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După cum s-a mai anunțat, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, a primit, la 23 februarie a.c., pe redactorul Hans 
O. Sjostrom, de Ia Televiziunea suedeză, căruia i-a acordat 
un interviu.

SARCINILE STABILITE DE PLENARA C.C. AL P.C.R.

PROGRAMUL NOSTRU
CONCRET DE ACȚIUNE

Dezbătînd problemele de importanță 
majoră pentru înfăptuirea obiectivelor 
și sarcinilor stabilite de cel de-al X-lea 
Congres al partidului și de Conferința 
Națională și adoptînd hotărîri în depli
nă concordanță cu cerințele dezvoltării 
societății noastre, cu interesele vitale ale 
poporului român, recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a pus în lumină direcții 
precise și modalități concrete de acțiune 
privind accelerarea dezvoltării, așezată 
pe fundamentul trainic al unei înalte efi- 
ciențe economice. în spiritul principiali
tății și consecvenței care definesc poli
tica promovată de partidul nostru, ple

nara a analizat modul cum se aplică 
hotărîrile stabilite de C.C. al P.C.R. în 
noiembrie 1972 pentru pregătirea con
dițiilor necesare îndeplinirii și depășirii 
planului pe anul în curs, abordînd un 
larg registru de probleme de stringentă 
actualitate în legătură cu impulsionarea 
dinamicii progresului economiei națio
nale. Animați de convingerea fermă că 
traducerea în viață a hotărîrilor adop
tate de plenară, a ideilor de mare în
semnătate principială și practică cuprin
se în Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu va exercita o înrîurire poziti
vă asupra întregii societăți, va determina

noi și importante succese pe calea pro
gresului economiei naționale și îmbună
tățirii condițiilor de trai, oamenii mun
cii de pe întreg cuprinsul țării desfășoa
ră la cote tot mai înalte marea întrecere 
socialistă pentru depășirea prevederi
lor maximale ale planului pe anul 1973, 
pentru îndeplinirea cincinalului înainte 
de termen. Este, de altfel, climatul pe 
care reporterii noștri l-au întîlnit ieri în 
mai multe unități economice din Capi
tală. Adeziunea oamenilor cu care au 
stat de vorbă are la bază, în primul rînd, 
argumente oferite de munca lor zilnică, 
a colectivelor din care fac parte.

Întrebare s
Domnule președinte, în țările 

Europei occidentale și în Ame
rica de Nord procesul de indus
trializare a condus la o dimi
nuare a importanței zonei rurale 
— la o concentrare de oameni 
și resurse în anumite regiuni 
cu populație densă și la o rela
tivă înapoiere a celorlalte re
giuni. Cum apreciați pentru țara 
dumneavoastră raportul între 
zonele rurale și urbane, între 
diferitele regiuni ale țării ?RĂSPUNS:Este adevărat că dezvoltarea puternică a industriei a condus la o concentrare puternică a oamenilor în anumite zone, ceea ce este pînă la un moment dat un proces normal. Acest proces s-a manifestat — desigur, intr-o măsură mai mică — și în România. In momentul de față, ținind seama că în țara noastră are loc un vast proces de industrializare, de atragere, deci, a unui număr mare de cetățeni în industrie, avem in vedere de a asigura o repartizare cît mai rațională a industriei pe teritoriul țării, de a crea noi zone urbane. în așa fel încît procesul de reducere a populației care lucrează în agricultură să nu ducă la o concentrare excesivă în cîteva orașe ci, dimpotrivă, să apropiem centrele industriale de toate zonele tării. Considerăm că în acest fel vom reuși să creăm condiții mai adecvate pentru ridicarea generală a tuturor localităților țării noastre, a tuturor zonelor. Există, de altfel, in acest sens un pro-

gram adoptat de Conferința Națională a partidului, care urmează ca, in următorii 15— de ani, «ă fie in linii generale îndeplinit.ÎNTREBARE ;
Cum apreciați rolul unor meca

nisme economice ale pieței în ca
drul unei economii planificate ?răspuns :Noi am pornit șl pornim de la faptul că în orice societate legitățile obiective — deci șl cel» economice — trebuie să se poată manifesta din plin. Este. deci, de înțeles că în activitatea de planificare a societății socialiste românești ținem seama de a- ceasta și creăm condiții adecvate ca mecanismele economice, legitățile generale să se poată manifesta din plin. Avem însă în vedere să nu lăsăm acțiunea acestor legi la voia întîmplării — cum se petrece în unele state — ci să studiem atent implicațiile mecanismelor economice, să acționăm în direcția folosirii lor în mod cit mai corespunzător pentru a realiza dezvoltarea armonioasă a societății, a economiei, în așa fel încît să nu se ivească contradicții înțre diferite sectoare de activitate, să nu apară crize economice sau de altă natură. Dimpotrivă, folosind mecanismele economice, putem asigura o dezvoltare armonioasă a tuturor ramurilor de activitate, creșterea generală a economiei, ridicarea bunăstării întregului no»tru popor.

întrebare:
După cum se știe, România a 

jucat un rol foarte important în 
pregătirile pentru Conferința de 
securitate europeană. Cînd reu
niunea preliminară s-a întrerupt, 
acum cîteva săptămîni, părea 
foarte posibil ca o viitoare Con
ferință să nu discute chestiuni de 
ordin militar privind securitatea 
europeană. Care este poziția țării 
dumneavoastră față de o aseme
nea posibilitate ?RĂSPUNS:Duoă cum se știe, la reuniunea preliminară de la Helsinki s-au obtinut o serie de rezultate pozitive în pregătirea conferinței general-europene. Desigur că toate națiunile continentului nostru sînt preoqupate ca această conferință europeană să ducă la așezarea pe baze noi a relațiilor dintre state, să dea mai multă siguranță și încredere fiecărei națiuni, să‘ creeze condiții pentru o dezvoltare largă a relațiilor între state pe baza principiilor deplinei egalități și a respectului independenței fiecăruia si, totodată, să favorizeze schimburile economice, culturale, științifice si de altă natură între toate națiunile. Este de înțeles că securitatea europeană presupune și garanția nere- curgerii la forța sau la amenințarea cu forța — deci la măsuri militare — împotriva vreunui stat. In acest sens. în cadrul conferinței general-europene este neeosar să fie — și fără îndoială că vor fi — abordate în- tr-un fel sau altul și problemele militare. Desigur, va fi greu ca tratativele propriu-zise pentru soluționarea problemelor militare să se desfășoare în cadrul acestei conferințe. Anumite măsuri ce trebui» luate în domeniul dezangajării și dezarmării în Europa vor trebui însă abor-

(Continuare în pag. a V-a)
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• „Angajamentele in întrecere
sînt lege pentru noi“

• incă din 
prevăzut

1973 la nivelul 
pentru anul 1975

Prestigiosul colectiv de muncă al Fabricii de mașini-unelte — 
București iși susține acest deziderat prin argumente palpabile

Iată un obiectiv care poate fi înfăptuit de numeroase între
prinderi agricole de stat

Oameni 
eu flăcări 
in mîiniIntr-o parte Dunărea, fluviu întunecat în zi posomorită de iârnă, iar în cealaltă parte Șantierul naval din Galați, ca un fel de cetate străjuită pe mal de înalte și puternice macarale, de nave lansate la apă sau pregătite pentru lansare. Cele mai multe nave de aici sînt încă în stăpînirea sudorilor, a acestor oameni care, la propriu, au mereu o flacără în mîini, o flacără care arde metalul și încălzește sufletul. Am urcat pe mineralierul de 15 000 tdw, vas pe care constructorii de aici se străduie să-l dea gata pentru lansare în cinstea aniversării a 80 de ani a Șantierului lor naval și de la paisprezece metri înălțime privesc înăuntru „cetății“ î hale înșiruite una după alta, alte nave mai încolo, pe uscat, la început de întrupare, cu contururi ce se vor completate de imaginație, și sute și mii de oameni în continuă mișcare, în-

tr-o adevărată febră a muncii. Vasul pe care mă aflu, stăpînit de zeci de oameni cu flăcări în mîini, este legat prin mii de fire de aceste hale, de ceilalți oameni de pe cuprinsul „cetății“. Fiindcă vasul, piesă cu piesă, este fabricat mai întîi în a- ceste hale și apoi asamblat aici, în toată măreția lui, fiindcă nu-i om de pe acest șantier care să nu fi făcut ceva pentru acest vas, sau pentru celelalte cargouri românești care brăzdează acum mările și oceanele lumii.Parcurgem cei 144 metri ai mineralierului în lungime, privim în interiorul său : lucrează mulți sudori aici, fiecare cu flacăra sa, unii sus, alții jos, la fund, alții la dublu fund unde nu se văd și unde e mai greu. Darie Cristea a ieșit să ia puțin aer, să tragă o țigară. Fața ii este acoperită de un strat de fum, dar privirea ce o îndreaptă

spre mine, e de o limpezime care tulbură. Pînă acum cîteva luni a fost secretarul organizației U.T.C. pe atelier. Acum i-a luat locul Ioan Efțimie care s-a născut pe cînd Darie lucra deja aici, în șantier, ca sudor. Dar biografiile lor, drumul devenirii lor, evocă, deopotrivă, o parte din istoria acestui șantier, de unde pornesc nenumărate punți spre celelalte porturi ale lumii.— Am lucrat la remorchere, la drage, la șlepuri, la cargoul Galați, primul cargou românesc, la cargourile de 12 000 tdw, am lucrat la primul mineralier de 15 000 tdw, acum la al doilea și abia aștept să lucrez la cel de 25 000 tdw, îmi spune Darie Cristea. La fiecare etapă de devenire a șantierului, de dezvoltare a industriei noastre de

construcții navale, am luat parte și eu împreună cu aparatul meu de sudat. Nu a fost ușor, mai ales fiindcă de mai bine de un deceniu sînt solicitat la lucrările de sudură cele mai dificile, însă orice sacrificiu mi s-a părut firesc, nu l-am încadrat niciodată la „merite deosebite“ deoarece tot ce am făcut a pornit din sentimentul că particip la o operă ce întruchipează voința și dorința tuturor semenilor mei. Și apoi pentru mine sudura e o pasiune, e o artă. Și atunci cînd lucrezi în artă, răsplata supremă o găsești în însuși actul creației.Privirea limpede a lui Darie s-a întors parcă spre interior.
ION CHIRIC

(Continuare în pag. a V-a)

De la experimentatul reglor 
Wilhelm Welman, de la sec
ția mecanică III, a Uzinei 
„Independența“ din Sibiu au 
de învățat atît Eugenia Po- 
povici, intrată de cîteva luni 
în producție cît, mai ales, 

ucenica Ana Mihăilă.

Foto : O. PLECAN
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Deschiderea unor șantiere 
de îmbunătățiri funciareIn județul Vrancea, unde 25 la sută din suprafața terenurilor arabile este afectată de excesul de umiditate și de eroziune, au fost deschise 6 mari șantiere de îmbunătățiri funciare, în zonele Gologanu, Tătăra- nu, Rîmniceni, Măicănești, Ilîn- gulești și Maluri. Pe o suprafață de peste 10 000 hectare se efectuează lucrări de desecare, îndiguire și de regularizare a cursurilor de apă, urmînd a fi dislocat un volum de circa 340 000 mc pămînt. In primele zile de la declanșarea „bătăliei“ împotriva excesului de umiditate, au fost construite canale în lungime de 1 500 ml, șanțuri de scurgere măsurînd circa 2,5 km și 180 baraje mici.

Femeia care se află în fața 
mea are părul complet alb, la 
patruzeci și ceva de ani, iar pe 
față suferința i s-a înscris cu li
tere mari. Glasul transmite tu
multul surd al unei dureri atro
ce, care vine din sufletul unei 
mame lovite în dragostea ei 
pentru copil. E vorba de un co
pil ? Da, un copil de 18 ani îm
pliniți.

— Copilul meu este în mare 
pericol, pentru aceasta am ve
nit la dumneavoastră. Vă rog 

. să-mi dați un sfat. Nici eu, nici 
soțul meu nu știm ce să facem, 
stăm nopți întregi nedormiți și 
ne întrebăm de unde-a picat pe 
capul nostru această nenorocire.

Care e nenorocirea ? Fata (căci 
despre o fată e vorba) pleacă de 
acasă dimineața și se întoarce 
seara tîrziu, iar alteori nu se în
toarce deloc. Cînd e întrebată

de ION BĂIEȘU
putut să se schimbe copilul

unde a fost, refuză să dea ex
plicații. Tace și sfidează. Chiar 
dacă este bătută, ea tace.

— Lucrează undeva ? întreb.
— A lucrat, dar în prezent nu 

mai știm. Să vedeți cum s-a în- 
tîmplat. A terminat opt clase și 
n-a reușit la liceu, era cam slă
buță la învățătură. Pentru că 
mai avem două fete, ne-am gîn- 
dit să-i căutăm un servici și 
chestiunea aceasta a durat un 
timp. Cînd a împlinit șaptespre
zece ani a intrat la un magazin 
sau atelier, nu știu exact despre 
ce e vorba, unde prezenta rochii 
la diferite expoziții. In altă parte 
nu i-a plăcut. Cum a intrat acolo

a început să lipsească de-acasă, 
am auzit că umblă prin cafenele 
și baruri, pe la ceaiuri, ca pe 
urmă să se lase și de serviciul 
respectiv. Acum nu știm dacă 
lucrează sau nu, cînd o întrebăm 
ce face, ne răspunde: mă pri
vește. Ne e frică să nu i se în- 
timple ceva, adică să facă ceva 
urît și să ajungă pe la miliție, 
că am muri de rușine, noi sîntem 
oameni cunoscuți în cartier, via
ța noastră e curată ca o coală 
de hîrtie. Copilul ăsta a fost un 
copil cuminte și la locul lui, n-a 
ieșit niciodată de sub cuvîntul 
nostru, celelalte fete se comportă 
extraordinar de frumos. Cum a

putut să se schimbe copilul a- 
cesta peste noapte, cine credeți 
că e de vină și ce se poate face ?

Trei întrebări grave și com
plicate. Încercăm să răspundem, 
să descoperim cauze și soluții. 
Mama adaugă : noi întotdeauna 
am avut încredere în copii, nu 
i-am urmărit, știam că nu ne 
mint niciodată.

Mai întîi încerc să o conving 
că a greșit avînd încredere oarbă 
într-un copil. Sufletul unui copil 
e nesigur și labil ca un nisip, in
fluențele îl pot schimba brusc, 
libertatea totală îi e dăunătoare, 
moi ales atunci Cînd nu avem 
de-a face cu un caracter puternic 
sau> format. Dar, mă întreabă fe
meia, soțul meu a plecat de

• A TRANSMITE 
CUNOȘTINȚE, A 
FORMA CON-

' ȘTIINȚE
(In sprijinul participanțiloi 
la învățămîntul politico-i- 
deologic U.T.C.)

• Adio, arme
(Cronica filmului)

• Debutul unui dra
maturg fizician la 
Televiziune

• Am vizitat o expo
ziție imaginară...

(In loc de cronica plastică)

(Continuare în pag. a 11-a)

In preajma

Conferinței U.A.S.R.

Ce aspecte 

ale vieții 

studențești 

vă preocupă ?
Citiți in pag. a 2-a 

Ancheta noastră la care răs
pund delegați la conferințele 

din Cluj și București

ORIENTARE
de CONSTANTIN STOICIU

In cuvîntarea rostită de tovarășul Nicolae Ceaușescu la încheierea plenarei CC.-al P.C.R. există un paragraf care, in contextul mai larg al analizei necesităților dezvoltării economiei și a bunei desfășurări a învățămîntului profesional și tehnic, se referă la orientarea profesională a absolvențiloi școlilor generale și liceelor de cultură generală, la cei care, deci peste cițiva ani, dacă nu mai curînd, vor munci în uzinele și întreprinderile țării ca muncitori cu calificări diferite și specialiști. Economia noastră are nevoie de muncitori și de specialiști și realitatea ei dinamică se cere corelată cu reali tatea dinamică a asigurării forței de muncă calificate și specializate. Secretarul general al partidului a subliniat din nou cu acuitate această necesitate stringentă și determinantă pentru ceea ce înfăptuim, și nu în termenii vagi ai unei perspective probabile, ci în termenii exacți, indubitabili ai prezentului.Mai mare ca altădată, și era de așteptat așa ceva, setea economiei noastre de muncitori și specialiști capabili să mi- nuiască cu profituri maxime utilajele de înaltă tehnicitate, se cere mereu satisfăcută. Nu este însă un lucru ușor această obligatorie pătrundere în proporții masive în lumea tehnicii și a științei, acest cuvînt de ordine în care reverberează ecouri mai profunde din mai bogata civilizație a științei și tehnicii de care ne apropiem, această aparentă rămînere benevolă in sfera unui „uman" general, dominat de valori eterne. Visul provincial al alegerii profesiunii ferit de conflicte și de lupte, de renunțări spectaculoase și de căutări nesigure se risipește cu fiece nouă și viguroasă afirmare a progresului științific și tehnic. Apoi, impresia naivă a unora că socialismul nu mai obligă la eforturi deosebite și la neliniște din partea fiecăruia, că fiecare va beneficia intr-un fel sau altul de tot ce are trebuință și va găsi duioșie pentru iluziile lui individualiste este, fără pic de îndoială, o convingere nerealistă ; ca și, de altfel, exageratele temeri ; fiindcă, așa cum aceste tendințe opuse apar prin violentarea unui tradiționalism cu rădăcini puternice, tot așa ele sînt și vor fi corectate de modificările sociale, de progresul intrat intr-un ritm normal. Pentru mulți virstnici, astfel, dar și pentru mulți tineri încă pe băncile școlii, pentru mulți părinți și pentru mulți copii ideea de a fi muncitor, fie și muncitor calificat, de calificare superioară, este o idee uneori dificil de acceptat, și nu ca urmare a unui dispreț pentru muncă, pentru munca fizică, ci dintr-o mai înrădăcinată mentalitate în fața căreia bunul simț, certitudinile etice, adevărurile firești n-au puterea definitivului ; nu este vorba numai de a ho-
(Continuare în pag. a IV-a)
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Un elev își 
prezintă liceul

„De ce am ales acest liceu și 
nu altul ? Pentru că aici îmi 
puteam satisface o dublă aspi
rație. Una de cultură, pe care 
mi-a format-o în decursul ani
lor școala generală iar cealaltă, 
privind viitoarea mea profesie:

De mic am trăit în preajma a- 
cestui mare bazin carbonifer și 
încă de pe atunci doream să lu
crez în mină. Asociam acestei 
meserii calități frumoase, bărbă
tești, atribuții pe care le desprin- 
deam de altfel din ființa celor ce 
se întorceau din măruntaiele pă- 
mîntului. De altfel, nici astăzi, 
cînd pot defini mult mai bine 
profesiunea de miner nu-mi de
zic primele impresii“.

Red.: Ca în orice liceu in
dustrial și aici culturii generale 
i se alătură discipline de spe
cialitate. Care sînt acestea ?

— Da. Studiem discipline cu 
caracter tehnic în funcție de 
specialitatea pe care ne-am 
ales-o. In cadrul liceului nostru 
funcționează trei secții cu profil 
distinct: exploatări miniere,
electromecanică minieră și topo
grafie minieră. Cei ce au optat 
pentru „exploatări" au în pro
gramă ore de geologie și ză
căminte, mașini și transport mi
nier, prepararea cărbunelui, ex
ploatări miniere și altele. La sec
ția electromecanică minieră sînt 
studiate discipline ca : electro
tehnică generală, electrotehnică 
minieră și electronică. De ase
menea, rezistenta materialelor si 
organe de mașini, aparate de 
măsură și control, utilajul și teh
nologia prelucrării mecanice. In 
sfîrșit,- la specialitatea „topogra
fie" primează geodezia, geofizi
ca generală și minieră, exploa
ta ea de substanțe minerale și 
altele.

De curtnd a fost înființată o 
specialitate nouă, și anume in
stalații și automatizări în indus
tria. minieră. Toate orele de spe
cialitate precum și cele de cul
tură generală se desfășoară în 
cabinete utilate cu material di
dactic (planșe, diafilme, hărți, 
substanțe, mostre de roci, de 
minereuri).

Red.: Dar activitatea prac
tică ?

— In primul rînd, vreau să 
vă spun că localul școlii este 
foarte nou. Ne-am transferat aci 
doar de două luni, astfel incit nu 
numai orele de curs au devenit 
parcă altele în noua ambianță 
dar și cele de practică sînt mult 
moi eficiente., pentru că în do
tarea liceului există trei ateliere 
(de lăcătușerie, mașini-unelte și 
tîmplărie) care nu pot fi compa
rate cu cele din vechiul liceu. 
Restul orelor de practică au loc 
la exploatările miniere și între
prinderi de profil din bazinul 
Văii Jiului. Ne puteți întîlni la 
exploatările miniere Lupeni, 
Vulcani, Petrila, Paroșeni, Bărbă- 
teni, la Uzina de utilaj minier 
Petroșani.

Red. : Colegii tăi din anul V 
sînt acum în practică. In lipsa 
lor, te-aș ruga să-mi spui în ci- 
teva cuvinte ce perspective oferă 
liceul viitorilor absolvenți ?

— Cel din anul V urmează 
să-și susțină examenul de baca
laureat. In diploma de absolvent 
este menționată specialitatea pe 
care elevul a dobîndit-o în de
cursul celor cinci ani de studii. 
Această specialitate permite ab
solvenților să se încadreze în 
oricare din centrele de exploa
tare minieră, ca muncitori cu 
înaltă calificare. Dar, diploma de 
bacalaureat este și în alt sens un 
certificat al calificării deoarece 
permite înscrierea la orice fa
cultate și în special la Institutul 
de mine din Petroșani. Pînă în 
prezent liceul nostru a promovat 
două promoții de specialiști.

Red.: Ce ai dori să transmiți 
celor care vor susține în cursul 
acestui an examenul de admitere 
la Liceul industrial minier ?

— Desigur că, succes. Apoi 
ceea ce ei încă nu știu, și anu
me că, deși nou, localul liceului 
se va extinde, oferindu-le condi
ții optime de cazare și studiu. 
In acest an va fi dat în folosin
ță internatul școlii precum și o 
sală de sport la care se lucrează 
în prezent.

Red. • Dacă ai vrea să te 
recomanzi.

— Mă numesc Belenesy Ștefan 
și sînt elev în anul IV la secția 
exploatări miniere.

ELENA RUBELI

r POȘTA 
^rubricii w BATE IA UȘĂ !
MARIA GALEA — Holod — jud. Bihor : Da, un astfel de liceu funcționează la Timișoara. Este liceul industrial de chimie din str. Peneș Curcanul nr. 5, telef 3.37.43 în cadrul căruia funcționează și o secție de tehnologie chimică organică. Si la Arad (str, Udrea nr. 22, telefon 1.50.43) funcționează un. astfel de liceu, dar cu o secție de tehnologie chimică anorganică. Se dă examen la matematică și la alegerea candidatului, între limba și literatura română și chimie, ambele scris și oral.VALY BRANEȘTI, jud. Ilfov: Desigur, că o cititoare a „Scîn- teii tineretului“ are dreptul la un răspuns amplu numai că profesoarele de lucru nu se Pregătesc la nivel postliceal. n îndrumător nu există astfel de indicații De asemenea, problema institutelor pedagogice de doi ani care, la fel — nu sînt prevăzute în nici un îndrumător, — rămîne pentru mine neclară, se pare că școlarizarea se face după necesități. Așteptăm și noi lămuriri.

MECANIZATOR STUFICOL-
meserie specifică Deltei

„Tara de dincolo de negură“ — a cunoscut în anii noștri mutații profunde în structura sa economică. Zeci de mii de oameni ij populează ungherele. Zeci de mii de oameni muncesc alături, trăiesc alături. Nu numai oamenii o populează. A- lături de ei au apărut mașinile de înaltă tehnicitate care înzestrează locurile cu adînci semnificații. Și nu greșit se spune că zestrea cea mai de preț a Deltei o formează acum oamenii și mașinile.Oamenii în vîrstă îți vorbesc despre „poporul“ de pescari de odinioară. Cei mai tineri vorbesc cu entuziasm de pe coordonatele civilizației contemporane.Stuful, uriașa bogăție a Deltei, odinioară se irosea. Se folosea la acoperirea caselor sau Ia confecționarea unor obiecte uzuale. Cea mai mare parte putrezea. Acum, stocat în baloturi este transportat cu șlepurile pe Dunăre la Combinatul de celuloză de la Chișcani. Valorificarea industrială a stufului a determinat nașterea unei profesii noi : mecanizator stu- ficol. Și majoritatea tinerilor se îndreaptă spre noua meserie. Cu unul dintre ei am discutat zilele trecute. L-am în- tilnit la U.E.S. (Unitatea de exploatare a stufului) Sulina. Se numește Nichita Ivan și are 23 de aniL-am rugat să ne vorbească despre caracteristicile meseriei lui, despre pregătirea și înclinațiile pe care trebuie să le posede orice tinăr care dorește să se califice în această meserie.— Sînt de fel din Sarichioi, o comună așezată pe țărmul lacului Razelm. La noi, oamenii spun că nu se simt bine cu piciorul pe uscat. Vreau să spun că această lege a locului și a oamenilor marchează de la început „primii pași“ ai copiilor.Copil fiind, mă uimea complexitatea agregatelor de recoltare și transportare a stufului. Și încetul cu încetul m-am a- propiat de mașini, am început

de SEN ALEXANDRU F. D. — Alexandria : In ceea ce privește dorința de a deveni GHINUȚA VASILE — Boto- învățătoare, același răspuns ca șani : In județul Botoșani nir Și lui Valy din Brănești. Dacă dorești să devii profesoară te poți prezenta la un institut pedagogic de trei ani, cel mai a- propiat fiind cel din Pitești (B-dul Gh Doja nr. 41, telefon 1.36.64, 1.43.05) cu facultăți de filologie, matematico-fizică, științe naturale, educație fizică.
am găsit o școală care să pregătească operatori chimiști dar găsim două școli de acest fel la Iași ■ Școala profesională din str. Socola nr. 61 A, telefon 1.64.67 (Cu patru specialități care vă interesează : operator la fabricarea medicamentelor și reactivelor, operator la prelucrarea materialelor plastice, o- perator la fabricarea fibrelor sintetice, operator la fabricarea fibrelor chimice) și Școala profesională din str. Manta Roșie nr. 5. telefon 3.19.86 cu specialitatea : operator la prelucrarea materialelor plastice. Succes întregului grup de viitori operatori chimiști.FLORESCU MARICICA — Trusești, jud. Botoșani : După cîte se vede pe străzile orașelor noastre, tinerele fete pot deveni agenți de circulație. A- dresează-te însă la forul com- 

să le cunosc. La 15 ani cînd a venit timpul să-mi aleg o meserie și să gîndesc cu maturitate la viitorul meu profesional nu puteam face abstracție de ceea ce văzusem și aflasem pînă atunci despre meseria practicată de părinții noștri. Și așa am ajuns elev la Școala profesională din Tulcea.Primul contact cu munca a însemnat și o confirmare a anilor de școală profesională. Puteam face față fără greutate la toate cerințele meseriei. Dar venind aici nu pot să nu-mi a- mintesc de încrederea cu care
PORTRET

PROFESIONAL
'___________j'am fost primit, de ajutorul pe care mi l-au dat cei mai vechi în meserie. In școala profesională nu faci totul. Profesia de mecanizator stuficol impune o pregătire permanentă. Agregatele pe care lucrăm se perfecționează cu o mare rapiditate. Trebuie să te adaptezi mereu pentru manipularea agregatelor noi. Dacă la început am lucrat pe agregate K.D. echipate cu recoltoare verticale, tractoare „Delta“ și „Dunărea“, a trebuit să învăț după aceea funcționarea agregatelor pe pneuri de joasă presiune, introduse în ultimul timp : triciclurile și „Broasca-4“.— Ce calități crezi că trebuie să aibă tînărul care își a- lege meseria de mecanizator stuficol ?— Meseria de mecanizator stuficol reclamă ambiție, curaj și mai ales pasiune. Cel care își alege această meserie trebuie să înfrunte bărbătește greutățile Deseori, ești pus în situații dificile, inedite. Poți să râmîi cu agregatul „în pană“, izolat de ceilalți colegi. Și a- tunci tu trebuie să știi să repari singur agregatul. Este o meserie grea și tocmai de a- ceea este și o meserie frumoa

petent (la direcția circulației din inspectoratul județean de miliție).

BOHM HELGA — Sînnicolaul Mare, jud. Timiș : Ținînd seama de faptul că aptitudinile constatate de factorii competenti nu se schimbă de la an la an. recomandarea mi se pare perfect valabilă. Există însă oricînd posibilitatea unui punct de vedere... birocratic diferit, în învățămîntul economic se pot prezenta absolvenții tutu- 

să. Pentru cel care se simte îndemnat și crede că frumos înseamnă să ști să lupți cu greul este o meserie nimerită.— Despre meseria de mecanizator stuficol se cunosc în general puține lucruri...— Mecanizatorul stuficol este conducătorul unui agregat de recoltare a stufului. Un a- gregat înseamnă un ansamblu compus dintr-un tractor și un recoltor. Acestea pot fi de diferite tipuri : „Delta“, „Dunărea“, triciclul; recoltoare: V.D.-2, V.D.-10. Cifra indică frontul de tăiere a stufului în metri. Practic, munca unui mecanizator se împarte în două anotimpuri. Din octombrie pînă în martie se desfășoară campania de recoltare a stufului. In tot acest timp lucrează pe agregat. Din martie pînă în octombrie agregatele se retrag la atelierele de reparații în vederea noii campanii.— Ce satisfacții deosebite ți-a adus meseria de mecanizator stuficol ?— Satisfacții? Fără îndoială că două sînt momentele cele mai importante pe care le-am trăi*. în cei aproape cinci ani de meserie. Prima se referă la primirea mea în rîn- durile membrilor P.C.R., a doua la alegerea recentă In funcția de secretar al organizației U.T.C. de la Unitatea de exploatare stuficolă Sulina. La acestea se adaugă mulțumirile de fiecare zi. Faptul că ai o mașină bună, că ți-ai îndeplinit și depășit norma, că poți ajuta un coleg mai nou. Și fiindcă a venit vorba de mașină, să știți că o mașină bună e ca un om sănătos. Dacă mașina merge bine, apoi merg toate. De aceea, vreau să spun, un mecanizator stuficol trebuie să învețe cum să se poarte cu mașina.La Unitatea de exploatare stuficolă Sulina lucrează 340 de uteciști, 340 de mecanizatori stuficol!. Dar nu numai atît. Fiecare dintre ei mai are încă o meserie aceea de lăcătuș.‘ VICTOR BOGDAN 

ror liceelor si deci nu se cere adeverință ain cimpul muncii.P. ȘTEFANIA — Ștefănești, jud. Ilfov : In București nu funcționează un liceu sanitai (îl găsești la Galați și Tg. Mureș), dar funcționează o școală profesională sanitară (str. Pitar Moș nr. 15 telefon 11.48.99) ale cărei absolvente devin surori medicale. Este, după părerea mea, o profesiune la fel de interesantă și folositoare țării ca și cea de asistent medica] de laborator.ADRIAN AGRICOROAE — Rafaila, jud. Vaslui : Licen- țiații cu specialitatea psihologie sînt încadrabili în principiu ca psihologi industriali, psihologi clinicieni și consilieri de orientare profesională. îndeosebi a- cest ultim profil are la Iași reprezentanți remarcabili, autori ai unor cunoscute lucrări de specialitate. în viitor, rețeaua de consilieri de orientare ca și cea de psihologi industriali se va lărgi pe măsura formării specialiștilor. De altfel și codul muncii prevede în anumite situații, examene psihologice. Concluziile nu sînt greu de tras și sper, de altfel, că le-ați și desprins din cele de mai sus.

Marginalii 
la o sesiune 
de comunicări

tehnico-

Recent, la Casa de cultură a sindicatelor din Galați s-a desfășurat cea de-a Vll-a sesiune de comunicări tehnico-științifi- ce a tinerilor ingineri și tehnicieni din Șantierul naval din localitate. Acțiunea a fost inițiată de comitetul U.T.C. al întreprinderii respective și merită a fi menționată in primul rînd valoarea celor 10 lucrări expuse, pentru străduința tinerilor autori de a prezenta noi metode și procedee tehnologice cu o largă utilitate în activitatea de proiectare și construcție a navelor. în acest sens, se cuvine a evidenția lucrările „Contribuții specifice tehnologiei constructorilor de mașini pentru soluționarea unor probleme tehnice in Șantierul naval Galați“ a inginerului Men- dy Cahane, „Autoutilarea unei hale de sudură automate — mijloc eficient pentru reducerea cheltuielilor de fabricație a navelor“ a inginerului Constantin Schiopu de la Șantierul naval Oltenița și „Studiu de modulare a cargourilor de 15 000 tone D.W. cu cargourile de 12 000 tone D.W.“ a inginerului Radu Pastor de la I.C.E.P.R.O.N.A.V., lucrări cărora juriul le-a acordat în ordine primele trei premii.Din 1967 încoace în fiecare primăvară tinerii tehnicieni și ingineri de aici sînt invitați să se prezinte la această confruntare care reprezintă totodată și un elocvent bilanț al muncii lor și al acțiunii de introducere a noului în producție. In sfîrșit, actuala sesiune avînd și un caracter jubiliar (Șantierul naval din Galați sărbătorește luna a- ceasta 80 de ani de activitate) participarea reprezentanților celorlalți constructori navali din țară, ceea ce înseamnă că ea s-a constituit și într-un foarte util schimb de experiență. Un singur regret î neparticiparea studenților și a cadrelor didactice, tinerii de la Institutul politehnic din Galați. Ceea ce nu s-a întâmplat la sesiunile precedente, ceea ce credem că nu ar fi bine să se mai întâmple la sesiunile care vor urma.
I. CHIRIC

„UN SEMN BUN:
A PLlNS...“

(Urmare din pag. T)

acasă la vîrsta de zece ani, și-a 
cîștigat singur viața, fără nici o 
îndrumare și a ieșit un om serios 
și fără nici un viciu, li răspund 
că acesta este un exemplu feri
cit (și sînt foarte multe astfel de 
exemple), dar au fost și nu
meroase cazuri cînd copii sau 
tineri lăsați să se descurce sin
guri în viață au apucat pe căi 
greșite.

— Fata dumneavoastră a gre
șit pentru că ați lăsat-o de oapul 
ei, adică necontrolată, într-unul 
dintre momentele cele mai difici
le, adică în anii adolescenței, 
cînd se căuta pe sine, cînd își 
căuta un loc în viață, prietenii 
și prietenele.

Din nou vine cu un alt exem
plu : o verișoară de-a ei are un 
băiat și-o fată care au crescut 
aproape singuri. Ea pleca la ser- 
vici, el pleca la servici, copiii 
învățau singuri, au dat examene 
singuri, au terminat liceul și fa
cultatea singuri, părinții n-au 
avut nici o grijă și nici o bătaie 
de cap..

Sînt obligat din nou să o con
ving că acesta este tot un caz 
și că, in general, copiii nu se pot 
descurca întotdeauna singuri în

POEMUN

accente:
Istoria este plină 

de poezie. Desigur, 
scopul istoriei nu 
este de a se subli
ma în poezie iar 
una dintre numeroa
sele dovezi că nu 
este așa constă pînă 
și în faptul că însăși scrierea istoriei e 
lipsită cel mai des 
de orice fior poetic. 
Cu atît mai mult 
însă spiritul nostru 
este îndemnat să 
vadă poezia chiar 
și, ori mai ales a- 
colo, unde docu
mentul „istoric" no
tează cu scrupulul 
exactității faptele 
petrecute. In chip 
de mic afront adus 
esteticii riguroase ca 
un document istoric 
și regizată de defi
niții și concepte 
cam donquijottești 
(ce poate fi mai hi
meric și sublim în 
același timp decît 
însăși ambiția de a 
scrie un „tratat des
pre inefabil" aido
ma, bunăoară, ce
lui despre sublim al 
anticului pseudo- 
LonginP 1) ne par
vin din cînd în 
cînd documente su
perbe pe care spiri
tul nostru încărcat, 
din ce în ce mai 
incapabil de a re
cepționa faptul ca 
fapt („lumea ca lu
me" ar zice un poet 
cu vocație de mare 
gazetar), le trece, 
în ciuda evidenței, 
în capitolul marii 
poezii. S-a născut 
astfel și crește în 
volum un gen de 
poezie datorată ex
clusiv funcțiunii a- tributive a spiritu
lui modern. Omul 
atribuie unor fap
te — din rațiuni ce 
rămîn încă deschise 
unghiului cercetă
rii — intenții ce 
stau departe de a- 
devăratele lor cau
ze. Am bănuiala că 
voga „naivismului", 
în pictură cu deo

sebire, se datorează 
unui asemenea tip 
de transfer chiar 
dacă, în cele din 
urmă, conștiința si
tuației a dus la 
imensa ei specula
re și astfel apar, ca în practica editoria
lă, ediții succesive 
de naivitate 
ce însă nu 
să ne facă 
tăm ediția 
ceps). Cîte 
nu s-au tras de e- 
xemplu din naivi
tatea (dar e 
naivitate P) 
un meșter 
de la 1831 
o simplă „listă de 
lucrări" ? „Opera se 
numește „Zapisul 
zugravului Marin 
Tudosie" (Magazin 
istoric nr. 2 (71)
febr. 1973) care 
cere „de la părin
tele Ioanichie, pen
tru curățit, spălat și 
cîrpitul sfinților din 
biserică" remune
rația cuvenită osîr- 
diei și meșteșugu
lui său. Atît și ni
mic mai mult. Este 
un document umili 
neluat în seamă de 
istorie ca atare și, 
de aceea, e poate 
meritul poeților de 
a-i fi 
ritul.
„nota 
de la 
vului 
sie : 1. Am pus coadă nouă cocoșului lui Sf. Petru și i-am îndreptat coada; 2. Am legat pe cruce pe tîlharul din dreapta și i-am pus un deget nou. 3. Am pus o aripă Arhanghelului Gavriil; 4. Am spălat pe servitoarea lui Caiafa și i-am pus roșu pe obraz ; 5. Amreînnoit cerul, am a- dăugat două stele și am curățat luna; 6. Am înroșit focul din iad, am pus o coadă lui Lucifer și

(Ceea 
trebuie 
să ui- 

prin- 
„ediții"

asta 
cu care 

zugrav 
redacta

reabilitat spi- 
lată însă 

de lucrări" 
1831 a zugra- 
Marin Ttido-

viață, fără ajutorul, controlul și 
sfatul nostru.

— Deci noi, părinții, sintem 
vinovați că fata noastră face 
ceea ce face ? mă întreabă fe
meia, revoltată.

— In primul rînd este vinova
tă ea, fata, pentru că nu a re
zistat tentațiilor spectaculoase și 
periculoase pe care i le-a oferit 
anturajul în care a intrat. In al 
doilea rînd sînteți de vină dum
neavoastră, ca mamă. Ce reacție 
ați avut în seara cînd a lipsit 
prima oară de-acasă ?

— Mi-a spus că a lucrat pînă 
tîrziu și că pe urmă a dormit la 
o colegă. Am crezut-o.

— Momentul acela a fost 
hotăfîtor. Dacă n-o credeați, dacă 
controlați și dezvăluiați minciuna 
ei, poate că necazurile de astăzi 
nu ar fi existat. Nu trebuie să 
existe nici o îngăduință față de 
greșelile copiilor, mai ales față 
de primele greșeli. Cu alte cu
vinte, toate libertățile copiilor 
trebuie sever controlate. E un 
paradox ceea ce spun, dar gîn- 
diți-vă că, uneori, nici noi, oa
menii maturi, nu știm să ne fo
losim anumite libertăți și îngă
duințe, greșind inadmisibil.

Am convins-o că a greșit și că 
nefericirea sa putea fi evitată. 
Mai trebuia să găsim o soluție.

Am lui : un11.lui

i-am ascuțit unghiile ; 7. Am reparat haina lui Sf. Anton și i-am pus doi nasturi la antireu; 8. Fiului lui Tobias, care călătorește cu îngerul Gavriil, i-am pus curea nouă la traistă; 9. Am spălat urechile măgarului lui Avesalom și l-am potcovit; 10. smolit corabia Noe și i-am pus petic la fund; Am albit barba Sf. Nicolae; 12. Am ascuțit sulița lui Sf. Gheorghe și am înverzit coada balaurului; 13. Am spălat rochia lui Sf. Marfa; 14. Am pus coada diavolului de la Sf. Marina și am cîrpit toaca. 
Conștiința naivității 
lipsea meșterului 
zugrav. El era pro
babil un realist de 
vreme ce își conta
biliza scrupulos lu
crarea. Insă docu
mentul nu-i pentru 
aceasta mai puțin e- 
moționant. sub ra
port poetic și me
taforic. Dimpotri
vă. Cred că poetul 
Marin Sorescu are 
nu obligația dar 
dreptul de a fi foar
te tulburat de lec
tura acestui superb 
poem născut în chip 
de umilă notă de 
plată. Dar nu voi 
fi surprins dacă în 
cele 14 versuri se 
va descoperi (dato
rită amintitei func
țiuni de atribuire) 
nu știu ce trufie, 
nu știu ce secretă 
maliție reieșită din 
contrapunerea umi
lința gestului, gran
dorii simbolurilor 
reparate. Nici vor
bă că e ușor să fii 
umil cînd pui o 
coadă lui Lucifer și 
înroșești focul din 
iad.

C. STÄNESCU

— Ce soluție sau ce sfat îmi 
dați ? Nu vreți să stați dumnea
voastră de vorbă cu ea și să-l 
dați sfaturile care se cuvin ? 
Nici eu nu vorbesc cu ea, nici 
ea cu mine.

— Va trebui să faceți un 
efort și să vă împăcați. Presimt 
că în curînd va avea nevoie de 
prietenia dumneavoastră. Este 
exclus ca anturajul în care se 
află acum să nu-i ofere primele 
deziluzii brutale. Atunci va avea 
nevoie de cineva. Trebuie să 
fiți aproape de ea. N-o mai cer
tați și n-o mai amenințați, încer
cați o conciliere. Un gest duios 
pi o vorbă bună o vor emoționa. 
Din moment ce suferiți pentru 
ea, înseamnă că o iubiți, iar în 
numele acestei iubiri trebuie fă
cut totul. Numai dumneavoastră, 
mama ei, o puteți salva I Vă veți 
convinge I

...Acum cîteva zile am primit 
telefon de la femeia care m-a 
vizitat.

— Aseară am urmărit-o în 
oraș. A intrat într-un cafe-bar. 
Am așteptat-o afară, în frig. 
Cînd a ieșit, peste o oră, și m-a 
văzut, a încremenit de uimire. 
Apoi s-a repezit în brațele mele 
și a început să plîngă. Credeți 
că e un semn bun ?

— S-ar putea...

CERCETAREA NOASTRA SA 
PORNEASCĂ DE LA PROBLE

MELE PRODUCȚIEITereza Răchită-Roșca — studentă, Universitatea „Ba- beș-Bolyai“, Cluj : Mă preocupă problema cercurilor științifice studențești. întreaga cercetare trebuie să pornească de la problemele producției din întreprinderi și nu invers, din cărți, din bibliografii, cum se mai întîmplă, din păcate. Sînt necesare sintezele cerințelor producției pe diverse profile pentru ca cercetătorii studenți să poată opta mai ușor pentru teme cu aplicativitate concretă într-un domeniu sau altul. în al doilea semestru, întrucît astfel de sinteze lipsesc, vom merge noi in întreprinderi pentru a realiza o tematică solicitată de producție in domeniul economiei, organizării și planificării.La capitolul cercetării trebuie, de asemenea, să acordăm mai mult credit posibilităților de rezolvare interdisciplinară a unor probleme. Noi. ca viitori economiști putem co foarte bine cu matematicieni, cu sociologi. Dar acest lucru este valabil și pentru alte profile de cercetare. In același timp, este firesc ca dorinței studenților de a participa activ și cu contribuții concrete la ridicarea unor anumite probleme din întreprinderi să i se 

răspundă cu mai multă înțelegere din partea virtualilor beneficiari. Astfel, în perioadele de practică, unde se pregătesc o serie de teme de cercetare, îndrumarea facultății trebuie să fie riguros dublată și de cea a întreprinderii prin persoane competente, realmente intere-
în preajma

Conferinței U.A.S.R.sate în formarea noastră. Spun lucrul acesta deoarece o serie de întreprinderi unde am făcut practică ne-au refuzat pur și simplu accesul la datele minimale solicitate de cercetare- Carbochim, Armătura, Unirea. Și fiindcă practica de producție este o excelentă școală a cercetării, cred că ar fi necesară elaborarea la nivel central a unor programe de practică mai bine diferențiate pe secții și ani de studii.
ASOCIAȚIA TREBUIE SA FIE 
MAI PREZENTA IN VIAȚA DE ZI 

CU ZI A STUDENȚILORTatiana Hațeganu, studentă, Universitatea-București : Seduce o insuficientă muncă cu oamenii. Nu toți studenții sînt conștienți de autenticul rol al asociației. Trebuie să luptăm 

mai consecvent împotriva cazurilor cînd unii muncesc și alții sînt prezenți în acțiunile noastre mai mult formal, onorific. Cred că e nevoie ca asociația să fie mai concret prezentă în acțiunile anilor I, pentru că a- ceștia uneori sînt dezorientați. Adevărul este insă, că de multe 

ori cadrele de asociație nu știu cum să procedeze. Propun să existe o mai strînsă legătură între vechile și noile consilii alese ; ajutorul celor dintîi poate suplini lipsa de experiență a noilor cadre. In practică, însă, activitatea celor care au fost cadre de asociație încetează. Acum pe noi ne preocupă controlul strict al frecvenței studențești — prin brigăzi, sondaje și diverse alte forme, deoarece sintem siguri că o principală cauză a rezultatelor slabe la învățătură o constituie minusurile de la capitolul frecvență.
LA ORDINEA ZILEI - PROBLE

MELE PROFESIONALEIon Lupu, student, Institutul agronomic-București : Fiind stu

dent la Facultatea de medicină veterinară, atît pentru mine, cit și pentru colegii mei problema integrării învățămintului cu cercetarea și producția se pune cu deosebită acuitate. Problemele producției ajung la noi numai prin practica efectuată Ia diferite unități și atunci des

Ne răspund delegați la conferințele 
din Cluj și București

tul de fragmentar sau nesemnificativ. Inventarul de probleme ce trebuie să ne preocupe ca cercetători lipsește. în altă ordine de idei, ne gîndim la posibilitățile de îmbunătățire a procesului de învățămînt prin- tr-o mai bună echilibrare a cursurilor în programele de învățămînt. Pentru noi, de exemplu, este elocvent cazul cursului de Alimentație apărut în 1966 — domeniu în care ultimii 

ani au adus o serie de descoperiri importante — său lipsa de corelație între orele de curs și lucrări practice : la Anatomie, o oră de curs la șase ore de lucrări mi se pare exagerat pe cînd la Fiziopatologie : două o- re de curs la două ore lucrări practice — insuficient.

ANGAJARE LARGA IN VALORI
FICAREA CERCETĂRII ȘTIINȚI

FICESevastian Udrescu, asistent, președintele U.A.S., Institutul agronomic-București i In această perioadă ne interesează cu deosebire antrenarea unui număr cît mai mare de studenți în diferite forme de muncă obștească i participări la cercuri profesionale, echipe artistice, formații sportive, de turism, cenacluri literare. Pentru o cît 

mai bună pregătire profesională, am inițiat cercuri de perfecționare în limbi străine, în vară, o brigadă complexă de studenți va efectua cercetări și cartare geobotanică, însoțită de un studiu sociologic, pentru a oferi rezultate concrete beneficiarilor.

Deși le-am neglijat în ultimii ani, considerîndu-le pe nedrept depășite, cercurile profesionale iși vor relua activitatea fiind dublate de concursuri menite să familiarizeze mai bine, în special studenții primilor ani, cu universul profesiunii alese, nu atit de bine cunoscut in multe cazuri. De asemenea, a- vem în atenție atragerea a cît mai mulți studenți străini în viața noastră de asociație, în cercurile noastre științifice. în plus, în acest semestru studenții vor putea participa la informările de specialitate organizate în cadrul cercurilor științifice ale cadrelor didactice. Prin intermediul Comitetului Executiv al U.A.S.R. o serie de lucrări prezentate șl premiate în cadrul Seminarului național 

„Contribuții studențești Ia creșterea producției animale și vegetale“ au fost trimise la 25 de unități din producție, C.A.P.- uri, I.A.S.-uri, ferme zootehnice, complexe intercooperatiste, servicii sanitar-veterinare pentru materializarea unor concluzii și recomandări. Așteptăm 

cu un deosebit interes rezultatele acestei acțiuni ce poate contribui mal eficient la valorificarea cercetării studențești în producție.
PUTEM CONTRIBUI LA ORIEN
TAREA PROFESIONALA A VII

TORILOR COLEGIAntoaneta Aldea, studentă, Facultatea de comerț interior, A.S.E. : Ca și alți colegi din alte institute ne-am propus să colaborăm mai strâns cu ute- clștii unităților in care facem practică • Uzina „23 August“, Fabrica Relon — Panduri, Fabrica de pline — Titan, întreprinderea Tnox, Metaloglobus și cu cei din școlile in care facem practica pedagogică : liceele „I. L. Caragiale“. „Mihai Viteazul'*, „Mihai Emines- 

cu“. Noi vom participa la adunări generale U.T.C. și la ore de dirigenție, iar invitații noștri la adunările de ani pentru a cunoaște reciproc mai bine problemele care ne solicită. Cînd vom avea elevi invitați vom contribui la orientarea lor profesională prin dialoguri, prin vizitele ce le putem organiza in institut, in laboratoare, ateliere etc. Dorim să facilităm elevilor accesul în bibliotecile noastre, atît celor care doresc să candideze Ia studenție, cît și celor preocupați de cercetare, care muncesc în cercurile științifice. In domeniul practicii, lucrurile stau mai bine ca în trecut și așteptăm cu nerăbdare preluarea integrală de către studenți a magazinului „București“ cu toate secțiile și serviciileDeși predarea unor cursuri este însoțită de vizionarea u- nor materiale demonstrative, iar unele prelegeri sînt înregistrate pe bandă de magnetofon, mai este loc și în acest domeniu pentru modernizare.Intervenim pentru dinamizarea dezbaterilor politico-ideolo- gice, și am inaugurat dialogurile profesor-student numai cu cadre didactice prestigioase, pentru a răspunde unor Întrebări solicitate de noi, ori a discuta cu studenții pe teme stabilite de comun acord.
CALIN STANCULESCU
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SARCINILE STABILITE w

PROGRAMUL NOSTRU CONCRET DE ACȚIUNE
Ing. AUREL AMBROZIE : j „In cadrul cercetării tehnologice mie mi-a revenit sarcina să realizez lipirea plăcuțelor cu aliaj de argint. Am izbutit. Fabrica va beneficia de însemnate economii de valută".
DUMITRA MARCELIAN : „Pentru o deplină reușită în întrecerea utecistă, organizația noastră a considerat că trebuie să pornim de la perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor cate-| goriilor de tineri“.

FAPTELOR

ale a- 29 000 tone impor-

ÎNCĂ DIN 1973

DEVIZA UNUI PRESTIGIOS COLECTIV
DE MUNCA DIN CAPITALA

„Angajamentele în întrecere

• COLECTIVELE COM
BINATELOR ȘI ÎNTRE
PRINDERILOR METALUR
GICE au elaborat peste plan, în primele două luni nului, mai mult de tone oțel, peste 1500 țevi din oțel și alte tante produse necesare economiei noastre naționale.Retrospectiva celor două luni consemnează, totodată, încadrarea în parametrii maximali de plan. hotărîrea siderurgiștilor țării de a realiza în acest an o producție de 8 milioane tone oțel și de a satisface cerințele în continuă creștere ale economiei naționale cu produse de calitate superioară.

LA NIVELUL PREVĂZUT

PENTRU ANUL 1975
lată un obiectiv care poate fi înfăptuit de numeroase între
prinderi agricole de stat, afirmă ing. BARBU POPESCU, șeful 

Departamentului I. A. S. din cadrul M. A. I. A. A.

sînt lege pentru noi
...și colectivul 

argumente
Fabricii de mașini-unelte din București prezintă 

palpabile în susținerea acestui deziderat
• în lunile ianuarie și februarie au fost livrate 70 de mașini-unelte ; cea mai mare parte cu mult 

accelerarea procesului de modernizare a pro- 
acestora • De ce se situează la loc de cinste 

utecistă ?

înainte de termenele stabilite • Direcții prioritare: 
duselor, de înnoire și ridicare continuă a calității 

trecerea
in

De pe rampa de expediții a Fabricii de mașini-unelte și a- gregate București (F.M.U.A.B.) au plecat ieri, spre Uzina „E- lectroargeș“ din Curtea de Argeș două mașini de rectificat, de-abia ieșite de la montaj. Faptul în sine nu prezintă la prima vedere nici un element de noutate. Fabrica își livrează zilnic produsele, atît la beneficiarii interni, cît și la export. Și totuși, am pornit de la relatarea respectivă, pentru că ea are o semnificație aparte. Cele două mașini au fost livrate cu un avans de o lună și jumătate față de termenul din contract. Exemplul nu. eșț.e, ..upic. Mulți beneficiari, cum sînt „Electro- banat" Timișoara, Uzina mecanică Pîopeni, Fabrica de rulmenți din Bîrlăd, Uzina „înfrățirea“ din Oradea, au primit, la solicitarea lor, cu mult timp înainte mașinile contractate la F/M.U.A.B. Numai în primele două luni ale anului au fost livrate de aici peste 70 de mașini- unelte.— Am înțeles foarte bine dorința beneficiarilor noștri de a primi mașinile contractate înainte de termen — ne mărturisește tovarășul Gheorghe Buciu, inginerul șef al fabricii, pentru că dorința lor este și a noastră : depășirea ritmică a sarcinilor de plan, îndeplinirea cincinalului înainte de termen. Răspunsul pozitiv pe care l-am dat solicitanților noștri a necesitat însă eforturi mari. Printr-o temeinică pregătire a producției încă din trimestrul IV al anului trecut a fost posibil să intrăm într-o cadență corespunzătoare din primele zile ale anului, ceea ce ne-a permis ca pînă la această dată să nu avem nici un termen de livrare nerespectat, să ne asigurăm condițiile optime pentru îndeplinirea și chiar depășirea planului pe primele două trimestre.— Trebuie să înțelegem, că In trimestrele III și IV veți în- tîmpina dificultăți ?— Așa se pare. Dar nu din pricina noastră ci din cauza importului, deoarece încă n-au fost contractate o serie de comenzi pe care le-am solicitat și care sînt prinse în planul de stat.Inginerul șef precizează că sînt urmărite cu toată atenția livrările în termen a utilajelor către unitățile industriale care urmează să fie puse în funcțiune în anul acesta.— Mă refer în primul rînd la Fabrica de mașini-unelte din Bacău, la Uzina de strunguri Tîrgoviște și U.M.G. — București. Pentru a nu face nici un fel de greutăți acestor întreprinderi noi, am întocmit grafice de execuție a comenzilor lor pe care le urmărim să fie respectate cu strictețe.Intr-adevăr, așa cum s-a subliniat în repetate rînduri pe parcursul desfășurării lucrărilor recentei Plenare a C.C. al P.C.R., cum accentua secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cuvîn’tul său, respectarea contractelor între furnizori și beneficiari, livrarea în termen a utilajelor, agregatelor, instalațiilor către unitățile ce urmează a fi puse în funcțiune, trebuie privite cu toată răspunderea, la fiecare Ioc de muncă, pentru că aceasta reprezintă una din condițiile esențiale pentru devansarea lucrărilor de investiții și punerea mai devreme în producție a noilor capacități. Cum spuneam, colectivul Fabricii de mașini-unelte și a- gregate este conștient de acest lucru și depune lăudabile străduințe pentru a-și îndeplini angajamentul asumat în fața partidului. Am urmărit în acest context și contribuția tineretului din întreprindere, care reprezintă mai bine de jumătate din efectivul salariaților și ne-am convins că, aici, inițiativa Biroului Comitetului Central al U.T.C. „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen“ este pe cale să devină o acțiune de masă, de mare însemnătate.

— Noi avem destule greutăți cu tineri în fabrica noastră — afirma tovarășul Dumitra Mar- celian, locțiitor al secretarului U.T.C. pe întreprindere, în sensul că se mai înregistrează încă multe absențe nemotivate și u- nele rămîneri sub normă dar tocmai din acest motiv am înțeles că trebuie să acționăm cu toată energia și pe toate planurile pentru ca aportul fiecărui tînăr la îndeplinirea sarcinilor maximale pe acest an, la îndeplinirea cincinalului în patru ani și jumătate, să fie pe măsura sa. Ce am făcut în acest scop ? Dindu-ne seama că unul dintre obiectivele noastre în întrecerea utecistă trebuie să fie îmbunătățirea radicală a pregătirii profesionale a tinerilor, am intervenit tocmai în a- ceastă direcție. Am inițiat, un curs de specializare pentru mașinile cu comandă numerică, cu 40 de tineri și altul, cu 30 de e- lectricieni, pentru cunoașterea aprofundată a schemelor electrice. In luna aceasta își vor începe activitatea alte 12 cercuri de perfecționare profesională și specializare, adică toți tinerii vor deveni cursanți. Ca lectori i-am invitat pe tinerii ingineri din fabrică și trebuie să spun că toți au răspuns cu interes.în secția montaj, tinerii ne-au vorbit despre un alt curs inițiat de organizația U.T.C., în care au fost cuprinși ucenicii și proaspeții absolvenți. Acest curs își propune cunoașterea integrală a mașinilor de rectificat de către toți tinerii deoarece la această oră ei nu cunosc decît subansamblele pe care le montează. în sprijinul ucenicilor, organizația U.T.C. a mai intervenit și printr-o altă măsură : programarea unor ore de meditații, asistate de ingineri ute- ciști, pe baza tematicii îmbunătățite a programei lor de în- vățămînt.Dar prezența tinerilor în forturile colectivului fi localizată pentru manifestă din plin în partimentele fabricii.— Am reținut din tovarășului Nicolae la Plenara C.C. al P.C.R. 28 februarie — 2 martie, declară inginerul șef de cepție, tovarășul Gh. Iliescu, a- tenția deosebită și pe deplin justificată care se acordă printre altele, modernizării, înnoirii, ridicării parametrilor teh- nico-funcționali ai producției, scurtării duratei de asimilai e și integrare a produselor noi, domeniu în care avem și noi destule rezultate frumoase.în secția sculărie ni s-a vorbit despre inovația inginerului ute- cist Mihai Garbis, care împreună cu muncitorul Marian Stă- nescu a realizat cu mijloacele secției, barele micrometrice care deocamdată se aduc din import, cu cheltuieli destul de importante și care vor fi de acum reduse considerabil. Tot aici facem cunoștință cu un alt tînăr inginer, tovarășul Aurel Ambrozie, membru în comitetul U.T.C. pe uzină și care ne vorbește despre propria sa preocupare în domeniul cercetării, pentru modernizarea produselor și reducerea cheltuielilor de producție.— Am primit sarcina ocup de realizarea unei bleme tehnice dificile : plăcuțelor cu aliaje de argint, care ar elimina importul la o serie de cuțite cum ar fi cele pentru filetat. Pot să spun că am găsit soluția cerută. am realizat deja după acest procedeu un lot de scule care acum se experimentează în producție cu bune rezultate.Cei doi tineri ingineri parte din compartimentul concepție și inginerul șef vorbește cu laudă despre ei.— Ăș vrea să pornim însă de la cîteva date concrete — ne invită ing. Iliescu. In acest an, noi trebuie să asimilăm și să modernizăm mai multe mașini cu comandă numerică sau sec- venționale, mașini cu afișaje de cote și convenționale, într-o gamă de 21 de tipuri. Ele se si-

e- nu poate că ea se toate com-cuvîntarea Ceaușescu, ' dinne con-

să mă pro- lipirea

fac de ne

tuează din punct de vedere al parametrilor tehnico-funcționali la nivelul celor mai bune mașini similare de pe piața mondială. De aceea și cererile la export sînt foarte mari. Am reamintit aceste amănunte pentru a se vedea în ce efort de gîndire tehnică s-a angajat colectivul nostru.— Pe lîngă modernizările prevăzute în planul tehnic, toate sortimentele noastre destinate exportului sînt proiectate și fabricate în variantele constructive cerute de beneficiarii străini. Și trebuie precizat că unii dintre ei cer modificarea completă a unor tipuri de mașini. Noi, firește, nu refuzăm.pe-w« meni, facem totul pentru produsele noastre să de succesul meritat mondială.Pentru aceasta, se la F.M.U.A.B. nu se fac mii de eforturi, de gîndire tehnică. Din inițiativa comitetului de partid s-a trecut în toată fabrica la o temeinică analiză a modului in care sînt încărcate mașinile și utilajele pe cele trei schimburi, cum este folosit spațiul de producție construit ; s-au luat multe măsuri pentru creșterea productivității muncii, pentru mai buna gospodărire a materiilor prime și materialelor, pentru utilizarea intensivă a timpului de lucru, și a mijloacelor fixe. Organizația U.T.C., cum mai spuneam, acționează în principal în direcția perfecționării pregătirii profesionale a tinerilor și întărirea disciplinei lor în producție. Rezultatele sînt bune, deși greutățile — multe dintre ele independente de fabrică — n-au fost cu totul eliminate. Am notat printre altele o sesizare a conducerii fabricii, de-a dreptul incredibilă. Două mașini stau de cinci luni în montaj și nu pot fi expediate beneficiarului pentru că MAȘINIMPORT n-a reușit în tot acest timp să se clarifice cu sine în problema contului din care trebuie plătite cîteva piese comandate Ia import și care de altminteri, tot de atunci așteaptă să fie ridicate.— Birocrația de la Mașinim- port este, se vede, greu de lecuit, apreciază inginerul Ilies- cu. Din lipsa lor de operativitate, economia națională pierde, în

case bucure pe piațaînțelege,econo-

(Urmare din pag. I)I Tînărul acesta, șef al unei• chipe de sudori, el însuși
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e- o flacără mobilizatoare în cadrul colectivului său pentru respectarea graficelor, pentru intensificarea eforturilor, vorbește cu pasiune despre propria-i pasiune și despre travaliul său de a isca focul pasiunii în cei din jur, în sufletele a sute de tineri care au venit și încă mai vin la el pentru a învăța meserie. Îmi dau însă repede seama că acei tineri din jurul său nu învață de la el numai meserie. Ci și știința de a gîndi limpede, robust, puterea de a avea curaj, pasiunea de a fi cinstit și bogat sufletește. Nu de puține ori Da- Irie a purtat adevărate bătălii pentru o mai bună organizare a muncii pe vapor. Și-a spus totdeauna părerea deschis, limpede, dar a avut grijă în același timp să învețe pentru a deveni cel mai bun sudor, să-și sporească autoexigență.— E adevărat, spune Darie referindu-se la fluctuație, la noi se lucrează în condiții ceva mai grele, dar omul nu trebuie să fie laș, să fugă. Cel ce lucrează aici are multe motive mîndrie i măi, îmi spun eu sine, vasul acesta va pleca India sau în China. Poate Imai veni pe aici, dacă nu acum, peste 10 ani, să-l mai văd și eu. Oricum, știu că undeva el e de folos oamenilor, străbate mări și oceane, infruntă furtuni, e un sol al sufletului meu. Și asta nu-i deloc puțin.Darie e un romantic. Privirea

I
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de în în va

va-cazul la care ne referim, lori de nerecuperat.Neajunsuri permanente ează colectivului acestei fabrici și uzina vecină — „23 August“ —, care cu toate promisiunile repetate nu reușește să livreze la timp piesele turnate contractate. Iar Institutul pentru automatizări întîrzie cu aceeași regularitate livrafea echipamentului pentru mașinile cu comenzi numerice și cele cu afi- șaje de cote. Oricît de mari ar fi eforturile muncitorilor și specialiștilor Fabricii-de mașini-unelte și agregate, ele nu vor putea suplini eforturile pe care trebuie să le depună la rînd 11 lor cei. avizați, în onorarea la timp ă'Vo'fit.ra'cțelor semnate cu propria mină.

cre-

ROMULUS LAL
Foto : GHEORGHE CUCU
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• ÎNTREPRINDERILE industriale DIN JUDEȚUL 
MARAMUREȘ înregistrează zi de zi succese de prestigiu în activitatea lor. Astfel, producția marfă suplimentară realizată în lunile ianuarie și februarie a fost evaluată la peste 25 milioane lei. Comparativ cu perioada corespunzătoare a primului an al cincinalului, producția suplimentară realizată în primele două luni ale acestui an s-a dublat. O contribuție de seamă la a- cest succes l-au adus minerii de la Herja, Ilba și Nistru, metalurgiștii și chimiștii băi- măreni, precum și muncitorii forestieri din Tîrgu Lăpuș și Sighetu Marmației.

• UNITĂȚILE MINISTE
RULUI CONSTRUCȚIILOR 
INDUSTRIALE și-au îndeplinit sarcinile ce le reveneau în lunile ianuarie și februarie, realizînd 14,2 la sută din planul pe 1973 de lucrări de construcții-montaj. în această perioadă au fost date în producție 22 noi obiective, din care 5 în avans față de grafice. Cel mai important volum de lucrări a fost executat pe șantierele trusturilor din Timișoara. municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej, Constanța și Cluj.

ION PROFIRA și GHEORGHE GAULEA — doi tineri din secția montaj, două nume de prestigiu în colectivul fabricii.
lui limpede parcă arde acum. De la flacăra lui vine să-și a- prindă flacăra un alt sudor, mai tînăr, loan Eftimie. Pe cînd a- vea 7 ani, în 1955, a venit aici în șantier și atunci, printre ceilalți constructori l-a zărit și pe Darie Cristea. In acea zi tatăl lui Eftimie, muncitor aici, în șantier, tîmplar naval, le-a zis celor doi frați gemeni Dumitru și Eftimie ! „Haideți cu mine în șantier. Are loc o lansare. Să vedeți și voi“. Nu bănuiau pe atunci cei doi frați că peste ani și ani, vor călca pe urmele ta-

sudat și eu o bună parte din corpul său.Flacăra sa a fost aprinsă de la flacăra tatălui său, de aceea pasiunea lui Eftimie loan pentru nave arde puternic. Cobor de pe mineralierul de 15 000 tdw și întreb de un alt romantic, de un tînăr inginer pe care îl știu din alte împrejurări ca avind aceeași pasiune, poate și mai puternică, pentru nave.— A, e vorba de ing. Ungu- reanu, cel ce se ocupă de vaporașe.— Da, pe el îl caut.

Stabilind ca sarcină îmbunătățirea calitativă a întregii activități astfel încît să se asigure creșterea continuă a eficienței la toate locurile de muncă, planul cincinal prevede pentru întreprinderile agricole de stat nivele de producție și indicatori economico-financiari cu menirea să determine valorificarea cit mai deplină a bazei tehnico- materiale de care se dispune. In perioada 1971—1975 întreprinderile agricole de stat vor trebui să realizeze. în medie, anual, o producție globală agricolă cu peste 63 la sută mai mare decit cea realizată în cincinalul anterior și o producție marfă cu 50 la sută superioară realizărilor din aceeași perioadă. Ce înseamnă acest lucru ? In primul rînd, înseamnă ridicarea nivelului producțiilor medii, la cote mai înalte. Adică, trebuie să realizăm o medie anuală — pe ansamblul întreprinderilor agricole de stat — 3100 kilograme grîu, 4 200 kilograme porumb boabe și 2100 kilograme floa- rea-soarelui la hectar, iar in zootehnie să obținem o medie de 2 950 litri lapte pe vacă furajată, 4 kilograme lînă de la fiecare oaie tunsă, 225 ouă de la fiecare găină, precum și randamente superioare celor realizate în cincinalul anterior la producția de carne de taurină, de porc și pasăre. Aceste realizări trebuie obținute în condițiile reducerii — față de nivelul realizărilor anului 1970 — cu 65 de lei a cheltuielilor la mia de lei producție-marfă, a* creșterii productivității muncii pe salariat într-un ritm mediu anual cu 9,3 la sută, superior realizărilor din perioada realizării cincinalului precedent.îndeplinirea exemplară a a- cestor prevederi preocupă în mod deosebit pe toți lucrătorii din unitățile agricole de stat. In acest sens, 1973 este decretat ca fiind anul în care trebuie să obținem ca producții medii la nivelul sau apropiate de recordurile înregistrate de fruntașe. Pentru că, așa subliniat în recentele ale salariaților,' stă înmultor unități să obțină incă din acest an producțiile medii propuse pentru ultimul an al cincinalului. Multe întreprinderi, și nu mai vorbesc de ferme, au obținut aceste cote ale producțiilor medii chiar de anul trecut. întreprinderile agricole din județul Ialomița, de pildă, au obținut pe întreaga suprafață semănată cu grîu — 39 000 de hectare — o producție medie de3 760 de kilograme, iar I.A.S. Șemlac, județul Arad, a realizat4 632 de kilograme ; colectivul de muncă al I.A.S. Gearmata a încheiat bilanțul la cultura porumbului cu o recoltă medie de 6104 kilograme boabe ; I.A.S. Chirnogi, județul Ilfov, a raportat 2 075 kilograme soia la hectar, iar I.A.S. Miroslava, județul Iași, a înregistrat 3 750 litri lapte de la fiecare vacă furajată. Aceste realizări reflectă atît rezervele de creștere a pro-

unitățile cum s-a adunări puterea

ale reduse la scară etc. A vrut să se facă marinar, dar părinții nu i-au dat voie. Atunci s-a hotărît să vină la Facultatea de construcții navale de la Galați. Părinții l-au urmat, s-au mutat și ei ia Galați. A absolvit facultatea acum 4 ani, dar în fiecare zi, după ce se întoarce de la șantier, lucrează la navomodele. A participat la 2 concursuri republicane, anul acesta se prezintă la faza națională cu un hidroglisor de viteză, face parte din clubul sportiv „Politehnica“ Galați.

ducției de care dispunem, cit și eforturile necesare a fi depuse pentru valorificarea acestora, e- fOrturi care vor fi axate cu precădere pe folosirea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în vederea preîntîmpinării influențelor nefavorabile ale factorilor naturali în scopul asigurării unor producții mai mari, stabile și eficiente din punct de vedere economic. Ne străduim să ajungem la realizarea tonei de grîu cu un consum de cel mult 7 ore/om, a celei de porumb boabe cu 18 ore/om, a tonei de struguri cu o investiție de 230 ore/om, a hectolitrului de lapte cu 4 ore/om iar a tonei de carne ore/om. nu sînt măsura nem, a ducție existent, a. experienței și pregătirii cadrelor care lucrează în rețeaua întreprinderilor agricole de stat. Iar măsurile tehnico-organizatorice adoptate, convingerea că succesele nu se creează în birouri, ci prin muncă efectiv și științific desfășurată direct în sectoarele de producție, constituie piloni esențiali în acțiunea de intensificare a producțiilor, de rentabilizare a tuturor sectoarelor, a fiecărei activități desfășurată. Eforturi stăruitoare depunem în sensul pregătirii mijloacelor materiale și financiare în vederea evitării oricăror stagnări, întreruperi și pierderi de producție. Faptul că la această dată mașinile agricole ce vor lucra în campania de primăvară au fost puse în perfectă stare de funcționare, că suprafețele semănate cu grîu au fost fertilizate cu doze moderate de îngrășăminte chimice și că noile forme stimulatorii de organizare și retribuire a muncii vor fi generalizate în toate fermele ne dă garanția succesului potențial. Concomitent, forța mecanică și umană de care dispunem pe suprafețele tru irigații in rii canalelor

de porc cu 47 Sarcinile care ne revin ușoare, dar ele sînt pe dotării de care dispu- potențialului de pro-

de stat crește- a pro- nivelul reușită

este concentrată amenajate pen- scopul desfundă- colmatate, alexecutării remedierilor impuse la rețeaua de conducte și agregatele utilizate ; sînt executate lucrări de drenare a apei în exces de pe suprafețele unde a- ceasta băltește. Eforturile sînt stimulate de calculul pe care noi l-am efectuat în condițiile fiecărei unități agricole și ferme i ce înseamnă rea cu numai 1 la sută ductivității muncii ? La Departamentului aceastăse materializează într-un cîștig de producție suplimentară în valoare de aproape un sfert de miliard de lei.In sectorul vegetal, avem înainte de toate în vedere utilizarea rațională și gospodărirea fondului funciar. In acest scop, măsurile inițiate în scopul extinderii suprafețelor destinate pentru irigații și de utilizarea rațională a acestora, de cîștigare a noi suprafețe de teren prin lucrări hidroameliorative vor fi
un cargou de 4 500 tdw, dar vîntul nu slăbea de loc de patru zile, însă termenul de livrare al navei se cerea respectat.— Ne trebuie vînt sub 2,5 m/s, îmi spunea atunci. Proba nu durează decît o oră și jumătate, maximum două, dar se impun anumite condiții meteo. Pîndim de patru zile aici, în mijlocul bazinului, o slăbire a vîntului. Nava e pregătită dar...Avea același zîmbet fragil în colțul gurii și după patru de nesomn, de așteptare, zile de

Oameni cu flăcări in mîini
•tălui lor, ca muncitori aici, în șantierul naval. Așa cum nici tatăl lor nu a bănuit, atunci cînd, mai la început de secol, într-o zi de vară, bătrînul său bunicul lui Dumitru și Eftimie, muncitor aici, l-a luat de mînă și i-a zis : „Hal, copile, cu mine în șantier să vezi și tu cum se face o barcă". Pe atunci se făceau bărci. Acum Dumitru, Eftimie și tatăl lor lucrează la vase de 15 000 tdw. îstoria acestei familii acoperă în întregime, ca durată, istoria șantierului naval din Galați. Eftimie știe asta— Și acum, cînd se lansează un vas, încerc aceleași emoții. Ba poate mai mari, fiindcă la acest vas am lucrat și eu, am

corp.— E șeful atelierului Dăm un telefon și...Apare tînărul inginer Ion Ungureanu, svelt, • cu privire ageră, cu un zîmbet fragil în colțul gurii.— Nu înțeleg, îi spun, de ce acum, cînd construiești nave adevărate, reale, cargouri, mineraliere de mii de tone, te mai ocupi cu vaporașe, cu navo- modelism.îmi povestește menținîndu-și zîmbetul fragil în colțul gurii. A început în 1953, la Reșița, la casa pionierilor. A fost primul care a construit navomodelele la Reșița. Le încerca la baraj, la Văliug, la 20 km de Reșița. A lucrat navomodele de toate categoriile i veliere. autopropulsate, modele de nave re-

— Cum să-ți explic continuarea acestor preocupări ? 1 se întoarce la întrebarea mea inginerul Ion Ungureanu. Vezi, de obicei, pasiunile acestea sînt în afara meseriei pe care o practici. Dar în cazul meu meseria de bază a venit ca urmare a pasiunii. Tocmai de aceea pasiunea nu mi-a fost anulată, nu a suferit nici o clipă, ci s-a amplificat.Un om care se află toată ziua între nave t și la slujbă și acasă. Pasiunea îi menține mereu privirea ageră, îi înfrumusețează într-un chip aparte fiecare zi, întreaga tinerețe. Mi-1 amintesc și din niște zile de la începutul acestui an, cînd nu prea a dat pe acasă : trebuia să facă proba de stabilitate la

de apă în mijlocul apeilipsă <(pe navă, în cursul probei de stabilitate, nu e permis nici un lichid) același zîmbet care ilumina și pe care i-1 surprind de cîte ori își privește micile vaporașe pe care acasă, în mera sa de lucru, le atîrnă lui capepereți.— Pe l-ați văzut ?— Era dimineață acum...De trei ore îl căutăm pe tînărul inginer Ion Șerban. Dumnealui e dispecer, ieri a fost în cursă de probă pînă la Tulcea cu un vas, mîine va pleca din nou, tot în probe, dar de data asta pe mare. Toți îl cunosc, toți spun că l-au văzut, dar nu e de găsit. Vasele sînt multe,

inginerul Șerban nupe 615, dar

dublate de acțiuni întreprinse in sensul elaborării, perfecționării și aplicării unor tehnologii diferențiate care să asigure utilizarea cit mai deplină a potențialului de producție al solului. Vor fi extinse schemele cele mai optime de fertilizare și ier- bicidare, precum și de utilizare rațională a mijloacelor materiale și bănești destinate producției. Cu sprijinul institutelor de cercetări, vor fi alcătuite scheme corespunzătoare care să conducă la utilizarea deplină a capacității tractoarelor și mașinilor agricole.Ca cel de-al doilea important sector de activitate al întreprinderilor agricole de stat — zootehnia beneficiază de un program adecvat de măsuri menit să conducă la finalizarea procesului de redresare tehnică economică. încă din acest creșterea animalelor se va dica, din punct de vedere producțiilor și eficienței, la velul sarcinilor stabilite planul cincinal, al performanțelor atinse de unitățile fruntașe, în acest sens asigurarea unui riguros caracter științific al producției, reproducției și furajării, îmbunătățirea hotărîtă a stării sanitar-veterinare și administrarea chibzuită a fondurilor disponibile, constituie premisele necesare pentru asigurarea eficienței tehnice și economice a producției. In procesul de concentrare a producției și de specializare a unităților —care va fi continuat — se va a- corda o atenție deosebită, dimensionării optime pentru a evita cazurile de gigantism care s-au dovedit ineficiente. Se va reuși-" astfel ca spațiile de cazare să fie mai economic proiectate, realizîndu-se reducerea investiției specifice și a cotei de amortizare în structura cheltuielilor. Iar elaborarea și aplicarea unor tehnologii fundamentate științific va asigura scurtarea ciclului de producție (la îngrășat), și utilizarea rațională a fondului de furaje.Oricît de cuprinzătoare și bine întocmite ar fi planurile de producție, venituri și oricît de chibzuite ar rile inițiate, cadrele factorul hotărîtor care ză traducerea în viață prevederilor de plan. Iar întreprinderile agricole de stat dispun de cadre devotate, cu multă experiență, capabile de eforturi pe măsura solicitării producției. Și, pentru că aproape jumătate dintre salariații noștri sînt tineri consider că entuziasmul specific virstei, pregătirea profesională bună, dorința de afirmare, îmbinate cu experiența vîrstnicilor se vor finaliza în reușite care să ridice prestigiul întreprinderilor agricole de stat, să asigure obținerea unor rezultate, în toate sectoarele de producție, la nivelul celor înregistrate în țările cu agricultură dezvoltată» și, implicit, să însemne îndeplinirea exemplară a prevederilor planului cincinal.

Și an rial ni- prin

cheltuieli, fi măsu- constituie garantea- a tuturor

sînt mari, cu multe încăperi, cu multe aparate care se cer verificate înainte de a pleca într-o nouă cursă. In sfîrșit, îl găsim.— Și uite așa, începe cu simulată candoare tînărul inginer Ion Șerban, muncești la un vapor trei-patru luni de zile și într-o zi vezi că se mișcă, că merge. Ieri am fost pînă la Tulcea și înapoi cu un rollou- rcllof, totul a mers bine, mîine seară imbarcăm și comisia de recepție, și facem un voiaj pe mare timp de trei zile. Vom stabili regimul motorului la sarcini, vom verifica instalațiile, apoi vom invita comisia de recepție să-l ia în primire, să semneze formele. Vasul e pentru client străin, pentru export.— Aveți emoții ?— In fiecare cursă emoții. Dar de fiecare am revenit în șantier posibilitatea să le strig care mă a.„cpiau , ua»uur, vasul este bun ! Aveți mîini de aur.Cînd Șerban șantier Flacăra tea, a lui Eftimie loan, a Inginerului Ion Ungureanu care a vrut cîndva să se facă marinar și care trăiește toată ziua printre nave, înconjurat de ele, flacăra lor are nevoie de veștile bune aduse de inginerul Șerban i fraților, vasul este bun. Aveți mîini de aur. Au nevoie toți romanticii de aici, miile de romantici de la șantierul naval din Galați.

am avut dată cînd am avut celor așteptau i fraților,pleacă tînărul inginer în cursă, toți cei din știu, toți îl așteaptă- pasiunii lui Darie Criș-
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A TRANSMITE CUNOȘTINȚE
A FORMA CONȘTIINȚE

CRONICA FILMULUI

N. IONITÄ propagandist — Buzău : „Sînt _______ în cadrul învăță- mintului politic-ideologic U.T.C. ți aș vrea să vă cunosc părerea în privința organizării procesului de formare a convingerilor comuniste, Înaintate a a unei atitudini tinerilor“.
Este un adevăr fundamental acela că socialismul multilateral dezvoltat se întemeiază pe un om multilateral format, nu poate fi decît opera unei asemenea personalități — creatorul dar și creația acestei orînduiri. Omul multilateral format și societatea socialistă multilateral dezvoltată se plămădesc reciproc într-o interacțiune dialectică, corespund reciproc într-o unitate dialectică. Aceasta impune luarea tuturor măsurilor pentru intensificarea activității ideologice și educative spre a ridica condiția noastră la nivelul exigențelor mereu sporite ale dezvoltării sociale.Se poate afirma că formarea convingerilor comuniste ale tinerilor este principalul indicator al eficienței activității politico-educative, barometrul calității muncii unui propagandist.Procesul formării convingerilor comuniste este o profundă metamorfoză spirituală care începe cu momentul cunoașterii și se finalizează în acțiuni practice și atitudini noi.în concepția partidului nostru, conștiința socialistă presupune temeinice cunoștințe culturale. științifice, tehnice, precum și însușirea concepției filozofice marxiste despre lume și societate, concepție pe care se întemeiază în mod creator politica P.C.R. Din această perspectivă. în conținutul noțiunii de conștiință capătă o pondere mai mare elementul de cunoaștere și este și firesc să fie așa, ținînd seama de dezvoltarea fără precedent a științei și tehnicii contemporane, a culturii, de volumul imens de cunoștințe acumulate de omenire.Documentele partidului nostru subliniază ca pe un deziderat al întregii activități educative formarea atitudinilor cetățenești Înaintate. Fără aceasta conștiința socialistă ar însemna destul de puțin, n-ar avea o funcție dinamizatoare, n-ar reprezenta o sursă de energie creatoare, de perfecționare și autoperfecțio- nare. Prin Însuși conținutul ei, conștiința socialistă are o struc-
FORME DE ÎMBOGĂȚIRE

In cadrul preocupărilor de Îmbogățire și perfecționare a activității cultural-educative în mediul rural, au luat ființă numeroase școli comunale, repre- zentînd noi forme de răspîndi- re a cunoștințelor social-politice și științifice. Rezultate ca urmare a unei frumoase inițiative a județului Argeș, aceste școli s-au extins și în comunele din Vrancea, Gorj și în alte localități din țară. Activitatea lor se remarcă printr-o pronunțată orientare spre probleme actuale ale vieții politice, economice și cultural-științifice. In acest sens, programul lor cuprinde o serie de activități practice, cursuri a căror tematică răspunde unor necesități locale din diverse domenii : agricultură, zootehnie, pomicultură etc., evidențiază totodată locul și contribuția comunei sau a județului respectiv la opera de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate etc.(Agerpres) 
ORIENTARE

(Urmare din pag. Z)

să îmbrace o salopetă, să fie murdar pe mîini 
muncească intr-o hală imensă la o mașină

târî pe cineva 
de unsoare și 
mai mult sau __ . .
țelegerii mult mai grave decit această înțelegere pornită din- 
tr-un anumit conținut al muncii celor în preajma cărora s-a 
aflat „subiectul", dintr-o anumită concepție despre viață 
trăită dincolo de timpul de muncă și de educație, dar și din 
observarea trunchiată a măsurii autorealizării omenești și a 
prilejurilor intîlnite în viață pentru dezvoltarea ca om. Pro
cesul atragerii către o nouă și dreaptă 'înțelegere a unui 
însemnat număr de tineri, ce-au moștenit sau au căpătat cre
dința fericirii și a bunăstării numai prin cîștigarea unei con
diții de intelectual cu patalama la mină - credință sinceră, 
cinstită, în nici un caz de ignorat sau de bagatelizat - cu
noaște, in multe cazuri, atunci cînd educația profesională și 
orientarea profesională a trecut prin sincope, prin indiferențe 
și bîjbiieli, o cale întortocheată și cu rezultate îndoielnice. 
Educația prin muncă și pentru muncă este o formulă frumoasă 
și justificată de o serie de măsuri sociale și politice, dar 
asta nu înseamnă totuși că o dată ciclul încheiat s-a obținut, 
totdeauna și sensibilizarea nu numai a crustei individului, ci 
a întregii sale alcătuiri. O orientare profesională bine con
dusă, atentă la psihologii și aptitudini, la care și-a adus apor
tul familia, școala, organizația de tineret va reuși să prevină 
greșelile și, traumatismele și va dărui societății un om sigur 
de sine, cu o meserie temeinic însușită, cu convingeri lim
pezi, cu sentimentul datoriei și al responsabilității. Nu intru 
în amănuntele educației și orientării profesionale, este treaba 
specialiștilor, observ însă că, trecute în activitatea practică 
a unor pedagogi, principiile, lipsite de încărcătura lor con
cretă, grea, lămuritoare de viață, sînt insuficiente, că din 
prea mare încredere in rațiunea și necesitatea lor ei uită cîte- 
odată că ele sînt întoarse către niște oameni tineri, cruzi su
fletește, incorigibili visători, și că aplicarea lor mecanică, 
nediferențiată, în stil de campanie, riscă să se transforme 
în prilejuri nefericite pentru dezvoltarea lor că oameni. Pro
movarea, stimularea, organizarea complexului de măsuri pre
supus de orientarea profesională, (prin condițiile sociale și 
culturale care sînt create de către partidul și statul nostru) 
reprezintă, desigur, soluția generală a unei necesități, dar 
orientarea profesională propriu-zisă a tinerei generații se pe
trece individual, la nivelul familiei, al școlii, al organizației 
de tineret, și aici începe să fie important fiecare cuvînt rostit, 
fiecare îndemn, fiecare promisiune.

să
mai puțin complicată. Există prăbușiri ale în-

tură rațională științifică, dar și finalități profund umaniste. Astfel înțeleasă, conștiința socialistă se dovedește a fi unitatea dialectică dintre cele două dimensiuni fundamentale care polarizează bogăția spirituală a omului societății socialiste multilateral dezvoltate — profesionalul și politicul.Formarea convingerilor comuniste antrenează astfel întreaga structură a conștiinței socialiste, presupune transfor
ÎN SPRIJINUL PARTICIPANȚILOR LA

ÎNVĂȚĂMÎNTUL POLITICO-IDEOLOGIC UT.C.

mări la toate nivelele sale, dar într-un sens precizat, coordonat, determinat de necesitățile și exigențele procesului de e- ducare comunistă a maselor, a tinerei generații. Intre procesul educativ si structura conștiinței socialiste există o unitate dialectică ce explică esența muncii educative, însăși traiectoria procesului educativ. Acest „traseu“ educațional, procesul formării convingerilor oomuniste, l-am putea reda în felul următor i a) o temeinică instrucție științifică și tehnică profesională, însușirea concepției științifice marxist-leniniste a partidului nostru despre lume și viață, a legilor dezvoltării sociale și capacitatea de a le folosi ; b) transformarea acestui sumum de cunoștințe, a faptelor de cunoaștere în fapte de conștiință, ca parte componentă a conștiinței vii a tinerilor, adică Întregirea

EDUCATIVE IN MEDIUL RURAL

nivelului cultural șl

t ACTIVITĂȚII CULTURAL

Mai mult de 500 de tinere 
din întreprinderile și institu
țiile sibiene frecventează la 
Casa de cidtură a tineretului 
cercul de croitorie condus de 
instructoarea Rodica Devan.

Foto: O. PLECAN 

științific cu o înaltă conștiință politică revoluționară, bazată pe o pregătire politică și ideologică intensă ; c) consolidarea și statornicirea ideilor și idealurilor socialiste, prin influențarea și antrenarea complexului de factori psihici, afectiv-volitivi, a sentimentelor și trăirilor ; d) schimbarea de atitudini, formarea de atitudini noi în și prin procesul practicii sociale. în și prin muncă și pe baza exemplului pozitiv. înaintat.

Desigur, pe marginea acestei structuri a procesului formării convingerilor comuniste se poate discuta mai pe larg. Dar ceea ce se impune observației, în primu) rînd, este faptul că cele patru aspecte menționate nu sînt etape succesive ale u- nui ciclu educativ, ci laturi ale unei aceleiași acțiuni educative și politice, laturi aflate într-o logică interioară al cărei sens arată efectul., rezultatul urmărit de o asemenea activitate, și anume statornicirea convingerilor comuniste și formarea de atitudini noi. înaintate. Astfel privită, structura propusă învederează necesitatea unei metodologii unitare de acțiune educativă, prin care tineretul — văzut nu numai ca o- biect, ci și ca subiect al educației — să fie cointeresat, să fie integrat și să colaboreze la propria sa educație.Toate acestea necesară

Sînt expoziții în care omul și mai puțin specialistul din noi se simte puțin iritat de stridența viziunii, se .simte jignit de copilăroasele capricii ale liniei, ale compoziției, suspectează, cum să vă spun, ipocrizia culorilor ce vor să se substituie parcă pe furiș, în glumă, ideii, temei inițiale, culori ce vor să ne convingă de faptul că e mai dulce să subordonezi (chiar dacă nu ține neapărat s-o spună cineva cu voce tare) decît să fii subordonat. Cum vine asta ? Un gri poate fi demagog, un galben evazionist, un violet perfid, un roz carierist ? Culoarea e doar materie, culoarea-i doar mijlocul prin care artistul face sensibilă o viziune, ceva ce el a trăit și văzut, ceva ce l-a impresionat (desuet cuvînt ') și ce nu poate fi exprimat de el mai convingător decît așa, în dreptunghiul acela de pînză, pe suprafața căruia pigmentul se trezește la o viață nebănuită. Dacă vezi o pată mare galbenă, te gîndești. logic, la o holdă mare, bogată, cu producție record la hectar (cum o recomandă de altfel și titlul) și nu la alte bazaconii. Mai mult, ar fi bine s_ă vezi chiar spicele, spicele cît vrabia sub unduirea vîntului, secerători pierdute la orizont, drumuri și poțeci ascunse ochiului de vegetație și altele încă, și încă., după posibilități. Dacă un pictor îți propune un anume chip cu trăsături precise, realist Imaginate, o anume costumație pentru o personalitate istorică care a trăit acum vreo două mii de ani, să zicem, tot ceea ce îți mai rămîne de făcut e să crezi. Altfel se știe ce riști. Taxarea de Ignorant sau de răuvoitor. Dacă nu ai complexe, dacă recunoști că ești un pic ignorant, dacă nu te cunoști răuvoitor, cine fabulează totuși, căci fabulație se cheamă, nu, a privi la un semn în văzduh, pînă la sleire, și a recunoaște, sfîrșit de oboseală, de teamă, de îndoială că într-adevăr norul acela albi- cios este sfîntul Ioan Gură de Aur purtat în lectică pe umeri pufoși de porumbei ce împarte în stînga și-n dreapta, cuvîntul divin ? Dacă materia e sinceră (cum o să susțină o bucată de lemn că e platină ?), dacă artistul e de asemenea sincer (se înșeală uneori doar, și asta în cazuri extrem de rare), atunci cine minte ? Nu cumva „mincinoșii sîntem noi, cum scrie 

intensificarea și împrospătarea muncii politico-educative, receptarea în cimpul ei de acțiune a unui conținut de idei tot mai bogat și string legat de marile probleme ale evoluției societății noastre, de .interesele și preocupările tineretului nostru, de universul sufletesc al fiecărui tînăr. Pentru a-i sprijini pe tineri și pentru ca propagandistul să cunoască profund politica științifică și creatoare a partidului este nevoie de pricepere, de calități pedagogice, de o temeinică pregătire poli- tică-ideologică. Pentru că în această privință se impun lămurirea sensului hotărîrilor ce se iau, a opiniilor politice ce se realizează în documentele de partid și de stat, explicarea argumentată a conținutului fiecărui document de partid, a importanței lui, precum și a drumului pe care l-a parcurs poporul nostru, sub conducerea P.C.R., pentru a se ajunge la realizările de azi ale socialismului, determinînd astfel înțelegerea exactă de către toți tinerii a datoriilor ce le revin în a prețui și dezvolta aceste realizări. a hotărârii de a munci neobosit pentru înfăptuirea programului partidului. Generalizarea dezbaterilor politice, a confruntărilor de opinii, inițierea, în cadrul învățămîntului politic-ideologic, a unor forme și modalități accesibile fiecărui tînăr. printr-un conținut bogat și variat, vor contribui la ridicarea nivelului politic, a conștiinței politice a tinerilor, la formarea trăsăturilor de mili- tanți comuniști.
PAMFIL NICHIȚELEA 

cercetător în cadrul 
Institutului de studii social-po- 
Utice fi istorice de pe lingă 

C.C. al P.C.R.

undeva Cesare Pavese, n-am văzut niciodată aceste lucruri, și care totuși știm de fir- a-păr care era culoarea centaurului sau culoarea ciorchinilor de struguri de pe pămînturile lui Icar“, noi care putem admite orice, noi care luăm numirea unui lucru drept adevărul Iui, noi care ne străduim, mai mult, să luminăm și pe alții cu privire la adevărul adevărului lui? Dar totul este absurd ! Să revenim cu picioarele pe pămînt! Să încheiem aici, cit mai e 
IN LOC DE CRONICA PLASTICĂ

AM VIZITAT
O EXPOZIȚIE
IMAGINARĂ...

timp, o discuție despre culori, o discuție tehnicistă deci, o discuție fără noimă, gratuită, falsă. Să începem vizionarea promisă.Revin în fiecare expoziție colectivă anumite personaje. In grupuri mari, mici sau ca individualități. Ele sînt cel mai a- desea numai sugerate. Un critic ar vedea In aceasta înclinația artei moderne către concentrare și lapidaritate, ce presupune exprimarea eliptică. Un necritic, Înțelege că arta nu ne poate enumera pe toți și acolo între atîtea mîini și picioare, atîția ochi risipiți pe cer, pe copaci, ascunși după case. Intre atîtea profil? ca țintele de tir, există și el. Masele sînt și eu — va zice — și va Îndrepta un gînd bun către artist. TI va seduce ideea de a fi eroul picturii, tocmai el, care era de mult convins că nu trăiește lucruri ex-

ADIO

LA TELEVIZIUNE

DEBUTUL UNUI DRAMATURG
FIZICIAN : Constantin Muntean^

Re-Tele- T.V.In

După ce a prezentat — cu o lună în urmă — premiera spectacolului cu piesa „Accidentul“ scrisă de regizorul Cristian Munteanu de la Teatrul radiofonic, lucrare distinsă cu premiul I la concursul de scenarii organizat de ~ dacția cultural-artistică a viziunii române, Teatrul oferă spectatorilor săi ziua de 6 martie premiera absolută a spectacolului cu piesa „Iubirea mea cu zurgălăi" de Constantin Munteanu, lucrare căreia la concursul sus- amintit i s-a conferit premiul II. Autorul este un tînăr licențiat în fizică, care lucrează de trei ani ca inginer tehnolog la Uzina de fibre sintetice Săvi- nești. Intrucît concursul de scenarii ediția 1972 i-a prilejuit un debut, as zice fericit, în dramaturgie, l-am invitat — în preajma premierei — să ne răspundă la cîteva— Trebuie să debutul dvs., al nuit infinit mai și simbolurile decît cu literele și metaforele, este oarecum neobișnuit. Ne-ar interesa, deci, să ne spuneți în ce mod ați parcurs drumul de la fizică la dramaturgie.— Nu știu, cred că răspunsul ar trebui concretizat numai în cîteva cuvinte. Mai detaliat, însă, am început prin a scrie poezie (care nu a fost încercări de proză...— Publicate ?— Nu. Cu totul mi-au apărut două revista „Amfiteatru" 

întrebări. recunoașteți că unui om obiș- mult cu cifrele

publicată).
întâmplător parodii în _ „rmijiiieau-u ■ pe vremea cînd eram student. Tot în perioada studenției am început să merg din ce în ce mai des la teatru. Aș putea spune că participam la spectacole ----------mai regulat chiar cursuri. Cred că am eași revelație ca și engleză Sheilla Daudy („Gustul mierii“) : în anul 1968, după ter-

aproape decît la trăit ace- autoarea
traordinare. Artiștii, e normal, ne văd altfel, surprind esența existenței și condiției noastre. Iată de pildă patru personaje firave, pămîntii, cîntînd la fluier, ceva diafan (Mozart sau Händel), intitulate „Quartetul țapinarilor“. Dacă i-ar fi spus cineva că patru țapinari ar fi alcătuit o mică formație de cameră nu s-ar fi mirat prea tare. II extaziază însă descoperirea pictorului. Noi facem lucruri nemaivăzute fără să știm. Dacă m-ar înfățișa, și pe mine, șofer 

sau frezor cu o carte în mînă ? Și gîndul acesta îl tulbură, strecurîndu-i în trup o moleșea- lă și căldură plăcută, nemaiîn- cercată. Privi fascinat oameni într-un fel de mantii și hlamide sădind cu gesturi largi, sacerdotale, Eopaci (tabloul se intitula sobru „Studenți la muncă patriotică“). se opri în fața unei scene de familie cu bunici, copii și nepoți, reuniți în jurul unei măsuțe cu macrameu și vază cu trandafiri, sub care citi pe cartonașul alb : „Luptători“, trecu mai departe și salută amical (în gînd firește) vreo patru conductori de tren, colosali, cu șepci date pe ceafă și genți de dimensiunea unor containere. Vezi, mai zise el o dată, totul pornește de ia cunoașterea realității, de la pasiunea artistului de a răscoli mărunta noastră viață pe toate fețele pînă la descoperirea filonului aurifer. 

minarea unul spectaooi, am avut impresia că și eu pot scrie piese de teatru.-Și?— Am scris. Lucrările mele au suscitat — rînd pe rînd — interesul teatrelor din Iași, Arad si Bacău („Șerifii“), Satu Mare („Dezgustul meselor putrede“), Oradea („A fluierat în timpul e- vangheliei").— Vi s-au și reprezentat aceste piese ?— Nu. Au mers de flecare dată pînă la faza includerii în repertoriu dar... In prezent teatrele din Piatra Neamț și Arad au inclus în repertoriul stagiunii curente și vor începe curînd repetițiile cu piesa mea „Valea Rîsu- lui“, care redă sinuozitățile, căutările febrile ale tinerilor aflați In fața primelor examene ale vieții, respectiv modul în care se realizează ei (sau dimpotrivă !) determinat de anumiți factori, de influența mediului înconjurător ș-a.— Să înțeleg că hotărîrea u- nor teatre de a vă reprezenta piesele a fost influențată de succesul repurtat la concursul de scenarii de la televiziune ?— Nu. Ele luaseră decizia înainte de a afla rezultatul concursului.—Fiindcă a venit vorba despre concurs': care a fost în momentul în care lucrarea pe care ati obținut premiul II ?— Vestea mi-a fost dată de către o colegă de birou (care a urmărit emisiunea de televiziune în care s-au anunțat rezultatele concursului) într-o dimineață, cînd tocmai mă întorceam din instalație. Eram destul de obosit, așa că mi-au trebuit cîteva minute să mă reculeg, apoi, bineînțeles, să mă bucur. Cu atît mai mult cu cit lucrarea premiată într-un anume fel mă reprezintă.— Artistic sau autobiografic ?— Cu siguranță în ambele sensuri. Este o dezbatere pe

reacția dvs ati aflat că trimis-o a

Un lucru îl nemulțumește insă. De ce mai toți eroii sînt dezarticulați, de parcă ar fi material didactic pentru o lecție de anatomie, de ce sînt atît de strîmbi, de chinuiți, de contorsionați ? Unii sînt slabi ca mucenicii, unii au priviri de lunatici sau strigoi. Toți apar dintr-o tulbureală neagră-violetă de început sau de sfîrșit de lume. Din ce istorie vin, se întreba el, dintr-una în care muntele, apa, pădurea nu erau încă ce sînt? Din ce antologie a supliciilor au descins trupurile astea lungi, chinuite, de pe care carnea pică cu un pîrîit putred ? Cum să simuleze că Ie admiră, că le aduce un prinos de recunoștință, cînd nu simțea în fața lor decît o nesfîrșită milă ? Bine, 

suprarealiste revarsă ar- într-o vizi- da, funciar-

bine, ce s-ar fi Intlmplat dacă artiștii i-ar fi făcut frumoși, ca pe actorii de cinema ? Nici așa nu se poate. Iată în ce hățiș de întrebări inutile poate rătăci un profan. Un critic ar fi înțeles de la prima ochire, că anumiți artiști vădesc tendințe expresioniste. cubiste, etc, care, toate, se monios și cadențat une realistă (da, mente realistă).Se mai mira, de asemenea, de faptul că oriunde apărea o buluceală, o Înghesuială de oameni, apărea, matematic, în colțul din stînga al tabloului și cuvîntul „solidaritate“. Multă vreme se învîrti în jurul unei asemenea lucrări unde 4—5 oameni hidoși, cu fruntea cit degetul și maxilare de hipopotam își chinuiau membrele ca să nu lase un locșor gol între ei, să

Ce o fi spus Hemingway des
pre acest film realizat după pri
mul său roman de succes ? O fi 
contat ceva pentru ochii lui care 
văzuseră atîtea felul în care a 
ținut un regizor să facă din trans
punerea cinematografică a cărții 
sale o poveste atît de anostă ?

Charles Vidor, autorul filmu
lui, reușește cu un zel demn de o 
cauză mai hună să ne dovedeas
că și faptul că este un cineast 
mediocru fi realitatea că nu a în
țeles nimic din lectura romanu
lui. Pentru aceasta i-a trebuit un 
film a cărui proiecție durează 
două ore fi jumătate, timp în 
care după un început oarecum 
lucrat cu grijă pentru reconsti
tuirea luptelor de, pe frontul ita
lian fi a dezastrului militar de la

marginea activității șl vieții tinerilor angajați In uzine. Ce m-a surprins mai mult a fost că realitățile cotidiene din viața de uzină au suscitat atenția juriului.— Ați participat din repetiții ?
am fosto partecit — și filmările înregistrările pe platou.

la vreunaprezent a- din repe- mai ales în exterior
— Da,Ut la tiții, — laSi la _ ...Atât Ca autor, cit și în calitate de consultant, de specialitate ! Colaborarea mea, atît Cu regizoarea Letiția Popa, cît și cu întregul colectiv de actori (din care fac parte Vistrian Roman, Adina Popescu, Flavia Buref, Anda Călugăreanu, Ileana Cer- nat, Constantin Diplan, Ștefan Tapalagă, Constantin Bărbules- cu, Ion Rădulescu, Costel Constantinescu, George O- prina, Mircea Diaconu, Lu- chian Botez. Dorin Olteanu, Constantin Cristescu-Lungu, A- drian Pitiș, Elena Bog, George Ulmeni) a decurs bine. Nu pot spune că ne-am înțeles din priviri, ci din discuții cu totul și cu totul principiale, urmărind cu toții același țel : spectacolul ! E drept, la prima mea colaborare cu oameni de specialitate artistică mi-am dat seama că atît munca de actor, cît și — mai ales — profesia de regizor solicită o precizie matematică. Este lucrul care l-am admirat in primul rînd la regizoarea Le- titia Popa, eu cel care sînt învățat să lucrez de trei ani printre oameni pentru care precizia este esențială.— Proiecte ?— Evident, voi continua scriu. încerc să deja la ultimul man care, la fel rile mele, va fi rat în realitatea reia trăiesc.

să termin (sînt capitol) un roca toate lucră- puternic anco- în mijlocul că-
NAE COSMESCU

formeze un fel de zid chipurile. Mai toți aveau niște miini diforme, umflate, mai mari decît capul (semn al trudei ?) între degetele cărora se zăreau, neîndemînatic ținute, mucuri de țigări. Se învîrti și mormăi ceva neinteligibil. Un critic i-ar fi putut spune ceva despre fascinația măștii africane în pictură, despre „Domnișoarele din Avig- non“ a lui Picasso, cu care ar putea fi chiar comparată lucrarea etc.. etc.Un alt lucru îl uimi. Toate lucrările erau imense. Semănau cu panourife pictate de pe scenele teatrelor (vezi, nu cunoștea cuvîntul scenografie), semănau cu afișe mărite de cel puțin 10 ori. Poate că așa și trebuie. Cum aș privi un erou care să aibă înălțimea mea ? Cum aș privi un erou de 15 cm. ? Eroii trebuie să fie uriași, să-mi impună respect. Fiecare cu lumea lui. Statuile cu statuile, oamenii cu oamenii. E mai bine așa. Dar... unde s-a, pufea așeza asemenea lucrări ? Întrebarea asta, pragmatică cum ar zice un critic îl tortură multă vreme. Inventarie toate spațiile mari pe care le cunoștea și nicăieri nu descoperi ceva potrivit. Asta e, ce facem cu ele ? Doar n-o să ie înghesuim într-o magazie (oribilă idee ') să le ascundem undeva unde nimeni nu le mai poate vedea.înainte de a pleca mai aruncă o privire in sală. Erau multe lucruri acolo. Multe, diverse. Erau flori, interioare de artiști, acoperișuri de case, locomotive, mirifice, grădini orientale, cercuri imense da, da, așa, simple cercuri, șl toate oferite ca un dar, ca un omagiu. „Parcă ar fi o tombolă“, își zise, și se rușină brusc de propriul gînd. La urma urmelor, dă fiecare ce poate să facă mai bun, ce Înțelege că trebuie să dea De ziua mea nu mi-au adus niște rude mai simandicoase un aparat complicat de prăjit pîinea ? N-am ce face cu el, nu-mi place pîinea prăjită, dar am mulțumit frumos. De ce să fim meschini? Și apoi talentul, harul, nu se distribuie egal. Artiștii sînt și ei oameni, ca și noi. Sînt mai leneși și mai harnici, mai iuți la minte sau mai înceți, mai serioși ori mai glumeți, ș.a.m.d. Ieșii din expoziție enumerînd în gînd posibile categorii de artiști î pictori-pedanți, pictori- naivi, pictori-funcționari, pic- tori-executanți, pictori-ștren- gari, pictorl-ventuză, pictori...C. R. CONSTANTINESCU 

Capoletto urmează o dramoletă 
grosolan sentimentală ce ne în
dreptățește afirmația că regizo
rul nu a priceput textul cărții. 
De fapt, tot studiourile americane 
au mai realizat un fel de film 
biografic despre Hemingway de 
o desăvîrfită platitudine, film 
prezentat pe ecranele noastre fi 
reluat cu o puțin înțeleasă pio
șenie fi pe micul ecran, la tele- 
cinematecă. Dedicat tinereții scri
itorului el împrumuta multe si
tuații din romanul „Adio, arme“ 
falsificînd cu bună știință asperi
tățile realității, transformîndu-le 
pe registrul melodramatic al „ab
urilor fi „of“-urilor cinemato
grafice.

„Adio, arme“, ca film e la fel, 
ba chior îl precede în timp, ceea 
ce face să ne întrebăm asuvra 
oportunității achiziționării acestei 
pelicule realizate cu peste cinci
sprezece ani în urmă. Să fie 
„performanța“ interpretării celor 
doi protagoniști. Rock Hudson fi 
Jennifer Jones, de un cabotinism 
adjectivat, criteriul care a făcut 
posibilă prezentarea acestui fdm 
publicului nostru în 1973 ?

In interpretarea regizorală a 
lui Charles Vidor, textul din 
„Adio, arme“ e un fel de moho
reală, cu toate accentele patetis
mului galeș, cu toate cîrligele 
regizorale si actoricești ale svec- 
tacolului care trișează. In prima 
sa parte, filmul își revendică un 
merit extraartistic, episoadele de 
război au fost turnate chiar oe 
locurile în oare s-au petrecut e- 
venimentele în nord-estul Italiei. 
Cîțiva cunoscuți interpreți italie
ni, Vittorio de Sica, Alberto Sordi, 
Franco Interlenghi plus fig. rația 
numeroasă a combatanților'vrea 
să demonstreze grija pentru au
tenticitatea reconstituirii. Dar a- 
ceasta nu înseamnă nimic pentru 
că regizorul este interesat de a 
ne prezenta războiul mai mult ca 
o sursă de zgomote care deran
jează liniștea și mai ales sensibi
litatea eroului, tinărul locotenent 
Frédéric Henry. Cam aceasta-i 
motivația „păcii separate“, ca să 
nu spunem dezertării voluntaru
lui american care fuge cu o soră 
de spital în liniștea Elveției neu
tre, locul unde-fi consumă — în 
viziunea filmului — o dragoste 
de operetă al cărui final violent 
vrea să sublinieze vorbe de zile 
mari : tragedie si destin.

Romanul are pentru această 
fugă peste Alpi multe date care 
demonstrează că, departe de a fi 
«n personal tragic, locotenentul 
Frédéric Henry nu e decît un om 
care se plictisește repede, cînd. de 
război, cînd de dragoste. Există 
chiar fi un fragment cheie ce-i 
definește reacțiile : „Aici nu era 
război. Și atunci îmi dădui seama 
că pentru mine se terminase. Dar 
nu aveam sentimentul că se ter
minase chiar çu adevărat, 
simțeam ca un băiat, care se gîn- 
dește ce se întimplă la o anumită 
oră la. școală, oră de unde el a 
tras la fit“. Filmul lui Charles 
Vidor insistă obositor și inabil pe 
linia tragicului, încercind să teo
retizeze faptul că pe lume sini 
lucruri și mai rele decît. războiul, 
ba chiar face retorică ieftină pe 
tema „nici o moarte nu e hună“. 
Dar argumentele sînt aici minore 
și actorii mult sărăciți de har, 
Rock Hudson — în rolul princi
pal — e cel mai. neajutorat. Sin
gurii care nu-și dezmint buna re
putație sînt italienii ■ Vittorio de 
Sica și Alberto Sordi în rolurile 
maiorului Rinaldi și al preotului 
Galii.

Să fie numai reclamă on tă 
sau și subțire maliție prezentarea 
făcută pentru „Adio, arme“ în 
„Index de la cinématographie 
française — 1958“ • „în definitiv 
filmul se adresează mai mult ce
lor care iubesc frumoasele și 
dramaticele povești de dragoste“?

Mă

TUDOR STÄNESCU

INAUGURAREA
CENACLULUI ASOCIAȚIEI

SCRIITORILOR
BUCUREȘTENICapitală a fost inaugurat,In _luni Cenaclul Asociației scriitorilor bucureșteni, care își propune să stimuleze tinerele talente, să contribuie la desăvîr- șirea personalității lor artistice.Cenaclul are in vedere publicarea unor lucrări ale scriitorilor debutanti, organizarea de întilniri între creatori și cititori, simpozioane, dezbateri pe probleme literare.Relevăm faptul ca Asociația scriitorilor din București îndrumă, de asemenea, activitatea cenaclurilor literare ale elevilor bucureșteni, profesorilor de limbă și literatură română din județul Ilfov, autorilor de literatură științifico-fantastică Sub directa ei coordonare, se află, totodată. Societatea literară „Relief românesc“, în care activează majoritatea profesorilor de limbă și literatură română din București.Asociația dispune de o valoroasă arhivă fotografică literară, de o fonotecă cu înregistrări ale vocilor unor scriitori îndrăgiți, precum și o bibliotecă cu cărți purtînd autografele autorilor.Printre viitoarele acțiuni preconizate de Asociația bucureș- teană se înscriu dezbateri temele „Literatura actuală .... problemele realității noastre socialiste", „Literatura pentru copii", „Creația tinerilor scriitori afirmați în reviste și edituri", o suită de recitaluri destinate marilor scriitori Arghezi, Bla- ga, Călinescu, Labiș.Asociații ale scriitorilor mai activează la Brașov, Cluj, Iași, Tg. Mureș, și Timișoara.
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INTERVIUL ACORDAT
de președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU,
Televiziunii suedeze

(Vrmar» din pag. I)date, ele fiind strins legate de securitatea tuturor națiunilor, de pacea ți cooperarea în Europa.ÎNTREBARE !
Ați putea, domnule președinte, 

să ne vorbiți despre poziția 
României, cu privire la Conferin
ța de la Viena asupra reducerii 
reciproce și echilibrate a forțelor 
armate ? Este oare aceasta o pro
blemă care trebuie să fie discuta
tă numai de către unele așa-nu- 
mtte națiuni direct interesate ?

în general, cu participarea tuturor statelor.Doresc să fiu Înțeles clar, nu intenționăm în nici un fel să pretindem să semnăm angajamente care nu privesc România, ci considerăm că aceasta trebuie să o facă cei direct interesați. Dar apreciem că, fiind țară europeană, ne interesează — ca, de altfel, pe toate statele europene — ce măsuri se preconizează șl cum se va acționa pentru reducerea forțelor armate și lichidarea lor — mă refer la trupele străine — pentru dezarmare, ,pentru o mai bună securitate a tuturor statelor.

constituie astăzi poluarea mediu
lui cauzată de industrie și de 
unele aspecte ale unui nivel de 
trai ridicat. Ce face România — 
care se găsește încă în primele 
faze ale dezvoltării — pentru a 
evita greșelie țărilor mai avansa
te din punct de vedere indus
trial ?RĂSPUNS :

RĂSPUNS :România, ca șl alte țări socialiste, s-a pronunțat pentru participarea tuturor statelor europene la Conferința de la Viena cu privire la reducerea reciprocă și echilibrată a forțelor armate. Am adoptat această poziție considerînd că reducerea trupelor — cum se preconizează la Viena — șl, în general, pînă la urmă, retragerea definitivă a trupelor străine de pe teritoriile altor state și reducerea forțelor armate naționale, constituie o problemă care interesează deopotrivă toate statele continentului nostru. Desigur, în acest cadru general, pot fi abordate, așa cum se intenționează la Viena, unele probleme limitate, și a- nume reducerea trupelor de pe teritoriile țărilor din Europa centrală. Este și acesta un mod de abordare și noi îl conside- 1m util. Dar, chiar in acest ca- '-u, apreciem că este necesar a la discutarea acestor măsuri să participe toate țările europene care doresc aceasta.De aceea România dorește să ia parte la aceste lucrări, se pronunță pentru găsirea modalităților de a aborda și alte probleme privind dezangajarea militară și reducerea forțelor armate și dezarmarea în Europa,

INTREBAREî
România este a doua țară so

cialistă, după Iugoslavia, care a 
devenit membră a Fondului Mo
netar Internațional și a Băncii 
Mondiale (Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvol
tare). Ce considerente se află la 
baza deciziei dumneavoastră de 
a adera la aceste organizații ?

ci, altetre- țara sim-

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat președintelui Consiliului Redeșteptării Naționale al Republicii Ghana, IGNATIUS KUTU ACHEAMPONG, următoarea telegramă :Cu ocazia celei de-a XVI-a aniversări a proclamării independenței de stat a Republicii Ghana, îmi este plăcut ca, în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, precum și al meu personal, să transmit Excelenței Voastre, guvernului și poporului ghanez sincere felicitări și cele mai bune urări de noi succese, prosperitate și progres.îmi exprim dorința ca relațiile prietenești existente între Republica Socialistă România și Republica Ghana să se dezvolte tot mai mult, in interesul ambeHor noastre popoare, al păcii și cooperării internaționale.

drei, secretar al C.C. al P.C.R., Dumitru Turcuș, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R-, Dumitru Popa, ambasadorul României în R.P.D. Coreeană, de activiști de partid.Au fost de față Li Min Su, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, și membri ai ambasadei.

ce și a colaborării și cooperării tehnico-științifice între cele două țări.

Luni seara, a sosit in Capitală o delegație a Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, condusă de tovarășul Kim Dong Ghiu, membru al Comitetului Politic, secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român va

o vizită noastră, sosire, pe delegația de
de prietenie Inface țaraLa peni, nată Pană, membru al Executiv, al Prezidiului manent, secretar al Aurel Duca,
aeroportul Oto- a fost întîmpi- tovarășii Gheorghe Comitatului Per- _ C.C. al P.C.R., Aurel Duca, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., Ștefan An-

Luni după-amiază, vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a primit pe Herminio Garcia Lazo, adjunct al ministrului comerțului exterior al Cubei.Au participat Marin Trăistaru. adjunct al ministrului comerțului exterior. Radu Constanti- nescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică. Petre Ionescu, ambasadorul României la Havana.A fost prezent Nicolas Rodriguez Astiazarain, ambasadorul Republicii Cuba la București.în cursul întrevederii au fost evidențiate posibilitățile existente pentru dezvoltarea în continuare a relațiilor economi-

în urma tratativelor desfășurate la București, într-o atmosferă prietenească și de înțelegere reciprocă, luni au fost semnate acordurile comerciale și de plăți, pe perioada 1973— 1975 și Protocolul privind schimburile comerciale și plățile între Republica Socialistă România și Republica Cuba pe anul 1973.Luni după-amiază, a sosit In Capitală, Taieb Sambani, noul ambasador al Republicii Tunisiene în Republica Socialistă România.Colectivul dru Davila“ începere de tele Capitalei, prezentînd pînăla 27 martie o microstagiune bucureșteană.
Teatrului „Alexan- din Pitești este, cu luni seara, oaspe-

(Agerpres)

PENTOUI 
TIMPUL 

ÖV. LBIBEK.

RĂSPUNS:România se găsește într-un stadiu de intensă dezvoltare a economiei sale, de extindere a colaborării internaționale cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, de participare activă la diviziunea internațională a muncii. Este de înțeles că în aceste condiții este necesar de a participa la activitatea acelor organisme internaționale care sînt chemate să favorizeze schimburile internaționale, colaborarea între națiuni. Iată care au fost considerentele care au determinat hoțărîrea României de a adera la Fondul Monetar Internațional și la Banca Mondială.întrebare :
Vn din problemele cele mai 

alarmante din țările industriale o

într-adevâr, problema poluării mediului înconjurător a devenit una dintre cele mai pregnante în momentul de față. Dar ea este determinată nu numai de dezvoltarea industriei, după cum se știe, și de cauze.în ce privește România buie să menționez că și în noastră încep să se facățite unele influențe în această direcție. Avem în vedere să luăm o serie de măsuri care să preîntîmpine agravarea poluării mediului înconjurător. In acest scop o repartizare mai bună a industriei pe teritoriul țării — deci, împiedicarea concentrării sale în anumite zone — va putea să aducă o contribuție pozitivă la limitarea poluării.în același timp, elaborăm în prezent o iege generală cu privire la măsurile ce se impun — și se dovedesc necesare din experiența altor state — prin care sperăm să putem evita situațiile create în alte țări. Considerăm că activitatea planificată de dezvoltare a economiei va putea și aici să ajute la prevenirea accentuării poluării mediului înconjurător — deși doresc să menționez că această problemă nu poate fi soluționată numai de România. Consider că în ce privește Europa, aceasta constituie problema tuturor țărilor europene. De altfel, ea urmează să constituie o preocupare a viitoarei conferințe general-europene.Aș dori, în încheiere, să urez poporului suedez multă prosperitate, fericire și pace.

• Echipele de gimnastică ale României și-au încheiat turneul întreprins în S.U.A., cu o întrecere demonstrativă desfășurată la Denver, în compania școlii sportive de gimnastică din acâst oraș.în cadrul turneului s-au disputat, la Berkeley, și două în- tilniri oficiale între reprezentativele României și S.U.A. In meciul feminin, selecționata română a obținut victoria cu 185,85—185 puncte, iar în cel masculin au cîștigat gazdele cu 271,10—270,85 puncte. în ambele concursuri, la individual, pe primele locuri s-au clasat reprezentanții României, Alina Goreac și, respectiv, Dan Grecu.• Turneul internațional de fotbal de la Viareggio, rezervat echipelor de tineret, s-a încheiat cu victoria formației italiene Fiorentina, care în finală a învins cu scorul de 1—0 (după prelungiri) echipa Bologna.în partida pentru locurile 3—4, echipa Steaua București a întilnit formația engleză Crys- tal Palace. Practicînd un joc spectaculos și eficace, fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—0 (0—0), prin punctele marcate de Iovănescu și Prince (autogol).• Tenismenul american, Ji-mmy Connors. continuă seria succeselor în circuitul „Indoor“ american. învingător săptămîna trecută la Salisbury, Connors a cîștigat și turneul de la Hamp- ton, întrecîndu-1 in finala probei de simplu cu 4—6, 6—3,7—5, 6—3 pe românul Iile Năs- tase.

CÎND SE „RELAXEAZĂ66
••• SÄULE

DE SPORT Șl NU EIEV11Duminică, deci odihna, vinte de ordine. Dar nu cum, un secret pentru nimeni faptul că după o săptămină de efort a] minții cea mai formă de odihnă este un... efort. Un efort trupului, așa cum recomandă la ceastă epocă a sedentarismului,
relaxarea devin cu- mai constituie, de-a-bună al unison, in a- medici, psiho-

logi, fiziologi. Regulă cu atît mai valabilă, deci, pentru organismele fragede ale elevilor. Iată-ne, așadar, intr-o duminică dimineața, intr-o zi de odihnă cu alte cuvinte, incercind să constatăm în ce măsură este inteles acest lucru în unele din liceele Bucureștene.
FACEțl SPORT I (DACA... AVEJI 

UNDE Șl CIND)Am început cu... „tir. 1“, a- dică cu Liceul „Nicolae Băl- cescu“. în sala de sport — meciuri din campionatul școlar de baschet. Să fim bineințeleși, jucau echipe ale altor licee.— Unde sînt eleviî dumneavoastră ? — l-am întrebat pe profesorul de serviciu. Sosește un răspuns pe care, de altfel, îl prevedeam : „Echipele noastre joacă în sălile altor licee“.Același lucru și la „Spiru Ha- ret“. Deci sălile ocupate, curțile „găzduind“ rafale de vînt gonind fulgii de dă, să recunoaștem, nuîndemnau gîndui elevului

sport. Acest lucru îl făceau în schimb afișe gen : Elevi, în fiecare duminică dimineața, sportul trebuie să devină prietenul vostru“. De acord. Dar unde ? Cînd ? Deoarece din cî- te am, aflat sălile de sport urmau să se închidă odată cu fer-

iar reci zăpa- prea la

O dimineață de 
duminică 

prin liceele 
bucureștene

actualitatea 7

Și

iiîiîrii:?Stl)üüi»i• Un colectiv de specialiști de la Uzina de mecanică din Sinaia au definitivat o ginală tehnologie privind bricarea unor noi tipuri pompe de injecție pentru stalația hidraulică a tractoarelor românești „U-655", „U-650“, precum și a echipamentelor de injecție pentru tractorul de 80 c.p.• La întreprinderea de poduri metalice și prefabricate din beton Pitești se află în curs de realizare, pentru prima dată în țară, un nou tip de macara electrică, destinată ridicării locomotivelor de pe calea 'erată. în cursul acestui an vor fi realizate primele 16 agregate din noua serie.

Taxa lunară pentru participarea la aceste cercuri este de 50 lei, excepttnd Cenaclul iubitorilor de film (30 lei lunar). înscrierile se pot face lunea și vinerea între orele 17—19 bului, tel. 13 96 75. ții zilnic la tel. la sediul clu- Alte informali 98 68.
O. NEGRU
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EGOR BUL1CIOV Șl ALȚII s 
rulează la Lumina (orele 9: 11.15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ORGANIZAȚIA . rulează la 
Scala (orele 8,45; 11.15; 13,45; 
16,15; 18,45; 21,15), București (orele 
8,30; 11; 13.30, 16; 18.30; 21).

CUPA GLORIEI : rulează la 
Capitol (orele 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18.45; 20,45).

PE ARIPILE VÎNTULUI : ru
lează la Patria (orele 10; 14,30;
19.15) .

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează la 
Luceafărul (orele 8.30; 11; 13,30; 
16; 18,30 21), Festival (orele 8,45;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21) Favorit 
(orele 9,15; 11.30; 13.45; 16; 18,15;
20.30) .

MOARTEA REGELUI NEGRU : 
rulează la Giuleștl (orele 15,30; 
18. 20,30). înfrățirea Intre popoare 
(orele 15,30, 18; 20,15).

RĂZBOIUL LUI MURPHY : ru
lează la Central (orele 10; 12,30; 
15; 17,30: 20), Buzești (orele 15.30: 
18; 20,30).

ANDREI RUBLIOV : rulează la 
Sala Palatului (orele 16,15; 20.15), 
Doina (orele 16; 19.30).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Doina (orele 9,30; 11.30;
13.30) .

SECERA VtNTUL SĂLBATIC ! 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20.15).

IEGENDA LUI RUSTAM : ru
lează la Arta (orele 15.30; 18;
20.15) .

IN UMBRA VIOLENTEI ru
lează la Feroviar (orele 8.45; 11; 
13.15; 15.45; 18,15; 20.45), Gloria
(orele 9: 11,15: 13.30; 15.45 18;
20.15).

ZESTREA : rulează la Viitorul 
(orele 15,30: 18; 20.15).

ADIO. ARME I : rulează la Ex- 
celsior (orele 9; 12.30, 16; 19,30).
Melodia (orele 9; 12.30; 16; 19.30), 
Modern (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

NUNTA DE PIATRA : rulează 
ta Progresul (orele 15.30; 18; 
20.15).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Grivlța (orele 9; 11,45; 15,30: 18; 
20.30;). Tomis (orele 9: 11,45; 15,30; 
18; 20.30), Flamura (orele 9: 11,45; 
15.30; 18; 20,30).

EXPLOZIA : rulează la Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20.15).

NĂSCUT LIBER : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20,15 tn 
continuare).

CAPCANA PENTRU GENE
RAL i rulează la Ferentari (orele 
15,30; 17.45; 20».

MARIA STUART : rulează la 
Volga (orele 10; 12,30; 15,30; 18;
20.30) , Mioriță (orele 10: 12,30: 15; 
17,30; 20).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Floreasca (orele 15.30; 
18; 20,30).

AM ÎNCĂLCAT LEGEA : rulea
ză la Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16: 18.15; 20.30).

GRĂSUNĂ : rulează la Munca 
(orele 16; 18: 20).

POLITIA MULȚUMEȘTE ; ru
lează Ia Bucegi (orele 15,45; 18;
20.15).

CU MHNILE CURATE’ rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,13).

QUEIMADA : rulează la Unirea 
(orele 15,30, 18; 20.30).

MIHAIL STROGOFF . rulează la 
Lira (orele 15,30. 18; 20,15).

MAREA EVADARE rulează la 
Lira (orele 15,30: 18, 20,15) Popu
lar (orele 15,30; 19)

ASTA SEARA DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Vltan (orele 
15,30; 18; 20,15).

URSUL YOGI : rulează la Cos
mos (orele 15.30; 18).

a intîrziat. iată acum minica în _ ___ ____un pas mic, dar important este că e înainte“.Ne permitem să inversăm puțin cuvintele tovarășei profesoare — spunând că este intr-adevăr un pas înainte, dar... mic. Pentru că. sincer vorbind, ce reprezintă procentual cele 15 — 20 de eleve-sportive față de sutele de eleve ale liceelor ?
„NU FRIGUL ÎNCHIDE 

UȘA SPORTULUI, 
CI NEPĂSAREA"Cum se pot organiza activități sportive interesante, atractive chiar în condițiile unei dimineți friguroase, ori cînd e- chipele liceului sin,t angajate în campionate ? Am primit răspunsul intrînd la Liceul „Gheorghe Lazăr“. Prin grija președintei asociației sportive a elevilor, Ileana Găvozdea, din anul III A, intr-un colț al sălii de sport se desfășura un campionat de ten.is de masă. Cîțiva elevi erau prinși într-o „miuță ‘ la unul din panourile de baschet. Și în plus, în curte, sf-i- dind frigul, o duzină de elevi încinseseră — acesta este cuvîntul cel mai potrivit — un fotbal de toată frumusețea. Nu ne-am ascuns mirarea, dar profesorul de franceză ( !?) Tudor Opriș ne-a temperat: „Frigul nu poate spune stop sportului ci, dimpotrivă. La noi toată iarna am avut o activitate bogată. Acolo unde există pasiune sportul nu are timpi morți, unde există nepăsare, indiferență nu vin e- leviî nici pe vreme frumoasă“.Să ne oprim la aceste cuvinte ale -unui profesor de limba franceză. Ne gindim că nu ar fi rău dacă ele ar fi crezute și de acei profesori de educație fizică în școlile cărora sălile de sport cunosc ele odihna, relaxarea duminicală, și nu elevii, așa cum ar trebui...

S. SORIN

Ne-am însușit-o și elevii noștri și du- sala de sport. Este

minarea meciurilor. Să mai a- mintim că sportul nu trebuie să fie doar al performerilor școlii, ci în egală măsură și al celor neangajați în performanță !. Al acelora care doresc doar să se relaxeze într-o dimineață de duminică ? Firește însă că pentru aceasta au nevoie și de un... afiș care să-î îndemne, dar mai ales de o sală de sport deschisă. Cînd ? — ne întreba și prof. Mioara Leucuția. La ora 13 se închide sala. Simplu : o sală de sport deschisă și în timpul după amiezii ar rezolva nodului gordian și blemă.neșifonabile ; seturi similare din lină ; bluze confecționate din pollester dantelat, cu mîneci scurte sau fără mîneci ; tricotaje din fire fine, în diverse culori, foarte elegante : am numit gama de jachete supraelas- tice, marca „Tricodava“. Puteți găsi, de asemenea, o gamă largă de pulovere cu mînecă lur.gă sau scurtă din P.N.A., în dungi verticale, foarte potrivite pentru excursii. Rochii din re- lon, neșifonabile, In diverse culori, imprimate cu motive florale.Foarte potrivite pentru sezonul de primăvară slnt și rochiile noi, de tergal, cu croială dreaptă — în diferite culori, realizate de către Cooperativa „Drum nou“, pardesiele din stofă fantezi sau semitergal, la un rînd de nasturi, cu buzunare aplicate, produse de către întreprinderea „Flacăra" din Cluj.La rîndul lor, specialiștii ară- dani au realizat o serie de fuste din stofă în carouri mari, în culori diverse, cu spatele drept, cu pliuri în față, cu cordon ; noi modele de fustă de tergal, cu pliuri duble plasate în față pe care sînt aplicate bucăți din material ornamentat cu nasturi, în încheiere, cîteva surprize o- ferite de către creatorii de modele din Sibiu • raglane pentru femei, cu buzunarele tăiate o- blic, cu platcă In față și în spate ; cordon și batic de legat la cap; o gamă variată de bluze cu mîneci scurte sau lungi.

UN PAS ÎNAINTE

în stilul... această pro-
DAR... MICKosmodemi-profesoarăLa Liceul „Zoia anskaia“ tovarășa Maria Stăpînoiu, ne arăta zîm- bind pe cele 15—20 de eleve care făceau gimnastică sau jucau ping-pong. „Colegi de-ai dumneavoastră de la „Sportul“ au găsit sala goală cu cîteva duminici în urmă și critica nu

E O POVESTE VECHE 1 rulează 
ta Cosmos (ora 20,15),

Opera Română ; TRUBADURUL
— ora 19; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : CUI 
I-E FRICA DE VIRGINIA 
WOOLF? — ora 20: (Sala Stu
dio) : SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (Sala 
Studio) : VALENTIN ȘI VALEN
TINA — ora 20; Teatrul „C. I. 
Nottara“ (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA. DOMNULE WILDE — ora 
19.30; (Sala Studio) : ACTORI— 
POEȚI — Biblioteca ,.M. Sado- 
veanu“ — ora 17,30; Teatrul „Al. 
Davila“ din Pitești (la Teatrul 
Mic) : IORGU DIN HÄLMAGIU — 
ora 19,30; Teatrul Giulești : ...ESCU
— ora 19.30: Studioul de Teatru
al I.A.T.C. : VÎNATOARE DE 
VRĂJITOARE — ora 20; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : ÎNTR-UN CEAS 
BUN — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă“ : PINOCCHIO — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică“ (Sala Victo
ria) : BU-ALI — ora 15; A.R.I.A. 
(la Studioul de Concerte al Radio- 
televiziunii) : CONCERT EX
TRAORDINAR susținut de Orches
tra de Cameră din München 
(R.F.G.) — ora 20.

Răspunzind unei solicitări a Fabricii de aluminiu din Tulcea, Institutul de cercetare și proiectare pentru industria electrotehnică — colaborare cu Institutul metale neferoase și rare din Capitală — a proiectat executat, în urma unor intense cercetări de laborator, șase instalații de acționare a pompelor duplex, realizind în felul acesta o economie de un milion lei valută. Este vorba de un echipament de acționare pe bază de amplificatoare magnetice, cu motoare de curent continuu de 400 kW, care asigură performanțe energetice superioare, reglarea turației a debitului în limite largi, pornire lină, fără șocuri etc. M. S.

in de
cu metoda tra- tehnologie perdurate! de ci-

comandă fi apli- de pom-

prezintă
Elevii din anul al treilea de la Liceul pedagogic din Năsăud 

au amenajat prin contribuție voluntară, sub îndrumarea cadrelor 
didactice, un nou laborator de științe naturale. Instantaneul 
nostru fotografic prezintă un aspect de la o pdmă ședință prac
tică a cercului de naturale.

România-film

ECRAN-UTIL-CLUB

Ovidiu
I ultima
I cîteva

PRIMĂVARA
regia : DON MEDFORTO- Rubrică realizată 

de ANDREI BÂRSAN
în magazine, „primăvara“ feră, printre altele : seturi de bluză și jachetă din poliester,

• Comparativ dițională. noua mite reducerea perație de două pînă la patru ori. Despre ce este vorba ? La turnătoria de mare capacitate a Combinatului siderurgic din Galați a fost introdusă, în premieră, o nouă tehnologie de formare și turnare a lingotie- relor în amestecuri cu ciment accelerator de priză. După calcule estimative, productivitatea muncii în turnătorie va crește cu circa 400 de tone de fiecare muncitor, iar prețul de cost al unei lingotiere- se va reduce cu aproape o mie de lei.

Instalația permite, de asemenea, o manevrare ușoară și posibilitatea de centralizată, puțind cată și ]a alte tipuri pe cu piston.

Un original club cine-foto și-a început activitatea luni, 19 februarie, pe lingă Casa de cultură a sectorului 1 din Capitală. „Ecran-util-clubul" va funcționa în după amiezele de luni și vineri ale fiecărei săp- tămîni. In localul din Piața Am- zei nr. 1, etaj III (sediul Consiliului popular al sectorului 1). Printre „ambițiile“ noului club se numără și acelea de a-i deprinde pe tineri cu tehnica fotografierii și filmării, a realizării de diapozitive, cu mînuirea corectă a mijloacelor audio-vizu- ale și folosirea lor în activitatea de instruire, educație, cercetare. Cercurile cu care clubul va porni la drum sînt : FOTO- DIAPOZITIVELE (programe audio-vizuale) ; FILM PE 8,16 și 35 mm (filmare, montaj, sonorizare) ; FILMĂRI ȘI FOTOGRAFIERI SPECIALE PENTRU CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI COMUNICĂRI ; ECRANUL TINERETULUI ; PTONTER E- CRAN : CENACLUL IUBITORILOR DE FILM : LECTORATUL ACTORULUI DE FILM.

I
I

INTEROGATORIU 
SEPARAT

pe SIDNEY POITIER, ’ 
în rolul unui polițist angajat 

în lupta antidrog, în filmul american

MARȚI, « MARTIE 1973

I 
I
I
I
I

Au coborît zilele trecute dintr-un accelerat în Gara de Nord.— Ei și acum ce facem, tu n-ai nici un ban, eu n-am nici un ban...— Vedem noi ce facem, am mai fost în situații din astea, nu ?Ora 16, într-un mare magazin bucureștean ; aglomerație.— Acum e de noi, Ovidele! Peste cîteva minute au fost prinși în timp ce încercau să fure din poșeta unei cetățene suma de o mie cinci sute de Iei.In arestul Miliției, Ovidiu Fara și Nicolae Pleșa depun eforturi stăruitoare, însă lipsite de succes, pentru a răspunde unor întrebări fulger.

— Păi noi am fost in ultima vreme aici, în București.— Dar pe la Sibiu cînd ați trecut ultima oară ?— La Sibiu, n-am mai fost de mult, răspunde Fara.— ...Cind ai fost dată la Sibiu ?— Am trecut acum zile, împreună cu amicul meu, Ovidiu, însă să știți că nu am stat decît vreo două, trei zile : am fost pe la o mătușă de-a mea — mărturisește, în cadrul unui interogatoriu separat, Nicolae Pleșa.Adevărul a ieșit repede la iveală. Cei doi infractori erau urmăriți de către Miliția din Sibiu pentru comiterea unor multiple acte antisociale : viol, furt din autoturisme și locuințe etc. I
I

Oficiul de turism București ne informează despre cîteva dintre activitățile aflate pe a- genda sa.Excursii organizate la sflrșit de săptămină. cu autocarul și trenul, pe Valea Prahovei, cu durată de o zi și jumătate, cu cazare în stațiunile Predeal, Bușteni, Sinaia sau la cabanele din Bucegi. Excursii de o zi, cu autocarele la Poiana Brașov sau Curtea de Argeș. Excursii cu duiată de două zile, în masivul Făgăraș, la cabana Bîlea Lac ; acest traseu oferă condiții optime practicării sporturilor de iarnă.De menționat că, la cererea unor instituții, școli etc. se organizează excursii In grup, pentru orice număr de participanți, pe oricare din traseele amintite.O altă informație de ultimă oră i la filiala Oficiului de turism din Calea Victoriei se primesc excursiile ce în trimestrul peste hotare, 22 de zile — rul sau avionul de itinerari! din U.R.S.S., R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. Germană-

100 înscrieri pentru se vor organiza doi al acestui an cu durata pînă la cu trenul, autoca- pe o serie

PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală. Biologie : „Fizio
logia digestiei“; „Mișcarea și sen
sibilitatea plantelor“. 9,30 Limba 
română ; ..Elemente de relație la 
nivelul frazei". 10,00 Telex. 10,10 
Avanpremieră. 10,15 Tele-enciclo- 
pedia. 10,55 Desene animate : „Ini
ma". 11,05 Telecinemateca pentru 
copil : „Vrăjitorul“ 12,25 Interpre
tul preferat : Dorin Anastasiu, 
12.45 52 de Inițiative tn 52 de săp- 
tămtni. 13,00 Telejurnal. 17,30 Cure 
de limba rusă. Lecția a 43-a. 18,00 
Telex. 18,10 Steaua polară — emi
siune de orientare școlară șl pro
fesională. Emisiune de populariza
re a liceelor industriale metalur
gice. 18,40 Universitatea TV. 19,20 
1001 de seri : filmul de animație 
„Ghioceii" 19,30 Telejurnal. Cinci
nalul înainte de termen — cauză 
a întregului popor. 20,00 Cîntecul 
săptămînii : „Izvor de frumusețe" 
de Radu Șerban, pe versuri d» 
Aurel Storin. Interpretează Maree-! 
Roșea. 20,05 Avanpremieră. 20.10 
Reflector. 20.25 Seară de teatru 
„Iubirea mea cu zurgălăi" de 
Constantin Munteanu. 21,45 Poșta 
TV. Prezintă Nicolae Popescu și 
Victor Crăciun. 22,00 „24 de ore". 
Contraste în lumea capitalului. 
22.30 Gala maeștrilor. Stela Simo- 
netti — de la scenă la catedră.

PROGRAMUL II

Seară pentru tineret 20,00 
„Ce înseamnă un atelier de pro
ducție studențesc" ? 20,20 Slnteți
oaspeții tinerilor de la „Dacia". 
22,10 Spectacol Alecsandri : „Kir 
Zuliaridis" în interpretarea stu
denților de la I.A.T.C.



de peste hotare „SUSPENS" LA BURSE

Primul tur de scrutin
din Franța

• Majoritatea guvernamentală a întrunit 38,12 
la sută din sufragiile exprimate iar partidele de 
stînga, în total, 46,49 la sută • Al doilea tur de 

scrutin va fi decisivLa Paris au fost date publicității rezultatele primului tur de scrutin al alegerilor legislative, desfășurate duminică, 4 martie, in 473 de circumscripții din metropolă și 17 de peste mări. Din totalul celor 29 723 551 de alegători înscriși pe listele electorale, s-au prezentat la vot 24 144 966 (81,23 la sută) numărul sufragiilor exprimate fiind de 23 605 973 (79,41 la sută).Lupta strînsă care s-a desfășurat între diferitele formații politice a fost reflectată în a- legerea, in cadrul acestui prim tur de scrutin, a unui număr de deputați mai mic decît la alegerile din anii precedenți. Ziarul „LE MONDE“ informează câ, în cadrul alegerilor de duminică, numai 59 de candidați au reușit să obțină majoritatea absolută necesară desemnării lor In forul legislativ al țării, în vreme ce în 1967 și în 1968 a- cest număr se ridica, numai în metropolă, la 72 și, respectiv, 144.In ce privește rezultatele obținute în cadrul alegerilor de principalele forțe politice, Partidul comunist a întrunit 21,29 la sută din voturi, în favoarea sa exprimîndu-se peste 5 milioane de alegători ; Partidul socialist a obținut 19,16 la sută din sufragii, iar celelalte formații de stînga — 6,04 la sută. Astfel, formațiile stîngii au obținut în total 46,49 la sută din voturi.In ce privește grupările din cadrul majorității guvernamentale, Uniunea Democraților pentru Republică (U.D.R.) a obținut 24 la sută din voturi, republicanii independenți 7,01 la sută, Centrul democrației și progresului 3,81 la sută, alte formații ale majorității 3,30 Ia sută. Mișcarea reformatoare a înregistrat 12,56 la sută din sufragii, iar altor grupări le-au revenit 2,79 la sută din totalul voturilor.Rezultatele înregistrate ilustrează un sensibil avans al forțelor de stingă și îndeosebi faptul că, prin voturile masive exprimate în favoarea să, Partidul Comunist confirmă și își consolidează poziția sa de principal partid al opoziției în Franța.Presa franceză de luni remarcă, de asemenea, reculul înregistrat de actuala majoritate care

cumulînd procentele grupărilor sale componente, (Uniunea Democratică pentru Republică, Republicanii independenți, Centrul Democrației și Progresului, alte formații ale majorității) a obținut 38,12 la sută din voturi.Avînd în vedere numărul mic de deputați aleși în primul tur de scrutin, observatorii apreciază că cel de-al doilea, care se va desfășura duminică, 11 martie, și in urma căruia deputății vor fi aleși pe baza sistemului majorității simple, va avea un caracter decisiv. R.D. VIETNAM. — Panoul de comandă al Uzinei electrice din Ha Bac, repusă recent in funcțiune.

VIETNAMULUI DE SUDG.R.P. AL REPUBLICII
A ELIBERAT ALȚI PRIZONIERI DE RĂZBOI ALEGERILE am CHILEîn prezența delegărilor Comisiei internaționale pentru control și supraveghere, precum și ai Comisiei militare mixte cva- dripartite, luni, pe aeroportul Gia Lam din Hanoi, reprezen-

• Navele militare americane, care efectuează lucrările pregătitoare pentru deminarea porturilor și căilor de navigație ale R. D. Vietnam, s-au înapoiat, la 4 martie, în zona Haifongului — relatează agenția TASS. La 28 februarie, lucrările pregătitoare au fost întrerupte, iar navele americane au părăsit zona Haifongului.
• Luni, Ia Vientiane s-au 

întrunit din nou subcomitete
le pentru problemele politice și 
militare create de părțile lao- 
țiene în soopul aplicării Acor
dului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională în Laos, 
document semnat la 21 fe
bruarie.

tanți ai Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud au predat reprezentanților S.U.A., 26 de militari și patru civili americani, precum și doi filipinezi capturați în Vietnamul de sud.
In cadrul ciclului de seri culturale consacrate României, organizate de ziarul belgian „Volksgazet“ și de organizațiile de turism din Belgia, la Anvers a avut loc o gală de filme românești. Au fost prezentate filmele „Rapsodia Română“ și „E- forie“, care s-au bucurat de succes. La această manifestare au fost prezenți ministrul educației naționale flamande, W. Calewaert, alți reprezentanți ai vieții politice și culturale din Anvers, un numeros public. A fost, de asemenea, de față ambasadorul României la Bruxelles, Alexandru Lăzăreanu.

Consolidarea pozițiilor Unității PopularePînă luni seara, rezultatele alegerilor parlamentare desfășurate duminică în Chile erau în linii mari cunoscute, cu excepția celor din provincia Santiago, Aceste rezultate reflectă o tendință de sporire a numărului de mandate deținute de coaliția Unității Populare în cele două Camere ale Parlamentului chilian.Se cere a fi subliniată, în primul rînd, dinamica voturilor exprimate la consultarea electorală de duminică. Dacă la alegerile prezidențiale din 1970, U- nitatea Populară obținuse 36,2 la sută din totalul voturilor, în prezent aprecierile (cu o oarecare marjă de aproximație), indică, pentru forțele populare, un procentaj de aproximativ 40 la sută. O importanță deosebită au, ca semnificație politică, alegerile de senatori. în Senat, 25 din reprezentanți nu au intrat în circuitul alegerilor, mandatele lor neajungind încă la sca-

dență. Din celelalte 25 de mandate, potrivit rezultatelor cunoscute pînă luni seara, Unitatea Populară a cîștigat nouă locuri de senatori în cursul alegerilor de duminică, la care s-ar mai putea adăuga alte două.în Camera Deputaților s-au reînnoit toate cele 150 de locuri, în vechea compoziție a acesteia, Uniunea Populară deținea 54 de mandate, iar opoziția centristă și de dreapta — 93. Rezultatele cunoscute arată că forțele populare au obținut pină în prezent 62 de locuri iar opoziția — 88.Rezultatele indică, oricum, o consolidare a pozițiilor. Unității Populare, o creștere a adeziunii la politica schimbărilor structurale promovate de puterea executivă, pe baza unui program cu conținut revoluționar. Creșterea ponderii Unității Populare in Congresul Național reprezintă un succes al stîngii, al forțelor democratice care formează alianța guvernamentală.

Cuvintele „criză de durată“ revin obsedant în aproape toate declarațiile oficioase sau corespondențele de presă care se referă la noua și virulenta izbucnire a crizei monetare occidentale.în comunicatul dat publicității duminică noaptea, la încheierea reuniunii de urgență a miniștrilor de finanțe ai C.E.E. se arală că toate piețele de schimburi valutare din țările membre ale Pieței comune vor rămi- ne închise în tot cursul acestei săptă- mîni. Documentul menționează că această măsură a tă pentru a desfășurarea, următoare, a nii Comisiei a C.E.E, precum si a întîlnirii reprezentanților „celor 10“ (țările occidentale cele mai dezvoltate din punct de vedere economic). Consecință directă a acestei decizii, bursele de devize din meroase alte țări hotărît la rîndul să prelungească pendarea operațiunilor de schimb, pla- sîndu-se într-o poziție de expectativă prudentă. La Tokio s-a anunțat că guvernul japonez a hotărît să mențină închise piețele schimburilor externe.Actualul „suspens“ prelungit, cu funcție preventivă, pe piața monetară survine după un sfîrșit de săp- tămină foarte agitat cu „reuniuni de urgență“ într-o veritabilă cascadă. La Washington (unde președintele Nixon a conferit cu principalii săi consilieri in probleme economice și financiare), ]a Londra (unde premierul Heath a convocat o reuniune a principalilor săi colaboratori guvernamentali — așa-numitul „cabinet restrîns"), la Bruxelles (unde s-au întrunit într-o lungă reuniune miniștri de finanțe din C.E.E.) ca și la Stockholm (unde

s-au reunit miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale din Suedia, Danemarca, Norvegia și Finlanda) implicațiile actualei crize monetare au constituit punctul „fierbinte“ al agendei. De fapt, singurele

truni o veritabilă reală unanimitate.„Este greu de crezut — scrie LE FIGA- RO — că cineva ar putea convinge Londra să accepte fără rezerve serioase o devalorizare de fapt a lirei sterline“. Evi-
• Cascadă de „reuniuni 

de urgență“
S „La ora paleativelor...”

fost lua- permite în zilele reuniu- monetare

nu- au lor sus-

fRA

„concluzii definitive" ale lanțului de reuniuni par a fi acelea de a proceda la noi analize și contacte în căutarea unei rezolvări. Acesta este — de pildă — și sensul comunicatului comun al reuniunii maraton de duminică al miniștrilor de finanțe ai „celor nouă“. Ceea ce, desigur, nu constituie o surpriză deoarece soluția preconizată de unii parteneri comunitari de a se recurge la „flotarea concertată“ a monedelor țărilor Pieței comune în raport cu dolarul, este departe de a în-

dent, pentru guvernul Heath, o trecere la „flotarea concertată“, presupunînd inițial o devalorizare a lirei sterline ar antrena complicații politice și perturbări economice. Un curs prea ridicat ar alimenta fenomenul inflaționist care, oricum, constituie problema nr. 1 a actualității britanice ; pe de altă parte, un curs mai redus ar face din moneda britanică obiectul unor de genul celora ror obiect este dolarul.Pe un plan larg, dificultățile unei
speculații al că- acummai

„concertări" sînt la fel de mari, dacă nu și mai mari, atunci cind e vorba de ceea ce presa denumește „triunghiul țelorPiața comună“. Se poate remarca in a- cest sens, că proiectul avansat de Comisia monetară a C.E.E. ca „flotarea concertată“ a monedelor „celor nouă“ să fie însoțită de crearea „unui fond comun monetar de rezervă“ este de natură să provoace reacții, deloc favorabile, la Washington. „O pușculiță comună monetară, asemănătoare pușculiței comunitare agrare a C.E.E. — relevă DIE WELT — ar putea să apară americanilor ca o veritabilă barieră protecțio- nistă și să determine o replică de genul u- nui mini-război comercial". In ce privește Tokio — latura a treia a triunghiului — s-â anunțat oficial că guvernul japonez și Banca Japoniei doresc să joace „un rol mai ferm“ în cadrul consultărilor multilaterale pentru o nouă realiniere a parităților monetare occidentale.„Implicațiile și sorturile actualei ze monetare — LE FIGARO — atît de complexe vaste incit numai negociere globală mercială și monetară de genul celeia proiectate pentru toamna viitoare le-ar putea a- borda cu oarecari șanse de succes fără mari iluzii, atunci, trăim paleativelor“, însă, evident ală rezolvare promovarea unor lății economic» și financiare stabijj e, în interesul tuturor statelor, lichidarea barierelor care stau în calea utilizării lor financiare riale în progresului comunități a

occidentală curent divergen- S.U.A.-Japonia- comună".

re- cri- scrie sînt și o co-

• • O •
Împăratul Japoniei

ÎNCHEIEREA CON 
GREȘULUI 
RAȚIEI ORGANIZA
ȚIILOR TINERETULUI 
COMUNIST SI PRO
GRESIST DIN REPU

BLICA SRI LANKALa Colombo au luat sfîrșit lucrările celui de-al VI-lea Congres al Federației organizațiilor tineretului comunist și progresist din Republica Sri Lanka, consacrat examinării activității și sarcinilor de viitor ale federației.Ei au adoptat o serie de documente politice, care o rezoluție ce semnarea acordului privind încetarea războiului și restabilirea păcii in Vietnam.Luînd cuvîntul la încheierea lucrărilor, președintele Federației, Sarath Muttetu- vagama, și-a exprimat Convingerea că acest -congres va contribui la îiifărirea rîndurilor tineretului din Republica Sri Lanka, la dezvoltarea și progresul țârii.

FEDE

printre salută

Ședinfa
grupului
de lucru

de la DipoliLuni, și-a reluat lucrările, la Dipoli, grupul de lucru constituit prin hotărîrea plenarei Reuniunii Consultative privind pregătirea Conferinței general europene pentru securitate și cooperare. Ședința a fost condusă de reprezentantul R. F. a Germaniei.în intervențiile lor, partici- panții au abordat aspecte legate de problematica concretă a primului punct al agendei conferinței și, în special, de principiile care trebuie sâ guverneze relațiile între state și sursele pentru elaborarea acestora.

Preocupări actuale ale 
tineretului Cehoslovaciei

Michal Zozulak, vicepreședinte al C.C. al U.S.T., declară „Scînteii tine
retului" : SÎNTEM CONVINȘI CĂ VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUSESCU VA REPREZENTA O NOUĂ CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTA- 

' REA RELAȚIILOR DE PRIETENIE ROMÂNO-CEHOSLOVACE

înainte de a părăsi Bucureștiuî, membrii delegației Uniunii So
cialiste a Tineretului din Cehoslovacia, condusă de MICHAL ZO
ZULAK, vicepreședinte al C.C. al U.S.T., președinte al Uniunii 
Socialiste a Tineretului din Slovacia, cu vizitat redacția noastră. 
Am privit împreună pagini de ziar și machete, am discutat des
pre gazetărie și menirea ei, despre presa care se adresează ti
nerei generații. A fost un prilej de a realiza un prietenesc dia
log pe marginea preocupărilor actuale ale organizațiilor de ti
neret din România și Cehoslovacia. In final, am solicitat un in- 

~ ... j a r5SpUns cu deosebită amabi-terviu. Conducătorul delegației 
litote întrebărilor noastre.— Sîntem foarte bucuroși că am avut posibilitatea să venim în România — ne spune Michal Zozulak. Vizita pe care am făcut-o la invitația C.C. al U.T.C. ne-a îngăduit să cunoaștem mai bine viața tinerilor, activitatea organizației de tineret, ne-a oferit informații asupra modului în care tinerii muncesc în industrie, agricultură, in institute de invă- țămînt. Călătoria întreprinsă ne-a înfățișat rolul pe care tineretul român îl are în viața țării și, totodată, sarcinile ce-i revin în înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român. Ne bucură că peste tot am constatat bunele rezultate ale eforturilor tinerilor și că în fiecare din locurile vizitate am fost primiți cu multă căldură și prietenie.Il rugăm pe oaspete să ne vorbească despre direcțiile e- sențiale ale activității pe care o desfășoară în prezent Uniunea Socialistă a Tineretului din Cehoslovacia.— întreaga activitate este dedicată îndeplinirii sarcinilor ce au fost stabilite de primul con-

greș al Uniunii noastre, desfășurat in anul trecut, sarcini in concordanță cu obiectivele politicii Partidului nostru Comunist. La sfîr.șitul lunii ianuarie s-au încheiat adunările organizațiilor de bază ale U.S.T. care au analizat activitatea din anul care a trecut. Aceste adunări ne-au arătat că U.S.T. are o deosebită autoritate, se bucură de influență în rîndul tinerilor. Apreciem că planurile de muncă ale organizațiilor de bază au fost îndeplinite în bune condi- țiuni și că s-au evidențiat in activitatea desfășurată numeroși tineri entuziaști, harnici.La fel ca și în România, o preocupare de bază a U.S.T. o constituie antrenarea tinerilor la cit mai buna realizare a sarcinilor economice. Acest an este hotărîtor pentru realizarea la un nivel superior a prevederilor întregului cincinal. De aceea acordăm o atenție cu totul particulară creșterii contribuției tineretului — in modalități specifice — la îndeplinirea planului economic.Michal Zozulak ne amintește despre inițiativa denumită „Ze-

nit“, menită să faciliteze însușirea cunoștințelor tehnico-științi- fice de către tineri, dezvoltarea mișcării de invenții și inovații, progresul tehnic, in general. „Reflectorul tineretului“ a cunoscut o largă răspindire ca un mijloc de popularizare a experienței pozitive și de criticare a ' neajunsurilor.țială este cea nomice. Toate dreptate spre rezultate superioare. A găsit e- cou chemarea unor tineri mineri de lingă Ostrava : „Depășește-te pe tine însuți 1“. Un tînăr miner Zapcik și tovarășii săi au obținut producții care depășesc vechile performanțe — atît propriile performanțe, cit și ale altor colective. împreună cu muncitorii mai vîrstnici. tinerii sînt o prezență activă în eforturile pentru dezvoltarea economică a țării.Notăm că sărbătorirea unui sfert de veac de la victoria din februarie 1948 a oamenilor muncii cehoslovaci a fost întimpi- nată prin realizări deosebite și că în prezent în organizațiile U.S.T. există o seamă de preocupări legate de cel de al X-Iea Festival Mondial al Tineretului și Studenților.în încheiere. interlocutorul nostru a subliniat :— Am simțit în țara dumneavoastră căldura sentimentelor prietenești ale tineretului român. Vizita a fost utilă și vom păstra frumoase amintiri. Sîn- tem deosebit de bucuroși că am fost primiți la C.C. al P.C.R. A- preciem discuția prietenească de

l-a primit pe

ambasadorul românNoul ambasador al Republicii Socialiste România in Japonia, Nicolae Finanțu. a prezentat, luni dimineața, scrisorile sale de acreditare împăratului Hirohito.Cu acest prilej, a avut Ioc o convorbire cordială, în cursul căreia ambasadorul român a transmis din partea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, cele mai bune urări de sănătate împăratului Japoniei și urări de prosperitate pentru poporul japonez. împăratul a mulțumit, apoi a transmis, la rîndul său, cele mai bune urări președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și a asigurat pe noul ambasador român de sprijinul său pentru îndeplinirea misiunii pe care o are în Japonia.
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• „Premiul 
spectatorilor" 
pentru studenții 
bucureștenîîn orașul Pardubice din R.S. Cehoslovacă a luat sfîrșit festivalul internațional al corurilor academice.Corul Casei de cultură a studenților din București a fost distins cu „Premiul spectatorilor“.

ce secon- de la
• Catastrofă aeriană

amiază în apropiere de Nantes, și-au pierdut viața cincizeci și trei de persoane. O știre difuzată imediat după catastrofă anunța că accidentul s-ar fi datorat unei explozii produse la bordul avionului în timp afla în zbor.Ulterior, la Centrul de trol al traficului aerianaeroportul parizian Orly s-a precizat că s-a produs o ciocnire în aer între două avioane ce aparțineau unor companii aeriene spaniole : un aparat „DC-9“ și un cvadrireactor „Coronado“.Ambele avioane aveau destinația Londra, „Coronado“ venind dinspre Bilbao, iar „DC-9“

Problema esen- a eficienței eco- forțeie sînt în- obținerea unor la C.C. al U.T.C. în cadrul căreia am stabilit împreună căi și forme de dezvoltare, pe mai departe, a legăturilor de colaborare dintre organizațiile noastre. Sîntem convinși că cele discutate se vor realiza in spiritul prieteniei care unește tineretul țărilor noastre, popoarele noastre. în această ordine de idei DORESC SA SUBLINIEM SATISFACȚIA DEOSEBITA PE CARE O ÎNCERCAM ÎN LEGĂTURA CU VIZITA PE CARE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU O VA ÎNTREPRINDE IN CEHOSLOVACIA. SÎNTEM CONVINȘI CĂ A- CEASTĂ VIZITA VA REPREZENTA O NOUA CONTRIBUȚIE LA DEZVOLTAREA RELAȚIILOR DE PRIETENIE ROMÂNO- CEHOSLOVACE, VA IMPULSIONA ACESTE RELAȚII PE TOATE PLANURILE, INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEȘTE LEGĂTURILE DINTRE ORGANIZAȚIILE I)E TINERET. Doresc să transmit un salut tovărășesc și cele mai bune urări tineretului României, din partea Uniunii Socialiste a Tineretului, a întregului tineret al Cehoslovaciei.
EUGENIU OBREA

din Insula Menorca. Pasagerii aflați Ia bordul cvadrireactoru- lui au fost evacuați prin aterizarea forțată a avionului pe un teren militar. Victime s-au înregistrat numai in rîndul pasagerilor aparatului „DC-9“.

VlII-lea Congres al Partidului Socialist Popular din Norvegia, în cadrul discuției desfășurate intr-o atmosferă prietenească. tovarășul Reidar Larsen a transmis un călduros salut secretarului general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu.
care va fi politica economică a sindicatelor în dispută cu guvernul“.

• Conferința extraor 
dinaro a T.U.C.

• întrevedere Reidar 
Larsen-Ghizela VassLuni, tovarășul Reidar Larsen, președintele Partidului Comunist din Norvegia, a primit pe tovarășa Ghizela Vass, membru al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a participat la cel de-al

Luni, în Central Hali din Palatul Westminster a avut loc conferința extraordinară a Congresului Sindicatelor Britanice, menită, după cum a declarat Victor Feather, secretar general al T.U.C., „să stabilească

• Luni după-amiază. Ia Pra- ga au avut loc funeraliile lui Radko Kaska, membru al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, deputat în Adunarea federală, ministru federal de interne al R. S. Cehoslovace, și ale lui Michal Kudzej, șef de secție la C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care și-au pierdut viața în timpul catastrofei aeriene ce s-a produs în Polonia.
• Demisie la AnkaraGuvernul Turciei a acceptat, luni, demisia generalului Faruk

dar Pină ora Este, o re- implică re-
lacă
resurse- și mate- interesul întregii Terrei.

EM. RUCÄR

GHANAAstăzi, 6 martie, poporul ghanez aniversează împlinirea a 16 ani de la proclamarea independenței țării sale. Acest eveniment, rod al luptei de eliberare națională, are o semnificație istorică pentru destinul poporului ghanez. La trei ani după cucerirea independenței, in urma referendumului ce a avut loc pentru noua constituție, în iulie 1960, Ghana a fost proclamată republică, pășind pe calea unei dezvoltări de sine stătătoare.• Situată în partea de vest a continentului african, pe cursul inferior al fluviului Volta, invecinindu-se cu Togo, Volta Superioară și Coasta de Fildeș, Ghana are o suprafață de 237 873 kilometri pătrați și o populație de aproape 9 milioane locuitori. zTinărul stat, deși dispune de însemnate resurse naturale — aur, diamante, bauxită, mangan, fier — a fost menținut, ca de altfel și celelalte state africane, într-o stare de înapoiere, fostul regim colonial orientindu-i economia spre o

TIRGUL INTERNAȚIONAL 
„CĂMINUL IDEAL"

romaneascaLuni, în marea , sală Olym- pia din Londra s-a deschis cea de-a 50-a ediție jubiliară a Tîrgului internațional „Căminul ideal“.. La actuala ediție participă mai multe sute de firme . și întreprinderi din numeroase țări,, printre care și din România-La festivitatea de deschidere a tîrgului a participat Regina Elisabeta a Il-a. La intrarea în expoziția românească, suverana Angliei a fost salutată de ambasadorul României la Londra, Pretor Popa, care, apoi, i-a prezentat principalele exponate- Regina Elisabeta a apreciat frumusețea costumelor naționale, coloritul și finețea co- voarelor, ca și înalta calitate a garniturilor de mobilă expuse.
Gurler din funcția de șef Marelui Stat Major al forțelor armate turce — transmite a- geirția France Presse. Surse politice apreciază că generalul Faruk Gurler a abandonat funcția amintită pentru a putea candida la alegerile prezidențiale, care urmează să aibă loc la 13 martie.• Tribunalul din Djakarta l-a condamnat, luni, la moarte pe M. Munir, membru în Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist din Indonezia, interzis de autorități, informează agenția T.A.S.S. M. Munir a fost acuzat de participare la „complot“.
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dezvoltare limitată și unilaterală. După cucerirea independenței, poporul Ghanei a depus eforturi susținute pentru * consolidarea economică și socială a țării, pentru lichidarea ’ grelei moșteniri coloniale. <• In domeniul agriculturii, ramură de bază a economiei, <au fost luate o serie de măsuri în vederea diversificării pro- . ducției prin introducerea unor noi culturi. Prin construirea ’ complexului hidroenergetic de la Akosombo. pe fluviul Volta, * s-a realizat nu numai creșterea producției de curent electric necesar noilor obiective industriale, ci și condiții pentru < crearea unor noi exploatări agricole irigate. I• In sectorul industrial, aflat incă la începuturile sale, (s-au construit întreprinderi pentru prelucrarea metalelor, 4 pentru materialele de construcții, fabrici de ciment, textile 4 și mase plastice. <Măsuri inițiate de guvernul ghanez au vizat naționalizarea < bunurilor aparținind unor societăți străine ce activau pe < teritoriul țării. Recent, la Acera — capitala Ghanei — s-a 4 anunțat că guvernul va prelua controlul asupra altor două 4 maji companii miniere străine.Pentru prelucrarea bogatelor resurse de bauxită, în apro- ’ pierea capitalei a fost construită o modernă uzină de alu- ’ miniu, unde a luat naștere cel mai tînăr oraș ghanez : Tema. 1 Au fost descoperite, în ultimii ani, noi surse de materii ’ prime, care vor asigura baza dezvoltării în viitor a unor < noi ramuri. Ghana ocupă locul patru in lume în producția <t anuală de diamante și unul din primele locuri în ceea ce 4 r privește zăcămintele aurifere (pînă în anul 1975, anul cuce- 4 f ririi independenței, Ghana se numea „Coasta de Aur“). De '> asemenea, Ghana este cel mai mare producător de cacao din <> lume. <> Pentru dezvoltarea învățămîntului, au fost înființate nu- 4> meroase școli iar în localitatea Achimota a fost construită 4L o universitate modernă. ,k »Pe plan extern, Ghana promovează o politică orientată .spre dezvoltarea colaborării internaționale, spre lichidarea ’ colonialismului. Relațiile româno-ghaneze cunosc o dezvol- ’ r tare rodnică, corespunzător intereselor celor două popoare, ’ f cauzei păcii și cooperării internaționale. <
l RODICA ȚEPEȘ j
'«AZWWWȘAAZVȘAINAAAAZWWWWWW'

■trnarilA SI ADMINIS I RA 11A 1 București Piata .Scînteii". Te). 17.60.10, 17 60.20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzr.rii din întreprinderi și instituții.Pentrvi suLăiafe Serviciul Impurt-Export Presă - București - Calea Griviței nr. 64-66. P.O.B. - 2001“ - Tiparul, Combinatul poligrafic „Casa Scînteii".


