabricație 
noi sortimente superioare de po- 
Uiacetat de vinii cu care combi
natul a reușit deja să se impu
nă pe piața mondială.

O altă inițiativă a tinerilor 
din Combinat: modernizarea 
producției de catalizatori pentru 
conversia metanului, fază im
portantă în obținerea industria
lă a amoniacului. Noul produs 
poate fi utilizat în toate fabri
cile de amoniac din țară, elimi- 
nînd importul extrem de costi
sitor. Tot în domeniul producți
ei de catalizatori au fost înche
iate cercetările pentru recupe
rarea nichelului ' și vanadiului, 
din catalizatori uzați. în acest 
mod se va putea renunța la im
portul acestor metale necesare

fabricării de catalizatori reali- 
zîndu-se însemnate economii 
valutare.

Contribuția adusă de specia
liștii combinatului la valorifica
rea cit mai înaltă a materiei 
prime este însemnată. Numai in 
primele 6 luni ale anului va
loarea produselor noi și mo
dernizate reprezintă 18 la sută 
din valoarea totală a produc
ției marfă.

Evident, aceasta nu reprezin
tă decît un început, subliniau 
interlocutorii mei. Ambițiile 
specialiștilor combinatului, în 
marea ior majoritate tineri (de 
altfel media de vîrstă pe între
gul combinat se situează sub 25 
de ani) țintesc mult mai depar
te. în laboratoare și pe instala
țiile pilot sînt experimentate 
noi tipuri de îngrășăminte și de 
stimulatori biologici cu calități 
superioare, cu utilizări specta
culoase.

Sînt în curs alte cercetări 
care vor permite recuperarea 
unor importante cantități de 
produse din apele reziduale, 
preîntîmpinfnd și diminuînd tot
odată considerabil pericolul po
luării mediului. După cum îmi 
mărturiseau chimiștii Combina
tului craiovean dorința lor este 
de a gospodări cît mai bine 
fiecare gram de materie primă, 
de a-1 valorifica la maximum, 
sporind astfel necontenit avuția 
națională.

Cu atenția încordată asupra frezei, pentru a nu „admite' 
mașinii erori nici măcar de ordinul micronilor.

FOTO-ANCHETA NO ASTRA

în primele ore ale programu
lui de lucru ne-am aflat ne 
platforma industrială Pipera. 
Eram pregătiți să ne întîlnim 
aici cu circa 50 de specialiști, 
majoritatea ingineri, repartizați 
în producție, în cercetare și 
proiectare. Era ziua în care pri
meau ..botezul" muncii, de după 
studenție, cînd calitatea lor de 
absolvenți se convertea în aceea 
de salariați. O zi încărcată de 
semnificații pentru proaspeții 
specialiști, așteptată de ei și de 
cei al căror colectiv de muncă 
îl întregesc. Și care merită ridi
cată la rangul de eveniment!

A fost un eveniment ?
La C.I.L. Pipera, nu. Din lip

să de... protagoniști și pentru 
că absența le-a fost motivată 
cu ușurință. Ar fi trebuit să 
răspundă prezent 10 specialiști.

trecuți pe ștatul de salarii de 
la 1 august, la I.S.P.E. Ne-.au 
fost prezentați de către ing. di\ 
Cornelia Burducea, directorul 

de 
Des- 

ei. inginerul 
ne-a vorbit în 

l-a avut stu-

tehnic, pentru care erau 
acum vechi cunoștințe, 
pre unul dihtre 
Viorel Șerban, 
mod ’ deosebit : 
dent și l-a primit in institut ca 
șef de promoție. Șeful acesta 
de promoție al secției centrale 
nucleare — Facultatea de ener
getică București — este un bă
iat tinăr. rezervat și foarte e- 
moționat de această primă zi de

Iași va asocia întotdeauna pri
ma zi de muncă cu prima lu
crare care-i poartă semnătura.

— Sînt foarte mulțumit de 
locul meu de muncă, am știut 
încă de la repartizare că voi 
lucra strict în specialitatea 
mea. I.S.P.E., institutul nostru 
— am dreptul să-1 numesc ast- 

. fel. — a practicat cererea de 
/- spBeiâlîsti - îretr-pq mod foarte 
'■ modern* —* erecf- eu. Nu o ce

rere numerică, ci pe specia
lități distincte, încît noi să 

'nu facem altceva decît am în
vățat.

Spunem un lucru foarte grav, 
poate : evenimentul lui 1 au
gust. cînd promoția de absol
venți care urma să pună înain
tea numelui particula ING.. a 
.fost diminuat de niște prezen
tări îndeajuns de singulare. 
Cel puțin în unitățile în care

al doilea popas, 
LA I.C.P.I.L. PRIMA ZI

„EU EXECUT,
EU CONTROLEZ,
EU RĂSPUND"
(Urmare din pag. I)

lui pneumatic. Tot aici s-a a- 
plicat un procedeu de stabili
zare a suspensiei șarjelor LB 
standard și ignifug cu și fără 
deșeuri și s-au adus îmbunătă
țiri reactoarelor de ABS pentru 
fabricația modificată a unor co- 
polimeri. Autorii — un colectiv 
tinăr de inovatori, care în anii 
trecuți au adus întreprinderii 
în același mod, economii de 
peste 5 milioane lei.

Aceleași preocupări le-am în- 
tilnit și la secția de cauciuc, 
unde, prin grija și priceperea 
unui alt colectiv de entuziaști, 
degazarea latexului în cascadă 
se face în condiții mult îmbu
nătățite. La secția butadienă, 
calitatea superioară a produse
lor se datorește, de asemenea, 
unor îmbunătățiri recente în 
funcționarea scruberelor prin 
care se aduc și importante e- 
conomii de reactivi.

La Borzești, ca și in alte în
treprinderi cu profil asemănă
tor, în cele mai dese cazuri 
răspunde de calitatea produsu
lui colectivul care elaborează 

șarja". Omul, ca unitate, e o 
rotiță din angrenaj. Acesta e 
specificul locului de muncă. 
Dar cu cit oamenii au o mai 
mare exigență față de ei înșiși 
și față de cei alături de care 
lucrează, cu atît mai puternic 
și mai destoinic este întregul 
colectiv. Un fapt demonstrat cu 
pasiune și convingere de petro- 
chimiștii de pe Valea Trotușu- 
lui, prin această inițiativă — ,.eu 
execut , eu controlez, eu răs
pund" menită să ducă la creș
terea răspunderii tinerilor pen
tru ridicarea calității produse
lor.

— Cum e prima zi de ingi
nerie, Nicolae Pădure ?

— Ca un curs introductiv în- 
tr-o materie nouă., Inginerul 
șef al sectorului, tovarășul Ște
fan Șasu, a făcut oficiul de pro
fesor și m-a ciștigat de la în
ceput.

— Alți colegi și-au amînat 
prezentarea, prelungindu-și ul
tima vacanță. N-ai fost tentat 
s-o faci ?

— Nu. împreună cu soția, 
fostă colegă de bancă și cole
gă de... nota 10 la proiectul de 
diplomă, ne-am prezentat chiar 
cu o zi înainte. Eu aici, ea la 
Institutul de 
transporturi.

într-un alt 
tului, jurista ___  _  ,
Caragea este prezentată celor 
cu care va lucra. Nu poate 
preciza, dacă curiozitatea pen
tru a-și cunoaște noul loc de 
muncă ori spiritul de disciplină 
au generat punctualitatea pre
zentării. Poate amîndouă. Cert 
este că a ținut ca prima zi de 
muncă să /ie cea de pe ordi
nul de repartiție. La 1 august a 
aflat ce va avea de făcut ca 
jurist-consult și din 2 august 
începe munca efectivă.

Am avut „șansa" să mai fa
cem cunoștință cu doi ingineri

proiectări pentru

sector al institu- 
Cornelia Panduru

I

DE MUNCA
muncă. Obișnuiți cu justificări
le primite o dimineață întrea
gă pentru aminarea prezenței 
la posturi îl întrebăm de ce 
s-a grăbit.

— M-am grăbit ? Am venit 
cînd trebuia. Ba chiar înainte, 
să-mi fac formele. A fost ulti
ma mea vacanță de student, 
acasă, la țară, în județul Alba 
Am tras bine cu coasa, și asta 
a fost cu totul altceva decît 
calculul diferențial ori limbaje
le de programare de care am 
avut nevoie la lucrarea de di
plomă. La drept vorbind, mi-ar 
fi plăcut să rămin pe aproape 
de casă. Dar cum în județul 
Alba specialitatea mea nu are 
încă aplicare... In București sînt 
cu fratele meu. inginer vechi de 
doi ani.

Ing. Ovidiu Apostol, absolvent 
al Facultății de energetică din

am fost noi în această zi. Și 
pentru ca afirmația să nu pară 
gratuită, iată o minută a raidu
lui nostru.

Uzinele 23 August. Interlocu
tor, ing. Constanța Petre, șefa 
serviciului salarizare.

— Am cerut 39 de specialiști. 
Ne-au fost repartizați, 10. S-au 
prezentat, doi...

Refacem cu chiu cu vai cal
culul, și reiese că, de fapt, uzi
nei i-au fost repartizați 16 spe
cialiști. ” • •
plus și 
lozofie. 
zentat 
dar nu 
lui, rătăcit 
imensitatea 
doilea subinginer, a adăugat la 
actul de repartiție și cererea de 
negație, deși, de bună voie și 
nesilit de nimeni a ales uzina.

Ba chiar s-a anunțat în 
un absolvent de la...
De
un

am

.. fi- 
prezentat. s-a pre- 
singur subinginer. 
putut da de urma 
pe undeva. prin 

uzinei. Cel de-al

..Da, s-a prezentat ing. Bodolean 
ion, unul djn cei doi absolvenți 
care mi-au fost repartizați în sec
ție. L-am învoit insă să-și mai re
zolve din problemele personale..."

Cu părere de xău, inspectorul 
principal în probleme de personal 
al U.C.P.I.L., are în față un dosar 
cu foi de repartiție și nu pe cei 
29 de specialiști, care urmau să fie 
prezenți, ia 1 august. Dintr-o ex
periență mai veche, speră că pînâ 
la 1 septembrie vor veni cu toții.

Inginerul Constanța Petre, șefa 
serviciului salarizare, care face o- 
ficiul de a-i primi pe absolvenți : 
„s-au prezentat doi absolvenți, se 
vor prezenta și ceilalți peste cite- 
va zile. Acum își asigură actele, 
fisa medicală, iar toate astea du
rează..."

U. m. cugir: PRIN FOLOSIREA MAI EFICIENTA
A SPATIILOR PRODUCTIVE: 6 900 000 TEI

PRODUCȚIE MARFĂ PESTE PLAN
Prm folosirea mai eficientă a spațiilor pro

ductive și a utilajelor, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii de la Uzina mecanică din Cugir au 
obținut, în perioada ianuarie—iulie, succese 
remarcabile, concretizate în depășirea planului 
producției marfă cu peste 6 900 000 lei. Ei au 
livrat, astfel, în plus 1100 mașini de cusut, 
1524 mașini electrice de spălat rufe, mașini- 
unelte de prelucrat metale prin așchiere și alte 
produse.

Uzina de utilaje și piese de schimb

îndeplinirea ritmică și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor asumate în între
cerea socialistă, cît și ridicarea parametrilor 
calitativi ai mașinilor fabricate au favorizat 
creșterea volumului produselor valorificate pe 
piața externă. Astfel, s-au realizat și expediat 
în plus partenerilor de peste hotare 12 mașini- 
unelte, 285 mașini de spălat rufe și alte pro
duse, depășindu-se planul de export, pentru 
această perioadă, cu peste 850 000 lei valută.

Suceava : IN CENTRUL

Pc șantierele 
de investiții 
NOI SUCCESE 

ÎN REDUCEREA 
TERMENELOR

Harnicii constructori arădeni 
care participă la ridicarea 
Combinatului de îngrășăminte 
chimice din localitate au termi
nat cu 69 de zile mai devreme 
trei importante lucrări din pla
nul de investiții : ridicarea si
lozurilor de carbonat de calciu, 
glisarea secției ambalare-expe_ 
diție și operațiile de montaj 
din cadru! depozitului de în
grășăminte. Aceste succese sînt 
urmarea unei mai bune orga
nizări a muncii, a aprovizionă
rii ritmice cu materiale, a folo
sirii judicioase a timpului de 
lucru, precum și a aplicării u- 
nor tehnologii moderne de 
mare eficiență.

Muncitorii și specialiștii care 
lucrează la ridicarea noii uni
tăți de îngrășăminte chimice 
complexe de la Craiova și-au 
intensificat activitatea in 
scopul reducerii duratei con
strucției. Organizind lucrul în 
două schimburi, in special pen
tru operațiile de turnare a be- 
toanelor șj folosind chibzuit 
capacitatea mașinilor și utila
jelor, ei au înregistrat un avans 
de 6 luni la construcția halei 
principale a fabricii de îngră
șăminte complexe. în același 
timp, construcția turnului de 
granulare și a depozitului de 
fosforite a înregistrat un avans 
de două luni față de graficele 
la zi, iar cea a depozitului de 
produse finite — două luni și 
jumătate. Pe ansamblul șantie
rului, lucrările se află în avans 
cu aproape un trimestru.

Am fost sfătuiți să revenim pe 
la 15 august, cînd îi vom găsi 
pe toți absolvenții. Pînă atunci 
își fac forme, fișe medicale, și 
asta durează.

La I.C.P.I.L., invitația de a 
reveni a fost pentru 1 septem
brie. La această dată, am fost 
încredințați, vom asista chiar 
și la o festivitate de primire. 
Pînă atunci ? Treptat, treptat, 
absolvenții vin. mai cer amî- 
narea prezentării. mai sosesc 
actele de repartizare prin poștă 
cu precizarea că vor urma și 
posesorii acestora după cura 
Ia mare sau la munte, fiindcă, 
de, e ultima vacanță și nu se 
poate rezuma doar la o lună 
de zile.

Nu ne-am putut edifica cum 
stau lucrurile la Uzinele Repu
blica. Deși cu legitimațiile de 
ziarist, cu bon de intrare în re
gulă, n-am avut totuși credit să 
primim datele necesare, sâ-i 
cunoaștem pe absolvenți în pri
ma lor zi de lucru. Aici nici 
măcar legile de ospitalitate n-au 
fost respectate, darămite o- 
bligația informării, prin noi, a 
opiniei publice cu privire la o 
chestiune care nu viza- nici un 
secret. Să fi acoperit acest tra
tament necunoașterea situației 
cu privire la prezentarea absol
venților în producție ?

Alte date, din Tg. Mureș. 
La Combinatul de îngrășăminte 
azotoase s-a oficiat primirea a 
trei ingineri din șase repar
tizați. Absenții nu sînt nici 
măcar cunoscuți ca nume. Pre- 
zenții beneficiază de o grijă 
deosebită : printre altele, nefiind 
localnici, sînt găzduiți în garso
niere. la căminul pentru nefa- 
miliști. Teoretic, colectivul în
treprinderii „Metalocasnica" s-a 
întregit cu 13 absolvenți. Șase 
s-au prezentat, patru au cerut 
prelungirea vacanței — două 
săptămini — sau o lună, cereri 
aprobate pe loc de către ingi
nerul Albert Kiss. Despre cei
lalți trei nu se știe încă nimic. 
Și la institutul județean de 
proiectare s-au prezentat *rei 
din cei repartizați. Dar... ca să 
ceară aminarea cu o lună a 
prezentării.

Am participat cu o lună în 
urmă la actul repartizării în 
producție, iar atunci angaja
mentele sunau autentic și pro
mițător. Avem, însă, răbdare 
pînă la 15 august ori 1 sep
tembrie. Vom reveni atunci cu 
alte întrebări : pe unii îi vom 
întreba ce au lucrat de la 1 au
gust, pe alții, însă, de ce n-au 
lucrat de la 1 august.

Dar nu aminăm pentru acea 
dată, o concluzie care s-a des
prins de pe acum : există prea 
multă îngăduință și un trata
ment de bunici față de nepoți 
într-o chestiune vitală pentru 
cei care-și încep viața de pro
ducție — respectarea disciplinei. 
Dacă repartiția — act oficial — 
impune prezentarea în produc
ție după 30 de zile de la data 
emiterii ei. aceasta are valoare 
de lege. De ce se încalcă cu 
atita ușurință de către absol
venți cu aprobarea instituțiilor ?

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU 
MIRCEA BORDA

Foto : O. PLECAN

ATENȚIEI. CREȘTEREA GRADULUI
DE TEHNICITATE A PRODUCȚIEI

ln scopul realizării anga
jamentelor asumate în între
cerea socialistă, metalurgiș- 
tii de la Uzina de utilaje și 
piese de schimb din Sucea
va acordă o atenție deose
bită inițiativelor vizînd creș
terea gradului de tehnicitate 
a producției. Căutările lor 
novatoare au avut drept re
zultat stabilirea tehnologiei 
pentru fabricarea unei noi 
mărci de oțel inoxidabil, 
produs care se va ală
tura oțelurilor înalt alia
te asimilate pînă acum. 
De subliniat că, față de 
oțelul obișnuit, cel inoxi
dabil are o valoare econo

mică de opt ori mai mare. 
De asemenea, se află în curs 
de aplicare un nou procedeu

tehnologic — tratamentul ci
clic — pentru reperele obți
nute din oțel manganos, și

se depun eforturi susținute 
pentru asimilarea de produse 
care să înlocuiască importul, 
între altele, este vorba de o 
gamă de piese și utilaje so
licitate de întreprinderile in
dustriale pentru prefabricate 
și betoane din țară.

Calculele specialiștilor a- 
rată că valoarea produselor 
ce se vor obține la uzina su
ceveana dintr-o tonă de me
tal este cu aproape 6 000 lei 
superioară față de valoarea 
medie a produselor ce se 
realizează în mod obișnuit 
din aceeași cantitate de me
tal.

întreprinderea de produse refractare Alba lulia: ROADELE
MEMll IN TREI SCHIMBURI: 10 ZILE
ClȘII0AEE LA REPARAJIA UNDI OEOR

Reducerea timpului 
de imobilizare a a- 
gregatelor supuse re
parațiilor constituie 
pentru muncitorii În
treprinderii de pro
duse refractare din 
Alba lulia o rezervă 
importantă pentru 
sporirea producției. 
Astfel, organizind lu
crul în 3 schimburi, 
lăcătușii, tîmplarii și

zidarii șamotori din 
echipele de întreține
re au efectuat repara
ția capitală a cupto
rului rotativ nr. 2 în 
numai 20 zile, în loc 
de 30, cît prevăd nor
mele în vigoare. In
cluderea agregatului 
în circuitul produc
tiv cu 10 zile mai de
vreme înseamnă obți
nerea, în plus, a 1 200

tone șamotă superalu- 
minoâsă. Această rea
lizare figurează ală
turi de alte acțiuni 
întreprinse în cadrul 
unității pentru obți
nerea cu aceleași ca
pacități a unor spo
ruri substanțiale de 
producție.

Totodată, au fost in
troduse noi mașini și 
instalații de mare

productivitate în fiu- g
•xul tehnologic și s-au I
adoptat măsuri pentru I
o cît mai judicioasă 
organizare a produc- I
ției și a muncii. Ca I
atare, de la începutul •
anului și pînă acum, .
întreprinderea de pro- |
duse refractare a ■ 
realizat o producție 
marfă suplimentară I
în valoare de peste I
4 800 000 lei.

Plusuri ile producție fără investiții in plus
(Urmare din vag. I) 

că eficiența este unul dintre 
factorii cei mai importanți ai 
creșterii economice de tip inten
siv.’ Referindu-se la ideile subli
niate de Conferința Națională a 
partidului, îndeosebi la che
marea adresată tuturor oameni
lor muncii de a-și aduce o con
tribuție majoră la înfăptuirea 
cincinalului în 4 ani și jumăta
te, atît darea de seamă cît și 
salariații care au luat cuvîntul 
în cadrul discuțiilor, au arătat 
că este necesar să se accentueze 
intensificarea procesului pro
ductiv, pentru a realiza plusuri 
de producție fără să mai fie ne
voie de investiții suplimentare. 
Nu sînt simple afirmații, ci gîn- 
duri care s-au născut dintr-o 
experiență pozitivă. In primele 
6 luni ale anului, fabrica a rea
lizat planul de producție cu 103 
la sută, iar la producția de fire 
a fost îndeplinit angajamentul 
anual. Aceste succese au drept 
suport creșterea productivității 
muncii, ca urmare a organiză
rii științifice a producției, ridi
cării calificării muncitorilor, 
hărniciei lor. O contribuție de 
seamă au avut-o însă cei 120 de 
salariați din sectorul mecano- 
energetic, a căror activitate se 
concretizează în perfecționarea 
mașinilor și instalațiilor, între
ținerea lor în cele mai bune con
diții, scurtarea termenelor de 
reparații, economii de materia
le. consum redus de energie e- 
lectrică etc.

Este meritoriu faptul că toate 
propunerile privind valorifica
rea unor importante idei subli
niate la Conferința Națională au 
pornit de la o cunoaștere apro
fundată și de la aprecieri realis
te a particularităților muncii în 
atelierele din sectorul mecano- 
energetic. De altfel, așa cum a 
afirmat în intervenția sa mais
trul Paul Dobromir, creșterea e- 
ficienței muncii pe ansamblul 
economiei naționale este posibi
lă numai ca urmare a creșteri
lor în cadrul compartimentelor i 
ministere, centrale, întreprin
deri, secții, ateliere. Activitatea 
fiecărui muncitor, tehnician și 
inginer este de o mare însemnă
tate pentru sporirea avuției na
ționale. Această convingere a 
condiționat preocuparea adună
rii pentru a stabili obiectivele 
imediate și de perspectivă (unul 
din punctele înscrise pe ordinea 
de zi a fost ..Măsuri pentru 
pregătirea îndeplinirii planului 
pentru anul 1973") privind acti
vitatea sectorului respectiv în 
cel de-al doilea semestru al a- 
nului curent și în anul viitor.

în primul rînd au fost contu
rate obligațiile întregului colec
tiv, Iată-le exprimate sintetic, 
în cuvîntul său, de inginerul Ion 
Petrescu. Toate utilajele din fa
brică să funcționeze la cei mai 
înalți parametri ; instalațiile de 
aer condiționat să meargă ca 
ceasul, deoarece o cît de mică 
dereglare a condiționării tempe
raturii și umidității poate peri
clita planul de producție: să fie 
reduse la maximum posibil ter
menele de reparații ; să scadă 
substanțial consumul de mate
riale și de energie electrică, în 
general toate cheltuielile de 
producție. Toți cei care au luat 
cuvîntul au fost de acord că 
dacă întregul colectiv își asu
mă aceste obligații și se anga
jează să Ie respecte, atunci con
tribuția sa la realizarea planu

lui fabricii în 4 ani și jumă
tate este asigurat. Cea mai 
mare parte a dezbaterilor a fost 
axată către determinarea celor 
mai adecvate modalități de rea
lizare a obiectivelor propuse.

O condiție primordială este ca 
invențiile și inovațiile, soluții
le tehnice avantajoase să-și gă
sească imediat aplicare în pro
ducție. lată esența propunerilor 
făcute în cadrul dezbaterilor de 
strungarul Emil Constantinescu, 
lăcătușul Mihai Neagu, șeful de 
echipă Constantin . Codreanu. în 
această privință există deja o 
bază. Valorificată în producție, 
gindirea tehnică a „forțat" 
schimbarea ciclurilor de func
ționare a mașinilor : astăzi la 
F.R.B. II reviziile tehnice nu se 
mai fac după o lună și jumătate, 
cum prevăd normativele, ci o- 
dată la două luni ; distanța în
tre două reparații curente de 
gradul I a crescut de la trei la 
patru luni, iar între două repa
rații curente de gradul II de la 
2 la 3 ani. Viața mașinii între 
două opriri planificate este ast
fel mai lungă, iar producția mai 
mare. Un experiment interesant 
privind reparațiile a dat rezul
tate pozitive. S-au realizat 
„hărți” cu părțile independente 
ale mașinilor. Pe baza acestor 
„hărți",’reparațiile se fac astfel 
încît mașina este oprită zilnic 
doar în timpul unui singur 
schimb, în celelalte două schim
buri ea putînd produce normal. 
Acum se susține generalizarea 
experimentului. Cei mai pasio
nați de această idee sînt tinerii 
din organizația U.T.C.

Sporirea preocupărilor pentru

raționalizarea consumurilor de 
materiale și de energie electrică. 
Pornind de la aceste cerințe, 
muncitorii Matei Baicu, ștefan 
Dobrin și xAnghel Manda au 
subliniat’ că respectarea lor tre
buie să fie în atenția fiecărui 
salariat; în acest domeniu, au 
arătat ei, economisirea fiecărui 
leu este de o deosebită impor
tanță. Ei au propus luarea unor 
măsuri privind ținerea unei e- 
vidențe simple, dar eficiente, a 
cheltuielilor de producție.

In cadrul dezbaterilor din a- 
dunarea salariaților sectorului 
mecano-energetic, deși s-au ac
centuat îndatoririle colectivului 
respectiv în raport cu celelalte 
sectoare din fabrică, nu au fost 
trecute cu vederea nici obliga
țiile acestor sectoare. Aproape 
toți vorbitorii au adresat critici 
vehemente serviciului aprovi
zionare, care în activitatea sa e- 
ludează termenele riguroase și 
în general organizarea științi
fică a aprovizionării, situație 
care se repercutează negativ în 
procesul de" producție.

Cititorul -acestor rînduri ar 
putea “să’" râr&Sdă că în cadrul 
dezbaterilor adunării salariați
lor din sectorul mecano-ener
getic a existat o absență : au
tocritica'. în realitate însă spi
ritul autocritic s-a afirmat pro
nunțat. Dacă reporterul a tre
cut peste deficiențele evidenția
te, este pentru ca l-au impre
sionat în mod deosebit realiză
rile. Și încă ceva : combativita
tea de care au dat dovadă toți 
participanții la adunare este o 
garanție că tot ceea ce și-au 
propus va fi îndeplinit întoc
mai.

’ ►

ALTFEL DE

REVEDERI
J ► (Urmare din pag. I)
J ► Adică marea bucurie de a răspunde „Prezent I* la cata- 

log, raportîndu-ne la Timp prin depănarea, în cîteva cuvinte, 
> a Răstimpului, de 
< ► le avem acolo de 
C deri în uzine și în

► steriale, în spitale
► Teleorman sau al 
k deam chipurile ca
► transformasem în acea clipă a bilanțului civic și profesional '
• în Restituitori de Recunoștință față de profesorii aflați în fața
► noastră, poate mai încărunțiți, poate cu vocea mai stinsă, dar < 
k cu ochii luminați de bucuria de a nu fi muncit în van și cu ‘ 
I forța fizică și pasiunea didactică, cel puțin atunci, la reve- <
► dere, reîntinerite, reîntregite. Lecțiile simbolice pe care ni < 
‘ le-au ținut la matematică (fără a rezolva ecuații), la română
» (fără analize stilistice), la muzică (fără teoria solfegiilor, deși <
► iubitul și stimatul profesor și dirijor n-a rezistat pînă nu a 1 
‘ înălțat brațul întru intonarea, la unison, a lui „Mulți ani < 
, trăiască I"), la limbi străine (fărg retroversiune) - au fost <
• lecții care s-au însumat într-un fel de oră de dirigenție des- <
; pre destinul și întrecerea generațiilor. J
, Și concluzia pe care unul din prețuiții profesori o desprin- < 
■ sese, fusese aceea că și promoția aceasta, ca toate celelalte 4

din anii socialismului, beneficiind de cele mai largi posibili- < 
. tăți de împlinire și afirmare profesională, depășise, în unele <
• privințe, pe cei care i-a vegheat, în liceu, idealul profesional, j
’ După cum cei care au depășit astăzi, vor fi mîine depășiți « 
. de pionierii care le-au adus salutul de gazde. 4

pe podiumul răspunderilor sociale pe care 
unde, în acea zi, fusesem învoiți. Răspun- 
instituții, în școli și în departamente mini? 
și diferite birouri, pe cuprinsul județului 
județelor țării. Cu toții, cei care ne isco- 
să ne descoperim semnele maturității, ne

>



TINERETUL LUMII

„Inflație universitară"
Declarația M.A.E.
al R.D. Vietnam

Protest viguros împotriva bombardamentelor 
aviației S.U.A.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație de protest în 
legătură cu noile bombarda
mente americane, informează a- 
genția V.N.A. Paralel cu raidu
rile împotriva orașului Haifong, 
întreprinse în ultimele zile, a- 
viația americană a bombardat, 
luni, zone dens populate din nu
meroase provincii ale' R. D. 
Vietnam. în aceeași zi, avioane

Interviul 
ministrului 
de externe 

polonez
Intr-un interviu acordat 

săptămînalului sovietic „LI- 
TERATURNAIA GAZETA". 
Ștefan Olszowski, ministrul 
afacerilor externe al R. P. 
Polone, a declarat, că guver
nul său apreciază conferința 
general-europeană în proble
mele securității și colaboră
rii ca un instrument foarte 
important al consolidării co
existenței pașnice pe conti
nent.

Conferința general-euro
peană, a spus ministrul po
lonez, trebuie să ajute la 
crearea unui sistem de secu
ritate și colaborare, care să 
^oată asigura condiții pentru 
înlăturarea treptată a scin
dării continentului în blocuri 
militar-politice. Ca rezultat 
al consfătuirii, a spus el, ar 
trebui să fie creat qn organ 
permanent care să acționeze 
ca un instrument eficient în 
dezvoltarea relațiilor pașni
ce din Europa.

Ministrul comerțului
al S.U.A. la Varșovia

Marți, a sosit la Varșovia o 
delegație economică din Statele 
Unite ale Americii, în frunte 
c-u ministrul comerțului al a- 
cestei țări, Peter Peterson. In 
aceeași zi, la Ministerul Comer
țului Exterior al R. P. Polone, 
âu început convorbiri privind 
comerțul și relațiile economice 
polono-americane. Delegația po
loneză este condusă de ministrul 
de resort, Tadeusz Olechowski.

In legătură cu vizita în Po-_ 
lonia a ministrului comerțului 
al S.U.A., Peter Peterson, zia
rul „SLOWO POWSZECHNE" 
a publicat un articol, reluat de 
agenția P.A.P., referitor la re
lațiile comerciale polono-ameri
cane. In schimburile comerciale 
ale Statelor Unite cu țările so
cialiste, scrie ziarul, Polonia o- 
cupă locul al doilea, după Uni
unea Sovietică; Structura 
schimburilor de mărfuri polo
no-americane nu poate fi apre
ciată ca favorabilă, deoarece a- 
proximativ 90 la sută se reali
zează prin exportul de produse 
alimentare și materii prime, în 
timp ce importul acestora din 
S.U.A. reprezintă doar 50 la 
sută. Structura aceasta atestă 
faptul că încă nu au fost folo

R. P. D. COREEANĂ. - Imagine din Phenian

,3—52” au efectuat raiduri a- 
supra provinciei Quang Binh, 
iar nave militare americane au 
bombardat sate de coastă din 
provinciile Nghe An. Ha Tihn 
și Quang Binh. Totodată, subli
niază declarația, avioanele ame
ricane au atacat în mod deli
berat populația angajată în re
pararea digurilor bombardate 
din provincia Ha Tinh. Nume
roși civili au fost uciși sau ră
niți, iar multe locuințe, așeză
minte culturale și economice au 
fost transformate în ruine.

Președintele Universității din 
Hanoi, Nguy Nhu Kontum. a de
clarat, Intr-un interviu acordat 
agenției japoneze KYODO, că 
o serie de zone ale R. D. Viet
nam, printre care și cea a ca
pitalei, sînt amenințate de inun
dații în viitorul sezon ploios, pa 
urmare a faptului că bombarda
mentele efectuate de aviația 
S.U.A. au provocat avarierea 
sistemelor de diguri.

Reluarea 
convorbirilor 
Kohl-Bahr

După cum anunță agenția 
A.D.N., la 2 august au avut loc, 
la Bonn, convorbiri între secre
tarul de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D.G., Michael 
Kohl’ și secretarul de stat la 
Cancelaria federală a R.F.G., 
Egon Bahr. Ei au dezbătut pro
bleme legate de stabilirea de 
relații normale de bună veci
nătate între R.D. Germană și 
R.F. a Germaniei, așa cum sînt 
uzanțele între state indepen
dente. Convorbirile vor conti
nua la 3 august, la Bonn.

site posibilitățile lărgirii sub
stanțiale a schimburilor de măr
furi. Se pune problema activi
zării comerțului cu mărfuri in
dustriale.

Va reveni Peron 

în Argentina ?
• INTR-UN

DAT PUBLICITĂȚII LA MA
DRID, fostul președinte al Ar
gentinei, Juan Peron, și-a ex
primat dorința de a se înapoia 
în țară, dar a legat această de
cizie de îndeplinirea unor con
diții de către guvernul argen- 
tinean. Printre acestea el a 
menționat ridicarea stării de a- 
sediu, eliberarea tuturor deți- 
nuților politici și dizolvarea a- 
paratului poliției judiciare.

Cu cîteva ore înainte de pu
blicarea comunicatului la Ma
drid, Hector Campora, repre
zentantul personal al lui Peron 
în Argentina, a declarat că lide
rul Partidului justițialist va re
veni în țară pînă la 17 octom
brie.

LONDRA : Aspect de ia o demonstrație in sprijinul grevei docherilor.

Deontologie
Is Saigon

„Dezertări?* Ferească Dum
nezeu !

„Defecțiuni ?“ Expresia e 
prea tare/

„Fenomene de descompu
nere ?“ Cuvintele sună sub
versiv !

Concluzia ? Tăcerea e de 
aur.

în felul acesta a luat naș
tere la Saigon deontologia mi
litară.

In sens medical, deontolo
gia este .știința regulilor de 
comportare a medicului față 
de bolnav. Psihicul bolnavu
lui trebuie crutat. în prezența 
pacientului, medicul trebuie 
sa-și spună părerea despre 
starea sănătății acestuia folo
sind cele mai blinde expresii 
cu putință. Dar. firește, el tre
buie să acționeze finind seama 
întotdeauna de starea reală a 
bolnavului.

Decat&L-g* de b
S4X£nn se bazează pe ms peix- 
Cipm bdru.-ilca drerf: docă 
nu vorbești despre ceva in- 
seamnJ cu ece? ceva nu e~ 
zistă. Nu se vorbește despre 
dezertările frecvente din ar
mata ssigcieză (apr oape 
30 000 nzmei m ultimele 
d'x.a zmeamui câ aceste 
dezertări nu există. Nu se ter- 
bește despre defecțiunile din 
rindsl trupelor tmșoneze (se 
pic d întregi companii au 
trecut recent de partea forțe
lor patnotice ia zone Plau
rilor 1 raite ci toate
acestea nu există.

într-o irJormcție transmisă 
din capitala sud-vietnameză 
cotidianul elvețian NEUE 
ZCRCHER ZEITUNG refecă 
că autoritățile de la Saigon au 
adoptat, tn cacnrf legislației 
care acordă președintelui 
Thieu ..puteri excepționale*, 
un regulament special pentru 
prese radio prm cere se in
terzice total folosirea de ex
presii ce ^dezertor*. .defec
țiuni* sau „fenome-i de des
compunere în armată*. Ase
menea cuvinte nu trebuie să 
figureze in nici u.i mijloc de 
informație orei sau scris.

Glumă ? Nicidecum. însuți 
.jefui statului4, Thieu. a ți
nut să releve m public im
portanța acestor măsuri ..pen
tru restabilirea încrederii în 
capacitatea crmateU isaigone- 
ze. n.n.’. El a reproșat ziurif- 
tdor sud-cietnamezi ji cores
pondenților presei străine câ 
„nu înțeleg totdeau.sz valoa
rea reținerii discreției*.

Nu știm dacă ziariștii cere 
l-au ascultat pe Thieu cu in- 
țcles mai bine „valoarea dis
creției*. în schimb, ei au avut 
ocazia să înțeleagă cu cea mai 
mare ușurință câ junta sud- 
vietnameză e alarmată de am
ploarea fenomenelor reale de 
împotrivire din rindurtîe ar
matei saigoneze.

E. R.

A

încheierea vizitei in Iugoslavia 
a delegației U.I.C. 

condusă de tovarășul 
Martian Dan

BELGRAD 2. — Corespon
dentul Agerpres. George Ioaes- 
cu, transmite : Delegația Uniu
nii Tineretului Comunist (fin 
Republica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Marțian 
Dan. prim-secretar al Comitetu
lui Centrai al Uniunii Tinere.-- 
lui Comunist, ministru pentru 
problemele tineretului, a reluat, 
miercuri la Belgrad, conv^r’ ‘ 
rile cu Vladimir Maksimov 
președintele Prezidj 
unii Tineretului din 
si cu alte cădi

a

texar om

ORIENTUL APROPIAT
• Egiptul și Libia au hotărî! să realizeze o u- 
niune completă • Gunnar Jarring își reia con
vorbirile • Ministrul de externe egiptean va 

conferi cu secretarul general al O.N.U.
In urma convorbirilor care 

au avut loc. timp de trei zile, 
la Tobruk și apoi la Benghazi, 
delegația egipteană, condusă de 
președintele Anwar Sadaî, și 
delegația libiana, condusă de 
președintele Consiliului Coman
damentului Revoluției, Moaner 
El Geddafî. au hotârit să reali
zeze o uniune completă între 
Republica Arabă Egipt și Repu
blica Arabă Libia, anunță un 
comunicat oficial dat publicită
ții simultan la Cairo și Tripoli 
și transmis de agenția M.E.N.

Potrivit comunicatului, în ve
derea înfăptuirii uniunii preco
nizate, s-a căzut de acord a- 
supra creării unui Comanda
ment politic unificat, a cărui 
compoziție va fi hotărîtă de 
către cei doi președinți și care 
va avea sarcina de a desemna 
bazele realizării unității depli
ne a celor două republici. De a- 
semenea. acest comandament va 
crea o serie de comisii mixte, 
care vor avea drept atribuții 
stabilirea bazelor de unifica
re în următoarele domenii : 
probleme constituționale, orga
nizații politice, apărarea și secu
ritatea națională, sistemele eco
nomice, jurisprudența, sisteme
le administrative și financiare, 
educație, știință, cultură și in
formații.

în etapa finală, Comanda
mentul politic unificat urmea
ză să adopte versiunea definiti
vă a proiectului de unificare, 
t are va fi prezentat spre apro
bare guvernelor Egiptului și Li
biei și care va constitui, după 

fa evidență hotărirea ca. prin 
idînrirea relațiilor dintre U.T.C.
i U.T-L. dintre tineretul român 

si cel iugoslav, sâ-și aducă o și 
mare contribuție la ampli- 

Ncarea și diversificarea legă- 
'.jrilcr multilaterale de priete
nie trainicâ. la cursul continuu 
ascendent al colaborării fruc- 
vjoase «fintre Republica Socia- 
._nă Rrmânia și R^.F. Iugosla- 

aceea, obiectul unui referendum 
in ambele țâri.

Aceste măsuri, arată comuni
catul, urmează să fie aduse la 
îndeplinire cel mai tirziu pînă 
la 1 septembrie 1973.

Gunnar Jarring, reprezentan
tul special al secretarului gene
ral al O.N.U. pentru Orientul 
Apropiat, a sosit marți la New 
York, venind de la Stockholm. 
In săptămînile următoare —_ a 
declarat un purtător de cuvînt 
al O.N.U. — Jarring va avea în
trevederi cu reprezentanții păr
ților interesate în vederea cău
tării unei soluții pentru con
flictul din Orientul Apropiat. 
Totodată, Jarring va avea con
vorbiri cu secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, care 
urmează să prezinte un nou ra
port la apropiata sesiune a A- 
dunării Generale, în legătură cu 
situația din această zonă.

Ministrul afacerilor externe 
al Egiptului, Murad Ghaleb. va 
conferi la 7 august cu secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și cu reprezentantul 
acestuia în Orientul Apropiat. 
Gunnar Jarring, anunță ziarul 
„AL AHRAM", reluat de agen
ția UNITED PRESS INTERNA
TIONAL.

La New York, șeful diploma
ției egiptene va mai avea între
vederi separate cu reprezentan
ții U.R.S.S., Marii Britanii, 
Franței și Spaniei la O.N.U., 
scrie „Al Ahram".

niversitSțile din 
Japonia trec . 
printr-o perioa- 1 
dă dificilă ? Da, I 
afirmă cores- ! 
pondentul la >

Tokio al cunoscutului coti
dian elvețian NEUE ZUR” 
CHER ZEITUNG, arătînd că 
multe instituții japoneze de 
învățSmînt superior sînt con
fruntate cu astfel de proble- i 
me ca : săli de cursuri su
praaglomerate, un sistem în- i 
vechit de predare a materii- i 
lor, lipsă de cadre didactice I 
și un cost ridicat al frecven- . 
tării cursurilor. „Ca o ex
presie a acestei situații — | 
subliniază ziarul — pot fi ci- ; 
tate tulburările care au avut 
loc în ultimul an universitar 
la Universitatea Waseda din 
Tokio, unde studenții au de
terminat suspendarea cursu
rilor în două reprize și au 
sechestrat chiar pe rector în 
semn de protest vehement".

După terminarea ultimului 
război mondial, sub impulsul 
influenței americane, în Ja
ponia au răsărit ca ciuperci
le o puzderie de universități 
și colegii particulare. Astfel, 
de la cele 48 de „Daigaku" 
(școli superioare) existente 
in 1945 s-a ajuns în prezent 
la circa 700 de institute de 
învățămînt superior. Dar 
peste două treimi din aces
tea sînt universități particu
lare (frecventate de peste 70 
la sută din numărul actual 
al studenților japonezi). Ele. 
aceste universități și colegii 
particulare, sînt acuzate de 
mulți specialiști și de masa

Privilegii imaginare

S
ingurii privilegiat! 
din țara noastră 
sint copiii". Aceste 
cuvinte au fost 
rostite săptămina 
trecută de minis
trul de externe al Republi

cii Nicaragua, Rene Carbal, 
in cuvintarea ținută la un 
banchet oferit de el la Ma
drid unde se afla in vizită 
oficială. Cu totul jntimplător, 
chiar in ziua cînd discursul 
iui Carbal era publicat în 
prima pagină a ziarului con
servator nicaraguaian. LA 
PRENSA. intr-ana din pagi
nile din interior ale aceluiași 
ziar putea fi citit următorul 
anunț : ..Părinții care pose
dă manuale școlare care nu 
mai sint folosite de copiii 
lor. sint rugați să le trimi
tă la redacția noastră pentru 
a salisfaee măcar in parte 
MceMtâiDe eeftar K MB de 
«•Uri care «armai in capi
tală M dicpun de hani ra 
să ri le pxuif.

Turneul întreprins luna 
trecută de ministrul de ex
terne nicaraguaian in mai 
multe țări vest-europene si 
în Statele Unite avea 
scopul ca pe lingă discutarea 
unor chestiuni de ordin po
litic și economic sa-i permi
tă să prezinte ..tablou' în
floritor" din Nicaragua și să 
poleiască realitățile regimu
lui dictatorial al „dinastiei 
Somezi". Nimic nu a fost

Patru alpiniști români — 
Ion Coman. Anton Demeter, 
Augustin Rusu și Roland 
Welkens — au realizat prima 
escaladare românească a ce
lui mai înalt vîrf din Iran, 
Damavandul (5 671 m). Da- 
mavandul, care face parte 
din lanțul Munților Elburs, 
este un vulcan stins și e- 
mană. în zona superioară, 
puternice gaze, iar de la 
4500 m este acoperit veșnic 
cu zăpadă.

Reușita alpiniștilor români 
este cu atît mai valoroasă, 
cu cit escaladarea piscului 
Damavandul a fost realizată 
îp condiții atmosferice nefa
vorabile.

Guvernul R. P. Chineze spri
jină includerea pe agenda sesi
unii din toamnă a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a punctului in
titulat „Crearea de condiții fa
vorabile pentru accelerarea reu- 
nificării independente și pașni
ce a Coreei" — punct propus 
de Algeria și alte 12 țări, că
rora China li s-a asociat în ca
litate de coautoare — scrie zia
rul JENM1NJIBAO", organ al 
C.C. al P.C. Chinez, într-un e- 
ditorial.
• LA SEDIUL MINISTERU

LUI AFACERILOR EXTERNE 
AL REPUBLICII CIPRU a avut 
loc semnarea Programului de 
schimburi cultural-științifice 
pentru anii 1972—1973. încheiat 
in baza Acordului cultural exis
tent între Republica Socialistă 
România și Republica Cipru. 

studenților că își pun îna- f 
inte de toate problema pro- | 
fitului și lasă pe planul al 
doilea problema unei pregă
tiri la un înalt nivel. Cores
pondentul lui NEUE ZUR- 
CIIER ZEITUNG vorbește 
despre „o veritabilă inflație i 
a institutelor particulare de ; 
învățămînt superior" în Ja- | 
ponia, inflație care, observă 
ziarul, „la fel cum se întîm- 
plă și pe plan financiar, a 
dus la o devalorizare a ni
velului pregătirii studenți
lor". S-a ajuns ca în ciuda 
existenței unui număr atît 
de mare de institute de în
vățămînt. singurele conside
rate cu adevărat valoroase | 
să fie universitățile de stat 
Tokio și Kioto. „Vioara în- • 
tîi" a devenit universitatea | 
de stat din Tokio ai cărei 
absolvenți sînt preferați pen- i 
tru posturile cele mai înalte ! 
în industrie și, în genere, în j 
toate domeniile vieții econo
mice și sociale. De altfel, în 
perioada postbelică opt din I 
•zece prim-minișlii japonezi j 
au fost absolvenți ai acestei ; 
universități.

Evident, mulți tineri japo
nezi ar prefera să frecvente
ze universități de stat, unde 
pregătirea e mai bună și, în 
același timp. plafonul de 
taxe e mai puțin ridicat de- 
cîț în universitățile și cole
giile particulare. Nu o fac. 
pur și simplu pentru că — I 
datorită orientării spre in- 
vățămîntul superior particu
lar și efortului insuficient i 
pentru dezvoltarea rețelei i 
universitare de stat — nu I

precupețit pentru aceasta, 
nici banchetele somptuoase 
care au costat fiecare, în me
die, între 10 C00—15 000 de 
dolari, nici „galele culturale44 
și expozițiile costisitoare. Dar 
ecoul respectivului efort pro
pagandistic a fost cvasi-nul. 
Atît presa din țările vizitate 
cit și o serie de influente 
ziare din Nicaragua au dez
văluit adevăratele realități 
din spatele tiradelor domnu
lui Carbal. „în timp ce Car
bal afirmă cu fals patos că 
in Nicaragua copiii sînt ma
rii privilegiați ai regimului
— relevă ziarul LA PRENSA
— el uită să pomenească fap
tul maî mult decît revoltător 
și edificator că fondurile des
tinate de stat pentru educa
ție reprezintă o sumă mai 
mică chiar decit alocațiile a- 
cordate întreținerii cailor 
jandarmeriei. Trebuie adău
gat că mai bine de jumăta
te din școlile de stat sint 
lipsite nu numai de un nu
măr normal de învățători, 
dar chiar de bănci și pupitre 
școlare. Și dacă la faptul că 
unul din doi școlari din în- 
yâțâminful primar de stat 
invață stind pe podea in cla
să. mai ținem seajna că ju
mătate din școlari nu-și pot 
procura manuale și rechizite 
care sint extrem de scumpe
— un abecedar inghite tot 
ce ar putea ciștiga un lucră
tor agricol în două săptămîni
— atunci înțelegem de ce cei 
mai mulți din adolescenții

• MINISTRUL PERUAN al 
afacerilor externe, Miguel de la 
Fior a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a apăra, pe plan inter
național, limita apelor teritoria
le de 200 mile. El a exprimat a- 
ceastă poziție cu prilejul celei 
de-a 25-a aniversări a adoptării, 
la 1 august 1947. de către pre
ședintele Jose Luis Bustamante, 
a decretului de extindere a ape
lor teritoriale ale Perului.

O nouă naționalizare 
în Chile

• GUVERNUL UNITĂȚII 
POPULARE A HOTARIT să 
preia controlul asupra puterni
cului monopol de gaze „Gasco" 
— transmite agenția PRENSA 
LATINA. Patricio Palma, șeful 
Direcției chiliene a industriei 
și comerțului, a men+ionat că 
această hotărîre a fost adoptată 
în vederea normalizării aprovi
zionării cu aceste produse. 

găsesc locuri în universită
țile de stat. Și dacă frecven
tarea unei școli superioare 
de stat necesită acoperirea 
unei taxe oarecum suporta
bile, înscrierea într-un cole
giu sau într-o universitate 
particulară înseamnă nece
sitatea acoperirii unei tăjke 
aproape exorbitante (de cir
ca 3—4 ori mai mare dtjcît 
in universitățile de stat). 
Astfel, de pildă, în anul u- 
niversitar recent încheiat, un 
student în științele naturale 
a trebuit să plătească anual 
pînă la 1 000 de dolari în 
timp ce un student în medi
cină a avut de plătit aproape 
- 000 de dolari. Dacă ținem 
seama că două treimi din 
studenții niponi sînt determi
nați să învețe în universită
țile particulare, prin urmare 
să suporte taxele ridicate (Ia 
care se adaugă, desigur, cos
tul apreciabil al vieții în 
marile centre urbane, uni
versitare) înțelegem de ce 
una din principalele direcții 
de acțiune a organizațiilor 
studențești nipone o consti
tuie revendicarea unei redu
ceri substanțiale a taxelor, 
paralel cu o sporire a aloca
țiilor de stat pentru burse 
studențești, pentru cănține-și 
restaurante destinate celor 
ce studiază. Acțiunile ample 
ale studenților universității 
Waseda ca și alte mani- 
festări studențești care au j 
punctat precedentul an uni- \» 
versitar se înscriu tocmai in 
acest cîmp de revendicări 
obiective.

J 
j 

î
I

noștri intră în categoria se
mianalfabet?'. Și, după a- 
ceastă incursiune revelatoa
re și, am adăuga, zguduitoa
re despre universul școlar 
nicaraguarn. ziarul conser
vator citat conclude, cu o 
ironie și incisivă și amară : 
„Dacă copiii sînt marii pri- 
vilegiafi ai actualului regim, 
atunci fiecare om din lume 
își poate imagina cam cum 
arată privilegiul de a trăi 
azi în Nicaragua".

Alte date publicate de pre
sa din Nicaragua completea
ză tabloul trist al școlii în 
„imperiul44 dinastiei Somoza. 
Aflăm, astfel, că indicele ge
neral al analfabetismului in 
patria marelui poet Ruben 
Dario se ridică — potrivit 
chiar cifrelor oficiale — Ia 
75 la sută in mediul urban și 
92 )a suia în mediul rural. 
(Numai Haiti. în ..era dinas
tiei Duvalier" este „in stare" 
să depășească acest record 
sinistru). în anul școlar 
precedent, numărul copiilor 
de virstâ școlară se cifra 
377 603 dar, dintre aceștia 
221000 nu au putut fi cu
prinși în rețeaua școlară din 
lipsa de clase și de profesori 
și din cauza taxelor școlare 
și a costului ridicat âl ma
nualelor și rechizitelor.

Așa arată, deci, „privile
giile" imaginate în tiradele 
de turneu ale dorinului 
Carbal,

P. NTCOARA

Refuzul lui 
Edward Kennedy

• SENATORUL EDWARD 
KENNEDY a reafirmat că refu
ză să candideze pentru postul 
de vicepreședinte pe lista de
mocraților în alegerile preziden
țiale din Statele Unite. într-o 
declarație făcută agenției 
U.P.I., senatorul Kennedy a 
dezvăluit că a avut o întreve
dere cu George Mc Govern, 
după anunțarea hotărîrii ca se-' 
natorul Thomas Eagleton să-șî 
retragă candidatura la postul de 
vicepreședinte, însă a refuzat să 
spună dacă Mc Govern i-a cerut 
să ia locul lui Eagleton. El a 
precizat că Mc Govern înțelege 
atitudinea lui și îi respectă ho- 
tărîr.ea.

Greva feroviarilor 
italieni

• ÎNCEPÎND DE MIERCURI 
SEARA, în toată Italia se des
fășoară greva generală de 24 de 
ore a oamenilor muncii de la 
căile ferate. Mii de trenuri, a- 
proximativ 6 000 de garnituri 
afectate transporturilor de călă
tori și 4 000 destinate traficului 
de mărfuri, s-au ’ retras în gă
rile cele mai apropiate, parali- 
zînd astfel. întreaga rețea fero
viară italiană.
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JOI, 3 AUGUST 1972
DIRECTORUL î cuieazâ la Lumi

na (orele 9; 12,30; 15; 19,30).
daca e marți, E BELGIA i 

rulează la Luceafărul (orele 9: 
11,15; 13,30: 16; 19.30; 20,45), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30: 
18,45; 21), Grădina Doina (ora 
29,15).

NAUFRAGIAȚI IN SPAȚIU : 
rulează la Patria (orele 9,30; 13; 
16,30; 20), Capitol (orele 9; 12; 15; 
18: 21). Grădina Capitol (ora 20).

BALADA LUI CABLE HOGUE: 
rulează la Scala (orele 8.45; 11,15; 
18,45: 18.15: 18,45; 21.15). Festival 
/orele 8.43; 11,15, 13.30; 16; 18.30; 
21), Favorit (orele 8,30; 10,45;

13,15; 15,45; 18.13; 20.30), Grădina 
Select (ora 20). Grădina Festival 
(ora 20).

LUPUL NEGRU : ruIeMâ la Vol
ga (orele 10: 12.30: 15,15; 18: 28,30», 
Flacăra (orele 15,20; 18: 35,15).

VEDERE DE PE POD : rulează 
la Central (orele 9,30; 12; 15;
17.30; 20.15). Bucegl (orele 15.30; 
ÎS), Grădina Bucegi (ora 20,15).

DRAGOSTE SI AMENZI ! rulea
ză Ia Floreasca (orele 15,30; 13:
20.30) .

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45).

DE-AȘ FI HARAP ALB : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9^0—20,15 la 
continuare).

FERMA DIN ARIZONA : rulează 
la Feroviar (orele 9; 12^0; 16;
19.30) , Melodia (orele 9; 12,30; JS; 
19,30), Modern (orele 9: 12.30: 16; 
19,30), Grădina Modern (ora 20).

EXPLOZIA ALBA : rulează la

• •••••• •••••••• •••••
^g,PENT«?y TIMPUL DV. LIBERĂ

Dac.a (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
13.15: J0JC).

ULTIMUL TREN DIN GUN 
kill : rulează la Excelsior (orele 
9; 11.15; 1348; 15: 13.15; 28.38).

OSCEOLA : rulează Ia Doina 
(orele 13: 15,30; 18: 20.15), Program 
ce desene animate pentru copii 
(orele 10; 11.15).

JOCUL DE-A MOARTEA : ru
lează la Grlvița (orele 9; 11,15: 
13J0: 15.45: 18.15: 20.38). Flamura 
(orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
28^8).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : rulează la Lira (ora 16), 
Vitan (ora 16), Grădina Lira (ora 
23.15), Grădina Vitan (ora 20,15).

MAREA SPERANȚA ALBA î ru
lează la Buzești (orele 15,30; 18), 
Grădina Buzești (ora 20,30).

FELIX și OT1L1A : rulează la 
Cotroceni (orele 15.30: 19).

INIMA E UN VINATOR SINGU
RATIC : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17,45; 20).

19 FETE și UN MARINAR : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 13; 20).

ROBIN HOOD : rulează la Fe
rentari (orele 15,30; 17,45: 20), Mun
ca (orele 15,30; 18: 20,15).

PESCĂRUȘUL : rulează la Viito
rul (orele 15,45; 18; 20,15).

O AFACERE! rulează la Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 13,15;
20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Aurora (orele 9,30; 12; 15,30; 13;
20.30) , Tomis (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45), Grădina Aurora (ora 20), 
Grădina Tomis (ora 20,30).

PENTRU CA SE IUBESC ; ru
lează la Progresul (orele 15,30: 18; 
20.15).

CASA DE SUB ARBORI î ru
lează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.30) , Miorița (orele 10; 12,30; 15; 
17,30; 20).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL: 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 20.15).

STEAUA SUDULUI: rulează la

Crîngașî (orele 15,30; 13: 20,15)
ASTA-SEARA DANSAM IN FA

MILIE : rulează la Rahova (oreie 
15.30; 18; 20,15).

MĂRTURISIRILE UNUI CO
MISAR DE POLIȚIE FĂCUTE 
PROCURORULUI REPUBLICII : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 18), 
Grădina Moșilor (ora 20.15).

ANCHETA DE LA HOTEL EX
CELSIOR : rulează la Popular 
(orele 15,30? 18; 20,15).

20 000 DE LEGHE SUB MARI î 
rulează la Arta (orele 15,30; 18), 
Grădina Arta (ora 20,30).

B.D, LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

COMPARTIMENTUL UCIGAȘI
LOR (orele 10; 12; 14; 16; 18,15), 
REBECCA (ora 20,30) rulează la 
Cinemateca — Union.

Teatrul „C. Tânase" (la Grădina 
Boema) : TRĂSNITUL MEU
DRAG — ora 20; (La Teatrul de 
vara ..23 August") : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 20 ; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
13,30.

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea emisiunii. 9,05

România în lume. 9,35 Prietenii lui 
Așchiuță — emisiune pentru pre
școlari. 10,30 De la Alfa la Omega. 
Enciclopedie pentru elevi. 11,00 
Telecinemateca : Frica iese din as
cunziș. 12,40 Telejurnal. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. 18,30 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 13,50 De la 
decizie la acțiune. îndeplinirea ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Avanpremieră. 
20,05 Reflector. 20,20 Tinerii despre 
ei înșiși. Ideile Conferinței Națio
nale a partidului în acțiune. Dru
mul tînărului spre muncă. 21.55 
Variațiuni pe mai multe teme 
muzicale. 22,40 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Concertul viodelor. 20,40 A- 
genda. 21,C0. Bucureștiul necunos
cut. 21,20 J?ilm serial pentru tine
ret. 22,35 Cărți și idei.
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