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Sub conducerea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

ieri a avut loc la CC. al P.C.R. 
o consfătuire de lucru

Uteciști, acționați cu stăruință și spirit de răspundere pentru 

înfăptuirea măsurilor adoptate de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R.

SĂ FOLOSIM MAI RATIONAL 
FIECARE GRAM DE COMBUSTIBIL, 

FIECARE KILOWAT DE ENERGIE!_ 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. cheamă cadrele din economie, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii, pe tofi comuniștii și cetățenii țării să facă totul pentru 
economisirea resurselor de energie, să combată risipa sub orice formă, 
contribuind astfel la progresul economiei naționale, la propria lor prosperitate.

din Hotârîrea Comitetului Executiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, adoptată în ședința din 13 noiembrie 1973

Pe masa de lucru a 
proiectanților de la IPROCHIM

REDUCEREA 
CONSUMURILOR 
TEHNOLOGICE

RAID ÎN
SCHIMBUL

III

Becurile ardeau, 

răspunderea

abia pilpiia

Am considerat că cei mai în 
măsură să ne vorbească despre 
posibilitățile de valorificare su
perioară a energiei electrice, 
combustibililor și materiilor pri
me în petrochimie sînt, desigur, 
autorii instalațiilor din combi
natele noastre petrochimice. A- 
dică specialiștii de la IPROCHIM 
— Institutul de proiectări pen
tru industria chimică, organică 
de bază și petrochimică. De ei 
depinde în mare măsură ran
damentul cu care o instalație 
sau alta consumă energie elec
trică și combustibil. Cind am in
trat în institut, la stația de am
plificare tocmai se citea Hotă- 
rîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. în legătură cu 
dezvoltarea energeticii și măsu

rile de economisire a combus
tibililor și energiei electrice.

— Arn optat pentru cel mai 
rapid mijloc de informare, ne 
spune Gheorghe Ivănuș, inginer 
șef în cadrul• institutului. Tre
buie să vă spun însă că preo
cupările noastre pentru econo
misirea energiei electrice, a 
combustibililor și materiilor pri
me sînt permanente. Sînt nu
meroase perfecționările și com
pletările instalațiilor existente 
în urma cărora se obțin impor
tante economii de energie ter
mică sau electrică. Acum însă, 
preocuparea specialiștilor noștri 
pentru rezolvarea acestor pro
bleme a căpătat o amploare fără

IUSTIN MORARU
(Continuare în pag. a Ill-a)

Sîmbătă seara împreună cu 
tovarășul Aurel Cormoș, pre
ședintele consiliului tineret- 
muncitoresc din cadrul Comite
tului județean Mureș al U.T.C. 
am fost oaspeții schimbului III 
de la întreprinderile tîrgmure- 
șene Electromureș, IMATEX și 
Prodcomplex. Printre altele, am 
urmărit și modul în care este 
gospodărită energia electrică. 
Iată ce am găsit la secția de ca
bluri din cadrul primei între
prinderi. Ora 22,30. Interesîn- 
du-ne de ofițerul de serviciu, 
ptortarul ne informează că ingi
nerul Miklos Gusner, telefonase 
că va veni mai tîrziu, deoarece 
are musafiri. Intrăm în fabrica 
luminată ca pentru mare festi
vitate.

— Cîți muncitori lucrează, îl 
întrebăm pe maistrul de schimb, 
tovarășul Gheorghe Benko.

— Ar trebui să fie mai mulți 
dar au venit numai 23. Dacă- nu 
vor veni pînă la ora 23 stingem 
lumina in unele sectoare.

Matematică

în școala noastră circulă peste 800 titluri 
de manuale ; numai în acest an de învățămînt 
111 au fost cărți școlare noi, iar 124 au apă
rut ca ediții substanțial îmbunătățite ; manua
lele se tipăresc intr-un tiraj ce atinge aproa
pe 30 milioane exemplare. Aceste cifre, în
nobilate de actul distribuirii lor gratuite, dau 
măsura eforturilor — materiale, de concep
ție, ilustrare, tipărire și difuzare - pe care 
le înmagazinează cartea școlară.

Nici- - - - - - - - -
aritmetica 
nu- - - - - - - - - - -
te învață 
doar cifre

o amplă ancheta 
privind contributed 
manualului școlar 

la educarea moral- 
cetățenească a elevilor

Nu ne propunem, in ancheta de față, să 
cercetăm toate manualele și din toate un
ghiurile de vedere din care pot fi privite. 
Ne limităm la un schimb de opinii asupra 
manualului în raport cu valoarea morală a 
tipului de personalitate către care tindem, 
proiectat cu clarviziune științifică în documen
tele de partid. Cu alte cuvinte, urmărim dis
punerea in manuale a elementelor care pot 
concura și ele la formarea moral cetățeneas
că a elevilor.

Este vorba de hala de izolație 
conductori in care nu lucra ni
meni. Trecem în hala de lițerie. 
Spațioasă, modernă. Trei mun
citori erau luminați de 342 tu
buri fluorescente a cite 65 W 
unul. în total 22.23 kWh. Ieșim 
în curte. Vedem alte 23 ferestre 
luminate.

— Ce secție e acolo ?
— Acolo sînt vestiarele, ne 

răspunde însoțitorul.
Ce coincidență. Ora 23. 23 de 

persoane în toată fabrica, 23 
corpuri cu cite 3 tuburi fluo
rescente ardeau în vestiare.

— Cineva le-a lăsat aprinse,' 
explică maistrul.

Credem că cineva este negli
jent. Dar de ce nu se află alt
cineva care să controleze ? Acel 
cineva își tratează musafirii.

Secția de electrocalorice. Ofi
țerul de serviciu, inginerul 
Laszlo Szabo.

— Știți la noi este un sezon 
mort acum. Nu lucrăm în 
schimbul de noapte.

îi mărturisim scopul vizitei. 
Ne prezintă o serie de măsuri 
bare să traducă în economii a- 
nual de 425 tone combustibil 
convențional 225 MgWh, 85 tone 
benzină. Amintim cîteva din 
ele. înlocuirea a două cazane 
de tip „Metalica" pentru apă 
caldă cu 2 schimbătoare de căl
dură ; desființarea încălzirii cu 
gaz metan prin extinderea în
călzirii centrale ; îmbunătățirea 
izolației termice la rețele ; des
centralizarea iluminatului gene
ral în halele de producție ; mo
dificarea proceselor de încălzire 
a băilor de degresare prin înlo
cuirea sistemului de încălzire 
electric cu apă supraîncălzită ;

înlocuirea benzinei la degresa- 
rea pieselor cu detergenți și al
tele. Măsurile le salutăm. Dar

MIRCEA BORDA

(Continuare in pag. a lll-a)
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E
 inginer constructor. 

Cu puțin timp în 
urmă a participat la 
întîlnirea de zece ani a 

„promoției 1963“. Evenimen
tul s-a petrecut în aula Fa
cultății de construcții fero
viare. drumuri și poduri din 
București și aici am aflat 
despre ce a însemnat primul 
deceniu de producție pen
tru inginerul Mircea Clau- 
diu Radulescu.

— Lucrez în aceeași între
prindere — Regionala C.F.R. 
Craiova — pentru care am 
primit repartizarea guverna
mentală. Am parcurs întrea
ga filieră a funcțiilor ingi
nerești : responsabil de punct 
de lucru, șef de lot, șef de 
șantier iar acum sînt inginer 
șef la întreprinderea de con
strucții căi ferate din orașul 
Băniei. In toți acești ani am 
zidit din nou. am reparat, am 
întins cale pe terasamente 
și poduri noi, am corectat 
traseele cuprinse in perime
trul modernizărilor. Am pro
iectat și am executat.

— Cu ce obiectiv v-ați în
ceput cariera de inginer con
structor ?

— Cu podul peste Olt din 
apropierea Drăgășanilor, o 
construcție grea pentru câ 
trebuia să păstrez cit mai 
multe elemente și din pudul 
cel vechi, totodată, însă, po
dului cel nou eram obligat 
să-i asigur dublarea lățimii. 
Zece luni de șantier — opt 
luni de ploi și... zăpezi cit în 
două ierni... Am reușit acolo, 

v

In ziua de 14 noiembrie 1973 a avut loc, sub 
conducerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist. Român, 
consfătuirea cu primii secretari și secretarii pen
tru problemele organizatorice ai comitetelor 
județene de partid și ai municipiului București.

La consfătuire au luat parte tovărășii Manea 
Mânescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe Pana, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, llie Verdeț, 
Dumitru Popescu, Leonte Râuțu, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai Gere, Ștefan Andrei, 
cadre din aparatul Comitetului Central, din presa 
de partid.

Consfătuirea a avut ca scop analiza modului-în 
care organele și organizațiile de partid acțio
nează pentru realizarea programului elaborat 
de Congresul al X-lea și Conferința Națională, 
își îndeplinesc rolul conducător în unirea efor
turilor întregului popor în munca și lupta pentru 
realizarea cincinalului înainte de termen, pentru 
transpunerea în viață a programului de înflorire 
economico-socială a patriei, pentru educația 
socialistă a maselor, precum și modul în care/se 
preocupă de aplicarea în viață a științei con
ducerii societății socialiste, a contribuției lor la 
îndeplinirea în cele mai bune condiții a misiunii 
istorice ce revine Partidului Comunist Român în 
conducerea destinelor națiunii noastre socialiste.

In cursul consfătuirii au luat cuvîntul tovarășii 
Gheorghe Cioară, Vasile Vîlcu, Constantin Dăs- 
călescu, Constantin Dumitrescu, Liviu Derban, 
Gheorghe Tănase, losif BancA Simion Dobrovici, 
Ion Dincă, Constantin Drăgan, Ferdinand Nagy, 
Petre Blajovici.

Participanții la discuții au expus experiența 
organizațiilor județene respective în organizarea 
activității pentru îndeplinirea marilor sarcini ce 
stau în fața partidului și poporului nostru pentru

accelerarea dezvoltării economiei naționale, 
pentru creșterea eficienței întregii producții de 
bunuri materiale, pentru sporirea continuă o 
avuției naționale.

Au fost scoase în relief o serie de aspecte 
legate de stilul și metodele de muncă ale orga
nelor și organizațiilor de partid în îndeplinirea 
sarcinilor care le stau în față, de întărirea con-, 
tinuă a legăturii acestora cu masele de oameni 
ai muncii pentru soluționarea tot mai competentă 
și mai eficientă a problemelor complexe ridicate 
de înaintarea țării noastre pe calea făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate.

Vorbitorii au arătat realizările remarcabile 
obținute de oamenii muncii în îndeplinirea pla
nului pe 1973, precum și pe primii trei ani ai 
cincinalului, avîntul cu care muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, din toate sectoarele producției mate
riale, acționează pentru îndeplinirea angajamen
telor de a realiza cincinalul înainte de termen ; 
de asemenea, au fost reliefate rezervele pentru 
obținerea de noi succese în dezvoltarea în ritm 
susținut a economiei naționale.

Vorbitorii au. exprimat angajamentul organi
zațiilor de partid, al comuniștilor de a îmbună
tăți continuu activitatea de partid, de a munci 
cu pasiune și perseverență pentru a da viață 
mărețelor obiective stabilite de Congresul al 
X-lea și de Conferința Națională ale P.C.R., 
pentru a asigura îndeplinirea planului cincinal 
înainte de termen, ridicarea continuă a nivelu
lui de viață material și spiritual al întregului 
nostru popor.

în încheierea consfătuirii, a luat cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, care a făcut o 
amplă expunere, ce va fi dată publicității.

In pagina a 4-a
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TREI AAI Al CINCINALULUI
Oamenii muncii din între

prinderile județului Galați 
au îndeplinit, la 14 noiem
brie, planul producției in
dustriale pe. primii trei ani 
ai cincinalului.

Avansul obținut asigură 
realizarea, pînă la sfirșitul 
acestui an. a unei producții 
suplimentare de aproape 2.5 
miliarde lei.

Ritmul mediu anual de 
creștere a producției — se 
arată intr-o telegramă adre
sată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român,

Comunistul Constantin Musculeanu și Nicolae Stănescu de la sectorul emailare al Combinatu
lui de industrializarea lemnului Pipera din Capitală au propus și aplicat inițiativa „O zi pe lună 
să lucrăm cu material economisit". Eficiența acțiunii lor — beneficii in valoare de 150 000 pe 

lună.

zic eu, o bijuterie... Ceva la 
care mi-am raportat toate o- 
biectivele următoare.

— Cite au fost ?
— îmi pare rău că în albu

mul meu intim nu am cite o 
fotografie a fiecăruia !... Am 
coordonat consolidarea tera- 
samentului de cale pe tron
soanele Craiova — Orșova și 
Filiași-Tg. Jiu în vederea

UN 
DECENIU...

ÎNSEMNĂRI

electrificării. Am fost „per
manentizat" la Balota unde, 
în vederea creșterii vitezei 
de circulație a trenurilor, 
am deschis curbele cu încă 
20—30 de metri, practic refă- 
cînd întregul traseu : am 
transformat Depoul Craiova 
în bază pentru locomotivele 
Diesel-electrice. am fost unul 
dintre cei care au răspuns 
de realizarea complexului 
feroviar care este stația Cra
iova, de construcția din te
melii a Atelierelor de repa
rat material rulant C.F.R. 
Craiova, de zona terminus a 
căii ferate Strehaia-însură-

■> ței, de consolidarea și dubla
rea căii ferate pe tronsonul 
Budieni-Copăcioasa. cea mai 
dificilă lucrare intilnită de 
mine pînă acum. Lucram în 
condiții de mlaștină, de pă- 
mînturi refulante. De cel pu
țin zece ori în ultimii ani, 
dimineața cind mergeam să 
reîncepem lucrul ne vedeam 
puși în situația să o luăm 
de la început. Mlaștina în
ghițise totul. Oamenii se ui
tau la mine, la inginerul Ra
dulescu, și eu trebuia să gă
sesc soluțiile. Am citit mult, 
m-am consultat cu specialiști 
mai în virstă. am corespon
dat cu cercetători. Piuă Ia 
urmă am găsit soluțiile iar 
trenul poate circula fără res
tricție și pe acest tronson... 
M-am bucurat mult : succe
sul. eu îl consider ca adevă
rata diplomă a mea de ingi
ner constructor.

...Un deceniu, primul dece
niu de activitate al unui tî- 
năr inginer constructor —• 
Mircea Claudiu Rădulescu. 
Mult sau puțin... Mult da- 
că-1 judecăm prin prisma 
realizărilor acestor ani, pu
țin dacă-1 judecăm prin 
prisma a ceea ce tînărul a- 
cesta modest, exigent cu el 
însuși, entuziast și ambițios 
are' de gind să adauge la 
împlinirile unui deceniu pe 
care-1 consideră ca „peri
oadă de atestare".

GH. BRAD

tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de Comitetul 
județean Galați al P.C.R. a 
fost, în acești trei ani. de 
23,7 la sută față de 19.3 la 
sută cit s-a prevăzut. Se su
bliniază. de asemenea. că 
productivitatea muncii a 
crescut, in 1973, față de 
1970 cu aproape 56 la sută, 
respectiv cu 15 la sută pes
te prevederile din planul cin
cinal pentru acest an. Au 
fost asimilate, totodată, pes
te 200 mărci noi de oțeluri, 
noi sortimente de table și 
benzi laminate la cald și la 
rece, nave maritime și flu
viale. agregate și mecanisme 
pentru construcțiile navale 
etc., volumul produselor noi 
și reproiectate, in primii 
trei ani ai cincinalului, re- 
prezentind aproape jumă
tate din producția anului 
1973. Prin reducerea con
sumurilor specifice s-au e- 
conomisit 31 mii tone me
tal. 210 milioane Kwh ener
gie electrică și 250 mii tone 
combustibil convențional.

Prezentîndu-vă acest bi
lanț rodnic al activității, oa
menilor muncii din județul 
nostru, — se scrie în conti
nuare in telegramă — vă ex
primăm și cu acest prilej, 
stimate tovarășe secretar ge
neral, calda noastră recunoș
tință. sentimentele noastre 
de profundă gratitudine pen
tru sprijinul acordat, pentru 
indicațiile deosebit de preți
oase pe care ni le-ați dat 
cu ocazia recentei vizite a 
dumneavoastră in județul 
Galați. Ținind seama de 
aceste indicații, ne angajăm 
să muncim cu și mai multă 
abnegație și avint revolu
ționar pentru a obține noi 
succese în aplicarea in via
ță a politicii partidului, a 
programului său de făurire 
a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

TIMPUL
NECESAR

de ȘTEFAN DIMITRIU

Cunosc o întreprindere prin care s-au perindat, în douăzeci 
de ani, treisprezece directori, O simplă medie aritmetică 
ne arată că respectivii conducători abia au avut timp, in 
acești douăzeci de ani, să-și ia în primire funcțiile și, in cel 
mai bun caz, să le predea în mare grabă, împreună cu biroul 
florentin, covorul persan și celelalte obiecte de inventar, ce
lor care le-au urmat.

Nu este, desigur, o întreprindere oarecare, dar poate că 
tocmai la o asemenea întreprindere s-ar fi impus, cu acută 
necesitate, stabilizarea unei conduceri ferme care - exagerind 
puțin lucrurile — ar fi avut vreme, pînă acum, să învețe chiar 
și din căutările soldate uneori cu eșec, ca și din adevărurile 
descoperite uneori din greșeală.

Așa stînd lucrurile, nici nu-i de mirare că fiecare din ei, 
aduși tot de prin alte părți și necunoscind specificul între
prinderii, și-au pierdut vremea cu descoperirea unor ade
văruri de muit știute, au refăcut experiențe mai mult sau mai 
puțin falimentare și, bătind pasul pe loc sau înaintînd extrem 
de puțin, s-au remarcat cînd și cind în ochii salariaților, doar 
prin schimbarea orarului de dimineață al cite unui ghișeu, 
prin dislocarea cîte unei mobile îngropate în parchet sau 
prin mustrarea cu avertisment dictată împotriva cite unui 
paznic adormit in post.

Vorbim, pe bună dreptate, despre timpul necesar pentru

'Continuare in pag. o V-a
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NICI ARITMETICA 
NU TE ÎNVAȚĂ
DOAR CIFRE

Literatura 
română

■ Si:

ÎN INCINTA ÎNDIGUITĂ GREACA

0 mie de hectare năpădite 
de buruienile.,, birocrației

Un mod anacronic 
de a concepe ra
portul dintre mate
matică și gîndire

Pornim de la necesita
tea' ca toate manualele — 
alături de știința pe care 
o propagă, de cantitatea 
și calitatea informației o- 
ferită elevului, in strînsă 
dependență de acestea și 
prin intermediul lor — să 
joace un rol activ pe pla
nul formării convingeri
lor filosofice. educării 
sentimentelor de mare 

’’.oare umană, determi- 
>rii unej atitudini mili

tante. Rolul formativ ai 
științelor exacte se re
duce la educarea gindirii, 
la stimularea creativității
— se afiirmă curent. De 
unde ar putea rezulta că 
educarea viitorului cetă
țean. cu o atitudine mo
rală și civică Înaintată, 
ar rămîne exclusiv in 
sarcina manualelor de li
teratură. filosofic. istorie 
ori economie politică. Pe
ricolul unui asemenea 
punct de vedere, expri
mat jntr-o formă sau 
alta și in ancheta de 
față, ni se pare a sta nu 
numai in simplismul său. 
ci și in tendința de sără
cire. de dezumanizare a 
așa ziselor științe exacte 
și in mod special a mate
maticii. Desigur, e o 
chestiune asupra căreia 
se pot pronunța mai com
petent specialiștii dar. re
cent. marele matemati
cian care este acade
micianul Caius Iacob, 
răspunzind întrebărilor 
unei reviste. . sintetiza 
astfel rolul formativ al 
matematicii : „învățămîn- 
tul liceal trebuie să ofere 
spre sfîrșit idei despre 
domeniile mai noi ale ma
tematicii. dar in mod e- 
chi’ibrat și cu scopul de 
a le deschide elevilor, ori
zonturi noi de gîndire. de 
a Ie dezvolta sfera de în
țelegere a lumii, de a le 
Împlini astfel personalita
tea multilaterală".

Cum formarea gindirii 
matematice începe din 
clasa- I, tot de'aici se cer 
formulate exigențele de 
rigoare față de manual. 
Am apelat. în acest sens, 
la conf. univ. dr. Nicolae 
Radu care a studiat ma
nualele pentru clasele
I— III și și-a precizat 
concluziile într-o lucrare 
publicată acum un an.

„Din 260 de probleme 
existente in manualul de 
aritmetică pentru clasa I 
un număr de 184 (adică 
70.7 la sută) necesitau 
pentru rezolvare o sin
gură lucrare. în clasa a
II- a - 202 (adică 61.7 la
sută), iar în clasa a 111-a
- 99 (adică 42.4 la sută), 
în general, mai mult de 
jumătate din problemele 
date elevilor (59 la sută) 
necesitau pentru rezolva
re o singură operație. Ro
lul acestor probleme nu 
putea fi decit unul singur, 
acela de a întări denrili
deri de calcul elementare, 
simple exerciții proble
matizate, repetate pînă la

saturație. Ponderea lor 
ducea la concluzia că ra
portul dintre deprinderile 
de calcul și gîndirea ma
tematică s-a inversat.* Nu 
gîndirea este educată să 
domine deprinderile, ci 
invers, deprinderile de 
calcul domină gîndirea 
elevilor. Manualele ac
tuale de aritmetică merg 
pe «aceeași linie. Ele nu 
sînt din această pricină 
needucative, dar ceea ce 
educă ne interesează mai 
puțin în vremea noastră. 
Aici există o rămînere în 
urmă : reală, mare și nu 
la tematica problemelor 
(pe care oricît am con- 
temporaneiza-o tot nu am 
schimbă situația). Mate
matica bazată pe deprin
deri de calcul era utilă 
pentru nevoile zilnice ale 
unor oameni de altă dată, 
dar mult mai puțin pen
tru cei de azi, deloc, sau 
aproape deloc, pentru cei 
de miine".

De ce „sar" elevii 
peste unele para
grafe destinate, în 
concepția autori
lor, de a fi educa
tive?

într-un aparent ..avan
taj" față de matematică 
se află manualele de fi
zică și chimie. înirucît 
ele conțin în afara teore
melor. legilor și exerci- 
țiil-or și o parte ..vorbită". 
Sînt din această cauză 
mal generos concepute în 
lumîna criteriului după 
care le cercetăm ?

P.rofesorul Marius Gali, 
Liceul ..Nicolae Bălcescu" 
diin Capitală, se arăta sa
tisfăcut de manualul pen
tru anul' II liceu. Citind 
două capitole — ..Energia 
hidraulică" și ..Electrifi
carea țării noastre" — 
profesorul socotește că 
elevii primesc, prin inter
mediul manualului, infor
mațiile necesare privind 
realizările țării noastre și 
că acestea bot exercita o 
influență favorabilă asu
pra, formări- atitudinii 
civice a elevilor. Dar 
despre același manual și 
din același punct de ve
dere. înregistrăm și o 
altă părere.

„Este cel puțin ciudat 
— apreciază prof. Traian 
Lungu. de la un liceu 
din județul Ilfov — să 
constatăm că manualele 
de fizică pentru liceu sint 
foarte sărac? în clemen
te de educație moral ce
tățenească. deși fizica dă 
elevilor cunoștințele de 
bază necesare înțelegerii 
celorlalte stiinte ale na
turii, înțelegerii șî mînu- 
irii tehnicii. Citești zeci 
de pagini fără să găsești 
măcar o frază care să-î 
amintească elevului că 
manualul este scris pen
tru el. «cel care trăiește 
în România socialistă. Iar 
atunci cînd conține cîteva 
rînduri. sînt folosite pen
tru date tehnice, seci, pri
vind o realizare sau alta

din țară. Manualul de fi
zică pentru anul II, secția 
reală — altfel valoros 
prin argumentarea știin
țifică și experiențele pro
puse — în afara citorva 
date din economia națio
nală, mai amintește la 
pag. 196 de tehnica româ
nească prin fraze : ..Dîm
bovița a devenit de mult 
insuficientă pentru răci
rea condensatoarelor ter
mocentralei Grozăvești, 
care este o centrală de 
putere relativ mică". Le
gătura cu viața la lecția 
Electroliza" — ca să ofer 

încă un exemplu — se 
face prin aceste biete cu
vinte : „Acest mod de 
preparare este utilizat la 
Combinatul de aluminiu 
de la Slatina". Atit".

Sigur, în sarcina pro
fesorului cade să vorbeas
că elevilor, „la zi", des
pre aplicarea ultimelor 
cuceriri ale științei și 
tehnicii in economia na
țională, întrucit manualul 
es>te conceput pe o durată 
de serviciu mai lungă și, 
ca atare, cifrele și datele 
pe care le conțin pot fi 
depășite. Dar dacă admi
tem că manualul, ca prin
cipal instrument de lucru 
al elevilor, are. în afara 
valorii sale științific^, și 
un rol educativ, atunci 
a-i preda o fizică seacă, 
rece, lipsită de vibrație 
umană, este un proces nu 
numai incomplet, dar și 
dăunător. Nici matemati
ca. nici fizica, nici oricare 
aită știință nu pot fi des
părțite de om, de izbîn- 
zile sale în sfera Cunoaș
terii. de foloasele științei 
în făurirea unei vieți mai 
bune. Nu i se poate cere 
manualului de matemati
ca. fizică ori chimie să 
facă și literatură, dar se 
pot oare ele lipsi de co
mentariul necesar trecerii 
de la teorie la realitatea 
înconjurătoare, cu puncte 
de sprijin în realitatea 
țării noastre ?

Chiar dacă nu este to
tal văduvit de aceste ele
mente, le cuprinde în 
formele oferite în exem
plele citate — deci lăsin- 
du-ți senzația de artifi
cial. de lipitură. Nu în- 
tîmplător acestea sint pa
sajele din manuale peste 
care elevii „sar" fără nici 
un fel de mustrări de 
conștiință, căutând și gă
sind alte surse de legă
tură cu viața a noțiunilor 
teoretice însușite.

Manualele „de 
drept" educative

împărțirea, arbitrară e- 
vident. nu ne aparține ; o 
folosim dată fiind marea 
ei circulație Sînt ma
nualele de română un 
model de lucrări întoc
mite deliberat și cu scopul 
educării moral-cetățenești 
a elevilor ?

Servesc cerinței edu
cării .dragostei față de 
muncă a elevilor, dorin
ței de a munci creator in 
folosul societății, culti
vării patriotismului socia
list, a atitudinilor cetă
țenești înaintate ? Inter
locutorii noștri au indicat

o rămînere în urmă a 
manualelor de română 
față de cerințele educati
ve ale perioadei istorice 
pe care o străbatem. Pro
fesoara Ecaterina Soroiu 
arăta că manualele de li
teratură română, valabile 
pentru anul școlar în 
curs, sînt extrem de să
race în elemente ce pot 
fi valorificate în munca 
de educare moral-cetățe- 
nească a elevilor. Ele su
feră ' în privința ancorării 
în contemporaneitate, dar 
se fac vinovate și de 
omiterea unor lucrări cla
sice cu o mare putere e- 
moțională. „Au fost scoa
se total fragmentele din 
..Românii subt Mihai Vo
ievod Viteazul", „Cîntarea 
României" și altele. Bio
grafiile scriitorilor sînt 
prezentate sec. realîzîn- 
du-se mai mult un ta
blou biobibliografic nu 
prezentarea vie a unor 
personalități ale culturii 
noastre, care să constituie 
un model de viață pentru 
tineri și un motiv de 
creștere a sentimentului 
de mindrie națională. 
Chiar și atunci cînd 
scriitorii au lucrări auto
biografice emoționante 
(M. Sadoveanu — „Anifrde 
ucenicie". Lucian Blaga — 
„Hronicul și cîntecul 
vîrstelor"), manualul fo
losește prezentarea șa
blon : s-a născut..., a stu
diat..., a scris.... s-a stins 
din viață...".

Destui profesori consi
deră că în conținutul lec
turilor din manfualele a- 
dresate elevilor școlii ge
nerale, exemplele luate 
din viață sînt atit de 
simplificate incit totul 
apaf-e în roz. departe de 
realitatea cotidiană în 
care trăiesc elevii. Greu
tățile se înving ușor în 
contextul lecturilor date, 
oamenii sint buni și ge
neroși, știu să se poarte, 
iubesc munca, iar cei cu 
■purtări rele sînt foarte 
repede aduși pe calea 
dreaptă.' Desigur, odată 
cu creșterea în vîrstă 
elevii vor lua contact cu 
dificultățile vieții, dar nu 
este normal să-î deprin
dem de la început cu 
confruntarea între ceea 
ce este valoros și ceea ce 
este negativ dacă vrem să 
formăm oameni cu o ati
tudine fermă, curajoasă, 
activă, militantă ?

în aceeași ordine a 
mijloacelor de influențare 
pe plan educativ, se pot 
a^eza și manualele de 
limbi străine. Și aici lec
turile, textele gramati
cale pot servi sau deservi 
scopurilor noastre educa
tive. Profesoara Victoria 
Rădu'lescu. sesiza, pe bună 
dretate. unele carențe ale 
manualelor de limbă 
franceză. „Fragmente li
terare foarte vechi, ne
semnificative nici nentrii 
autorii sfudiați, nici pen
tru vremurile pe care le 
trăim, abundă în manuale. 
Cit privește textele de a- 
naliză gramaticală ele 
sînt anoste, albe din punct 
de vedere educativ".

MARIETA VIDRAȘCU
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• De cinci ani se tergiversează recepția unei investiții cu 
grave lacune de execuție. • Peste o mie de hectare nu pro
duc ; anual pagubele însumînd circa 5.000 de tone porumb.
• Zeci de adrese - inclusiv cea semnată de șeful Depar
tamentului I.A.S. - râmase fără răspuns din partea D.I.F. 
(și acesta in componența M.A.I.A.A.). • in cazul incintei
Greaca. G.S.I., — un organism „încurcă lume" între con

structor și beneficiar.

în Lunca Dunării mai ales se 
întind „pămînturile noi" ale ță
rii. Adică suprafețele smulse de 
sub împărăția apelor prin difi
cilele lucrări de îndiguiri și de
secări. Iar ca să fie asanate 
lacurile și bălțile, ca pămîntu
rile acestea, fund de lac, să pro
ducă porumb și griu, legume și 
floarea-soarelui, s-au cheltuit 
bani, s-au depus eforturi. Nu
mai așa s-a ajuns ca fosta baltă 
a Brăilei să fie „Bărăganul din
tre ape", ca fosta baltă a Talo- 
miței să însemne acum „ aproa
pe o sută de mii de hectare 
foarte roditoare", iar fostele 
lacuri Brateș, Greaca. Potelu, 
Rast sau Ezer să fie „bazine ale 
porumbului, ale griului". Aici, 
fiecare palmă de pămînt înma
gazinează o investiție deosebită; 
motiv în plus pentru a determi
na adoptarea măsurilor tehnice 
și tehnologice ce pot asigura fo
losirea la cota fertilității înalte 
ce o au aceste terenuri. Și. de 
ce să n-o spunem, oamenii se 
străduiesc să facă din aceste pă- 
mînturi medii roditoare. Pentru 
recoltele bune obținute. în ulti
mii doi ani. aproape fiecare din
tre unitățile ce dețin suprafețe 
din „pămînturile noi" au obți
nut distincții. Dar...

Din păcate există un dar, un 
dar care înseamnă pămînt ce nu 
produce. Adică investiție neren
tabilă, bani aruncați în vînt de 
constructori nepricepuți, ori 
neatenți aparținînd unei între
prinderi. și mai grav — (T.C.I.F. 
București) de mai multi ani ne
receptivă la solicitarea benefi
ciarului de a corecta greșelile de / 
execuție săvîrșite. Acestea sint 
ușor de descoperit, ușor venin- 
du-ne și nouă să observăm „ur
mele" parcurgînd, în toamna a- 
ceasta, jumătatea de răsărit a 
incintej Greaca, zona ce repre
zintă cam două treimi din su
prafața arabilă a întreprinderii 
agricole de stat Chirnogi. Erau 
insule acoperite de vegetație us
cată, cu porumb ici colo cîte un 
fir, ce nu ajungea la genunchi, 
erau suprafețe mocirloase din 
care apa mustea ca dintr-un iz
vor montan, erau ogoare sterpe 
împresurate de culturi de-a 
dreptul excepționale. O inven
tariere a acestor zone neproduc
tive conduce la o cifră alarman
tă : peste o mie de hectare cu 
plan de producție, dar care re
duc considerabil media pe res* 
tul suprafeței și pentru care se 
plătesc, anual, amortismente de

cîteva sute de mii de lei. Pier
deri, deci, pe două planuri... Se 
află in zona celor 15 canale (CP- 
8, CP-3, CP-5, CP-10, CP-12 etc.) 
executate la cote, mai superfi
ciale cu 70—120 cm față de pre
vederile proiectelor. Din acest 
motiv nivelul apei freatice e 
mai în față, primăvara și după 
fiecare ploaie ajungerea la coefi
cientul optim de lucrare a solu
lui prelungindu-se foarte mult, 
uneori neapărînd nici o dată în
tr-un an ; sau limitînd doar la 
cultivarea furajelor posibilita
tea de a semăna ceva. De ase
menea, în preajma digului, n-a 
fost realizat canalul colector 
pentru apele infiltrate, fapt ce 
împiedică cultivarea a peste pa
tru sute de hectare. Cam cu 10 
la sută este diminuată producția 
agricolă globală a întreprinde
rii, de către imposibilitatea luă
rii în cultură a acestor suprafe
țe ; în cifre fizice fiind vorba de 
peste cinci mii de tone în echi
valență porumb. S-a sesizat a- 
cest lucru, s-a cercetat, s-a pro
mis rezolvarea operativă a stă
rii de lucruri. Dar degeaba. De 
cinci ani încă nu s-a mișcat nici 
măcar un deget... în volumino
sul dosar al adreselor am iden
tificat-o și pe aeeeși adresată de 
șeful Departamentului de îmbu
nătățiri Funciare, către șeful 
Departamentului I.A.S,, din a- 
celași minister, prin .care se so
licita rezolvarea situației ivite. 
....datorită funcționării incom
plete și necorespunzătoare a 
sistemelor de desecare — se a- 
rată în adresă — și evacuarea 
apelor provenite din precipitații 
și infiltrații ce au stagnat o pe
rioadă îndelungată, s-au produs 
pagube prin distrugerea cultu
rilor în diferite stadii de vege
tație pe o suprafață de 28 211 
hectare (deci nu este vorba doar 
de incinta Greada, aceleași defi
ciențe fiind semnalate și în ce
lelalte — n.a.). Cheltuielile e- 
fectuate cu lucrările agricole 
pentru culturile calamitate au 
reprezentat 44 milioane lei, iar 
valoarea producției planificate a 
se obține de pe suprafețele res
pective se ridică la circa 140 mi
lioane lei. Pentru ca astfel de 
situații neplăcute (termen foarte 
dulce — n.a.) să nu se repete pe 
mai departe,-vă rugăm a dispu
ne ca organele dumneavoastră 
de specialitate, împreună cu pro- 
iectanții, unitățile constructoare 
și conducerile întreprinderilor a- 
gricole de stat, să identifice în

toate incintele asemenea zone 
și să prevadă din timp măsurile 
necesare pentru evitarea stag
nării apelor..." Au trecut 19 luni 
de atunci, dar nici pînă Scum 
nu s-a făcut nimic. „De cinci ani 
sesizăm continuu conducerea de
partamentului și a ministerului, 
ni se destăinuia inginerul Ion 
Oancea, directorul întreprinde
rii agricole de stat, dar un răs
puns practic n-am înregistrat. 
Anual se... plimbă pe la noi cî
teva comisii care tot verifică 
justețea sesizărilor noastre ; nu 
demult a venit și tovarășul mi
nistru. ne-a promis rezolvarea 
operativă a situației anormale ce 
trenează de multă vreme la noi, 
dar se vede treaba că e prea di
ficilă soluționarea acesteia și 
noi ne aflăm în situația de a... 
solicita in continuare ajutorul 
instituțiilor tutelare. E singurul 
lucru ce ne-a mai rămas la în- 
demînă... N-am face-o, dar e 
vorba de o mie și ceva de hec
tare, de o mie și ceva de hec
tare care nu produc, înțelegeți ? 
Acesta este efectul anomaliei că 
T.C.I.F.-ul are ca principal indi
ce de plan volumul de excavații, 
calitatea lucrării nefigurînd 
niciunde. Cu alte cuvinte, cu cit 
se răstoarnă mai mult pămînt, 
indiferent în ce condiții calita
tive, colectivul unui șantier este 
mai apreciat. Păi e normal ? 
Apoi. G.S.I.-ul (Grupul de su
praveghere a investițiilor —n.a.) 
în cazul nostru s-a dovedit a fi 
un fel de încurcă lume, poziția 
celor ce-1 alcătuiesc, nefiind una 
fermă, clarificatoare. Fiind ca și 
T.C.I.F., organism al Departa
mentului de îmbunătățiri Fun
ciare, firește, acționează cu un 
ochi la noi și cu toată inima la 
colegii lor... Și noî pierdem a- 
nual producția a peste o mie de 
hectare dintr-un pămînt ce ne 
dă aproape patru tone de grîu 
la hectar, sau ceva mai mult de 
o jumătate de vagon de porumb 
boabe". Amînarea recepționării 
lucrării — în plus — atrage 
după sine distrugerea amenajă
rilor existente, (în bună parte, 
încă de pe acum invizibile) pen
tru că beneficiarul sub nici o 
formă nu se poate atinge de ele 
pentru întreținere ; câștigarea la 
producție a suprafeței de peste 
o mie de hectare fiind, din acest 
motiv, amînată.

Situația din incinta indiguită 
Greaca, și nu numai de aici, de
termină cîteva întrebări : de ce 
se tergiversează intervenția 
promptă din partea organelor in 
drept pentru a-1 determina pe 
constructor să remedieze greșe
lile de execuție ? De ce nu se 
respectă legea privind apărarea 
și conservarea pămîntului de 
însăși conducerea Ministerului 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor ? Cind vor fi ana
lizați cei vinovați și împărțite 
pagubele pe care să le suporte ?

GH. FECIORU

■ Imaginea de față îi surprinde pe uteciștii Marin Topan, Ghiran Rusu, Victor Pintea, Teodor Cipcigan 
fi Teodor Danciu, de la I.I.S. Metalul Roșu — Cluj, lucrind la asamblarea fi montarea celui mai 

complicat produs ăl fabricii — o mașină de creat pînzeturi.

RAPORTEAZĂ 
ÎNDEPLINIREA ȘI 

DEPĂȘIREA PLANULUI
Numeroase colective de 

munca, din diferite intre- 
pnuueri industriale ale țarii 
încheie in aceste zile bilan
țuri pozitive asupra muncii 
desfășurate cu avint pentru 
realizarea înainte de ter
men a sarcinilor de plan.

• Lucrătorii din domeniul 
peiroi-cmmie, de pildă, au re
alizat, peste prevederile de plan, 
o producție suplimentara eva
luată la circa 120 000 000 lei — 
sumă de aproape două ori mai 
mare față de cuantumul anga
jamentului anual-

In bilanțul rodnic al sondo
rilor și chimiștilor prahoveni, 
au fost consemnate, de aseme
nea, beneficii suplimentare, pe 
primele 10 luni ale anului in 
curs, in valoare de 80 milioane 
lei și o sumă similară repre- 
zentind economiile- peste plan 
la prețul de cost al produselor, 
ca rezultat ai unei largi acțiuni 
îndreptate în direcția mai bu
nei gospodăriri a materiilor pri
me și auxiliare și reducerii nor
mativului de consum al combus
tibilului și energiei electrice.
• Grupul de șantiere pentru 

construcția de căi ferate Dro- 
heta Turnu-Severin este a 12-a 
unitate economică din județul 
Mehedinți care și-a îndeplinit 
sarcinile de plan pe primii trei 
ani ai cincinalului, înscriind în 
bilanțul activității pe această 
perioadă un volum suplimentar 
de lucrări în valoare de 
75 000 000 lei.

• Unitățile economice din ju- 
dejul Gorj și-au depășit cu 
30 000 000 lei valută prevederile 
planului de export pe primii 
trei ani ai cincinalului. O im
portantă contribuție în această 
direcție au adus-o colectivele 
Combinatului de lianți și azbo
ciment Bîrsești și Combinatului 
de prelucrare a lemnului din 
Tg. Jiu, întreprinderile agrico
le de stat, unitățile cooperației 
meșteșugărești și cele ale coo
perației de consum.

Linia de acțiune" 
este fermă însă de autogospo- 

se prea poate vorbi!

BRAȘOV

dărire nu
Coridoare, camere, holuri și 

scări animate cu cîtva timp în 
urmă sînt cufundate în liniștea 
orelor de răgaz. Deschid la în- 
tîmplare cîteva uși pe care nu 
le poți deosebi decit prin tăbli
țele numerotate. Dincolo de 
prag însă lucrurile stau altfel și 
treptat încep să asociez numă
rul camerei cu imaginea interio
rului. Sînt cameie ale căminului 
nr. 10. care la prima vedere nu 
spun nimic. Iată, de exemplu, 
104 și 113. Felul cum sînt aran
jate paturile, rafturile cu cărți 
aliniate, pardoseala și mobilie
rul fără urmă de praf îți clau 
senzația că ești primul venit să 
folosească aceste încăperi. To
tuși aci s-a dormit, au fost poate 
purtate discuții aprinse sau cine
va a zăbovit ore întregi în com
pania cărților. Oare să nu fi 
persistat nimic din biografia zi
lei de ieri ? Ambianța pe care 
tn grabă ai putea-o califica 
drept neutră are însă o mare ca
litate : își oferă toate funcțiile 
ce i-au fost destinate. Te poți 
odihni dat poți relua în egală 
măsură un studiu întrerupt pen
tru cîteva ore. Totul, în conti
nuarea unui program început 
dimineața.

Cine sint locatarii ? Studenți 
la „Industria lemnului". In felul

acesta aflu și cine sînt gospo
darii locurilor, iar ulterior am 
avut posibilitatea să discut cu 
unul din ei: Szekely Zoltăn, stu
dent în anul V la Facultatea de 
industria lemnului. își îndepli
nesc obligațiile gospodărești în 
primul rînd pentru că între co
legii de cameră este cultivat \ 
fără intermitențe respectul reci
proc. A întreține aspectul came
rei folosite în comun, a nu stîn- 
jeni pe ceilalți prin dezordine 
înseamnă însă nu numai res
pect pentru colegi dai și pentru 
bunuri ce ți-au fost încredințate 
temporar, bunuri pe care le fo
losești și vor fi de trebuință în 
egală măsură și altora.

Deschid ușa unei camere ve
cine, 110. Nu sînt necesare ex
plicațiile pe care le primesc. 
Totul vorbește de la sine des
pre graba cu care locatarii au 
părăsit încăperea. Paturi răvăși
te unde poți întîlni deopotrivă 
cursuri dactilografiate, veșminte, 
articole de papețărte etc. In ace
leași scopuri sînt folosite și scau
nele, masa, podeaua chiar. Gra
bă ? De ce ? apoi praful aș
ternut. în straturi groase nu este ■ 
un indiciu sigur că aici, în ca- 
meia 110, așa a fost și ieri 
alaltăieri P La fel ca și în ca
merele 205 și 208 unde locuiesc 
studenții anului V de la Facul

tatea de tehnologia construcțiilor 
de mașini. Există programe pen
tru serviciile gospodărești în 
fiecare cameiă, dar există și 
dezordinea în fața căreia te 
simți stinfenit lată, de exemplu, 
cum explică membrii comitetu
lui de cămin aspectul dezolant 
al peluzelor din preajma blocu
lui C 10. Resturi alimentare, 
ambalajele diverselor produse 
consumate, hîrtii, tot acest a- 
malgam pe care-l poți întîlni 
în orice ladă de gunoi a fost 
adus de vînt — cel puțin asta

este explicația pe care mi-o dau 
membrii comitetului de cămin. 
Nu-i întreb dacă așteptau ca tot 
vîntul să despovăreze peluzele; 
știu că ar fi o sarcină prea grea 
pentru ei, în schimb mă întorc 
cu gîndul la colectivele ce mi-au 
făcut o hună impresie. în cămi
nele 10, 3, 4 și 5 autogospodă- 
rirea are înțelesuri diametral 
opuse ; grija și interesul pentru 
bunurile încredințate stă laolal
tă fără să fie stînjenită de ne
glijență și dezinteres. Și de 
multe ori fac „casă buni"* în 
sinul aceluiași colectiv.

Oare colegii de an sau de 
grupă, cazați de multe ori în 
camere vecine, nu se revăd decîl 
la facultate ? Dar echipele de 
control obștesc și comitetele de 
cămin au intrat, de exemplu, în 
oficiile căminelor de fete nr. 3 
și 5 ? Sau în camerele 43, 19 și 
34 de la căminul nr. 3 ? In ge
neral aspectul căminelor de fete 
diferă, în bine, față de cele ale 
băieților, însă graficul activități
lor gospodărești pare să ignore 
complet existența reziduurilor 
pe care le-am găsit la etajul 3

în .oficiile căminului nr. 3 de 
fete.

Ne-am adresat, în final, tova? 
rășului Gogu Grigore, vicepre
ședinte al Consiliului U.A.S.C. 
din Centrul universitar, respon
sabil cu problemele muncii edu
cative în cămine; Dînsul ne-a 
spus:

„încă de anul trecut am ac
ționat pe linia preluării unor 
sarcini și atribuții gospodărești 
de către studenți pînă la înfăp
tuirea autogospodăririi totale, 
în acest sens au fost organizate 
întîlniri cu comitetele de cămin 
din cadrul complexului în ca
drul cărora au fost analizate și 
distribuite sarcini concrete. Con
comitent am difuzat prin stația 
de radio-amplificare, prin gaze
tele de perete aspectele pozitive 
ale autogospodăririi studenților" 
precum și lipsurile". Dar la 
dumneavoastră, la Brașov, „li
nia"" pe care ați acționat „încă 
de anul trecut"" este, în momen
tul de față, într-o însemnată 
măsură o linie moartă.

ELENA RUBELI

VILCEA Nu doar cu «investiții *
se pune ordine într-un cămin 

de tineri constructori!
întreprinderea județeană de 

construcții montai Vîlcea dis
pune de trei cămine de locuit 
pentru salariații ei, asigurind a- 
proape in totalitate necesarul 
în acest sens. Peste 600 de mun-

citori, în majoritatea lor tineri, 
beneficiază de condiții optime in 
construcții noi, moderne. Nu 
putem adăuga la aceste condi
ții și determinantul „civilizate", 
deoarece modul în care sint

folosite și întreținute locuințe
le respective nu lasă nici o în
doială in ce privește atitudinea 
de nepăsare a locatarilor fată 
de aceste bunuri materiale. Am 
vizitat căminele la scurt timp

după ce fuseseră remediate une
le lipsuri. Aceleași nereguli au 
fost sesizate și de data asta. Cu 
toate eforturile femeilor de ser
viciu de a menține o oarecare 
ordine și curățenie (înșiși loca
tarii au recunoscut aceasta), în
fățișarea căminelor rămîne ace
eași.

Cînd te gîndești că aceste de
fecțiuni sînt datorate tocmai me
seriașilor, cei care ar trebui 
primii să intervină, avînd la în- 
demînă tot ce este necesar...

— Dorm în salopete, așa cum 
vin din șantier, murdărind len
jeria de pat. se șterg pe cearcea
furi, în lipsă de prosoape, țevile 
de la dușuri le fură și fac din 
ele veioze și galerii, la salariu 
se îmbată și provoacă încăierări 
de la care nu lipsește nici cel 
care girează postul de adminis
trator la unul din cămine.

Femeile de serviciu Arjtlna 
Cucu, Maria Mitran, Floarea 
Popescu, care ne-au făcut ase
menea declarații, ne-au condus 
în camere oferindu-ne destule 
argumente. Deși conducerea ad
ministrativă a întreprinderii nu 
este străină de ceea ce se pe
trece în aceste cămine, se de
clară cu seninătate neputin
cioasă.

— Ce vreți să le facem ? ri
dica din umeri tovarășul Teo
dor Sandu, șeful serviciului ad
ministrativ. Nu mai putem a- 
corda nici o investiție. Dum
neavoastră știți că s-au furat o- 
biecte în valoare de 15 500 lei?...

Sigur că , știam ca și dînșii 
asemenea situație. Dar mai știm 
că o anume lipsă de preocupare 
pentru educarea acestor locatari 
ai căminelor în spiritul convie
țuirii colective civilizate este, 
după opinia noastră, cauza unei 
atare stări de lucruri. Cînd un 
tinăr a fost surprins încercind 
să sustragă din bunurile obștești 
nu s-a luat nici o măsură. To
varășa Virginia Moraru, asistent 
igienist la dispensarul medical 
al I.J.C.M., aflat chiar în incin
ta unuia din cămine, ne măr
turisea că a fost admonestată 
atunci cînd a încercat să aplice . 
niște amenzi. în aceeași incintă

Șantierul 3 instalații ocupă cu 
birourile un număr de camere, 
vecine cu dormitoarele în care 
locuiesc salariații săi. Era fi
resc, deci, să intervină măcar 
in această situație.

— Am încercat, ne spune 
maistrul Ion Ioana. Am propus 
să ni se repartizeze pentru oa
menii noștri un nivel-două și să 
oferim un exemplu de bună gos
podărire. Chiar eu am ridicat 
problema în ședința de sindicat.

în vreme ce președintele c6- 
mitetului sindicatului pe între
prindere recunoaște că „sint po
sibilități să facem mult mai 
mult" și directorul I.J.C.M. își 
frămîntă creierii să găsească o 
soluție pentru... priponirea (ca 
să nu fie furate) buteliilor de 
aragaz în camerele ce se pregă
tesc pentpu sufragerii, munca 
educativă este lăsată la voia «n- 
tîmplării. Pentru că ne este greu 
să acceptăm că o singură per
soană (Georgeta Sămăreanu, 
administratorul, numit recent, al 
unuia din cămine) va reuși ceea 
ce nu s-a realizat în ani de zile. 
Nu există încă o evidență elara 
a locatarilor, precum nici un co
mitet de cămin care să acționeze 
așa cum s-ar cuveni pentru gos
podărirea optimă a acestor bu
nuri obștești, pentru organizarea 
unor manifestări de educație ce
tățenească, cultural-artistice și 
celelalte.

Măsuri energice se impun de 
urgență. Scepticismul unor oa
meni, în virtutea căruia nu se 
poate face nimic concret, tre
buie înlocuit cu o acțiune fer
mă a organelor direct responsa
bile. Premise de reușită sint. 
Una rezidă în prezența în că
min a jnultor tineri. absol
venți ai sepiilor profesionale, 
care au trăit ani de zile în 
internate, avind deja o edu
cație formată in acest sens. 
Un început promițător ni se re
levă în însăși propunerea Co
mitetului municipal U.T-C. îțm. 
Vîlcea ca unele din nivelele că
minelor respective să devină 
„ale tineretului". Așteptăm con
cretizarea ei și a atîtor altele.

V. RAVESCU
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construcțiile

hidroenergetice.

de

alt exemplu. La 
aval de Lotru, se 
nou baraj. Pentru 
condițiile de teren 
să optăm fie pen-

tii de beton se repară de această 
dată mult mai ușor, ,,masca“ 
insăși fiind mult mai flexibilă.

Ing. DUMITRU POPESCU, consi
lier la I.S.P.H.

Pot fi mai ieftine

nu sînt

O fotO-

MINUTELE
RISIPEInu

ANDREI BÂRSAN

care 
măr

ci e dărui 
oferite df' 
par să le 
Faptul că 
adevărate

spus 
XJa-

OTTO HORODINSCHI, 
consilier la I.S.P.H.

în obiectiv

toate eforturi- 
Elena Merișor, 
în care reali- 
noastră blitz, 

„Unirea* din

a-
,.o 

că-

„TINERETUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!“

• MĂSURI
• ACȚIUNI

• INITIATIVE

efectua și lucrări de automati- 
va duce la normarea strictă a

într-o etapă viitoare, se vor 
zare a instalațiilor, ceea ce 
consumului de gaz metan.’

lucrări destinate 
firii transporturilor 
agriculturii.

Anchetă realizată
PETRE JUNIE și 

IOAN VOICU

PE ȘANTIERUL NAȚIONAL
AL TINERETULUI DE LA TÎRGOVIȘTE

Scoaterea firmei
nu schimbă decît

fața lucrurilor!

> ECONOMUL C:

hidroenergetice ?
Una dintre cele mai acute probleme ale cercetării și proiec

tării din țara noastră vizează obținerea fiecărui kilowat de ener
gie electrică la un preț de cost cit mai redus. Hidroenergetica 
este una dintre sursele de energie de mare importanță și acce
sibilitate, dar, în același timp, și un mare „consumator" de in
vestiții.

Care sînt căile prin care se poate reduce costul construcțiilor 
hidroenergetice, fapt care ar duce,, implicit, la ieftinirea -costu
lui fiecărui kilowat-oră ?

Vă prezentam astăzi trei direcții abordate de specialiștii Insti
tutului de studii și proiectări

Betonul — un material 
indispensabil ?

Una dintre căile de reducere 
a costului construcțiilor hidro
energetice o constituie economia 
de ciment, obiectiv urmărit per
manent de specialiștii institutu
lui. Aș vrea să vă dau un sin. 
gu' exemplu. Dacă barajul de 
greutate de la Bicaz „a înghi
țit" nu mai puțin de 1 400 000 
m.c. de beton, prin adoptarea 
la Vidraru a soluției „în arc-* 
S-au consumat numai 480 000 
m.c beton.

Dar reducerea de aproape 
trei ori a consumului de beton 
nu mai poate fi astăzi conside
rată suficientă. Adoptînd cele 
mai noi tendințe pe plan mon
dial, specialiștii institutului au 
trecut la proiectarea barajelor 
din arocamente. Despre ce este 
vorba ? Cel mai ieftin mate
rial într-o asemenea construc
ție îl reprezintă desigur rocile 
excavate „la fața locului**. Un 
baraj astfel construit, imper- 
meabilizat cu un miez de ar
gilă — așa cum este cazul celui 
de la complexul hidroenergetic 
de pe Lotru — înseamnă desi
gur o soluție mult mai ieftină 
și mai eficientă. Am să mă o- 
presc la un" 
Brădișoru, in 
va ridica un 
realizarea lui 
ne permiteau 
tru soluția clasică a barajului 
în arc, fie pentru cel din aro
camente. Prima variantă părea 
chiar mai ieftină. Dar alegerea 
ei însemna un consum de peste 
17 000 tone de ciment. Aceasta 
fără a mai socoti oțelul beton 
sau lemnul consumat pentru 
cofraje. Tocmai de aceea ne-am 
oprit la varianta barajului din 
arocament. Barajul cu mască 
de beton reprezintă o altă so
luție de mare economicitate, a 
cărei aplicare intenționăm să o 
extindem. El este realizat din 
materiale aflate la indemîna 
constructorilor — chiar din pă- 
mint — impermeabilizarea fă- 
cindu-se cu ajutorul unei „măș
ti" de beton aplicată pe fața de 
contact cu apa. O asemenea 
soluție a fost adoptată la Fîntî- 
nele, pe Someș. Barajul aflat in 
prezent în construcție aici, se 
va înscrie, cu cei 92 de metri 
înălțime ai săi, printre cele mai 
înalte construcții de acest tip 
din Europa.

Dar nici această soluție, ori
ei t de economică ar părea, nu 
rep ezintă „ultimul cuvînt“ în 
direcția reducerii . consumului 
de ciment. In construcția bara
jelor cu mască betonul obișnuit 
va fi înlocuit de cel asfaltic. 
Astfel, cimentul atît de necesar 
economiei — de la construcțiile 
industriale la cele de locuințe 
— va fi înlocuit cu un material 
obținut pe bază de rezidii. O 
asemenea soluție nu numai că 
elimină consumul de fier-beton 
și turnarea în cofraje din lemn, 
dar aduce și avantaje în exploa
tare. Eventualele fisuri ale măș.

Procente minime la 
importul de utilaje

Construirea unei hidrocen
trale presupune un mare efort 
de investiție. în cadrul acesteia, 
echipamentele și utilajele dețin 
desigur, o pondere însemnată. 
Nu ne pot fi insă indiferente 
condițiile în care se procură a« 
ceste utilaje — din import sau 
din producția proprie. Este un 
aspect ce se reflectă nemijlocit 
în costul fiecărui kilowat pro
dus. Dacă importul reprezintă 
o soluție simplă, ei nu este în 
nici un caz și una ieftină. Iată 
de ce efortul de asimilare și 
producere în țară a echipamen
tului complex, de mari perfor
manțe tehnice, necesar construi
rii marilor obiective ale ener
geticii românești este pe deplin 
justificat.

Astfel, în 1975 cînd vor fi în
cheiate lucrările de construcție 
a centralei de mare cădere So- 
meș-Mărișelu, valoarea echipa
mentelor importate nu va de
păși 7 la sută. Să ne amintim 
ca în 1960 și 1966, la Bicaz și 
respectiv Argeș, ponderea .echi
pamentelor importate era de 90 
la sută. Una dintre tendințele 
apărute în ultimii ani pe plan 
mondial este reducerea numă
rului de agregate dintr_o cen
trală și creșterea puterii unitare 
a acestora. In favoarea acestei 
soluții pledează o serie de avan
taje : creșterea randamentului 
mașinii și deci, a producției de 
energie, simplificarea schemei 
tehnologice a centralei, reduce
rea investițiilor și simplificarea 
modului de exploatare a cen
tralei. O asemenea evoluție se 
poate constata și la principalele 
obiective hidroenergetice ale 
țării. La puteri totale instalate, 
aproximativ egale. funcționau 
la Bicaz. in 1960. 6 grupuri, la 
Argeș. în 1966. 4 grupuri, pentru 
ca la Someș Mărișelu să fie in
stalate, în 1975 doar trei gru
puri electrogenera toare.

Printre preocupările actuale 
ale specialiștilor institutului se 
numără introducerea unei noi 
tehnici în domeniul construirii 
și utilizării centralelor hidrau
lice de joasă cădere. Este vorba 
despre grupurile — bulb, la ca-

re. datorită plasării directe în 
fluxul apei, pierderile de ener
gie se reduc substanțial în com
parație cu utilajele „clasice*1. 
Noul sistem permite totodată 
reducerea volumului de lucrări, 
spațiul construit fiind cu circa 
25 la sută mai mic decît la cen
tralele obișnuite.

Studiile elaborate prevăd in
troducerea acestor produse de 
vîrf ale tehnicii actuale la toa
te centralele cu căderi sub 16 
metri cum sînt cele care se vor 
construi pe Dunăre, în aval la 
Porțile de Fier, pe cursul infe
rior al Oltului, pe Mureș etc. 

Exportul — un domeniu 
de valorificare 

a experienței
Ing. NICOLAE NICOLESCU
Desigur, exportul unui pro

iect, al unei documentații, pen
tru construirea de obiective hi
droenergetice, reprezintă prin 
el însuși o activitate cu mare 
eficiență economică. Trebuie a- 
vut în vedere faptul că reali
zarea acestor obiective după 
proiecte românești înseamnă și 
exportul complex de materiale 
și utilaje dc construcții, de e_ 
chipamente și agregate. Iată de 
ce o asemenea activitate are o 
mare importanță in scăderea 
prețului de cost al energiei elec
trice in țară.

Citez, in acest sens, realizarea 
amenajării hidroenergetice și 
hidroagricole de la Saveh, din 
Iran, al cărei proiect prevede, 
printre altele, executarea unui 
baraj de beton în arc cu o înăl
țime de 125 m. Rezultatele bune 
ale acestui început creează pre
misele extinderii în continuare 
a fructuoasei colaborări româno, 
iraniene. Contracte similare s-au 
încheiat cu parteneri din Alge
ria. Liban. Republica Centra, 
fricană, Peru etc. Recent am 
primit cereri de ofertă și din 
alte țări. Partenerii noștri do
resc să ne încredințeze reali
zarea unor amenajări com
plexe care, pe lingă centrale 
hidroelectrice, să cuprindă și 

îmbunătă- 
fluviale și

precedent. La nivelul institutu
lui s-a format un colectiv care 
va analiza fiecare proiect în 
parte pentru a vedea în ce mă
sură soluțiile constructive și 
tehnologice propuse, asigură 1 
realizarea unei producții cu 
consumuri minime de energie, 
electrică și termică, precum și 
de combustibil. în prezent in
stitutul nostru este angajat în 
elaborarea proiectelor pentru 
mai multe obiective de mare 
însemnătate in cadrul economiei 
naționale. Este vorba de insta
lațiile din cadrul Complexului 
de cauciuc sintetic de la Bor- 
zești și dezvoltările combinate
lor petrochimice de la Brazi,

Colegii din secție 
relatat că întîrzii și absentezi 
deseori de la lucru.

— Așa o fi, dacă v-au 
ei, replică înțepat țesătorul 
rin Cortgeanu.

— Șeful de schimb în 
lucrezi, Radu Tavă, mi-a 
turisit că ți-a atras de nenumă
rate ori atenția asupra acestui 
lucru. Luna trecută, de pildă, 
deții un adevărat „record" pe în
treprindere : 42 de absențe.

— Se mai întimplă; 
singurul...

— Aș dori să-ți fac 
grafie.

M. C. întoarce brusc capul, 
face cîțiva pași îndărăt și — 
semenea unui alergător pe 
sută de metri** — sprintează 
tre ușa încăperii.

— Poate altă dată, acum 
sînt pregătit pentru „fotograf" 
— rostește iute, peste umăr, și 
dispare...

Georgeta Ivanovici și Gherghi
na Badea sînt colege, nu atît. de 
muncă, cit mai ales de... chiul 
Numeroasele exemple 
re și responsabilitate 
colegele de secție nu 
influențeze prea mult, 
amîndouă au devenit 
..cazuri"' de indisciplină pe în
treaga unitate nu le afectează 
nici măca* buna dispoziție I

— Sîntem tinere — se „dezvi 
novățește" G I — așa că mai 
greșim și noi; parcă, dacă lipsim

acolo, citeva ceasuri, n-ar mai 
putea lucra toată întreprinderea.

Original raționament! De par
că nu ar realiza faptul că, la 
douăzeci de ani, nu îți mai este 
permis să te joci „de-a servi
ciul", de parcă nu ai ști și ai 
înțelege că j realizările oricărei

unități economice se bazează pe 
munca întregului colectiv, fără 
excepție, pe aportul zilnic în 
producție al fiecărui cadru timp 
de 480 de minute.

— Desfășurăm 
le — ne declara 
directorul unității 
zăm investigația 
Fabrica textilă
Capitală — pentru că, din timpul 
de producție, să nu fie risipită

nicl o clipă, pentru ca coefi
cientul de utilizare a mașinilor 
să fie cît mai înalt și, în cea 
mai mare parte, reușim acest 
lucru. Cazurile depistate de an
cheta dv. sînt juste; asemenea 
tineri ne produc mari greutăți. 
Ne aflăm însă într-un perma
nent contact cu ei, folosim toate 
mijloacele posibile pentru a-i 
determina să-și modifice atitu
dinea față de muncă, față de 
colegi. Sperăm că acest lucru 
se va realiza cît mai curînd.

Intr-adevăr, inițiative în acest 
sens există, atît la nivelul con
ducerii, cît și al Comitetului 
U.T.C. Reușita nu poate apărea 
însă decît în condițiile în care 
tinerii aflați în cauză — veșnic 
absenți sau întîrziați — vor re
nunța să se mai joace cu cinism 
„de-a serviciul", vor înțelege că 
prezența cotidiană Ia lucru a 
fiecăruia dintre ei este nu o 
„favoare" făcută unității, ci o 
elementară obligație cetățe
nească.

Deoarece vizita noastră ne-a 
dat prilejul să consemnăm o serie 
de promisiuni și angajamente de 
urgentă’ schimbare a atitudinii 
din partea celor vizitați, vom 
reveni în întreprindere pentru a 
ne convinge dacă — măcar de 
această data — vorbele s-au 
transformat în fapte.

• Un puternic ecou a găsit recenta Hotărîre a Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. în București — principalul centru 
economic al țării, care prin cerințele industriei sale este și 
cel mai mare consumator de energie și combustibili. în acest 
context, chemarea la intrecere, inițiată de comitetele de par
tid ale sectoarelor 2 și 3, în vederea economisirii combusti
bililor și energiei electrice, a determinat o preocupare și mai 
susținută în fiecare unitate. Astfel în cadrul întreprinderii 
„23 August*4 a fost elaborat un program inițial avînd două 
direcții principale de folosire rațională a combustibililor și 
energiei : eliminarea oricărei forme de risipă prin aplicarea 
unui regim strict de economii și adoptarea unor măsuri teh
nice care să asigure mărirea randamentului în folosirea re
surselor energetice. Se estimează că ansamblul de măsuri ce 
va fi completat, în zilele următoare, cu noi propuneri, va 
duce la economisirea, pe acest trimestru, a 700 000 kWh, iar 
in 1974 a 3,5 milioane kWh și 1 500 tone combustibil conven
țional. Pînă acum, întreprinderea bucureșteană a reușit să 
economisească, pe primele trei trimestre ale anului, 2,3 mi
lioane kWh și 910 tone combustibil convențional.

Cu cantitatea de carburanți economisită de întreprinderea 
de Transporturi Internaționale Auto din Capitală, ca urmare 
a măsurilor preconizate în urma apariției Hotărîrii Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., un tren autofrigorific ar 
putea să înconjoare de 25 de ori Pămîntul pe la Ecuator, 
transportînd 3 000 tone mărfuri. între altele, măsurile au în 
vedere creșterea capacității de încărcare a fiecărei mașini, 
cu circa 2 tone, prin excluderea stelajelor folosite pînă acum 
în transportul mărfurilor perisabile și realizarea unei pale- 
tizări monobloc în frigorifere, diminuarea cu 5 la sută a con
sumului de motorină pe tona de mărfuri, evitarea mersului 
in gol și altele.

O interesantă acțiune a fost lansată de Comitetul de partid 
al sectorului 7 care, în urma unei consfătuiri organizate cu 
specialiști din domeniul exploatării gazului metan, a elabo
rat un program de inventariere a tuturor arzătoarelor Tsi 
procurarea de noi tipuri de asemenea sortimente care să 
garanteze o folosire rațională a acestei bogății naționale

„Economisirea în ofensivă" 
se intitulează ampla acțiune 
inițiată de specialiștii între
prinderii de rețele electrice 
SUCEAVA pentru reducerea 
consumurilor și folosirea ra
țională a energiei electrice. 
Ea vizează nu numai marile 
unități industriale, în cadrul 
cărora au fost delimitate nor
mele de alimentare pe secții 
și ateliere, ci și rețeaua ilu
minatului public.

în acest sens au fost în
cheiate convenții cu consilii

le comunale privind redu
cerea sau întreruperea sur
selor de alimentare energeti
că în orele tirzii de noap
te. De asemenea, au fost sta
bilite noi criterii și modali
tăți de iluminare a drumu
rilor publice prin încadrarea 
șoselelor după ordinea lor de 
importanță. Prin aceste mă
suri, consumul de energie 
electrică se va diminua ptnă 
la 50 la sută, obținîndu-se 
importante economii valorice.

(Agerpres)
• In întreprinderile industriale și instituțiile de pe raza 

orașului Cîmpulung-Muscel, unde au fost economisite, de la 
începutul anului și pînă acum, 5 420 000 kWh energie elec
trică, aproape 4 700 000 mc gaze, 150 tone benzină, 1 000 tone 
păcură, 40 tone cărbune, se desfășoară o largă acțiune de 
identificare a unei căi care să ducă la o folosire rațională a 
combustibililci și energiei. Astfel, la întreprinderea mecanică 
Muscel se lucrează la definitivarea unor dispozitive de decu
plare automată a consumatorilor de la sursele de energie și 
combustibil, care vor contribui la economisirea anuală a 
750 000 kWh, precum și a 180 000 tone combustibil convențio
nal, 500 000 tone păcură, 75 tone benzină.

Pitești și Borzești. în cadrul 
fiecărui grup de proiectare s-a 
format un colectiv de specia
liști care analizează la concret 
soluțiile adoptate.

— Vă rugăm să numiți prin
cipalele căi prin care specialiștii 
institutului își propun să rea
lizeze acest deziderat :

— în primul rînd, concepem 
astfel instalațiile îneît pierderile 
de energie pe ansamblu să fie 
cît mai mici. Ne străduim să 
alegem de fiecare dată, dintre 
variantele elaborate, pe cea care 
asigură un schimb optim de 
căldură între fluxuri. Aș adăuga 
aici preocupările noastre de a 
îmbunătăți procesul de ardere 
prin preincălzirea aerului în 
recuperatoare de căldură, di
mensionarea corespunzătoare a 
utilajelor și a motoarelor elec
trice, precum și utilizarea ener
giilor termice reziduale pentru 
antrenarea turbinelor cu care 
înlocuim, ori de cite ori este 
posibil, motoarele electrice. Așa 
am procedat, de exemplu, la 
instalațiile de piroliză de la 
Pitești. în al doilea rînd, în 
cadrul fiecărui grup de proiec
tare căutăm noi soluții pentru 
valorificarea produselor rezidu
ale. în același timp, ne preocu
păm de mărirea capacităților 
instalațiilor în funcțiune prin 
folosirea la maximum a utilaje
lor, și prin modificări și com
pletări minime. în acest fel se 
obțin producții suplimentare cu 
investiții și cheltuieli energetice 
minime.

Exemplele furnizate de spe
cialiștii cu care am stat de vor-

ba sînt cît se poate de conclu
dente.

— Ne preocupă în cel mai 
înalt grad valorificarea superi
oară a combustibilului, ne spune 
ing. Constantinescu Hariton. șe
ful de proiect pentru dezvolta
rea Combinatului petrochimic 
Pitești. S-a proiectat o instala
ție cu ajutorul căreia se va re
cupera o anumită fracțiune din 
gazul de sondă capabilă să în
locuiască benzina de piroliză. 
Pe această cale se va obține o 
economie de 25 000 tone com
bustibil convențional anual.

— Noi ne-am angajat să găsirn 
cel puțin o soluție pentru valo
rificarea gazelor de faclă de la 
Combinatul petrochimic Brazi, 
adaugă ing. Vasilica Tudose, șef 
atelier sinteze organice. în a- 
celași timp, lucrăm la proiec
tele de mărire a capacității in
stalațiilor de fenol și acetonă 
tot de la Brazi. în final, o să 
rezulte o reducere a consumului 
de combustibil și energie 
unitatea de produs.

O altă sursă importantă. • 
economii este, după cum 
arătat, valorificarea produselor 
secundare. Aici exemplele sînt 
foarte numeroase.

— Rezidiile lichide și gazoase 
de la instalația oxoalcooli II, 
Rm. Vilcea, de pildă, vor fi 
folosite în curînd, conform pro
iectelor noastre, drept combus
tibil, ne spune inginerul pro
iectant Paul Vasilescu. în acest 
fel se vor obține 40 de tone de 
abur pe oră. De aici rezultă o 
econcmie orară de 2,8 tone de 
combustibil convențional. Folo
sind, apoi, acest abur pentru 
acționarea turbinelor de la 
compresoare, se va mai obține 
o economie de 3 000 kw. în 
fiecare oră.

pe
de 

am

BECURILE ARDEAU
s-au închis, oare toate robine
tele risipei ?

într-un colț al halei de mon
tare a rezistențelor în tub lu
crau totuși 2 muncitori. Deși 
iluminatul era descentralizat 
ardeau 90 tuburi fluorescente. 
Ceva mai încolo o clădire nouă.

— Sincer să fiu încă nu-i cu
nosc exact destinația, se des- 
tăinuie interlocutorul.

— Etajul trei este 
poate lucrează cineva...

— Lumina aici este necesară 
pentru siguranță !?

Urcăm. Noua hală de produc
ție era de fapt un vestiar im
provizat care la ora vizitei nu 
servea nimănui dar în care ar
deau 132 ‘ tuburi de neon. în 
cadrul aceleiași întreprinderi 
funcționează și Fabrica de ma
șini de calculat. Dacă și în hala 
de montaj ar fi fost stinse lu

luminat.

minile am spune că gospodări
rea energiei electrice este aici 
la înălțime. Tehnicianul Fran- 
cisc Darabant, ofițerul de ser
viciu motivează :

— Aici arde întotdeauna lu
mina, deoarece piesele sînt pe 
masă și cind se lucrează în 3 
schimburi portarul trebuie să 
supravegheze prin geam să nu 
sustragă cineva piese.

Oare omul de la poartă supli
nește astfel efortul 
la personalul la 
schimb ?

în orice caz în 
cind în afară de 
serviciu, pompierul, paznicul și 
cîinii lui nu era nimeni în fa
brică, ce supraveghea portarul 
de trebuiau să ardă luminile în 
hală ?

După ce la IMATEX, reve-

de a contro- 
ieșirea din

seara aceea 
ofițerul de

len pioaspat, loc de muncă, unde tinerii sint așteptați să se afirme pe multiple planuri: noua uni
tate productivă din Bacău — Întreprinderea Metalurgică (în ima gine, hala de turnătorie).

— Nu vă uitați după firmă. 
N-o să mai vedeți nicăieri, pe 
platforma industrială Tîrgoviș- 
te, vreo placardă pe care să 
scrie „Șantier național al tine
retului". Gata, le-am scos pe 
toate. Detașamente și brigăzi 
ale tineretului există, dar nu 
peste tot. Și dacă nu sînt peste 
tot, pe întreaga platformă vreau 
să spun, noi am preferat să 
scoatem orice placardă de acest 
gen, ca să nu mai fie discuții.

Să ne oprim puțin și să jude
căm lucrurile. Ziarul nostru 
constata, în urmă cu o jumătate 
de an, că șantier național al ti

nind în același scop la un in
terval de citeva luni, consta
tăm cu satisfacție că unele de
ficiențe semnalate atunci au 
fost remediate, ne oprim la cî- 
teva secții ale întreprinderii 
Prodcomplex. Ora 1,30. Ofițe
rul de serviciu la poartă servea 
cu o strungăriță îmbrăcată în 
salopetă cîte o cafeluță.

. — Deoarece oficiez 
ciul de portar nu vă 
duce prin secții, dar 
țește tovarăș i.

Aflu că între timp 
tovarășei staționează, 
dacă cafeluța, sau 
timpul . ’ ’ ' __ _ _______
la salariu : „Ofițerul de servi
ciu este maistrul meu...“.

Și acum ce-am constatat. în 
vestiare lumină ca la nuntă. 
Becuri, zeci de becuri ardeau la 
cazangerie, atelierul de sudură, 
atelierele de debaburare cau
ciuc și covoare, moara de măci
nat deșeuri. Maistrul de schimb 
al secției de cauciuc, Vladimir 
Potopov, ne informează că în 
unele spații de producție se lu
crează numai într-un schimb. 
Dar de ce arde atunci lumina 
în trei schimburi ? Răspunsul 
este unul singur : neglijență și 
iresponsabilitate față de gospo
dărirea judicioasă a acestui bun 
național care este energia elec
trică. Și cită neglijență am mai 
întîlnit în seara aceea... Unită
țile Gospodina și C.L.F. din Str. 
Kosuth nr. 56—58, tutungeria, 
merceria, farmacia, atelierul de 
coafură și frizerie din cadrul 
complexului Universității, ate
lierele de același profil de pe 
Str. Lungă din cadrul comple
xului de deservire erau feeric 
luminate de zeci sau poate sute 
de neoane. Dacă ne gîndim că 
un bec de 100 W consumă ar- 
zînd un kWh în 10 ore și un 
strung universal de tip Ran- 
gheț este acționat de un motor 
electric de 7,5 kWh cîte strun
guri ar putea funcționa cu kilo- 
vații pierduți pe conductele ri
sipei ?

— Ce concluzii ați desprins, 
ce idei v-a sugerat vizita aceas
ta nocturnă în 
l-am întrebat pe 
maș.

— Intr-adevăr, 
economiilor de 
uteciștii pot să-și aducă o con
tribuție mai substanțială. O se
rie de organizații și-au propus 
în cadrul întrecerii „Tineretul 
— factor activ în îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen** 
să realizeze economii și la acest 
capitol. Vom invita la o 
discuție legată de gospodărirea 
energiei electrice pe secretarii 
comitetelor U.T.C. din între
prinderile vizitate și alte între
prinderi și vom analiza posibi
litatea extinderii sau generali
zării inițiativei uteciștilor de la 
combinatul chimic „Nici un ki- 
lovat risipit, nici o kilocalorie 
risipită**.

și servi- 
pot con- 
vă înso-
strungul 

O întreb 
, , mai exact 

pierdut nu o afectează

întreprinderi, 
tovarășul Cor-

în problema 
combustibil și

neretuiui exista la Tîrgoviște 
doar cu numele, adică după 
firmă. în consecință, ce-au 
făcut tovarășii de la Tîrgoviște? 
Au scos și firma, „ca să nu mai 
fie discuții**. O spunem din 
capul locului, cu totul altfel de 
modificări ne așteptam noi să 
se petreacă în viața șantierului, 
cu totul altfel de măsuri, în- 
tr-adevăr eficiente, speram să 
fi fost luate în ultimele șase 
luni. Or, cu excepția schimbării 
semnalate Ctdacă o putem numi 
așa), lucrqrile au rămas tot 
cum le știam, adică învăluite 
într-o stăruitoare amorțeală. 
Dar să lăsăny mai bine faptele 
să vorbească.

...Discutăm, la sediul comite
tului U.T.C., cu Emil Arsene, 
secretarul sau comandantul șan
tierului, și Ion Bratu, locțiito
rul, despre modul cum sînt ur
mărite la comandamentul șan
tierului obiectivele întrecerii u- 
teciste dintre detașamente și 
brigăzi. Ni se pune la dispoziție 
un caiet de evidență, cu rubrici 
multe : îndeplinirea sarcinilor 
de producție, numărul fruntași
lor. prezența la serviciu, munca 
voluntar-patriotică. economii re
alizate etc. Răsfoim caietul și 
constatăm că o serie de rubrici 
sînt necompletate. Cu toate a- 
cestea. steagul și fanioanele au 
fost decernate la sfirșitul lunii 
iunie detașamentului și, respec
tiv, brigăzilor fruntașe tocmai 
pe baza realizărilor urmărite în 
acest mod. Nu spunem că for
mațiile respective nu-și merită 
distincțiile, dar o apreciere mai 
exactă a obiectivelor în între
cere era în orice caz necesară. 
Cu atît mai mult cu cît. înce- 
pînd din luna august, evidența 
(care se ținuse, de bine, de rău, 
pînă atunci), încetează cu desă
vârșire. August, septembrie, oc
tombrie... Trei luni, tot atîtea 
spații albe între coperțile caie
tului de evidență.

— Dar e foarte simplu să ne 
punem la punct evidența, a- 
daugă E. Arsene. Mergem la 
fiecare organizație și preluăm 
de acolo datele necesare.

Lucrurile nu sînt chiar 
de simple totuși, pentru că nici 
la organizațiile U.T.C. ale plat
formei nu se ține vreo eviden
ță.

— Dar știm care sînt brigă
zile fruntașe în întrecerea ute- 
cistă după rezultatele obținute 
în producție, precizează Gh. 
Pușcoi, secretarul organizației 
U.T.C. a șantierului 4, confecții 
metalice.

— Care sînt ?
— Brigăzile conduse de Ilie 

Bîrlog și Vasile Pîrvu dețin fa
nioanele.

— Fanionul, intervine Ton 
Bratu.

— Fanioanele, că sînt două.
Fanion ? Fanioane ? După o 

scurtă dispută, lucrurile se lă
muresc : este doar unul care se 
„plimbă" de Ia brigada lui Bîr
log la brigada lui Pirvu. De ce 
abia atunci, de ce abia în pre
zența noastră s-a lămurit cite 
fanioane sînt ? Și nu aspectul 
inventarierii lor contează, ci 
faptul că nu se știa nici cîte 
brigăzi fruntașe are detașamen
tul. Tot atunci avea să afle co
mandantul șantierului național 
al tineretului, cu uimire mare, 
că „s-au descoperit** după ale
geri. în șantierul 4, încă 70 de 
uteciști, care nu erau luați în 
evidență. „Așa de mulți ? Cum 
de nu i-am găsit pînă acum ' *. 
s-a mirat el. Ca și cum ar fi 
fost vorba de niște șuruburi, 
piulițe sau alte obiecte care se 
puteau pierde și apoi regăsi 
undeva. în niscaiva cotloane 
ascunse vederii,

Faptele acestea, și vom vedea 
pe parcurs cît sînt de multe, 
marchează formalismul și iner-

așa

tia manifestate încă în mal 
toate compartimentele organiză
rii și funcționării șantierului 
național. Sint uteciști despre 
care nu se știe că sint uteciști, 
acțiuni care continuă să fie ra
portate, deși nu mai există, a- 
dunări de careu care nu se țin, 
uniforme de brigadier care se 
păstrează sub cheie, pentru fes
tivități, iar urmărirea angaja
mentelor luate de tineri cu pri
lejul reorganizării șantierului a 
rămas în continuare ceva lipsit 
de importanță. „Fiecare briga
dier va depăși anual sarcinile 
de plan cu cel puțin 700 lei“, 
„Nici o absență nemotivată“, 
„Să prelungim viața mașinilor 
cu două luni**, „Vom recupera 
10 m.c. material lemnos, 10 000 
bucăți cărămidă, 10 tone fier 
beton** — iată doar citeva anga
jamente, despre a căror soartă 
n-am putut afla nimic la co
mandament. Planul de măsuri 
cuprinde. ce-i drept, acțiuni 
specifice, pe direcții cristalizate 
de acum în practica organizații
lor U.T.C. Dar de la nota de 
probleme, la soluțiile practice a 
rămas aceeași prăpastie pe care, 
in urmă cu cîtevâ luni, o sem
nalase ziarul nostru. Modalită
țile de lucru ale membrilor co
mandamentului au rămas în 
continuare obscure, lipsite de 
eficiență.

Eliminarea absențelor nemoti
vate și învoirilor s-ar fi putut 
concretiza, pe platforma side
rurgică tîrgovișteană, printr-un 
plus de producție în valoare de 
5 milioane lei. Autorii ..pagu
bei** sint mai ales tinerii, dar 
adunări U.T.C. in care să se 
discute despre disciplina de pro
ducție. mai ales în locurile unde 
ea lasă mai mult de dorit (șan
tierele 2, 3), nu s-au ținut. La 
S.U.T. 4 s-a desfăcut contractul 
de muncă unui număr de 30 de 
tineri, din cauza întreținerii și 
exploatării neraționale ’ a mași
nilor și utilajelor din dotare : 
in același timp, 30 de mașini 
(semnificativă coincidență!) stau 
zilnic, din lipsa forței de mun
că. Considerăm că la această 
nedorită situație a concurat și 
pasivitatea organizației U.T.C. 
Mobilizarea tinerilor la con
cursurile profesionale și olim
piadele pentru meseriile de su
dor, lăcătuș, fierar-betonist a 
rămas tot in fază de deziderat, 
la fel participarea la cercul ino
vatorului, deși „organizarea u- 
nor largi1 acțiuni de populariza
re și însușire a tehnicii moder
ne, antrenarea tinerilor la miș
carea de inovații și invenții" 
este un punct trecut la loc de 
frunte pe agenda de lucru a 
comandamentului șantierului 
național al tineretului.

Iată doar citeva dintre direc
țiile în care ar putea să acțio
neze cu mai multă eficiență co
mitetul U.T.C., comandanții sau 
secretarii de organizații. Dacă 
vor într-adevăr să intervină 
concret și operativ, pe măsura 
posibilităților existente, aceștia 
trebuie să așeze sub un numi
tor comun realitățile existente 
pe, platforma siderurgică și e- 
forturile lor, pentru a asigura 
un punct de plecare permanent 
al fiecărei încercări de modifi
care a lucrurilor. în această 
acțiune, trebuie să-și aducă a- 
portul și Comitetul municipal 
Tîrgoviște al U.T.C.. care do
vedește o mare încetineală în 
obligațiile privind șantierul na
țional. Unirea tuturor acestor 
eforturi este cu atît mai nece
sară acum, cînd se dă bătălia 
decisivă pentru punerea în 
'uncțiune cu 30 de zile înainte 
de termen a primelor obiective 
ale întreprinderii de oțeluri a- 
liate din Tîrgoviște.

M. ROGOJAN
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SCRISOARE
DESCHISA

dialogului deschis, fără

Eram alaltăieri la editură debutului meu, pentru prelun
girea termenului de predare a romanului planificat să aparâ 
anul viitor; întîrzierea trebuia explicata și n-am găsit vreo 
formula sdvdntă, ci am spus că mai am încă de umblat spre 
adîncuri, ăsta vrînd să însemne un plus de documentare asu
pra unei trecute epoci, cunoscute nemijlocit, dar a cărei 
complexitate nu-mi e îndeajuns cristalizată : prea s-au con
sumat rapid niște ani plini de contradicții și conflicte ca să nu 
trebuiască multă atenție și discernămînt, dublate de-o mare 
sinceritate...

In toiul discuției, un redactor mă întreabă dacă mai știu 
ceva despre tînărul scriitor I. Aflasem că a plecat din Bucu
reștii dar amănuntele îmi lipseau. Intr-adevăr, colegul de ge
nerație lucrează de vreo jumătate de an pe un șantier din 
nordul Moldovei și zilele trecute a adus de acolo un volum 
de proză scurtă, incomplet, urmînd ca la o nouă revenire în 
Capitală să-i adauge alte cîteva „piese de rezistență", după 
propria-i expresie. Curiozitate sau altceva, cert este că pie
sele lăsate au fost parcurse într-o noapte, spre marea părere 
de rău a redactorului respectiv, care și-a furat degeaba orele 
de somn ; scrierile îi vorbeau nu despre oamenii și proble
mele lor de pe acei șantier izolat, nu despre niște necazuri, 
bucurii, căderi sau împliniri de acolo, ci erau pagini amorfe, 
triviale chior, despre niscaiva bătători de cîrciumi din Bucu
rești, care filozofează straniu și confuz vizavi de existență, 
destin, colectivitate. Spunea că pleacă acolo „să se purifice", 
după niște lamentabile eșecuri sentimentale, profesionale, 
sociale (chiar și un tînăr pornit pe lungul drum al creației 
poate avea decepții, se poate înșela). Și iată-l în munții a- 
ceia duri, uneori reci, dar totdeauna plini de ozon, tîrînd 
după sine parașuta fumegoasă a unor false neliniști. Atunci, 
la ce bun plecarea ? Șantierul nu-i sală de reanimare, cum 
nu-i nici casă de creație ; prin simpla lui vizitare sau chiar 
angajîndu-te la muncă efectivă, nu se scriu operele de du
rată, Documentării la fața locului trebuie să i se adauge par
ticiparea afectiva, pentru purtarea “ ’ ’ ’ 1
vorbe mari sau lamentări grosiere.

Actul artistic autentic presupune, 
carea autorului îh adevărurile vieții, 
roze, nici numai nâgrfe, iar cuvintele ...
l-gate în lozinci sau ocări. Creatorul e obligat, prin însuși 
statutul său, la meditație profundă cînd e vorba să-și descrie 
epoca, să-i prindă contururile înălțimilor dar să-i lumineze și 
fața ascunsă, tarele și erorile. Nu sîntem perfecți, o știm prea 
bine, și de aici toată zbaterea pentru înlăturarea greșelilor, 
pentru explicarea persistenței sau apariției unor păcate, cu
sururi, gafe. Privite atent, acestea din urmă sînt însă infinit in
ferioare - ca pondere și ecou - față de cnibzuințele oameni
lor de bine, a acfelor prea frumoși mergători înainte, fără de 
care societatea noastră n-ar dobîndi atitea succese. Din toc
mai lupta pentru desăvîrșire se prefigurează marile opere. 
Trăim o epocă puternic tensionată și ni se cere s-o oglindim,. 
fiecăruia după puteri, din unghiuri și cu mijloace cît mai 
diferite. Rețete acum nu există și nici nu se pot da ; cînd ele 
s-du produs, literatura - arta în genera! - a fost, păgubită. 
Or, tocmai în recunoașterea francă a acestei realități stă pu
terea noastră, garanția unui evident progres al scrisului ro
mânesc. Sînt azi destui scriitori care exprimă dramatismul și, 
implicit, frumusețea marelyi nostru timp, pregătind — sint 
sigur — marile noastre opere, documente despre omul-în-isto- 
rie, ca făcînd parte din clipa-de-istorie.

Am așternut aceste ginduri pe hirtie, dragă coleg, nu pen
tru că sînt descoperiri de ultimă oră, ci forțat de cele aflate 
despre tine. Ele m-au condus în întreagă scurta mea activi
tate literară, după ce mi-au fost crez publicistic. După vo
lumul de debut, în prozele căruia nu m-am sfiit să atac unele 
nereguli ale existenței, să discut despre prietenie și iubire, 
să disec anume situații limită - personale sau ale altora - 
m-am aruncat în Lotru, pentru a vedea ce se întîmplă cu 
oamenii de pe cel mai întins șantier al țării. Cartea a fost 
bine primită, mi-a adus satisfacții și chiar un premiu ; și to
tuși sînt nemulțumit, deoarece in multe din cronicile apărute 
nu s-a vorbit despre insistența cu care am încercat să dez
vălui adevărata viață a acelor constructori de lumină și ci
vilizație. Acolo, în creierul munților, ei ridică o mare cetate a 
socialismului, dar tot acolo sînt și necazuri, destine frînte, în- 
crîncenări, limite, acolo au fost și jertfe. Nici o mare operă 
nu-i lipsită de sacrificiu. A face operă de durată înseamnă 
să procedezi precum minerul, care după ce a epuizat stratul 
pe orizontală sapă puțul de afund. Să nu uităm că sîntem 
datori să participăm la istorie, nu să ne imaginăm noi cum ar 
fi realitatea. în afara omului real nu exista artă ; primii care 
sancționează o astfel de fugă sînt contemporanii noștri, cei 
ce trebuie să se regăsească în cărțile noastre.

VALENTIN HOSSU-LONGIN

Dramaturgia actuală are un 
vad bun la Teatrul Giulești, 
teatru care numai în două- 
trei stagiuni a prezentat peste 
zeco piese originale, multe din
tre ele in premieră absolută. 
Aici colectivul nu așteaptă ca
podopere, ci o caută și nu nea
părat printre lucrările autorilor 
trecuți în manuale. „Giuleștiul" 
lansează cu îndrăzneală debu- 
tanți, încrederea în valoarea lor 
fiind adesea răsplătită. De pil
dă. „ Acești îngeri triști", debutul 
neașteptat al lui D.R. Popescu, 
sau „Casa care a fugit pe ușă", 
debutul întîrziat al lui Petru 
Vintilă, âu însemnat două mari 
succese ale acestei scene. Și ale 
autorilor, firește : textele lor 
servite de o regie calificată și 
o interpretare izbutită au foșt 
apoi preluate de o mulțime de 
teatrfe, din toată țara. Așa s-au 
întîmplat lucrurile și cu drama
turgul ieșean Mircea Radu Iaeo- 
ban, al cărui „Tango la Nisa" 
nu s-a jucat întii la Iași ci în 
teatrul de lingă Podul Grant. 
De aici a pornit acum patru ani 
linărul dramaturg, aici se în
toarce cu ultima sa lucrăre, 
piesa care a deschis stagiunea 
la Teatrul Giulești. Prin „Sîm- 
băta la Veritas", Mircea Radu 
Iacoban încheie un ciclu înce
put cu tinerii săi eroi, filologii 
de la Nisa, acum întruniți după 
10 ani de la absolvirea facultă
ții pentru a sărbători eveni
mentul într-un motel ce . se 
cheamă simbolic .,Veritas". în- 
tilnirea. un fel de rămas bun 
de la tinerețe, e că de obicei 
și un prilej de bilanț, dificil de 
făcut dacă e sincer. Autorul de
termină eroii să reflecteze cin
stit la evoluția fiecăruia in 
parte și. bineînțeles, a tuturor. 
Ca de obicei, la M. R. Iacoban, 
personajele poartă marca auten
ticității. Eroii lui, desprinși di
rect din cotidian, nu sint so
fisticați inutil, au date sincere 
și specifice. Autorul evită 
cu bună știință cuvintele mari, 
investigațiile sale nu sint os
tentative. fără a exclude totuși 
sondări psihologice, care urmă
resc îndeobște concluzii morale. 
Așadar. în această ..Sîmbătă la 
Veritas" o fostă grupă de stu- 
denți, acum oameni mături, dis
cută motivele realizării unora, 
a ratării altora. Așa cum se în- 
tîmnlă în viată, unii au reușit 
— pe plan profesional, social — 
cîțiva au eșuat — însă momen
tan —. altul a ratat definitiv, 
ratarea situîndu-se pe plan 

înainte de toate, impli
care nu sint nici numai 
ce le exprima nu pot fi

TEATRU SÎMBĂTA LA VERITAS
uman. Desfășurarea întregii seri 
de banchet nu este decît o cău
tare sinceră a cauzelor acestei 
evoluții diferite. Căutarea ope
rează firește, retrospectiv, des
coperirea se află chiar în start : 
în general au mers bine cei ce 
âu pornit bine. Obligația, formă
rii timpurii a caracterelor se 
impune, dar se mai impune și 
o idee foarte adevărată : în ti
nerețe, calificările exagerate. — 
fie în bine fie în rău — pot 
marca un destin. Unul din rata- 
ții (recuperabili), poetul, a e- 
șuat fiindcă a fost declarat prea 
devreme geniu. Altul, tot așa, 
fiindcă a fost declarat prea de
grabă necinstit (fără a se cer
ceta circumstanțele și cît de im
portantă e cercetarea circumstan
țelor unei greșeli în tinerețe !)• 
Ambele sentințe s-au dovedit 
nereale. Hoț de merite și bucu
rii era cu adevărat altul (gaze
tarul) ; neștiut la timp el a ră
mas la fel. spre nefericirea ce
lor din jur și chiar a lui. Toate 
aceste dezvăluiri ce se produc 
într-o noapte trec pină la urmă 
de la stadiul constatativ la dez
legări optimiste: adevărul odată 
descoperit și privit în față va 
stimula fiecăruia dorința perfec
ționării morale și tuturor sen
timentul de solidaritate. Con
cluzia e frumoasă și optimistă, 
dar ea ar fi ajuns mai sigur la 
spectator dacă tensiunea con
fruntării și antagonismele mo
rale ar fi fost mâi atent reali
zate. Cu alte cuvinte dacă dez
baterea propusă de autor ar fi 
avut o desfășurare mai drama
tică. un conflict mai puternic. E 
vorba, firește, de un conflict de 
idei, dfe o ciocnire mai polemică 
de mentalități și atitudini. Cite- 
va intenții notabile există : de 
pildă, conflictul intre datorie și 
vinovăție — filologii absolvenți 
în față cu colegul exmatriculat ; 
sau conflictul între ideal și rea
litate — filologul care s-a cre
zut zadarnic mare poet. Dar un 
anume crescendo și un dezno- 
dămînt neprevăzut nu s-au înre
gistrat aici. Poate fiindcă auto
rul a urmărit tema mare a rea
lizării și ratării mți ales prin o- 
pozițiâ credință-scepticism. Toți

S
inteza este dezideratul cu
rant atunci cînd se vor
bește despre critica litera
ră. O privire retrospec
tivă, o privire de ansam
blu, o elucidare de pro

bleme este așteptată de la ten
tativa pornită dintr-un unghi 
de vedere sintetizator. Cerință 
firească de altfel, cu atit mai 
mult cu cît impresia generală 
este că cel puțin un ciclu lite
rar s-a încheiat și a început un 
altul. Fiecare etapă își are ne
voie de lucrările ei de sinteză 
și de concluziile ei.

Absolutizarea ideii de sinteză 
arată însă că problema poate fi 
pusă și exclusivist. Sinteza este 
o urmare firească a analizei și 
întreprinderea sintetică urmea
ză celeilalte. Ele nu se exclud 
ci se completează. Acțiunea de 
primă linie a comentatorului avi
zat de literatură actuală, cronicar 
literar sau recenzent pregătește 
și procură în bună parte mate
ria sintezei. Fără această e- 
xigentă triere inițială a 
materiei, fără aceste prime 
repere, încercarea de sin
teză este obligată de multe 
ori să se afle în fața unor di
ficultăți enorme de cercetare. 
Să ne închipuim producția li
terară lipsită de cel mai mic 
comentariu literar, lipsită de 
orice consemnare mai detaliată 
a ei. Să ne-o închipuim astfel 
pentru a înțelege greutățile ine
vitabile ale celui care s-ar a- 
puca să - alcătuiască cea mai 
simplă dare de seamă asupra 
cărților apărute și asupra di
recțiilor principale ale fenome
nului literar. Operația, nu im
posibilă, ar cere o cantitate de 
muncă neobișnuită și un timp 
de lucru la fel de neobișnuit. 
Neglijată sau disprețuită, acti
vitatea cronicarului literar, a 
criticului actualității literare, 
numit adesea cu un termen im
propriu „foiletonist", are cali
tatea de a defrișa terenul, de a 
oferi o primă prelucrare a „ma
teriei", de a „cartografia" fe
nomenul și de a ni-1 face cît de 
cît cunoscut. Cine vrea să cu
noască literatura dintre cele 
două războaie mondiale, cu fe
lul ei specific de a pune proble
mele și, mai ales, cu un fel 
particular de a recepta și înțe
lege literatura nu se adresează 
numai cărților de poezie, proză 
sau teatru ci și celor de critică^ 
adică volumelor semnate de M.

DE MIRCEA RADU IACOBAN LA TEATRUL
eroii sint destinați mai devre- 
me“ sau mai tîrziu reușitei, păs- 
trînd — poate ascunsă, dar în 
nici un caz alterată — credința 
că o pot ajunge. Unul singur 
face excepție, gazetarul, care nu 
vede decîf ce e întunecat, care 
nu crede decît în ceea ce e rău 
în oameni. El e scepticul ireme
diabil. singurul destinat intr-ade
văr ratării umane. Opoziția în
tre el și restul ar fi apărut mai 
convingătoare dacă s-ar fi con
turat mai puternic tabăra celor 
ce cred — în posibilitatea reali
zării. în evoluția pozitivă a so
cietății, în. oameni. Or. tabăra a- 
ceasta opune scepticismului doar 
profesorul de la țară, care crede 
în forța lui de a face oamenilor 
viața mai bună și de a le schim
ba felul de a gîndî. Unicul des
cris altfel (deși cam expozitiv, 
noi nu-1 vedem decît în postura 
de soț cicălit). Directorul gene
ral însă — cel mai realizat pe 
olan social — nu pare să aibă o 
mare credință și nici nu vădește 
calități care să-i recomande as
censiunea. Toată seara el evolu
ează la .,Veritas" cît se poate de 
fericit și 'ide... superficial. Nici 
altă colegă o filologilor. Emilia, 
handbalistă „la pensie", nu repre
zintă mare lucru, nemaivorbind 
de toată pleiada feminină — stu
pidă, pisăloagă, ștearsă ori fri
volă. Pentru un real conflict s-ar 
fi cerut să se opună cinicului 
gazetar însușiri relevabile, fapte 
certe, atitudini clare, nu doar 
calificativul „limbă acră" (parcă 
se spune inimă acră și limbă 
rea!). Așa, tipul fost și actual 
odios pleacă Ia fel cum a venit 
(minus nevasta, pedeapsa apare 
pe plan conjugal). Cu ceilalți se 
produc într-adevăr schimbări, 
dar lipsa conflictului estompea
ză oarecum lumina în care a- 
cele schimbări meritau să apară. 
Desigur, obiecțiile de mai sus nu 
scai meritele — reale — ale u- 
nui dramaturg ce se prezintă cu 
justificata încredere în fața pu
blicului printr-o lucrare superi
oară față de precedentele. Tre- 
cînd peste această deficiență — 
lipsa unui conflict susținut — 
oricine va recunoaște- în actuala 
piesă valoarea scrierii, aici mai 

Dragomirescu, E. Lovinescu. Per- 
pessicius, Pompiliu Constanti- 
nescu, N. Davidescu, Vlâdimir 
Streinu. Criticele lui Lovinescu, 
Mențiunile critice ale lui Per- 
pessicius, cronicile lui Pompiliu 
Constantinescu ca și articolele 
lui Mihail Dragomirescu sint tot 
atitea posibilități de cunoaștere 
a literaturii timpului, țot atitea 
căi de acces și de clarificare. 
Opiniile lor, de multe ori ne
concordante. nu se exclud ci. de 
cele mai multe ori, se comple
tează. Despre Hogaș, scriitor 
dintr-o perioadă literară revo-

LITERATURA
Șl UMBRA El

Iută, E. Lovinescu, Vladimir 
Streinu, Șerban Cioculescu emit 
păreri destul de diferite, ceea 
ce nu le împiedică să lumineze 
fiecare dintr-un alt unghi o o- 
peră semnificativă a prozei 
românești. Situație asemănătoa
re și în cazul altor scriitori con
temporani. Despre Rebreanu 
scriu și T. Vianu și E. Lovi
nescu și G. Călinescu și Per- 
pessicius și Pompiliu Constan
tinescu și nu se poate spune că 
opțiunea unuia o face inutilă pe 
a celuilalt. La fel se poate vor
bi despre cazul Arghfezi, H. P. 
Bengescu și atitea altele. Criti
ca literară își are un mod pro
priu de existență și manifestare. 
Ea nu se poate mulțumi să aș
tepte încheierile de carieră li
terară sau de etapă pentru a-și 
spune cuvintul ci acționează pe 
viu, se constituie în rezonator 
al literaturii prelungindu-i e- 
fectul și chiar existența. Critica 
este umbra literaturii și a gîndî 
o literatură fără critică ar în- 

izbutită decît orieînd. în „Sîm
bătă la Veritas" autorul comu
nică perfect cu spectatorul prin 
intermediul unor replici in
spirate — directe, spontane, 
spirituale. De asemenea, Mir
cea. Radu Iacoban are umor 
și această calitate n-â fost 
deloc escamotată de regia spec
tacolului de la Teatrul din Ciu
lești, ba chiar dimpotrivă. Geta 
Vlad a contat mult pe comicul 
textului, ca și pe pitorescul unor 
personaje. Numai că din aceas
tă pricină conturul unor tipuri 
cu succes la public (o gîsculiță 
frivolă, un sportiv imbecil) a

* O inițiativă la Timișoara :

TEATRUL SI CATEDRA
Teatrul Național din Timi

șoara în colaborare cu Inspecto
ratul școlar județean Timiș, a 
inițiat, sub genericul „Teatrul și 
catedra" un ciclu de întîlniri și 
dezbateri publice menite să 
sprijine programele .analitice 
după care se efectuează proce
sul de învățămînt în școală.

La cea de-a patra manifestare 
a inițiativei „Teatrul și catedra” 
cu prilejul piesei lui Eugen 
Barbu „Să nu-ți faci prăvălie cil 
scară", Valerin Rîpeanu a reali
zat, într-o formă foarte concen
trată, prezența în literatura noas
tră a mahalalei ca sursă de in
spirație. Instructivă prezentare 
și apreciată ca atare de toți. 
Replica sălii după spectacol, 
contradictorie, a provocat ani
mație

Asemănătoare, adică foarte 
vii, au fost dezbaterile prilejuite 
de „Îritîlnire cu personajele lui 
I.L. Caragiale“ avîndu-1 la 
pupitru pe prof. univ. dr. doc. 
Șerban Cioculescu sau cele care 
l-au avut ca oaspete pe drama
turgul Aurel Baranga cu prilejul 

semna să imaginăm un om fără 
umbră, personaj atit de straniu 
și nefericit în cunoscuta nuvelă 
a lui A. Chamisso. Prin criti
că literatura ia cunoștință de 
sine, fie că expresia critică a- 
parține poetului, criticului sau 
prozatorului. Mihail Sebastian, 
dramaturg apreciat și prozator 
cunoscut, a scris fine pagini de 
critică literară ; Ibrăileanu au
tor al unui român memorabil 
este și critic de o autoritate in
contestabilă : Șerban Ciocules
cu, fără a fi altceva decît Cri
tic, ne-a lăsat cîteva cărți de 

comentarii critice de o indiscu
tabilă adîncime. Apariția As
pectelor literare contemporane 
de Șerban Cioculescu â arătat o 
dată în plus dacă mai era ne
voie, că „foiletonul", cronica 
literară, comentariul critic de 
amploare nu trebuie lăsat să 
moară în reviste o dată cu co
lecțiile condamnate fatalmente 
la dispariția lor fizică. Articole 
$i studii ca cele despre Arghezi, 
Gib Mihăescu, Liviu Rebreanu, 
Hortensia Papadat Bengescu, 
Anton Holban, Ioachim Botez, 
G. Călinescu, Eugen Lovinescu, 
și multe altele, nu se cuvenea 
să rămînă în publicațiile astăzi 
greu accesibile și purierea lor 
în circulație, inexplicabil de tîr- 
zie, este un gest justificat de 
clara conștiință critică care le 
animă. Prin acest volum li
teratura română dintre cele 
două războaie mondiale și-a 
cîștigat o carte de referință. în
semnătatea contribuției lor cri
tice de acest fel au înțeles-o mult

Alte „Meandreu
FihnuZ „100 LEI" ne propu

ne,- în ordine, patru personaje 
tinere doi frați, unul cabotin, 
un altul ciudat, o elevă de liceu 
nesuprdvegheată de părinți și să
racă cu duhul plus o actriță...

Cabotinul este actor de mare 
popularitate: i se cer autografe 
pe stradă, iar lucrătorii servi
ciului de circulație a miliției îl 
iartă — bineînțeles, tot datorită 
notorietății sale — pentru depă
șirea vitezei legale, ceea ce în 
ordinea anumitor lucruri nu pare 
decît o recidivă banală. Ciuda
tul, spre deosebire de actor al 
cărui frate vitreg este, se arată 
tot cabotin și el, dar cu farme
cul discret al diletantului. în 
sfîrșit, eleva, frumusețe igienică 
ți mentalitate vulgară, circulă în 
apartamentul fraților și, pentru 
că tot există așa ceva, în spațiul 
lor moral, declanșmdu-le un fel 
de „greață" existențialistă. Ac
trița repetă de trei ori o replică, 
de trei sau de patru ori, pe o 
scenă turnantă și dispare topită 
într-un zîmbet insihuînd singură
tăți precare.

Se vorbește mult și degeaba

GIULEȘTI
apărut poate prea apăsat. Mo
mentele grave n-ău fost totuși 
trecute cu vederea, regizoarea 
străduindu-se să valorifice în 
spectacol valențele complexe ale 
textului. Dar piesa, scrisă ca un 
scenariu de film face realizarea 
unei unități spectaculare într-a
devăr dificilă. Cu toate acestea, 
reprezentația nu e lipsită de 
fluență, regia folosind atent mo
dalități scenografice potrivite 
(autoarea lor. Sanda Mușatescu). 
Actorii de la Giulești — slu
jitori credincioși ai dramaturgi
ei originale — servesc bine și 
actuala piesă : Vasile Ichîm 

temei „Comedia românească con
temporană".

Vom nota în continuare do
rința spectatorilor, elevi îndeo
sebi, de a participa la asemenea 
dezbateri în centrul cărora să se 
situeze piesa contemporană, cu 
eroi și conflicte contemporane, 
Florin Călinescu, anul III — 
Liceul Loga, își exprima, și în 
numele colegilor săi dorința de 
a vedea „o piesa cu oameni pe 
care îi simți, comuniști capabili 
să redea integral, prin complexi
tatea firii lor, timpul eroic pe 
care-l trăim. Vrem să vedem pe 
scenă zidari cu praf pe umăr, 
țărani, savanți, vrem să ne ve
dem pe noi înșine implicați în 
această bătălie a socialismului 
la care participă întreaga țară". 
Asemenea piese sînt încă puține. 
S-a făcut și observația că însăși 
„contemporaneizarea" clasicilor 
prin unelte regizorale, scenogra
fice etc. continuă să rămînă la 
nivelul unor simple deziderate" 
(Dana Bugarin, anul IV Liceul 
Loga). Cînd vorbim despre marii 
clasici ne place să-i numim „con
temporanii noștrii". Pentru â nu 

mai repede și mai operativ 
Țitu Maiorescu Și Constantin 
Dobrogeanu Gherea care și-au 
alcătuit volumele de Critice și 
Studii critice pe măsură ce nu
mărul lor permitea întocmirea 
unui volum. Fără ele opinia 
noastră despre literatura de la 
sfîrșitul secolului trecut ar fi 
fost foarte nesigură și dibui
toare. în aceste cărți de pionie
rat ale criticii literare româ
nești se află însă și o fermă 
opinie despre literatura timpu
lui. A trebuit să treacă oare
care timp pentru ca multe din 

opiniile acestor cărți să fie 
completate, corectate sau pur și 
simplu ..dezgropate" și preluate 
uneori, fără vreo modificare se
rioasă. Cine vrea să-și forme-ze 
o idee despre Mihail Sadoveanu 
la vîrsta debutului are la dispo
ziție volumele lui H. Saniele- 
vici, E. Lovinescu, G. Ibrăilea
nu, care colectînd articolele lor 
din perioada debutului lui Mi
hail Sadoveanu oferă o imagine 
limpede asupra felului cum â 
fost receptat marele scriitor și, 
totodată, primele observații 
fundamentale asupra operei sa-, 
doveniene. Prestigioasa acțiune1 
critică a lui G. Ibrăileanu este 
exprimată mai ales în asemenea 
culegeri de articole ceea ce nu 
scade deloc importanța criti
cului, după cum n-o scade nici 
pe a lui Maiorescu, Gherea,. Lo
vinescu etc. Nici o istorie a li
teraturii române care s-a scris 
sau care se va scrie de acum 
înainte nu vra putea Să ignore 
aceste contribuții cu tot carac

în filmul acesta, ba chiar, în fi
nal, plînge cineva. Exact un per
sonaj care nu-și merită lacrimile, 
actorul. Este aici un fel de tris
tețe ilicit transferată lesne perso
najului a căței inaptitudine pen*

FILM
tru dramă nu mai este nevoie de 
a fi demonstrată.

Deci, să recapitulăm: un tî
năr șofer vine în capitală la fra
tele său, nu a intrat la facultate 
(detaliu obligatoriu pentru ado
lescenții prezenți în subiectele 
oferite de cinematografia noas
tră), a furat niște bani de acasă 
și vorbește în dodii: cînd recită 
din Blaga, cînd mimează incoe
rențe de limbaj, cînd rezolvă to
tul cu tradițional-argoticul „e 
mișto". Fratele, actorul, cu sigu
ranța care o dă adesea suficiența 
și avînd în plus rutina profesiei, 
îl ajută cu sfaturi, cu, în cazul 
de față, modica sumă de 100 lei 
și o găzduire temporară.

interpretează cu sobrietate rolul 
profesorului exemplar, Dorina 
Lazăr trece excelent de la par
titura savuros comică la cea gra
vă, Corneliu Dumitraș transmite 
cu mare sensibilitate trista în- 
frîngere a poetului. Peter Paul- 
hofer exprimă simplu, fără re- 
torisme, drama ratării din vini 
împărțite, Irina Mazanitis izbu
tește tipul perfect al ușuraticei 
irecuperabile. Mihail Stan, ac
tor cu virtuți interpretative încă 
neexploatate, satirizează aprig 
vidul intelectual al multor spor
tivi. Simion Negrilă, evoluează 
discret printre toți invitații. în 
rolul personajului negativ Ion 
Vîlcu are toată fierea necesară 
cinicului definitiv ; deși în ro
luri prea schematice pentru po
sibilitățile lor Dana Comnea, 
Paul Ioachim, Athena Demetriad 
își fac totuși cu devotament da
toria.

VIORICA TANASESCU

fi ipocriți, atunci cînd este vorba 
să le dezbatem opera, de ce 
toate verbele folosite sînt la 
timpuri trecute ? Ne dăm per
fect de bine seama că lucrurile 
nu sînt chiar atît de simple, că 
pentru a le realiza este nevoie de 
o fertilizare adecvată a mediului 
căruia se adresează spectacolul 
de teatru. Or, cel puțin o parte 
din această povaiă poate fi pre
luată cu mai mult curaj de ini
țiativa aflată* în discuție. Doina 
Popa, de la Naționalul timișorean, 
ne-a vorbit despre intențiile 
viitoare ; o mai strînsă colabo
rare cu școala, realizarea unor 
dezbateri asemănătoare avînd în 
vedere și autori aparținînd națio
nalităților conlocuitoare, specta
cole de poezii. Desigur, dialogul 
se poate extinde, nu este nevoie 
ca el sa fie purtat exclusiv în 
sala teatrului ci și în școală, la 
clubul întreprinderilor, lucru ce 
pretinde un sprijin intens din 
partea comitetului municipal 
U.T.C. Teatrul se declară deo
sebit de receptiv unei asemenea 
idei.

ION DANCEA 

terul lor aparent „ocazional". 
Critica literară prin chiar sta
tutul ei este o' manifestare „o- 
cazionată". condiționată de e-l 
voluția literaturii, obligată să 
trăiască mereu în prezent. Scri- 
indu-și istoria literaturii ro
mâne do la origini pină in pre
zent G. Călinescu s-a hrănit din 
aceste prime izvoare. S-a bizuit 
și pe propriile sale cronici scri
se cu mult înaintea istoriei. Ceea 
ce e de reproșat criticii literare 
de astăzi nu este comentariul 
literar al actualității, acțiune 
extrem de necesară, cît faptul 
că nu folosește toate posibili
tățile pe care le are la dispo
ziție și că nu este întotdeauna 
clară, sinceră, deschisă. Au a- 
părut și tentative de a „revi
zui" termen lovinescian in criti
ca românească, opinii mai vechi, 
de ă demonta false glorii lite
rare. de a sugera o scară de va
lori nouă. Nu întotdeauna aces
te cărți au test înțelese cum 
trebuie., Opiniile despre poezie 
ale lui Gh. Grigurctau din Teri
toriu liric au reținut prea pu
țin atenția, deși încercarea poe
tului de a propune un alt tablou 
de valori era interesantă. 
Despre Intre Scylla și Cha- 
ribda de M. Nițescu, s-a 
vorbit mai ales că despre 
o carte în care se vorbește 
rău despre G. Călinescu. 
Or, G. Călinescu ocupă un foarte 
mic loc în ansamblul volumului.
Mult mai mult loc ocupă însă 
analiza contribuției artistice a 
unor poeți notorii de azi, ana
liză făcută într-un spirit in
dependent și decis. Iată comen
tarii care depășesc simpla con
semnare de carte, analiza cir
cumstanțială doar la un volum, 
ci care tind să cuprindă în fo
carul lor întreaga activitate a 
unui scriitor, să-^ determine lo
tul și importanța în concertul 
literaturii de astăzi. Eforturi de 
sinteză sint mult mai numeroa
se dar am citat pe cele care au 
încercat să radicalizeze schim
bul de păreri. Analitică sau 
sintetică, critica are datoria de 
a fi prezentă Și de a se consti
tui în chiar efervescența vieții 
literare și a pulsației revistelor.

M. UNGHEANU

Apare tînăra care se mărturi
sește a fi fost „în clasa a Xl-a 
acum doi ani" și se arată deru
tată de o dilemă afectivă repede 
rezolvată: o plimbare cu cel 
mic și un somn spre dimineață 
în patul fratelui mai mare. Pre
misele unei drame există, există 
chiar fi explicațiile ei mohorîte, 
dar cum spuneam, filmul mai și 
fafe un transfer derutant de 
tristețe : actorul își va asorta ca- 
botinajul cu două-trei lacrimi nu 
atît întiiziate, cît false. Plînge 
frumos ca într-un rol repetat în 
fața oglinzii ce-o reprezintă de 
data asta televizorul ce tocmai 
transmite o emisiune al cărei 
erou este... Aflase odată cu noi 
că ciudatul său frate, înainte de 
a fi lovit de o mașină în timp 
ce traversa strada pe unde nu 
trebuie, era un muncitor fruntaș 
pe un șantier de construcții. Tî
năra victimă a traficului rutier 
mai apucase înainte de a lua 
drumul incert al spitalului de 
urgență să-i înapoieze o hirtie 
de 100 de lei... Eleva rămăsese, 
cu două secvențe în urmă, un
deva pe o șosea semnalizînd 
„agonic" o mașină de ocazie. Și 
ca finalul să fie irevocabil tragic, 
banda sonoră emite un șlagăi 
antrenant, al cărui refren nescris 
pare a fi „ce să-t faci, așa e 
viața**...

Prezența reputatului drama
turg Uoria Lovinescu în cine
matografie devine cu „100 LEI” 
la fel de nesemnificativă ca și cu 
„Avalanșa" și „Meandre". Sin
gurele reușite ale apropierii sale 
de film rămînînd doar ecraniză
rile după două din cunoscutele-i 
piese: „Citadela sfărîmată" fi 
mai ales „Febre" regizată de Iu
lian Mihu sub titlul „Poveste 
sentimentală".

In acest film „100 LEI" ca și 
în „Meandre" regizorul Mircea 
Săucan vrea și reușește cu orice 
preț să-și infirme fericitul său 
debut care l-a reprezentat „Cînd 
primăvara e fierbinte", insistînd 
pe linia unui steril exercițiu de 
formă. Dacă în „Meandre" îm
prumuta deliberat simboluri stra
nii din filmografia unui „cineast 
de duminică", Jean Codeau : 
gimnaști ce dădeau ocol perso
najelor în rostogoliri lente sau 
interioare pe ale căror pereți 
atîrnă măști tragice, în „100 
LEI" aduce din mai vechiul său 
film gesticulația cînd vlăguită, 
cînd isterică a unor personaje 
inseriate unui ambiguu proces 
de alienare.

Cînd este discret și refuză 
sceptica ostentație a punților 
tăiate dintre oameni și oameni, 
dintre oameni și lucruri sau „ba
lonul de oxigen" al imaginii ca- 
lofile, Mircea Săucan reușește o 
secvență foarte bună. Aceea a 
rătăcirii tânărului prin spațiosul 
apartament cînd o iluzie pier
dută îl face să simtă foarte cine
matografic că toate sînt ca și 
cum n-ar mai fi. Aici și Dan 
Nuțu se sustrage tiparului care-l 
tace să fie același dulce și trăs
nit furios din filmele în care 
apare de la „Duminică la ora 
8" încoace, avînd o expresivitate 
■ale cărei nu^mțe suplinește pe
nuria psihologică a / olului.

în rest eroii sînt depersonali
zați de o atmosferă cinică dato
rită transplantului eșuat d» bla
zon. pus să inabileze tribulații 
care rămîn de la început si pînă 
la sfîrșit meschinării inutil pane- 
girate filmic.

TUDOR STANESCU

OBIECTE 
SI TEORII 
y

Două graficiene, Wanda Mi 
huleacu și Ileana Micodin ac
ceptă, după o serie de experi
ențe personale notabile, forma 
creației „colective". Rațiunile 
acestui gest, constituirea unui 
cuplu, nu ne sînt relevate nici 
de afinități și nici de gustul 
anonimatului. Cele două artiste 
sînt mai degrabă naturi antino
mice.

Am fi tentați să privim a- 
ceastă colaborare sub semnul 
unei înclinații spre înnoire, a- 
tentă deopotrivă la sensul a- 
cumulărilor anterioare, al unei 
sațietăți, probabil reate, între
ținută de frecventarea con
tinuă a procedeelor și viziunii 
graficii tradiționale (pentru ar
tiste), dar și la ceea ce vehicu
lează moda. Deci a unei expe
riențe producătoare, pină una- 
alta, de bunuri artistice, și mai 
puțin a unei atitudini teoretice 
insolite (ca să nu spunem con
fuze, speculată la marginea 
creației), în fața căreia însuși 
prefațatorul. Titus Mocanu, se 
arată destul de rezervat. Ne
am considera, deci, satisfăcuți 
cu această „citire" dacă autoa
rele ar fl creat imagini „neu
tre". Acestea sînt, însă, de re
gulă. parodii, parodii ale lim
bajului vizual și conceptual al 
comicsurilor, ale unghiurilor de 
filmare, ale desenelor explica
tive tip manual de conversație 
într-o limbă străină, chiar ale

PLASTICĂ^

volumelor pretențioase ca struc
tură geometrică, abstractă, dar 
precare in substanțialitatea lor. 
un fel de diamante de hirtie, in - 
care înregistrăm hilar contras
tul dintre muchia rigidă, ascetă 
și planurile ambigui, înșelătoa
re. Discursul ironic vizează di
rect relațiile noastre cu limba
jul, condiția comunicării in ge
neral, aporiile logicii formale 
etc., etc., adică tot ceea ce ex
ploatează, uneori cu succes și 
în opere concrete arta și litera
tura europeană de cîteva dece
nii. Această nouă posibilitate 
de interpretare zdruncină toată 
„teoria" autoarelor, ne face să 
înțelegem că paternitatea fiecă
rei lucrări, ușor de recunoscut, 
așa cum remarcam, este nu nu
mai rezultatul inerent, imposibil 
de depășit, al practicii, ci și 
fapt acceptat și respectat, că, 
într-un anume sens, mai intim, 
colaborarea este iluzorie, dacă 
nu o capcană. După cum o 
capcană poate fi și obiectul 
frumos, cu acuratețe reali
zat, în contemplarea căruia 
ne angajăm pozitiv, dar care 
nu oferă, atunci cînd încercăm 
să-i pătrundem mai adine rostul 
și înțelesul, decit un imens și 
nerăutăcios hohot de rîs. Cre
dulitatea jignită, ca și discursul 
ironic căruia o altă categorie de 
privitori i-ar sesiza din capul 
locului nuanța peiorativă, nu 
ar privi decît falsa și netraini
ca inserție a unor „legături", a 
unor „contacte". Este cred inu
til să mai adăugăm că toată 
această demonstrație a autoare
lor (care are ceva din demon
strarea axiomelor) nu privește 
o realitate conjuncturală, ci o 
„filozofare" asupra limbajului, o 
„filozofare" care, mizind cam 
disproporționat pe jocul disi
mulărilor în raport cu adevărul 
descoperit, ne apare întrucîtva 
oțioasă. Nu vrem să spunem 
prin aceasta că ar fi mai puțin

• important, ci numai că este 
știut, și că atunci cînd este des
coperit încă o dată și încă o i 
dată. întîmplător. firește, nu 
ușor și simplu, nimeni nu prea 
este dispus să ofere certificate 
de paternitate ori măcar cali
tatea de filozof spontan.

Părăsind terenul complicații- * 
lor mai serioase ori mai șăgal- $ 
nice, ne oprim într-o zonă ceva 
mai calmă, mai nepretențioasă, 
dar mai certă a expoziției: deci 
la obiectele decorative din 
sticlă realizate de tinărul ar
tist Ovidiu Bubă. Obiecte de 
mici dimensiuni, ce-și asumă 
deci o utilitate față de spa
țiul interior (locuință, vitri
nă, muzeu etc.), ele sint tot
odată construcții plastice cu un 
înțeles autonom, nesubordonat 
limitei ornamentale. Ca foarte 
multe lucrări decorative a- 
cestea nu sint strict utilita
re, tot așa cum nu sînt pur 
gratuite. Ele ar putea fi defi
nite în termenii lui Francastel 
ca „obiecte de civilizație" deo
potrivă utilitare și simbolice. 
Raportul dintre utilitate și 
„inutilitate", concepția care 
patronează metamorfozele for
mei, inevitabilelor ei locuri co
mune ș.a.m.d. n-ar trebui privi
te într-o evoluție complementară 
față de producția „specializat" 
artistică a epocii noastre, ci pur 
și simplu, paralel. „Bibeloul" e 
mai important decit sîntem dis
puși să admitem !

Obiectele lui Ovidiu Bubă sînt 
inspirate „de natură", cum sin
gur mărturisește. El inventează 
o faună măruntă, un soi de stra
nii rime, melci, miriapode, ce 
ne evocă un anume stadiu de 
organizare a materiei vii. Tonu
rile pure (alb. roșu și brun), 
transparența și fragilitatea ma
terialului înfrîng dezgustul nos
tru pe o asemenea „lume" oar
bă. Le cercetăm într-o dispoziție 
de amuzament și curiozitate. 
Metamorfozele sint benigne și 
„îndreptățite". Ele privesc fie 
„nașterea" ochiului, fie îndrep
tarea spre verticală pe care ma
teria tinde s-o cucerească prin 
adausuri succesive cochiliforme, 
ori prin osificare relativă a 
trupului gelatinos. Există aici o 
stare genuină, de candoare a 
materiei vii, o stare pe care o 
pot sesiza, credem, numai zoo
logii, sau poeții, adică numai 
cei care-și pot infringe o silă 
cuibărită, nu se știe cum și cînd 
în noi. Artistul acționează, e 
drept. în Sensul unei simplifi
cări și stilizări liniștitoare. For
mele sale curbe se identifică cu 
multe alte posibilități ale orga
nicului. Ovidiu Bubă ilustrează 
o cale posibilă’ a „sculotnrului 
animalier" modern (Galeriile de 
artă „Apollo", Calea Victoriei i 
nr. 56.

C. R. CONSTANTINESCU I
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Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a primit din partea pre
ședintelui Republicii Turcia, FAHR1 KORUTURK, următoarea 
telegramă :

îmi este foarte agreabil de a adresa Excelenței Voastre vii 
mulțumiri pentru foarte căldurosul' mesaj de felicitări cu ocazia 
celei de-a 50-a aniversări a Republicii Turcia.

Cu aceeași satisfacție Turcia urmărește dezvoltarea pozitivă a 
relațiilor sale cu toate țările lumii și, in special, cu vecinii săi.

în acest cadru, relațiile între cele două țări ale noastre, bazate 
pe principiile exprimate în mesajul Dumneavoastră vor continua 
să ocupe un loc important in politica externă a Turciei.

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne Jn Comisia mixtă româ- 
no-iugoslavă de colaborare eco
nomică, a plecat. miercuri 
după-amiază, în R.S.F. Iugo
slavia. unde va participa la în- 
tilnirea de lucru a președinților 
celor două părți in Comisie.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezenți Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, alte persoane 
oficiale.

A fost de față Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

★
La sosire, pe aeroportul din 

Belgrad, tovarășul Emil Drăgă
nescu a fost salutat de Dușan 
Gligorievici, membru al Consi
liului Executiv Federal, pre
ședintele părții iugoslave în co
misia mixtă iugoslavo-română 
de colaborare economică, pre
cum și de alte persoane oficiale. 
A fost prezent 
României la 
Șandru.

Societatea de Cruce Rosie 
din România a trimis societății 
de Semiljună Roșie din Siria 
un ajutor compus din medica
mente și material sanitar pen
tru a veni în sprijinul popu
lației afectate de recentele ope
rațiuni militare din această 
zonă.

Sub auspiciile Institutului de 
istorie „Nicolae Iorga“ și Insti
tutului de studii sud-est euro
pene ale Academiei de științe 
sociale și politice, miercuri a 
avut loc in Capitală un coloc
viu de istorie româno-turc, con
sacrat aniversării semicentena
rului proclamării Republicii 
Turcia.

ambasadorul
Belgrad, Vasile

Delegația Comitetului Femei
lor Sovietice,' condusă de Va
lentina Nikolaeva Tereșkova, 
președinta acestui comitet, 
membru al C.C. al P.C.U.S., de
putat in Sovietul Suprem, Erou 
al Uniunii Sovietice, a vizitat, 
miercuri, Uzinele „Tractorul" 
din Brașov, precum • - ■ 
industrial, căminul și 
treprinderii.

și Liceul 
creșa în-

Celui de-al IX-lea Congres

al Partidului Comunist

din Ecuador
„Stimați tovarăși,

cu urările noastre

de solidaritate fră- 
Ecuado?, consacrată

Comitetul Central al Partidului Comunist Român, adresează 
delcgaților Ia cel de-al IX-lea Congres al Partidului Comunist 
din Ecuador, tuturor comuniștilor și oamenilor muncii ecuado- 
rieni un cald salut tovărășesc, împreună 
de succes.

Urmărim cu mult interes și sentimente 
fească activitatea Partidului Comunist din
întăririi unității și creșterii influenței mișcării muncitorești, a 
forțelor democratice, progresiste, patriotice naționale în lupta 
pentru consolidarea independenței și suveranității țării, pentru 
dezvoltarea ei economico-socială de sine-stătătoare, pentru va
lorificarea suverană a patrimoniului național, împotriva reac- 
țiunii interne și imperialismului, pentru pace și înțelegere în
tre popoare.

Ne exprimăm satisfacția deplină față de evoluția favorabilă 
a raporturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Ecuador, în spiritul convorbirilor avute de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Pedro Antonio Saad și alți con
ducători ai Partidului Comunist din Ecuador, cu prilejul vizitei 
efectuate recent de conducătorul României socialiste în țara dum
neavoastră la invitația președintelui Republicii Ecuador, Guil
lermo Rodriguez Lara — moment memorabil pe drumul dez
voltării relațiilor de prietenie și conlucrare dintre țările și 
popoarele noastre. Reafirmăm și cu această ocazie dorința 
noastră ca aceste relații de colaborare tovărășească, caracteri
zate prin înțelegere, stimă și respect reciproc, să urmeze 
viitor un curs ascendent, în interesul reciproc, al unității 
carii comuniste și muncitorești internaționale, al întăririi 
teniei și extinderii cooperării multilaterale dintre cele 
țări și popoare, al cauzei păcii și socialismului".

și în 
miș- 
prie- 
două

COMITETUL CENTRAL 
AL 

PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

turismului, Ion 
primit, miercuri 
delegația de lu-

Ministrul
Cosma, a
după-amiază, ___ „ _
crători in domeniul turismului 
din R.P. Chineză, condusă ’ de 
Cen Ci-pin, care se află într-o 
vizită de prietenie in țara 
noastră.

A luat parte Li Tin-ciuan, 
ambasadorul R.P. Chineze la 
I ucurești.

Ministrul turismului a oferit 
o masă in onoarea oaspeților.

47 al re-A apărut numărul _ __ __
vistei săptămînale de politică 
externă „Lumea". Din actuali
tatea internațională, 
prezintă în continuare evoluția 
evenimentelor din Orientul A- 
propiat ; de asemenea, cores
pondențele publicate in acest 
număr se referă la negocieri 
și contacte la nivel înalt des
fășurate la Moscova, Pekin, 
Praga și alte capitale.

revista

încheierea convorbirilor
economice româno-iugoslave

în perioada 9—14 noiembrie, 
au avut loc la București con
vorbiri între tovarășii Manea 
Mănescu. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, președintele 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, și Borisav Iovici, membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
director general al Direcției Fe
derale pentru Planificare Eco
nomică a R.S.F. Iugoslavia.

Cu acest prilej, președinții or
ganelor centrale de planificare 
din România și Iugoslavia au 
constatat că relațiile economice 
dintre cele două țări se dezvol
tă cu succes, că există noi po
sibilități pentru a extinde în 
continuare colaborarea și coope
rarea economică și tehnico-ști- 
ințifică. în acest context, s-a 
convenit ca instituțiile de pla
nificare să sprijine acțiunile de 
cooperare industrială și majo
rarea volumului schimburilor 
reciproce de mărfuri.

în spiritul indicațiilor trasate 
de conducerile de partid și de 
stat ale celor două țări cu pri
vire la intensificarea și adîn- 
cirea pe mai departe a colabo
rării și cooperării economice 
bilaterale, președinții organelor 
centrale de planificare au făcut 
un schimb de păreri referitor la 
dezvoltarea economiilor națio
nale și a relațiilor economice

djntre România și Iugoslavia, la 
posibilitățile extinderii relațiilor 
economice dintre ele.

La convorbiri, care s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, de înțelegere re
ciprocă, au luat parte membri 
ai conducerii organelor de pla
nificare din cele două țări.

Miercuri, la Consiliul de Mi
niștri, a avut loc semnarea pro
tocolului privind posibilitățile 
de lărgire în continuare a cola
borării economice româno-iu- 
goslave pînă în 1975 și pe pe
rioada 1976—1980.

La semnare au fost de față 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Cornel Pinzaru, ad
junct al ministrului industriei 
construcțiilor de mașini grele, 
precum și Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București.

★
în cursul după-amiezii, dele

gația. Direcției federale pentru 
planificarea economică a R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Borisav 
Iovici, a părăsit Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Nicolae 
Mihai, ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
precum și de Ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București.

actualitatea

Zilele acestea la Casa de 
cultură a studenților „Grigore 
Preoteasa" are loc ■un concurs 
inedit „Festivalul Politehnicii". 
Seară de seară studenții facul
tăților din cadrul Politehnicii, 
deveniți artiști amatori, cuce
resc publicul prin numere ori
ginale, de brigadă, muzică cla
sică, momente poetice, teatru, 
cor, muzică ușoară, balet etc. 
Festivalul a început cu evoluția 
studenților de la Mecanică, în 
celelalte zile urmînd să urce pe 
scenă cei de la Electrotehnică, 
Metalurgie, Electronică, Chimie 
industrială, Transporturi. (M. 
COCOLAȘ).

ma, I. C. Chițimia, V. Adăscăli- 
ței, Eugen Todoran, Gh. Vra
bie, Gabriel Manolescu, Ion 
Toloș etc. Primele două zile 
vor fi dedicate sesiunii de co
municări. Pe agenda ultimei 
zile a colocviului figurează o 
gală de filme realizate de 
membrii „Cercului științific de 
folclor" al Universității din Ti
mișoara, o masă rotundă cu ac
tivul Comitetului pentru cul
tură și educație socialistă al ju
dețului ' Timiș, o deplasare la 
Festivalul fluierașilor de la 
Făget.

de mecanizatori de către o sin
gură unitate evidențiază nu nu
mai grija pentru viitorul ime
diat, dar. și asta merită subli
niat, maturitatea de care se dâ 
dovadă aici în abordarea pro
blemelor privind perspectiva 
S.M.A.-ului în următorii „cel 
puțin zece ani".

O inițiativă demnă- de popu
larizare și al cărei ecou e de 
dorit să ajungă la cit mai mul
te S.M.A.-uri (N. A.).
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Al IV-lea Colocviu 
național de folclor

Lucrările actualului colocviu 
cu tema „Puncte de vedere 
contemporane în cercetarea 
creației și a manifestărilor fol
clorice" se vor desfășura in zi
lele de 16—18 noiembrie in 
Aula Magna a Universității din 
Timișoara. Vor fi prezente per
sonalități de seamă ale folclo
risticii românești, printre care 
amintim : Mihai Pop, profesor 
la Universitatea din București, 
directorul Institutului de etno
grafie și folclor din București, 
președintele Societății Interna
ționale de Etnologie și Folclor, 
Al. Amzulescu, Ovidiu Papadi-

Câți viitori mecanizatori 
școlarizează 
S.M.A.-urile?

La S.M.A. Ciorăști, județul 
Vrancea, unitate fruntașă in' 
ultimii ani, grija pentru pregă
tirea viitorilor mecanizatori s-a 
materializat în 1973 prin trimi
terea unui număr de 40 de ti
neri la cursurile pentru tracto
riști.

Așa cum ne spunea directo
rul S.M.A.-ului, ing. Grigore 
Ion, viitorii mecanizatori vor 
forma un permanent schimb 
doi, cu ajutorul căruia va fi a- 
coperit în întregime și La ni
velul cerut, volumul mare de 
lucrări reclamate de beneficiari, 
prestările de serviciu la alte 
unități, 'lucrări efectuate în pre
zent cu deosebite eforturi și 
pentru oameni și pentru ma
șini.

Fapt îmbucurător, școlariza
rea unui număr așa de mare

EDITORIALE
Zilele acestea. Editura Știin

țifică a oferit cititorilor noi lu
crări de interes general. Patru 
din aceste apariții au un carac
ter de noutate, in sensul ca 
vin să completeze golurile exis
tente în literatura destinată do
meniilor pe care le abordează. 
Astfel. „LIMBA ROMANA CO
RECTA, avîndu-1 ca autor coor
donator pe Vasile Breban, se 
înscrie în sfera acțiunii largi de 
cultivare a limbii, reluind în 
discuție principalele probleme 
care stau în fața vorbitorilor. 
Știm cu toții că înaltul grad de 
cultură generală pe care vrem 
să-1 atingem, dar și dobîndirea 
unei bune pregătiri profesiona
le. presupune o temeinică stă- 
pînire a limbii române și a 
normelor ei de folosire. Lucra
rea devine astfel deosebit 
utilă tuturor tinerilor.

de

Program non 
stop ia Centrul 

de calcul 
Timișoara

Centrul teritorial de calcul 
electronic Timișoara, care are în 
1973 de 3 ori mai mulți parte
neri de colaborare decît în 1971, 
lucrează din acest an după un 
program non stop, formă supe
rioară de organizare a activită
ții calculatorului. Astfel, la ce
rerea Ministerului Economiei 
Forestiere și Materialelor de 
Construcții, Centrul timișorean 
de calcul a elaborat fișiere spe- 

.ciale pentru cartarea întregului 
fond forestier, pe specii și ca
racteristici dimensionale ale ar
borilor. O colaborare fruc
tuoasă întreține Centrul ti
mișorean de calcul cu întreprin
deri din industria minieră, si
derurgică și constructoare de 
mașini, cu trusturi de construc
ții și mari organizații comercia
le din Timișoara, Petroșani, 
Baia Mare, Reșița, Deva. Cugir, 
Arad; pentru care au fost fina
lizate soluții optime de calcul 
aplicabile în tehnica organizării 
superioare a producției și a 
muncii, evidenta fondurilor fixe 
și a materialelor, încărcarea 
utilajelor tahnologi.ee și întoc
mirea documentelor de salarii.

Lotru, în aval 
de Ciunget

După cum se știe, lucrările de 
construcție a celei mai mari hi
drocentrale de pe rîurile interi
oare ale țării se apropie de sfîr- 
șii, urmînd ca, în a doua jumă
tate a anului viitor, Centrala de 
la. Ciunget să funcționeze cu în
treaga capacitate. Cu toate aces
tea, constructorii de pe Lotru nu 
se pregătesc încă de plecare. Ei 
au început lucrările pe șantierele 
altor două hidrocentrale, situate 
în aval de Ciunget, prin reali
zarea cărora se ta asigura valo
rificarea întregului potențial al 
Lotrului. Este vorba despre hi
drocentralele de la Malaia, cu o 
putere instalată de 18 mw și de 
la Brădișor, cu 115 mw. Aces
tea vor fi puse în funcțiune în 
anii 1977, respectiv 1978 și vor 
realiza împreună o producție 
medie de 257 milioane kWh pe 
an.

MONOLOG : Victoria (orele 9; 
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20,30).

FIUL MECANICULUI DE LO
COMOTIVA : Lumina (orele 9; 
12: 15; 17.30; 20.30).

OMUL Din LA MANCHA : 
Scala (orele 9.30; 12,15; 15,30;
18,15; 21); Capitol (orele 8,30: 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

100 DE LEI: Aurora (orele 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15): Cen
tral (orele 9,15; 11.30; 13.45; " 
18,15 20.30).

ULTIMELE SASE MINUTE 
tria (orele 8; 11,30; 14; 16.30: 
21,15): București (orele 8,30: —, 
13,30; 16; 18,30; 21); Modern (orele 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30).

BUNA SEARA, DOAMNA 
CAMPBELL1 Luceafărul (orele 9: 
11,15; .........     “
tiv al 
18,30; 
1145: 
rit (orele 9,15; 
18.15: 20.30).

ESOP: Doina
13.30; 16: 18,15:

OPERAȚIUNEA „ATOMUL
MARCAT": Floreasca (orele 15,39; 
18; 20.15).

DOI PE UN BALANSOAR: 
Melodia (orele »; 11,15: 13.30; 16; 
18,15: 20.30).

LUMEA SE DISTREAZĂ: Tim
puri Noi (9—20,15 în continuare).

MAFIA ALBA: Gloria (orele 
11,15: 13.30; 16; 18.15; 20,30): To
mis (orele 9; 11,15; 13,30. 15.45;
18,15; 20,30); Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30; 16; 18,15; 20.30).

DESPRE O ANUME FERICIRE: 
Ciulești (orele 15,30; 
Flacăra (orele 15,30

PARADISUL;
,30; 18; 20,15):
,15; 13,30; 15,45;

16
Pa-
19; 
ii;

13,30; 16: 18.30; 20,45); Fes- 
(orele 8.45; 11.15- 13,30: 16; 
21); Excelsior (orele 9.15;

13.30; 16; 18.15: 20,30): Favo-
11,30; 13.45; 16;

(orele 9; 11,15;
20,15).

Rubrică realizată de
DOMNITA VĂDUVĂ

PROGRAMUL III

18: 20.15);
: 17.45 20).

Bucegl (orele 
Volga (orele 9; 
18; 20,15).

ȘAPTE ZILE: Unirea 
; 20).
EFECTUL RAZELOR 

ASUPRA CRĂIȚELOR: _______
Sării (orele 15.30: 18: 20.15): Mio
rița (orele 9; 11,15; 13.30; 15.45;
18; 20.15).

NUNTA: Cotrocenî (orele ’ 15,30; 
18; 20.15).

PE ARIPILE VTNTULUI: Gri- 
vița (orele 10; 14,30; 19).

LUPTA DUPĂ VICTORIE: Lira 
(orele 15,30; 19).

LEGENDA NEGRULUI CHAR
LEY: Ferentari (orele 15,30; 18; 
20,15).

DEPARTE DE TIPERARY ! 
Pacea (orele 15,30; 18; 20,15).

O AFACERE PE CINSTE: în
frățirea (orele 15,30; 18; 
Munca (orele 15,30 “

CONSPIRAȚIA: Rahova 
,30; 18; 20,15).
CU CĂRȚILE PE FAȚA: 

(orele 9; 11,15; 13,30; 16;
20,15).

O FLOARE $1 DOI GRĂDI
NARI; Buzeștl (orele 9; 12,30; 16; 
19,30).

ACEA PISICA BLESTEMATA : 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

STARE DE ASEDIU: Viitorul 
(orele 15.30; 18; 20,15).

URMĂRIRE LA AMSTERDAM: 
Moșilor (orele 15,30; 18; 20,15),

ALBA CA ZAPADA ȘI CEI 
ȘAPTE PITICI: Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

NICI UN MOMENT DE PLIC
TISEALA: PopuJfcr (orele 15,30; 
18; 20,15).

SIMON TEMPLAR INTERVINE: 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DISTRATUL: Vitan (orele 16; 
; 20,15).
FANTOMA LUI BARBA NEA- 

Progresul (orele 15.30; 18;

U.T.C

*

Marianske 
Socialistă

aeroportul 
_ . a fost sa- 
tovarășul Nicu 
vice-președinte

CRONICA

Ieri a părăsit Capitala o 
delegație a U.A.S.C.R., con
dusă de tovarășa Szanlo 
Paula, vicepreședintă a Con
siliului U.A.S.C.R., care va 
participa la seminarul inter
național studențesc „învăță- 
mintul și angajarea în pro
ducție" de la ’
Lazne (Republica 
Cehoslovacă).

La plecare, pe 
Otopeni, delegația 
lutată de 
Ceaușescu, __ _________
al Consiliului U.A.S.C.R., de 
activiști ai Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.C.R.

Ieri a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Varna 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, care va 
participa la un seminar eu
ropean pe probleme ale ti
neretului rural.

★
Miercuri, la prinz, a pără

sit Capitala indreptîndu-se 
spre patrie delegația Ligii 
Tineretului Socialist din Ja
ponia, condusă de Hajime 
Saito, membru al C.C. al 
L.T.S., care Ia invitația C.C. 
al U.T.C. a făcut o vizită în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul 
internațional București Oto
peni, membrii delegației ja
poneze au fost salutați de 
Francisc Tbrok, membru al 
Biroului C.C. al U.T.C., de 
activiști ai C.C, al U.T.C.

! TIMPUL
(Urmare din pag. I)

învățarea temeinica a unei. meserii, pentru formarea unui 
autentic specialist și ne-am obișnuit cu gîndul câ pregătirea 
unui maistru în turnarea oțelului sau a unui chirurg care ope
rează pe inimă durează destui ani. Ca să nu mai amintim 
faptul că fiecare dintre aceștia a susținut, într-un fel sau 
altul, un examen de selecție, pentru a dovedi aptitudinile 
corespunzătoare. Ce ne-ar putea face să credem, atunci, că 
profesiunea de director, de conducător de întreprindere, de 
om care trebuie să posede, în cel mai înalt grad, cunoștin
țele unui specialist cu multiple specializări, priceperea de a 
organiza un întreg proces de producție, știința de a lucra cu 
mii de oameni, ce ne-ar putea face să credem, spuneam, că 
aceasta profesiune se poate învăța, de către oricine, cit oi 
bate din palme ?

Cum nu sînt de loc superstițios, aș vrea să cred că cel 
de-al treisprezecelea director al întreprinderii la care mă 
refeream a fost, în sfîrșit, bine ales (atenție, deci I se impune 
această premisă I) și, mai cu seamă, că i se va lăsa timpul 
necesar pentru a-și realiza bunele sale intenții. Să ne obiș
nuim cu gîndul că, pînă atunci, el va trebui să cunoască în 
amănunt întreprinderea, subtilitățile, nevoile și aspirațiile ei, 
ca, în mod sigur, va comite și unele erori. Dar sa avem răb
darea de a-l ajuta să învețe, sa se perfecționeze în această 
meserie care se deprinde mai ales pe viu, să capete încre
derea de sine absolut necesara, pentru a-i putea 
apoi valorificarea deplină a potențialului uman și 
ce i s-a dat în grijă, pentru a putea consemna 
dreptul întreprinderii, succesele de mult așteptate.

pretinde 
material 
apoi, în

Excursii de revelion !

BUNA DISPOZIȚIE! ANTBEN!

AMBIANTA PITOBEASCA!
Toate acestea vâ așteaptă în excursiile organizate de către 
întreprinderea de Turism, Hoteluri și Restaurante București, cu 

ocazia revelionului pe :

VALEA OLTULUI (Câlimânești, Govora, Cozia)
LA CABANELE DE PE V. PRAHOVEI și V. IALOMIJEI.
IN ORAȘELE : IASI, P. NEAMȚ, TG. NEAMȚ, AGAPIA, CLUJ. 
PE LITORAL : NEPTUN, MANGALIA, MAMAIA, EFORIE NORD. 
IN STAJIUNILE : TUȘNAD, SOVATA, BORSEC, SLANIC MOL
DOVA, PUCIOASA și HERCULANE.

Informații și înscrieri ia Filialele de turism din Calea Victoriei 
nr. 100 si Bd Republicii nr. 68, - tel. 14 08 00 și 15 74 11.
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* Un lot de 12 gimnaști 
evoluează la Cracovia
Sezonul internațional de gim

nastică se va încheia la finele 
acestei săptămîni, cu o amplă 
competiție programată la Cra
covia (Polonia), unde vor evo
lua mai mulți sportivi cu re
nume de pe continent. Respec
tiv, în zilele de 16—18 noiem
brie se va desfășura tradițio
nala competiție internațională, 
Dinamoviada. de gimnastică, 
reunind loturi de sportivi din 
U.R.S.S., R.D. Germană, Ceho
slovacia, Bulgaria, Ungaria, Po
lonia și România. Lotul nostru 
cuprinde 12 gimnaste și gim
naști, printre care se numără 
maestra sportului Elena Ceam- 
pelea, Marcela Păunescu, Olga 
Ștefan, Gh. Păunescu, Ștefan 
Gali și campionul republican 
Dan Grecu. Recenta medaliată 
cu argint la „europenele" de 
gimnastică, Alina Goreac, de la 
Dinamo, nu va face deplasarea 
la Cracovia, fiind accidentată.

* „Cupa Campionilor 
Europeni" la lupte

Echipele noastre campioane 
de lupte libere și greco-roma- 
ne, Steaua ' 
săptămîna 
confruntări 
tare. Cele 
evolua în 
mifinale ale „Cupei campioni
lor europeni", ediția 1973. Dina- 

■moviștii concurează la întrece
rile de lupte greco-romane 
programate la Atena, în zilele 
de 15—16 noiembrie, iar forma
ția de lupte libere Steaua par
ticipă la semifinalele de la Bu
dapesta, ce se desfășoară sîm- 
bătă 17 și duminică 18 noiem
brie.

și Dinamo, susțin 
aceasta o serie de 

oficiale peste ho- 
două formații vor 

cadrul grupelor se-

® Paiinatorj români 
la concursurile de la 
Dresda și Bratislava
Componenții Iotului republi

can de patinaj artistic vor par
ticipa, în următoarele zile, la o 
serie de concursuri internațio-

(orele 16;
GAMMA
Drumul

20,15); 
17,45; 20).

(orele

ULTIMA ORA
nale de an Tgură. Bunăoară, 
campioana țării Doina Mitrici- 
că și tînărul Atanase Bulete 
vor concura la turneul interna
țional de patinaj artistic dotat 
cu trofeul „Săbiile albastre", 
care se desfășoară la Dresda 
(R.D.G.), în zilele de 15—-16 no
iembrie, iar Elena Moiș și Oc
tavian Goga vor evolua în ca
drul unei 
organizată 
Bratislava, 
100 de ani __ ________ ___
cerile au loc între 16 și 19 no
iembrie.

competiții jubiliare 
de clubul Slovan, 
care sărbătorește 

de activitate. între-

• Voleibaliștii noștri 
participă la noi 

confruntări de elită
După întrecerile Dinamovia- 

dei ’ de la București, echipa 
noastră campioană de volei, cu 
internaționalii L. Dumănoiu, 
W. Schreiber. G. Udișteanu, M. 
Tîrlici, C. Oros, Tr. Marinescu, 
se pregătește acum, pentru o 
altă confruntare de anvergură. 
Este vorba de Turneul cam
pioanelor, o competiție tradi
țională, care se desfășoară la 
Leipzig (R.D.G.), între 27 no
iembrie și 6 decembrie. Prin
tre protagoniste se numără 
Ț.S.K.A. Moscova, care deține 
„Cupa campionilor europeni", 
ca și formațiile campioane ale 
Japoniei, Cehoslovaciei, Bulga
riei și Poloniei. La această 
competiție a fost invitat să ar
bitreze și purtătorul ecusonu
lui F.I.V., Constantin Armă- 
șescu.

Noua ediție a „Cupei cam
pionilor europeni" pentru echi
pele feminine și masculine se 
inaugurează la 17 noiembrie, 
cinci sint programate jocurile 
din primul tur. Federația inter
națională a stabilit ca întrece
rile din turul 2 să se desfăr 
soare intre 5 și 19 ianuarie 
1974. Urmează turneele semi
finale. cu 4 echipe, în zilele de 
4—8 februarie, in Olanda pen
tru băieți și în Ungaria pentru

formațiile feminine. Finala 
masculină a „C.C.E." este pro
gramată în Franța, între 1—3 
martie, iar turneul final femi
nin se dispută în Turcia, între 
8—10 martie. Echipele noastre 
Dinamo (băieți) și Rapid (fete) 
vor juca în turul 2, cu învin
gătoarele dublei întîlniri dintre 
campioanele Spaniei și Israelu
lui.

Arbitrii români- M. Nicolau și 
M. Marian, purtători ai ecuso
nului F.I.V., au fost desemnați 
să conducă meciul din „Cupa 
campionilor europeni" dintre 
formațiile masculine Ț.S.K.A. 
Sofia și Panathinaikos Atena, 
programat luni, 19 noiembrie, la 
Sofia. De asemenea, arbitrii C 
Mușat și I, Armeanu vor ofi
cia la meciul feminin Sparta- 
kus Budapesta — Ț.S.K.A. Mos
cova, din „Cupa cupelor", care 
se dispută la 24 noiembrie.

M. L.

BASCHET
Steaua s-a calificat

in turul următor
al Cupei cupelor

Peste
urmărit_______
lor de la Floreasca meciul retur 
de baschet dintre echipele mas
culine Steaua București și Hel- 
singin Kisa Toverit (Finlanda), 
din cadrul „Cupei Cupelor". 
Jucînd foarte bine, baschetba- 
liștii români au obținut victoria 
cu scorul de 105—63 (57—28),
calificîndu-se datorită unui coș- 
averaj superior pentru turul 
următor al competiției (în pri
mul joc, echipa finlandeză ciș- 
tigase cu 78—75). Oczelak (23). 
Cernat (22) și Tarău (15) au fost 
cei mai buni jucători ai echipei 
învingătoare. Din formația fin
landeză s-au remarcat Pitkanen 
(14), Finneman (14) și K. Lieva- 
nen (10). Jpcul a fost arbitrat de 
B. Stoicev (Bulgaria) și G. 
Tsolakidis (Grecia).

1 500 de spectatori_
aseară în sala sporturi-

au

9.00 — Știri: 9,05 — Incognito
— program de varietăți muzicale;
9.55 — Melodia zilei. „Clntec" de
Horia Moculescu; 10,00 — Diver- 
tis-club; 11,00 — Știință și tehni
că; 11,10 — Profil pe portativ-
Frații Petreuș; 11,30 — Pentru 
prietenii magnetofonului; 12,00 — 
Transmisiuni directe din țarâ;
12.10 — invitație în fonotecă;
12.55 — Melodia zilei; 13,00 — în
chiderea emisiunii de dimineață; 
17,00 — știrile după-amiezii; 17,05
— Alo, Radio ! — muzică ușoară 
la cererea ascultătorilor; 18,00 — 
Șapte zile, șapte arte. Cinema;
18.10 — Simfonia a V-a în Fa 
major de Antonin Dvorak; 18.55
— Melodia zilei; 19,00 — în direct 
... de la Craidva și București. U- 
niversitatea la ora practicii; 19.30
— știri; 19.35 — Casa de discuri 
C.B.S.; 20,00 — Teatru radiofonic. 
Jocul de-a crima ; 21,00 — Radio- 
super-top; 22,00 — Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport; 22,30
— Melodia zilei; 22,35 — Vedete 
ale muzicii ușoare: 23,15 — Poe
tica. Radu Anton Roman; 23,20 — 
Opera ,,Undine“ de Lortzing (se- 
lecțiuni); 23,55—24.00 Ultimele

PROGRAMUL I

li 11
• La Nottingham au conti

nuat întrecerile turneului 
internațional de tenis pen
tru „Cupa Dewar“. în pri
mul tur al probei de simplu 
bărbați, Ilie Năstase l-a în
trecut cu 6—3, 6—4 pe J. P. 
Chanfreau (Franța), iar Ion 
Țiriac l-a învins cu 6—3, 6—2 
pe Robert Carmichael 
tralia).

(Aus-

euro- 
fotbal

• Viitorul campionat 
pean universitar de 
se va desfășura intre 9 și 
24 iulie în Franța. Cele 16 
echipe participante vor fi 
repartizate în 4 grupe, jocu
rile fiind programate între 9 
și 14 iulie în orașele Brest, 
Montpellier. Marsilia și Gre
noble. Sferturile de finală 
(16—21 iulie) vor fi găzduite

de orașele Nisa, Bastia, A- 
jaocio și Monte Carlo, iar 
semifinalele (18—21 iulie) 
vor avea loc la Nisa, unde 
se va desfășura la 24 iulie 
și finala. La competiție și-au 
confirmat participarea echi
pele României, ciștigătoarea 
ediției 1972, Iugoslaviei. Spa
niei, Cehoslovaciei, U.R.S.S., 
Angliei, Bulgariei și altele. 
Vor participa ca invitate se
lecționatele universitare din 
Brazilia. Uruguay, Cuba și 
Indonezia.

• în localitatea ceho
slovacă Nitra a început com
petiția internațională de ho
chei pe gheață „Turneul 
Prietenia1*. la care parti
cipă selecționate de juniori 
din opt țări.

9,00 — Curs de limbă engleză:
9.30 — Curs de lim’oâ germană; 
10,00 — Telex: 10,05 — Cărți Si 
idei: Dezbatere asupra lucrării 
„Informatica" de J. Arsac. Par
ticipă : Edmond Nicolău, Constan
tin Bălăceanu; 10,30 — Telecine- 
mateca (reluare); 12,00 — Tele
jurnal; 16,00—17,00 — TeleȘcoală: 
Album : Buridava; Botanică (cla
sa a V-a) Polenizarea; Electro
tehnică: Semne convenționale; 
Științe sociale (consultații): Valo
rificarea superioară a materiilor 
prime și a materialelor. Prezintă 
conf. univ. dr. N. Grădișteanu;
17.30 — Emisiune în limba ma
ghiară: 18,30 — Telex: 18,35 —
Din țările socialiste; 18,45 — Uni
versitatea TV; 19,30 — Telejurnal 
th Cincinalul înainte de termen. 
1973 — an hotărîtor; 20,00 — Cîn- 
tecul săptămînii : „Tot chitind ca 
ciocîrlia": 20,10 — Seară centru 
tineret. Turneul emblemelor. Iti
nerar * patriotic pentru tineret. 
Concurs în transmisiune directă 
de la Casa de cultură â studen
ților clin Cluj: 21,00 — „De joi 
pînă joi“. Rubrică de informații 
din viața tineretului: 21,05 — Ce 
aduce cuvîntul secretarului U.T.C. 
în Consiliul oamenilor muncii : 
21,13 — o competiție în premieră: 
„Olimpiada strungărițelor" 21,21 — 
„Strada mare“ — telefoileton ;
21.30 — Teletop ’73. Emisiune- 
concurs de muzică Ușoară româ
nească. Transmisiune directă din 
Suceava; 22,15 — 24 de ore.

PROGRAMUL IT

17.30 — Telex; 1*7,35 — Avan
premieră; 17,40 — Teiecinem ataca 
pentru tineret : ..îngerii negri": 
19.30 — Telejurnal * Cincinalul 
înainte de termen. 1973 — an ho- 
tărîtor: 20,00 — Concertul orches
trei simfonice a Rftd’oteleviziunii; 
21,50 — Terra ’73: Știința si pro
blemele lumii contemporane.

tahnologi.ee


de peste hotare ECONOMISIREA RESURSELOR
ENERGETICE - PREOCUPARE

ORIENTUL APROPIAT
Reprezentantul președintelui Consiliului de Stat 

al României primit de președintele 
SadatAnwar

CAIRO — 14 — Coresponden
tul Agerpres, Nieolae N. Lupu, 
transmite : Corneliu Mănescu, 
reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, care se 
află la Cairo, a fost primit, 
miercuri, de Anwar Sadat, pre
ședintele Republicii Arabe 
Egipt. Cu acest prilej, el a re
mis șefului statului egiptean un 
mesaj djn partea președintelui 
Consiliului de Stat al Români
ei, Nieolae Ceaușescu.

Președintele Anwar Sadat a 
exprimat mulțumiri călduroase 
pentru mesaj și pentru intere
sul pe care președintele Nieolae 
Ceaușescu îl manifestă în vede
rea găsirii unei soluții politice 
care poate conduce la realizarea 
unei păci juste și echitabile în 
Orientul Apropiat. Șeful statu
lui egiptean a transmis, la 
rîndul său, președintelui Consi
liului de Stat al României cele 
mai călduroase urări de sănă
tate și fericire personală, de 
progres și prosperitate pentru 
poporul român.

ÎN CADRUL unei declarații 
de politică externă, primul mi
nistru britanic, Edward Heath, 
și-a exprimat speranța într-o

reglementare politică a situației 
din Orientul Apropiat. „Consi
derăm — a spus șeful guvernu
lui britanic — că în momentul 
de față există reale posibilități, 
poate pentru prima dată în ul
timul sfert de secol, de trans
formare a acordului de încetare 
a focului într-o soluționare per
manentă și o ’ pace durabilă în 
această usonă a lumii. Aceasta 
trebuie să constituie obiectivul 
nostru esențial. Trebuie să fa
cem tot ce ne stă în putință 
pentru a-1 atinge".

UN PURTAROR de cuvint el 
Ligii Arabe a anunțat că se
cretarul general al organizației, 
Mahmud Riad, a transmis șefi
lor de stat ai celor 18 țări mem
bre invitația de a se întruni la 
Alger, la 26 noiembrie — rela
tează agențiile Reuter, United 
Press International și France 
Prasse. El a menționat că a- 
ceastă reuniune, convocată în 
urma unei cereri comune adre
sate secretarului generai al Li
gii Arabe de către președinții 
Egiptului și Siriei, ar urma să 
examineze diferite aspecte ale 
situației actuale din Orientul 
Apropiat.

R. P. CHINEZA. - Tineri hidrogeologi efectuind cercetări în provincia Kwangsi.

MAJORĂ ÎN ÎNTREAGA LUME
Pretutindeni în lume preocuparea pentru ra

ționalizarea consumului de hidrocarburi și, în 
genere, de energie, se vădește o coordonată 
importantă, de mare actualitate a vieții econo
mice.

SOSIREA DELEGA
ȚIEI ECONOMICE 
ROMÂNE LA PEKIN

VIZITA LIII GEORGE MACOVESCU 
l\ REPUBLICA UEMOCRATĂ GERMANĂ 
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE

BERLIN 14. — Coresponden
tul Agerpres, C. Varvara, trans
mite : Miercuri, au început la 
Berlin convorbirile oficiale în
tre ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu, și mi
nistrul afacerilor externe al Re
publicii Democrate Germane, 
Otto Winzer. La convorbiri au 
fost prezenți din partea roma- \ 
nă Vasile Vlad, ambasadorul 
României la Berlin, și Ion Ciu- 
bot-aru, director în Ministerul 
Afacerilor Externe, iar din par
tea R.D.G. — Herbert Kroli- 
kowski, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Hans Voss, 
ambasadorul R.D.G. la Bucu
rești, și Horst Schon, director

în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

La amiază, ministrul afaceri
lor externe al R.D.G. a oferit 
un dejun în onoarea ministru
lui afacerilor 'externe al Repu
blicii Socialiste România. Au 
luat parte Gerhard Weiss, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Walter Halbritter, 
membru al Prezidiului Consi
liului de Miniștri, Bruno Mah- 
low, locțiitor de șef de secție 
la C.C. al P.S.U.G.. precum și 
participanții celor două țări la 
convorbirile oficiale.

în cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, Otto Winzer și George 
Macovescu au rostit toasturi.

PEKIN 14 (Corespondentul 
Agerpres, I. Tecuță, transmi
te) : Miercuri a sosit la Pe
kin delegația economică gu
vernamentală română, con
dusă de Ion Pâțan. vicepre
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțu
lui exterior, pentru a sem
na protocolul de schimburi 
comerciale între Republica 
Socialistă România și Re
publica Populară Chineză pe 
anul 1974.

La sosirea pe aeroport, de
legația română a fost în- 
tîmpinată de Li Sien-nien. 
vicepremier al Consiliului de 
Stat. Li Cian, ministrul co
merțului exterior, și de alte 
persoane oficiale chineze.

A fost prezent Nieolae 
Gavrilescu, ambasadorul Ro
mâniei la Pekin.

înainte de a sosi în capi
tala chineză, delegația eco
nomică guvernamentală ro
mână a vizitat tirgul 
toamnă de la Canton.

de

ultima misiune

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Moscova: 
Convocarea Congre
sului Comsomolului

MOSCOVA. — Plenara 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Comunist Leninist (Com- 
somol), care se desfășoară 
la Moscova, a convocat cel 
de-al XVII-lea Congres al 
Comsomolului pentru luna 
aprilie a anului viitor, in
formează agenția T.A.S.S.

„Skylab“
La Centrul spațial* „Kennedy" de la Cape Canaveral continuă 

numărătoarea inversă în vederea lansării la 16 noiembrie, ora 
14,01 GMT, a ultimului echipaj din cadrul misiunii ..Skylab". 
După o zi de verificări minuțioase ale rachetei purtătoare 
„Saturn 1 B". în ansamblul căreia au fost descoperite, în ultima 
.săptămînă. două serii de fisuri, oficialitățile N.A.S.A. și-au ma
nifestat convingerea că starea vehiculului, asamblat in urmă 
cu aproximativ șapte ani. este suficient de bună pentru a asi
gura astronauților o marjă de securitate corespunzătoare. Di
rectorul programului ..Skylab", William Schneider, a menționat, 
însă, că experții agenției spațiale vor proceda în orele urmă
toare la verificări suplimentare. Fisurile constatate la elemen
tele care compun osatura treptei a doua, se precizează, nu sînt 

natură să pericliteze zborul și lansarea rachetei. în ceea 
ce privește defecțiunea constatată săptămînă trecută, mai gravă, 
ea a fost înlăturată, prin înlocuirea integrală a aripilor stabi
lizatoare.

Agențiile de presă 
anunță că peste 20 000 
de studenți din Phe
nian au luat parte la 
o adunare de protest 
împotriva represiuni
lor antistudențești din - 
Coreea de Sud, cerînd 
încetarea acestor ac
țiuni antidemocratice.

După cum 
la începutul 
tombrie a.c., 
Universității 
le din Seul 
nit demonstrații stu
dențești antiguverna
mentale care s-au am
plificat 
ducînd 
lente 
studios 
presive 
sud-coreeană. 
denții cereau acorda
rea de drepturi și li
bertăți, democratiza
rea învățămîntului, în
cetarea măsurilor re
presive in școli, pune
rea în libertate a stu
denților arestați etc. 
Aceste acțiuni aveau 
loc la un an după in
troducerea legii mar- 
țiolj 
cînd
Seul a luat o serie 
noi măsuri menite 
înăbușe 
festa re 
față de

se știe, 
lunii oc- 
în cadrul 
naționa- 

au izbuc-

pe parcurs, 
la ciocniri vio- 
între tineretul 
și organele re- 

din capitala
Stu-

extraordinare, 
regimul de la 

de 
să 

orice mani-
a opoziției 

autoritățile

sud-coreene și politi
ca lor.

Nemulțumirile tine
retului din Coreea de 
Sud fața de condițiile 
în care trăiește reies 
și dintr-un raport în
tocmit recent de Cen
trul de orientare a ti-

aproape 
milioane

Sud. Din 
treisprezece 
de persoane între 7 și 
25 de ani, peste zece 
milioane nu sînt cu
prinse în procesul de 
învățămînt. Cauza : 
lipsa sălilor de clasă, 
a cadrelor didactice

TINERETUL LUMII

Nemulțumirile

studenților

sud-coreeni

analfabeți existent în 
Coreea de Sud și pe 
care autoritățile de la 
Seul nu se sfiesc să-l 
dezvăluie: aproape 75 
la sută din sud-coree- 
nii între 10 și 30 de 
ani nu știu să scrie și 
să citească.

La acest semnal de 
alarmă, desprins din 
documentul elaborat 
de Centrul de orien
tare a tineretului sud- 
coreean, guvernanții 
de la Seul rămîn însă 
impasibili. Și nu este 
de mirare, fiindcă â- 
ceastă atitudine a de
venit cea obișnuită. 
La propunerile repe
tate de reorientare a 
învățămîntului nici 
pină astăzi nu s-au 
dat răspunsuri poziti
ve. Cînd se discută 
despre educație, ofi
cialitățile răspund in- 

—!-u:' că nu sînt 
în schimb, 

armată și or- 
represive

La două luni de la deschide
rea celei de-a doua faze a con
ferinței pentru securitate 
cooperare în Europa, forul 
conducere al conferinței 
această fază — Comitetul 
coordonare — a procedat 
miercuri la o evaluare a pro
gramului realizat pînă în 
prezent și a stabilit programul 
următoarelor ședințe , pentru 
toate cele 12 organe de lucru 
subsidiare, precum și pentru 
comisia I pentru securitate, co
misia Il-a pentru cooperare e- 
conomică și comisia IlI-a pen
tru cooperare culturală. Parti
cipanții au apreciat atmosfera 
constructivă și spiritul de cola
borare care a caracterizat e- 
forturile depuse de delegații în 
vederea definirii căilor con
crete pentru realizarea obiec
tivului stabilit de reuniunea 
miniștrilor de externe în prima 
fază a conferinței — promova
rea unor mai bune relații în
tre statele participante și asi
gurarea condițiilor în care po
poarele lor să poată trăi în 
pace, libere de orice amenin
țare sau atingere a securității 
lor.

Șeful delegației române, am
basadorul Valentin Lipatti. a 
insistat asupra unei cit mai Ju
dicioase organizări a lucrări
lor in luna care urmează pînă 
la 14 decembrie a.c., evidențiind 
rolul preponderent, de impor
tanță politică deosebită, pe care 
trebuie să-1 joace comitetul de 
coordonare.

în același timp, au continuat 
dezbaterile în organele de lu
cru asupra principiilor care tre
buie să guverneze relațiile în
tre state, măsurilor privind ne- 
recurgerea la forță, aspectelor 
militare ale securității și coo
perării în diferite domenii. în 
acest sens, reprezentantul ro
mân, Ion Diaconu, a subliniat 
obligația soluționării pașnice a 
tuturor diferendelor ca un coro-

CONGRESUL

și 
de 
în 
de

SINDICATELOR
CUBANEZE

ase-

Iar al nerecurgerii la forță sau 
la amenințarea cu forța. State
le trebuie să se abțină de la 
orice act care ar duce la agra
varea situației sau ar pune în 
pericol pacea și securitatea, să 
creeze un climat de încredere, 
respect reciproc și securitate 
pentru toți. Reprezentantul 
U.R.S.S. s-a declarat de acord 
cu ideea încheierii unor 
menea instrumente.

Subcomisia pentru probleme 
militare a încheiat astăzi o nouă 
rundă de discuții asupra prin
cipiilor care trebuie să stea la 
baza negocierilor asupra dezan
gajării militare și dezarmării 
pe continent, precum și a pers
pectivei acestor negocieri. Re
prezentantul român, Romulus 
Neagu, a evidențiat eforturile 
care trebuie depuse pentru re
ducerea forțelor armate și ar
mamentelor pe teritorii străine 
și retragerea în ultimă instanță 
a trupelor aflate pe teritoriile 
altor state în limitele frontie
relor naționale. S-a realizat un 
consens ca la următoarea șe
dință să se procedeze la o eva
luare generală a dezbaterilor 
pe aceste probleme, urmind ca 
apoi să fie examinate pe rînd 
măsurile de întărire a încrede
rii și creșterea .stabilității, pre
cum și alte aspecte militare ale 
securității.

Conform hotărîrii Comitetu
lui de coordonare ca la confe
rință să-și poată exprima punc
tele de vedere și țări riverane 
Mediterânei neparticipante la 
conferință, la 13 noiembrie re
prezentanții Marocului 
prezentat in Comisia 
securitate și, respectiv, 
misia pentru cooperare 
mică, poziția guvernului 
can asupra chestiunilor ____
pe ordinea de zi a acestor or
gane de lucru.

au 
pentru 
în Co- 
ecopo- 
maro- 
aflate

Succese ale
patrioților.

khmeri

neretului sud-coreean 
și dat publicității !a 
Seul. Documentul a- 
trage atenția că sis
temul de învățămînt, 
complet neadecvat, se 
face vinovat de nume
roasele dificultăți pe 
care le întîmpină tine
retul din Coreea de

precum și faptul că 
mulți copii trebuie să 
muncească pentru a 
contribui la întreține
rea familiei lor, pen
tru a-și cîștiga propria 
existență. într-o ase
menea conjunctură nu 
mai surprinde pe ni
meni numărul mare de

variabil 
fonduri, 
pentru 
ganele 
cațiile au depășit 
mult 50 la sută din 
talul prevederilor 
getare. Ceea ce 
plică realitatea 
această țară 
terizată prin 
rea libertăților demo
cratice.

alo- 
cu 

i to- 
bu- 
ex- 
din 

carac- 
înăbdși-

GH. SPRINȚEROIU

SALUTUL DELEGAȚIEI U.G.S.R.
La Havana au continuat 

lucrările celui de-al XIII-lea 
Congres al Centralei Oame
nilor Muncii din Cuba.

In ședința de marți- după- 
amiază a luat cuvîntul tovară
șul Gheorghe Petrescu, condu
cătorul delegației Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Româ
nia, vicepreședinte al Consiliu
lui Central al U.G.S.R., care, în 
numele oamenilor muncii din 
Republica Socialistă România, a 
transmis delegaților la congres 
și, prin intermediul lor, clasei 
muncitoare și tuturor oamenilor 
muncii din Cuba prietenă un 
cald și frățesc salut.

Vorbitorul a evocat dezvolta
rea continuă a relațiilor de 
prietenie frățească, de întraju
torare tovărășească dintre Româ
nia și Cuba, dintre sindicatele 
și oamenii muncii din țările 
noastre. Vizita oficială de prie
tenie a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu în Cuba și vizita ofi
cială făcută anul trecut în țara 
noastră de tovarășul Fidel Cas
tro, a spus el, au constituit noi 
și puternice manifestări ale 
prieteniei româno-cubaneze.

Lupte extrem de violente 
se desfășoară in Cambodgia 
pe șoseaua nr. 4, de impor
tanță strategică, care. înce- 
pind de duminică, este tă
iată pe mai multe tronsoane 
între kilometrii 67 și 70 de 
către forțele patriotice kh
mere.

Acestea au angajat în 
luptă un important efectiv, 
obligind o parte a trupelor 
lonnoliste care încercau să 
redeschidă șoseaua să se 
replieze la baza de blindate 
de la Ranch or, după două 
zile de luptă. Pierderile în
registrate de inamic se ri
dică la aproximativ 40. de 
morți și 60 de răniți.

Miercuri dimineața, mai 
multe grupuri de patrioți 
au încercat să se infiltreze 
pe șoseaua nr. 4 în sectorul. 
Stung Chhay. Șoseaua nr. 4. 
care leagă capitala de portul 
Kompong Som, este atacată 
permanent de forțele patrio
tice khmere, care au contro
lat tronsoane ale ei în mai 
multe rinduri, uneori chiar 
în decursul unei luni întregi.
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• CHEDDI JAGAN, liderul 
Partidului Progresist Popul al
din Guyana, care face o vizită 
oficială in Cuba la invitația C.C. 
al P.C. din Cuba, a avut o în
trevedere cu Carlos Rafael Ro- 
driguez, membru al Secretaria
tului C.C. al P.C. din Cuba, vi- 
ceprim-ministru, și cu Manuel 
Pineiro, membru al C.C. al P.C. 
din Cuba. Au fost discutate pro
bleme de interes comun, pre
cum și unele aspecte ale situa
ției internaționale.

oară, indică un succes impor
tant pentru Partidul Comunist 
din Austria. în comparație cu 
alegerile precedente, din 1970, 
deputății comuniști au obținut 
cu 12,2 la sută mai multe voturi 
favorabile.

pină în 1950, totaliza 80 la sută 
din produsele destinate pieței 
mondiale.

L. Brejnev va vizita 
India

Hoang Quoc Viet, membru al 
C.C. al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, membru 
al Prezidiului Frontului Patriei, 
și președintele Federației Sin
dicatelor din Vietnam, și-a în
cheiat vizita de prietenie în 
Japonia. Delegația a fost pri
mită în timpul vizitei de Sanzo 
Nosaka. președintele C.C. al 
P.C. din Japonia.

deschidere, delegații au ales pe 
noul președinte al I.L.A.F.A. în 
persoana brazilianului Mario 
Lopes Leao.

Reuniunea unor țări 
francofone

Alegerile parțiale 
din Austria

• REZULTATELE alegerilor 
comunale desfășurate în regiu
nea Ternitz, din Austria Inferi-

• POTRIVIT unui raport ofi
cial, dat publicității la Bogota, 
exporturile Columbiei de pro
duse netradiționale au crescut 
în acest an cu peste 40 la sută 
față de aceeași perioadă a anu
lui trecut, în timp ce în 1972 ele 
au sporit cu peste 60 la sută 
față de anul 1971.

Pentru o lungă perioadă de 
timp. Columbia a fost cunoscu
tă doar ca una din principalele 
țări exportatoare de cafea, care,

• LA MOSCOVA s-a anunțat 
oficial că, în conformitate cu în
țelegerea realizată anterior, Leo
nid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membru al 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., va face o vizită 
oficială de prietenie în India, 
în intervalul 26—30 noiembrie — 
relatează agenția T.A.S.S.

• ÎN CAPITALA Argentinei 
s-au deschis lucrările celui 
de-al 13-lea Congres latino-a- 
tnerican al siderurgiei. Reuniu
nea, organizată’ de Institutul 
latino-american al fierului și 
oțelului (I.L.A.F.A.), are loc în 
prezența a 820 de delegați din 
America Latină, precum și a 
unor observatori din țări de pe 
alte continente. în ședința de

• ÎN CAPITALA Franței au 
luat sfirșit lucrările primei re
uniuni la nivel înalt a unor țări 
francofone și Franței. La dez
bateri au luat parte președintele 
Franței, Georges - Pompidou, 
precum și șefii de stat ai Nige
rului, Senegalului, Gaboriului, 
Republicii Africa Centrală, Vol
tei Superioare și Coastei de 
Fildeș. Republica Populară 
Congo. Togo. Dahomey și Mali 
au fost reprezentate la nivel mi
nisterial.

• AGENȚIA V.N.A. informea
ză că o delegație a Frontului 
Patriei din Vietnam, condusă de

La WASHINGTON, comisia 
pentru problemele interne a a- 
probat luni proiectul de lege 
care acordă președintelui Nixon 
dreptul de a lua măsuri de ur
gență pentru a face față penu
riei de energie. Proiectul, su
pus Senatului întrunit in ședin
ță plenară, împuternicește, prin
tre altele, pe președinte să ra
ționalizeze benzina și alți car
buranți. să limiteze viteza de 
circulație pe șosele și să limi
teze orele de funcționare ale 
întreprinderilor comerciale și 
școlilor pentru a se economisi 
combustibilul. Ministru] de 
interne al S.U.A., Rogers Mor
ton, a anunțat, in cadrnl unui 
interviu televizat, că guvernul 
federal ar putea să introducă 
raționalizarea consumului de 
benzină pentru automobiliști la 
începutul anului viitor. Odată 
introduse — a precizat el — a- 
ceste restricții ar rămîne în vi
goare 1—2 ani. în ce privește 
măsurile deja adoptate in do
meniul reducerii consumului de 
energie, agenția REUTER men
ționează reducerea temperaturii 
menținute în birourile institu
țiilor de stat, precum și rațio
nalizarea de către numeroase 
firme particulare americane a 
alimentării cu energie a uzine
lor lor. La rîndul său. guverna
torul statului New-York, Nel
son Rockefeller, a ordonat re
ducerea limitei de viteză a auto
mobilelor pe teritoriul statului 
și a cerut autorităților locale a- 
doptarea unor măsuri urgente 
pentru economisirea energiei; 
el a sugerat, între altele, mo
dificarea orarului de funcționare 
a școlilor. în același context de 
preocupări, în cadrul programu
lui de perspectivă privind dez
voltarea resurselor naționale de 
energie ale S.U.A., Camera Re
prezentanților a aprobat defini
tiv. în ultima lectură, legea cu 
privire la construirea conductei 
de petrol din Alaska. Această 
conductă, lungă de circa 1300 
de kilometri, reprezintă unul 
din cele mai mari proiecte de 
acest gen și va permite livrarea 
zilnică a 2 milioane de barili 
de petrol din Alaska, acoperind 
10 Ia sută din necesitățile de 
petrol ale Statelor Unite spre 
sfirșitul actualului deceniu.

Din ROMA se anunță că gu
vernul italian se pregătește să 
adopte un amplu plan de mă
suri vizînd reducerea consumu
lui de combustibil. Potrivit pre
sei italiene, o comisie de ex
perți a studiat în ultimele zile 
diferite ipoteze de raționalizare 
și economisire a carburanților. 
Diverse interdicții aplicate cir
culației ar permite — potrivit 
acestor studii — o economie 
anuală de 3 milioane tone dc 
benzină. Se preconizează închi
derea centrelor de distribuire a 
benzinei în zilele de simbătă și 
duminică, limitarea vitezei auto
mobilelor și interzicerea traficu
lui auto in centrele istorice din 
marile orașe italiene. De ase
menea, se are în vedere o ma
jorare a prețului benzinei. Unele 
măsuri proiectate vizează redu
cerea consumului de electrici
tate. /

Autoritățile din BRUXELLES 
au hotărît să interzică circula
ția autovehiculelor în zilele de 
duminică, incepînd cu data de 
18 noiembrie. în același timp,

8-a anunțat limitarea vitezei 
circulației pe șosele Ia 80 de 
kilometri pe oră. Ca urmare a 
unei decizii a ministrului învă
țământului, școlile din Belgia 
vor fi închise în fiecare sîm- 
bătă în tot timpul sezonului 
rece, pentru a se limita con
sumul de păcură ; cursurile de 
sîmbătă dimineața vor fi pre
date miercuri după-amiază.

Datorită penuriei de carbu
ranți, majoritatea distribuitori
lor automați de benzină din 
R.F. GERMANIA nu vor mai 
funcționa noaptea. Societatea 
ESSO a recomandat concesio
narilor săi, în număr de circa 
2 000, să închidă stațiile auto
mate de distribuire. Manipulanții

lansat un program de economii 
de carburanți prin care să se 
economisească circa 80 de mi
lioane de galoni de petrol anual, 

în JAPONIA, unde se studia
ză actualmente programe ur
gente de raționalizare a consu
mului de carburanți, problema 
crizei de energie este obiectul 
unei serioase preocupări. ..După 
20 de ani de expansiune neîn
treruptă, economia japoneză 
riscă să treacă printr-un regres 
brutal datorită penuriei de car
buranți" — declara presei Ei- 
mei Yaashita, ministru adjunct 
al industriei și comerțului ex
terior. Un proiect de limitare a 
consumului de petrol — a pre
cizat el — va fi examinat in 
această săptămînă și prezentat 
apoi parlamentului. Se relevă 
că, în baza prevederilor acestui 
proiect, ministrul industriei va 
fi autorizat să repartizeze pe
trolul brut după un sistem de 
alocații. Sînt prevăzute măsuri 
minuțioase pentru economisirea 
energiei.

AUSTRIA: Autocisternele care transporta petrol de la baza 
centrala din Loban stau ore in șir nemișcate. Ele au mult mai 
puțin de lucru în ultimele zile ca urmare a reducerii cantități* 

lor de benzina puse in desfacere prin stațiile de vinzare.

de la pompele de benzină nu 
mai umplu bidoanele ce depă
șesc cinci litri. Se semnalează, 
de asemenea, creșterea sensibilă 
a prețului per litru de carbu
rant.

Agenția TANIUG informează 
din Belgrad că Biroul Executiv 
al Prezidiului U.C.I. a exami
nat, în cadrul ședinței din 12 
noiembrie, printre altele, situa
ția energetică din țară. „S-a 
constatat — relevă agenția — că 
ne aflăm într-o perioadă cînd 
problema energiei este actuală 
în Iugoslavia și foarte acută in 
lume... Pornind de la conclu
ziile Prezidiului U.C.I., Biroul 
Executiv' a arătat că se impun 
măsuri energice pentru ea în cel 
mai scurt timp să se ajungă la 
un consens în ce privește stabi
lirea unui program concret dc 
dezvoltare a tuturor tipurilor de 
energie... Trebuie valorificate 
mai mult capacitățile existente 
pentru producția tuturor forme
lor de energie și trebuie rațio
nalizat consumul lor".

La Londra, ziarul DAILY 
EXPRESS relevă că este imi
nentă raționalizarea benzinei în 
Anglia. Ziarul afirmă că se 
preconizează ca șoferii particu
lari să nu poată cumpăra ben
zină decît pentru acoperirea 
unui kilometraj săptămînal li
mitat. Se anunță, de asemenea, 
că flota aeriană britanică a și

Comunicat comun
chino-american

PEKIN 14 (Agerpres). — Henry 
A. Kissinger, secretar de stat 
al S.U.A. și consilier preșe
dintelui pentru problemele se
curității . naționale, a vizitat 
R. P. Chineză între 10 și 14 no
iembrie 1973, arată comunicatul 
transmis 
Nouă.

Cele două părți — relevă co
municatul — au trecut în re
vistă evenimentele internațio
nale de la vizita efectuată de 
H. Kissinger în R. P. Chineză, 
în februarie 1973. Părțile au 
constatat că relațiile internațio
nale se află într-o perioadă de 
intensă schimbare. Ele au 
firmat că rămin angajate 
de principiile stabilite în 
municatul de la Șanhai și 
disputele dintre state trebuie 
reglementate fără a se recurge 
la folosirea sau amenințarea cu 
folosirea forței, pe baza prin
cipiilor respectului pentru suve
ranitatea și integritatea ferite-, 
rială a tuturor statelor, neagre-

de agenția China

rea- 
față 
co
că

In timpul dezbaterilor, pre
ședintele Pompidou a relevat 
faptul că Franța va continua să 
pună în aplicare planurile prio
ritare cu partenerii săi — țările 
francofone. Pe de altă parte, 
șeful statului francez și-a ex
primat preocuparea Franței ca 
pacea din Orientul Apropiat să 
fie garantată de întreaga comu- 
hitate internațională și nu nu
mai de cîteva țări.

• CONFIRMÎND proriosticu- 
rile experților privind consecin
țele hotărîrii principalelor bănci 
centrale vest-europene și a Băn
cii federale a S.U.A. de a desfi
ința piața oficială a aurului, 
prețul metalului galben a scă
zut, brusc, la bursele din Lon
dra, Frankfurt pe Main, Zurich, 
Milano și Paris.
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Pe cind
avionul

hi per sonic ?
Va „sări" omeni

rea peste o pagină 
din istoria aviației ? 
Generația avioanelor 
supersonice de tran
sport nu are viitor ? 
Se va trece direct de 
la marile avioane de 
transport subsonice 
la cele hipersoniee ?

siunii împotriva altor state, ne
amestecului în treburile interne 
ale altor state, egalității și a- 
vantajului reciproc și coexisten
ței pașnice. Ele au reafirmat în 
special că nici una nu trebuie 
să caute să obțină hegemonia 
în regiunea Asia-Pacific sau în 
oricare altă parte a lumii și că 
ambele se opun eforturilor ori
cărei alte țări sau grup de țări 
de a stabili o asemenea hegemo
nie.

Cele două părți au căzut de 
acord că. în actualele circum
stanțe, este de o importanță de- 

menținerea contactului 
autorizate

osebită 
frecvent la niveluri 
în scopul de a face un. schimb 
de vederi și, fără a negocia în 
numele unei terțe părți, să an
gajeze consultări concrete asu
pra problemelor de interes re
ciproc. Cele două părți au tre
cut în revistă progresul înre
gistrat în 1973 in relațiile lor 
bilaterale. Partea americană re
afirmă : Statele Unite recunosc 
că toți chinezii de pe ambele 
părți ale strîmtorii Taivan con
sideră că există o singură Chină 
și că Taivanul este o parte a 
Chinei. Guvernul Statelor Unite 
nu pune la îndoială această po
ziție. Partea chineză a reafir
mat că normalizarea relațiilor 
dintre China și Statele Unite 
poate fi realizată numai pe ba
za confirmării principiului exis
tenței unei singure Chine.

Cele două părți au studiat 
problema lărgirii schimburilor 
dintre cele două țări și fiu căzut 
de acord asupra unor noi 
schimburi pentru anul viitor. 
Cele două părți consideră că 
este în interesul ambelor țări 
să adopte măsurL de natură să 
creeze condiții pentru dezvolta
rea pe mai departe a comerțu
lui, pe baza egalității și avanta
jului reciproc.

Cele două părți declară că vor 
continua eforturile pentru pro
movarea normalizării relațiilor 
dintre China și Statele Unite pe 
baza comunicatului de la Șan
hai, subliniază, în încheiere, co
municatul.

ntrebările acestea 
«apar mai puțin fan
teziste decît ne-am 
putea închipui la 
prima impresie. 
Perspectiva unei

penurii din ce in ce mai ac
centuate de hidrocarburi ris
că, potrivit multor experți, să 
influențeze foarte serios evo
luția transporturilor aeriene. 

Specialiști din industria 
aero-spațială. din numeroase 
țări atrag atenția asupra in
convenientelor majore și 
handicapului pe care-1 repre
zintă consumul enorm de de
rivate de hidrocarburi al ..ge
nerației" supersonicelor mari 
de transport. Ei avansează 
posibilitatea trecerii directe 
la noua ,,generație": avionul 
hipersonic.

Publicația americană de 
specialitate. AVIATION 
WEEK, ne informează că la 
Centrul de cercetări Langley 
din Hampton (statul Virgi
nia) studiile asidue întreprin
se în ultimii trei ani sînt pe 
punctul de a permite proiec
tarea și realizarea in urmă
torii 10—15 ani a unui avion 
de transport cu o viteză hi- 
personică — de peste 7 000 
km pe oră.

„Pariul" proiectantilor de 
la Langley Research Center 
se bazează pe următoarele 
argumente:

® Practic, avioanele super
sonice de transport din cele 
parțial experimentate sau în 
curs de execuție în faza pro
totip nu vor putea intra in 
exploatare pe seară largă mai 
devreme de 1980—1985.

• Un asemenea aparat su
personic. prin excelentă marc 
consumator de petrol, va in
tra în exploatare, așadar, 
într-o epocă în care petrolul 
se va rarefia și va fi scump.

© Dimpotrivă, avionul hi
personic va intra in cursă 
cu un atu fundamental : el 
va utiliza un carburant „in 
plin avînt" — hidrogenul li
chid.

© Folosirea 
lichid va permite o 
foarte eficace a 
și. în consecință, 
aluminiului traditional 
construirea avioanelor.

• Poluarea atmosferică 
fi — apreciază specialiștii 
mult diminuată în raport 
cea provocată de supersoni
cele care folosesc herosenul.

• In sfirșit, „bangul sonic" 
și zgomotul motoarelor avi
oanelor hipersoniee ar fi — 
tot după aprecierea experți- 
lor — mult reduse în com
parație cu cele ale superso
nicelor.

Pe cînd, deci, avionul hi
personic ?

hidrogenului 
răcire 

aparatului 
utilizarea 

in
va
cu

P.N.
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