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Valorificînd inteligența tehnica proprie

NOI INSTALAȚII ȘI UTILAJE
Un grup de specialiști de 

la Centrul de cercetare și 
proiectare pentru mecanică 
fină și scule și de la între
prinderea de mecanică fină 
din Capitală, coordonat de 
inginerii Victor Nicolescu, 
Valeriu Matache și Ulm 
Spineanu, au realizat un a- 
parat complex de control ca
pabil să efectueze o verifi
care exactă și riguroasă a 
operațiunilor in cursul, exe
cutării lor. Este vorba de un 
sistem numit „Microlimit", 
cuprinzînd trei soluții con
structive fundamentale- — 
pentru rectificări plane, ro
tunde sau rotunde fără cen

tre ale suprafețelor continue 
sau discontinue (cu canale, 
roti dințate etc.) -

La Combinatul de fibre sin
tetice de la Săvinești a intrat 
în producție o instalație pen
tru fabricarea firelor textu- 
rate tip covor, care va valo
rifica superior o bună parte 
din producția de» melană. 
Dotată cu utilaje de înalt 
nivel tehnic, instalația este 
capabilă să realizeze fire cu 
nimic deosebite de lina na
turală, cu un tușeu foarte 
plăcut și lipsite de încăr
carea electrodinamică, speci
fică fibrelor artificiale pro
duse pină acum.

La întreprinderea pentru 
producerea furajelor combi
nate din Galați și-a trecut 
cu succes probele primul 
granulator de fabricație 
românească. El are o pro
ductivitate de 72 tone furaje 
combinate în 24 ore. Granu- 
latorul a fost construit la 
întreprinderea mecanică 
pentru agricultură și indus
tria alimentară Galați, care 
a și livrat primul set de ast
fel de utilaje unor unități 
pentru producerea furajelor 
combinate din Bacău, 
Alexandria, Caracal, Poarta 
Albă etc.

Actualitatea 

economică

TÎRGURI
INTERNA
TIONALE

Farticiparea României la 
diviziunea internațională a 
muncii, la colaborarea econo
mică și schimbul .mondial de 
produse devine de la un an 
la altul mai accentuată, mai 
eficientă. Este rezultatul o- 
biectiv al ritmului înalt de 
dezvoltare a economiei noas
tre socialiste, a politicii par
tidului și statului nostru de 
adîncire a relațiilor de cola
borare cu toate statele lumii. 
Tîrgurile internaționale sint 
puncte de pornire in comer
țul mondial. Interesată în 
amplificarea schimburilor 
de valori materiale cu toate 
țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, pe 
principiile avantajului reci
proc, — desfășurăm in pre
zent relații de comerț exteri
or cu circa 128 de state — 
România acordă o maximă a- 
tenție participării sale la 
cele mai de seamă manifes
tări expoziționale și in a- 
celași timp organizării în 
țara noastră a unor astfel 
de manifestări.

Să lăsăm totuși să vor
bească datele concrete : in 
anul trecut (ara noastră a 
fost prezentă la 212 tirguri 
și expoziții. Anul acesta vor 
fi ca număr mai puține par
ticipări, dar mult mai repre
zentative. Nimeni insă nu-și 
deplasează produsele sale la 
reuniuni de anvergură de 
dragul participării. Scopul 
este bine știut. Fiecare pro
ducător iși duce mărfurile la 
tirg ca să le vindă, să le facă 
cunoscute. Privită astfel, 
participarea României la ma
nifestările expoziționale in
ternaționale este și mai ex
presivă : față de 1970, volu
mul valoric al contractărilor 
a crescut de aproape șase 
ori. Aceste succese sint însă 
un îndemn spre și mai 
mari eforturi pentru spo
rirea eficienței economice 
a activității de comerț 
exterior, idee puternic sub
liniată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in cuvintarea sa 
la Consfătuirea cu activul 
de partid și de stat din 
domeniul comerțului exterior 
și cooperării economice in
ternaționale. „Problema cali
tății produselor pentru ex
port trebuie să fie o preocu
pare centrală a tuturor uni
tăților noastre — relua se
cretarul general al partidului. 
Numai asigurind produse de 
înalt nivel tehnic și de cali
tate ireproșabilă vom putea 
extinde relațiile noastre e- 
conomice internaționale".

Dar, cum spuneam, sintem 
tot mai bine reprezentați nu 
numai la tîrgurile ce se or
ganizează în mai toate ță
rile lumii, ci noi inșine des
chidem altor țări, porțile 
tîrgurilor noastre. In aceste 
zile Complexul expozițional 
București a găzduit Tirgul 
internațional al bunurilor de 
consum — TIBCO — care 
se va organiza in luna mai 
a fiecărui an. Toamna, în 
octombrie, in anii cu soț va 
avea loc Tirgul internațional 
București — T.I.B. — specia
lizat in produse tehnice și 
construcții de mașini, pentru 
ca in aceeași lună a anilor 
fără soț, să se organizeze ex
poziții tehnice cu produs» 
neincluse la T.I.B. Partici- 
pind la tîrgurile și expoziți
ile internaționale economia 
noastră socialistă arată lumii 
intregi potențialul său uriaș, 
forța creatoare a poporului, 
largile posibilități pe care le 
avem pentru continua extin
dere și dezvoltare a relațiilor 
noastre de colaborare atit cu 
țările socialiste cit și cu ce
lelalte state.

Este un adevăr pe care-1 
confirmă fiecare participare 
a României in competiția 
mondială a schimburilor de 
valori.

TINERETUL — FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA 
CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN!

întreprinderea „Timpuri Noi“ ■ București • 
UN INDICATOR AL PRESTIGIULUI: ASIMILAREA 

DE PRODUSE LA NIVEL MONDIAL
un fotoreportaj în pagina a lll-a

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT PE COMISARUL DE STAT

PENTRU AFACERILE EXTERNE 
AL REPUBLICII GUINEEA-BISSAU

La ordinea zilei întreținerea culturilor

Colaborarea dintre mecanizatori și

trebuie să funcționeze perfect
Prevederile acordului global 

obligă la corectitudine și opera
tivitate nu numai pe coopera
tori, ci și pe mecanizatori. Pen
tru a vedea in ce măsură se 
înfăptuiește in practică această 
premisă teoretică, am intreprins 
un raid în citeva unități din ju
dețul Buzău. La cooperativa a- 
gricolă din Costești, de pildă, 
lucrările de întreținere se gă
seau într-un stadiu destul de 
avansat: prima prașilă — atit 
cea manuală cit și cea meca
nică — fusese efectuată pe în
treaga suprafață de sfeclă de 
zahăr, trecîndu-se deja la rărit 
și la prașila a doua mecanică; 
la floarea-soarelui prășitul me-

canic se aplicase pe două treimi 
din suprafață ca de altfel și cel 
manual. Se declanșase prășitul 
mecanic și la porumb. Cifrele 
din situația operativă denotă 
clar o participare numerică și 
realizări cantitative satisfăcătoa
re. Cum arată însă indicii ca
litativi? ,.în general, coopera
torii prășesc bine și cu atenție 
— spun mecanizatorii cu care 
stăm de vorbă : Dumitru Buciu, 
Ion. Preda,. Dumitru Ionașcu și 
alții. Noi avem prilejul să con
statăm ușor cind unul dintre 
ei nu a făcut lucrarea cum tre
buie și îi atragem, bineînțeles, 
atenția pentru că sintem inte
resați să scoatem o producție

• • • - • -I 1 1 ■ 1 ■ 'j .

Specializare
Centrul mecanic de Ja S.M.A. Traian, județul Bacău, a trecut, 

în urmă cu puțin timp, să 
retor pe șenile din grupa 
că majoritatea lucrătorilor 
școală profesională sau in 
ficiază de o experiență in 
procurarea dificilă a reperelor și pieselor de schimb 
lipsit, s-a reușit ca printr-o muncă plină de dăruire să se de
pășească planul de producție cu peste 680 000 lei. Secretarul 
organizației U.T.C., electricianul Constantin Dimidov, ne-a fur
nizat citeva nume de tineri care au contribuit Ia realizarea 
acestui succes : Vasile Manole, Gheorghe Dămătîrcă. Petre Cio- 
banu, Constantin Avram, Ion Florea. Simion Boghiu, Neculai 
Prisecaru.

se specializeze în repararea tractoa- 
400, S.M.S.V. și U.V.L. De remarcat 
de aici sint uteciști, absolvenți de 

curs de calificare. Deși nu se bene- 
materie iar necazurile pricinuite de 

nu au

bună. Apoi, un control mai a- 
tent îl fac șefii de ferme, tova
rășul inginer șef și nu-1 greu 
deloc acum să descoperi cine 
nu a săpat bine. La asemenea 
controale cei mai puțin con
știincioși nu au fost din păcate 
absenți. Elena Duțu, Ținea Ior- 
dache, Elena Radu, Anica Duțu, 
Filica Medeleanu, Filica Zamfir 
sint doar citeva nume dintr-o 
listă lungă, întocmită de ingi
nerul șef al unității, Gheorghe 
Alexandrescu. Ce spun coopera
torii despre mecanizatori? „în 
general (același „in general") 
lucrează bine, dar friai sint și 
unii care se grăbesc, alții care 
nu sîpt atenți — ne spune co
operatorul Constantin Anton. Eu 
sint mulțumit de cel care a pră
șit și parcelele mele de sfeclă 
de zahăr și floarea-soarelui, dar 
îi aud pe alții care mai au u- 
nele nemulțumiri". Am apelat, 
ca la cea mai autorizată persoa
nă, la. specialistul unității pen
tru a ne da amănunte. „Este a- 
devărat. mai ’ sint și cazuri de 
nerespectare a indicilor de ca
litate. Aș reproșa însă în pri
mul rînd faptul că nu toți me
canizatorii se mobilizează sufi
cient in perioadele de vîrf cum 
este și cea in care ne aflăm. 
Care iși mai permit încă să în-

OCTAVIAN MILEA
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, luni 20 mai. pe tovară
șul Victor Maria Saude, mem
bru al Comitetului Executiv de 

■Luptă al Partidului African al 
Independenței din Guineea- 
Bissau și Insulele Capului Ver
de (P.A.I.G.C.), comisar de stat 
pentru afacerile externe al Re
publicii tluin'eea-Bissau, 
face o vizită de 
țara noastră.

La întrevedere 
tovarășii Ștefan 
tar al C.C. al 
Gliga, adjunct i 
afacerilor externe.

Oaspetele a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu un cald

care
prietenie în

• au participat 
Andrei, secre- 
P.C.R.. Vasile 

al ministrului

TACTICA PARAZITULUI BINEVOITOR

55PECIT SA MUNCESC,
A. U OPȚIUNI»
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MAI BINE
u nor tineri care vroiau să 

se angajeze în ziua de joi, 
16 mai a.c., le-am pus ur

mătoarea întrebare: Ce vă spune 
noțiunea de cult al muncii? Am 
primit definiții dintre cele mai 
frumoase: „Este nobil să mun
cești", „Să trăiești ca oamenii a- 
devărați", „Nici o zi fără să faci 
ceva util". Constantin Enache 
(23 de ani, comuna Roșu, str. 
Cooperativelor nr. 4) răspunde și 
mai la obiect: „Cultul muncii se 
referă la îndatoririle noastre că
tre societate, la respectul pe care 
îl datorăm semenilor".

— Dar, ca sculer-matrițer, de 
ce nu vrei să muncești ?

— V-am spus, nu-mi place 
meseria asta.

— Păi,, atunci, cum rămîne cu 
definiția? Să-ți faci meseria pen
tru care statul te-a pregătit pa-

ÎMI CAUT DE LUCRU
nu vine tot ca o înda-tru ani 

torire ?
Succint, C. E. refuză să lucre

ze în specialitate, deși profesia 
sa e de prim rang într-o uzină, 
deși ar putea deveni un specia
list de marcă; nu, nu îi e rușine 
de matrițerie, dar oriunde s-ar 
angaja, la „Semănătoarea" sau la 
„9 Mai“ știe bine și. o declară 
cu cinism: „Maiștrii ăia vechi și 
neînduplecați ar scoate untul din 
mine". El, de fapt, a venit să 
ceară o repartiție pentru între
prinderea de comerț cu ridicata, 
unde ar sorta pantofi, ceea ce, •

66
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să recunoaștem, ar fi mult mai 
potrivit cu pardesiul elegant, cu 
umbrela și barbișonul în for
mare.

Am stat cîteva ceasuri la O- 
ficiul forțelor de muncă din sec
torul 7, afară ploua cu găleata 
și majoritatea solicitanților, între 

. 18 și 25 de ani, veneau pentru 
a patra sau a cincea oară să-și 
încerce norocul; erau clienți cu- 
noscuți aici după chip, după tu-

Primesc o scrisoare — în fe
lul ei, emoționantă — de la 
un tînăr profesor de țară ca- 
re-și satisface stagiul militar. 
Scrisoarea, vădind certe ca
lități de sensibilitate, „peri
ată" de la fel de certe decan
tări de cultură este un fel de 
spovedanie morală, un isto
ric concis al unor mari fră- 
mîntări asupra opțiunii — 
opțiunii de meserie, deci op
țiunii de viață. Dăm vieții 
noastre spirituale și afective, 
vieții personale, ceea ce cre
dem 
din 
bilă

că este mai adevărat 
ființa noastră perfecti-

— nesesizind, uneori 
pudoare, faptul că a-

LUCIA HOSSU

(Continuare în pag. a TV-a)

• TELEGRAMA DE FE
LICITARE ADRESATĂ DE 
TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, PREȘE
DINTELE REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA, 
LUI VALERY GISCARD 
D’ESTAING CU PRILE
JUL ALEGERII IN FUNC
ȚIA DE PREȘEDINTE AL 
REPUBLICII FRANCEZE

TN PAGINA 6
• REZULTATELE DEFINITIVE 

ALE ALEGERILOR PREZIDEN
ȚIALE DIN 
RAȚIILE LUI 
D’ESTAING 
MITTERAND

FRANȚA, DECLA- 
VALERY GISCARD 

Șl FRANCOIS
r

• PRIMIREA DE 
TOVARĂȘUL TODCR 
A MINISTRULUI DE 
ROMÂN

CĂTRE
JTVKOV

EXTERNE

• ALTE ȘTIRI DIN 
LITATEA INTERNAȚIONALA

ACTUA-

ROMULUS LAL

Sosirea unei delegații

a Departamentului Național

al Tineretului și Sporturilor

din Republica Zair
Ieri a sosit in Capitală o de

legație din Zair, condusă de 
Sampassa Kaweta Milombe. 
membru al Biroului Politic al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
comisar de stat aț Departamen
tului Național al Tineretului și 
Sporturilor din această țară 
care, la invitația C.C. al U.T.C., 
va efectua o vizită in România.

La sosirea pe aeroportul inter
național București Otopeni, de
legația a fost salutată de repre
zentanți ai C.C. al U.T.C. și ai 
Consiliului Național pentru E- 
ducație. Fizică și Sport.

De asemenea, a fost prezent 
Bokingi Embe Yolo, ambasado
rul Republicii Zair la București.

ceasta ființă adevărată și 
perfectibilă — se definește, se 
conturează, iși are liniile de 
forță principale în meseria 
noastră, in felul cum o gin- 
dim și în felul cum o facem, 
în felul cum ne realizăm — 
sau nu — in ea.

Veți spune — bine, dar o- 
mul dumitale 
profesor. Este, 
să fie, vrea să 
conjunctură de 
cut să urmeze
filologie și nu pe aceea pe 
care și-o visase, de teatrolo- 
gie-filmologie. în scrisoarea 
cu pricina, tinărul profesor 
nu pomenește nici un cuvint 
despre meseria pe 
acum — aceea de 
Nici ce satisfacții 
nici ce decepții.
grăbim cu acuza. Se poate 
intimpla. Se poate ca un om 
matur să descopere după 
lungi frămintări că nu dru
mul pe care merge este cel 
mai potrivit. Iar aceasta este, 
intr-adevăr, o dramă. Ale
gem — sau sintem puși să 
alegem formal, de părinți, de

are una, este 
dar nu vrea 
fie cineast. O 
viață l-a fă- 

Facultatea de

care o are 
profesor, 

i-a oferit, 
Să nu ne

SMARANDA JELESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

și cordial salut din partea se
cretarului general al P.A.I.G.C., 
Aristides Pereira, și a celorlalți 

«membrt-ai conducerii partidului, 
■împreună cu cele mai sincere 
urări de fericire și prosperitate 
poporului român.

Tovarășul Victor Maria Saude 
a exprimat profunda recunoș- 
ștință pentru ajutorul consec
vent, frățesc, pe plan politic, 
moral și material acordat de 
România socialistă' luptei de 
eliberare națională a poporului 
din Guineea-Bissau- și Insulele 
Capului Verde, pentru inițiati
vele diplomatice și activitatea 
desfășurată de țara noastră, de 
tovarășul 
personal, în 
lupte.

Mulțumind, 
Ceaușescu a 
să transmită 
ral al P.A.I.G.C., Aristides 
reira, și celorlalți tovarăși djn ' 
conducerea partidului cele mai 
bune urări și succes în activi
tatea consacrată consolidării 
independenței și suveranității 
Republicii Guineea-Bissau, iar 
poporului său pace, bunăstare și 
progres.

în cursul convorbirii a fost 
salutată cu satisfacție victoria 
forțelor populare revoluționare, 
democratice și a forțelor armate 
din Portugalia, care creează 
condiții favorabile popoarelor 
angajate în lupta pentru liber
tate și independență.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat pozitiv acordul in
tervenit între Republica Gui
neea-Bissau și Portugalia pri-

Nicolae Ceaușescu 
sprijinul acestei

tovarășul Nicolae 
rugat pe oaspete 
secretarului gene- 

Pe-

vind începerea tratativelor 
directe, exprimîndu-și convin
gerea că se va ajunge la o so
luție care să -dura la recuhoaș- 
terea Republicii Guineea-Bissau 
și a dreptului poporului său de 
a-și hotărî singur soarta, de a-și 
concentra toate eforturile în ve
derea dezvoltării economice a 
țării.

între cele două părți a avut 
loc un schimb de vederi și de 
informații într-o serie de pro
bleme de interes comun. A fost 
exprimată satisfacția pentru 
dezvoltarea ascendentă a rela
țiilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate . între P.C.R. și 
P.A.I.G.C., dintre România și 
Republica Guineea-Bissau, sub- 
liniindu-se contribuția de sea
mă adusă la întărirea acestor 
relații de întîlnirile și convorbi
rile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și conducătorii 
P.A.I.G.C., acordurile și înțele
gerile convenite cu 
lejuri.

Tovarășul Nicolae 
a reafirmat deplina 
militantă a P.C.R. 
dreaptă a poporului
neea-Bissau, hotărîrea fermă a 
României socialiste de a-i acor
da în continuare întregul său 
sprijin politic, diplomatic, mo
ral și material pentru obținerea 
cit mai rapidă a victoriei și 
pentru asigurarea condițiilor de 
dezvoltare pașnică, 
ber și independent, 
din Guineea-Bissau.

întrevederea s-a
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

LITORAL
’74

• Stațiunile de ze
și-au sporit anul acesta ca
pacitatea de cazare eu zere 
la sută față de c-. •«:.•
• De confortul hotelurilor, 
minihotelurilor și căsuțelcr 
și de soarele mării vc" be
neficia în acest sezor re. » 
1 150 000 de oaspe’ c- 
ră și de peste tiota'i 
Maiștrii bucătari îs' c- 
tesc surprizele lor : -k 
specifice bucătăr. c*  
americane, franceze

mane, italiene.
ar®

aceste pri-

Ceaușescu 
solidaritate 

cu lupta 
din Gui-

în mod li- 
a poporului

desfășurat

Sezonul turistic a 
de la... 1 ianuarie. Raâ la 
20 mai a.c. și-au pe meat
vacanța la mare peste * M*  
de turiști români -i < i tx 
în aceste zile pe litoral «e 
găsesc turiști din R. F. Ger
mania. Franța. Belgia Sue
dia, Danemarca A:: 
Elveția.

Dar sezonul va in--»;*  »-t 
plin abia in aceste 
Pentru cititorii aegttu ran 
doresc să-și petreacă ■>*»-  
ța la mare vota -•tnrtu e 
doar citeva cifre. ai in
formații. eu title de eeeMe- 
ce ne-au fost pese la fap*-  
ziție, in cadrul saca «u e- 
rinte de 
„Litoral".

presă

f

(Continuare m

VALORIFICARE
Vigoarea unei societăți este în aceeași 

măsură un efect al capacității de a crea, 
de a inova, de a descoperi ca și al ritmu
lui corespunzător de asimilare a ceea ce 
se creează valoros în interiorul sau în afara 
ei. De cea mai mare importanță este ca 
nivelul asimilării să respecte calitatea rea
lă .a creației.. Și, de asemenea, timpul va
lorificării să fie împiedicat să fure din va
loarea difuzată. Nu este suficient să dis
punem, ca într-un stoc pasiv de valori înalte 
dar putînd fi compromise - cum se mai în-dar putînd fi compromise - cum 
tîmp'lă uneori - prin asimi
lare tardivă ori aplicare for
mală. Fiindcă nu premiile 
consacră o valoare, ci temei
nica ei asimilare. Lipsa de prom
ptitudine sau pasivitatea mai 
pot însă trece în ochii unora 
de prevedere. într-un lanț de 
suprapuse și reciproc tolerate, fiecare din
tre ele pare să asigure securitatea celei de 
dedesubt sau de deasupra ei. Privită ca o 
virtute, o viguroasă slăbiciune scutește răs
punderea de veșnicele ei insomnii. însă 
tocmai o asemenea travestire a micii lași
tăți cenușii în culoarea țipătoare a sănă
toasei prevederi poate estompa afirmarea 
mai promptă a unei valori adevărate.

Scurt-circuitul care se produce la atinge
rea mărimii reale a valorii nou create cu 
o recepție obtuză, dar confundată prea 
lesne-cu necesara prudență, produce arsuri 
persistente. Am văzut recent cu toții un 
aparat, inventat după cum se spune, acum 
cinci ani, capabil să detecteze cu precizie 
semnele unei maladii căreia, însă, nu i s-a 
găsit încă leacul. Probabil că unora li se va 
fi părut o enormă zădărnicie să poți numi 
cu precizie „științifică" o boală iremedia-

C. STĂNESCU

bilă. „Ce fel de descoperire ea • ș> 
asta ?!". E gîndul cel mai ctMod ș> r» aoi 
obtuz : „ce-mi pasă că țtiu numele iutei n 
tei.dacă ea nu-mi poate - .z'z'.
de mediocră fatalitate ~e ~z 
închidem ochii orbiți de ceea ce pal 
fine vedea, preferind să na ște ce 
teaptă. Sigur, fiecare are draptui de a de
cide pentru sine, dar n 
vrea și ce nu vrea să 
nu aparatul respectiv, 
litate trebuie făcută -

Exemple 
tirziată 
pentru roastre mate
rială, • o? da e me-
ritul altora, un merit cam amar, 
de a le fi făcut cunoscute, 

în alt domen j : nu e un secret 
e se vădește

I •

*e on 
oostat-

Trecînd 
că în destule fes4 vc 
încă același mic fenomen de recepție întîr- 
ziată. Nu e c udat că 4 mp ce se vorbeș
te și se scrie despre - ve . ’nalt al poeziei 
românești actuc.'e cuzim totuși destule ver
suri stoarse de otita ă -"ebuințare ? 
Să deschidem mei larg corț'le poeților de 
azi, să-i citim cu un ochi mai limpede și 
poate vom descoperi și auzi mai des poe
zia tăioasă, revoluționară și patriotică a 
acestui timp. Scenele pe care recită tine
retul pot fi aduse într-un prezent al poeziei / 
mai real și mai convingător decit o poate 
face o bibliografie cam prea des repetată. 
Recitalul e un mijloc de difuzare : dar el 
trebuie să difuzeze poezia bună de azi 
chiar azi I

în orice domeniu s-ar produce, creația 
adevărată trebuie și poate fi asimilată, va
lorificată, răspîndită la vîrsta pe care o are.
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A CUNOAȘTE PROIECTUL 
DE NORME ÎNSEAMNĂ, 
IMPLICIT, A ACJIONA 

In spiritul lui i

Aflam de la 

comitetele 

județene 

ale U. T. C.

Nu cu mult timp in urmă, la 
întreprinderea de gospodărie 
comunală din Roman, -organiza
ția U.T.C. a pus in dezbatere 
un subiect de o deosebită ac
tualitate : „Cunoașterea și res
pectarea principiilor de convie
țuire socială, ale eticii și echi
tății socialiste — cerințe obliga
torii pentru fiecare tinăr“ —- 
care a făcut obiectul ordinei de 
zi a unei adunări generale. 
S-au scos în relief cu acest 
prilej o serie de lipsuri din ac
tivitatea unor uteciști, cum ar 
fi faptul că se lipsește încă ne
motivat de la serviciu, că mai 
sint tineri care nu-și îndeplinesc 
pianul, care au minus sau plus 
in gestiune, care vociferează în 
autobuze sau întrețin discuții 
nepermise cu călătorii. De a- 
ceste lipsuri erau acuzați : 
Aurică Ulea, Maria P. Neagu, 
Mihaela Ciupitu, Vasile Nister 
ți alții...

Intorcindu-ne numai cu un an 
in urmă găsim un material pre
zentat in adunarea din luna iu
nie care combatea minusuri de 
conștiință ale unor tineri. Pe 
această listă figurau și cițiva 
dintre cei consemnați mai sus. 
Mergind mai departe vom in- 
tilni in materialul prezentat cu 
prilejul dezbaterii „Proiectului 
de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, ale eticii și.echi
tății socialiste" nume de -tineri 
care acum deja ne sint cunos
cute. Deci nu-i vorba de ceva 
nou. Iar o practică a organiza
ției U.T.C. era aceea de a sesiza 
și analiza neajunsurile care se 
manifesta în activitatea uteciș- 
tiîor ei, in atitudinea lor. 
..Aproape nu este ședință — îmi 
declara secretara organizației 
U.T.C.. Zenovia Pațilea — in 
care să nu criticăm lipsurile pe 
care le mai au unii dintre ti
neri11.

Dacă lipsurile sint sesizate și 
discutate periodic, atunci de ce 
totuși persistă, de ce unii dintre 
tineri sint chiar „abonați11 la 
critică ? E drept, unii dintre cei 
criticați mai înainte nu mai 
auar acum pe listă, dar din pă
cate nu pentru că s-ău îndrep
tat — aceștia sint foarte puțini 
— ci pentru că au plecat din 
unitate. Atunci...

Explicația celor de mai sus 
am găsit-o în recenta adunare 
generală. Tinerii care au purtat 
discuții s-au arătat a fi — in 
ciuda celor sesizate și susț 
de material — pe o altă poziție 
O poziție care trăda o menta. 
tate : aceea că nu sint obișnuiți 
cu un colectiv. Că ș; atunci cind 
se ia o măsură, aceasta neCind 
susținută de opinia colectivă 
rămine fără nici o rezonanta 
practică. Și iată astfel : , Nu
sint prea mulți cei care ne fac 
greutăți. Dar cei buni ce-au fă
cut ca să-i îndrepte ?" — între
ba materialul, iar Elena Barcă, 
poate tocmai pentru a răspunde, 
arăta că : „La noi nu prea 
există interes față de colectiv, 
c fiecare muncește pentru el”.

Lipsurile le discutăm aici. însă 
-.nd ieșim pe ușă le uităm11 — 
.cerca Elena Moroșanu să re

aducă discuția pe linia de plu
tire. dar Rica Pascalu opina : 

N-am sesizat niciodată că 
vreun coleg a greșit, pentru că 
nu-mi place să fac rău cuiva. 
Pe mine nu mă interesează ce

fac alții11. Și exemplele ar pu
tea continua. Indiferent de pozi
ția adoptată toțf vorbitorii — 
obișnuiți poate cu un ritual — 
încheiau intervenția lor cu 
„...îmi iau angajamentul...".

Deci situația aceasta este. Și 
nu de acum, ci cu mult mai 
înainte. Faptul că aici nu există 
un colectiv omogen a fânr. ca 
mulți dintre tineri să se trans
fere in alte unități sau. cum e 
cazul lui Mioara Vultur. după 
două săptănfini de serviciu, să 
i se desfacă contractul de nrun- 
că pentru lipsă in gestiune. Și 
pentru că nimeni nu i-a întins 
o mină de ajutor la timpul res
pectiv. „Noi avem plan — i-au 
răspuns poate colegii — nu ne 
interesează ce fac alții"...

Pentru îndreptarea stărilor de 
faDt sesizate mai sus. secreta
rul organizație: U.T.C. ion spu
nea că sint folosite cu succes 
gazeta de perete, brigada artis
tică. Numai că. la gazeta de 
perete ultimul r.untăr datează 
din februarie iar brigada artisti
că a dat un singur spertacoL în 
luna ianuane după rare st-a în
cetat activitatea. îr. schimb, ne 
luăm angajamentul..

Sigur că angajaaseatxd este I 
necesar și stimulativ 
membrii organizației 
însă ca el să nu se 
într-o frază banală,
organizație s-au tot fast angaja
mente de-a lungul «■-/■or. dar 
ele nu s-au văzut pini acum | 
materializate in farce. Armarea 
generală resperi ă s-a iacheiat 
și ea cu un plan ăe Măsuri, 
așadar tot cu m angajament, 
însă proiectul de uurroe ale vie
ții și muncii cuBauaâștilur nu 
constituie .doar «e suriect de 
dezbatere s> nici • ac*,  ane de I 
campanie. E t. etane să Ce un 
cod moral dură care avem, da
toria să trăim F *4  ----- ra- 
porriadu-oe ir per-sanenșă acti
vitatea la cciugtie «aăe. A&ă 
exact așa ctau meu chanr trilul 
dezbatem <Ln adcnare : ca ■sa
ma: cuncuștereu. ci 4 respecta
rea acestor pmxipri-

ION TOMES CU

pentru toți 
cu condiția 
transforme 
în această

• In comuna Sintana s-a 
desfășurat faza republicană a 
concursului ..Viitorii mecaniza
tori ai agriculturii socialiste11 
destinat elevilor școlilor profe
sionale de mecanizatori agricoli. 
Dacă cei mai buni s-au dovedit 
a fi Pavel Filipov. din Baba- 
dae. Petru Răi'eanu. din Boto
șani și Dumitru Bîrleanu. din 
Miroslava, de ciștigat au avut 
de ciștigat toți participanții 
datorită schimbului de experi
ență ne care l-a constituit con
cursul si' datorită legăturilor 
stabilite cu această ocazie.

• In liceele de cultură gene
rală din municipiul Arad a a- 
vut loc faza județeană a ' con
cursului „Cunoașteți meseria 
Prin latura sa practică și prin, 
caracterul sân competitiv, cu- 
prinzir.d marea masă a elevilor, 
concursul a constituit un prețios 
sprijin adus pregătirii elevilor 
in vederea atestării lor ca mun
citori calificați, la sfirșitul șco
lii. pentru a le permite anga
jarea imediată într-o muncă 
soc ală utilă. S-au detașat drept 
cișveă'ori Toader Grădinaru. de 
la Liceu1, nr. 3 din Arad, la lă
cătuși. Georzeta Vasilescu. de 
Ia Liceul -Ion Slavici", la croi
torie si Dă-.uț Faur, de la Li
ceul Chi'tneu-Criș. la timplari.

o Ieri, eu ocazia aniversării a 
Mt de ani de la atestarea do
cumentara a comunei Faraoani 
(județul Bacău), a avut loc aici 
finala concursului județean 
U.T.C. „Dialog artistic" pe tema 
„Cincinalul înainte de termen11. 
Au urmat întreceri sportive la 
atletism, fotbal și oină. Ziua s-a 
încheiat cu o seară cultural- 
distractivă.

• ..Ziua tinerilor din con
strucții**  organizată la sfirșitul 
săptăminii trecute de către Co
mitetul orășenesc Gheorghe 
Gheorghiu-Dej al U.T.C. a cu
prins. printre altele, o intilnire 
cu Nicolae Foiescu. Erou al 
Muncii Socialiste, o intilnire cu 
poeții Cenaclului George Căli- 
r.escu din oraș, un concurg pe

re au part .-'■pa: peste 3M de t*-'  
sen sc pe cperacsț crezentaa 
oe ferssaca Be -*-racâ  r uuere-

• Săprlw ■■ UetuE. tâteri- 
radetaăM Bură - au strip*  tt

Frații Jderi66'
Exact după un deceniu — 

răstimp in care a frecventat fe
lurite genuri și surse de inspi
rație — regizorul Mircea Drăgan 
revine la temeiul' atî ae fecund 
al prozei sadoveniene pentru a 
ne înfățișa'—după Neamul Șoi- 
măreștilor — o adaptare după 
romanul Frații Jderi.

Conceput ca și alte filme ale 
sale în nu mai puțin de două 
serii, cel de față nu cuprinde, 
in esență, decît prima parte 
a trilogiei, intitulată — Uce
nicia lui Ionuț. Scenarizarea 
operei revine 
veanu și lui 
tru, cărora li 
gizorul, astfel

Sado-
Mi-
re-

Profirei 
Constantin 
se alătură

, incit creșteau 
șansele unei viziuni de sugestie 
cinematografică. Fapt este că. 
spre deosebire de Neamul Soi- 
măreștilor unde 
sadoveniene se 
dialog lipsit, în 
toresc și forță 
fidelitatea fată 
cu otita dulceață poetică 
trăiește o a doua viață atunc 
e' rostit, dă prioritate si c 
tudine unor portrete dâdi 
primul rind pe strălucita dicție a 
actorilor noștri.
. LCîf privește structurarea ac- 

,țiunii,/e<i se află undeva h r«»- 
rpintia dintre povestea isprfceo» 

snezinului Jder «i a celorici-i 
frați ai săi. cu ecenirnesstele is
torice in viitoarea cărora 

Mcagfi bravi moldoveni fi o •- 
•caapmtieră la un film — pee 
t-et d lui Steiaa cel Mere, ia 
oc-e de altfel. ksc~eszi aran 
Us.rt Dsigfa. A d-"-.

ie acestea de-1 
ias ales, mar r
e «f a m dană sen 
Aeactx eami-r de

aroma pcvesUrii 
pierdea intr-un 
genere, de 
evocatoare, 
de verbul

C:Ci 
acri*  
incit 
cind 
npli- 
t ia

scrie Sado-
de

cără și singe" cum 
teenu, ci o goană ecvestră 
figuranți cu căciuli din blănuri 
de animale sălbatice, după alții 
— in costume naționale. In loc 
de a potența tragismul acelor 
cutremurătoare încercări în care 
cvxind se dovedea a fi proverbia
lei frate al românului, filmul nu 
ezită a puncta chiar și uri mo
ment comic, in iureșul fugii din

CRONICA
FILMULUI

eclea cumplitului dușman. Lup- 
1 ~'.e intre ostașii și poporul Mol- 
d și hoardele hanului tătă
resc au prea puține detalii expre- 
; e. demonstrând mai ales o a- 
titudine rutinieră a regiei contînd 
indirect pe faptul că izbînda 
poate fi oricum dedusă din pa
gina de istorie.

$« totuși. Frații Jderi mijlo
cește publicului cinefil un con
tact însuflefilor și de autentică 
«"*;  pusă în slujba marilor idea- 

patriotice, cu actorii noștri, 
in uri de avengură istorică. De 
o prestanță statuară fi de un cu-

ceritor omenesc este Ștefan Vodă 
în interpretarea lui Gheorghe 
Cozorici. Rolul marelui domnitor 
care — ca și Mihai Viteazul — 
a trezit admirația lumii europe
ne, se dimensionează pe ecran 
cu mai multă naturalețe, patosul 
obișnuit, interpretărilor scenice 
topindu-se într-un veritabil clo
cot interior. Sebastian . Papaiani, 
Iurie Darie, George Calboreanu, 
Geo Barton, Toma Dimitriu, Flo
rin Piersic, George Mottoi și 
alți actori de talie fac să reîn
vie tabloul unui timp glorios de 
istorie, printr-un joc a cărui tră
sătură distinctivă este franchețea. 
O mențiune merită Ștefan Velni- . 
duc atit de bine acordat 
gest și fizionomie rolului 
xandrel Vodă.

Faptul că primul nostru film 
artistic cu peste 60 de ani în 
urmă — era tot un film istoric 
și că realizarea epopeii naționa
le a însumat, pină acum, o va
loroasă experiență la îndemâna 
cineaștilor care se consacră ge
nului, ne îndrituiesc să așteptăm 
și să pretindem din partea lor o 
reală autodepășire, mai ales a- 
tunci cînd perseverează în aceas
tă direcție.

prin 
Ale-

EUGEN ATANASIU

•TI

CRONICA T.V,

a o

iriazâ de ..Con*

ș. meritul de 
sați u de enc-

sie. și acesta a fost excelentul 
spectacol-brigadă al studenților 
gâlățeni. o adevărată pledoarie 
despre cum trebuie făcută bri
gada artistică de agitație, inte
ligent și cu farmec, spectacol șj 
critică eficientă, entuziasm țL. 
tinerețe- Subliniem ^tinerețe" —

' <• ?

Premiile Uniunii
Artistilor Plastici»

pe anul 1973
Artiștilor 

a avut loc

la ex- 
Cam-

urmă-

La sediul Uniunii 
Plastici din Capitală 
luni la amiază festivitatea de
cernării premiilor U.A.P. pe 
anul 1973.

Premiul U.A.P. a fost acordat 
sculptorului Ovidiu Maitec pen
tru întreaga activitate artistică, 
pentru participarea la expozi
țiile din țară și pentru ansam
blul lucrărilor prezentate 
poziția personală din 
bridge (Anglia) în 1973.

Au mai fost aribuite
toarele premii : Pictură — Tra
ian Brădean, pentru lucrările 
prezentate in expoziția come
morativă „Grivița 1933" . și ex
poziția ..125 de ani de la Re
voluția din 1848" ; Sculptură — 
Iosif Fekete (Oradea), pentru 
lucrările realizate in 1973 și 
pentru. ansamblul activității 
prezentate in expozițiile retros
pective din 1973 ; Grafică — 
Napoleon. Zamfir, pentru parti
cipare la expozițiile de grafică 
publicitară din țară și de peste 
hotare cu lucrări de înaltă ținută 
artistică în 1973 ; Artă decora
tivă — Ana Tamas (Tg. Mureș), 
pentru lucrările prezentate la 
Trienala de arte deoorative din 
1973 și la diferite manifestări 
artistice din același an în străi
nătate ; Scenografie — Ion 
Truică, pentru activitatea sa in 
desenul animat și. in special 
pentru filmul „Cadoul11 ; Artă 
monumentală — Constantin 
Lucaci. pentru „Fîntîna11 deco
rativă realizată în metal la 
Constanța, in parcul din Piața 
gării. în 1973 : Critică — Theo
dor Enescu. pentru lucrările de 
critică publicate în revistele de 
specialitate și mai ales pentru 
studiul „Repere pentru o vii
toare istorie a artei contempo
rane românești11, precum și pen
tru contribuția la organizarea 
expoziției „25 de ani de artă 
plastică românească11, 
tineretului a fost acordat 
Sorin Dumitrescu, 
crările prezentate 
personală din 1973 
bursierilor U.A.P.
an : Premiul pentru prototip — 
colectivului de artiști alcătuit ‘ 
din Lazăr Florian Alexe. Costel

1 ’ • î *.  v ’ ■
Badea. Eugenia Barac Er.escu, 
Ilie Bțldeanu. Iod Berendea. 
Eugen. Cioancă. Euialea Crisar.. 
Victor Cristian, Magda Csutăc. 
Arpad Fekete. Rodica Maziles- 
cu. Mihai Tomșeneanu. care a- 
DarticiDat la S!mporio-.ul de ce
ramică . și faianță de ia Sighi
șoara. pentru ansamblul de pro
totipuri realizate in cadrul a- 
cestui simpozion : Premiul eri- 
tieii — lui Henri H. Catarg; in 
semn de admirație pentru ex
poziția sa din 1973. de la sala 
Dalles, reprezentind sinteza u- 
nei creații exemplare, a unei 
văinte perpetue de autodepășire 
Si fecundă reînnoire : Premiul 
pentru maeștri ’ populari — lui 
Dumitru Sofonea din comuna 
Drăguș. județul Brașov, pentru 
meritele deosebite de continua
tor al tradițiilor de cojocar din 
zona Făgăraș și de creator cu 
interesante ■ contribuții la piep
tarele din Drăguț.

f.

Premiul 
lui 

pentru lu- 
în expoziția 
și expoziția 
din același

tîmplat de curînd cu „Cireșarii" 
Granțului, privirea sa limpede 
și fruntea liberă pentru gînd și 
faptă — ne umple inimile/ de 
bucuroasă mîndrie.

'• Două evenimente cinema
tografice ale săptăminii trecute:

INMINARE FESTIVĂ

DE CARNETE U.T.C.
Cowutctu.’ orășe- 

I neac Cuapusa W 
U.T.C. a orșrmact 

I thnwăcă la Muzeul 
I ..Doftana". in cu- 
I drul adulai de 
I manrfesfăn intitulat 
I „Eroi au fast, eroi 
I sint încă*,  destinat 

cei Or două nan e- 
venimente care vor 
acea loc in acest 
an, o festivitate de 
inmnare a comete

lor U.TjC. Cei 30 
de tiuun, «£rt. ja

trăit cu emofae «o- 
ieacaaăateo la cere

din int’etr--:e--e
ă școUa

Jrșsr de Întărirea 
de a ea arita demni

cex •» K.fent ș 
a-au jertfit aici 

pe*tm a face pon
tai preseatai lirmi- 

•ot pe cam îl tră

iesc est

c frgup&iaepg rt pentciid
ssKi ti devină prtistineftr ne- 
vxmehrdenfă. Iată de ce. me^i's- 
bd. pvtma ps-t» a filmului, în
deosebi. se infățișeavă ce o suită 
de tablouri vivante a căror jux
tapunere nu implică acel cres
cendo util unei desfășurări dra
matice. După cum, nici tonalita
tea de baladă, proprie marelui 
scriitor în proza sa de inspirație 
istorică nu transpare pe ecran, 
unde chipurilor expresive li se 
pibstituie o figurație în costume 
de sărbătoare ; iar peisajului ca
racteristic nu doar prin relief și 
floră, ci și prin luminile lui ii 
ia loc căutarea unor extravagan
te efecte solare, (imaginea: Ni
colae Mărgineam/, Mircea Mlă
diu).

Mult mai mișcată, a doua se
rie iese din inerția scenelor și a- 
titudinilor protocolare ft caută a 
prinde pulsul agitat al epocii. 
Aici este reconstituită năvala tă
tarilor pe meleagurile Moldovei. 
Dar nu este acel „puhoi de fia-

uare sub semr.u! 
a lipsei unei idei 
să-i confere inte

resul și complexitatea pe care 
le așteptăm de la ea. Sigur, sint 
Ipcruri foarte bune uneori, re
portaje și anchete interesante, 
datorate unor reporteri experi
mentați și dotați pe care insă 
nu-i mai vedem in ultima vreme 
— sau îi vedem prea rar — dar 
aceste materiale bune sint emi
siuni in emisiune, ceea ce lipseș
te acestei „Seri" pare a fi tocmai 
un program ferm, o ținută par
ticulară. Dar toate aceste lucruri 
s-au mai spus. Astfel, sîntem 
nevoiți să consemnăm ceea ce 
vedem — așteptînd să scriem 
despre o concepție și un stil. 
Ideea anchetei legată de 'cămi
nele pentru nefamiliști este foar
te bună, ea a fost in parte com
promisă de o tratare „cuminte11, 
în care beneficiarii au avut ne
firesc de zgircit cuvintul și dis
cuția a rămas deschisă. Sperăm 
că va fi reluată. Fie și pe bă
tuta cale a sistemului „pe ur
mele materialelor difuzate11. To- 
,țuși. și șăptămîna trecută

c*

care

__ i em
avut un moment de vîrf în enți-

TINEREȚE...
RARA AVIS?!

pentru că uneori 
care confundă 
mohoreala și 
mic mai trist.

CE LICEE VOM URMA
ÎN ANUL ȘCOLAR VIITOR?
Cine ar fi înființat și susținut în trec/tt licee 

j la Fierbinți, Brănești ori Bolintin ? Copiii ju- 
I dețtdui Ilfov au din această toamnă la dispozi- 
' p.e 28 de licee cu profile diferite, capabile să 
| cosoarbă promoția celor care termină clasa a 
| VlII-a. Sigur, vom mai veni și acum în școlile 
! Bucureștiului un număr de elevi, fie pentru că 
\ locuiesc mai aproape, fie pentru că se îndreaptă 
jfpre licee cu profile care nu s-ar justifica pe te 
’ n.'oriul județului, cum arji cele de artă ori spo'- 
I

In anul școlar viitor vor funcționa pe raza ju- 
I cetuhu Ilfov 10 licee real-umaniste, 9 licee in- 

■z-.ririale, 6 licee agricole și unul silvic, două **-  
. ? pedagogice. Ele vor primi in anul 1, 7 5!M

r- elevi, promovați ai clasei a VIII-a a școlii £«- 
I aerale. y

Determinarea profilelor și amplasarea unităț*-
' - > rolare a presupus un proces îndelungat " 

ilzoor.oi, întrucit măsurile trebuiau luate ținîe- 
'■ z .-<e seama nu numai de prezentul județului, o» 

r. de perspectivele sale de dezvoltare. De un 
folos au fost în acest sens și studiile între- 

în scopul cunoașterii intereselor elevilo'.
: ..peciilor lor. Confruntînd rețeaua, profiled,

'I de școlarizare cu preferințele elevilor ta
. L-l că există, în linii generale, o conoc~-

x.~ .. Desigur, sint licee ale căror profile exe'- 
’ m atracție mai mare, de aceea și numărul 

;«!•- rc-e cor să devină elevi aici depășește pe 
:' r-t ăzut. Este cazul Liceului de textile fî 

din Giurgiu, da pildă, unde numărul 
tu-■ -. yr este dublu față de locurile prevăzut 
■r*  -. ! 1. dar și al Liceului pedagogic, und*
i» tr.-șg-.trează peste 350 opțiuni pentru cete 
. • c."! în anul I In cazul acestor două școli
ar- ■- e -e explicabil întrucit profilele lor sini 
-mi-» r -'itife fetelor și numărul acestora este 
riMTr-vn-i de mare. Dar și către Liceul mecanic

Oltenița, Liceul de electrotehnică Buftea, Liceul 
de silvicultură Brănești doresc să se îndrepte 
foarte mulți elevi. Fără îndoială că pină la in- 
scriere, comisiile de orientare profesională car*  
funcționează in toate școlile generale vor conti
nua acțiunea de îndrumare a elevilor către li
ceele al căror profil li se șntricește cel mai bine.

Investigațiile de pină acum au semnalat c" 
sint licee mai puțin cunoscute, motiv pentru oare 
și opțiunile tinerilor pentru acestea tint ne
satisfăcătoare. De înțeles: există unități nou 
create, ori altele cu o nu prea îndelungată tra
diție. In categoria acestora se află liceele agri
cole din Fundulea și Stiăulești, cel cu profil me
canic agricol din Ciorogirla și de îmbunătățiri 
funciare din Brănești. întrucit județul are impe
rioasă nevoie de cadre pentru agricultură, lu
crurile nu sint lăsate să se desfășoare de la sine. 
Unitățile școlare moi puțin cunoscute sint popu
larizate mai intens în rindurile celor care absol
vă clasa a VIII-a și ale părinților lor. Apoi, exis
tă' preocuparea ca, prin dotarea materială și în
cadrarea cu personal didactic-auxiliar, aceste 
unități noi să se ridice rapid la nivelul liceelor 
de renume din județ. Există un plan riguros de 
dotare a atelierelor, laboratoarelor "și bibliotecilor. 
De altfel, M.E.I. a suplimentat în acest scop 
fondurile cu incă 1 600 000 lei, ceea ce va permi
te realizarea proiectelor pină la începutul viitoru
lui an școlar. In sfirșit, prin sistemul de burse 
și internate se vor crea anumite facilități elevi
lor care se decid să urmeze liceele amintite.

Elevii din județul Ilfov oare vor intra la toam
nă in prima treaptă de liceu să fie încredin
țați că, indiferent pentru care liceu optează, vor 
avea toate condițiile să se pregătească teoretic și 
practic la un nivel corespunzător actualelor ce
rințe, să dobîndească un larg orizont de cunoștin
țe, precum și temeinice deprinderi pentru muncă.

/

Răspundem azi la întrebarea 
elevilor din județul Ilfov

LICEE REAL—UMANISTE
1. Buftea — 114 locuri (in loca
lul liceului și în 5 clase afilia
te) ; 2. Brănești — 114 locuri
(in localul liceului și în 6 clase 
afiliate) ; 3. Călugăreni — 75 
locuri (în localul liceului și în 
5 clase afiliate) ; 4. Fierbinți
— 76 locuri (în localul liceului
și în 2 clase afiliate) ; 5. Hota
rele — 76 locuri (în localul li
ceului și în 4 clase afiliate) ; 
6. nr. 1. Giurgiu — 190 locuri 
(in localul liceului și în 5 clase 
afiliate): 7. nr. 2 Giurgiu —
152 locuri (in localul liceului și 
2 clase afiliate) ; 8. nr. 1 Ol
tenița — 152 locuri (in localul 
liceului și in 5 clase afiliate); 
9. Snagov — 75 locuri (în loca
lul liceului și în 2 clase afilia
te) ; 10. Urziceni — 152 locuri 
(in localul liceului și în 4 clase 
afiliate).

LICEE PEDAGOGICE. 1. De 
învățători București — 108
locuri (in localul liceului); 2. De 
educatoare Giurgiu — 108 locuri 
(in localul liceului nr. 2).

LICEE AGRICOLE. 1. Liceul 
agricol Fundulea — profil agri
col (M.A.I.A.A.) — 266 locuri 

' (in localul liceului și in 2 clase 
afiliate) ; 2. Liceul de îmbună
tățiri funciare.și gospodărirea 
apelor Brănești, profil : îmbu
nătățiri funciare și gospodărirea 
apelor — 290 locuri (în localul 
liceului) ; economic (M.A.I.A.A.)
— 76 locuri (in localul liceului).; 
3. Liceul agricol Dragomi- 
rești Vale — profil agricol 
M.A.I.A.A.) — 304, locuri (in 
localul liceului și în 2 cla
se afiliate); 4. Liceul de meca 
nică agricolă Ciorogirla — profil 
mecanică agricolă (M.A.I.A.A.)
— 228 locuri (in localul liceului
și 9 clase afiliate) ; 5. Liceul
de mecanică agricolă Sărulești
— profil mecanică agricolă 
(M.A.I.A.A.) — 152 locuri (in lo

calul liceului și în 8 clase afilia
te), îmbunătățiri funciare și 
gospodărirea apelor (M.A.I.A.A.)
— 74 locuri în localul liceului; 
6. Liceul agricol Armășești — 
profil agricol (M.A.I.A.A.) —152 
locuri in localul liceului și 
o clasă afiliată.

LICEE SILVICE: 1. Liceul de 
silvicultură și exploatare fores
tieră Brănești — profil silvicul
tură și exploatări forestiere — 
110 locuri (in localul liceului).

LICEE INDUSTRIALE : 1. Li
ceul de mecanică Bolintin Vale 
profil; mecanică (M.M.P.G.) — 
108 locuri (in localul liceului) 
electrotehnică (M.M.P.G. — 76 
locuri în localul liceului); 2. Li
ceul mecanic Oltenița — profil 
mecanică (M.I.C.M.G.) — 380
locuri in localul. liceului și în 
4 clase afiliate; electrotehnică 
(M.I.C.M.G.) — 114 locuri in lo
calul liceului; 3. Liceul de me
canică Giurgiu — profil meca
nică (M.T.T.) — 190 locuri in 
localul liceului și 3 clase afiliate. 
4. Liceul de electrotehnică Buf
tea — profil electrotehnică 
(M.E.E.) — 108 locuri in localul 
liceului, mecanieă (M.E.E.) — 
180 locuri in localul liceului, 
construcții (M.E.E.) — 144 locuri 
în localul liceului. 5. Liceul de 
textile și confecții Giurgiu — 
profil textile și confecții (M.I.U.) 
228 locuri in localul liceului; 
6. Liceul de construcții Giurgiu
— profil construcții — 180 
locuri in localul liceului; 7. Li
ceul de construcții Urziceni — 
profil construcții — 144 locuri 
în localul liceului.

UCECOM. Liceul real uma
nist Urziceni — profil textile și 
confecții — 2 clase afiliate; li
ceul industrial de profil., con
strucții , Urziceni — o clasă afi
liată.

(Agerpres)

Imagine din expoziția de 
sculptură a tinărului artist 
Kocsis . Eliid recent deschisă 

la Muzeul Stork
Foto : 

EMANUEL TÎNJALA

crispați după cum le e ha- 
fac cu noi mici glumițe 

fotoliu pat în

mai 
rui, 
comOde ca un 
care vegetezi visind la cafeaua 
interzisă de doctor. Scenetele 

■ sint singurele care ne mai scot 
din apatie, din două sentimente 
contradictilrH - unul de legi
timă irîțpre și al doilea de 
stupefacție : de unde le-or fi 
scoțind domnule ? !

vedem tineri nemuritorul Chariot, intr-un co- 
sobrietatea cu laj retrospectiv de filme bine 

nu ni se pare ni- gindit și alcătuit — și filmul 
maghiar „Iubire11 premiat la 
Cannes cu această extraordinară 
Mary Tdrocsyk care știe 
transfigureze firescul absolut

• Tineretul 
prezent pe 
numai joi, și fie. că îl ve
dem seară de seară la tele
jurnal, co-autor și benefi
ciar al marșului țării spre pro
gres, fie că-1 vedem cîntind și 
iubind muzica și’poezia — ca în 
acel mesaj timișorean de sim- 
bătă după-amiază, sau pe terenul 
de sport, pe care nu o dată și-1 
construiește șingur, cum s-a in-

este însă mereu 
micul ecran, nu

o Mare lucru și transmisiile 
.fotbalistice de șjmbătă după- 
amiâza ! Este adevărat că pre- 
.zintă dezavantajul lipsei atmo
sferei terenului și aerului curat 
care simulează ideea de.mișcare 
pentru suporter, 1 .dar. au in 
schimb avantajul că vezi, unele 
lucruri care cu ochiul liber se 
văd mai greu — și ce-i drept, 
pe care unii ar prefera să ml le 
vezi deloc. Cum ar fi de pildă 
cele două ofsaiduri de la Cluj 
— unul, gol valabil pentru gaz
de, ofsaid clar s— pe linie — vă
zut de trei ori în reluare, ce
lălalt, gol anulat pe bună drep
tate de ofsaid clar, pentru oas
peți. N-am nimic cu ideea că 
splendidul Cluj să aibă două" e-să

-------oîn . ,
la fel de absolute, sentiment și crupe în A și nu țin cu Univer- 
I'I~" sitatea Craiova — eu una sint .

stelistă, ■. dintr-o eternă nostal
gie :după C.C.A. — și-ml ajung 
necazurile făcute ^. echipa ltii. 
Teașcă. N-am nimie cfeci, -dar 
vreau să zic...

SMARANDA JELESCU

idee.

• Duminicile noastre după- 
amiaza, la ora cînd ar trebui să 
dormim, dar stăm la „Magazinul 
duminical11 au un parfum de ca
meră închisă și melancolică pro
vincie. Numerele curg unul după 
altul, actorii, mai amabili sau

A. Pop — Arad : Iți acord 
meritul originalității absolute 
pentru că în toți acești ani de 
cînd dialoghez cu tinerii mei 
prieteni în aceste coloane nu a 
mai fost altul care să dorească 
să afle ce studii sînt necesare 
pentru a deveni... vicepreședinte 
sau președinte de consiliu popu
lar comunal. După cîte’știu, a- 
ceste îndeletniciri nu sînt pro
fesiuni, ci sarcini obștești care 
nu presupun în primul rind di
plome școlară, ci încrederea ale
gătorilor. Caută să fii vrednic 
de această încredere și dorința 
ți se va realiza.

Mărginean Benone — Cugir 
— Jud. Alba: Școlarizarea în 
specialitatea foto era prevăzută 
în anul școlar 1973-1974 la Școa
la de specializare postliceală 
U.C.E.C.O.M. din București, str. 
Economu Cezărescu nr. 47. sec
torul 7, telefon 49 42 18 (durata 
de doi ani de studii), cu concurs 
la chimie (scris și oral), fizică 
(oral). Vă sfătuiesc să cereți in
formații școlii pentru a afla și 
eventualele condiții nespecificate 
în îndrumător.

Potcoavă Ion — Cluj: Ru
brica de față se ocupă exclusiv 
cu orientarea profesională. A- 
dresați întrebarea direct minis
terului de resort.

Maria Geamănu, București: 
Profilul „structura și proiectarea 
țesăturilor" se școlarizează la 
Școala postliceală pentru indus
tria ușoară din București, str. 
Lucrețiu Pătrășcanu nr. 3, sector 
4, telefon 43 25 30. Se dă concurs 
la matematică (scris și oral), de
sen -ornamental (lucrare grafică). 
Pentru eventualele condiții ne
specificate în îndrumător adre- 
sează-te direct școlii.

Irimița Iordan — Tumu Mă
gurele. „Admiterea în învăță- 
mîntpl superior" din 1973 pre
vede dovada privitoare la sta
giul în prouucție de un an nu
mai pentru absolvenții secțiilor

umaniste care candidează la fa
cultăți tehnice sau agronomice. 
Cît despre recomandare, presu
pun. că nu ai avut timpul să te 
schimbi prea mult într-un sin
gur an, dar nu-ți pot da o in
formație precisă. îritreabă-i pe 
cei care te-au recomandat cu un 
an în urmă.

Ionel Oprescu, Comu —- jud. 
Dolj: Institutele de 2 ani nu mai 
funcționează, cît despre diferen
țele necesare trecerii de la un 
liceu la altul numai liceul res
pectiv te poate informa.

Mai indicată mi se pare calea 
institutului pedagogic. In bro
șura „Admiterea în învățăniîr.tul 
superior" pe anul 1973 erau con
semnate facultăți de filologie și 
istorie la Institutul pedagogic din 
Constanța și la cel din Tîrgu 
Mureș. Dar înainte de a lua o 
hotărîr» mi se pare mai indicat 
să aștepți noua ediție a broșu
rii care ar putea cuprinde unele 
schimbări.

Stanciu Nicolae — Mangalia:. 
Școala respectivă știe desigur ce 
condiții sînt necesare. Școlile 
Centrocoop pregătesc meseriași 
pentru mediul rural. O secție 
asemănătoare găsești însă și la 
școala postliceală U.C.E.C.O.M. 
(București — strada Economu 
Cezărescu nr. 47, „sectarul 7,. te
lefon 49 42 18). Avînd altă sub

ordonare, s-ar putea ca această 
școală să impună condiții de do- 
miciliere deosebite.

Stamate Mihai — Roșiorii de 
Vede — jud. Teleorman: In în
drumătorul pe anul 1973-1974 
erau prevăzute secții de tehnică 
dentară la școlile postliceale sa
nitare din București, Arad, Cluj, 
Iași. Noul îndrumător încă uu a 
apărut

Genoveva Mihăilă — sat Mi
ron Coștin — jud. Neamț: In
stitute de desen tehnic nu func
ționează,- La școala de speciali
zare postliceală de construcții 
din Iași (str. Bucium nr. 17, te
lefon 13 24 41) funcționează sec
ția desenator (dar numai cursuri 
serale de 1 an).

Dupir Adriana — Botoșani: 1
Ca absolventă â 10 clase nu te 
poți adresa liceului cu program 
de educație fizică și nici Insti-, 
totului de educație’ fizică și ', 
sport. Practică sporturile prefe
rate ca amatoare (mă refer la 
handbal, accesibil fetelor) și în- 
drear>tă-te spre o școală profe
sională. In cadrul acestei școli 
vei putea, de altfel, să’ practici 
sportul preferat.

Gabriela Garolea — com O- 
bîrșia de Cîmp, jud. Mehedinți: 
Să știi, Gabriela, că posezi mai 
multe informații decît mine în 
ceea ce privește liceele cu lim-f 
bă de predăre străină. Nu avem 
la redacție lista acestor licee din 
toată țara. Cel mai bine ar fi 
să te adresezi în scris liceelor , 
unde nresupui că funcționează 
clase de acest fel. Tată, a doua 
oară ți-am răspuns dar numai ca. . 
să nu crezi că nu vreau să-ți a- 
ccrd atenție. Mai mult mi știu. -'

Către cititori. Informațiile cu
prinse în această rubrică se în
temeiază pe îndrumătoarele pen
tru anul 1973-1974. Deoarece 
rloile îndrumătoare nu au apărut 
ne declinăm răspunderea în -ceea 
ce privește schimbările posibile.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3 MARTI 21 MAI 1974

Întreprinderea „TIMPURI NOI"-București
DIN BILANȚUL 

PE PATRU LUNI

în actualitate: 
profesiile „fierbinți"

— Există, in cadrul industriei grele îndeosebi, o serie 
de profesii — turnâtor, forjor, oțelar, formator, topitor — 
pe care tinerii le ocolesc.

Cum poate fi depășită această situație ? Ce măsuri se 
întreprind pentru a conferi acestor meserii audiența cu
venită ?

Răspunde ION DINU,
directorul Direcției personal 0 tncdțdminf din cadrul 
Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini Grele

— 'Situația se datorează, in mare măsură 
faptului că tinerii nu cunosc suficient spe
cificul acestor meserii ; unitățile școlare de 
cultură generală, cele profesionale și Între
prinderile nu s-au preocupat suficient, pisă 
acum, de orientarea și informarea tinerilor 
în aceste domenii. Se impune astfel organi
zarea de acțiuni cu tinerii aflați pe băncile 
școlii, organizarea de vizite in întreprinderi, 
în secțiile de producție respective. Trebuie 
organizate, de asemenea, in mod sistematic, 
dialoguri și intilniri cu cadre deja calificate 
— vjrstnipe, dar mai ales tinere — in profe
siile amintite.

In ultimele luni, s-au stabilit o serie de 
măsuri concrete a căror aplicare va contri
bui, desigur, la dezvoltarea sectoarelor pri
mare (turnătorii și forje). Menționăm in mod 
special pe cele care conduc la realizarea unor 
venituri superioare : salarizarea după re
țeaua tarifară din siderurgie, aplicarea sala
rizării în acord progresiv, acordarea unor 
sporuri de salarii etc. Astfel, spre exemplu, 
salariile muncitorilor care lucrează în pre
lucrări la cald au devenit cu 5,10 și respectiv 
15 la sută mai mari decit ale celor care lu
crează în alte meserii ale aceluiași sector.

Prin generalizarea invățămintului liceal in 
trepte, începînd din anul școlar 1974—1975, 
tinerii din treapta întii liceală vor avea 
condiții superioare de orientare profesională, 
inclusiv in direcția meseriilor la care ne re-

Spiritul

ferim. De asemenea, in cei doi ani de școla
rizare din treapta întii a liceelor industriale 
pentru construcții de mașini, tineri: vor a- 
junge in contact direct cu meseriile de tur
nătorie, forjă, matrițare, sudură, tratamente 
termice și termochimice și — lucru demn de 
remarcat — vor lua cunoștință de perspec
tivele de dezvoltare și modernizare care vi
zează aceste domenii, deci, Împilat, vor pu
tea aprecia mai bine propriile lor posibilități 
de afirmare in aceste profesn.

Este de remarcat și faptul că Ministerul 
Educației și Invățămintului va acționa pen
tru asigurarea unei mai bune transmiteri in 
toate județele țării a rețelei și profilului tu
turor școlilor și liceelor, acordind. in acest 
sens, o atenție specială calificării in mese
riile de prelucrări Ia cald.

De asemenea, unitățile ministerului nostru 
se vor strădui să determine mai direct și mai 
activ cunoașterea și familiarizarea tinerilor 
cu profilul și perspectivele acestor profesii, 
cu condițiile de calificare și muncă respec
tive. Să remarcăm in acest sens — in înche
iere — două aspecte. Elevii și ucenicii ’ din 
aceste meserii dețin prioritate la asigurarea 
condițiilor de cazare in cămind. servire a 
mesei etc. Tot ca o grijă pentru cei ce lu
crează in sectoarele primare, poate fi amin
tită și acordarea de concedii suplimentare și 
reducerea virstei prevăzute pentru pensio
nare.

muncii
— Cum trebuie să se exprime, in raportul tineret-so- 

cietate, relația reciprocă dintre „a da" și „a primi" ? Ce 
rol revine, in acest sens, muncii, educației prin muncă și 
pentru muncă a tinerilor ? »

Răspunde prof. univ. ANDREI DANCSULY,
Universitatea „Babeș-Bolyai" — Cluj

— In condițiile 
orinduirii noastre, 
într-o unitate și ar
monie de interese, 
ambele părți (dacă 
ne putem exprima 
astfel) sînt cointe
resate, sînt chema
te să „dea" și să 
„primească" cit 
mai mult. Prin a- 
ceasta se realizează 
și exprimă dealt
fel și înaltul țel 
umanist al socialis
mului.

Societatea noas
tră este vital inte
resată să asigure 
tineretului condiții 
din ce în ce mai 
bune pentru dez
voltarea și forma
rea sa, în vederea 
integrării , active, 
fit mai rapide și 
mai eficiente în 
viața și activitatea 
socială.

In acest sens, 
consider că și tine
rii trebuie să fie

preocupați într-o 
mai mare măsură 
să-și asigure condi
ții favorabile pen
tru propria lor for
mare, pentru rea
lizarea idealurilor 
pe care și le-au 
propus.

Existența, și în 
general, crearea a- 
cestor raporturi 
principiale nu re
prezintă insă un 
dat gata elaborat, 
ci un proces în 
continuă evoluție și 
transformare, o 
problemă educati
vă, unde sint pre
zente, atit eforturi- 

' le sociale, cit și ce
le individuale.

Ne putem gindi 
aici la numeroasele 
exemple ce ilus
trează in mod su
gestiv rezultatele 
pozitive ale acestor 
eforturi. Tineretul, 
care a înțeles ros- 

. tul și chemarea sa 
în opera de edifi

care socială, își a- 
duce încă de pe 
băncile școlii, prin 
muncă, o contribu
ție din ce in ce 
mai însemnată la 
realizarea sarcini
lor în primul rind 
a celor economice, 
ce ne stau în față.

Răsfățarea unor 
tineri (în primul 
rind, consider in 
familie), adică ofe
rirea „de-a gata" a 
unui trai fără griji 
și lipsa unei exi
gențe raționale fa
ță de muncă, duc, 
de obicei, la mani
festarea acestor ti
neri în direcția mi
nimei rezistențe, la 
apariția unui ego
ism și individua
lism străine spiritu
lui și concepției 
noastre. De la a- 
ceastă stare pînă la 
aspecte mai grave 
ale degradării mo
rale distanța nu

este, in unele ca
zuri, prea mare.

Trebuie bine în
țeles, deci, faptul 
că integrarea tine
retului în muncă, 
manifestarea unei 
exigențe raționale 
față de atitudinea 
și activitatea sa, nu 
este numai o pro
blemă de etică și 
de echitate socială, 
ci una de formare 
a tinerilor la nive
lul exigențelor con 
temporane. Sint 
suficiente argu
mente- psihologice, 
sociologice. peda 
gogice, ca să nu ne 
referim doar la ex
periența practică, 
care demonstrează 
că numai educația 
prin muncă, și pen
tru muncă, prin e- 
forturi proprii, sus
ținute. dezvoltă ap
titudinile. formează 
personalitatea, de
termină autoreaii- 
zarea plenară.

ANGAfAMENTUL
ANUAL

- Producția «soriă 13 bî-

- Producția globală 4 BÎ- 
Socae
- Export 1 ■ îKor l«i

- Ecoooai da Batal 55 
‘om
- EcobobS da anargia 

645 000 kw/V

REALIZĂRI 
SUPLIMENTARE

- producția Bârfă 982 000 
! ai

- producția globală 
1600 000 lei”
- export 3 100 00 lei valuta
- economii metal 34 tone
- economii energie 344 000 

<w/h
Despre buna desfășurare a 

întrecerii socialiste pentru 
\ îndeplmrrea cincinalului tna- 
I inie de termen, iei cunoțtin- 
i fd de cum intri pe poarta 
I întreprinderii Timpuri noi~. 

Un panou impunător oferi 
imaginea ,1a zi~ a ritmului 
in care se îndeplinesc sarci
nile ți angajamentele la toți 
indicatorii. Se poate spune 
că ți de data aceasta munci
torii, ceilalți salariați de aici 
— care în curind cor sărbă
tori o sută de ani de activi
tate a urinei — sint la înăl
țimea prestigiului pe care ți 
l-au consolidat an de an.

Unul dintre obiectivele 
esențiale ale întrecerii este 
asimilarea în producție a 
unor noi tipuri de motoare ți 
compresoare care să se ridice 
prin performanțele lor teh
nice la nivelul celor mai bune 
pe plan mondial. Întregul 
colectiv de aici ți-a propus 
să asimileze, cu trei luni mai 
devreme, patru produse noi. 
Și acest angajament este ri
guros îndeplinit. Sîntem in
formați că se are în vedere 
asimilarea unor motoare ți 
compresoare care să răspun
dă cerințelor ți exigențelor 
economiei noastre dar să fie 
în același timp puternic 
competitive pe piața exter
nă. Acest principiu a fost de 
altfel respectat ți pînă acum. 
Ca dovadă, firma uzinei a 
pătruns tot mai mult cu pro
dusele sale în competiția 
desfacerii. Numai în primele 
patru luni ale acestui an 
planul la export a fost depă
șit cu 3.100.000 lei valută.

ROMULUS LAL

Un indicator al prestigiului: 
ASIMILAREA DE PRODUSE 

LA NIVEL MONDIAL

Atelierul de prototipuri : primul pas al unui nou produs spre fabri cația de serie.

Secția compresoare-mari. Tinerii Anton Bu- 
• nilă, Ion Vlad și Gheorghe Dumitrescu fac o 

ultimă verificare utilajului ieșit de pe linia de 
montaj.

Opinia publică
— Cum se formează și acționează opinia publică în 

colectivele de elevi ?

Răspunde prof. SIMION TOMA
directorul Liceului nr. 1, „ANDREI ȘAGUNA" Brașov

Din
a Stația C.F.R. Subcetate. 

Mureș a regionalei C.F.R.- 
Brașov a fost dotată cu o 
nouă instalație de centraliza
re electrodinamică. care va 
asigura sporirea capacității 
de exploatare a stației. E- 
xecutarea comenzilor de in
trare, ieșire sau trecere a 
unui tren prin stație se va 
face de acum și aici auto
matizat. de la un pupitru de 
comandă. Pe traseul Ciceu- 
Deda, unde se execută lu
crări de electrificare a ma
gistralei feroviare, aceasta 
este cea de-a 10-a stație cu 
instalație de centralizare e- 
lectrodinamică dată în ex
ploatare.

• Intre numeroasele șan
tiere de îmbunătățiri fun-

\_____________________ _________

cronica marii întreceri
20 000 ha, în terenuri irigate, 
prin aplicarea unor teh
nologii adecvate, se scontează 
obținerea unor producții de

ciare din județul Galați 
se numără de curind și cel 
de pe valea Berheciului, unul 
din principalii afluenți ai 
Birladului, cu un bazin hi
drografic de 1 040 km patrați. 
Utilaje ale întreprinderilor 
specializate din județ lucrea
ză intens pentru ca începînd 
din această toamnă Berhe- 
ciul să aibă o albie nouă, pe 
o lungime de 11,5 km. Re
gularizarea, care include și 
captarea apelor ce se scurg 
de pe versanți, se efectuea
ză de la confluența Berhe
ciului cu Zeletinul, în aval, 
pînă la vărsarea sa în rîul 
Birlad. Finalizarea lucrări
lor va avea ca efect inclu

derea in circuitul agricol a 
1 400 ha, ferite de inundații 
și băltiri.

• Unitățile agricole coo
peratiste și-au propus să ob
țină și să livreze fabricilor 
de zahăr anul acesta cu 2,5 
milioane tone mai multă sfe
clă decit în anul precedent, 
în acest scop culturile au 
fost extinse pe încă 5 000 ha, 
iar semănatul a fost realizat 
în condiții buhe, folosindu-se 
semințe din soiuri valoroase, 
precum și cantități sporite de 

■îngrășăminte. Potrivit unui 
program special elaborat de 
ministerul de resort, aplicat 
într-o serie de unități frun
tașe, de pe o suprafață- de

50 000 kg la ha.
In prezent unitățile agri

cole cooperatiste continuă 
intens lucrările de întreți
nere, realizind prima prașilă 
pe 90 la sută din suprafețele 
cultivate. în unele județe, 
printre care Ilfov, Teleorman, 
Ialomița, Brăila, Buzău, Su
ceava și Satu Mare, această 
lucrare a fost terminată. în 
aceste județe ca și in altele 
se execută acum prașila a 
doua. j

(Agerpres)

— Dacă se poate vorbi de dezvoltarea unui 
comportament creator la tineri, este, după 
părerea noastră, absolut evident faptul că a- 
cest comportament se leagă strins de forma
rea unei „opinii publice", ca modalitate de 
manifestare a tinerilor.

Colectivele de elevi la nivelul liceului își 
formează o astfel de opinie, uneori destul 
de diferită de la o clasă la alta sau de la o 
școală la alta. Neîndoielnic, printre obiecti
vele muncii eductive desfășurate de către un 
colectiv didactic, trebuie să fie și acela al 
formării unei „opinii publice" sănătoase în 
rindurile elevilor.

Influențele educative trebuie să concure în 
acest sens, linia de orientare fiind dată de 
către factorii de conducere și organizare a 
școlii, plecînd de la organizația de partid, 
conducerea școlii și. Organizația de tineret. 
Prin îndrumarea și controlul pe care le exer
cită, directorul trebuie să urmărească in 
munca educativă .din școală, printre altele, 
și nu in ultimul plan al preocupărilor sale, 
modalitățile de lucru ale diriginților și orga
nizației de tineret, prin care se realizează 
această opinie colectivă cu realitățile sale 
atit de importante în educație.

Acolo unde orele de • dirigenție, adunările 
U.T.C. și celelalte activități desfășurate in 
colectiv, sint bine orientate și conduse, in 
rindurile elevilor se dezvoltă spiritul critic 
și autocritic, se formează opinia colectivă 
favorabilă unei activități temeinice, opinie 
care se contrapune tendințelor negative, 
de sustragere de la muncă sau de com
portare incorectă, dăunătoare colectivității.

Practica pedagogică ne arată că există co
lective de elevi bine îndrumate de către di- 
riginți și de organizația de tineret, in cadrul 
cărora orice abatere de la disciplina școlară, 
sustragerea de la muncă sau comportamentul 
lipsit de maniere, sînt sancționate cu promp
titudine de către elevi. Adeseori, in cadrul 
orelor educative sau în cadrul adunărilor 
U.T.C. asistăm la luări de poziție ferme, 
categorice, față de atitudinile individualiste, 
față de ținuta necorespunzătoare sau actele 
reprobabile ale unor tineri. Sint clase in ca
drul cărora această opinie determinată în 
mod foarte discret prin intervenția profesoru
lui, iar acolo unde colectivul este foarte bine 
închegat „opinia" se manifestă și in absența 
lui.

Fără îndoială valoarea acestei ..opinii", dacă 
am reușit să o formăm, este considerabilă in- 
truclt ea constituie un substanțial ajutor in 
munca educativă ; elevii care comit abateri 
sînt sancționați de către colegii lor printr-o 
atitudine hotărită și imediată.

Existența acestei opinii publice în rîndul 
elevilor semnifică un grad înalt de maturizare 
morală, arătind, in același timp, faptul că 
munca educativă depusă de tineri și-a atins 
scopul.

Prezența acestei „opinii publice" în cadrul 
colectivelor de elevi este, după părerea noas
tră, o dovadă că spiritul creator, comporta
mentul creator, pe care urmărim să-l deter
minăm in planul intelectual își face loc și se 
manifestă și pe plan moral, ceea ce semnifică 
succesul deplin în activitatea de instruire și 
educare a tineretului.

FLUX CONTINUU 
PE SUPRAFEȚELE FURAJERE»

La I.A.S. Drum Subțire, județul Ialomița, s-a început recolta
rea „trufandalelor" pentru efectivele de animale. Este vorba de 
secara masă verde, primul component al conveierului verde, care 
ca asigura necesarul de vitamine și sporurile de producție ale 
vacilor de lapte. Gospodarii de aici au trecut, imediat după ridi
carea secarei, la pregătirea terenului și tnsămînțarea acestuia cu 
porumb pentru siloz. Se asigură astfel mai devreme o altă tranșă 
de furaje valoroase pentru depozitele fermelor zootehnice (O. M.).

COLABORAREA DINTRE 
MECANIZATORI Șl COOPERATORI

Rubrică realizată de ANDREI BÂRSAN

(Urmare din pag. I)

ceapă mai tîrziu lucrul sau chiar 
să lipsească". Cînd cerem nume 
și situații concrete, inginerul șef 
ezită, motivînd că nu vrea să 
strice relațiile cu secția de me
canizare. Curioasă și inexplica
bilă optică la un cadru care ar« 
calitatea să conducă și să con
troleze din punct de vedere teh
nic și organizatoric, secția de 
mecanizare, care are chiar res
ponsabilități precise în această 
direcție.

Ne-am oprit și pe terenurile 
C.A.P.-urilor din Gherăsenl, 
Smeeni, Scutelnici, Brădeanu. 
Am notat existența, aid - ca și

la Mihăilești de altfel, a unos 
formații speciale mixte, alcătui
te din cite un mecanizator și 
trei cooperatori care au în gri
jă eite 100 hectare teren. Cola
borarea care este prezentă in 
cazul acestora este intr-adevăr 
demnă de urmat. Generalizare» 
unor asemenea experiențe con
diționate, desigur, și de existen
ța ierbicidelor, ca și a unui par» 
de mașini mai cuprinzător, nu 
poate fi decit foarte folositoare. 
Lucrîndu-se așa, cu responsabi
lități foarte precise, aț dispare 
fără îndoială aprecierile care 
conțin pe acel „în general", a- 
precieri care semnifică de alt
fel persistența unpr carențe de 
ordin calitativ.

DIPLOMĂ 
SI...

9

ONOARE
întreprinderea „Doroban

țul" din Ploiești a fost dis
tinsă, pentru x doua oară cu 
Diploma de evidențiată pe 
ramură. De aici a pornit 
chemarea la întrecere către 
toate întreprinderile similare 
din țară, ploieștenii angajin- 
du-se să realizeze suplimen
tar : 15 milioane lei la pro
ducția globală, 12 milioane 
la producția marfă, fire piep
tănate din care s-ar putea 
confecționa 15 000 costume 
bărbătești etc. Un angaja
ment pe măsura posibilități
lor, deosebit de mobilizator. 
Ing. Vasile Tudor, directorul 
întreprinderii, imi spunea că 
întreaga activitate este cir
cumscrisă in competitivita
tea cu cele mai renumite fir
me din lume. Pentru aceasta 
pe primul plan se situează 
calitatea. Fiecare știe ce are 
de făcut, au fost stabilite 
criterii de întrecere pe loc 
de muncă, meserie, secție. 
S-a extins lucrul in acord 
global, însemnată rezervă de 
creștere a productivității 
muncii. Mi s-a vorbit foarte 
mult despre inițiative. „Fie
care specialist — un cadru 
de concepție", inseamnă anul 
acesta 12 studii finalizate cu 
o eficiență de 400 000 lei ; 
„Omul tinăr de lingă tine", 
excepțională sinteză a valo-

• Marca fabricii un 
titlu de mîndrie • in re
gistrul de economii su
plimentare - 230.000 lei 
• cu firele pieptănate 
realizate în afara pla
nului se pot obține 
30.000 mp țesături • an
gajamentul defalcat pe 
primele 4 luni a fost de
pășit cu 2,5 milioane lei 
la producția globală și 
1,6 milioane lei la pro
ducția marfă • „Omul 
tinăr de lingă tine" - o 
acțiune a întregului co
lectiv

rilor etice (principal criteriu 
în întrecerea utecistă) se 
află în atenția tuturor facto
rilor de conducere din între
prindere. „Avem — preciza 
directorul — cea mai diver
sificată producție, cel mai 
strins plan de calitate — 98 
la sută, cele mai mari per
formanțe în deservirea utila
jelor. Fără o foarte bună 
pregătire profesională n-am 
putea rezista în competiție". 
Cea mai nouă inițiativă se 
referă la preluarea mașinilor 
din mers. Se ciștigă astfel 
numai Ia filatură peste 
700 000 minute de lucru pe 
an. Există deci ferme' garanții 
pentru reușita finală (aici 
se numește ciștigarea Stea
gului de unitate fruntașă pe 
ramură), pasiune, responsabi
litate, competență profesiona
lă. Iar fruntașii devin „Fii de 
onoare ai întreprinderii". Din 
cei 80 de tineri purtători ai 
steluței de fruntaș am ales 
cîteva nume : Elena Stănes- 
cu, Constanța Bucur, Iulia 
Drăgaica, Nicolae Călugăru, 
ing. Paul Popescu, Ana Gher- 
ghescu, Niculina Ceampelea, 
pe care secretara comitetului 
U.T.C., ing. Elena Mihăilă, 
mi i-a recomandat in mod 
expres. Pină acum toate an
gajamentele defalcate pe 4 
luni au fost depășite.

La 23 August, marea săr
bătoare a poporului nostru, 
„Dorobanțul", o emblemă 
care împlinește 77 de ani de 
existență, se prezintă cu o 
ilustră carte 'de vizită.

LIDIA POPESCU

Gazde primitoare, tinerii din Mangalia Nord lucrează în ore de muncă patriotică la amenajarea 
spațiilor verzi din stațiune

Foto: VASILE RANGA
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O anchetă internațională de CAROL ROMAN

HORST KUHN
Cunoscut om de știință, 

Horst Kuhn s-a născut in 
anul 1927 la Kahlau (Repu
blica Democrată Germană). 
După absolvirea studiilor lu
crează ca director-adjunct al 
Institutului central pentru 
invătămint profesional. De 
numeroși ani desfășoară o 
activitate deosebită ca pro
fesor la Universitatea tehni
că din Dresda.

A publicat numeroase lu
crări referitoare Ia proble
mele Economiei muncii, Pe
dagogiei profesionale etc.

In prezent deține funcția 
de ministru, secretar de stal 
pentru invățămintul profe
sional și tehnic din R. D. 
Germană.

OMUL DE TIP NOU
Convorbire cu TRAIAN HERSENI

ALEXANDRU DUȚU:

MÎNA HARNICĂ 
FACE DIN STÎNCĂ 

GRĂDINĂ...
de HORST KUHN

Din peisajul stațiunii climaterice Păltiniș, județul Sibiu

Foto: Agerpres

„DECÎT SĂ MUNCESC,
MAI BINE

ÎMI CAUT DE LUCRU”...
Sint convins că o asemenea dezbatere, realizată de ziarul 

tineretului român, poate contribui intr-o bună măsură la cla
sificarea unor probleme Însemnate privind drumul 'in viată a' 
oricărui tinăr. Fac această remarcă după ce am luat cunoștință 
de opiniile exprimate și de către alți participanți în cadrul a- 
cestei anchete internaționale și in care cu toți converg către o 
idee : in ascensiunea spre Everest nu poți inainta df unul sin
gur, alături de tine trebuie să se afle, in mod direct sau mij
locit, comoara inestimabilă a experienței semenilor tăi.

Eu aș dori să plasez discuția pe tărimul unor exigențe pro
venite din actualele date ale dezvoltării societății aflate în plină 
epocă de progres științifico-tehnic. îmi permit să vă mărturi
sesc opțiunea mea pentru un asemenea subiect ținind seama de 
activitatea mea didactică de la o catedră cu o denumire spe
cifică : „Revoluția științifică tehnică și conținutul profesiuni
lor".

Ca să-l parafrazez pe autorul acestei anchete. îmi voi ex
prima părerea că Everestul poate fi cucerit de către orice om, 
in primul rînd pe tăriinul profesiunii sale. Acesta ar fi un ca
dru în care se pot manifesta deplin toate potențele și talentele 
individuale, toate resursele intelectuale și sufletești, toată in
geniozitatea minții și destoinicia faptei. Atunci cind. om tinăr 
fiind, ai fost sprijinit să-ți găsești făgașul căruia să-ți dedici 
toate forțele tale, poți fi sigur că ai pășit pe drumul drept ce 
duce în spre împlinire.

Profesiunea ta — o spun intr-un sens deplin — este cel din
ții tovarăș al tău care te determină să-i dedici cele mai multe 
ore de viață, cele mai multe ginduri. Ea te îndeamnă să cu
noști mai mult, să afli necontenit, ea te înverșunează... Din 
aCesț punct, a modului în care-ți realizezi planurile le judeci și 
pe tine, te raportezi la alții și ii judeci pe alții, raportindu-i la 
tine. De modul in care muncește un om intr-o profesiune in 
care se realizează depinde, deci, combustia sa intelectuală ca 
și etică.

Și totuși, după cum aminteam, in epoca noastră apar noi 
date referitoare la împlinirea omului in cadrul unei profe
siuni...

Este cunoscut că revoluția științifico-tehnică permite sporirea 
efortului creator pină in a-1 socializa în cadrul unui proces de 
opțiune creatoare. Iar eu. ca om de știință și activist social, 
trăind într-o țară socialistă, socotesc că această revoluție ac
ționează în mod diferit, ținind seama de orînduirea socială. 
Pentru noi, marxiștii, pe primul plan se află omul. Revoluția 
științifico-tehnică se dezvoltă optim atunci cind caracterul ei 
principal duce la îmbunătățirea vieții oamenilor.

Aceasta este și preocuparea existentă in țările socialiste — 
de a se profita de revoluția științifico-tehnică pe calea împli
nirii fiecărei personalități umane și nu a ravagiilor, așa cum 
se întîmplă frecvent în țări capitaliste. Posibilitatea de plani
ficare a economiei pe baza folosirii intensive a științei și teh
nicii deschide drum drept previziunii în materie de folosirea 
forțelor umane. Iar aceasta permite folosirea conștientă a se
lecției profesionale realizată pe o bază științifică, de unde de
rivă o îmbunătățire permanentă a calității noii forțe de mun
că. 1

Voi părăsi terenul general, al dezbaterii teoretice, în favoa
rea unor probleme practice ce se ridică în fața tinerei generații 
actuale. Aceste ginduri îmi trec prin minte, acum, aflat la pu
țină vreme după ce 'am asistat la un concurs pe țară al celor 
mai calificați lucrători după absolvirea învățămintului profe
sional. Și in anul acesta competiția, desfășurată mai întîi pe 
județe, a fost urmărită cu viu interes, deopotrivă de către e- 
levi, părinți, cadre didactice și întreprinderi : cine sint cei 
mai buni meseriași pe care-i dă invățămintul într-un an și 
care sînt răsplătiți cu medalia de onoare „Karl Liebnecht". 
Amintesc de acest concurs deoarece el are pentru mine mai 
multe semnificații. înainte de toate el atestă o concepție în 
ceea ce privește dezvoltarea personalității omului tinăr pornit 
pe calea unei profesiuni. După 10 ani de studii generale șl 
un an și jumătate de cultură tehnică generală. în ultima ju
mătate de an din ciclul de învățămint obligatoriu tînărul își 
însușește una din cele 30 de profesiuni de bază existente în e- 
conomie. Faptul că am ajuns să restringem Invățămintul la 30 
de profesiuni de bază dovedește că un tînăr este pregătit ast
fel incit lucrînd într-o asemenea profesiune — ținind seama de 
eventualele mutații solicitate de dezvoltarea economică — să 
se poată acomoda rapid cu o altă meserie înrudită, din același 
domeniu. Școlarizarea astfel concepută permite calificarea de 
muncitori pentru 310 meserii. Or. la concursul pe republică 
despre care aminteam, un tînăr participant pregătit pentru una 
din cele 30 de profesiuni de bază, trebuie să-și dovedească în- 
demînarea pentru un set întreg de meserii care-1 pot solicita la 
un moment dat aflat într-o întreprindere.

Atunci cind mă refeream la întreprinderi care urmăresc des- ‘ 
fășurarea concursului, vă dați seama că nu este vorba de o 
pură curiozitate ci de dorința de a-i avea în întreprinderi pe 
cei mai buni tineri - care absolvă invățămintul. Amintesc, în 
treacăt, că in urmă cu 15—20 de ani invățămintul nostru pregă
tea tinerii pentru o mie de meserii și excela printr-o delimi
tare exactă și meticuloasă a fiecăreia dintre ele. Așa-zisa spe
cializare ducea la mărginire și era în neconpordanță cu dez
voltarea personalității umane.

Pentru că la urma-urmei, într-un fel concepe lumea un tî
năr muncitor obligat să facă întotdeauna aceeași operațiune și 
alt fel un altul căruia dinamica mutațiilor economice, ținind 
seama de revoluția științifico-tehnică, ii solicită ciclic capacita
tea de adaptare la o nouă meserie din cadrul profesiunii sale 
de bază. Astfel societatea se apropie tot mai mult de obiec
tivul său de a optimiza realizările, minimalizind pierderile.

Toate aceste ginduri ale mele nu evită tema anchetei de 
față ci, din contră, încearcă să o aprofundeze — după părerea 
mea.

Orice tînăr își va găsi împlinirea într-o profesiune pentru 
care are înclinații și și-a aies-o conștient, căreia înțelege să-și 
dedice neșovăitor eforturile. Un om astfel realizat este valoros 
in primul rind pentru colectivitatea in care trăiește, deoarece 
efortul său sc conjugă, este un plus și nu un minus ; un om 
capabil aflai intr-un loc este de preferat unui incapabil aflat 
acolo datorită neconcordanței dintre ceea ce face și ceea ce a 
fost pus să facă ; la care aș mai adăuga și starea alertată veș
nic a acelora care „nu trăiesc pe solul lor profesional" și, de 
aici, improvizația pentru a se menține, aparența și chiar mis
tificarea.

Vreau să mai spun că nu oricine poate deveni un bun lu
crător în domeniul electricității, al chimiei, al metalurgiei etc. 
O orientare profesională bine făcută — aș spune mai degrabă 
o convingere a oamenilor tineri înspre anumite profesiuni rea
lizată cu imaginație, uziiind de demonstrația terenului viu al 
faptelor — poate avea urmări sociale și practice dintre cele 
mai valoroase. Aceasta nu este o chestiune oarecare. Mi-aș 
permite să afirm chiar că ea reprezintă o condiție de bază a 
însăși progresului economic și social. Averea cea mai mare a 
oricărei țări o constituie populația compusă din generațiile in 
viață și de a cărei activitate — cit mai ^chilibrată, cit mai bine 
dirijată, cit mai eficace — depinde punerea în valoare a tutu
ror celorlalte resurse.

îmi voi încheia gindurile cu un vechi proverb german care, 
cred, că poate fi foarte bine aplicat la înțelesul pe care-1 dau 
eu anchetei de față, realizării personale a oricărui tînăr : 
„Rilhrige Hand macht aus Felsen Gartenland (Mina harnică 
face din stîncă grădină). Fie ca tot mai mulți tineri să aibă 
parte de asemenea grădini...

(Urmare din pag. I)

peu. după vestimentație, băieți 
abili și descurcăreți în lumea bu
levardului, dar „neajutorați" dnd 
e vorba să presteze o muncă a- 
devărată.

— Nici la Centrala Confecții
lor nu te-ai „lipit" Albule?

— Nu m-am înțeles cu mais
trul. Om rău, îmi făcea mizerie.

Pe fișa de lichidare a lui Y>" 
colae Albu (18 ani, aleea Com
pozitorilor nr. 32. ajutor de elec
trician) este trecut articolul 130 
din Codul Muncii; aceasta ar în
semna indisciplină; din trei luni, 
el a lucrat efectiv doar 43 de 
zile. Funcționarul îi scrie o nouă 
repartizare, la Tricodava, mai a- 
proape de casă, dar o face cu 
strîngere de inimă. Știe că tî
nărul din fața lui e din catego
ria plimbăreților, a ajuns aici îm
pins de gura mamei, nu din vreo 
convingere proprie. Vorba aceea, 
mă duc după servici, dă doam
ne să nu găsesc...

Ei au venit să se angajeze, fără 
a fi dispuși să muncească, să se 
încadreze Intr-un sistem de o- 
bligații sociale.

Punem punctul pe „i" și spu
nem: în cazul celor care cumu
lează zeci de repartiții este vor
ba, declarat sau nu, de refuzul 
muncii, al muncii făcute cu ri
goare și conștiință, semn al ma
turității civice și morale. Tinerii 
aceștia cer, pretind, se lamen
tează (au învățat lecția) după un 
locușor cît mai curat, mai bine 
retribuit, mai în față...

Vîrsta este socotită un privile
giu, în numele căruia au drep
tul să beneficieze, să primească 
de la societate, fără a da nimic 
în schimb. Constantin Petre (19 
ani) nu mai vrea să audă în rup
tul capului de tîmplărie, mese
rie învățată la... penitenciar. „Nu 
rentează; altceva mai ușor, șefu
le, mai bănos. Și dacă se poate 
în schimbul unu’. Are patru cla
se, ținută de culturist, trăiește 
din salariul mamei, femeie de 
serviciu, împreună cu alți cinci 
frați. Pe obraz, urmele unei re
cente încăierări.

Unii vin înapoi la Oficiu de-a 
dreptul dezamăgiți Și revoltați. 
„Cum o să mă calific strungar? 
E prea greu, opt ore în picioa
re, nu rezist" (Năstase Alexandru, 
18 ani, str. Giulești 119). Băiatul

cu vindiac ultramodern, pe care 
i l-au comandat părinții, „nor
mal nu"? este un mic egoist de
prins să gîndească și să trăiască 
strimb, încă din celula familie-. 
acolo unde i se asigură nu nu
mai hrana cea de toate zilele, 
dar și luxul, cheltuielile de re
prezentare prin baruri. Urmăresc 
zeci de oferte în dreptul cărora 
sol ici fanții au scris cu insolență 
de repetate ori „refuz'; mă *■ 
piese la această Rodica Anton 
(18 ani, str. Dinicu Golescu 23-25 
— dar nici măcar la această a- 
dresă nu mai poate fi găsită' 
care s-a perindat într-un inter
val scurt prin nu mai puțin opt 
locuri de muncă, adică s-a dus. 
a văzut „ce" și „cum", dind bir 
cu fugiții. Și nu înțeleg unde vor 
găsi ei acea muncă exclusiv u- 
șoară, curată și bănoasă spre 
care aspiră din comoditate. Pen
tru că munca a fost dintotdeau- 
na realizată cu greu, cu eforturi

_ . ț 1 ț.-Ll țjlf
care se cere împliniți. cu ceasul 
pus si sune la ora 5. cu ochii 
obosiți de plumbul cărților. Ce 
fel de viață este aceea care se 
clădește pe un alt adevăr decît 
acesta ?

(Urmare din pag. 1} 

conjuncturi, de o primă ne
reușită la un examen de ad
mitere care ne obligă să în
cercăm altceva — din motive 
obiective — la o vîrstă, ori
cum. foarte fragedă. Faptul 
că tinărul profesor vrea de 
fapt să fie cineast — nu este 
defel o crimă. La mijloc 
insă se pare că nu este nici 
o problemă insurmontabilă, 
cel puțin la noi, cel puțin în 
societatea noastră care lasă 
drumul deschis pentru toată 
lumea, ceea ce este o condiție 
emoționantă a speranței. Si
gur că locurile la facultățile 
care pregătesc viitori cineaști 
— regizori, critici de film 
etc — sînt limitate, ca în 
orice institut de artă. Intră 
cei mai buni, cei care vădesc 
înclinații, cei care au citit 
estetică generală și estetica 
filmului, cei care nu sint 
simpli spectatori ci sesizează 
altfel, dinăuntru, fenomenul 
cinematografic. Nu este ia-

Sjrnenia
OMUL POTRIVIT LA LOCUL 

POTRIVIT ; Central (orele 9.15 ;
11.30 ; 13,45 ; 18 ; 18,15 ; 20.30).

APAȘII : Luceafărul (orele - 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45) ;
Grădina Luceafărul (ora 20).

LA EST DE JAWA : Patria (o- 
rele 9 30 ; 12.15 : 15 ; 17,45 : 20.30).

PLIMBARE IN PLOAIA DE 
PRIMĂVARA : Capitol (orele 9.30 ; 
11.45 ; 14 ; 16.15 ; 16,30 ; 20.45) ; 
Scala (orele 9.15 ; 11,30 ; 13.45 :
16.15 : 18.45 ; 21) ; Grădina Capi
tol (ora 20).

LADY CAROLINE : Sala Pala
tului (orele 17,15 ; 20.15) ; Favorit 
(orele 9.15 : 12 ; 15,30 ; 18 ; 20.30) ; 
Festival (orele 9,30 ; 12,15 ; 15.15 ; 
18 ; 20 30) ; Modern (orele 8.45 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45) ; Gră
dina Modern (ora 20).

FRAȚII JDERI : Aurora (orele 
9 ; 12.15 ; 16 ; 19,30) ; Victoria (o- 
rele 9,15 : 12,30 ; 18 : 19.30) î Gră
dina Aurora (ora 20).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : Lu
mina (orele 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30).

MARINARUL EXTRAORDI
NAR : București (orele 9 : 11 t
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21) ; Excelsior 
(orele 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ;
20.30) ; Casa Filmului (orele 15,45; 
18': 20 15); Grădina București (ora ș 
30).

BANI DE BUZUNAR : Buzeștl 
(orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) ; Melodia (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 : 16 ; 18,30 : 20.45) : Grădina 
Buzeștl (ora 20); Grădina Festival 
(ora 20).

LUMINILE ORAȘULUI : Grlvlta 
(orele 9 : 1115 : 13.30 : 16 : 18,15 ;
20.30) : Volga (orele 9.30; 11,15; 13: 
14.45: 16.30: 18,30; 20.15).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA t 
Arta (orele 15.15 : 17.45 ; 20.00) ;
Dacia (orele 9 ; 1115 : 13.30 : 16 ;
18.15 : 20,30) : Lira (orele 15.30 : 
18 ; 20,15) : Grădina Arta (ora 20).

PORȚILE ' ALBASTRE ALE
ORAȘULUI : Ferentari (orele
15.30 ; 18 J 20,15).

— Tn programul partidului de educație poli- 
tico-ideologică a maselor, imaginea omului de 
tip nou se conturează ca un model general va
labil pentru toți membrii societății noastre. Cum 
vedeți dv. concretizarea lui in condițiile diversi
tății muncii și vieții multiplelor categorii de ce
tățeni. ale specificului unui sector sau altul de 
activitate ?

— Nu există nici o opoziție obiectivă între 
unicitatea modelului și diversitatea vieții prac
tice pentru că, indiferent de deosebirile dintre 
activitățile oamenilor, ale cerințelor unui dome
niu particular de muncă, societatea trebuie să 
acționeze solidar și. ca atare, este necesar să 
existe o platformă comună de acțiune, care în
seamnă in primul rind adeziunea la obiectivele 
construcției socialiste. Formularea conceptului 
omului de tip nou are tocmai această semnifica
ție. Adevărat, insă, teoretic este mai ușor să de
finești ce anume trebuie să fie omul socialis
mului. dar este mai dificil să concretizezi ce 
este, de pildă, un inginer de tip socialist, un 
strungar socialist, un elev socialist etc. Această 
raportare dintre model și materializarea .lui în 
conduita oamenilor nu poate fi ocolită întrucit 
o impune înseși diferențele existente între mun
ca dintr-un sector sau altul. Intre condițiile de 
viață ale oamenilor, intre sarcinile care se cer 
îndeplinite. Altfel, omul de tip nou rămîne un 
concept platonic, un idea! asupra căruia se me
ditează și se visează, dar nu se înfăptuiește. 
Eventualele contradicții care apar nu se dato
rează lacunelor modelului — mie mi se pare 
inatacabil — ci deficiențelor modului in care 
el este pus în practică. Depinde de conștiința 
și efortul fiecăruia ca. cel puțin în ceea ce-I 
privește, omul de tip nou să nu fie numai o 
iluzie vizionară.

— Deci, care sint, după opinia dv., coordona
tele procesului de construcție a omului de tip 
nou 2

— Problema omului de tip nou nu se pune de-
clt exclusiv în perspectivă constructivă : dacă 
nu există, el trebuie făcut ; dacă există, el tre
buie desăvirșit : dacă este realizat la o anumită 
treaptă, el trebuie depășit ; deci, tot atitea im
perative care derivă direct di 
ale dezvoltării societății socialiste, 
nul conștiinței, din năzuințele 
ale oamenilor. Aceasta 
care partidul 
omului nou. 
dividual, in 
ligibil omul _  __ . _
timplării : oameni care au corespuns integral, 
pină Ia un anumit moment dat. devin ulterior 
necorespunzători, cei inadecvati astăzi pot deve
ni foa-te utili mîine ș.a m.d. Această distribu
ție a fenomenului apare frecvent în istorie. Iată 
motivul de căpătii pentru care nimeni nu tre
buie să se considere pe sine ..om nou“ pe ve
cie. înnoirea permanentă este, așadar, condiția 
de a fi a omului nou. întrucit această transfor
mare nelimitată este ea însăși un deziderat care 
rine de epoca socialistă opțiunea pentru omul 
nou se asimilează unei opțiuni pentru 
înainte de orice, acest om are vocația 
lumii în care trăiește.

— Ce înseamnă a avea vocația 
înțelegeți convertirea ei intr-un 
care să se apropie și să exprime 
de tip nou ?

— Concretizarea modelului în 
este reală atunci cind oamenii nu mai consti
tuie o piedică in desfășurarea legilor de dez-

societății. cind se realizează îa fiecare 
ia fiece moment tot ceea ce se poate 

sensul progresului scciaL Osnul de 
ște ce! —* —u-ș- țrforțele nici 
u! lir.poaihilolut. dar nici nu ezită să 

ă tot ceea ce este posibil pe linia progres.:- 
. Desigur, a stabili cu precizie „linia justă" 
fiecare domeniu de activitate, in fiecare eta-

abordează 
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legile obiective 
sau în pla- 
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pă și la nivelul fiecărui individ, pretinde multă 
știință. In ultimă instanță, realitatea omului de 
tip nou este decisă de condițiile social-istorice, 
dar și de efortul individual de a înțelege aceste 
condiții pe care el să le transforme in norme 
ale propriului efort. Să nu uităm că — și aces
ta este punctul central de referință al problemei 
— indiferent dacă progresul social are loc po
trivit upor legi obiective, tendințele lui nu sînt 
practicabile fără o participare personală con
secventă. Este un adevăr banal, dar merită sub- 
liniat, ță oamenii nu sint doar beneficiarii pa
sivi ai istoriei lor ci chiar autorii săi activi. Re
zultă de aici că fiecare orînduire beneficiază de 
oamenii pe care ii merită și. in egală măsură, oa
menii au societatea pe care o merită, 
în mod practic acest adevăr consfințește da
toria transformării posibilităților socialiste 
in realități socialiste. Ceea ce. in fapt, consti
tuie o dimensiune plenară a afirmării omului de 
tip nou și ea este de natură absolut politică.

— Observ că puneți un accent special pe îm
prejurările sociale, obiective. Ținind seama de 
această considerație, ce pondere credeți că re
vine educației ca bază de înfăptuire a acestui 
obiectiv ?

— In materie de oameni, și cu atît mai mult 
cind este vorba de oameni de tip nou, nimic 
nu se poate obține fără educație, dar realitatea 
ne cere să admitem că educația nu rezolvă pro
blema deciț pe jumătate. Cealaltă jumătate o 
reprezintă înseși condițiile exterioare. . Un om 
puternic poate Infringe împrejurări, dar și îm
prejurările, cind sint foarte puternice, pot Infringe 
oamenii, chiar și pe cei mai valoroși. Spunem ju
mătate și jumătate, strict convențional, deoarece 
întotdeauna personalitatea umană se desfășoară 
în funcție de mediul ei social istoric, în con
fruntare directă cu acest mediu.

Fiind vorba de un raport de forță din a- 
ceastă confruntare poate ieși învingător 
omul, dar și împrejurările, situația cea mai fa
cilă fiind coincidența dintre cele două tendințe, 
respectiv oameni ceruți, favorizați și promovați 
chiar de împrejurări. Totuși, în cele din urmă, 
eu înclin să cred că ultimul cuvînt aparține is
toriei, adică legilor obiective de dezvoltare a 
societății.

— O ultimă întrebare. Formarea omului de tip 
nou este numai unul din aspectele acțiunii re
voluționare de construire a socialismului. Care 
este locul acestui proces în raport cu ansam
blul celorlalte procese caracteristice dezvoltării 
societății noastre ?

— Este evident că fiecare orînduire își creează 
o tipologie umană specifică care reflectă și ex
primă omul de care are nevoie pentru a se rea
liza pe sine și spre care trebuie să tindă fie
care cetățean în parte. înseamnă că, în efortu
rile de făurire a socialismului, omul de tip nou 
nu este. o țintă finală, o concluzie, nici măcar 
un început, o premisă. Măsura în care societatea 
se realizează pe parcursul întregii ei dezvoltări 
este identică cu măsura în care se realizează 
omul de țip nou ca fenomen de masă. Așadar, 
nu se poate vorbi de făurirea omului nou ca 
despre un compartiment aparte, un proces au
tonom, de sine stătător ci, numai în strînsă in
teracțiune cu toate celelalte procese — economi
ce. politice, culturale ș.a.m.d.

Fapt-este că omul de tip nou, valorile și nor
mele pe care le încorporează, joacă in viața so
cială rolul de mediator între cerințele societății 
și cele ale individului, apare ca singura plat
formă care permite împlinirea scopurilor gene
rale și a celor individuale. Așa cum spuneam 
maî înainte, fiecare societate are oamenii pe 
care-i mentă, da' și oamenii, la rindul ior. au 
societatea pe care o merită. Tn ultimă instanță 
ei decid In ce măsură societatea în care trăiesc 
ii satisface sau nu.

Interviu realizat de 
TRAIAN GlNJU

„SINTEZĂ Șl 

ORIGINALITATE
ÎN CULTURA

ROMÂNĂ11
„Prezentul este oglinda 

trecutului". Pentru a dimen
siona prezentul este necesară 
cunoașterea in profunzime a 
trecutului din care-și trage 
seva. Este premisa majoră 
susținută cu convingere de 
Alexandru Duțu în recentul 
volum „Sinteză și originali
tate în cultura română".

Studiul ia drept punct de 
referință un material biblio
grafic și documentar cuprin
zător. Dar ceea ce constituie 
noutatea acestei lucrări este 
reexaminarea unor noi 
mărturii (alături de cele 
scrise) menite să deschidă 
perspective unei viziuni de 
ansamblu asupra culturii 
noastre, precum și asupra de
terminărilor complexe care 
au generat-o.

Autorul reconsideră epoca 
1650-1848, mai puțin cerce
tată — din lipsa documente
lor — chiar în tratatele isto
rice de prestigiu. în acest 
context. Alexandru Duțu 
pune In evidentă încă din 
primul capitol „Viața opere
lor și viata oamenilor", va
loarea celor trei mărturii do
cumentare de bază „scrise, 
orale, figurative", și partea 
de contribuție a fiecăreia.

Lucrarea impune atenției o 
premisă semnificativă pen
tru interpretarea veridică a 
perioadei 1650-1848 : schim-

BIBLIOTECA
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răși, nici un caz singular — 
și deci încă o dată, defel con
damnabil — faptul că pro
fesorului nostru i se pare că 
s-ar realiza în film, acest 
limbaj niQdern al unei arte 
tinere cîț tinăr este secolul 
nostru — care, intre noi fie 
vorba, aproape a imbătrînit. 
dar ne place, dintr-o suavă 
cochetărie, să-l numim mereu 
„tinăr". O vorbă de duh cam 
amăruie care circulă printre 
cineaști spune că din zeee 
oameni, numai unul nu știe 
că filmul este „a șaptea 
artă", dar, din păcate, rapor
tul este exact invers cind e 
vorba să se numească cele
lalte șase. Deci aș fi putut să 
„scap" de corespondentul 
meu, sfătuindu-I să citească 
mult, să privească atent, să 
studieze foarte bine celelalte 
șase arte fără de care a șap
tea e infirmă.

Problema este Insă alta. 
„Vreau cu tărie să urmez a- 
ceastă facultate — imi scrie 
profesorul Haidu Ștefan — 
asta presupune că știu de ce, 
dar nu știu dacă urmînd a- 
ceastă facultate aș găsi de
plina satisfacție pe care o 
sper, de aceea vă cer spriji
nul, nevrind să mă trădez pe 
mine insumi și să descopăr 
asta mai tirziu". Deci cores
pondentul meu s-a grăbit cu 
prima opțiune și nu este si
gur de cea de a doua, are 
mari îndoieli. Undeva s-a 
strecurat o fisură în acel a- 
parent ferm „asta presupune 
că știu de ce". Ni se-ntimplă 
să presupunem că știm de ce 
vrem un lucru — ca să a- 
flăm uneori prea tirziu, că 
de fapt nu știam nimic. O 
dorință vagă, o ambiție ne
fondată, un capriciu al obse
siei simulate ne poate mina

pe drumuri lăturalnice. Ce 
sfat se poate da, în conse
cință ? Cazul profesorului 
care are calificare pentru o 
meserie fascinantă — și do
rește alta, la fel de fasci
nantă — este foarte răspin- 
ilit. Poale că frumusețea a- 
mindurora îl face nehotărit. 
Asta nu e grav — in fond, 
dacă va intra la acea facul
tate de filmologie pe care a- 
tit și-o dorește, lucrurile se 
vor rezolva de la sine. Am 
întilnit actori de cinema care 
se visau ingineri, și invers, 
dar la mijloc poate fi un a- 
lint social. Grav ar fi dacă 
o nereușită i s-ar părea ca
tastrofică. Dacă sîntem liberi 
in opțiune, uneori ea însăși 
ne alege, și atunci ințelept 
este să descopere profesorul 
nostru filmul trăit acolo, in 
meseria sa, unde se prefigu
rează sute de scenarii de 
film — tot atitea cite carac
tere, cite destine, cite... op
țiuni. Uneori, a fi înțelept 
este un act de temeritate. 
Și o izbîndă.

btil continuu de influente 
între viața intelectuală și cea 
socială. Se fac referiri di
recte Ia aspectele pătrunde
rii treptate a cărților în rîn- 
dul maselor largi, la hege
monia intelectuală pe care o 
ciștigă orașele, la influența 
relațiilor politice și a mișcă
rii ideologice europene.

Coordonatele fixate în pri
mul capitol își găsesc exem
plificarea prin urmărirea 
evoluției structurilor mentale 

' de-a lungul celor trei etape 
de „densitate intelectuală" 

; din cultura secolelor XVII— 
1 XFX. ^.Umanismul civic” 
| prin reprezentanții săi, eărtu- 
I rarii, jalonează primele ele

mente stabilite ale conștiin
ței naționale, care vor căpăta 
un caracter profund militant 
în „iluminismul patriotic". 
Restructurarea. îmbogățirea 
și diversificarea culturii îna
intașilor revine epocii „ro
mantismului pașoptist",
profund preocupat de om. 
„Acum cultura scrisă cumu
lează aspecte diverse ale bo
găției universului uman, care 
nu mai aparține doar lumii 
celor angajați direct In acti
vitatea cărturărească, ci tu
turor membrilor colectivității 
angajați în viața societății".

Prin problematica și direc
țiile prospective înscrise, stu
diul Iui Alexandru Duțu in
teresează un cerc foarte 
larg de cititori. Dar „Sinteză 
și originalitate in cultura ro
mână" poate fi privit și 
ca punct de plecare într-o 
eventuală analiză aprofun
dată, necesară reconstituirii 
climatului de inceput al afir
mării noastre.

ANE-MARIE HILLERIN

mul Sării (orele 15,30 ; 18 ; 20.15) ; 
Grădina Bucegi (ora 20).

CE DRUM SA ALEGI : Cotro- 
cenl (orele 13.45: 16; 18,15 ;
20,30) ; Grădina Tomls (ora 20),

ROMÂNIA-

OMUL DIN ÎNALTA SOCIETA
TE : Floreasca (orele 15,30 ; 18 ;
20.15),

TREI SCRISORI SECRETE : Bu- 
cegi (orele 15.45 ; 18 ; 20.15) ; Dru

DE BUNA VOI
Șl NESILIT DE NIMENI

O producție a Casei de filme 5
Scenariul : Domokos Geza ; regia : Maria Callas Dlnescu ; 

imaginea : Costache Dumitru-Foni, Cornel Diaconu ; muzica : 
Laurențiu Profela ; versuri : Flavia Buref ; decoruri : Sever 
Frențiu ; costumele : Nelly Grigoriu Mcrola ; sunetul : ing. Oscar 
Coman ; montajul : Maria Neagu.
cu: Ana Szeles. Romeo Pop, Emanoil Petruț, Făbian Ferenc, 
Elisabeta Jar-Rozorea, Eugenia Bosînceanu, Rodica Mandache. 
George Mihăiță, Constantin Codrescu. Paula Chiuaru, Gheorghe 
Naghi. Cîntă : Doina Spătaru-Olinescu și Cornel Constantiniu.

Eterna temă a iubirii intr-un film de o emoționantă autenti
citate. Filmul ca fi prezentat în premieră la SF. GHEORGHE — 
25 mai și MIERCUREA CIUC — 26 mai Premiera in Capitală 
— 27 mai la cinematograful „SCALA".

CAT BALLOU : Gloria (orele 9 ; 
11,15 : 13.30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30) ;
Flamura (orele 9 : 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30).

AFACEREA „PRINȚUL NE
GRU" 4 Flacăra (orele 9 ; 11.15 5
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15).

ARBUȘTII: Progresul (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

PĂCALA c Pacea (orele 11 ;
15.30 ; 19) ; Unirea (orele 10,30 ; 
16 ; 19).

TRECĂTOARELE IUBIRI : Vii
torul (orele 15,30 ; 18 ; 20).

UN COMISAR ACUZA : Giu
lești (orele 10 ; 15.30 ; 18 ; 20.15) ; 
Munca (orele 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,15). .

CIDUL : Moșilor (orele 9 ; 12,30 ; 
18 ; 19,30).

IARNA FIERBINTE ; Rahova 
(orele 16 ; 18 ; 20).

RIO LOBO : Popular (orele
15.30 ; 18) ; Vltan (orele 15,30 ; 18 ; 
20,15).

HOȚUL DE PIERSICI t Popular 
(ora 20,15).

CAPCANA t Crîngașl (orele 18 î 
18).

LE MANS t Cosmos (orele 15.30 ; 
18).

MARELE MAESTRU 1 Cosmos 
(ora 20,15).

ȚARUL IVAN ÎȘI SCHIMBA 
PROFESIA : înfrățirea (orele
15.30 ; 18 ; 20,15).

OMUL CARE L-A UCIS PE LI
BERTY WALACE (orele 14,30; 
16.30); ATENTATUL (ora 18.45); 
GOANA DUPĂ HOȚI (ora 20,45). 
rulează la Cinemateca „Union".

mina club; 11,00 Profil pe porta
tiv — Soprana Joan Hammond ;
11.30 Pentru prietenii magnetofo
nului — muzică corală; 12,00 Știri; 
12,05 Invitație in' fonotecă; 12,55 
Melodia zilei; 13.00 închiderea e- 
mlslunii: 17.00 știrile' după-amie- 
zii: 17.05 Alo. Radio! — muzică 
ușoară ia cererea ascultătorilor : 
17,50 Țara-ntreagă-1 o grădină — 
cintece! 18.00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru: 18.10 Muzică din opere ; 
18,55 Melodia .zilei; 19.00 în di
rect... de la Grupul școlar al 
Combinatului siderurgic Reșița ;
19.30 Știri; 19.35 Casa de discuri
„Philips"; 20.00 Mtlzică din opere: 
20,40 Piese instrumentale: 21.00
Concert de muzică populară; 22.00 
Radiojurnal. Buletin meteorologic.
Sport; 22.30 Melodia zilei; 22,35 
Vedete ale muzicii ușoare; 23.15 
Poetica. „Rîtil. ramul..."; 23.20 
Jazz-ul pentru toți; 23,55—24.00 
Ultimele știri.
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9,00 știri; 9,05 Incognito — pro
gram de varietăți muzicale; 9.45 
Noi lumini pe șantiere — cintece: 
9.55 Melodia zilei: ..Baladă nouă" 
de Nicolae Kirculescu; 10,00 Fe-

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19 : Teatrul Național (Sala 
Mare) : OAMENI ȘI ȘOARECI — 
ora 19,30 ; (Sala Mică) : CUI I-E 
FRICA DE VIRGINIA WOOLF* —, 
ora 19,30 ; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : 
CHIȚIMIA _ ora 19.30; (Sala 
Studio) : LOZUL Cel MIC — ora 
19,30 ; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : HOTELUL AS
TENICILOR — ora 19.30; (Sala 
Studio) : A 8-A ZI DIS-DE-DI- 
MINEAȚA — premieră — ora 19 ; 
Teatrul Mie : VIAȚA E CA UN 
VAGON ? — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : ZI UNA MAI 
SĂLTĂREAȚĂ — ora 19,30 ; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Victoria) : 
GROAPA — ora 19,30 ; Teatrul 
„Ion Creangă" : OMUL INVIZI
BIL — ora 9.30 : MOȘTENITORII 
— ora . 16 ; Circul Globus : CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA — 
ora 19,30.

PROGRAMUL 1

9.00 Matematică (consultații pen
tru elevii clasei a VIII-a). 9,20 Fi
zică, anul IV: Tranzistorul (Tele
viziune școlară integrată). 9.40 Al
bum. Tradițiile orașelor: Blau.
10,00 Curs de limbă germană. 10.3» 
Curs de limbă franceză. 11.00 F:im 
pentru copil: „Insula misterioa
să". Regia Cy Endfield. 16.00 Curs 
de limbă rusă. 16,30—17,00 Curs de 
limbă engleză. 17.30 Telex. 17.35 
Vîrstele peliculei — Magazin de 
cultură cinematografică. 18.25 Le
gile țării — legile noastre. 18."5 
Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
grlcultură. Folosirea masei verzi 
la hrana animalelor: Măsuri pen
tru sporirea și valorificarea pro
ducției de lapte; îngrășarea tau
rinelor adulte. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. La cotele anui-i 
XXX. 20.00 Revista economică TV.
20.30 Publicitate. 20,35' Teatru TV.
Ciclul „Oameni ai âiielor noastre”. 
„Prin ochii lor" de Radu Theo- 
doru. Premieră pe țară. Lucrare 
premiată la concursul de scena.-.: 
organizat de Radloteleviziunea Ro
mână — ediția 1973. 21,45 Gaia 
maeștrilor: Theodora Lucac.u.
22,15 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Film serial: „Jule. Julia. 
Juliana" — producție a studiouri
lor de televiziune din R.D.G. Ul
timul episod. 20.45 Muzică popu
lară cu formația Stelian Apostol. 
21,00 Biruit-au gindul — Octavian 
Goga. Prezintă D. Murărașu. 21.25 
Telex. 21.30 Roman foileton: ,E- 
ducația sentimentală", episodul V.

a A
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Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român

AllEXILl SPOK T • TFKIWf
Comitetul Central al Partidului Comunist Român, anunța cu 

adîncă durere încetarea din via|ă a tovarășului Ion Pas, mi
litant de seamă al mișcării muncitorești, vechi membru al 
partidului nostru, scriitor cu o bogată activitate, președin
tele Institutului român pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

TELEGRAMĂ

Președintele Repoblicii Socialiste R-—i=.i. MCOLAE 
CLĂI ștsci. a trimis, președintelui Repwbbm Fraaeeze. VA
LERY G ISC A RD DTSTAING. nrmito»rea telegrama :

Cu pn.’Fj'j! dunmeavoas’.rĂ 13 i—^>4 de pre-
yedinte al Republicii Franceze, am deoserr.'.a plăcere să transmit 
Excelenței Voastre, in numele Conahuhn de S-rr p al Guver
nului Repul.m: Socialiste România. al poparshE rooăn fi al

în ziua de 20 mai a.c. s-a stins 
din viață Ion Pas, militant de 
seamă al mișcării muncitorești, 
vechi membru al partidului nos
tru, scriitor și publicist cu o 
vastă și valoroasă activitate, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea.

Născut la 6 octombrie 1895, la 
București, într-o familie de 
muncitori, a cunoscut încă din 
tj^rilărie exploatarea capitalistă. 
“ i ciștigat cu greu existența, 
trăind o tinerețe zbuciumată ca 
ucenic și lucrător, evocată cu 
emoție în scrierile sale.

Debutind in publicistică la 
numai 15 ani, sub numele său 
real Ioan M. Pascu, scriitorul și 
militantul revoluționar de mai 
tirziu avea să se afirme de la 
început ca apărător al lumii 
celor obidiți, fiind contopit or
ganic cu viața, cu durerile și 
bucuriile poporului, cu aspira
țiile maselor. Condițiile sale de 
viață, setea de dreptate, liber
tate și progres social l-au că
lăuzit din fragedă tinerețe spre 
mișcarea socialistă, in rindurile 
căreia a intrat incă din anul 
1910, fiind printre organizatorii 
Cercului Tineretului Muncitor.

încă din 1919 face parte din 
conducerea ziarului „Socialis
mul". Editează revistele „Omul 
liber", „Cugetul liber", „Șan
tier" și colaborează, de aseme
nea, la publicații progresiste ca 
„Lumea nouă", „Facla", „Lupta". 
Imediat după 2? August 1944 a 
fost redactor șef al oficiosului 
socialist „Libertatea". în peri
oada dintre cele două războaie 
mondiale s-a aflat in conducerea 
comitetelor pentru apărarea de- 
ținuților politici antifasciști, îm
potriva fascismului și războiu
lui, pentru apărarea păcii, cre
ate din inițiativa P.C.R. Con
deiul său este prezent alături de 
al altor numeroși oameni de 
cultură și știință în exprimarea 
solidarității cu lupta Spaniei re
publicane. A făcut, de asemenea, 
parte din conducerea organiza
țiilor profesionale ale ziariști
lor.

După eliberarea României de 
sub dominația fascistă, Ion Pas 
6-a dedicat cu aceeași pasiune 
pentru împlinirea idealurilor de 
democrație și progres social, 
pentru înfăptuirea orînduirii so
cialiste în țara noastră. Face 
parte, între anii 1946—1948, din 
guvernul condus de dr. Petru 
Groza, ca reprezentant al Parti
dului Social-Democrat, deținînd 
funcția de ministru al artelor.

Ca membru in conducerea

★
în legătură eu organizarea 

funeraliilor tovarășului Ion Pas 
s-a instituit o comisie formată 
din tovarășii : Ștefan Voitec ; 
președintele Comisiei. Nicolae 
Guină. Ion Popescu-Puțuri, Tu
dor Ionescu, Andrei Vela, Lau- 
rențiu Fulga, Petre Constantin.

Sicriul cu corpul neînsuflețit 

Partidului Social Democrat a 
militat pentru înfăptuirea uni
tății mișcării muncitorești din 
tara noastră, aducindu-și con
tribuția consecventă la realiza
rea Frontului Unic Muncitoresc, 
la infăptuirea deplinei unități 
politice, organizatorice și ideolo
gice pe baza marxism-leninis- 
mului, a clasei muncitoare.

La Congresul de unificare din 
1948, Ion Pas a fost ales mem
bru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român 
Congresele VII (1955). VIII 
(1960), IX (1965) ale partidului 
l-au reales membru al Comita
tului Central. A îndeplinit, de 
asemenea, importante însărci
nări in aparatul de stat în or
ganizațiile obștești, fiind multă 
vreme președinte al Comitetului 
de radioteleviziune, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, 
iar pînă în ultimele clipe ale 
vieții președinte al Institutului 
Român pentru relațiiie culturale 
cu străinătatea. A fost deputat in 
Marea Adunare Națională intre 
anii 1946—1969. și președinte al 
Grupului român din Uniunea 
Interparlamentară.

Scriitor și memorialist de 
mare autenticitate, autor a pes
te 40 de volume și 150 de tra
duceri, Ion Pas a rămas 
timpul credincios convingerilor 
sale, clasei sale — clasa munci
toare.

întreaga sa operă literară, ra 
și vasta sa activitate publicisti
că denotă prezența neîntreruptă 
a scriitorului militant în mijlo
cul societății și -al oamenilor, al 
marilor probleme ale istoriei po 
porului, in lupta pentru edifica 
rea socialismului. Ea se regă
sește in fiecare rînd. în fiecare 
idee din volumele sale intrate 
în patrimoniul literaturii româ
ne : „Din lumea celor obidiți-* * 
(1912). „Drumul morți;- (13221. 
„Războiul" (1922). „Lumea ce
lor necăjiți" (19241. „Veșnici 
invins" (1925). „Zilele vieții ta
le" (1948—1950 — patru volume'. 
„Carte despre vremuri multe" 
(1963), „întimplări cu Bălcescu- 
(1962). „Carte despre drumur. 
lungi" (1966), „Prezențe" (1968) 
ș.a. Ion Pas se ’ numără pm.tr» 
cei mai cunoscuți autori de 
cărți pentru copii. între anj 
1913—1916 a colaborat Ia .Re
vista copiilor și a tinenm::". în
temeiată de cunoscutul luptător 
democrat C. Gh. Costa-Foru.

eifie românesc și program mu
zical folcloric susținut de un an
samblu din Maramureș, iar res
taurantul „Miorița" a devenit 
vinotecă — cu degustări de vi
nuri și program folcloric. în sta
țiunea Venus, la Calipso, a fost 
amenajată o berărie în aer li
ber cu muzică de fanfară (pînă 
la orele 22.00) și program folclo- 
riț după această oră. Restau
rante specializate : zahana (Tis- 
mana-Jupiter, Melodia și Topaz 
— Cap Aurora) ; specialități vî- 
nătorești (Cozia — Jupiter și 
Capitol) : pescărie (Delfin — 
Jupiter și Pescăresc Saturn).

• Modificări substanțiale in 
constituirea meniurilor prin asi
gurarea unui conținut riguros, 
științific al alimentației turiști
lor, pus de acord cu rafinamentul 
și gustul bucătăriilor de veche

Romanul „Lanțuri" (patru vo
lume) este opera fundamentală 
a literaturii lui Ion Pas. o am
plă frescă a vieții, luptei și nă
zuințelor clasei muncitoare, ale 
poporului. în ultimii ani, au v 
părut șase volume din „Scrieri", 
ediția definitivă a operelor sale.

Titlul de Erou al Muncii So
cialiste, înaltele ordine și meda
lii care i-au fost conferite au 
exprimat recunoașterea activită
ții sale politice și obștești, a ab
negației cu care și-a îndeplinit 
funcțiile de răspundere încre
dințate, a devotamentului cu 
care și-a slujit țara și poporul

Prin încetarea din viață a lui 
Ion Pas, .mișcarea muncitoreas
că din țara noastră pierde un 
militant in lupta pentru infăp
tuirea înaltelor idealuri de li
bertate și progres social, un pa
triot înflăcărat care și-a consa
crat întreaga sa viață cauzei 
triumfului socialismului in 
România.

Figura luminoasă a lui Ion 
Pas va rămîne vie în amintirea 
oamenilor muncii din România.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român

★
al tovarășului Ion Pas va, fi de- 
pds în holul Marii Adunări Na
ționale.

Pentru a-și lua rămas bun, 
publicul va avea acces miercuri 
22 mai între orele 9 și 14.

Mitingul de doliu va avea loc 
in aceeași zi la ora 14.00, la 
Palatul Marii Adunări Naționale.

| rîADUNARE

IRJLC-S 1 re jetst faptui ci 
retacrJe rc—rc-japnret?. nan-

veraxitâțu ș» zndepeadezțeL 

La arr 
la ——

păcii și cooperări: monttale.
A fost cor.sr.turt. apoi. Comi

tetul de conducere al Asociației 
de prietenie româno-japoneze, 
al cărui președinte este acad, 
loan Ursu. președintele Consi- 
siliului Național pentru Știință 
și Tehnologie. Vicepreședinți au 
fost desemnați Iosif Egri. rec
torul Institutului politehnic 
din Galati. Titu Georgescu, rec
torul Universității din Craiova. 
Ion Morega. director in Ministe
rul Construcțiilor de Mașini- 
Unelte și Electrotehnicii. Hris- 
tache Zambetti. vicepreședinte 
al Camerei de Comerț si Indus
trie a Republicii Socialiste Ro
mânia.

A vorbit, apoi. Masao Kana
zawa. ambasadorul Japoniei la 
București, care, exprimindu-și 
satisfacția pentru constituirea 
Asociației de prietenie româno- 
japoneze. a subliniat că. alături 
de asociația similară ce activea
ză in Japonia, va constitui un 
factor important in promovarea 
unor legături din ce in ce mai 
strinse intre cele două țări și 
popoare, in toate domeniile de 
activitate.

Partictpanții la adunare au 
adresat o telegramă de salut 
Asociației de prietenie Japon :a- 
România.

ANIVERSĂRI

Cadrele didactice, studenții 
români, maghiari, germani și 

a_re "auT 
i! âe zwdL

a îestrrâ <

»■
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VIZITĂ

SOSIRE

a

Luni a sosit te Capitală □ 
delegație a Partidului Stoibst 
Popular din Danemarca. tn=riu- 
să de Okie Boerge. membru al 
Cousiuuâu Mumcpal Copexri»- 
gî- care la invitația C-C- «- 
P.CJU face o vizetă de docu
mentare ș: schimb de experien
ță in tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salu-atâ 
de tovarăș Nicolae Csrjattir- 
secretar al Comitetului Mum- 
ctpol București ai PCJL de 
activiști de partid.

CRONICA
U. T. C

Ieri s-a înapoiat ia Capi
tală. intorrindu-se de la Ha- 
novra. delegația U.T.C. rea
dusă de tovarășa Cristina 

I Luca, secretar al C.C. al 
I U.T.C.. care a participat 1» j 

lucrările celui de al 4-lea 
Congres al Tineretului Mun
citor Socialist German i 
(S.D.A.J.), din R. F. Ger- I 
mania.

La 29 mai — meciul cu Grecia, la 5 iunie — partida cu Olanda

în ce formă se află selecționabilii ?
te— Nu cum am vrea. n 

spune antrenorul Valenti 
nescu. Nu toți jucătorii au posi
bilități de recupe 
zâtoare la efortul

e eorespun- 
_ e caie-1 de

pun. la solicitările fizice lacare-i 
supune acest program non-stop. 
Pentru cele două meciuri se va 
pune bază pe echipa întrebuin
țată In jocurile din Braz-.:a ș> 
Argentina. SinL de asemenea, 
urmăriți o seție de jucători car*  
n-au participat Ia turneul sod- 
american între care și mai ve
chii titulari tUducanu. Du—Cnu 
Dumitrachâ. Dobrm Pentru pos
tul de portar rupta intre Rădw 
ctrnu >i lorguLac*  c foarte s£zX3r~ 
«â ci desdrâi- Amizxix aa caca*  

foarte bone fea 
C&f 3Q liTMirâ 
M astăoe^ar?

portar: EXE»e «1
nat CrMt&

la echi da n. Dw
fî-a re) Ții: BMHH

La "V'*
țXîXDC C2t2zaxa 0^

„TEHNICIENI BUNI. PRICEPUT!, 
ÎNDRĂGOSTIȚI DE 0 MESERIE!“

ADENA FELEA

— r* ’*

? 2 mm propoisaxâ cu
* srae. jz * CSlcva d-r. perfor- 
«Xfjg : sama poate

r*=»rm  o greuza:e de 290 de 
toaopazne. aut pe răpada dt 
K pe păririS. ridiferent de pan- 

ce • fare să fie foarte utilă 
periri; xar^parturSe montane.

Cârmi este o „jucărie" 
aocpuexâ. Copii! fuc cu mina 
lor totul : lucrările din atelie- 
rtat toeeamc. sudură, montaj, 
fotrețfoere și conducere, țxnă 
La tapițerie. Pionierilor de a- 

care între timp au deve
nit muncitori, cum este de pil- 
dt Gheorghe Udrea și Mihai 
Srim mecanic: auto la SIRCA. 
Ion Neagu. conducător auto la 
LT.B. sau Mircea Stîngaciu 
tehnician auto la întreprinderea 
de autocamioane și atiția alții, 
rămași credincioși primei pa- 
riuni. pe lingă contingentele de 
copii, mereu mai mulți de la 
ur. an la altul, li s-au alăturat 
astăzi și cei aproape 100 de 
studerpi. membri ai cercului 
recent înființat de Clubul „U- 
aiversitatea". *

— Diferența de virste dispare 
intre noi in momentul cind pă
șim in curtea Casei pionierilor 
— imt spunea unul din campio
ni: naționali, elevul Constantin 
Nedelcu, din clasa a XlI-a. 

ptnare. Deci, folosirea lui rămi- 
ne sub temr.., intreoirii. O com
portare si. o evoluție constau: 
penă ăemocstrează Dinu, An- 
r se&s; Aar—rarw. Someș, Sun
au Crt if*.  Laceacu. Kun, Troi. 
gri inși— <-pr^.e»tnr, Dudu 
Georțeaes eaâe intr-o scădere de 
formă Datotrachr marcă goluri, 
ceea ce arată că se află intr-o 
reveaoe. joacă insă intr-un meci, 
prea pațs. Domimcâ a jucat 
m: wax Darwrru nu e incă 
pre<i“ rizac. dar sperăm că el 
•e >a paoe la punct și contăm 
pe sșartal hu. Evoluția hri Do 
•-■» esse. deocamdată. r.esats- 
focătofe In socul de la Ploiești 
a <eaR ia pr*  hi partida de la 
Baczmșc CC Sportul studențesc 
a faert siao. ssngura partida m 
case s-o prezentat biae a fost 
cea de acasă, cu F.C. Constan
ța. lăiaiwl la lași, n-a jucat.

e Caparitatea de cazare a 
crescut de 5 ort In comparație 
cu arul I960 și cu 10 la sută 
i&'A de anul 1973. Anul acesta 
litoralul poate caza, intr-un se
jur. 110 000 turiști, dintre care 
87 916 in hoteluri și minihote- 
lurî. In cele 10 stațiuni (Năvo
dari, Mamaia. Eforie Nord, Te- 
chirghtoL Agigea, Eforie Sud, 
Cosr.neșri. Neptun — eu com
plexul Oiimp. Jupiter. Venus — 
cu complexul Cap Aurora. Sa
turn.) pe lingă alte forme de ca
zare — minihoteluri. căsuțe, 
vile, bungalowuri. corturi — la 
dispoziția turiștilor stau 194 ho
teluri și 436 unități de alimen
tație publică, intre care 220 res
taurante.

• Creșterea capacității de ca
zare a determinat, firesc creș
terea numărului de turiști. Dacă 
in 1960 și-au petrecut vacanța 
la mare 185 819 persoane, in 
1973 — 943 586, anul acesta sînt 
așteptați circa 1 150 000 turiști.

• Pentru prima dată pe lito
ralul românesc vor sosi turiști 
din Islanda și Canada. în sezo
nul de toamnă, pentru odihnă și 
tratament, vor fi oaspeții noștri, 
tot pentru prima oară, turiști 
din țările Americii Latine. La 
ora actuală O.N.T. „Litoral" în
treține relații cu 116 firme din 
diferite țărf ale lumii.

• Alimentația publică aduce 
și ea cîteva noutăți menite să 
satisfacă cerințele crescinde ale 
turiștilor, să ofere condiții mai 
bune și operative de deservire, 
să lărgească gama de posibili- 

Marcu, care în urma unei rup
turi de mușchi, se pare că va 
rămîne irecuperabil pînă la sfîr- 
jitul campionatului. Probleme se
rioase ridică postul de fundaș 
stingă. Urmăresc mai mulți pre
tendent, între care și pe Manea 
de la Sportul studențesc. îmi pla
ce jocul lui, spiritul ofensiv. însă 
e nevoie de o formulă a apără
rii care să-mi permită folosirea 
unui fundaș cu sarcini ofensive 
cum este Manea. De asemenea, 
intră în discuție Cheran aflat în
tr-o accentuată revenire de for
mă. Dar pînă la ultima decizie, 
mai avem în față etape de cupă 
și campionat!

Eforturile și grija pentru re
cuperare trebuie să se consume 
sub semnul exigenței, disciplinei 
și dăruirii totale.

V. cabulea

DEBUT PROMIȚĂTOR

• Pentru prima oară în 
campionatul primei divizii 
e>:« promovat un tinăr de 15 
a.-.:! Duminică. în partida 
S.C. Bacău — Jiul, jucătorul 
Mimteanu, de la gazde, a fost 
schimbat de elevul Chitaru 
fo virstă de numai 15 ani. 
Băcăoanii au învins cu 3—0. 
Nou! promovat a jucat bine. 
Un debut promițător.

CARTONAȘE GALBENE 
Șl_ STELE VERZI

• Numărul de cartonașe 
gaiber.e se menține la aceeași 
frecvenA. In etapa de du- 
irjr.ică s-au acordat 8 car- 
•onațe dintre care 3 numai 
formației ieșene: Burcea, 
Incze și Micloș. ultimul în- 
riurund trei avertismente 
rare-, vor ține, etapa viitoa
re. pe tușă. Tot cu trei — 
Tcgean se la C.F.R. Cluj. 
Ambeie formații -nu vor be
neficia de aportul celor doi 
Jucători exact cînd se află 
într-o situație critică și ar

tăți pentru petrecerea timpului 
intr-un mod cit mai plăcut și 
variat Pe lingă numeroasele 
restaurante cu circuit închis și 
deschis vor mai funcționa în a- 
cest an 15 restaurante cu speci
fic. 11 restaurante cu linii de 
autoservire. 64 restaurante cu 
orchestră, 8 baruri de noapte. 
La Mamaia restaurantul Castel 
a fost amenajat ca local cu spe-

Litoral 74

Echipa masculină 
de popice a României 

campioană mondială
La Eppelheim (R. F. Germa

nia) s-au încheiat aseară pro
bele pe echipe din cadrul celei 
de-a X-a ediție a. campionate
lor mondiale de popice. Un suc
ces strălucit a obținut reprezen
tativa masculină a României 
(Ilie Băiaș, Iosif Tismănaru, 
Gheorghe Silvestru, Petre Purje, 
Iuliu Bice și Alexandru Căti- 
neanu), care a cucerit medalia 
de aur și titlul de campioană a 
lumii in disputa cu puternicele 
echipe ale R. F. Germania și 
Iugoslaviei.

In competiția feminină echipa 
României (Cornelia Petrușcă, E- 
lena Trandafir, Ana Petrescu, 
Florica Neguțoiu, Elisabeta Szi- 
laghi, Margareta Bordei) s-a si
tuat pe locul trei cîștigind me" 
dalia de bronz.

fi avut foarte mare nevoie 
de serviciile lor.

RECORDURI 
LA SPECTATORI

• 133 000 de spectatori la
meciurile etapei. La Bucu
rești: 25 000 pe stadionul
Steaua, 20 000 pe Dinamo; la 
Cluj, pe ploaie. 10 000... Deci, 
stadioane arhipline. Le oferă 
fotbaliștii noștri spectacole 
de ținută. care să-i cîștige, 
pe vajnicii susținători, și 
pentru viitor ?

ABSENȚE DE MARCA

• Din team-urile de bază 
au lipsit „vedete" de marcă: 
Dobrin — accidentat — și 
Olteanu — suspendat — din 
formația F.C. Argeș, Pesca- 
ru, Gyorfi și Mateescu de la 
Steagul roșu — toți trei ac
cidentați — Bungău de la 
Poli-Timișoara — accidentat 
— Adam de la C.F.R. Cluj — 
indisponibil — Marcu și Ni- 
culescu de la Univ. Craiova 
•— accidentați — și alții...

C. V.

tradiție : românească, franceză, 
germană, italiană. Vor fi puse 
la dispoziție preparate specifice 
bucătăriei nord-americane. Trei 
noi categorii de meniuri : die
tetice. pentru copii și... de cru
țare. Noile rețete culinare pre
văd eliminarea grăsimilor, a 
consumului excesiv de carne 
grasă, a condimentelor necores
punzătoare (oțet, sare de lămi- 
ie, boia de ardei). Se va recurge 
tot mai puțin la obișnuita și 
atît de uzitata garnitură de car
tofi. punjndu-se accentul pe di
versificarea și imbuchetarea 
garniturilor. Vor fi extinse, can
titativ și ca număr de sorti
mente (peste 300 de rețete), fo
losirea aperitivelor și prepara
telor de legume, zarzavaturi, 
paste făinoase, ouă și brinze- 
turi.

• Alături de furnizorii tradi
ționali, de anul acesta intră 
în circuitul turistic cooperati
vele de producție și întreprinde
rile agricole de stat din zonă, 
care vor oferi, în mod ritmic și 
economicos, produse proaspete.

• Noi produse cosmetice, des
tinate uzului în sezon turistic 
realizate de unitățile speciali
zate ale Ministerului Industriei 
Chimice după rețete proprii sau 
licențe achiziționate din străină
tate. în holul hotelului „Parc" 
din Mamaia funcționează un bi
rou de prezentare a tuturor a- 
cestor produse capabile să răs
pundă tuturor exigențelor.

AL. DOBRE

Pentru a fi primii în 
alegerea CADOURI
LOR DE 1 IUNIE, în
frăți chiar acum în 
magazine, care vâ aș
teaptă cu o mare vari
etate de: păpuși, 
mingi, figurine din 
material plastic, jocuri 
aplicative tehnice — 
truse de construcții ra
dio și jocuri de con
struit și multe, multe 
alte jucării.
Bucuria copiilor 
E-n lumea jucăriilor.

I

■ ■

MAREA

SĂRBĂTOARE

( A COPIILOR 

( SE APROPIE!

LOCURI ÎN STAȚIUNILE

BALNEO - CLIMATERICE
PENTRU LUNA MAI

Oficiile județene de turism vă oferi 
bilete la odihnă și tratament în 

pitoreștile stațiuni balneoclimaterice: 
Amara, Borsec, Bușteni, Borșa (jud. Maramureș), Balva- 

nyos (jud. Covasna), Bălțătești (jud. Neamț), Căciulatp, Că- 
limănești, Covasna, Cheia (jud. Prahova), Izvoarele (jud. 
Maramureș), Lipova (jud. Arad), Lacu Roșu, Moneasa, Mal- 
naș, Ocnele Mari, Ocna Sibiu, Păltiniș, Pîrîul Rece, Pu
cioasa, Predeal, Singeorz, Slănic Prahova, Slănic Moldova, 
Stina de Vale (jud. Bihor), Săcel (jud. Gorj), Sinaia, Ținea 
(jud. Bihor), Timiș, Vafa (jud. Hunedoara), Vîlcele (jud. 
Covasna).

Posesorii bietelor beneficiază de reducere cu 50% la 
tariful de transport pe C.F.R. sau I.T.A.

★
Oficiile județene de turism organizează In luna mai nume

roase și variate excursii In cele mai frumoase zone turistice 
din țară. \

Informații și înscrieri la toate oficiile județene de turism 
și la filialele întreprinderii de turism, hoteluri și restaurante 
din București. ț

„PUBL1TURISM"

LOTERIA ÎN OBIECTE;
OIN^MAM97»f

CIȘTIGURI IN OBIECTE i 
ÎN VALOARE DE 25.000 IEI, i 

I AUT0T0RISME„TRABANT601” 10.000 LEI, 5.000 LEI, 2.000 IEI, S.A. j
; BILETELE SE POT PROCURA PRIN TOATE ■ 
i AGENȚIILE LOTO-PRONOSPORT, UNITĂȚILE 
i COOPERAȚIEI DE CONSUM ȘI COMERȚULUI j 
! DE STAT. j

j Închiderea vînzârii biletelor se face joi 23 mai 1974 i 

! MAI MULTE BILETE, MAI j 
i MULTE SANSE DE CÎSTIG. j 
I I



Rezultatele alegerilor 
prezidențiale din Franța
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• Valery Giscard d’Estaing este noul președinte 
al Franței • Un scrutin cu rezultat restrîns

La Paris au fost date publicității, luni, rezultatele definitive ale 
celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale fran
ceze. Noul președinte al Franței este Valery Giscard d’Estaing, 
liderul republicanilor independenți, ministrul de finanțe, susținut 
de majoritatea guvernamentală.

Potrivit comunicatului oficial 
al Ministerului Afacerilor In
terne, pe listele electorale (atit 
în metropolă, cit și in teritorii
le de peste mări) au fost înscriși 
30 592 729 alegători : s-au pre
zentat la vot 26 731 431, adică 
87.37 la sută. în favoarea repre
zentantului republicanilor inde
pendenți au fost exprimate 
13 398 413 voturi, adică 50.80 la 
sută, iar pentru reprezentantul 
unic al stingii — Franțois Mit
terrand, prim-secretar al Par
tidului Socialist Francez — au 
votat 12 975 622 alegători, repre- 
zentind 49.19 la sută din numă
rul voturilor exprimate.

După anunțarea rezultatelor 
definitive ale celui de-al doilea 
tur de scrutin, intr-o alocuțiune 
televizată, Valery Giscard d’Es
taing. referindu-se la responsa
bilitățile care ii vor reveni in 
calitate de președinte al Repu
blicii, a declarat că, din cam
pania electorală a înțeles do
rința electoratului de a se În
făptui schimbări in ^planul po
litic, economic și social. Arătind 
că va realiza aceste schimbări 
în politica franceză, in consul
tare cu populația, noul pre-

ședințe al Republicii a declarat: 
..Din această zi, se inaugurează 

_o eră nouă in politica franceză, 
~o eră de întinerire și de schim

bare a Franței". în încheiere, 
d’Estaing a adresat un salut 
candidatului comun al forțelor 
de stingă, Franțois Mitterrand, 
prim-secretar al P.S.F., arătind 
că acesta ..are de jucat un rol 
in prezentul și viitorul politicii 
franceze".

La rindul său. Franțois Mit
terrand a declarat : „Doresc 
noului președinte al Republicii 
să-și îndeplinească misiunea, 
păstrind ceea ce este esențial 
pentru comunitatea noastră na
țională". După ce a mulțumit 
celor peste 12 milioane de ale
gători care i-au acordat votul 
lor in cel de-al doilea tur de 
scrutin, apreciind, în acest mod, 
că a fost realizată „cea mai 
mare Uniune din istoria noastră 
contemporană pe baza idealuri
lor stingii", Franțois Mitterrand 
a făcut apel la menținerea uni
tății forțelor care l-au sprijinit 
in alegeri, arătind că acestea re
prezintă. după opinia sa, „o coa
liție formidabilă".

Noul șef al statului francez 
iși va prelua funcția la 27 mai.

CAMBODGIA - O subunitate de tinere femei, aparținind F.U.N.C., în misiune pe frontul 
din Takor.

CRIZĂ DE GUVERN 
LA ANKARA?

La capătul unor ședințe 
prelungite duminică piuă 
seara tirziu. Consiliul ^de 
conducere și grupul parla
mentar ale Partidului Repu
blican al Poporului (P.R.PJ 
au anunțat eă, „in condițiile 
actuale. coaliția guverna
mentală dintre P.R.P. și Par
tidul Salvării Naționale nu 
mai poate continua". înainte 
ca partidul să ia o hotărire 
definitivă in această privin
ță — se adaugă in declarația 
dată publicității — președin
tele P.R.P.. primul ministru 
Butont Ecevit, va conferi cu 
liderul P.S.N., vieepremierul 
Necmettin Erbakan.

După cum a declarat pre
sei purtătorul de cti'.iut al 
P.S.F., Consiliul de condu
cere al acestui partid, in 
prezența membrilor săi din 
cabinet, s-a întrunii pentru 
a analiza situația creată in 
urma respingerii, la 15 mai. 
a propunerii guvernului pri
vind am 
ților pentru delicii 
intrucit 23 dintre 
P.S.N. s-au raliat 
Primul rainis.ru 
prezentat, eu acest 
informare, in cai 
că atitudinea 
P.S.N. a creat 
coaliției", in 
P.R.P. trebuie s 
din guvern. Co: 
dulăi a apreciat 
nea, ca interne 
primului ministr 
rit să o sprijine.

is fierea condamna- 
e politice, 

deputății 
opoziției. 

Ecevit a 
prilej, o 

a apreciat 
deputaților 

„criză a

I parti- 
aseme- 

opinia 
a hotă-

Valery Giscard d’Estaing s-a 
născut la 2 februarie 1926. la 
Koblenz (R. F. Germania), 
unde tatăl său exercita funcția 
de director al finanțelor in 
Înaltul Comisariat francez din 
Renania. Studiază la Școala 
Politehnică șt la Școala Națio
nală de Administrație. Ca 
membru ăl rezistenței studen
țești împotriva fascismului, ia 
parte, în 1944. ca voluntar, la 
campania franceză din Ger
mania și obține „Crucea de 
război". După terminarea stu
diilor în 1952, lucrează in ca
drul Ministerului Economiei 
și Finanțelor, iar in 1956 este 
ales, pentru prima dată, in A-' 
dunarea Națională ca deputat 
de Clermont-Ferrand. In 1958, 
G.scard d’Estaing este desem
nat secretar de stat la Minis
terul Economiei și Finanțelor, 
pentru ca, în 1962, să fie nu- 
mit titular al acestui minister.

în 1966 părăsește guvernul 
și devine în mod oficial lide
rul fracțiunii majoritare a re- 
publicanilor „Independenți", 
fracțiune care se va constitui 
curind. intr-un partid politic 
sub denumirea „Federația Na
țională a Republicanilor In
dependenți" . în 
la conducerea 
Economiei și 
portofoliu pe 
menținut pînă la 
în funcția supremă a Franței.

Dorința Portugaliei 
de a stabili 

relații diplomatice 
cu toate țările

Ministrul portughez al afa
cerilor externe. Mario Soa
res, a anunțat, duminică, in 
cursul unei reuniuni ținute 
la Porto, dorința Portugaliei 
de a stabili relații diploma
tice cu toate țările. „Acum 
— a declarat Soares — avem 
mîndria de a fi portughezi 
și vom putea intra cu frun
tea sus la O.N.U., U.N.E.S.CO. 
și în celelalte organizații in
ternaționale". „Vom face un 
mare pas înainte — acela de 
a stabili relații diplomatice 
cu. toate țările,, cu Uniunea 
Sovietică, cu China populară 
și cu toate statele arabe și 
africane care pînă acum nu 
doreau acest lucru" — a spus 
ministrul de externe portu
ghez, după . cum relatează 
agenția France Presse,

Popoarele năzuiesc tot mai mult spre
independență și dezvoltare autonomă

Un interviu al președintelui losip Broz Tito

Președintele Iosip Broz Tito a acordat săptăminalului iugoslav 
„Komunist" un interviu privind bilanțul cu care se prezintă 
U.C.I. la Congresul al X-Iea și preocupările Uniunii Comuniș- - . . . ... . (jomenjj.iilor din Iugoslavia in diferite

1969 revine 
Ministerului 

Finanțelor, 
care l-a 
alegerea sa

Ministrul coordonării eco
nomice interteritoriale în 
noul guvern civil provizoriu 
portughez, Antonio de Al
meida Santos, a părăsit 
Lisabona, plecind spre An
gola și Mozambic într-o 
vizită de șase zile. La 
plecare, pe aeroportul din 
capitala portugheză, el a 
declarat presei că a primit 
o misiune specială de stu
diere a situației din aceste 
teritorii, „pentru a cunoaște 
punctul de vedere al popu
lației locale asupra viitoru
lui ei".

Președintele Tito a arătat că 
au fost înfăptuite principalele 
sarcini asumate la Congresul 
al IX-lea. S-a consolidat unita- 
tatea politico-ideologică, au 
crescut mobilitatea și capacita
tea de acțiune a membrilor, or
ganizațiilor și organelor de 
conducere ale U.C.I., care și-a 
confirmat capacitatea de a con
duce societatea în actuala etapă 
a revoluției. A fost demonstrat 
faptul că principiul centralis
mului democratic este temelia 
organizatorică necesară a parti
dului, condiția eficienței in 
lupta revoluționară și făurirea 
relațiilor socialiste de autocon- 
ducere. U.C.I. ''se prezintă la 
congres cu o componență sen
sibil schimbată, in ea crește nu
mărul muncitorilor, U.C.I. fiind 
avangarda clasei muncitoare. La 
Congresul al X-lea, U.C.I. iși 
va asuma noi sarcini in orien
tarea dezvoltării socialez Uniu
nea Comuniștilor fiind capabilă 
să-și asume această răspundere 
istorică — a arătat președintele 
Tito. Ea este răspunzătoare 
pentru transpunerea consecventă 
in viață a noului sistem consti
tuțional. Pe plan economic, se 
vor urmări perfecționarea rela-

țiilor socialiste, creșterea 
ductivității, 
de trai al 
dezvoltarea 
ror zonelor țării și întărirea po
zițiilor sale economice pe plan 
mondial, înfăptuirea principiului 
retribuției după rezultatele 
muncii.

Abordind problemele interna
ționale, președintele Ioșip B'roz 
Tito a subliniat că, in etapa 
actuală, țările și popoarele nă
zuiesc tot mai mult spre inde
pendență și dezvoltare autono
mă. El a relevat întărirea for
țelor care luptă pentru pace și 
progres și pentru colaborare in
ternațională egală în drepturi, 
precum și rolul Iugoslaviei și 
al U.C.I. în cadrul acestei lupte. 
Socialismul se afirmă tot mai 
mult ca un proces. mondial, ale 
cărui forme și căi sînt diferite, 
în funcție de condițiile sociale 
și istorice și de posibilitățile 
materiale ale diferitelor țări — 
a arătat președintele Tito. în 
același context, el a spus că, 
in prezent, nici o problemă in
ternațională majoră nu poate fi 
rezolvată cu succes fără parti
ciparea activă și angajată a ță
rilor nealiniate și a țărilor in 
curs de dezvoltare.

pro- 
creșterea nivelului 
oamenilor muncii, 
armonioasă a tutu-

Vizita delegației 
U. T. C.

in R.P. Chineză
PEKIN 20 - Coresponden

tul Agerpres, Ilie Tecuță, 
transmite : Cu prilejul vizi
tei de prietenie pe care o 
face în R. P. Chineză, dele
gația C.C. al U.T.C., con
dusă de Ion Traian Ștefă- 
nescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, a vi
zitat întreprinderi, instituții 
de artă ți cultură și locuri 
de interes istoric din orașe
le Hangeu și Șanhai. Dele
gația română a avut o în- 
tîlnire prietenească cu mem
bri ai conducerii organiza
ției de tineret din munici
piul Șanhai, în cursul căreia 
s-a făcut un schimb de ve
deri asupra muncii de edu
care revoluționară a tinere
tului și dezvoltării continue 
a relațiilor de prietenie și 
solidaritate a tineretului din 
cele două țări.

Pretutindeni, delegația 
C.C. al U.T.C. a fost primi
tă cu multă prietenie ți 
căldură.

Tovarășul Todor Jivkov l-a primit 
pe ministrul de externe român

Tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Bulgaria, l-a 
primit pe ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, 
care se află intr-o vizită ofi
cială de prietenie în Bulgaria.

Cu acest prilej, ministrul ro
mân a transmis din partea se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ccaușescu, un 
călduros salut și urări de sănă
tate tovarășului Todor Jivkov și 
de noi succese poporului frate 
bulgar în opera de construire a 
socialismului. Mulțumind căldu
ros, tovarășul Todor Jivkov a 
transmis, la rindul său, tovară
șului Nicolae Ceaușescu multă 
sănătate și fericire iar poporu
lui român urări de noi succese 
în opera de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Tovarășul Todor Jivkov l-a 
reținut pe ministrul afacerilor 
externe al României la dejun.

• LUNI s-au deschis lucră
rile celei de-a XlX-a sesiuni a 
Consiliului Federației Democra
te Internaționale a Femeilor la 
care participă delegații ale or
ganizațiilor de femei reprezen
tind 97 de țări. Delegația Consi
liului Național a! Femeilor din 
Republica Socialistă România 
este condusă de tovarășa Lina 
Ciobanu, președinta Consiliului.

Pe agenda de lucru a sesiunii, 
care va dura patru zile, se află 
înscrise o serie de probleme le
gate de pregătirile pentru Anul 
internațional al femeii — procla
mat de O.N.U. în 1975 — și Con
gresul mondial al femeilor.

La dejun, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească au luat parte Jivko 
Jivkov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții bulgare in Comisia mixtă 
de colaborare economică și teh- 
nico-științifică bulgaro-română, 
Petar Danailov, ministrul ener
geticii. Gheorghi Pavlov, vice
președinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare economi
că și tehnico-științifică, alte 
persoane oficiale.

In aceeași zi, ministrul aface
rilor externe al României a 
fost primit de Stanko Todorov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria.

La ambele primiri au fost 
preze.nți Petăr Mladenov, minis
trul afacerilor externe al Bul
gariei, Spas Gospodov, ambasa
dorul Bulgariei la București, ți 
Trofin Simedrea, ambasadorul 
României la Sofia.

După-amiază ministrul aface
rilor externe al României, a 
făcut o vizită în orașul Plovdiv, 
unde a avut o intilnire cu Draja 
Vîlceva, prim-secretar al Comi
tetului județean Plovdiv al 
P.C.B.. și alți reprezentanți ai 
conducerii locale de partid și 
de stat.

Noi explozii la Londra
Situația din Irlanda 

de Nord s-a compli
cat și mai mult in 
ultimele zile, ca ur 
mare a acțiunilor 
provocatoare între■ 
prinse de extremiști,

Luni dimineața, la 
Belfast, principalele 
căi de acces erau 
blocate de camioane 
și autobuze, plasate 
de extremiști, care 
le-au răpit din diver
se locuri de staționa
re. Aprovizionarea 
cu produse de primă 
necesitate este serios 
perturbată. In cursul 
nopții de duminică

spre luni s-au sem
nalat unele ciocniri 
izolate între extre
miști și forțele bri
tanice de ordine.

între timp, la Lon
dra au avut loc noi 
explozii de bombe, 
provocate, după pă
rerea autorităților 
britanice, de extre
miști. O astfel de ex
plozie a afectat, timp 
de mai multe ore, 
principalul aeroport 
al capitalei britanice, 
Heathrow. Poliția 
londoneză a reușit să 
dezamorseze o altă 
bombă, plasată în

oraș. Comitetul Exe
cutiv al Partidului 
Comunist din Irlan
da a dat publicității 
o declarație în care 
condamnă încercări
le asociației extre
miste „Ulster Wor
kers Council", „de a 
impune un veritabil 
lock-out și de a-i îm
piedica pe muncitori, 
prin amenințări suc
cesive, să-și exer
cite dreptul la mun
că". De 'asemenea, 
sînt condamnate ex
ploziile singeroase 
provocate de extre
miști.

CANALUL SUEZ va fi re
deschis pentru navigație în 
luna martie 1975, după în
cheierea operațiunilor de cu
rățire, în prezent în curs de 
desfășurare, a anunțat Ah
med Mansur, președintele 
Administrației canalului.

Mansur a arătat că, în mo
mentul repunerii în funcțiu
ne, pe canal vor putea na
viga vase cu un pescaj de 
pină la 11,5 metri — la fel 
ca înainte de închiderea lui 
in anul 1967.

El a declarat că operațiu
nile de dragare a minelor șl 
materialelor explozibile acu
mulate după 1967 se desfă
șoară sub controlul deplin 
al Egiptului și se bucură de 
participarea britanică și a- 
mericană, care asigură asis
tenta tehnică.

• ÎN APROPIERE de Var
șovia a fost fixat ultimul ele
ment al celei mai înalte antene 
de radio din lume, cu înălțimea 
de 642,5 metri. Originalitatea 
construcției constă în aceea că 
suprafața secțiunii ei la bază, 
este aproximativ egală cu cea 
de la vîrf. Antena este susținu
tă de cabluri, unele din ele 
fiind fixate in pămînt la 420 de 
metri de la baza construcției.

• LA UNIVERSITATEA 
„Lomonosov", din Moscova, a 
avut loc, luai, o sesiune știin
țifică consacrată celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. Cu acest prilej au fost 
prezentate referate privind 
semnificația istorică a actului 
de la 23 August 1944. realizările 
obținute de poporul român ia 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, rolul 
conducător al Partidului Comu
nist Român, dezvoltarea relații
lor de prietenie româno-sovie- 
tice.

La sesiune au participat ca
dre de conducere ale universi
tății, profesori, studenti si doc
toranzi români și sovietici.

„Va fi un act tot atît de glorios 
ca și independența". Cu aceste 
cuvinte, la sfîrșitul sâptămînii tre
cute, președintele Venezuelei, 
Carlos Andres Perez, își încheia 
alocuțiunea rostită la televiziu
nea din Caracas, în care anun
țase oficial hotărîrea țării sale de 
a naționaliza industria petrolieră.

Caracas a fost adoptată o tactică de urgen
tă vizînd scurtarea termenelor de recupe
rare a țițeiului din posesia companiilor 
străine. în acest sens, imediat după insta
larea la palatul Miraflores — sediul pre
zidențial — Perez a solicitat prerogative spe
ciale din partea congresului pentru' pune
rea in aplicare a planurilor economice de 
perspectivă. Dezbaterile care au avut loc 
cu acest prilej au evidențiat necesitatea

Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele al 
Republicii Socialiste Româ
nia, loan Avram, care 
află in vizită in Uniunea S 
vietică, a fost primit luni < 
M. A. Leseciko și I. 
Arhipov, vicepreședinți 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S.

în cadrul întrevederilor, care 
s-au desfășurat intr-o at
mosferă de lucru, prieteneas
că, au fost discutate proble
me ale dezvoltării colaboră
rii, specializării și cooperării 
intre România și Uniunea 
Sovietică în domeniul con
strucțiilor de mașini, in pe
rioada 1976—1980. Au fost 
abordate, de asemenea, pro
bleme ale livrărilor reciproce 
de mașini și utilaje pe anii 
1974—1975.

se 
So- 
de
V. 
ai 
al

Exploatarea și valorificarea, petrolului 
este, după cum se știe, fundamentală pen
tru această țară latino-americană. Modul 
cum sint utilizate fondurile provenite de 
pe urma țițeiului, cine încasează uriașele 
venituri, au devenit probleme de maximă 
importanță pentru cercuri politice din ce 
in ce mai largi. Este firească această pre
ocupare in contextul în care petrolul re
prezintă 92 Ia sută din totalul exporturilor 
venezuelene, furnizînd 25 la sută din pro
dusul național brut. De mai mulți ani a 
fost declanșată o largă ofensivă pentru re
cuperarea acestei principale bogății, aflată 
in prezent in procent de 95 la sută în po
sesia monopolurilor străine, pentru diver
sificarea economiei in vederea depășirii 
stadiului de ,.monoexport“, cu consecin
țele sale negative asupra dezvoltării țării.

Cea mai de răsunet acțiune de pină acum 
a fost „Legea reconverșiunii petrolului", 
adoptată de Congresul național în 1970. Po- 
irivit acesteia, pină în 1983, cînd urmează 
să expire cea mai mare parte a concesiu
nilor petroliere, exploatarea, prelucrarea 
și comercializarea țițeiului trebuie să intre 
treptat in competența unor companii na<- 
ționale. Numai că de atunci, companiile 
străine ..Shell". „Mobil", „Sun", „Gulf", 
,.Texaco" au inceput să manifeste „neloia- 
litate", prin exploatarea nerațională, prin 
transferarea unor tehnologii in afara Ve
nezuelei. In fața unei asemenea situații, la

Recucerirea

venezuelean
dezvoltării armonioase a tuturor sectoare
lor economice, folosindu-se in acest scop 
veniturile realizate prin valorificarea pe
trolului. Așa cum rezultă dintr-un raport 
al Federației lucrătorilor din domeniul fi
nanțelor, exploatarea și comercializarea pe
trolului au adus venituri apreciate la 5,4 
miliarde de dolari, dintre care 4—5 miliarde 
au și revenit (in ultimul deceniu) cu titlu 
de profituri companiilor 'străine.

Pentru crearea condițiilor necesare con
cretizării naționalizării — act care potrivit 
unor cercuri va fi înfăptuit pînă la finele 
anului in curs — a fost creată o comisie 
alcătuită din 30 de persoane. Această co
misie reprezentativă se va ocupa cu eva
luarea indemnizațiilor ce vor fi acordate 
companiilor. Enumerind funcțiile comisiei,

președintele Perez a subliniat intre acestea 
stabilirea unor baze de calcul pentru in
demnizații și elaborarea normelor tranzi
torii pentru perioada transferului. Activele 
companiilor străine vor fi girate de patru 
intreprinderi de stat ce vor opera separat, 
conducerea acestor unități fiind asigurată 
de un organism comun avînd responsabili
tate de planificare și supervizare. Pe de 
altă parte, s-a anunțat că societăților stră
ine, existente deja, li se acordă un termen 
de trei ani pentru vînzarea a 80 la sută 
din acțiunile lor persoanelor juridice sau 
fizice venezuelehe. I

Pe aceeași linie se Înscriu și o serie de 
alte proiecte care prevăd naționalizarea In
dustriei fierului — a doua bogăție naturală 
a Venezuelei ca importanță economică — 
limitarea investițiilor străine, crearea unor 
fonduri speciale ce vor fi îndreptate spre 
ameliorarea repartiției teritoriale a obiec
tivelor economice și îmbunătățirea condi
țiilor de trai ale oamenilor muncii. Aceste 
proiecte care se bucură de aprobarea unor 
largi pături ale populației propun modifi
carea structurilor depășite și înscrierea ță
rii pe traiectoria unei dezvoltări multila
terale.

Orientările de la Caracas fac parte in
tegrantă din procesul înnoitor care a cu
prins majoritatea țărilor latino-americane, 
proces care, intre altele, are drept conse
cință eliminarea răminerii în urmă deter
minată de dominația 
Năzuința depășirii 
bazată pe 
port“, impulsionarea 
derii industrializării 
rezultă din pozițiile 
sud de Rio Grande, . , ___
lui. Dar, realizarea unor asemenea aspira
ții este legată indisolubil de exercitarea 
controlului suvertwi asupra bogățiilor natu
rale. Recucerirea bogățiilor naturale, uti
lizarea lor în interesul dezideratelor majore 
ale dezvoltării independente a fiecărei na
țiuni, este o cerință și un drept imperativ, 
fără de care, în condițiile contemporane, 
nu poate fi conceput mersul înainte al fie
cărui popor.

capitalului străin, 
stadiului de economie 

„monocultură" sau „monoex- 
diversificării și extin- 
alcătuiesc, după cum 
politice exprimate la 

premise ale progresu-

IOAN TIMOFTE

• MUNCITORII costaricani de 
la societățile nord-americane 
producătoare și exportatoare de 
banane care operează în țară 
au declarat o grevă in semn de 
protest față de hotărîrea acestor 
firme de a reduce nivelul pro
ducției și exportului acestor 
fructe.

Hotărîrea societăților nord- 
americane de profil survine în 
urma deciziei țărilor producă
toare și exportatoare de banane 
de a majora eu un dolar prețul 
la cutia de banane pe piața in
ternațională.

intre secretarul de stat al 
S.U.A.. Henry Kissinger, și e- 
chipa de negociatori israelieni 
au fost consacrate examinării 
unor aspecte concrete, cum ar 
fi demarcarea liniei de separare 
și alte probleme privind dezan
gajarea forțelor pe înălțirnile 
Golan. După runda de convor
biri. ministrul israelian al in
formațiilor, Shimon Peres, a 
declarat că atitudinea Israelului

desfășurată sub conducerea pre
ședintelui R.A. Egipt, Anwar 
Sadat, care deține și funcția de 
premier.

Potrivit Agenției M.E.N., re-' 
uniunea a fost consacrată exa
minării măsurilor practice ce 
urmează a fi adoptate în Vede
rea punerii în aplicare a preve
derilor „Documentului din oc
tombrie", aprobat unanim de 
poporul egiptean prin referen-

tf ale ’ electorale "să .conteste re
zultatele acestui scrutin.

După cum s-a mai anunțat,, 
opoziția dominicană a boicotat 
scrutinul ‘ din 16" mai, retrăgîn- 
du-și in majoritate. candidații 
de pe listele electorale și acu- 
zind. totodată, autoritățile că 
au adoptat, cu doar trei zile 
înainte, de alegeri, o legislație 
de natură să favorizeze candi
datul' oficial al Partidului Re-
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guvernului să acționeze pentru 
o soluție negociată cu greviștii, 
în cadrul unei .a doua, intilniri 
cu premierul indian, care a a- 
vut loc- la sfîrșitul sâptămînii 
trecute din inițiativa președin
telui V.V. Giri, liderii opoziției 
au cerut ca premisă a reluării 
negocierilor, punerea în liber
tate a liderilor sindicali ares
tați.

Comitetul de coordonare care 
conduce acțiunea muncitorilor 
feroviari a salutat demersurile 
întreprinse de liderii opoziției.

• Alegeri în R. D. 
Germană

• LA 19 MAI, in R.D. Ger
mană au avut loc alegeri comu
nale. Au participat 12 030 267 de 
cetățeni, cifră reprezentind 98,27 
la sută din numărul celor cu 
drept de vot.

Candidaților Frontului Națio
nal le-au revenit 99,91 din vo
turile valabile.

TEL AVIV. — Discuțiile pur
tate duminică timp de trei ore

față de ultimele propuneri pre
zentate de mediatorul american 
este foarte favorabilă.

Potrivit unei declarații făcute 
ziariștilor, Henry Kissinger va 
stabili, in această săptămlnă. 
contacte zilnice la Damasc și 
Tel Aviv pentru a finaliza o se
rie de amănunte ale acordului 
de dezangajare a forțelor sirie
ne și israeliene.

• ÎN CAPITALA egipteană a 
avut loc, duminică seara, o reu
niune a cabinetului egiptean,

dumul organizat săptămlnă tre
cută.

• După scrutinul 
dominican

• PARTIDELE de opoziție- 
din Republica Dominicană, care 
prin așa-numitul acord de la 
Santiago de Los Caballeros au 
hotărît formarea unei coaliții 
in vederea alegerilor desfășura
te la 16 mai in această țară, au 
anunțat că vor cere Juntei cen-

formist, actualul șef al statului,. 
Joaquin Bălaguer. Aproximativ 
800 000 de cetățeni din cei 
2 020 000 cu drept de vot nu s-au 
prezentat. în fața urnelor, ceea 
ce reprezintă 'unul ’ din căi mai 
înalți indici de absenteism elec
toral din istoria Republicii Do
minicane,

• LIDERII unor partide in
diene de opoziție, care sprijină 
lupta greviștilor feroviari, au a- 
dresat primului ministru Indira 
Gandhi un memorandum cerind

• LA SOFIA a luat sfirșit 
cel de-al 4-lea Festival in
ternațional al teatrului de 
televiziune, la care au luat 
parte 16 țări, printre care și 
România.

Piesa „Femeia fericită" de 
Corneliu Leu, prezentată de 
Televiziunea română, a pri
mit premiul Consiliului 
popular al orașului Sofia 
pentru cea mai bună repre
zentare a unei teme contem
porane.

IRLANDA DE NORD. - Aspect din Belfast după recentele explozii ce au provocat nu
meroase victime omenești.

O știre provenită din 
Paramaribo anunță că 
Surinamul va deveni in
dependent la sfîrșitul a- 
nului 1975, fără ca data 
independenței sale să 
facă obiectul unor nego
cieri. Pe de altă parte, 
din Haga se transmite 
că în aceeași problemă 
guvernul olandez a hotă
rît să înceapă negocieri 
oficiale cu reprezentanții 
Surinamului în luna mai 
a.c.

P
osesiune olandeză 
din 1816, Surina
mul, cu o suprafa
ță de 142 822 km.p. 
și o populație de 
420 000 locuitori 

(THE EUROPA YEAR BOOK, 
1973) are din 1954 un statut de 
autonomie internă fixat prin 
Carta regatului olandez, in timp 
ce politica externă intră în ex
clusivitate în competența gu
vernului de la Haga. Este uni
cul teritoriu de limbă olandeză 
în America de Sud, învecinîn- 
du-se cu Guyana Franceză, Re
publica Guyana și Brazilia.

Obținerea independenței Suri
namului a constituit tema prin
cipală a programelor electorale 
din alegerile generale ce s-au 
desfășurat la sfîrșitul anului 
1973. Noul prim-ministru al Su
rinamului, Banker Joseph A- 
aron, liderul Partidului Național 
din Surinam, care a cîștigat a- 
ceste alegeri, a hotărît imediat

după instalarea sa in funcție să 
formeze un „Comitet special 
pentru problemele independen
ței", invitind liderii opoziției să 
discute problema independenței, 
inclusiv prevederile viitoarei 
constituții.

încercări de obținere a inde
pendenței Surinamului s-au mai

SURINAM

făcut în 1962, iar mai recent, în 
urmă cu doi «ni a fost creată o 
comisie comună în acest sens, 
însă lucrările ei, care, potrivit 
declarațiilor primului ministru, 
ar fi trebuit să fie deja înche
iate, intirzie în mod nejustificat. 
Hotărirea actualului guvern ca 
Surinamul să devină indepen

dent în 1975 fără ca data inde
pendenței sale să facă obiectul 
unor negocieri vine in intimpi- 
narea dorinței de veacuri a lo
cuitorilor acestui teritoriu de a 
trăi liber și independent.

Economia Surinamului se ba
zează ir principal pe exploata
rea bauxitei și pe diverse cul
turi agricole. Rezervele de bau
xită exploatate in prezent au 
fost evaluate la 50 de milioane 
de tone și se află în partea de 
est, între fluviile Saramaca și 
Maroni. în partea de vest, ex- 
perții consideră că există re
zerve intre 700 milioane și 1 
miliard tone încă neexploatate. 
După unele statistici, teritoriul 
Surinamului cuprinde 14 la sută 
din rezervele de bauxită ale lu
mii, jar 80 la sută din suprafața 
sa este acoperită de -păduri. E- 
conomia se află sub tutela mo
nopolurilor occidentale, in spe
cial nord-americane. Numai un 
sfert din locuitorii Surinamului 
sînt angajați in producție. Lipsa 
locurilor de muncă antrenează o 
vastă mișcare de emigrație. 
Școlile și spitalele sînt insufi
ciente. Dificultățile economice 
rezultă și din faptul că surina- 
mezii trebuie să exporte bogă
țiile țării — bauxita și esențele 
lemnoase prețioase — la un preț 
scăzut și să importe, la prețuri 
considerabil ridicate, produse a- 
limentare și carburanți.

Ca urmare a acestor stări de 
lucruri în cursul anului 1973 au 
avut loc vaste acțiuni greviste 
ale muncitorilor, funcționarilor 
publici, cadrelor didactice și sa
nitare care au revendicat îmbu
nătățirea condițiilor de viață și 
muncă. Mișcările greviste au 
constituit în același timp o ex
presie a luptei pentru indepen
dență, pentru dezvoltarea țării 
pe calea progresului.

GH. S.
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