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Tovarășul Nicolae Ceausescu
» 9

a primit pe ambasadorul 
Republicii Democrate Vietnam

11 IUNIE LzoL dimineața. președintele ambasadorul extraordinar și ple- sale în țara noastră.
Rețmocca Socajste Romania, nipotențiar al Republicii Demo- Convorbirea care a avut loc

1974 •.T'ariș-- N’ce’ae Ceaușescu. a erate Vietnam la București. în cu acest prilej s-a desfășurat în-
' “• v D.-ng Hanh. legătură cu încheierea misiunii tr-o atmosferă cordială.
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economica

Șantierele7

de irigații
Eiecare hectar irigat aduce 

in hambarul țării o recoltă 
de cel puțin două ori mai 
mare decit ceea ce sc obține 
de pe aceeași suprafață afla
tă in afara ploii artificiale. 
Acesta este argumentul ccl 
mai convingător care pledea
ză pentru extinderea, cu fie
care zi, a suprafețelor ame
najate pentru irigații, sarcină 
fundamentală stabilită prin 
Programul național elaborat 
de partid — expresie a poli
ticii științifice de dezvoltare 
a agriculturii.

Străbătind șantierele de 
irigații — amplasate in toa
te zonele geografice ale țării
— te convingi o dată in plus 
de eforturile materiale și 
umane concentrate pentru 
realizarea unor asemenea 
obiective de importanță deo
sebită pentru economia na
țională, pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului. 
Mobilizați de indicațiile pre
țioase aie secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, valorifi- 
cînd superior experiența 
acumulată, constructorii — 
în cea mai mare parte tineri
— impulsionează ritmul lu
crărilor. asigură intrarea in 
exploatare chiar in devans a 
noi perimetre unde seceta 
poate fi definitiv invinsă. Or
ganizarea lucrului in schim
buri prelungite, adoptarea de 
tehnologii avansate, punerea 
in valoare a tuturor resur
selor de intensificare a rit
mului de lucru au permis ca 
în sistemele Sadova-C'orabia, 
Terasa Brăilei. Sarichioi, 
Carasu, Terasa-Corabia, Ce- 
tate-Galicea Mare apa sâ 
intre definitiv sub controlul 
omului, probele făcindu-se 
concomitent cu aplicarea 
udărilor.

Totuși, rezultatele rapor
tate prin „operativele" la zi 
nu sînt la nivelul cerințelor 
și mai ales al posibilităților. 
Deși pe șantierele noilor 
amenajări pentru irigații au 
lost asigurate materialele și 
utilajele tehnologice necesa
re, au fost aduse mai multe 
utilaje terasiere și un număr 
corespunzător de specialiști, 
se înregistrează inexplicabile 
rămineri 
șantiere 
Călmățui 
cele mai 
pus in 
hectare și, respectiv, 
hectare — se constată o seri
oasă răminere in urmă in 
executarea volumului de lu
crări planificate. De aseme
nea, in multe județe — Arad, 
Olt. Sălaj. Tulcea fiind doar 
citeva exemple — nu se în
deplinesc în ritmul prevăzut 
sarcinile de plan la amena
jările locale, cu toate că s-au 
identificat noi suprafețe iar 
statul sprijină asemenea ac
țiuni prin acordarea gratuită 
a documentațiilor și asisten
ței tehnice și prin credite pe 
termen lung. Alături de mun
citorii cu experiență, tinerii 
de pe șantierele de irigații 
trebuie să-și facă o datorie de 
onoare din îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor zilnice de 
plan, iar organizațiile U.T.C. 
sint chemate să inițieze am
ple acțiuni de masă cu par
ticiparea uteciștilor. să revi- 
talizeze activitatea pe șantie
rele locale in vederea exe
cutării amenajărilor prevă
zute. a identificării și pune
rii în valoare a tuturor sur
selor de apă. înfăptuirea 
exemplară a Programului 
național de irigații este — 
așa cum sublinia secretarul 
general al partidului — o 
sarcină politică a întregii na
țiuni, iar tineretul trebuie 
să participe cu entuziasm, 
cu competență și hărnicie la 
materializarea ei.

în urmă. Pe două 
importante: Olt— 

și Babadag, care au 
mari suprafețe de 
funcțiune — 35 3l>0 
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GH. FECIORU

26 de ani de la naționalizarea principalelor mijloace de prodneție

Proprietatea socialistă—temelia trainică
a dezvoltării economice și sociale a patriei

„Naționalizarea, crearea proprietății socialiste au deschis calea 
trecerii la conducerea planificată a economiei naționale, la folosirea 
conștientă a legităților economice in interesul sporirii avuției naționale, 
al dezvoltării armonioase a forțelor de producție. S-au creat premisele 
aplicării politicii de industrializare socialistă, condiție a lichidării într-un 
termen scurt a înapoierii moștenite din trecut, a întăririi independenței
naționale, a ridicării nivelului de bunăstare și civilizație al întregului
nostru popor."

NICOLAE CEAUSESCUs

AXUL XXX

HUNEDOARA
sensul verticalei

Prin actul revoluționar al naționalizării principalelor mij
loace de producție, clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, 
cu intelectualitatea, sub conducerea încercată a partidului co
munist, a pus pentru totdeauna capăt exploatării, nedreptății 
sociale, cucerind puterea economică în stat. Datorită condi
țiilor istorice noi, create prin trecerea bogățiilor țării în mîinile

poporului, România cunoaște astăzi un amplu proces de mo
dernizare și dezvoltare economico-socială, de creștere conti
nuă a bunăstării tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate. 
Dedicăm grupajul nostru din pagina a lll-a aniversării a 26 de 
ani de la înfăptuirea naționalizării - act istoric cu profunde 
implicații pentru prezentul și viitorul patriei.

ORDINE Șl DISCIPLINA
exigențe permanente ale producției

Comandamente ale oricărei activități - disciplina, ordinea, 
spiritul gospodăresc, buna organizare - trăsături definitorii 
ale conștiinței muncitorești sînt in același timp exigențe ho- 
tărîtoare în îndeplinirea sarcinilor de producție, in înfăptuirea 
angajamentelor mobilizatoare în întrecerea socialistă. Pentru 
că. într-adevăr, randamentele înalte, productivitatea sporită 
sint rezultatul folosirii depline a timpului de muncă, exploa
tării raționale și la parametrii maximi a utilajelor, organizării 
științifice a activității în toate compartimentele.

în cultivarea la tineri a acestor nobile calități, organizația 
U.T.C. trebuie să-și intensifice munca politică și educativă cu 
fiecare tînăr în parte, să nu neglijeze nici o inițiativă, nici o 
acțiune menită să dezvolte conștiința și răspunderea tinerilor 
în muncă, intransigența față de lipsuri, spiritul combativ și de 
buni gospodari, vigilența și grija deosebită față de mașini și 
utilaje, fată de avutul obștesc. Succesele dorite sînt posibile 
numai în ambianța ordinei, disciplinei desăvîrșite și dăruirii 
depline.

ABNEGAȚIE SI DĂRUIRE,J » ’
0 EXPERIENȚA EFICIENTA:
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ÎNALTĂ RESPONSABILITATE ACTIVITATE EDUCATIVĂ
MUNCITOREASCA

de țevi din Roman 
producție este con- 
foarte rar. poți ve- 
cineva trecind gră-

La Uzina 
procesul de 
tinuu. Rar. 
dea pe cite 
bit prin curtea intreprinderii sau 
alergind undeva cu vreo treabă 
urgentă. Este, firește, un semn 
al ordinei, dar pe care nu-1 poți 
cuprinde cu adevărat decit pă- 
trunzînd in secții, acolo unde 
metalul incandescent se trans
formă in produse finite.

Mii de oameni lucrează 
și totuși iți face impresia 
sînt foarte rari. Instalațiile 
merg parcă singure. De-abia a- 
proape de locurile lor de mun
că, in fața cuptoarelor sau lin
gă caje. le vezi toată incordarea 
muncii. Timp de opt ore fiecare 
muncitor rămine la postul său. 
concentrat in același efort to
tal pentru îndeplinirea planu
lui pe care il are. Tovarășul di
rector. inginerul Vasile Sav in
tervine cu o precizare : „Fără 
îndoială că procesul nostru de 
producție este de așa natură in
cit chiar ritmul muncii, al uti^ 
lajelor nu permit plimbări și 
părăsirea locurilor de muncă. 
Dar oricum ar fi, nu utilajele

aici 
că

fac educația oamenilor. Dacă noi 
am ajuns la bune rezultate pri
vind disciplina și ordinea in 
producție aceasta se datorește 
muncii politice intransigente pe 
care o desfășoară organizația de 
partid, organizația de tineret, 
sindicatul, cu fiecare om in par
te și zi de zi. Căutăm să culti
văm la fiecare angajat al nos
tru spiritul de răspundere de- 
săvirșită față de munca sa. dar 
și față de munca celorlalți to
varăși ai săi alături de care lu
crează. spiritul de netoleranță 
față de abaterile de la disciplină 
și față de lipsurile noastre ale 
oricui ar fi ele".

într-un astfel de climat de 
muncă ordonată, organizată gos
podărește succesele apar firesc. 
Cu toate că planul a crescut 
considerabil față de anul trecut, 
așa cum justifică directorul în
treprinderii, printr-o judicioasă 
organizare a activității care în
cepe cu aprovizionarea cores-

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a lll-a)

CU FIECARE TÎNĂR ÎN PARTE
Printre unitățile economice cu 

cele mai bune rezultate din ju
dețul Dîmbovița se numără de la 
o vreme și întreprinderea de 
utilaj chimic din Găiești. No
tăm : 5.5 milioane lei peste plan 
la producția globală, alte 6,7 
milioane depășire Ia producția 
marfă și continuăm în același 
mod pină epuizăm principalii in
dicatori de plan. ,,Ne-am propus 
să instaurăm o disciplină fermă, 
activă. în toate sectoarele de 
producție și. după cum se vede, 
sintem pe cale de a reuși, ne 
declară ing. Gheorghe Rujoiu, 
directorul întreprinderii. Am 
pornit de la premisa că fiecare 
din angajații noștri vin la lucru 
cu gindul să muncească și să 
ciștige bine, că și cel mai indis- 
ciplinat om poate fi adus pe ca
lea cea bună. Au urmat discuții 
cu fiecare in parte, de ce lipseș
te. de ce nu muncește cu tragere 
de inimă etc. Dar nu ne-am 
oprit aici : am continuat cu re
zolvarea treptată a problemelor 
ridicate de oameni pentru că. de 
ce să nu recunoaștem, de multe 
ori aveau perfectă dreptate. In
disciplina era favorizată, nu o

dată, de anumite deficiențe de 
aprovizionare sau organizare, de 
interesul scăzut față de dorința 
unor tineri de a-și ridica nivelul 
profesional. Acum fiecare poate 
afla, de la sectorul învățămînt,

I. MORARU

Cupa rotativa a excavato
rului gigant „aruncă" pe 
bandă tone de cărbune pen
tru termocentrala Rovinari. 
In fotografie : excavatoristul- 
șef Mihai Drumeu atacă, o 
nouă zonă de exploatare.

Foto: O PLEC AN

CULEGERI LITERARE
FARA SPIRIT SELECTIV?

• în drum spre patrie, delegația 
parlamentară română a avut, la 
Moscova, o întîlnire cu președin
tele Sovietului Uniunii al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.

• Reunit in ședință extraordinară, guvernul francez a apro
bat un proiect de lege care acordă dreptul de vot începînd 
de >la 18 ani. La propunerea primului ministru, președintele 
d’Estaing a destituit pe Jean Jacques Servan-Schreiber din 
funcția de ministru al reformelor.

• Pe înălțimile Golan, pro
cesul de dezangajare a forțe
lor între Siria și Israel continuă 
normal, fără incidente.

• La Varșovia au început lu
crările Comitetului Executiv al 
F.M.T.D.

pagina a a

într-un climat al emulațiilor 
spirituale o carte marchează, cu 
evidență, un act politic. Litera
tura scriitorilor profesioniști se 
confruntă în permanență cu 
gustul public, fertilizindu-1. ge- 
nerindu-i deschideri și însu- 
șindu-și de la acesta opțiunile 
ca pe niște înalte comandamen
te. Cercurile literare clin școli, 
cenaclurile literare de pe lingă 
așezămintele culturale au. din 
acest unghi de lumină, obiecti
ve comune cu ale celorlalte 
forme și metode de educație 
estetică a maselor.

Propunem. în acest context 
de fenomene inseparabile, un 
teritoriu de excepție al „finali
zării" activității cercului sau 
.cenaclului literar — culegerea.

Motivele pentru care, oprin- 
du-ne -deocamdată numai la 
două culegeri, semnalăm citeva 
limite de concepție, o doză de

improvizație și o, uneori măr
turisită. grabă, sînt ușor de in- 
țeles. Aceste motive și stări de 
lucruri ne conduc la constata
rea că, atît unele cercuri și ce-

rare — acolo unde și atunci 
cind ele există ! — nu demon
strează că au drept obiectiv 
realizarea unor selecții riguroa
se : intr-un cuvint. profesează '

însemnări despre textele 
cenaclurilor literare

nacluri. cit și unii editori (in 
cazul culegerilor este vorba 
despre comitetele județene d. 
cultură’ și educație socialistă și 
despre Centrul de îndrumare a 
creației populare și a mișcării 
artistice de masă) nu manifes
tă o constantă preocupare pen
tru valorificarea cu exigență a 
celor mai izbutite creații lite-

edi-o intimplătoare activitate 
tonală.

Un prim exemplu ni-1 oferă 
TREPTE SPRE ÎMPLINIRE 
(județul Ilfov). Mai cuprinză
toare decit altele, mai comple- 
ră. cel puțin in planul tematic, 
culegerea păcătuiește 
prin inserarea unor
versificații : ..Pasăre-liră,

totuși 
anemice 

care

ai venit ! și cuibul nu l-ai re
găsit... Acum, cind ai venit, 
ce-mi spui ? / Dacă-mi vorbești 
despre trecut. Te rog, spune 
totul pe scurt. Totul pe scurt, 
pe scurt...". (Petra Matei). Op
țiunea ar viza un tip de prefe
rință îndoielnică, fie chiar și 
pentru o Pasăre-liră. Din a- 
ceeași culegere mai putem cita 
drept inconsistente din punct 
de vedere liric și arhitectonic 
nu numai versurile : „Spre a 
pluti spre zări ca un descint t 
Și sufletul cu dragoste 
Te-ai preschimbat în 
și-n ciut / Și-n ramuri 
mandarini". (Mugur 
Iliescu).

O poezie lirică populată fals

GEORGE GIBESCU

s-alini, / 
pasăre 

verzi de
Marin

(Continuare in pag. a Il-a)

ORAȘUL
Dimineața, Hunedoara este o- 

rașul femeilor. Atitea cite vezi. 
Dimineața, pe străzile Hunedoa
rei trec grăbite femei, femei și 
adolescenți, partea feminină a 
existenței noastre, arar cite un 
om de la țară — și mai arar, 
bărbați. Ei, bărbații, lipsesc de 
pe străzi și asta dă orașului un 
aer gingaș de melancolie și de 
așteptare.

Dimineața, Hunedoara se spa
lă cu grijă, zgura somnului de 
peste noapte este suptă de soa
re și de ierburi — orașul este 
înecat in verdeață și flori, po
mii foșnesc încet în primăvară 
— bărbații lipsesc. în cinstea 
lor. orașul se primenește. în 
cinstea lor, a bărbaților dăruiți 
oțelului.

De-a lungul orașului,, pe ma
lul său dinspre gară, sint fur
nalele. Coșurile lor înalte sint 
semnul și sensul orașului. Sem
nul și sensul vertical al Hune
doarei.

CIFRE
Orașul are peste optzeci de 

mii de locuitori. Avea șapte mii 
in '48. Pentru fiecare furnal ri
dicat de atunci, peste zece mii 
de locuitori. Pentru fiecare 
nouă lumină a oțelului — o 
nouă lumină a orașului. Ca-n- 
tr-o mare iubire, pe viață, ca-ri- 
tr-o ardentă și înălțătoare pati
mă, semnul creșterii combinatu
lui se simte în oraș, ca-n naș
teri. ca în fii. Hunedoara se pre
gătește de o mare sărbătoare, 
ca de sărbătoarea unei nunți 
de cristal. Nouăzeci de ani de 
la punerea în funcțiune a primu
lui furnal : 220 de ani de la
atestarea documentară a meta
lurgiei pe aceste meleaguri. Ci
frele Hunedoarei contemporane 
sint dintre acelea care sparg 
graficele și care se transfigurea
ză în poem. Oțelarii hunedoreni, 
care au lansat întrecerea socia
listă pe ramură. raportează 
partidului și țării : în perioada 
scursă de la debutul cincinalu
lui. producția suplimentară de 
cocs metalurgic a fost de 105 
mii tone — ceea ce reprezintă 
un devans de plan de 45 de 
zile ; peste două mii tone fon
tă — 32 de zile : 310 mii tone 
otel — devans de plan 33 
zile. Beneficii suplimentare 
peste 570 milioane lei ceea 
echivalează cu o devansare 
patru luni. Hunedorenii, decorați 
de patru ori cu Ordinul Muncii 
clasa I. sint siguri că vor înde
plini acest cincinal in patru ani 
și jumătate. Lancea hunedorea- 
nă — una din mărcile de 
prestigiu produse aici. este 
semnul metaforic al izbînzilor. 
Acestea sint impresionante. De
pășirea producției de fontă din 
acest cincinal este egală cu în-

SMARANDA JELESCU

de 
de 
ce 
de

(Continuare în pag. a lll-a)(Continuare în pag. a Ill-a)

COPIII ȘI MUNCA
Sîmbătă vorn consemna un 

nou final de an școlar. Du
minică, copiii, mai toți pur- 
tînd cravata roșie cu tricolor, 
semn al hărniciei și al vieții 
de elev trăite la școala orga
nizației comuniste, vor fi în 
sărbătoare. Sărbătoarea mun
cii lor de elevi și pionieri. O 
sărbătoare ceva mai aparte. 
Pentru că acest an școlar l-au 
străbătut ca an al celor mai 
frumoase activități dedicate 
de ei vîrstei de argint a or
ganizației revoluționare a co
piilor României și, prin tot ce 
au realizat și realizează, 
vîrstei țării eliberate acum 
treizeci de ani, Partidului, la 
cel de-al XI-lea Congres.

Au avut, așadar, toate mo
tivele să fie sîrguincioși. O 
vor spune ei, la 16 iunie, cînd 
în toată țara se sărbătorește 
„Ziua pionierilor". Zi de 
serbări școlare, cu ceremonial 
și raport pionieresc. Zi cînd 
se primesc premii și laude, 
cînd, pentru prima oară, un 
număr din cei mai buni pio
nieri vor fi distinși cu insigna 
„Meritul pionieresc". Zi cînd 
pe stadioane se vor întîlni 
cîntecul, voioșia, sportul. Cind 
se țin focuri de tabără. Cînd 
se organizează concursuri, în-

trecere care să dovedească ce 
au învățat în orele de pregă
tire pentru apărarea patriei. 
Zi de marșuri pionierești... O 
adevărată zi a pionierilor, 
cind ei, copiii, vor raporta 
partidului că au mai trăit un 
an în care și-au făcut datoria, 
mulțumindu-i din inimă.

Cum au mulțumit ? Prin 
muncă — vor spune ei. 
Fiindcă pionierii sînt obișnuiți 
ca în zilele lor libere să lase 
ghiozdanul și să-și suflece 
mînecile pentru treabă. Trea
ba aceasta s-a chemat plan
tări de pomi; au depășit an
gajamentul plantînd 1 835 195 
pomi și 6 940021 puteți; au 
îngrijit 3 143 hectare spații 
verzi, au plantat 2156 609 
flori, pentru ca satele și ora
șele lor să fie mai frumoase; 
au colectat 3 175 286 kg metale 
feroase și neferoase, 1 464 025 
kg deșeuri de lurtie. Stau 
bine cu raportul și la amena
jări de baze sportive și piste 
aplicative : 2 365. Și pot fi,
totodată, lăudați pentru parti-

L. LUSTIG

(Continuare în pag. a IV-a)
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„Timiditatea" discuțiilor se explică 
prin sărăcia ordinei de zi

Avem în față o statistică cu- 
prinzînd date din organizațiile 
U.T.C. de la întreprinderea de 
construcții și reparații de nave 
și utilaje — Tulcea. La „Lăcă- 
tușerie“, la dezbaterile care au 
avut loc în ultimele trei adunări 
generale, au participat în total 
8 uteciști, din 63 cîți numără 
organizația. La „Strungărie", 
numărul participanților la dis
cuții, în cele patra adunări ge
nerale care s-au desfășurat în 
ultima perioadă, este de 12, iar 
numărul celor aflați în evidența 
organizației este de 62. Deci 20 
de tineri din 125, în medie re
venind cam trei „vorbitori" de 
ședință. Cine sînt ei?

Stelian Păruș, membra al bi
roului organizației U.T.C. „Lă- 
cătușerie", se pare că a devenit 
„purtătorul de cuvînt" al între
gului colectiv, deoarece nu este 
ședință în care să nu se facă 
prezent cu vreo intervenție. La 
fel Mihai Sciptnic și Ilarion La- 
vrinencu, din cadrul organizației 
de la strungărie. Exceptînd vreo 
cîțiva tineri care nu sînt membri 
ai biroului — șapte la număr 
din totalul celor 20 de „înscriși 
la cuvînt" — la dezbaterile din 
adunările generale participă de 
regulă ori secretarul organizației 
ori al comitetului, ori activistul 
de la municipiu. Așa se face că 
de multe ori — cum s-a întîm- 
plat și în adunarea din 14 mar
tie a organizației U.T.C. de la 
„Strungărie" — la discutarea 
problemei înscrise în ordinea 
de zi participă doar un singur 
tînăr. De ce totuși numărul par
ticipanților la dezbateri este atît 
de mic ?

— In adunările noastre e greu 
pînă se „sparge gheața". E ade
vărat că eu sînt unul dintre 
aceia care „dau tonul", ce vreți, 
trebuie depășite momentele pe
nibile (Stelian Păraș).

— Eu nu vorbesc în adunări,

La Suceveni, la Oancea, 
la Băneasa sau în alte lo
calități din județul Galați un 
nume devjne tot mai cunos
cut. Și impunerea unui nu
me în conștiința unei colec
tivități, se știe, cere nu doar 
timp ci mai ales fapte. Acel 
nume mi-a ajuns la urechi, 
pentru a nu știu cita oară în 
ultimele luni, pe cînd mă 
aflam, recent. într-o adunare 
în care peste 500 de secre-1 
tari de partid și de U.T.C., 
activiști tineri sau cu înde
lungată experiență, analizau 
critic și autocritic munca de 
educație desfășurată cu cei 
peste 70 000 de tineri din ju
deț. Secretarul comitetului 
comunal de partid din Suce
veni a spus : „Ti mulțumim 
tînărului activist Marin Ți
gănuș pentru dăruirea cu 
care muncește sind vine la 

stau cuminte în bancă. De ce? 
Pentru că la ședințe, ca să dis
cuți, trebuie să ai „papagal". 
Ori eu nu am (Ilarion Titov).

Așa se face că de multe ori 
discuțiile se opresc la cel care 
„sparge ghiața". Sau — dacă ar 
fi să ne luăm după cea de a 
doua declarație, a tînărului „cu
minte" — s-ar părea că numă
rul mic de „vorbitori" se dato
rează lipsei de dar oratoric al 
acestora. Oare numai neputința 
de a se exprima, să conducă la 
o asemenea situație sau cauzele 
sînt cu totul și cu totul altele?

Declanșăm o discuție mai am
plă cu tinerii lăcătuși pe această 
temă. Cîteva răspunsuri le con
semnăm, deoarece ele sinteti
zează de fapt situația reală.

Teodor loniță: „Problemele 
puse în discuție în adunările 
generale se cam repetă, pentru 
că cele sesizate de noi nu sînt 
rezolvate. Și dacă nu se rezolvă 
de ce să le mai discutăm?"...

Și aflu astfel că două proble
me sînt cel mai des sesizate de 
tineri și anume: cantina și că
minul. Dar organizația U.T.C., în 
ciuda eforturilor pe care condu
cerea întreprinderii le face pen
tru a asigura condiții de cazare, 
nu întreprinde nimic pentru a 
întrona disciplina în rîndul tine
rilor care locuiesc în comun. 
Așa șe face că sînt mereu sesi
zate abateri de la disciplină, fur
turi, toate acestea avînd drept 
urmare căpătarea unei stări de 
neîncredere, care a făcut ca 
mulți' dintre tineri să prefere 
să-și caute gazdă. Datorită tot 
unei stări de neîncredere, unii 
dintre uteciști au rețineri în 
adunare în ceea ce privește ex
primarea propriilor păreri.

Toader Bumbăcel: „Solicit și 
eu o categorie superioară, dar în 
adunare nu am spus acest lucra, 
pentru că știu că de fapt de 
maistru depinde"...

i O strîngere de mină pentru un activist 

în numele uteciștilor
și în interesul lor

noi, pentru căldura cu care 
a știut să se apropie de ti
neri și să facă împreună cu 
ei lucrări de ispravă". In cli
pele rostirii acestor cuvinte 
mi-1 aminteam pe Marin Ți
gănuș cel de acum șase luni, 
din primele zile ale pro
movării sale ca activist al 
Comitetului județean Galați 
al U.T.C. Intr-o seară s-a a- 
propiat de mine cu o carte 
de versuri în mînă. Mi-a 
mărturisit certitudini și ne
liniști, gînduri pentru viito
rul apropiat.

Duminica, la Suceveni, se 
desfășoară multe acțiuni cu 
tinerii. Dimineața se merge 
la udat culturile, la colectat 
deșeuri metalice sau la în
frumusețarea comunei. Prin
tre tineri, muncind cot la 
cot cu ei. se află adesea și 
Marin Țigănuș. Pe la prînz 
terenul de fotbal devine 
foarte animat. Tntr-una din 
echipe joacă și Marin Țigă
nuș. „Ce-aș putea face alt
ceva ? mi se adresează tînă- 
rul activist. Șă.stau pe mar

Că Toader Bumbăcel merită 
sau nu o categorie superioară nu 
știe însă nici biroul organizației, 
nici secretarul ei. Nu se știe nici 
dacă el solicită sau nu acest lu
cru. Iar consecința este că tină- 
ral nu are încredere să se adre
seze organizației, poate nici cu 
alte probleme pe care le-ar pu
tea ridica.

Constantin Roșu: „Se mai în- 
tîmplă ca de multe ori tinerii să 
nu se înscrie la cuvînt pentru 
că nu cunosc In suficientă mă
sură semnificația evenimentelor. 
Nu cunosc lucruri despre care se 
discută frecvent cum ar fi, de 
exemplu, făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Pentru că și la învățămîntul po
litic se folosesc noțiuni pe care 
mulți dintre noi le cunoaș
tem prea puțin".

Așa stînd lucrurile, utecistii aș
teaptă să se găsească cineva mai 
pregătit care să susțină discu
țiile.

„Și eu am văzut că tinerii 
noștri nu participă la discuții. Nu 
vreau să arunc rina pe cei care 
au condus organizația înaintea 
noastră, dar trebuie să spun că 
asa am fost obișnuiți" — ne de
clară în final Dimitrie Tomescu, 
secretarul organizației U.TC 
„Lăcătușerie".

învățul are și dezvăț, spune o 
veche vorbă românească. Dar cu 
o condiție: biroul să fie recep
tiv la sesizările tinerilor; să se 
străduiască să rezolve propune
rile și sesizările lor. să-i infor
meze cu cele ce mai are de gînd 
să întreprindă pentru a le crea 
condiții de muncă și de viață 
cît mai bune, pentru a le ridica 
nivelul de cunoștințe. Și atunci 
acea neîncredere va dispare în
cetul cu încetul, iar tinerii voi 
căuta să-și spună cuvîntul.

ION TOMESCU 

gine și să privesc cum joacă 
băieții ? Nu pot".

La Oancea. elevii nu au 
sculele necesare pentru a 
desfășura adevărate lecții de 
pregătire tehnico-productivă. 
Marin Țigănuș se întoarce 
la Suceveni, merge la S.M.A. 
și pledează pentru cauza e- 
levilor. Revine la Oancea cu 
sculele promise. La căminul 
cultural de la Băneasa nu 
se pot desfășura seri cultu- 
ral-distractive fiindcă în sat 
nu există o orchestră. Acti
vistul Marin Țigănuș lan
sează ideea înființării unei 
discoteci. Situațiile concrete 
continuă să apară în calea 
tînărului activist, dar el. om 
al ideilor dar și om de ac
țiune, care știe să pună în 
valoare energia și entuzias
mul celor din jur, își conti
nuă drumul. Are mereu un 
zimbet în colțul gurii de par
că vrea să spună că nimic 
nu este greu. Și fiindcă Ma
rin Țigănuș știe să conducă 
acțiunile tinerilor spre reu
șită, numele lui a început să 
fie cunoscut.

DÎMBOVIȚA:

lecție practică 
de patriotism

Monumentalele clădiri moderne 
înălțate în Tîrgoviște n-au afec
tat pe nici unul din vechile mo
numente și locuri istorice. Ba 
mai mult, lingă fiecare monument 
sau loc istoric important a apă
rut in ultimul timp cite o tă
bliță cu o inscripție discretă din 
care afli ci respectivul monu
ment este îngrijit de elevii unei 
anumite clase de la o școală 
generală sau de membrii unei 
organizații U.T.C. dintr-o între
prindere sau instituție din a- 
propiere. ,Jdeea de a da tineri
lor spre îngrijire și păstrare mo
numentele și locurile istorice, ne 
spune tovarășul Gheorghe Mari
nescu, secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al U.T.C., a 
pornit de la organizația U.T.C. 
dm comuna Comifani. Din pro
prie inițiativă, tinerii acestei co
mune au curățat și renovat am
bele monumente, au scos de sub 
rugina vremii, pentru a rămine 
mereu vie amintirea trecutului 
localității lor". Acțiunea este 
generalizată acum în tot jude
țul. Monumentele din comune se 
află în păstrarea organizațiilor 
U.T.C. și de pionieri, iar muzee
le și casele memoriale au fost 
preluate spre îngrijire de orga
nizații ale U.T.C. Participînd din 
plin la înfăptuirea schimbărilor 
spectaculoase din viața și arhi
tectura orașului, tinerii învață 
astfel să păstreze nealterată dra
gostea pentru valorile durabile 
oferite de înaintași.

IUSTIN MORARU

întors din terea pentm o 
ti. își deschide geanta ta 
care a ir.zrămâd:’ cămăsn 
pijamale, prosopul, uster.si
lele de ras și scoate un do
sar voluminos pe care mi-1 
întinde. Dosarul cuprinde o 
povestire și o piesă de tea
tru despre tinerii care con
struiesc hidrocentrala de pe 
Somes. Rodul clipelor de sin
gurătate ale activistului Ma
rin Țigănuș sau. mat bine 
zis. al clipelor de adinei me
ditație. atunci tind ti se dez
văluie cele ma: intime re
sorturi ale simțirii si gîndi- 
rii omenești. Citesc pagini 
de mare autenticitate și caut 
să-l recunosc pe Marin Țigă
nuș în personajele sale. In 
aceste personaje, intre pro
funzimea ideii și intensitatea 
faptei este o deplină sincro
nizare. La fel ca la Marin 
Țigănuș. La fel ca In pagini
le palpitante pe care le scrie 
pe viu. în prezent acest ti- « 
năr activist în viața mai 
multor organizații U.T.C.

ION CHIRIC

„Trei scrisori secrete"
Filmul Trei scrisori secrete 

propune o dezbatere etică de 
actualitate, pe tema răspunderii 
individuale și colective pentru 
adevăr. Autorul celor trei scri
sori invocate in titlu este un 
om al muncii și scrisorile sale 
sînt, de fapt, niște memorii în
drăznețe și directe — supărător 
de directe pentru conducerea 
șantierului căruia îi sint adre
sate. Ce dezvăluie ele in esen
ță ? Se fac investiții în van, nu 
se folosesc resursele interne in 
mod suficient, directorul șantie
rului procedează ca și cum șan
tierul ar fi proprietatea sa per
sonală. Pe autorul scrisorilor, 
care a fost îndepărtat de pe 
șantier, nu-1 vom cunoaște ni
ciodată, deși el este motorul se
cret al întregii acțiuni : memo
riile lui sint considerate pure 
calomnii, nimeni nu-i mai po
menește numele, pînă cînd, 
un fost muncitor al șantierului, 
acum secretar al județenei de 
partid. revine printre vechii 
căi tovarăși de muncă.

Nici un moment nu știm 
exact dacă scopul său este de 
a se clarifica asupra adevărului 
sau minciunii cuprinse în ..scri
sorile secrete". Secretarul ju
dețenei stă doar de vorbă cu 
oamenii, și. in evoluția subtilă 
a unei anchete invizibile, oa
menii se gîndesc, își fac pro
bleme. o undă de neliniște stră
bate in conducerea șantierului, 
in comitetul de partid. Intimpla- 
rea mai veche revine la supra
față. Oare îndepărtarea acelui 
maistru a fost dreaptă, oare 
memoriile lui. făcute cu o evi
dentă pasiune pentru șantier, 
sint chiar calomnii ? Oare tot 
ceea ce se petrece pe șantier 
este in regulă ? Oare comitetul

CULEGERI LITERARE
FĂRĂ SPIRIT SELECTIV?

(Urmare din pag. I)
cu preocupări cosmologice este 
coborită prin procedeul agluti
nării cu totul intîmplătoare a 
cuvintelor. Panoul se încarcă 
de stele, comete, infinit, zenit, 
nadir, univers etc., fără ca re
ferințele să fie convertite în 
valori simbolice, preferindu-se, 
de regulă, descrierea elemen
tară a spațiului eteric: „M-am 
arătat de-o rază de soare / să 
mă joc t Pe nesimțite, raza m-a 
tras / spre înălțimile senine...". 
(Veronica Rotarul. sau ; „Nu 
mă lisați să fug iar. / mă 
cheamă zarea albastră.... / Pri- 
meste-mi inima. ți-am adus 
in ea ' • rază de soare". (Ca
mei j CxK-irian). sau : -In fie
care seară, privesc stelele > In 
■ari. Ochii ini sint ăglinda 
marii / Si vreao / S-adun ste
lele din ea ■ Dar no pet. •' De 
aceea, ineere să fac • «Ioană 
infinită / In UNIVERS". (Paul 
Manciu). Astfel, de cele mai 
multe ori. compunerile decon- 
soiră superficialitatea discursu
lui. o asimilare nu mai mult 
decit suficientă, o evidentă ab
sență a conștiinței artistice. 
Faptul demonstrează că edito
rului însuși ii lipsește spiritul 
selectiv. Abandonarea criteriu
lui ideologic-estetic în selecție 
duce la inserarea în corpul an
tologiei a unor texte nesemnifi
cative. dezarmante prin goala 
sonoritate, prin retorismul fac
tice și ideația săracă : ..De ce 
să fiu o primăvară tristă / Un 
ris ciuntit. înmărmurit bizar, / 
De ce să tot pulseze-n mine 
sevă, / De ne-mplinire și 
amar ? De ce să fiu o veșni
că tristete De ce supus mereu 
dezmoștenirii. / Cînd sufletul 
mi-e însetat de frumusețe". 
(Victoria Stanciu). O prema
tură dezabuzare. mimată și ar
tificioasă. comunicată într-un 
lexic la fel de sărac și inexpre
siv. fără valențe emoționale 
stăruie și în alte asemenea ba
nale ..compuneri de album".

Cînd textele par cursive, au
torii contrafac spiritul poeziei 

de partid al șantierului a onorat 
Încrederea, răspunderile cu care 
a fost investit ?

Filmul lui Virgil Calotescu 
(scenariul Platon Pardău) are 
într-o anume măsură, structura 
unui film polițist, a unei inves
tigații detective. Crima săvirși- 
tă este însă pur morală, „alibiu- 
rile" personajelor negative sint 
de natură etică, și ceea ce cu 
discreție și inteligență caută să 
cîntărească secretarul județenei. 
sint. in primul rind. cinstea, sin
ceritatea și integritatea morală 
a fiecăruia, pentru a determina 
apariția unui puternic curent de 
opinie în sprijinul adevărului. 
Este o modalitate interesantă de 
abordare a unui conflict etic 
contemporan. Filmul exprimă, 
evident, poziția angajată a au
torilor — scenarist și regizor — 
povestirea cinematografică sanc
ționează anacronismul situației 
evocate, incriminează nedrepta
tea în numele dreptății, al prin
cipiilor etice ale societății noas
tre. Și o face în înlănțuirea u- 
nor momente care au adeseori 
o remarcabilă acuitate drama- 
turgică.

Există și notații a căror au
tenticitate ne amintește că regi
zorul Virgil Calotescu este un 
cineast format la școala filmu
lui documentar. în ansamblul 
ei, însă, tensiunea desfășurării 
acțiunii este inegală, nu evo
luează mereu în sensul unui 
crescendo. Citeva secvențe, in 
special momentele intimiste 
dintre directorul Obreja și prie
tena sa (interpretată de Irina 
Gărdescu) păcătuiesc printr-o 
vizibilă stîngăcie a punerii în 
scenă : intențiile de a comple
ta portretul moral negativ al 
personajului ni s-au părut aici 

contemporane. apelind la un 
limbaj precar, imitind tehnica 
în laturile ei exterioare. Marin 
Sorescu poate fi ușor recunos
cut în poema Luna semnată de 
Gabriela Popescu, unde notația 
stă sub semnul simplelor com
binații nefuncționale de cuvin
te : „Am adormit tirziu, / Cu 
geamul uitat deschis. I și noap
tea a intrat / în camera mea, / 
și-a pus stăpinire pe toate, / 
fără să-mi ceară voie. / Noapte 
era peste tot / în camera mea; 
si. deodată. / luna ce privea din 
inalt / a devenit curioasă, / 
si-a intrat și ea în cameră t pe 
fereastra larg deschisă ; / S-a 
apucat să se joace cu visele 
mele: / le-a încurcat, ba le-a 
si rupt. După un timp a ple
cat. / Eu am rămas să plmg ' 
si să repar / ee-a rupt ea".

Proza din aceiași volum, ex- 
ceptîr.d fragmentele ce aparțin 
Dorine; Bădescu și lui Stelian 
Păun, este deficitară sub rapor
tul naturii conflictului, contură
rii personajelor, al tehnicii ar
tistice. Antologia oferă și la a- 
cest capitol suficiente mostre 
de inseilări firave din punct de 
vedere epic. neconvingătoare, 
strident ilustrativiste. cu un 
mesaj sărac. confecționat din 
observații sumare, neesențiale. 
De altfel, un autor (Pavel Pe- 
reș) manifestă predilecție spre 
aforismul artificios : „Zorile zac 
treze în accelerarea vîrstei. Pî- 
rîul își continuă coborirea spre 
confluențele torențiale. Soarele 
nu decapitează noaptea" sau : 
„Mîinile mele știu și singure să 
deschidă porțile, să prindă 
fructele pîrguite ale artei Iune- 
cind pe toboganul exuberanței".

Ilustrativ pentru modul cum 
nu trebuie concepută o culegere 
este și volumul DIMINEȚI, e- 
ditat de Centrul de îndrumare 
a creației populare și a mișcă
rii artistice de masă. județul 
Ialomița. Alcătuit probabil, mai 
mult în intenția de a raporta o 
sarcină de serviciu și' nicide
cum din dorința sau comanda
mentul de a împlini un auten-

exprimate în notații cam groase 
și cam șarjat declarative. Aș 
imputa, de asemenea, filmului 
modul cum a fost caracterizat 
unul dintre personajele princi
pale: directorul Obreja (Mircea 
Albulescu), carierist aproape 
pînă la limitele absurdului.

Dintre creațiile actoricești aș 
remarca mai ales compoziția lui 
Toma Caragiu (in rolul maistru
lui Daraban), cea mai bună din 
film. De asemenea, Cornel Co- 
man, în rolul secretarului jude
țenei și Margareta Pogonat, in 
rolul soției „eliminatului" — 
Moruzan — creează personaje 
echilibrate, apropiate de reali
tate și interesante tocmai prin 
aceasta.

Imaginea lui Nicu Stan slu
jește direct dramaturgia filmu
lui. Mișcările învăluitoare de a- 
parat, surprinzînd agitația șan
tierului. siluetele uriașe ale 
schelelor viitoarelor vapoare, 
constelate de flăcările aparate
lor de sudat, bruștele transfo- 
cări pentru a reține o privire, 
o expresie fugară, dar definitorie 
a personajelor, luminile serilor 
pe Dunăre — toate stau mărtu
rie artei unui operator de ta
lent. Ar trebui, de asemenea, 
amintită muzica lui Laurențiu 
Profeta. sugestivă, melodioasă, 
cu cîteva accente pline de ex
presivitate.

Cu toate carențele amintite, 
datele pozitive ale peliculei în
dreptățesc așteptarea unor fil
me viitoare, create cu mai mul
tă rigoare și consacrate. în con
tinuare unor aspecte și proble
me semnificative ale realității 
contemporarfe românești.

DAN COMȘA

tic act de cultură, culegerea de
monstrează un evident diletan
tism.

Se cultivă poezia în care a- 
bundă locul comun. Versificația 
este, de cele mai multe ori, de
clamatorie, manieristă, calchia
tă. ca in cazul : „Iie mindră 
și-nflorată / bătută în neste
mată / și cu stele aurată, / cine 
ti-a cusut, surată ? // Dragă 
tară, surioară / Cătinel haide 
coboară / funigel de sălcioară / 
ici la mine-n inimioară, // că 
din miile de stele / ce sclipesc 
pe iia ta / una, soro, e cusută, / 
chiar de minușița mea" (Ionel 
Constantin) după modele ilus
tre.

în totul — prezența lui Mir- i 
cea Dinescu este un simplu ac- ■ 
cident — culegerea nu onorea- l 
ză. nu exprimă nici pe departe ■ 
prest:giul cultural al zonei și 
nu ilustrează, credem, realele 
rezerve artistice ale membrilor 
cenaclurilor și cercurilor literare.

DtvA: Expoziție 
de pictură și grafică

La Galeriile de artă ale Fondului plastic din Deva, a avut loc 
vernisajul unei expoziții de pictură și grafică, realizată de tinerii 
ar. iști deveni Mircea Bîtcă si Peter Koller. Creațiile lor sînt 

de sensibilitate, inspirîndu-se fie din evenimentele memora
bile legate de viața și istoria poporului nostru sau din sentimen
tul general-uman — tratat într-o gamă cromatică vibrată pe 
alocuri prin strălucirea bronzului („Cîntec de leagăn", „Moment 
istoric de Mircea Bîtcă), fie din aspecte cu caracter grotesc 
ale vieții cotidiene, redate în alb negru, din unghiuri inedite, in
tr-o lumină bizară („Vizită la muzeu", „Jocul", „Ținta Bîrsei", 
’’Tocilarul de Peter Koller). Cei doi tineri artiști s-au afirmat 
încă din anii studenției, participînd cu lucrările lor la diverse 
expoziții personale sau de grup organizate de cenaclul Uniunii 
artiștilor plastici.

AL. BALGRADEAN

Poetul 
și patria

„Punând urechea" pe inima 
veșnică a patriei, poetul pre
zentului știe să vadă, cu mîndrie, 
cu ‘simț al devenirii istorice, 
cum: „oasele străbune dau în 
floare : (par aripi de salcîmi 
seînteietoare.. “. Fixat pe o 
asemenea poziție, simțindu-se 
„...făcut / din ce numim — Patria 
— de la început", poetul acestei 
actualități istorice de largi fi 
generoase proiecții în viitor are 
convingerea că versul său de 
țară nu rezistă dacă el nu va 
face decît să lipească „etichete 
verbale" măteii sale stilistice, ci 
dacă va ști și va putea să ex
prime proaspăt, inteligent și e- 
moționant adevăruri și senti
mente substanțiale ale sufletu
lui românesc.

ÎNSEMNĂRI
Nichita Stănescu, Ion Alexan

dru, Ion Gheorghe, Al. Andrițo- 
iu, Grigore Hagiu, Nicolae Dra- 
goș, Adrian Păunescu, Ion Lo- 
treanu, Marin Tarangul, Ioanid 
Romanescu, Mihai' Negulescu, 
Marin Mincu și atîția alții cîntă 
fi consfințesc această de necon
fundat corelație poet-patrie și-i 
găsesc, nu o dată, echivalente 
stilistice memorabile precum: 
„O, frumoase sînt piersicile aces
tei țări / pe care se plimbă zgo
motul tăcerii / picurînd pe micul 
nisip al izvorului / boabe fericite 
de puf...".

Fără a cântări și a măsura 
băbește, dar în orice caz, scru
tând lucid fenomenul contem
poran al lirei românești, vom 
putea constata că ,o asemenea 
corelație, poet-patrie, este cea 
mai constantă pe harta literaturii 
române de azi. Nu-i greu să 
vedem în ea o probă și o garan
ție de vibrație, judecată și au
tenticitate, a modului poetic ro
mânesc de acum. Celebrând în 
game diferite, dar c-o smerite 
comună, motivul țării „văzute câ 
meditație", ca prototip și leagăn 
al virtuților și resurselor, poezia 
patriotică a ultimilor ani a cîș- 
tigat — s-o recunoaștem — un 
plus de orizont, de culoare, de 
subtilitate. Prin cunoașterea, ex
ploatarea și valorificarea în plan 
estetic a perpetuei corelații poet- 
patrie, lirica românească a deve
nit o modalitate expresivă, mo
bilizatoare, superioară, inspirată 
de actul și gindirea creatorului 
socialist.

DAN MUTAȘCU

DIALOGURI PENTRU UN PORTRET 
AL PROMOȚIEI LICEALE 1974

— Ce fel de elev ai fost ? 
Te-a costat un mare efort 
că ai învățat bine in toți 
anii de școală ?

• Codruța Bogdan, Liceul 
„Ștefan cel Mare", Suceava : 
S-a spus despre mine că mă 
încadrez in categoria elevilor 
foarte buni care n-au putut 
concepe să vină la școală ne- 
pregătiti. Chiar și in clasa a 
Xll-a. Chiar și la acele obiecte 
de studiu de care știu că nu 
voi avea nevoie mai departe. 
Eu mi-am dorit să rămin cu 
consecvență o elevă conștiin
cioasă. Cu riscul să fiu conside
rată tocilară. • Valentin Buksz, 
Liceul industria! metalurgic, sec
ția acționări și automatizări, Ga
lați : Am fost considerat întot
deauna unul dintre cei mai buni 
elevi ai școlii. Nu prețuiesc atit 
notele mari, cît prețuiesc recu
noașterea cunoștințelor temei
nice pe care acestea le simbo
lizează. • Marilena Popa. Li
ceul „Vasile Alecsandri", Bacău: 
Nu se pune problema să fii e- 
lev bun sau rău. Elevul nu 
poate fi decit intr-un anume 
fel : elev. Eu cred că am fost 
elevă. Singurul efort pentru a 
fi cu adevărat elev este să fii 
deschis cunoașterii.

— Elevul foarte bun Ia în
vățătură poate fi și un foar
te bun utecist? Ai satisfac
țiile unui utecist care a trăit 
cu adevărat viața in organi
zația U.T.C. a școlii ?

• C.B. : Am fost secretara 
U.T.C. a clasei mele timp de 
patru ani. Privind retrospectiv 
activitatea mea pe linie U.T.C., 
nu mă pot declara mulțumită. 
Eu am fost o elevă foarte bună, 
dar nu pot spune același lucru 
despre activitatea mea de ute- 
cistă. Mie mi-ar fi plăcut ca 
elevii să fie convinși că tot 

ceea ce se realizează și se dis
cută în organizația din care faci 
parte nu este nici pe departe 
formal. Or. nu toti au fost con
vinși. • V.B. : Un foarte bun 
utecist nu poate fi decit acela 
care este și un foarte bun elev 
și invers. Despre mine pot spune 
doar atit : că timp de trei 
ani, din cei cinci petrecuți

ELEVUL NU POATE FI DECÎT 
ÎNTR-UN ANUME FEL: ELEV

in liceu, am condus ca secretar 
organizația școlii. Ceea ce m-a 
mulțumit mai mult este că am 
reușit să facem din organizația 
liceului o organizație cu adevă
rat autonomă, dar n-a ajuns o 
organizație ideală, cum doream, 
mai ales n-a fost omogenă din 
punct de vedere al efortului 
uteciștilor. • M.P. : Cred că aș 
fi vrut să fiu mai mult utecist, 
fiindcă aceasta presupune un 
mod ideal de a fi. Intre ute- 
cistul ideal și utecistul devenit 
mai trebuie însă să acoperim 
un gol : Intre modul de a fi 
utecist și elev nu este o dis
tantă. Greșelile pornesc de la 
disocieri. Mai cred că lipsește 
combativitatea și unitatea orga
nizației unde activăm, spiritul 
ei omenesc.

— Vorbește-ne despre pro
fesori : de ce ți-au plăcut 
ori de ce nu ți-au plăcut. în 

ce raporturi v-ați situat, ea 
elevi, cu profesorii ?

• C.B. : Am apreciat la fiecare 
profesor cite ceva : la unul pre
gătirea profesională, la altul 
tactul pedagogic. In general, 
noi. elevii. iubim profesorii 
care se apropie de-noi. ne în
țeleg. Există insă și aici o li

mită. pentru că uneori profeso
rul face greșala de a-și dezvă
lui o seamă de slăbiciuni pe 
care elevii le speculează. Pro
fesorul trebuie să păstreze o 
anumită distanță pe care eu o 
consider absolut necesară pen
tru ca el să fie un dascăl iubit 
și respectat în același timp. 
Raporturile noastre cu profeso
rii s-au schimbat radical, cred 
eu. Elevul poate să-și exprime 
părerea deschis, profesorul în
cearcă să-i obțină colaborarea. 
Adevărat că nu întotdeauna 
reușește. • V.B. : Am apreci
at profesorul de filozofie și 
socialism, pe cel de automa
tizări pentru că au renunțat la 
barierele rigide în care se În
chistează unii și s-au apropiat 
de noi. Pentru că au acceptat 
să dezbatem orice problemă, 
chiar dacă se aflau la catedră. 
Pentru că au acceptat că și din- 

șii pot greși și au fost de acord 
cu ideile noastre demonstrate 
logic, chiar dacă le contraziceau 
pe ale lor. Un cuvînt aparte 
pentru tovarășa dirigintă, pen
tru relațiile de la suflet la su
flet pe care le-a cultivat. Se 
înțelege : nouă nu ne plac pro
fesorii cu calități contrare. Eu

nu apreciez un profesor care 
preferă un elev tocilar u- 
nuia care, deși redă mai puțin bu
chea cărții, raționează, are per
sonalitate. Sînt mulțumit că am 
apucat să fiu elev intr-un timp 
cind profesorii au inceput să 
discute cu noi asemeni cu egalii 
lor. să ne considere oameni, să 
văd cum se rup barierele sco
lastice. • M.P. : Da, sîntem o 
generație favorizată : am bene
ficiat de raporturi noi între 
profesori și elevi, concretizate 
prin fluxul afectiv existent în
tre catedră și bancă. Profesorul 

Cuvînt final : Tineri care au fost ceea ce trebuiau să fie : elevi. 
De aci înainte au nevoie numai de sprijin pentru ca perioada 
de tranziție tie la ceea ce au fost la ceea ce vor fi să fie tre
cută fără dificultăți, fără pierderi din calitățile lor de tineri 
obișnuiți să muncească și să învețe în fiecare zi, pentru a-și 
utiliza cu inteligență achizițiile spirituale și morale de pînă 
acum.

Anchetă realizată de 
LUCREȚIA LUSTIG

afectiv-intelectual este marea 
descoperire a școlii moderne.

— Experiența celor 12 ani 
de școală îți dă dreptul să 
vorbești și despre ea, să-i 
faci sugestii, chiar și repro
șuri...

• C. B. : Școala mi-a dat cu
noștințe și m-a învățat ce este 
aceea viață de colectiv. I-aș 
propune să dea posibilitatea 
mai multor elevi, nu numai se
cretarului U.T.C., să participe 
la desfășurarea în bune condi- 
țiuni a învătămîntului. Să nu 
se teamă să le dea cuvîntul 
să-și exprime părerile, dar mai 
ales să țină seama de ele. • 
V.B. : Ceea ce sînt în plan pro
fesional îi datorez școlii. Ea n-a 
fost pentru mine doar urmarea 
proverbului „ai carte, ai parte", 
ci o treaptă esențială în edifi
carea mea ca om. N*am ce să-i 
reproșez pe acest plan. Dar pot 
să-i fac cîteva sugestii. Să for
tifice mai mult elevii pentru 
dificultățile pe care le poate ri
dica viața. Să nu facă din ei 
doar niște tineri pregătiți pro
fesional. dar dezorientați în fața 
tumultului vieții. Niște matrozi 
care știu să conducă o navă dar 
nu știu să înoate. • M.P. : Fără 
școală n-aș fi fost nimic, ori a- 
proape nimic. Totuși, i-aș pro
pune să se adune mai mult, să 
fie o școală sintetică. Mai sînt 
multe lucruri care se fac dez- 
lînat. multe lucruri bune îne
cate într-un ocean de lucruri 
inutile. Să practice mai mult 
analiza. Memoria ne-o putem 
exersa și singuri.

Imagine cotidiană: începînd de duminică, la secretariatele liceelor se prezintă viitorii liceeni. 
Foto: GH. CUCU

Permanentă confruntare cu practica
Experiența anilor precedenți a 

arătat că, nu o dată, practica 
viitorilor constructori in cadrul 
diverselor șantiere, în loc să le 
faciliteze această confruntare 
reală cu veritabilele dificultăți 
ale profesiei, cu micile ei se
crete, se desfășura la un nivel 
extrem de scăzut. Este motivul 
pentru care ne-am interesat de 
felul cum se desfășoară prac
tica în producție a elevilor anu
lui al doilea, al Școlii postli- 
ceale de tehnicieni constructori 
din cadrul Grupului școlar de 
cooperație din Rîmnicu Vilcea.

Spre deosebire de anii trecuți, 
cînd practica îi reducea pe elevi 
la postura de simpli spectatori 
pasivi ai proceselor tehnologice, 
de astă dată li s-a facilitat a- 
cestora desfășurarea întregului 
stagiu de practică în condiții 
reale de producție. Organizația 
U.T.C. a anului și conducerea 
școlii au avut inițiativa salutară 
de a le încredința viitorilor 
absolvenți realizarea integrală 
— de la proiectări pînă la fini

saj — a unor construcții școlare 
de primă necesitate, a căror va
loare se cifrează la peste 100 000 
lei. Este vorba de un depozit de 
materiale, o spălătorie moder
nă, un teren de sport, precum 
și de extinderea și redistribui
rea funcțională a spațiilor din- 
tr-un hol.

I-am văzut pe elevi la lucru. 
Totul a fost organizat ca pe 
orice șantier adevărat. Cei 50 
de elevi au fost repartizați in 
cadrul serviciilor tehnice, de 
proiectare, de aprovizionare .sau 
în echipe de zidari. dulgheri, 
fierar-betoniști, zugravi-vopsi- 
tori. S-au desemnat șefii de 
șantier și s-au întocmit cele 
două schimburi pentru fiecare 
micro-șantier. Practic toate pro
blemele producției au fost tre
cute nemijlocit în miinile tine
rilor. Ei au întocmit devizul ce
lor două lucrări, ei procură ma
terialele de construcții, ei înalță 
obiectivele propriu-zise. Se lu
crează în trei schimburi prin 
rotație.

— Cei mai important lucru, 
este de părere Lidia Jerpelea, 
„de la proiectare" este că am 
învățat o serie de lucruri prac
tice, de mici taine ale meseriei, 
lucruri de care in mod sigur ne 
vom izbi la viitoarele locuri de 
muncă. Și apoi, să nu uităm ce 
răspundere apasă pe umerii 
noștri. In cadrul I.J.C.O.O.P., 
unde vom lucra, nu prea sînt 
specialiști. Oamenii se vor bi
zui pe noi.

— Ceea ce ne bucură, ne-a 
declarat profesorul Nicolae Ru- 
senescu, directorul .Grupului 
școlar de cooperație — este fap
tul că tinerii au justificat încre
derea pe care le-am acordat-o, 
de a dispune de însemnate fon
duri de investiții ; că au probat 
o frumoasă competență profe
sională.

Sint cuvinte care îl scutesc 
pe reporter de orice alte co
mentarii pentru că ele exprimă 
esențialul despre experimentul 
amintit.

DORU MOȚOC
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PROPRIETATEA SOCIALISTĂ - TEMELIA TRAINICĂ
A DEZVOLTĂRII ECONOMICE Șl SOCIALE A PATRIEI

Un act revoluționar
adinei implicații pentru

prezent si viitor
Sărbătorim in acest an trei decenii de la in

surecția națională antifascistă armată din Roma
nia, moment epocal al întregii noastre istorii, 
care a daterminat o cotitură radicală in dese
nele țării. Victoria insurecției a deschis calea 
infăptuirii celor mai inalte idealuri de libertate 
ji dreptate socială, spre care au aspirat și pen
tru care au luptat de-a lungul secolelor, gene
rații după generații, patrioții cei mai luminați 
forțele cele mai înaintate ale poporului roman.

înfăptuirea insurecției din august 1944 a mar
cat începutul revoluției populare in țara noas
tră, al unei etape de profunde transformări so- 
cial-economice, de renaștere națională a poporu
lui român. Anii care au trecut de la 23 Augu-r 
1944 constituie o perioadă relativ scurtă. dar 
care cuprinde o întreagă epocă istorică. O pe
rioadă în care transformările revoluționare au 
cunoscut o amploare și un ritm fără preiedent 
în viața poporului român. S-a schimbat esențial 
imaginea țării, a fost construit și consolidat sta
tul socialist, s-a făurit o nouă economie, s-a 
format o nouă ideologie și s-a dezvoltat cultura 
socialistă.

După 23 August 1944, partidul comunist a ela
borat politica de edificare a noii orinduiri. » 
organizat și condus intreaga activitate de dez
voltare a bazei tehnico-materiale, de consolida
re și generalizare a relațiilor de producție so
cialiste. de ridicare a nivelului de trai al celor 
ce muncesc. Făurirea noii societăți a însemnat 
pentru partidul comunist, indeosebi după cel 
de-al IX-Iea Congres al său, o activitate ne
obosită de elaborare a celor mai bune soluții, de 
găsire a celor mai adecvate modalități care să 
asigure participarea maselor largi la această im
portantă operă de creație istorică. In acest con
text s-a afirmat cu precădere capacitatea parti
dului de a studia cu atenție realitățile, de a 
descoperi la timp contradicțiile care apar in so
cietate, de a se consulta cu masele, de a ridica 
deschis in fața poporului dificultățile ivite și 
cauzele acestora, de a găsi întotdeauna cele mai 
potrivite căi de depășire a unor rămineri in 
urmă, de mobilizare a tuturor forțelor societății 
pentru realizarea programului său marxist-le- 
ninist.

Intre actele revoluționare care ilustrează is
toria acestor trei decenii, o importanță deose
bită pentru viața poporului român, pentru dez
voltarea economico-socială a țării o are națio
nalizarea principalelor mijloace de producție, 
prin votul Marii Adunări Naționale de la 11 iu
nie 1948. Trecerea mijloacelor de producție din 
proprietatea capitalistă în proprietatea clasei 
muncitoare a însemnat o schimbare fundamen
tală în esența și caracterul proprietății. In so
cietatea noastră, s-a consolidat un nou tip de

Din cronica

aci

deschis in ziua de 11 
a dat citire Decretului

unei zile istorice vreme

Fabricile sint ale noastre,
să le păzim ca ochii din cap

r.dicarea patru 
vdizațje șt bm 
srart* a putut fi depășită 
predu<em azi de 25 de «ei au «ah deen :a 
România fiind in ptezem angajați im 
avintată pentru depășirea «udmlni de 
rars de dezvoltare, penirn sitnarea I 
țârilor dezvoltate din ponei de vedere

Alintul economiei asigură i audiții opti 
tru afirmarea tuturor tortelor sociale ale na
țiunii. Congresul al IX-len si al X-le-a ale parti
dului au preconizat măsuri fwndimrntțle pri
vind promovarea progresului științific ți teh
nic. modernizarea structurilor economice si t 
di ca rea potențialului industrial, extinderea cel 
mai eficiente ramuri ale industriei, dezruitan 
și modernizarea agriculturii, precum ri eforturi 
mari pentru creșterea venitului naționaL Tot
odată. s-a hotărit elaborarea nnor măsuri ener
gice care să asigure valorificarea deplină 1 re
surselor naționale, folosirea optimă a forței de 
muncă. Prin grija partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nieelae Ceausescu. astăzi 
un atribut primordial al conducerii și planificării 
economiei este orientarea fondului national de 
dezvăltare cu precădere spre lărgirea si mo
dernizarea fondurilor fixe productive, indeosebi 
pentru înzestrarea economiei cu mașini și uti
laje.

Partidul, pornind de la necesitatea istorică 
a dezvoltării continue a mijloacelor de producție 
aflate in proprietatea oamenilor muncii. pro
movează concepția că bogăția unui popor nu 
constă in ceea ce consumă la un moment dat. 
ci in mijloacele de producție de eare dispune, 
in capacitatea sa de a realiza o cantitate cit 
mai mare de bunuri materiale. Este relevant 
faptul că această politică promovată de partidul 
nostru are un rol fundamental in asigurarea 
condițiilor cit mai bune pentru progresul multi
lateral al patriei.

în lupta dintre vechi și nou. se afirmă cu pre
cădere preocuparea fundamentală a partidului 
pentru structurarea relațiilor sociale pe baza 
Proiectului de norme ale vieții și muncii comu
niștilor. ale eticii și echității socialiste : in acest 
sens, apărarea avutului obștesc reprezintă o dato
rie patriotică a comuniștilor, a tuturor cetățeni
lor țării. In patria noastră bogățiile de orice natură 
ale subsolului, uzinele, minele, pădurile, apele, 
izvoare de energie naturală, transporturile etc., 
sint proprietate socialistă și principala sarcină a 
poporului este apărarea și dezvoltarea continuă a 
acestei proprietăți, a bogățiilor țării, in interesul 
întăririi puterii economice a patriei, al ridicării 
bunăstării întregii populații.

r onil supret 
plenară pentru

Cu o zi mail 
Central al Par 
a se proceda de îndată la naționalizarea 
deri industriale, bancare, de asigurări, 
porturi".

Sesiunea Marii Adunări Naționale s-a
iunie, la ora 11,25. Prof. dr. C. I. Parhon _____________
de convocare a parlamentului și a anunțat ordinea de zi.

Luind cuvintul. președintele Biroului Marii Adunări Naționale 
evocă evenimentele din 11 iunie 1848, cind masele populare ale 
Capitalei au ieșit in stradă, arătindu-și voința de a vedea în
făptuite revendicările cuprinse in Proclamația de la Izlaz.

La tribună a urcat primul ministru dr. Petru Groza, care, in 
uralele și ovațiile tuturor deputaților, depune proiectul de lege 
pentru naționalizarea intreprinderilor industriale, miniere, ban
care, de transport și asigurări supunîndu-1 discuției Marii A- 
dunări Naționale și cerind extremă urgență pentru adoptarea 
lui. Marea Adunare Națională aprobă prin aclamații extrema 
urgență.

Aleșii poporului, susținînd adoptarea legii naționalizării, au 
arătat că acest act politic de o mare însemnătate pentru Româ
nia, va trece mijloacele de producție în stăpînirea poporului, 
care le va administra prin reprezentanții săi, astfel ca ele să 
producă de aici înainte numai în folosul poporului, pentru în
destularea celor ce muncesc.

A urmat punerea la vot a proiectului de lege. Proiectul de lege 
a naționalizării a fost adoptat în unanimitate de cei 400 de de- 
putați prezenți.

igislatîv al țârii a fost coi
i de 11 iunie 1948.
ia 10 iunie, s-a încheiat Plenara Comitetului 
ui. care a hotărit „să propună guvernului de 

principalelor intreprin- 
miniere și de trans-

uzina electrică, la trans- 
M uncii orii i-au adunat în 
n tata clădirii principale, 

noul director, 
rul de ttrungă- 
„Tntreprinderea 
a ti ta amar de 

huzurit capitaliștii 
tccm a noastră. De 

noi muncitorii o conducem.

uri, 
reducerea absentelor. îmbunătă
țirea calității pînzei, scăderea 
prețului de cost. S-a subliniat 
faptul că în cadrul întrecerilor 
trebuie să nu se slăbească o clipă
munca de întărire a vigilenței in 
rindurile muncitorilor, pentru ca, 
înarmați cu conștiința luptei de 
clasă, muncitorii să prevină la 
timp orice încercare de sabotaj 
patronal.

Aceasta era starea de spirit în 
țară în momentul în care Marea 
Adunare Națională a votat legea 
naționalizării întreprinderilor in
dustriale, miniere, bancare, 
asigurări și de transport, 
treprinderile erau acum 
poporului și muncitorii se 
gajau să muncească cu și 
multă rîvnă, să întărească

de
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noi o gospodărim, noi o înfru
musețăm. noi o imbogățim. 
Câștigul fabricilor noastre nu mai 
intră în buzunarul cămătarilor ci 
in visteria statului. Și acest ciștig 
se va întoarce la noi sub formă 
de fabrici mai multe, de școli, de 
spitale, de mărfuri mai multe. 
Poporul nostru face azi încă un 
pas uriaș înainte, spre un trai 
mai îmbelșugat, spre socialism'*. 
Aceeași însuflețire, același entu
ziasm și la „Filatura româneas
că de bumbac". Muncitorii care 
au luat aici cuvintul au ținut să 
precizeze că „lupta încă nu s-a 
terminat, ea abia se ascute și vi
gilența noastră trebuie să fie zi și 
noapte trează, ca nu cumva slu
gile capitaliștilor să se strecoare 
printre noi, ca din nou să lo- 
vească**.

Pe adresa Comitetului Central 
al partidului și a Marii Adunări 
Naționale a sosit o telegramă din 
partea colectivului muncitoresc 
de la Întreprinderea „Grațioasa", 
din Sibiu, în care se arată: 
„Prin naționalizarea întreprinderii 
noastre, vom da viață din viața 
noastră mașinilor, luîndu-ne an
gajamentul a pomi cu și mai 
mult elan la muncă pentru lichi
darea în cel mai scurt timp a 
stării înapoiate economice, prin 
mârirea producției și a producti
vității muncii, spre o și mai bună 
stare a întregului popor munci
tor". Tot într-o telegramă, mun
citorii fabricii chimice ±Mă- 
rășești" s-au angajat să „pă
zească cu sfințenie bunurile po
porului, să sporească vigilența și 
lupta împotriva celor care ar în
drăzni să se facă uneltele foști
lor patroni sabotori, să întărească 
disciplina și să sprijine din toate 
puterile pe noul director al fa
bricii".

Asemenea telegrame, asemenea 
mesaje soseau din toată țara. Co
lectivele muncitorești se angajau 
să sporească producția, să întă
rească disciplina în muncă, să re
ducă lipsurile nemotivate, să 
apere bunurile care au trecut în 
proprietatea poporului muncitor, 
să ''contribuie prin toate mijloa
cele la întărirea economică a țării, 
la ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Doua imagini sugestive pentru ceea ce inseamnâ azi industria patriei : tehnicâ și tehnologii moderne, organizare științificâ. Grupaj realizat de 
ADRIAN VASILESCU

Abnegație 
și dăruire 

'Urmare din pag. I) 
ptmzătoare a secțiilor. cu materi
ile prime și materialele prevă
zute si terminind cu defalcarea 
sarcinilor pe fiecare om in parte 
a fest posibil ca toate sarcinile 
economice să se depășească con
siderabil. în primele cinci luni 
.anului s-au produs peste 
olan nu mai puțin de 6 000 tone 

laminate. ..Dacă oamenii
• au ce le trebuie și știu 

ce au de făcut, sint gata să 
îndeplinească, printr-un minu
nat spirit de inventivitate și pa
siune. cele mai dificile sar- 
c: de producție — spune se- 
cre'artri U.T.C.. tovarășul Virgil 
Butnaru. ALrm a<. est lucru pen-, 
.ru ca. intr-adevăr. activitatea 
□e educație din întreprinderea 
noa-tră a devenit o sarcină și 
o probi- mă personală a fieca
re: comunist. pe care fiecare 
ș:~o îndeplinește cu cinste.

Secte tarul U.TJC. are, fără în
doială dreptate : participarea în
tregului coiectiv la educarea ti
neretului. a fiecărui angajat în 
parte înseamnă, de fapt, autoe- 
ducare. Mai trebuie adăugat 
insă ceva : stabilirea unor sar
cini concrete pentru fiecare ute- 
cist. cu verificarea îndeplinirii 
e: la timp și integral, stabilirea 
unor inițiative realiste in pro
ducție. introducerea acordului 
global, mai marc grijă pentru 
condițiile de viață ale tinerilor 
și pentru organizarea educativă 
a timpului lor liber — măsuri 
ale organizației U.T.C. și ale 
conducerii uzinei, sub perma
nenta îndrumare a organizației 
de partid, au favorizat redu
cerea considerabilă a absențe
lor nemotivate, îndeplinirea cu 
regularitate a normelor de pro
ducție și sporirea calității la
minatelor. Au favorizat de fapt 
educația muncitorească a fiecă
rui tinăr. Rezultatele apar nu 
numai in bilanțul economic al 
întreprinderii, dar și in atmos
fera de ordine și disciplină 
care s-a statornicit în această 
unitate metalurgică.

0 experiență 
eficientă

(Urmare din pag. I) 
în mod precis, data la care are 
dreptul să se prezinte la exame
nul de categorie și mai ales ce 
poate să facă pentru a evolua cit 
mai rapid pe traseul lui profe
sional. împreună cu organizația 
U.T.C. am reușit, de asemenea, 
să stimulăm interesul tinerilor 
pentru întreținerea utilajelor, 
pentru folosirea lor la întreaga 
capacitate".

La secția cazangerie toți ti
nerii au asigurate toate condi
țiile pentru a munci fără în
trerupere cu randament ridicat. 
„Nu mai avem nici un tinăr care 
absentează nemotivat, ne spune 
sudorul Marin Sima, secretarul 
U.T.C. pe secție. Atenția noastră 
este indreptată acum spre cei 
care nu reușesc să se integreze 
în ritmul și exigențele produc
ției. Marin Mazilescu, de exem
plu, era un astfel de tinăr. A- 
cum, de cind l-am luat în bri
gadă cu mine se descurcă mai 
bine. Așa procedăm eu toți cei 
care sint într-o asemenea situa
ție.

Reducerea cu 60 la sută a ab
sențelor nemotivate și creșterea 
considerabilă a realizărilor tine
rilor de la secția prelucrări me
canice este continuată acum cu 
intoleranța uteciștilor față de 
orice gen de indisciplină. Ei 
pretind să li se asigure în per
manență de lucru, cer echipelor 
de întreținere șă intervină cu 
mai mare operativitate de fie
care dată cînd apare vreo defec
țiune. Iar inginerul Valentin 
Agachi, șeful secției, este cit se 
poate da bucuros de această 
schimbare. Ne roagă să mențio
năm numele tinerilor strungari 
Constantin Stan, Vaier Gheor- 
ghe. a lăcătușilor Nicolae Niță, 
Ion Matei și Nicolae lonescu, 
pentru seriozitatea lor. pentru 
capacitatea lor de a se impune 
ca exemple demne de urmat.

(Urmate din pag. I)

treaga producție a anului 1953. 
Cele treisprezece cuptoare .ale 
oțelăriilor Martin de mare ca
pacitate și. cele șase cuptoare 
electrice produc 3,5 milioane 
tone de oțel ceea ce reprezintă 
o creștere de 17 ori față de 
producția din 1952. Numai în 
perioada care a trecut de la ul
timul congres al partidului oțe- 
larii au asimilat 19.noi mărci de 
oțel. Un singur cuptor Martin de 
400 de tone este superior între
gii producții naționale de oțel a 
anului 1938. Tn 1973 la Hunedoa
ra s-au produs 90 la sută din 
numărul mărcilor de oțel elabo
rate in țară, de la oțeluri de 
masă pînă la cele înalt aliate, 
refractare, inoxidabile. Au fo-.t 
livrate economiei naționale 
36 000 sorturi tipodimensionale 
de laminate. Marca Hunedoara 
de oțeluri este cunoscută și 
apreciată în 34 de țări. Mașinile 
grele și autoturismele, tractoa
rele, aleargă sau brăzdează 
drumurile țării, drumurile con
tinentelor, iar corpul, carnea și 
singele lor este oțelul Hunedoa
rei. Mîndria Hunedoarei. Marșul 
spre progres al Hunedoarei. 
Demnitatea Hunedoarei, demni
tatea de oțelar — lancea morală 
hunedoreană. Semnul înscris pe 
lance, este tinerețea. Tinerețea 
spirituală a acestui uriaș combi
nat care se măsoară în energii 
și inteligențe umane, tinerețea 
morală a acestui combinat re
ceptiv la viteză de creștere cum 
numai creșterea însăși, biologi

că, de conștiință și inteligență a 
ființei umane este. Dar combi
natul înseamnă oameni. Cifrele 
combinatului sint firele de păr 
alb prematuț al celor care le-att 
gmdit și le-au creat. Cifrele 
combinatului sint zimbetul me
reu tinăr al oamenilor. Media 
de virstă — la oțelâria electrică, 
32 de ani. Fascinați de in
candescența oțelului, fascinați 
cțe bărbăția unică a acestei me
serii — printre puținele, foarte 
puținele meserii care sint privi
legiul exclusiv al bărbaților, ti
nerii vin-spre combinat. Grupul 
școlar al combinatului, faculta
tea de subingineri „varsă" spre 
porțile largi ale cuptoarelor în
cinse unde un Hefaistos emble
matic descătușează forțele fan
tastice ale flăcării, nenumărate 
promoții de adolescenți care vin 
să ducă mai departe și să între
gească menirea și prestigiul 
Hunedoarei. Cetatea de foc.

ȘARJAa

La oțelâria electrică sint nu
meroase ..Schimburi de onoare 
ale tinereții". ca de altfel in 
întreg combinatul. M-am dus 
acolo. Dacă-i spui unui oțelar că 
n-ai văzut niciodată o șarjă se 
uită la tine mai intii mirat, apoi 
cu o nestăpinită bucurie. „Apoi 
stați s-o vedeți" — zice, și simți 
ironia bonomă cu care prefigu
rează enorma ta surpriză, enor
ma ta emoție. ..Șarja mea" pe 
care firește, n-am s-o uit nici

odată, s-a lăsat îndelung aștep
tată. o șarjă nu se elaborează 
cit ai bate din palme, și aștep- 
pnd-o. m-a lăsat să-i cunosc 
meșterii, vrăjitorii, alchimiștii 
moderni — oamenii, oțelarii. E 
zgomot mare. „Nu-i bai. te obiș
nuiești. Asta-i muzica !" — ride 
maistrul Roman Aur%l — aici 
cine vrea să lucre bine, e primit 
cu brațele deschise, noi așa gin- 

dim. că-i cinste mare să fii oțe
lar. Combinatul, cit il vedeți 
dumneavoastră azi. că nu pu
teți merge peste tot, a crescut 
sub ochii noștri și din brațele 
astea. Ni-i drag, că ne dă piine 
și piinea e otelul, aici la noi. Ii 
piinea tării, intr-un fel", adau
gă, parcă rușinat că face com
parații. Oamenii se feresc de 
vorbe mari. Inginerul Hie Mari
nescu a tresărit și a zimbit 
subțire cind i-am vorbit de ..ro
mantism". Nu le place pentru că 
au pudoarea adevăratelor miș
cări romantice — despre care 
se tace. Cind l-am întrebat pe 
același inginer ce-și dorește de 
la oamenii săi. mi-a răspuns la 
fel de sec — ..Disciplină". ..Nu-i 
nu știu cită grozăvenie, adaugă 
maistru! Roman. Trebuie, cum 
zice tovarășul inginer, discipli
nă, meserie bună, să fii stăpin 

pe ea și cu ochii Închiși, că 
flacăra arde, și s-o iubești. Să 
te călești în fața cuptorului". 
„Și asta-i puțin lucru ? Nu-i 
cine știe ce grozăvenie ?“ — în
treb. Meșterul și inginerul se 
uită scurt unul la altul, apoi, tot 
primul, adaugă : „D-apoi nu 
oricine poate fi oțelar".

Nu oricine poate fi oțelar. La 
cuptorul unde am așteptat șarja 

HUNEDOARA
mea, o așteptau și un mare 
grup de adolescenți, ucenici, a- 
proape copii. Tăcuți, stau unul 
lingă altul, la gura „sobei" și se 
uită la oțelarul care meșterește 
ceva pe acolo, el știe ce. cu un 
aer concentrat, ca la voinicul 
din poveste. In ochi li se citește 
o năzuință fierbinte iar in ochi 
le joacă flăcările cuptorului. 
..Dramă ! Surise inginerul. Toată 
viața-i dramatică. Nu-mi place 
însă să dramatizez. E suficient 
să vă spun că o clipă de 
neatenție poate costa o șarjă. Noi 
iui ne permitem luxul rebuturi
lor. decit minime. ..Cind ați dat 
ultima șarjă greșită ?“ — întreb 
voios, așteptind să-mi răspundă 
— în cincinalul trecut. „Acum 
două săptămini". Vine răspun
sul. „Și aceasta este foarte 
puțin. Riscul meseriei este 
imens în siderurgie. Aici unde 

noul, inovația este o perma
nență — ca peste tot, veți zice 
și veți avea dreptate — dar 
adaug, cu un risc inzecit, pentru 
că nu poți verifica la mii de 
grade compoziția și reușita ei, 
pentru că deficiențele pot apă
rea tirziu. și rezultatul muncii 
tale, al inovației tale se vede 
uneori după un an, cind oțelul 
este de mult piesă, mașină — 

trebuie să fim prudenți. Noi, 
care prelucrăm direct în oțelărie 
toate temele secției noastre de 
cercetare, noi care sîntem cu- 
noscuți in intreaga (ară ca 
receptivi și promotori ai 
tehnicii avansate, ai noului, sîn
tem prudenți".

Maistrul principal Florian 
Giurcă. șeful statului major al 
șarjei la care urmează să asist 
:mi dă un interviu. Este unul 
din oamenii de oțel ai oțelăriei. 
Este unul din eroii furnalului. 
N-are nimic neobișnuit, decit 
poate o statură sculpturală și o 
febrilitate a vocii de stentor cu 
care dă comenzi aspre, o vioi
ciune a privirii și o căldură a 
zimbetului care te cuceresc. 
..Ce zici — întreabă unul, tinăr, 
la fel înalt, aici toți bărbații 
sint sau par inalți — cum o să 
iasă prăjitura de miercuri ?!“ 

— „Cum om pune aluatul — 
ride Giurcă. „Cine e ? — întreb. 
Ce prăjitură ?“ — „Vorbiți cu 
el. E maistru de schimb, schimb 
fruntaș — Ion Trăilă" — îmi 
zice Florian Giurcă.

Ion Trăilă e un tip șugubăț. 
Aici toți strigă sau rid. „Asta-i 
o formă de mistificare a emo
ției, probabil, îi spun lui Trăilă. 
Oțelarii sint' oameni duri ? —

Trăilă ride iar. „Să vă explic. 
Prăjitura cu pricina e o nouă 
șarjă. încercăm o nouă marcă 
de oțel, miercurea viitoare. 
Aici glumim, nu știți că la căl
dură omu-i vesel ? Oameni 
duri... Da’ de unde ! Eu cind 
strig ca un apucat, cînd dăm 
șarja, ai putea crede că-s fu
rios. Dar dacă mi-ai lua pulsul, 
n-ar avea poate o bătaie în 
plus. Uneori cred că joc teatru, 
dar nu-i asta, e o formă a 
bucuriei !“ — „Dați-mi citeva 
nume de tineri fruntași din 
schimbul dumneavoastră, aud 
că e primul pe oțelărie !“ — 
„Păi, scrieți. Onea Ion, lopilor, 
Victor Tirea, la fel". — Asta-i 
tot ? Din tot schimbul ? Dar 
sgircit mai sînteți !! „Asta tot 
de la Giurcă am învățat-o ! El 
e tatăl nostru '. Dar sgircit, 
sgircit cu lauda..."

— Maistrul principal inter
vine. „Ce-î spui măi acolo, 
doamne iartă-mă, nu-s sgircit 
tovarășe, sint exigent, mai 
scrieți, că avem oameni buni, 
să se vadă Ia ziar. Secția noas
tră e prima pe tot combinatul, 
de Ia debutul anului. Serieți-1 
pe Constantin Mazilii. Teodor 
Nedea, Silviu Negru, Vasile 
Diaconu. Is buni. Oțelari buni" 
— zice cu un zimbet larg, de 
om care știe că el i-a crescut, 
el i-a făcut buni, aici, la Hu
nedoara, sau prin Tirgoviște, 
Reșița și Galați, unde sint ele
vii lui Giurcă.

Apoi am văzut șarja — și de
clar : cine n-a văzut niciodată 
o șarjă, nu știe nimic despre 
foc. Cine n-a văzut niciodată o 
șarjă nu știe nimic despre soa
re. Cine n-a văzut niciodată o 
șarjă nu știe nimic, sau aproa
pe nimic despre Prometeu. Cine 
n-a văzut niciodată o șarjă — 
e lipsit de una dintre dimen
siunile fundamentale ale fru
museții. forței, măreției. Declar: 
nu-mi mai place nici o statuie 
de oțelar pe care am văzut-o. 
Nici un tablou. Mi se pare că 
furnalul își așteaptă încă marii 
artiști care să îndrăznească să 
răcească în marmură și culoare 
măreția friguroasă a luptei cu 
focul. Cine n-a văzut niciodată 
oțelul curgînd, nu știe nimic 
despre spectacolul lumii. Nimic 
despre metafore și adevărul lor. 
Nimic despre oțelari, eroii so
cialismului.

ORAȘUL*

La Combinat se lucrează de
sigur in trei schimburi. Dar 
schimbul cel mare, schimbul 
principal este schimbul unu, 
cel de dimineață. Altfel nu s-ar 
explica de ce după amiaza și 
seara, orașul se umple de băr
bați, ca un stup. Femeile se 
fac mai frumoase și parcă și 
ele, sint mai multe pe străzi, 
cu o bucurie și o mirare mereu 
nouă, proaspătă. Bărbații aceș
tia cumpătați la vorbă, liniștiți, 
manierați, curați, eleganți chiar, 
sint oțelarii. Caut pe chipul lor 
umbra zgurei de peste zi, chi
purile încordate, aspre, în zim
betul acesta amabil caut umbra 
zimbetului de Hefaistos.' Nu-1 
găsesc. Ca voinicul din poveste, 
care noaptea este zeu și balaur, 
iar ziua, om, oțelarii își lasă la 
poarta combinatului chipul de 
eroi. în Hunedoara, orașul pe 
care l-au creat, sint blînzi soți 
și tați de familie.

Doar acolo, pe malul gării, 
combinatul ridică spre cer fur
nalele, semnul și sensul vertical 
al Hunedoarei, orașul de Ioc. 
Cuptoarele nu se sting nicioda
tă, ele cheamă mereu oțelarii 
care să stăpinească focul din 
pîntecul lor. Iar noaptea, cînd 
orașul doarme, mirosul proaspăt 
al pomilor în floare este zgiriat 
discret, ca o pecete de taină, 
de un miros aspru, metalic, 
bărbătesc. Oțelul se coace.



„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 4 MARȚI 11 IUNIE 1974

O anchetă internațională de CAROL ROMAN

Charles H. Townes
Celebrul om de știință 

american s-a născut în anul 
1912 in California. După ab
solvirea Facultății de științe 
fizice, vădind calități deose
bite pentru munca in cerce
tare științifică, studiază pro- 
bleme fundamentale de fizi
că care-1 fac renumit in lu
mea științifică. Numeroase 
distincții americane și străi
ne vin să răsplătească con
tribuția sa la descoperirea 
laserului și a maserului. In 
1964 primește. împreună cu 
savanții sovietici A.M. Pro
horov și N. G. Basov, Pre
miul „Nobel", „pentru cer
cetări fundamentale in do
meniul radiofizicii cuante
lor".

Este profesor de fizică la 
Universitatea din California.

încheierea 
invățâmîntului de 
partid din Capitală

Anul acesta, în diferitele 
forme de ridicare a nivelului 
cunoștințelor politice și ideo
logice au fost cuprinși 350 000 
de cursanți. Ponderea cea 
mai mare, peste 50 la sută, 
au reprezentat-o cursanții în
scriși in formele de invăță- 
mînt pentru studierea pro
blemelor economice ale fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. In cadrul 
acestor cercuri au fost dez
bătute cu precădere probleme 
referitoare la căile creșterii 
eficienței economice. îndeo
sebi la cele care privesc fo
losirea rațională a capacită
ților de producție, a materii
lor prime, energiei și com
bustibililor, creșterea produc
tivității muncii și altele.

In perioada de vară, cele 
220 de cabinete de științe so
ciale vor organiza informări 
politice și dezbateri pe teme 
actuale ale politicii interne și 
externe a partidului și sta
tului nostru. La rindul său. 
Centrul de pregătire politico- 
ideologică a cadrelor înscrise 
in program, pentru această 
perioadă, dezbateri, precum 
și sesiuni științifice. Șezătoare la Avrig.

Foto: ACERPRES

NECESITATEA
CONLUCRĂRII...

de CHARLES H. TOWNES
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LUPTĂTOR NEÎNFRICAT
PENTRU CAUZA

INDEPENDENȚEI PATRIEI
400 de ani 

de la moartea 
lui Ion Vodă 

cel Viteaz

întrucît mă adresez unui ziar de tineret, două împrejurări 
anume mă îndeamnă să încerc să vă răspund la anchetă :

Mai întîi îmi amintesc de unul dintre studenții mei cei mai 
străluciți de la Universitatea din California care nu cu mult 
timp în urmă a conlucrat la regia unei piese de teatru montată 
la San Francisco, utilizînd laserul pentru a obține efecte lumi
noase de un gen deosebit. Aceste efecte au impresionat profund 
atît pe spectatori, cit și pe ziariști, care au consemnat copios 
faptul. Un alt student de-al meu a utilizat laserul in film și la 
fotografii, realizind, de asemenea, unicate care impresionează 
prin așezarea spațială a efectelor cromatice. Și in acest caz au 
fost realizate lucruri cu totul deosebite.

Am stat și m-am gindit : oare atunci cind m-ani aflat cufun
dat în laborator aprofundind interacțiunea dintre valurile de 
lumină și materie — o cercetare strict fizică — mi-a trecut 
măcar prin minte că laserul ar putea fi folosit și in artă, pe 
care s-o ajute ? Evident, că nu.

Așa se face că mă întreb : există, oare, vreun domeniu al 
activității ori creației umane care să nu fie rezultatul unui efort 
conjugat ? Dacă stai și te gindești, iți poți da seama că nimic 
din ceea ce a clădit solid civilizația actuală nu se datorează 
escaladării de unul singur a vreunui versant de Everest —. știin
țific. cultural ori productiv. Nu de alta, dar este in firea înfăp
tuirilor oamenilor din secolul nostru de a crea în date care

• In acest an se vor edita peste 120 manuale și 
tratate. • Circa 500 000 de exemplare vor intra 
în bibliotecile studenților • Comenzi mai ferme 
de carte universitară, bazate pe cunoașterea ce
rerii reale. • Eveniment editorial : apariția pri

mului volum al Anatomiei lui V. Papilian.
Cu ajutorul tovarășului N. 

Bratosin. redactor șef al Editu
rii didactice și pedagogice, aflăm 
că, practic, vor apare noi cursuri 
și manuale în toate domeniile 
științifice și tehnice. Accente 
deosebite se pun în acest an pe 
automatică, electronică, electro
tehnică, energetică, construcții 
de mașini și utilaje, mecanică, 
construcții și arhitectură, chimie, 
fizică, economie, medicină, bio
logie, drept. Titlurile reprezen
tative de carte universitară în 
curs de apariție sînt : Bazele 
electrotehnicii, Calcul electro
nic și semne de operare, Cen
trale termice și hidroelectrice,

Tehnologia construcțiilor de 
mașini, Tractoare, Mecanică, 
Construcții hidrotehnice (lucrare 
fundamentală, cu caracter de 
unicat, realizată de Radu Prișcu, 
Institutul de construcții Bucu
rești), Tratatul de chimie a 
compușilor macromoleculari (voi. 
II). Chimia organică (2 vol. ed. a 
7-a, autor C. D. Nenițescu), Cul
turi furajere, Fitotehnie, Tehno
logia producției agricole, Contro
lul sanitar al alimentelor, Is
toria economiei naționale. Econo
mia industriei, Geografia popu
lației și așezările românești. Mi
crobiologic, Genetică. Biologie 
generală. Neurologie (realizată

solicită efortul multidisciplinar al unor întregi eșaloane de oa
meni care-și dedică viața unui țel comun. Voi remarca deci 
că este vorba de un efort conjugat obiectiv, solicitat de însuși 
gradul de dezvoltare a științei și culturii, a nivelului actual al 
civilizației omenești.

întocmai acesta este și cazul laserului creat după îndelungi 
cercetări în zona atît de complexă a interacțiunii dintre lumină 
și atomi. Ca om de știință care studiez un anume domeniu, nu 
m-am putut limita la unele date obținute și la un anume rezul
tat, fără să încerc o adîncire a lor. într-un timp rapid am tre
cut din zona mea de cercetare in cea a astrofizicii, unde eu, 
practic, folosesc tehnica laserului în astronomie. Cred că astro
nomii nu și-ar jnai putea ridica pe o treaptă superioară cerce
tările dacă n-ar avea la indeminăSaserul, capabil de o precizie 
de necrezut în măsurătorile astronautice. Voi mai relata că nu 
demult, continuind să studiez radio-undele emise de „norii 
interstelari" am descoperit numeroase tipuri de molecule orga- 
nice care ne-au atestat structura și geneza sistemului nostru 
solar. Ca să mai amintesc, apoi, printre ultimele mele preocu
pări și studierea fenomenelor ori a unor legi fizice — dacă 
acestea există — în atmosfera stelelor; m-am mai ocupat și 
de modul în care laserul poate răzbi prin retină și acționa ca 
un bisturiu, fără să lase vreo urmă. Sînt numai cîteva elemen-

dinte care dovedesc transferul pe care-1 face un om de știință 
zilele noastre, dintr-un perimetru la altul.

Evident fiecare domeniu din știință nu există „în sine", 
înseamnă oameni, utilaje, tehnici... Mai întîi a trebuit să 
apropii de tehnici, de utilaje, iar apoi de stăpinii acestora, 
oameni. Bineînțeles cu precauția cerută de situația unui 
trus", de pildă, in chirurgia operatorie oftalmologică ori în 
astronomie.

Pentru a obține rezultate — dinspre laser înspre respectivele 
științe — a trebuit să țin seama de legea obiectivă a conlucrării 
și colaborării fără de care nu se poate realiza nimic, în ziua de 
azi. Deși observația mea poate fi socotită oarecare sau banală, 
menționez totuși că ea include un mare adevăr și anume necesi
tatea cercetărilor multilaterale întrevăzută, printre alții, incă 
în urmă cu cincizeci de ani de geneticianul Miiller, laureat al 
premiului Nobel, care scria : „Trebuie, oare, ca noi, geneticieni, 
să devenim bacteriologi, chimiști, fiziologi și fizicieni simultan 
cu calitatea de a fi zoologi și botanici ? Să sperăm că da". Re
marcați acest „să sperăm că da" !

Conlucrarea oamenilor de știință din diferite domenii și pro
venind din diferite generații, pe drumul atît de greu, compli
cat și chinuitor al cuceririi Everestului, poate asigura științei de 
azi unitate în frontul de acțiune, folosirea intensivă a datelor 
cunoscute deja și a unor metodologii bine conturate. Nu tre
buie să uităm că toate teoriile explicative sint rezultatul a- 
profundat al unor date obținute din discipline diverse. Biologii 
conlucrează strîns cu chimiști, fizicieni și matematicieni. Ge
netica nu mai poate fi înțeleasă decit ca un complex de studii 
biochimice, biofizice și biocibemetice ale eredității. Fiziologia 
este rezultatul conlucrării dintre biochimie și biofizică.

In ziua de azi o explicație obținută de fizicieni — valabilă 
pentru ei — trebuie raportată, obligatoriu, la chimie ori la bio
logie. Abia după aceea, fiind verificată in aceste domenii, ex
plicația poate fi socotită valabilă pentru știință, in genere.

Pot fi întrebat : ce* au comun toate acestea cu subiectul aces
tei anchete? După părerea mea există o stnnsă legătură. Trăim 
doar într-o epocă strunită de marile prefaceri datorate științei 
și tehnicii. Știința nu mai reprezintă pentru oamenii tineri doar 
„minunea" din eprubeta școlară, ci ne invadează tumultos prin 
prezența ei întreaga existență, întreaga ființă. Milioane de ti
neri — lucrători, țărani, intelectuali, funcționari — fiecare in 
domeniul său de activitate aplicativ, fac să rodească „minunile 
științei". Numai că dacă ne-am extazia și am socoti ciclul evo
lutiv încheiat, am comite o eroare cu mari repercusiuni asupra 
viitorului omenirii. De aceea, socotesc că trebuie trezită in 
mintea tinerilor ce se vor avinta pe Everestul cunoașterii ști
ințifice ori al aplicației în viață, conștiința necesității obiective 
de a conlucra, de a dovedi profunzime și flexibilitate. Nu ca o 
cerință venită din interiorul conștiințelor, ci ca o necesitate o- 
biectivă ce se impune conștiințelor.

Aici am ajuns la ceea ce aș denumi necesitatea efortului 
conjugat conștient in știință.

Obiceiul de a discuta pe temele filosofice ale existenței se 
trage încă din mileniile antichității. Contactele intre oameni ca 
manifestare organizată, ca atare, n-au apărut insă, potrivit in
formațiilor 'mele, decit odată cu dezbaterea înverșunată de la 
curtea ducelui de Milano, cind Leonardo da Vinci și-a susținut 
ideile referitoare la apariția „scoicilor împietrite". în acea epo
că, a Renașterii, au fost reuniți la aceeași masă reprezentanții 
oficialităților împreună cu un liber cugetător care căuta expli
cații la un fapt și care-și permitea să gindească altfel decit se 
tolera pînă atunci. A fost o rază, a fost un început... Oamenii 
de știință de azi, care concep să conlucreze intr-un spirit de 
înaltă moralitate și-au făcut un obicei din dialogul susținut — 
peste domenii de activitate, școli ori continente... Progresul ge
neral, binele omului este acel comandament ce-i cheamă înspre 
conlucrare, înspre legături tot mai frecvente de prietenie. Voi 
numi în acest context rolul pe care l-a jucat mișcarea Pugwach 
în stabilirea de contacte între oamenii de știință. îmi amintesc 
de primele relații amicale dintre Est și Vest ale grupului Pug
wach care, pe atunci, au influențat mult climatul științific și 
moral al universitarilor. Treptat, prin însănătoșirea atmosferei 
internaționale au apărut alte forme de legătură intre oamenii 
de știință din diferite țări.

Astăzi activează in lume numeroase societăți de știință și 
cultură care-i reunesc, periodic, pe reprezentanții naționali ai 
tuturor științelor. Deseori dezbaterile „stricte" au fost dublate 
de adevărate discuții cu caracter social-politic, atît de necesare 
oamenilor pentru profilarea unui drum, pentru înțelegerea unei 
situații, pentru alegerea, dintre mai multe alternative, a unor 
soluții. Efortul de conlucrare conștientă, de colaborare interna
țională, ca idee, este devansat deja de faza experimentărilor.

Toate acestea mă îndreaptă spre o concluzie care nu poate 
fi alta decit cea exprimată cu atîta strălucire, la vremea sa și 
care aparține lui La Rochefaucauld : „Noi dăm ajutor unora 
pentru a-i face să ne dea și ei în împrejurări asemănătoare : 
și aceste servicii pe care le facem noi sint. la drept vorbind, 
un bine pe care ni-1 facem nouă înșine in mod anticipat".
* Este — dacă • vreți — concluzia etică, de tip pragmatic, a

Librăria sătească
S-a scris atît de mult cu 

inflexiuni satirice despre felul 
cum ințeleg unii comerțul cu 
cartea in cooperativele sătești 
incit se cuvine cu atit mai mult 
să evidențiem aici un fapt 
exemplar. Raionul de cărți al 
cooperativei din satul Câciulați. 
comuna Vlăsiei, este o veritabilă 
micro-librărie. Coperțile noilor 
apariții selecționate cu grijă la 
nivelul de interese și accesibili
tate al eventualilor cumpărători 
sint expuse la vedere, aranjate 
cu gust sigur, în forme deosebit 
de atrăgătoare. O varietate de 
lucrări agrozootehnice de nivel 
mediu, broșuri și lucrări de in
formare asupra evenimentelor 
interne și internaționale, cărți 
din biblioteca școlarului, colecții 
din literatura pentru toți etc. 
Nici cind nu s-a practicat aici 
clasarea cărții drept supliment

obligatoriu la alte produse soli
citate. Dimpotrivă, mulți îndrep- 
tindu-se spre dispensarul din 
vecinătate sau spre alte treburi 
intră și zăbovesc in fața raionu
lui și a vitrinelor interioare cu 
cărți solicitind sfatul competent 
al librarului. Omul acesta ini
mos. care a dat librăriei un rol 
pe măsura menirii ei, care vin
de carte pentru că îi este solici
tată cartea, realizind o vinzare 
lunară de sute de volume se 
numește Petre Dumitrache. De
sigur cazul inimosului librar din 
Căciulați nu este atit de rar. dar 
nici pe departe atit de ales cit 
am dori. De aceea, am și scris 
despre acest tinăr inimos pen
tru ca pilda lui să devină un 
exemplu general ; se poate vin
de și așa carte la sate.

H. LEREA

Copiii și
(Urmare din pag. I)

ciparea la 1 015 construcții 
școlare — săli de clase, labo
ratoare.

O, dar nu poate fi posibil 
să facem aici întreaga statisti
că a muncii pionierești I Nu-i 
nimic, se consolează reporte
rul. Pionierii consideră că ac
țiunea lor se află „în mers". 
Și din vacanță vor dedica 
muncii multe zile. Vor parti
cipa, după posibilitățile lor, la 
întreținerea și strîngerea re
coltei, la terminarea construc
țiilor școlare și a grădinițelor, 
la colectarea deșeurilor feroase

munca
șt neferoase, a hîrtiei și texti
lelor, precum și la pregătirea 
școlilor pentru noul an. Mai 
mult: se mîndresc că în va
canță se deschid 114 tabere 
de muncă și 439 șantiere or
ganizate pe Ungă I.A.S., 
C.A.P., pepiniere, precum și 
la construcții școlare. Șase 
tabere, cuprinzînd 1 240 pio
nieri, sînt numite „de odihnă 
și strîngerea plantelor medici
nale".

Incit, vor mai avea încă un 
prilej să adauge realizări de 
muncă la bilanțul jubiliar al 
organizației, omagiu pionie
resc oferit din inimă țării.

de un colectiv de la I.M.F. Cluj) 
Legislație economică, arbitraj și 
drept penal. Teoria generală a 
constituționalității legilor.

Un eveniment editorial aștep
tat de mult timp cu nerăbdare 
de studenți și specialiști repre
zintă și reeditarea primului vo
lum al celebrei Anatomii de V. 
Papilian (prevăzută să apară în 
trei volume). Stă în atenție și 
învățămintul de subingineri 
pentru care se editșază titlurile: 
Organe de mașini, Electrotehni
că, Hidraulică și Hidrologie, Fi
zica.

In producția editorială a unui 
an, lucrările noi față de Cele re
văzute reprezintă 93—95 la sută, 
celelalte fiind reeditările unor 
ediții aduse la zi de autori.

— Urmăriți ca manualul uni
versitar să aibă atribute deose
bite ? — il întrebăm pe tovară
șul redactor șef.

„Cartea universitară, fie ma
nual sau tratat, nu se adresează 
numai studenților. Ea este deo
potrivă necesară specialistului 
din producție, profesorului din 
învățămintul mediu sau cadru
lui didactic din învățămintul su
perior. Un titlu nu reprezintă 
numai un punct de vedere per
sonal asupra domeniului (acesta 
se poate realiza în planurile e- 
ditorile ale Editurii tehnice sau 
științifice). Mai mult, fiecare 
titlu este realizat conform unei 
structuri metodice, abordează 
problemele fundamentale ale 
domeniului avind informația na
țională și internațională adusă 
Ia zi. aplicațiile necesare în ra
port cu cerințele dezvoltării res
pectivei discipline. Scrise in- 
tr-un volum rezonabil, cu carac
ter didactic, manualele univer
sitare permit o informare rapidă 
a celor interesați".

Ii amintim că unele manuale 
se vind printre studenți la pre
țuri ce ajung uneori la 200 la 
sută față de costul inițial. Ce se 
poate face oare pentru limitarea 
„bursei negre" a cursurilor uni
versitare ?

Este necesară stabilirea unui 
statut precis de anchetare și 
apreciere a cererii pentru o 
planificare apropiată de cerin
țele reale ale studenților, cadre
lor didactice, specialiștilor din 
producție. în acest an, Centrul de 
librării București a făcut după 
opinia mea, comenzi necores
punzătoare pentru circa 40 de 
titluri, ceea ce va duce la e- 
puizarea lor rapidă. Din această 
cauză, intervine și deteriorarea 
rapidă a fondului existent în 
biblioteci. Și studenții ar trebui 
să învețe să-și formeze în pri
mul an de studii biblioteci per
sonale de specialitate pentru a 
nu mai avea nevoie apoi ca spe
cialiști de titluri de mult epui
zate".

CALIN STANCULESCU

Să deschidem istoria, cartea de 
mărturie a veacurilor. Cronicile 
vremii descriu dorința dintotdea- 
una a românilor de a avea con
ducători destoinici, apreciați 
pentru acte de vitejie și eroism, 
pentru înțelepciune și spirit de 
dreptate. Nu întâmplător, excep- 
tind perioadele ocupației și domi
nației străine, cind în statele feu
dale românești domnitorii au fost 
impuși de către Poartă, conducă
torii erau aleși după obiceiuri 
care respectau criterii valorice, 
precumpănind serviciile aduse 
țării. Iată de ce, în importante 
împrejurări istorice, la chemările 
unor domnitori de a apăra glia 
strămoșească, masele populare, 
făcînd dovada unui patriotism le
gendar, au răspuns cu înflăcărare 
și devotament, acoperirulu-se de 
glorie. Și dacă în conștiința na
țiunii amintirea acestor domnitori 
a rămas neștearsă, cauza este ab
negația cu care și-au slujit țara. 
In această galerie de eroi, istoria 
l-a așezat la loc de cinste pe Ion 
Vodă cel Viteaz. Deși a stat pu
țină vreme la cârma Moldovei — 
din 1572 și pînă în 1574 — el 
s-a impus prin numeroase fapte 
vitejești, jertfindu-și viața pe al
tarul libertății și demnității pa
triei.

Ion Vodă a urcat pe tronul 
Moldovei într-o perioadă în care 
Țările Române redeschideau 
lupta pentru independență na
țională.

La începutul veacului al XVI- 
lea, Imperiul Otoman tindea să

atingă apogeul: 
teritoriul său a- 
proape că se du
blase, trasând 
contururile unui 
stat cu interese 
pe trei continen
te. Timp de 30 
de ani după 
moartea lui Ște
fan cel Mare, ra
porturile Moldo
vei cu Poarta 
s-au menținut în 
cadrul stabilit 
prin lupta mare
lui domnitor. A-
poi a urmat o perioadă în 
care s-a instaurat dominația oto
mană atît în Moldova cit și în 
Țara Românească. Cele două sta
te române au pierdut dreptul de 
a desfășura o politică proprie pe 
plan internațional, iar armatele 
lor erați silite să participe la ex
pedițiile Porții. Dar și în aceste 
condiții, într-o vreme în care po
poarele balcanice trecuseră sub 
directa stăpânire a autorităților 
otomane, Moldova și Țara Româ
nească cojitinuau să-și păstreze 
autonomia, să aibă legi proprii, o 
structură socială proprie.

Poporul român nu putea să ac
cepte însă nici un fel de amestec 
din afară. Acest sentiment de 
independență națională l-a de
terminat pe Ion Vodă cel Viteaz 
să respingă cererea Porții de a 
dubla dările; drept răspuns el a 
început să se pregătească de

luptă, făcînd apel la forțele largi 
ale țării. Tăria oștirii lui Ion 
Vodă o forma țărănimea, pe care 
domnitorul s-a bizuit în luptele 
sale cu forțele otomane și tă
tărești : în ținutul Lăpușneni, 
lingă Tighina și în apropierea 
Cetății Albe ; la Iezerul Cahulu- 
lui și la Roșcani.

Ion Vodă cel Viteaz a murit, 
pe cîmpul de bătălie, acum 400 
de ani. El s-a jertfit pentru ca 
poporul său să trăiască; s-a 
jertfit pentru ca patria să nu fie 
subjugată. In conștiința națiunii, 
voievodul moldovean și-a înscris 
nuniele printre generațiile de eroi 
ai neamului pentru care iubirea 
de glie, împlinirea idealurilor de 
libertate și dreptate socială ale 
poporului s-au dovedit a fi mai 
presus decit propria viață.

ADRIAN VASILESCU

DOMNITORUL ÎN CONȘTIINȚA POPORULUI
GRIGORE URECHE (Letopisețul Țării Mol

dovei).

„Era la minte ascuțit, la cuvînt gata, și se 
vedea a fi nu numai la domnia acestei țâri, și 
al altor țări să fie cap și mai mare*.

...„Așa Ion Voa'ă umplindu pre toți cu nă
dejde, cu glas mare strigară că lingă dînsuî 
vor pieri, cum s-au și întîmplat".

B.P. HAȘDEU, (monografia „loan Vodă cel 
Cumplit" apărută într-o proiectată colecție 
„Oamenii mari ai României").

„Ucigînd pe boieri și călugări, pînă atunci 
atît de puternici, loan Vodă, pentru o deplină 
siguranță, luă măsuri ca să-i împiedice de a-și 
uni forțeiie contra tronului".

„în cei doi ani ai domniei sale (loan Vodă) 
desfășoară o activitate diplomatică de finețe 
rară, de o întindere extraordinară și ale că
rei toate mișcări manifestau din ce în ce mai 
clar mărețul vis al eroului : Scuturarea jugu
lui musulman I".

„Ei bine ! pentru treizeci pungi de aur, al 
doilea luda, pîrcălabul leremia Golia vîndu o 
suvenire, un-amic, o patrie, o religiune !".

• „Niciodată istoria nu ne arată un popor mai

mic și mai izolat, chemînd fără sfială la o 
luptă de moarte pe un dușman mai puternic I".

„Cu toată puținătatea mijloacelor sale, de- 
ciziunea lui loan Vodă de a sfărîma robia 
otomană era bazată nu pe temeritate, ci pe 
cea mai profundă convincțiune că va putea 
reuși :

El știa ce poate el însuși
El știa ce pot românii I".

DINU GIURESCU (lucrarea „Ion Vodă cel Vi
teaz).

„Concepția sa strategică majoră a fost de 
a respinge și, pe cît posibil, de a fărîma pe 
dușmani la hotare, pentru a nu îngădui inva
darea teritoriului".

MIHAIL SADOVEANU („Nicoară Potcoavă").
„Ion Vodă își pusese nădejdea în norod".
„Ion Vodă... a ținut să ajungă stăpîn în mo

șia Moldovei nu pentru vinovat folos de rău, 
ci ca să dea țării slobozenia ei cea veche și 
ca să scoată de sub sabia boierimii pe birnicii 
și credincioșii săi".

Cronicari poloni contemporani cu Ion Vodă cel Viteaz, 
despre domnia voevodului moldovean:

GORECKI - pedestrimea, 
„țărănime cu deosebită dra
goste și credință pentru 
loan", în momentele pre
mergătoare bătăliei de la 
Cahul, î| ținea pe domn în 
mijlocul ei, neîngăduindu-i 
să se ducă la corpurile de

cavalerie formate din boieri 
și slugile lor, „temîndu-se ca 
nu cumva să-l înșele boierii, 
să-l dea de viu în mîinile 
turcilor".

PAPROCKI - „poporul de 
jos nu-l lăsa între boieri,

pentru că se temea că ar 
putea fi trădat".

LASICKI - Ion Vodă „cu 
aceiași strășnicie a știut să 
insufle poporului respect 
și dragoste... că după aceea 
numai că l-au cinstit și l-au 
ținut ci s-au luptat cu multă 
bărbăție pentru el".

wJ,,    w<<>,. .. r T - ...... *
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CĂLĂREȚUL FĂRĂ CAP: VI- 

tan (orele 15,30: 17,45; 20); Gră
dina Vitan (ora 20,30).

DOAMNA CU CĂȚELUL: Gră
dina Bucegi (ora 20.15).

CHITTY. CHITTY, BANG, 
BANG : Patria (orele 8,30; 12,45; 
16.30; 20).

MAMA VITREGA: Central (ore
le 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30).

CĂPITANUL NEGRU: București 
(orele 9; 11,15; 13.30; 16.30; 18.15; 
21); Grădina București (ora 20,15).

AFACEREA DOMINICI: Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 
20,45); Grădina Doina (ora 20,15).

INAMICUL PUBLIC NR. 1: Sca
la (orele 8.30; 11; 13.30; 16; 18,30; 
21); Festival (orele 9.15; 11,30: 13.45: 
16,15; 18.45; 21,15): Grădina Dinamo 
(ora 20,15); Grădina Festival (ora
20.15) ; Favorit (orele 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30).

CĂLUȚUL ROIB: Victoria (ore
le 9,15; 12; 15; 17.45 : 20,30); Bu- 
zești (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.15) ; Grădina Buzești (ora 20.30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Grivița (orele 9; 11,15: 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Gloria (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.30).

CONTESA WALEWSKA: Capitol 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 
20,45); Feroviar (orele 9; 11,40: 
14,30; 17.15; 20); Casa Filmului (o- 
rele 10: 12.15; 15.45: 18: 20 15), Gra
dina Capitol (ora 20,15).

APAȘII: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15: 20,30); Modern (o- 
rele 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 20); Me
lodia (orele 9: 11,15; 13.30; 16;
18,30; 20,45): Grădina Modern (ora 
20.30).

LA EST DE JAWA : Aurora (0-

rele 9.30; 12; 15,30; 18; 20,30); Fla
mura (orele 8,45; 13,15; 15.45; 18.15;
20.30) ; Grădina Aurora (ora 20,15).

CASA, DULCE CASA: Drumul 
Sării (orele 15.30; 18; 20.15).

PERCHEZIȚIA: Moșilor (orele 
16; 18; 20).

LUMINILE ORAȘULUI: Doina 
(orele 13: 15,30; 18; 20.15). La orele 
9.30: 11.45 — program de desene 
animate; Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

FRAȚII JDERI : Lira (orele 
15.30; 19): Floceasca (orele 15.30;
19) : Flacăra (orele 9; 12,30; 16;
19.30) ; Grădina Lira (ora 20).

CAT BALLOU: Dacia (orele 9 ; 
11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30).

CIDUL: Cotroceni (orele 15,30;
19.15) .

LADY CAROLINE: Miorița (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15).

SUNETUL MUZICII: Viitorul (o- 
rele 15.30; 19).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20.30); Ferentari (orele 15,30; 
18: 20.15).

PAC ALA: înfrățirea (orele 15,30;
18.30) .

BANI DE BUZUNAR: Bucegi (o- 
rele 16; 18).

PLIMBARE ÎN PLOAIA DE PRI
MĂVARĂ: Arta (orele 15; 17.30;
20) ; Grădina Arta (ora 20,15).

CE DRUM SĂ ALEGI: Pacea (o- 
rele 15,30; 18: 20.15).

UN COMISAR ACUZĂ: Popular 
(orele 15.30; 18; 20,15).

RIO LOBO. Munca (orele 10; 
15.30; 18; 20,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Progresul (orele 15.3*0; 18; 20,15).

MARINARUL EXTRAORDINAR;

Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Grădina Tomis (ora 
20.30).

OMUL POTRIVIT LA LOCUL 
POTRIVIT: Unirea (orele 16; 18).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Crîngași (orele 15,30; 19).

FATA.CARE VINDE FLORI :
Cosmos (orele 13; 15.30; 18; 20).

TREI SCRISORI SECRETE: Ra
hova (orele 15.30; 18; 20,15).

(Sala Savoy): PARDON... SCU
ZAȚI... BONSOAR! _ ora 19,30 ; 
Ansamblul ..Rapsodia Română" : 
TARĂ BOGATA-N FRUMUSEȚI 
— ora 18.30: Circul București: CIR
CUL MARE DIN MOSCOVA _ ora 
19,30.

DRUMUL SPRE VEST; Grădina 
Unirea (ora 20.15).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRĂ: Grădina Moșilor (ora 20.15).

Opera Română: DON CARLOS
— ora 19; Teatrul Giulești: LIOLA
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase“

PROGRAMUL I

România-film prezintă:

pe Dick Van Dyke în comedia muzicală

Chitty, Chitty, Bang - Bang
producție a studiourilor engleze ; regia : Ken Hughes

9,00 Teleșcoală. 10,00 Curs de 
limba germană. 10,30 Curs de 
limba franceză. 11,00 Film artistic : 
..Sindbad marinarul". 16.00 Curs 
de limba rusă. 16,30—17 00 Curs de 
limba engleză. 17,30 telex. 17.35 
Virstele peliculei — magazin de 
cultură cinematografică. 18,20 Pu
blicitate. 18.25 Legile țării — legile 
noastre. 18,35 Lecții TV pentru lu
crătorii din agricultură. 19,20 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. La cotele 
anului XXX. 20.00 Revista econo
mică TV. 20 20 „In fruhte-i clasa 
muncitoare" — spectacol literar- 
muzical-coregrafic, dedicat zilei de 
11 Iunie. 20,50 Seară de teatru : 
..Bălcescu" de Ca'mil Petrescu (I). 
22.20 24 de ore.

PROGRAMUL II

20.00 Film serial : „încurcături 
familiale" — producție a studiouri
lor poloneze. 20,50 Ansambluri 
bucureștene. 21 05 Omul de lingă 
tine. 21.2’5 Telex. 21.30 Roman 
foileton „Casa Buddenbrook".

10,00 Femina-club. Profil Franco 
Corelli. 11,30 Muzică corală. 12.00 
știri. 12.05 Invitație în fonote
că. 12.55 Melodia zilei. 13,00 închi
derea emisiunii. 17,00 știrile după- 

amlezii. 17,05 Alo, Radio! — mu
zică ușoară la cerere. 17 50 Șuti 
steagul păcii și prieteniei — cinte- 
ee. 18,00 Șapte zile, șapte arte. 
Teatru. 18,10 Pagini din opere. 
18.55 Melodia zilei. 19.00 în direct... 
de la Electrouzin-proiect. 19 30 
Știri. 19,35 Un nou LP al casei 
Island. 20,00 Biografia unei 
capodopere : . Luceafărul" de
Mihai Eminescu. 2100 Muzică 
populară. 22,00 Radiojurnal. _ Bu
letin meteorologic. Sport. 22Î3o" Me
lodia zilei. 22,35 Muzică ușoară.
23,15 Poetica. Victoria Raicev. 23.70 
Jazz-ul pentru toți. 23,35—24,00 Ul
timele știri.

MARȚI, 11 IUNIE 1974

PROGRAMUL III

9,00 știri. 9.05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale. 9,45 
Hora marilor cîrhpii _ cîntece. 
9 55 Melodia zilei : „La casa cu 
pridvoru-nalt" de Temistocle Popa.

AGENȚIA ROMANA 
DE IMPRESARIAT ARTISTIC 

prezintă ia Sala ,.SAVOY" a
Teatrului Satiric Muzical 
„C. TANASE" Calea Victo
riei nr. 33. marți 25 Iunie 

1974, ora 20.00 un

CONCERT

EXTRAORDINAR 

susținut de 
FORMAJIA VOCAL- 

INSTRUMENTALĂ 

„ORERA" 

(U.R.S.S.)
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AIIEXIIA
VIZITE SESIUNE

La invitația Academiei „Ște
fan Gheorghiu", între 5 și 10 
iunie a făcut o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră o 
delegație a Academiei de știin
țe sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., condusă de Mihail 
Trifonovici Iofciuk, rectorul a- 
cademiei.

Oaspeții sovietici au luat cu
noștință de modul de organizare 
a pregătirii cadrelor, de activi
tatea științifică și doctorat de la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", 
s-au întîlnit cu cadre didactice 
și au vizitat unități economice, 
de cercetare și social-culturale 
din București, Ploiești si Con
stanta. Ei au avut, de asemenea, 
convorbiri cu Leonte Răutu. 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de conducere, recto
rul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu", și Mihnea. Gheorghiu, 
membru al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Academiei de științe 
sociale și politice.

Delegația a fost primită la 
C.C. al P.C.R. de tovarășul Cor
nel Burtică, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

★
Ministrul tehnologiei și cer

cetării științifice. din Indone
zia. Sumitro Djoiohadikusumo, 
care, la invitația Consiliului Na
țional pentru știință și tehnolo
gie. va . face o vizită în țara 
noastră, a sosit în Capitală. Pe 
aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost întîmninat de loan Ursu, 
președintele CN.S.T.

Au fost de fată Mursalin 
Daeng Mamangung. ambasado

rul Indoneziei la București, și 
membri ai ambasadei.

PLECĂRI
Luni dimineața a părăsit Ca

pitala secretarul general al Ligii 
Arabe. Mahmud Riad, cu soția, 
care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe, a făcut o vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră, ca oaspete al guvernu
lui român.

La plecare, pe aeroportul Oto
peni. oaspetele a fost salutat de 
ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu. cu soția. 
Nicolae Ghenea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M.A.E., 
alte persoane oficiale.

A fost de fată Osman Assal, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt la București. Erau pre- 
zenți șefii misiunilor diploma
tice ai Republicii Algeriene De
mocratice și Populare. Maro u- 
lui. Republicii Irak. Regatului 
Hașemit al Iordaniei. Republicii 
Democratice Sudan si Republi
cii Arabe Siriene. Pe aeroport 
se aflau de asemenea reprezen
tantul permanent al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei și directorul Centrului de 
informare al O.N.U. la Bucu
rești.

★
Luni seara a părăsit definitiv 

țara noastră Nguyen Dang Hanh. 
ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii De
mocrate Vietnam în Republica 
Socialistă România.

ANIVERSARE
Academia Republicii Socialis

te România a omagiat, luni. în 
cadrul unei ședințe comemorati
ve. personalitatea și activitatea 
eminentului om de știință ro
mân Ștefan Gh. Nicolau. cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la naștere.

După cuvîntul introductiv al 
academicianului Ștefan Milcu, 
eu vorbit acad. Aurel Moea. 
prof. Scarlat Longhin. membru 
corespondent al Academiei, acad. 
I«i Bruckner, conf. S. Di- 
mitrescu. președintele Societății 
de dermatologie din cadrul 
U.S.S.M., dr. R. Dumitriu. direc
torul Centrului de dermatologie, 
și dr. C. Bădănoiu. Vor
bitorii au evocat personalitatea 
lui Ștefan Gh. Nicolau in do
meniul învățămîntului și medi- 
cinei clinice, prodigioasa sa ac
tivitate științifică.

în Capitală s-au deschis luni 
lucrările celei de-a 98-a sesiuni 
a Comitetului Executiv al U- 
niunii internaționale a organis
melor oficiale de turism 
(U.I.O.O.T.). La sesiune partici
pă delegații și reprezentanți din 
41 de țări.

Pe ordinea de zi figurează 
probleme ale activității de tu
rism internațional. In vederea 
dezvoltării continue a acesteia, 
dezbaterea programului de cer
cetare. studii și seminarii ale 
Uniunii pentru perioada care 
urmează, discutarea cererilor 
de aderare la U.I.O.O.T. a u- 
nor organisme și organizații gu
vernamentale. Tot in cursul ac
tualei sesiuni de la București 
urmează a fi luate în dezbatere 
problemele privind transforma
rea U.I.O.O.T. în Organizația 
Mondială a Turismului, ca or
gan interguvernamental. formă 
Ia care au aderat pînă acum 53 
de țări din întreaga lume.

ÎNTREVEDERE
Ministrul economiei forestiere 

și materialelor de construcție. 
Vasile Patilineț. a avut luni o 
întrevedere cu Franqois-Xavier 
Katali. ministrul pădurilor și 
apelor al Republicii Populare 
Congo, care se află într-o vi
zită în tara noastră.

Cu acest prilej au fost abor
date probleme referitoare la 
dezvoltarea cooperării româno- 
congoleze în domeniul exploa
tării și industrializării lemnu
lui.

La întilnire a participat Cris- 
tophe Laban. însărcinat cu afa
ceri ad-interim al R.P. Congo la 
București.

SOSIRE
Luni s-a înapoiat tn Capitală 

delegația de activiști ai Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Constantin Dăscă- 
lescu. membru al C.C. al 
P.C.R.. prim secretar al Comi
tetului județean Galați al 
P.C.R.. care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, a efectuat o 
vizită în schimb de experiență 
in Republica Populară Democra
tă Coreeană.

La sosire, pe aeroportul Oto
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășa Ghizela Vass. mem
bru al CC. al P.C.R.. de acti
viști de partid.

Au fost prezenti Li Min Su. 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, membri ai Ambasa
dei.

CRONICA
U. T. C

Delegația Uniunii Tuni
siene a Organizațiilor de Ti
neret (U.T.O.J.) compusă din 
Abdelhakim Tekaya, secre
tar general al U.T.O.J. și se
cretar general al tineretului 
desturian, Chaghal Habib, 
secretar general adjunct »1 
U.T.O.J. și secretar general 
al Uniunii Generale a Stu
denților Tunisieni. Drissi Mo
hamed Nejib. membru al 
Consiliului Național al Tine
retului Desturian. și Guue- 
midane Mohsen, adjunct al 
șefului Comisiei de relații 
externe a U.T.OJ. și tinere
tului desturian, a avut luni 
dimineața convorbiri cu to
varășul Ion Traian Ștefănes- 
cu, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului. în ca
drul discuțiilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească, s-au a- 
bordat unele aspecte ale ac
tivității actuale a celor două 
organizații. precum și ale 
dezvoltării relațiilor de cola
borare dintre U.T.C. și 
U.T.OJ.

în aceeași zi, delegația tu
nisiană a părăsit țara noas
tră.

Performanțe de prestigiu
ale atletelor din țara noastră

Nu-mi amintesc să 5 văzut 
vreodată pe tzn stadion roma
nesc. un adevărat torent de per- 

dială. realizat de atletele noas- 
tre, așa ram arr. avx prileîal 
să înregisTră.— d_rr..~..ci De S'-a- 
dior.ui Republici. in cadrul in- 
tilnirii cu echipele feminine ale 
Angltei. R.F. Germania și Ita
liei- Victoria catezoctcă a atle
telor noastre, pe cit de neaștep
tată pe atit de vatoroasâ (ecfcț- 
pele Angliei și RF. Germana 
fiind copaie printre cele mar 
bune din lume) nu a fost pre
văzută niri de cei mai optiaaâștl 
specialiști. Cam se explică a- 
eeasta 7 Ia primai riad prin 
comportare» exrepșieaili a ma
jorității ailetetor Mostre. Ele 
au reușit să etstire S probe diu 
eeie 13 disputate, realizind re
corduri și pei fot taațe care Ie 
situează printre cele mai buae 
din lume. Astfel. Virginia loan 
a reușit printr-o singură sări
tură la 1.9? m să întreacă ce
lebrul record al lolande: Balas 
de 1-91 m. mult timp — 11 ani 
— record ai probei ti-
totodată, să se claseze înaintea 
campioane: olimoice a probei. 
Ulriche Mevfarth. Brațele larg 
deschise ale lolandei Balaș, ve
nită din tribună la locul de 
concurs să o felicite pe Virgi
nia parcă reprezentau simbolul 
transmiterii ștafete: de supre
mație românească tn această 
probă. Virginia Ioan deține, in 
prezent, cea mai bună perfor
manță mondială a actualului 
sezon și încercările ei. deocam
dată nereușite, de a dobori și 
recordul mondial actual al pro
bei (1.94 m) ne dau convingerea 
că acest lucru se va întimnla in 
curînd. Laude deosebite și pen
tru antrenorul ei. loan Soeter. 
același care a călăuzit-o și pe 
Iolanda Balaș in glorioasa ca
rieră sportivă.

Virginia Ioan este un puter
nic exemplu de muncă și con
știinciozitate pentru generația 
noastră mai tînărâ de atleti.

Dintre atletele noastre care au 
mai impresionat Ia acest con
cur? pe primul loc se situează 
Mariana Suman, care, revenită 
in atletism după o absență de 
aproape doi ani (timp in care

La Rm. Vîlcea—
o noua bază si t • iriți s if

• VIRGINIA BONCI - IOAN și VALERIA BU- 
FANU, PRINTRE PROTAGONISTELE MONDIALE 
ALE SEZONULUI, IAR MARIANA SUMAN — 
EROINA ZILEI — VICTORIOASĂ ÎN TREI PROBE

Așadar, duminică in arena din Dealul Spirii, s-au intimplat 
lucruri senzaționale. Atletele noastre, concurind in compania u- 
nor adversare de mult consacrate in arena internațională, deți
nătoare ale unor performanțe impresionante, au reușit să ne adu
că un buchet de rezultate strălucite care le situează in fruntea 
listei performanțelor mondiale ale sezonului. Reprezentantele 
noastre, inscriu. totodată, in palmaresul lor și in istoria atletis
mului românesc victorii de inaltă valoare și prestigiu, dobin- 
dite in fata redutabilelor echipe ale R. F. Germania. Angliei și 
Italiei, care aveau in componența lor campioane olimpice și re- 
eordmene mondiale.

și-a Îndeplinit îndatoririle de 
oroaspăiă mamă) reușește. în
tr-o singură zi. mai corect, 
doar in două ore și jumătate, 
să realizeze trei rezultate deo
sebite : victoria in cursa de 888 
m. un nou record care pur și 
simplu a spulberat recordul ei 
(si acesta de eurind realizat), 
la 488 ■ să. tn sfirsit. o cursă 
care a electrizat spectatorii in 
ultimul schimb al ștafetei 4x488 
m pe care au eiștigat-o atletele 
noastre înaintea echipei cam
pioane olimpice a K-F. Germa
nia.

a—» fost martor la sutele de 
kilometri pe eare Nlartaua Su
man i-a «trlbâtu- astă iarnă. la 
truda fără uimire de a a’unge 

tț" fțS pi» ei e—
rtipL și rfâar la succesul ei se-

întăresc eootingerea că pentru 

de trudă, ambiue si pciMictcn 
tă. Landele adsse Martane-i se 
cuvin in egală măsură vetera-

S‘oche*n e *os? Ic
i 1,92 m. Se-r=-tmc V«*o-

ric! București. 9 1974.
Vlrg - o Bo«c-oct : o»c

o.': «o>-
Sc c a teze -. . .

de agrement
în acest an. cind la Rm. Vîlcea 

se va aprinde prima stea din 
viitoarea constelație energetică 
a Oltului, tinerii din unitățile 
economice, Întreprinderile și in
stituțiile municipiului au trecut 
la amenajarea, prin acțiuni de 
muncă patriotică, a bazei de 
agrement de pe malul viitorului 
lac de acumulare.

în afara plajei propriu-zise. și 
a bazei de sporturi nautice — la 
care se va putea ajunge fie tre- 
cind peste baraj in noua varian
tă a magistralei turistice E 15. 
fie pe șoseaua modernizată Rm. 
Vilcea — Dăești — turiștii toți 
cei veniți să se recreeze șt, în
deosebi. amatorii de sport vor 
beneficia de un modem complex 
turistic și de agrement. Sint’ in 
curs de amenajare aici un teren 
de fotbal, două de tenis, unul 
de volei și unul de handb».. 
Toate vor fi realizate in vara 
aceasta prin contribuția nemijlo
cită a tinerilor vileeni.

DORU MOTOC

Pe urmele
insurecției

de

„Turul ciclist al României" — 
ediție jubiliară

Prin telefon de la trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU

Un învingător fără lauri
n reuaarrssm» uted din e- 

diția prtetdfnU pt aceU bd- 
ict nefritei cnre ga împlini 
21 dt «■> «bto ia octombrie.
B-ăuemv. tegitnout in ’970 Li 
Clubt.'. ryy^tiz dm ie
pe Duadrv. co«v u dat ădn- 
■mAu ’owtdaeic «fiteu miori 
ntentico — Voîewfâ» îbe «»e 
torte dextod ctvu
cu ar cAșaatf an rvHer dt t- 
taprf _nc«r>ald*. Reti-tențâ. 
’o»|d. rtieed. tjndirr tocticd — 
iată ftoiMȘi caro îadirptitofc 
nidtMt pvrt to fi fi inierf- 
dr’fe tf i t-o onrdoi pm 
mriaderea ia fota/ de tineret

•detonea uae> leMnpgri rte-

taușâ 'der:iiir~to nțnehrs de

pe rooiJi l-a blocat la cîfiua 
metri de linia tosuii, cind 
conducea detațat grupul fran
cez. L-am recdzut întinț pe 
gazonul terenului da fotbal, 
m fața lied umedă — poate 
nu numai de sudoare — cu o 
ezpretie nu tocmai teselâ, dar 
nici dezolată, cum m-aț fi 
așteptat. Mi-a tpus în citeca 
cucmte cum i-au petrecut lu
crurile: calm, măsurat, fără 
ociematii și gesturi inutile.

— Imj pere rău. Valentine, 
azi trebuia sd fit ziua ta!

— Na a fost — mi-a răs
puns sec. încereînd Să zim- 
leasci. Regret tricoul galben, 
cred cd nri-ar fi stat bine cu 
ei. tot sînt eu cam bronzat... 
.'?< bucur în schimb pentru 
colegul meu de echipă, Mir
cea Ramascanu șt îl felicit pe 
Zamc pentru victorie. Dar 
cursa e abia la început: cine 
ftie. poate cine fi ziua mea!

FILMUL ETAPEI
T_—. ?:—1-— etLtta jutr’iarâ a debutat printr-o etapă 

»• - i 1*8 k— d? la «tartei tehnic la linia albă de pe stadionul 
jGimia* Aa Bodn. Media orară rxficată. peste 48 km. se ex» 
ptxd oOt peto eucobativitatea alergătorilor, dt și prin vintul

tetr-o ..........- t>»e ritematen-
nali de mare presrig:-

siuvru orwrntEscr 
ww _» total republican

seb:t de valoros (nimeni au a 
mai alerga» tn acest an 1218 seci 
totuși acesta este doar un înce
put și ne rezervăm să consem
năm mult mai pe larg succesele 
ei viitoare. Au excela» și dem:- 
fandistele noastre la 800 și 
1 500 m probe la care am înce
put să ne afirmăm cu un nu
măr mai mare de atlete in ulti
mul timp (Andrei Natalia. Ra- 
fira Fita etc) precum și arun
că toarea de greutate Valentina 
Cioltan care a trecut prima 
dintre românce noua graniță a 
consacrării internaționale de 
18 m. încheiem cuvintele de 
laudă cu Argentina Menis re
venită mulțumitor după o ușoa
ră accidentare și cu atletele 
noastre care au reușit. în acest 
concurs ca. îmDreună cu cole
gele lor de echipă, să se cla
seze pe locul doi. înaintea tu
turor atletelor oasDete: Erica 
Teodorescu la înălțime. Dorina 
Cătineanu la lungime. Olimuia 
Cataramă la disc și Ileana Silai 
la 1 500 m.

Felicitări atit fetelor cit și an
trenorilor pentru modul exem
plar cum au știut să lupte, 
pentru reprezentarea cu cinste 
a culorilor soortive ale tării

„Internaționalele" de tir
ale României

La poligonul Tunari au con
tinuat întrecerile campionatelor 
internaționale de tir ale Româ
niei. Iată ciștigătorii probelor 
desfășurate ieri : Armă liberă 
calibru redus 60 de tocuri cul
cat : Serghei Krilov (U.R.S.S.) 
597 puncte : pistol cu aer com
primat (feminin) : Evelyne Man- 
chon (Franța) 377 puncte : pistol 
cu aer comprimat (masculin) : 
Vladimir Stolipin (U.R.S.S.) 337 
puncte ; armă standard 60 de

focuri culcat — juniori : Lau- 
rențiu Dovict (România) 589 
puncte ; talere (juniori) : Ditter 
Tutzki (R. D. Germană) 142 
puncte.

La skee» după prima manșă 
conduce Gheorghe Sencovici 
(România) cu 74 puncte. în pro
ba de pistol viteză după prima 
manșă se află A. Kuzmin 
(U.R.S.S.) — 299 puncte, urmat 
de Marcel Roșea (România) — 
298 puncte.

A'

ce

- 1H4.

AU BALGBÂDEAN

priefctic. ~deo<vbr pe a <foaa parte a traseului.
-r = ie Utareri se deci a.- «-ară chiar cupă plecare, dar sint 

aaMtaăe ca pracaptitafneL Notăm o acțiune inițiată Ia Movilita 
dna 381 de cttn ftiM.au! Lagalise. căroia i se alătură alți 10 
mnmreaU. Rotorsl v regrupează la Coșereni — nu pentru mult 
Sag». La Miiumriiit 3B ai etapei o duzină de alergători reușiseră 
să-p creeze a. anta; substantial, prmtre ei figurind și favori-

— Teodor Vas.le. Fugarii au la un moment dat 
I ... D _ pâca.e Teodor sparge
iar maica tahaică a echipei nu-1 poate ajuta la timp. 11 cicliști 

«-«rirti bttSetatea la Buzău. Scăpat tn ciștigător sigur, tină- 
l e '.'se-'z (Romanta tineret I) e victima unei defecțiuni

m-ta" «. prerie pr.m.jl loc in beneficiul Iul Lubomir Zajac 
(CeboșlMacia). Aresta va fi dec: intiiul tricou galben in actuala 
eititie a Turului României.

In clasament al disciplinei
Ne aflăm doar ea doaă etape 

înainte de încheierea acestui 
zdruncinat campionat de fot
bal. Lupta pentru titlu și pentru 
evitarea retrogradăr.: rămine
umbrită în urma atitor seisme 
și acte incompatibile cu spiritul 
sportului care s-au produs. Un 
rezultat, o victorie sau o infrin- 
gere, chiar ș: atunci cind ele 
sfnt determinate de realitatea 
de pe teren, deci sînt efectul 
folosirii mijloacelor sportive, 
loiale, mereu te duce gindul la 
ceea ce s-a intimplat la Pitești, 
la Bacău... Este regretabil să 
constatăm că lupta pentru punc
te. oricum și prin orice, a în
locuit la multe dintre echipe 
principalele criterii ale perfor
manței : pregătire, instruire, dă
ruire. Sin tem în posesia unei 
statistici extrem de semnifica
tive și concludente pentru a i- 
lustra și argumenta afirmațiile 
noastre. Numai din divizia A 
și la echipele de tineret un 
număr de 354 de jucători au 
fost sancționați in cursul a- 
cestui campionat, pină la ora de 
față. Aceeași categorie de ju
cători au primit aproape 700 de 
cartonașe. galbene și roșii, pes
te o sută de jucători însumînd 
141 etape de suspendare. Deci, 
tinerii sportivi care n-au parti
cipat la „producția* fotbalului, 
ei ș-au îndeletnicit cu alte tre
buri în afara sferei lor de preo
cupări. Desigur, un „clasament* 
pe întreaga divizie A. pe echi
pe cu aceste sancțiuni, este un

Fotbal XXXII
fel de oglindă retrovizoare prin 
care numai cine nu vrea. nu 
vede în ce măsură s-au ocupat 
cluburile de educarea conducă
torilor. tehnicienilor, fotbaliști
lor in spiritul muncii, ordinii, 
disciplinei, corectitudinii, al eti
cii sociale.

Iată cum arată clasamentul 
sui-generis al comportamentului 
in arena sportivă :

f) S.C. Bacău : în prezentul 
tabel nu sînt incluse sancțiu
nile recente dictate împotri
va echipei băcăuane, respec

(a«) (b«) <e’>
S-C. Bacău’) 24 48 13
Steaua 23 41 14
A.S.A. T«. Mureș 22 48 13
Rapid 22 33 9
Poli. Iași 23 42 7
Jiul 45 11
F.C. Argeș 28 41 6
Sport stud. 19 32 18
Petrolul 21 38 6
C.S.M. Reșița 1» 31 4

Vniv. Craiova 18 42 5
Stearu roșa 21 44 8
_t* Cluj 15 23 3
C.TJk 12 21 8
Dinamo 17 26 6
F.C. Constauța 18 28 3
Poli. Timișoara 18 24 3
C.F.R. Cluj 15 28 —

a*) jucători «anc;ionați 
b*> cartonașe
c*) etape suspendate

tiv cei 6 jucători suspendați 
din activitatea sportivă pe 
timp de 2 ani și un jucător 
scos din viața sportivă.

Toate aceste sancțiuni au fost 
dictate, după cum bine se știe, 
de către Federația de fotbal sau 
comisiile sale. Nu avem cunoș
tință ca secțiile, cluburile să fi 
hotărit sancțiuni drastice împo
triva jucătorilor care au încăl
cat regulamentele sportive și 
normele eticii sociale și pe care, 
primii, le-au cunoscut. Această 
„îngăduință" reflectă o stare de 
spirit necorespunzătoare, o 
mentalitate dăunătoare, reflectă 
lipsa de adeziune la procesul e- 
ducativ. Pentru că statistica de 
mai sus nu pune in evidență 
altceva decît gravele deficiențe 
de ordin educativ existente în 
viața cluburilor și echipelor. 
Conducătorii, antrenorii nu sînt 
intr-o măsură corespunzătoare 
pedagogi și educatori. Unii din
tre aceștia, ei înșiși făcind de
rogări de la regulile civilizației 
sportului, se compromit In fata 
propriilor sportivi. în sport. în 
general. în fotbal. In special, nu 
se poate progresa pe fondul u- 
nei slabe munci educative. Pen
tru că sportul, fotbalul trebuie 
practicat și organizat de oameni 
educați, de o Înaltă probitate, 
avînd o deplină autoritate mo
rală și profesională.

V. CABULEA

• Perturbate din cauza
ploii, Campionatele interna
ționale de tenis ale Franței 
au programat ieri doar ci- 
teva partide din proba de 
simplu bărbați. într-un joc 
pentru turul trei, Onny Pa- 
run (Noua Zeelandă) l-a În
vins cu 2—5. 3—6. 6—1. 6—2, 
6—4. pe francezul Pierre 
Barthes. în turul patru, Pa- 
run va fi adversarul lui Ilie 
Năstase. într-o altă partidă 
din turul trei, brazilianul 
Thomas Koch l-a eliminat 
cu 6—1, 6—7, 4—6. 6—1,
6—4 pe japonezul Toshiro 
Sakai. Primul jucător cali
ficat pentru sferturile de fi
nală este spaniolul Manuel 
Orantes. care l-a Învins cu 
6—1. 6—2. 6—2 pe america
nul Arthur Ashe, al treilea 
favorit al turneului.

în proba de simplu femei 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Navratilova (Ce
hoslovacia) — Fromholtz 
(Australia) 6—2, 3—6, 6—3 ; 
Giscafre (Argentina) — 
Fuchs (Franța) 6—4. 6—3 ;
Masthoff (R.F.G.) — Weisen- 
berg (Argentina) 6—4. 6—1 ; 
Heldman (S.U.A.) — Tenney 
(S.U.A.) 6—2. 6—2.

• în cadrul turneului pe
care-1 Întreprind în Mexic, 
reprezentativele de volei ale 
R. P. Chineze au evoluat 'a 
Ciudad de Mexico in compa
nia selecționatelor țării gaz
dă. Meciul feminin a fost 
cîștigat de voleibalistele chi
neze cu scorul de 3—2 (12—15, 
14—16. 16—14. 15—6. 15—8).
iar intilnirea masculină s-a 
încheiat cu scorul de 3—1 (5— 
15. 15—8. ’15—13. 15—9" in fa
voarea formației mexicane.

Ministerul Educației și Învățămîntului 
Ministerul Industriei Construcțiilor 

de Mașini Grele 

LICEUL DE MECANICĂ NR. 3 „Vukan"

întreprinderea „23 AUGUST“-București
B-dul Muncii nr. 256 sector 3, tramvai 23, 24, autobuz 

79, 100, 119

ÎNCADREAZĂ

■

ai clasei

ai școlii 
din toată

București. Str. Samuil Vulcan nr. 8, Sector 6
primește înscrieri pentru anul școlar 1974-1975 :
• LA TREAPTA I DE LICEU — promovați 

a VIII-a, clin toată (ara pentru 864 de locuri.
• LA ȘCOALA PROFESIONALA - absolvenți 

generale de 10 ani și promovați ai clasei a VIII-a
țara, care Ia data de 15 septembrie vor avea virsta de 
16 și 18 ani.

ATÎT LA LICEU CÎT ȘI LA ȘCOALA PROFESIONALA, 
NU SE VOR TINE CONCURSURI, ADMITEREA FACIN- 
DU-SE ÎN ORDINEA ÎNSCRIERII ȘI A VIZITEI MEDICALE 
PENTRU MESERIILE :

strungari, frezori-raboiori-mortezori, lăcătuși mecanici pen
tru industria construcțiilor de mașini, sculeri-matrițeri, ter- 
miști-tralamentiști, sudori, lăcătuși construcții metalice, ca
zangii, modelieri.

CONDIȚII DE ȘCOLARIZARE ȘI ÎNSCRIERE :
— Pentru elevii din treapta I de liceu, școala asigură :
— CAZARE GRATUITA — în limita locurilor disponibile;
— TREI MESE ZILNIC — contra cost — la cantina în

treprinderii ;
— BURSE — pe tot timpul școlarizării — astfel :
— pentru 36% din elevi, burse acordate de MINISTERUL 

EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI ;
— pentru restul elevilor se asigură BURSE DE ÎNTRE

PRINDERE cu condiția angajării in uzină după terminarea 
treptei I de liceu, cu posibilitatea de a continua studiile 
liceale la cursurile serale ale școlii.

— Pentru elevii de la ȘCOALA PROFESIONALA, șco
larizarea este gratuită (îmbrăcăminte, masă, rechizite),

NECESARE ÎNSCRIERII SINT CELE 1ND1- 
PRESA CENTRALA 
ÎNSCRIERILE ÎNCEP

• Turnători formatori
• Forjori
• Curățitori
• Lăcătuși
a Strungari
• Sudori electrici și autogeni
• Electricieni
• Macaragii
• Mecanici loc.

• Cond. auto
• Tractoriști
• Manevranji
• Acari
• Zidari
• Tîmplari
• Dulgheri
• Necalificați

SECRETARIATUL ȘCOLII SAU LA TELEFON: 31 48 11.^__ |

ACTELE
CATE JN 
TEHNICE. 
NIE 1974.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

PENTRU LICEELE 
LA DATA DE 9 1U-

SE DAU ZILNIC LA

AAuncitori necalificați, p'entru meseria de forjor și curăți- 
tor pentru sectorul cald, vîrsta 18 ani împliniți sau cu ar
mata făcută pînă la 45 ani. Studii minime 4 clase elemen
tare, primesc o retribuție de 1 326 lei lunar.

întreprinderea mai recrutează muncitori necalificați, pen
tru calificare cu participare în producție, în meseriile :

Strungari : 7-8 clase
Sudori electrici și oxigaz : 7-8 clase
Frezori : 7-8 clase
Găuritori-filetatori : 4-8 clase
Turnători-formatori : 4-8 clase

),
Condițiile de înscriere pentru calificare la forma cu parti

cipare în producție: se primesc tineri cu vîrsta 18—40 ani, 
exceptînd persoanele născute în 1954—1955 — retribuția 
■— 1051 lei lunar, în timpul școlii (6—8 luni).

Întreprinderea asigură cazare în cămin și masă contra 
cost.

Acte necesare:
— certificat de studii, certificat naștere, căsătorie, certi

ficat de naștere pentru copii — toate în copii nelegalizate 
și original.

— două fotografii (tip legitimație)
— adeverință de vaccinări.

Informații suplimentare la serviciul personal și pregă
tirea cadrelor, telefon: 43 04 40. interior 1856. 1704.

MOTOR 2 timpi, răcit cu aer
CAPACITATEA 50 cm’
PUTERE 4 C.P.
4 VITEZE
REZERVOR BENZINA 12 litri 
GREUTATE 85 kg
CONSUM BENZINA 2.5 I 100 km 
SARCINA MAXIMA 150 kg

— 2 persoane
POATE FI CUMPARATA 

ȘI CU PLATA ÎN RATE DE 
LA MAGAZINELE COOPE
RATIVELOR DE CONSUM.

■■■■
s

COOPERATIVA 
„CONSTRUCTORUL*4 

BUCUREȘTI»

î ANUNȚĂ
■
g înscrierea In treapta I de liceu a absolvenților clas 
g a VIII-a a promoției 1974 la următoarele meserii:

• ZIDARI ROSARI TENCUITORIJ • MOZAICARI FAIANȚARI
■ • DULGHERIJ • CIOPLITORI PIATRĂ
■ • PARCHETARI■

înscrierile se fac în perioada 9-20 iunie 1974, cu candida 
g ții din București ți din toată țara.

Pe perioada școlarizării elevii vor beneficia de burse în 
g valoare de 460 lei lunar.

înscrierile se fac pe baza cererii individuale și a fisei
■ medicale pe care candidații le depun în perioada mai sus 
* arătată la Liceul industrial de construcții nr. 1 din București, 
j Bd. Leontin Sălăjan nr. 12 sector 4.

■ Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la Serv
■ personal-învățămînt al cooperativei „Constructorul" din
■ București, str. Smîrdan nr. 30, sector 4 sau la telefon 
K 134711 int. 3, precum și la Liceu) industrial nr. 1, din Bd
■ Leontin Sălăjan nr. 12, sector 4, telefon 4343 90. - Tov. di- 
Ș rectoare ing. Eugenia Bălașa.
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di: peste iiDi uii:
ORIENTUL APROPIAT
• Dezangajarea continuă fără incidente • De 

clarațiile lui Kurt Waldheim
DAMASC 10 (Agerpres). — 

Pe înălțimile Golan, procesul 
de dezangajare continuă normal 
fără a se fi înregistrat pină in 
prezent incidente, a declarat Ru
dolf Stajduhar. purtătorul de 
cuvînt al Națiunilor Unite — 
relatează agenția MEN. Prima 
fază a procesului de dazangaja- 
re — a precizat el — se va în
cheia la 14 iunie, urmind ca 
la 26 iunie separarea trupelor 
celor două părți să fie definitiv 
terminală. Purtătorul de cuvint 
al O.N.U. a declarat, pe de altă 
parte, că reprezentanții sirieni 
și israelieni mențin un contact 
permanent prin intermediul 
unui reprezentant al O.N.U. în 
vederea aplicării prevederilor 
acordului de separare a forțelor.

Purtătorul de cuvînt a decla
rat, totodată, că generalul En- 
sio Siilasvuo, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U. in 
Orientul Apropiat, va face, in- 
cepind de la 11 iunie, o vizită 
la Damasc, unde, la fel ca la 
Tel Aviv, va examina cu oficia
litățile siriene progresul sepa
rării forțelor siriene și israelie- 
ne pe înălțimile Golan conform 
acordului de dezangajare.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat in ex
clusivitate rețelei americane de 
televiziune A.B.C., șeful statu
lui sirian, Hafez AI Assad, apre
ciază că acordul de dezanga
jare a forțelor militare siriene 
și israe’iiene se înscrie ca un 
prim pas important spre retra
gerea totală a Israelului din te
ritoriile arabe ocupate și spre 
recunoașterea drepturilor națio
nale ale palestinienilor. Viitoa
rea fază a negocierilor — a 
spus Assad — va fi dificilă, dar 
Siria va sprijini eforturile intre-

prinse la Conferința de Ia Ge
neva pentru realizarea păci:, pe 
baza Rezoluției 338 a Consiliului 
de Securitate.

Referitor 
palestinian 
Iordanului, 
declarat că 
este de competența palestinieni
lor, Siria urmind să sprijine o 
atare hotărire numai dacă e 
este luată de poporul pales': 
nian.

la crearea unui stat 
pe malul sting al 
președiniele sirian a 

această problemă

KHARTUM 10 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat agen
ției sudaneze de informații, se
cretarul general al Organizației 
Națiunilor Unite. Kurt Wald
heim, sosit la Khartum in ca
drul turneului său prin unele 
țări ale Orientului Apropiat și 
ale Africii de est. a reafirmat 
că acordul de dezangajare mii - 
tară siriano-israelian reprezintă 
un pas important in direcția 
realizării păcii in zonă, deși el 
nu înseamnă încă soluționarea 
definitivă a situației din Orien
tul Mijlociu. El a subliniat că. 
pină la atingerea scopului urmă
rit, mai trebuie depuse nume
roase eforturi, necesitind multă 
răbdare și perseverență.

Pe de altă parte, secretarul ge
neral al O.N.U. a precizat câ 
nu poate fi determinată cu pre
cizie data viitoarei reuniunii a 
Conferinței de la Geneva.

La Khartum. Kurt Waldheim 
a avut o întrevedere cu preșe
dintele sudanez. Gaffar Nume- 
iri, cu privire la actuala situație 
generală din Orientul Apropiat 
și din Africa. Marți, secretarul 
general al O.N.U. va părăsi ca
pitala Sudanului, indreptindu-se 
spre Mogadiscio, următoarea e- 
tapă a actualului său turneu.

CAMBODGIA : Un detașament al forțelor patriotice troversind un curs de apă în timpul 
unei acțiuni ofensive.
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• LA PADOVA, a avut Ioc 
din inițiativa Seminarului de 
limbă și literatură romăuă 
al Universității din locali
tate și a Cercului filologico- 
lingvistic padovan, cel de-al 
treilea colocviu de studii ro- 
mâno-italian. Au luat parte 
un grop de profesori români 
și italieni. Prin întreaga sa 
desfășurare, colocviul a cou- 
tribmt la mai buna cunoaș
tere a literaturii române in 
Italia, la continua apropiere 
dintre oamenii de cultură din 
cele două țări.

*

Primăria orașului Monse- 
lice. localitate situată in a- 
propierea locului unde s-a 
stins din viață Francesco 
Petra rea. a acordat prof. Eta 
Boeriu medalia de aur pen
tru traducerea poeziilor ma
relui scriitor renascentist

• LA CENTRUL universi
tar Mons. din Belgia, a avut 
loc. duminică, o manifestare 
consacrată Romăniei. A înfă
țișat aspecte din realitățile 
României contemporane de
putatul Robert Urbain, mem
bru al conducerii Partidului 
Socialist Belgian. Expunerea, 
însoțită de prezentarea unor 
filme despre țara noastră, a 
fost urmărită cu interes de 
un numeros public.

ȘEDINȚA GUVERNULUI FRANCEZ
1 s

• Drept de vot pentru tinerii de 18 ani • Anu
larea unei experiențe nucleare • Destituirea 
lui Jean-Jacques Servan Schreiber.

Luni dimineața s-au întrunit 
pentru prima oară, in ședință 
extraordinară. membrii noului 
guvern francez — miniștri și 
secretari de stat. Consiliul de 
miniștri a aprobat, între altele, 
un proiect de lege care acordă 
tineretului dreptul la vot de la 
virsta de 18 ani. în cursul șe
dinței. ministrul apărării a pre
zentat o comunicare asupra a- 
propiateior experiențe nucleare 
din Pacific.

Luînd euvîntul în fața Consi
liului de Minișțri, președintele 
Republicii, Valery Giscard d'Es- 
taing. a anunțat decizia sa de a 
anula — din motive de economie 
— una din exploziile prevăzute 
în cadrul acestor experiențe.

O LA PROPUNEREA PRIMU
LUI MINISTRU FRANCEZ, pre
ședintele Republicii, Valery 
Giscard d’Estaing. a hotărit 
destituirea Iui Jean-Jacques Ser- 
van-Schreiber. ministrul refor
melor in cabinetul format la 28 
mai.

A fost dat publicității un co
municat prezidențial in care se 
precizează că Servan-Schreiber 
a fost demis din funcție ca ur
mare a adoptării unei poziții 
..in contradicție cu principiul 
fundamental al solidarității mi
nisteriale". Agenția France 
Rresse relevă că Schreiber a ți
nut duminică dimineața o confe
rință de presă, pronunțindu-se 
împotriva reluării experiențelor 
nucleare franceze.

I

Delegația parlamentară
română la Moscova

intilnire la Sovietul

în drum spre țară, după vizita 
oficială făcută în Japonia, dele
gația Marii Adunări Naționale 
a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Miron 
Constantinescu, președintele 
M.A.N., s-a întîlnit la Kremlin 
cu A. P. Sitikov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem aî 
prilej 
mună 
nuare 
dintre

U.R.S.S. Cu acest 
s-a evidențiat dorința co
de a dezvolta în conti- 
relațiile de colaborare 

Marea Adunare Națională

Suprem al U.R.S.S.

a Republicii Socialiste România 
și Sovietul Suprem al U.R.S.S.

★
Luni seara, delegația s-a îna

poiat în Capitală. Pe aeroportul 
Otopeni, erau prezenți Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Aurel Vijoli, președin
tele Grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie între Ro
mânia și Japonia, de alte per
soane oficiale.

A fost de față Hamada Yasu- 
hiko. însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Japoniei la București.

Lucrările Consiliului Ministerial
al

Consiliul Ministerial al Orga
nizației Unității_ Africane, reu
nit în 
tinuat, 
dințe 
asupra

capitala Somaliei, a con- 
luni, dezbaterile, in șe- 
plenare și în comitete, 
punctelor înscrise pe

Lucrările 
Comitetului

Executiv
al F.M.T.D.

VARȘOVIA 10 — Cores
pondentul Agerpres. Gh. 
Ciobanu. transmite: Luni au 
inceput la Varșovia lucrările 
Comitetului Executiv al Fe
derației Mondiale a Tine
retului Democrat, consa
crate pregătirii Congresului 
F.M.T.D., ce urmează să aibă 
loc Ia sfîrșitul acestui an la 
Varna. Sint prezente dele
gații reprezentind 00 de or
ganizații de tineret din 34 
de țări. Din partea Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România este prezentă o- de
legație condusă de Vasile Ni- 
eoleioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Arestări 
la Pnom Penh
La Pnom Penh continuă 

arestările in rindu! stu
denților care au participat la 
recentele demonstrații de 
protest împotriva regimului 
lui Lon Noi. După cum 
transmite postul de radio 
Pnom Penh. in ultimele cinci 
zile au fost arestați peste o 
sută de studenți. care urmea
ză să compară in fața tribu
nalului militar.

„Federația Tineretului Comunist 
din Italia face apel la toate orga
nizațiile sale, la întreg tineretul 
revoluționar, democratic și anti
fascist, să se afle în primele rîn- 
duri în lupta pe care poporul ita
lian o duce împotriva provocărilor 
fasciste. Trebuie să contribuim cu 
toate mijloacele la succesul forțe
lor largi democratice ale țării".

Acesta este textul comunicatului publicat 
de către Secretariatul național al F.G.C.I. 
pentru mobilizarea tineretului democratic 
din Italia in lupta contra fascismului, in 
urma criminalului atentat -de la Brescia, al 
cărui rezultat a fost de șapte morți și peste 
90 de răniți. Reacția întregii opinii publice 
italiene a fost deosebit de viguroasă, cu a- 
tit mai mult cu cit provocările fasciste de a- 
cest gen nu urmăresc altceva decit crearea 
unei tensiuni care să paralizeze activitatea 
normală, să distrugă echilibrul politie, să 
lovească in instituțiile democratice ale sta
tului și toate acestea, in condițiile in care 
Italia traversează o perioadă destul de difi
cilă ca urmare a agravării situației econo
mice.

Apelul lansat de F.G.C.L a găsit un larg 
răsunet in rindu! tineretului italian. Astfel, 
in semn de protest față de acțiunile repe
tate ale organizațiilor neofasciste, elevii, stu
denții și corpul didactic an luat parte, a- 
lături de sutele de mii de oameni ai muncii, 
la greva generală de patru ore organizată pe 
întreg teritoriul țării in zina de 29 mai de 
către federația unitară a celor trei mari cen
trale sindicale. Școlile si universitățile an 
fost închise in acea zt Este <i nn semn de 
protest impetriva faptului că forțele extre
miste ș*-ao ales ■■ nenomârate riaduri. ea 
scenă * pcwvoearilor lor. universitățile. Tele
grame și declarații de prates* au fost adre-

TINERETUL LUMII

Tinerii italieni
împotriva 

provocărilor 
neofasciste

sate guvernului de către numeroase organi
zații democratice, sindicate, consilii comu
nale.

In rezoluția adoptată la încheierea lucrări
lor Plenarei C.C. și Comisiei Centrale de 
Control ale P.C. Italian, se arată că atenta-

După aflarea știrii cu privire la atenta
ta! comis de neofasciști la Brescia, mii de 
stvdenți au participat la demonstrații de 
protest.

tul de la Brescia a evidențiat gravitatea pe
ricolului fascist și a adus pe primul plan 
problemele apărării democrației. De aseme
nea, tot ca urmare a celor...............
Brescia, guvernul — după o 
traordinară a Consiliului de 
decis să înființeze o unitate 
luptă contra terorismului. Pe „„ <ui« paur, 
Camera Deputaților a aprobat cu 213 vo
turi contra 9 un proiect de lege care vi
zează sporirea numărului forțelor de ordine 
cu 5 000 de oameni.

Care sint mișcările și organizațiile ce se 
dedau la astfel de atentate în cadrul așa- 
numitei „strategii a tensiunii" ? Sint or
ganizații neofasciste, sprijinite de ..patro
natul negru", recurgînd, pentru sporirea 
fondurilor, și Ia sistemul răpirilor de per
soane (in ultimii 14 ani, în Italia au fost 
răpite 332 de persoane, dintre acestea au 
1'ost eliberate prin răscumpărare 320. pen
tru o sumă totală de 19 miliarde lire). Or
ganizații ca „Ordinea neagră" — conside
rată a fi cea mai puternică, avînd circa 
300 de membri — „Anul zero", „Echipele de 
acțiune musolineană" etc., organizează de 
ani de zile atentate cu bombe asupra se
diilor partidelor și organizațiilor democra
tice. provocări și violențe la adresa repre
zentanților acestor organizații sau aten
tate cu ocazia unor manifestații de masă 
cu caracter antifascist, cum s-a intimplat 
la Brescia.

Chiar după cele intimplate la 28 mai la 
Brescia, carabinierii și poliția au descope
rit în zonele de munte dintre Aquila și 
Rieti o tabără de antrenament a unei or
ganizații fasciste ce își propunea organiza
rea unui șir de atentate cu prilejul sărbă
torii naționale a Italiei de Ia 2 iunie. Un 
motiv in plus pentru ca guvernul să-și in
tensifice acțiunile în vederea descoperirii 
și pedepsirii responsabililor de actele de 
violență fascistă, răspunzind astfel voinței 
opiniei publice, chemării tuturor partidelor 
și organizațiilor democratice din țară, de a 
bara calea fascismului.

intimplate la 
reuniune ex- 
Miniștri — a 

specială de 
de altă parte,

u.
ordinea de zi. Au fost trecute 
în revistă stadiul și evoluția 
mișcărilor de eliberare naționa
lă pe continentul african, con
solidarea unității și diversifica
rea cooperării economice, fi
nanciare și tehnice între țările 
membre ale O.U.A., colaborarea 
dintre țările africane și arabe 
precum și alte probleme din 
sfera de activitate a O.U.A. 
Participanții au examinat, in ca
drul reuniunilor de luni două 
rapoarte ale Comitetului elibe
rării al O.U.A. cuprinzind reco
mandări în vederea consolidării 
unității țărilor africane în lupta 
pentru cucerirea deplinei inde
pendențe politice și economice a 
continentului. In cadrul Comi
siei politice au fost examinat^, 
de asemenea, documentele prii 
vind situația din Rhodesia ți 
Republica Sud-Africană, subli- 
niindu-se necesitatea sporirii 
ajutorului O.U.A. pentru mișcă
rile de eliberare națională în 
lupta Împotriva regimurilor ra
siste și discriminării rasiale și a 
respectării stricte a embargou
lui instituit împotriva regimuri
lor de la Salisbury și Pretoria. 
Totodată, Comisia politică a 
adoptat propunerea delegației 
egiptene ca reprezentanții gu
vernului de la Pretoria să fie 
excluși de la activitatea tuturor 
organismelor internaționale și 
ale organismelor specializate 
ale O.N.U.

Paralel cu dezbaterile din co
mitete, miniștri de externe au 
continuat în ședințe plenare 
examinarea principalelor pro
bleme și definitivarea documen
telor care vor constitui obiectul 
dezbaterilor reuniunii la nivel 
înalt a Organizației Unității 
Africane, programată să încea
pă la 12 iunie tot la Mogadiscio.

o CONSILIUL DE SECU
RITATE al O.N.U. a recoman
dat luni, Adunării Generale să 
procedeze la admiterea Republi
cii Bangladesh în Organizația 
Națiunilor Unite. Cererea Repu
blicii Bangladesh va fi exami
nată de Adunarea Generală în 
cursul viitoarei sale sesiuni, 
care va începe la jumătatea lu
nii septembrie.

• POTRIVIT ULTIMELOR 
DATE OFICIALE publicate 
la Lima, un număr de 20 de 
mici localități evacuate an
terior de autoritățile perua
ne au fost complet distruse 
de furia apelor riului Man
taro, scăpate din zăgazul for
mat. cu peste șase săptămini 
în urmă, prin prăbușirea a 
trei coline. După cum se a- 
preciază, lacul format pe Rio 
Mantaro se întindea pe o 
lungime de 29 de kilome
tri. în spatele unui baraj 
înalt de 260 metri, capacita
tea sa fiind de 600 milioane 
metri cubi.

Debitul de 10 000 metri 
cubi pe secundă atins de a- 
pele revărsate constituie un 
pericol deosebit de serios și 
pentru alte localități din cele 
cinei provincii străbătute de 
Rio Mantaro. De aceea, au 
fost luate măsuri urgente de 
evacuare a locuitorilor din 
zonă, decretindu-se, totodată, 
starea de urgență.

Rapoartele oficiale arată că 
nu au mai fost înregistrate 
victime omenești in ultimă 
perioadă de timp, dar că po
durile și căile de acces sint 
incâ impracticabile; culturile 
agricole sînt total compromi
se în urma inundațiilor și a- 
lunecărilor de teren de la 25 
aprilie a.c. Pagubele au fost 
estimate la circa 6 milioane 
dolari, bilanțul pierderilor u- 
mane de la acea dată ridi- 
cîndu-se la 450.

Demisia
În tratativele 

cu S.U.A., Republica 
Panama dorește 

rezultate concrete
La actualele tratative cu Sta

tele Unite privind viitorul sta
tut asupra Canalului Panama și 
zonei adiacente, Republica Pa
nama este preocupată de obți
nerea unor rezultate concrete, a 
subliniat, intr-un interviu acor
dat ziarului „Jornal do’ Brasil", 
ministrul de externe panamez. 
Juan Antonio Tack. Vom nego
cia. a spus el, atit timp cil va 
fi necesar pentru a asigura în
deplinirea obiectivului nostru 
privind reintegrarea politică, 
economică și culturală a așa- 
numitei Zone a Canalului in ca
drul teritoriului național.

Stabilirea intr-o parte a teri
toriului panamez, cunoscut sub 
denumirea de Zona Canalului, a 
unei administrații străine și se
pararea acestei regiuni de rec
tul țării a avut pentru panama 
consecințe negative nu numai 
de ordin economic, dar și cul
tural. social și politic — c>us 
Juan Antonio Tack. Beneficii’® 
pe care economia panameză le 
realizează din taxele legate de 
funcționarea canalului reprezin
tă in prezent 28 la sută din pro
dusul național brut.

guvernului
italian

R. ȚEPEȘ

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

• ÎN CAPITALA UNIUNII 
SOVIETICE au inceput lucrările 
Conferinței internaționale pentru 
problemele- viitorului, ce se des
fășoară sub egida Institutului 
O.N.U. pentru problemele teh
nologiei și resurselor (Unitar).

Din România, la lucrări ia 
parte Mircea Malița. ministru 
secretar de stat la Consiliul de 
Stat, profesor la Universitatea 
din București.

Incidente tragice în 
Africa de sud

• CEL PUȚIN DOI MINERI 
DE CULOARE au fost uciși, și 
alți patru grav răniți in cursul 
ciocnirilor de duminică dintre 
cele citeva mii de muncitori ne
gri de Ia mina auriferă ..Har
mony" din Orange (Africa de 
Sud) și poliția sud-africană, care 
a deschis focul asupra lor.

• DELEGAȚIA DE ACTI
VIȘTI AI P.C.R.. condusă de 
Ilie Morodan, secretar al Comi
tetului județean Timiș al P.C.R., 
care, la invitația C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, a întreprins 
in zilele de 6—10 iunie o vizită 
in schimb de experiență în a- 
ceastă țară,, a fost primită, luni,

la C.C. al P.C. din Cehoslova
cia de V. Bezel, șeful secției 
industrie, transporturi, construc
ții și servicii publice a C.C. al 
P.C.C. A fost de față ambasa
dorul Romăniei la Praga. Teo
dor Haș.

Lărgirea guvernului 
belgian

• LA BRUXELLES s-au in- 
cheiat cu succes negocierile con
sacrate lărgirii guvernului bel
gian. După cum informează a- 
genția Reuter, la negocieri au 
participat reprezentanți ai gu
vernului minoritar, alcătuit de 
social-creștini și liberali, precum 
și reprezentanți ai Partidului 
valon al muncitorilor, condus de 
prof. Francois Perin. Potrivit a- 
cordului intervenit, cele frei 
partide vor elabora in zilele ur
mătoare un program guverna
mental comun.

Noul guvern, a cărui compo
nență urmează să fie anunțată, 
este majoritar. El deține 115 din 
cele 212 mandate ale Camerei 
Reprezentanților.

Primul ministru. Leo Tinde- 
mans. trebuie să supună acordul 
intervenit regelui Baudouin, 
precum și organelor de condu
cere ale celor trei partide.

**’T

R.P. ALBANIA : Noua stafie de pompare din localitatea HoX' 
hare, districtul Fieri.

• IN CADRUL PRIMEI RE
UNIUNI a Partidului Laburist 
Australian, de guvemămint, or
ganizată după alegerile din 18 
mai, Gough Whitlam a fost ales 
lider a! partidului, răminind. in 
consecință, șef al guvernului.

La Bruxelles s-a deschis, I 
luni, cel de-al 12-lea salon I 
internațional de material di- 

j dactic. Participă un număr 
de 28 de țări. România este 
prezentă cu un stand in ca- I 
re sint expuse realizări ale j 
cadrelor didactice și specia
liștilor din intreprinderile de 
material didactic.

La inaugurare, standul ți- I 
rii noastre a fost vizitat de 
Antoine Humblet și Herman 
de Croo. miniștri ai educa- , 

| ției naționale.
A fost de față ambasado- i 

Irul Romăniei la Bruxelles. ' 
Alexandru Lăzăreanu.

• AGENȚIA A.C.T.C. anunță 
că președintele R.P.D. Coreene, 
Kim Ir Sen, împreună cu soția, 
a primit pe medicul Cornelia 
Păunescu și pe soțul acesteia, a- 
flați ca oaspeți in R.P.D. Co
reeană. Au fost prezenți Pak 
Myeung Bin. ministrul sănătății 
publice, și Dumitru Popa, am
basadorul României în R.P.D. 
Coreeană.

Președintele Kim Ir Sen. îm
preună cu soția, i-a reținut pe 
oaspeți la dejun.

• GUVERNUL REVOLUȚIO
NAR PROVIZORIU al Republi
cii Vietnamului de Sud și Re
publica Malgașâ au stabilit re
lații diplomatice — a anunțat, 
la Mogadiscio. Nguyen Thi Binh, 
ministrul de. externe al G.R.P. 
a! R.V.S.. vorbînR in fața parti- 
cipanților la sesiunea Consiliu
lui ministerial al’Organizației U- 
nității Africane. La această se
siune din capitala somaleză, 
Nguyen Thi Binh este prezentă 
ca invitat de onoare.

Miguel Angel Asturias a 
incetat din viață

• SCRIITORUL GUATEMA
LEZ Miguel Angel Asturias, la
ureat al Premiului Nobel pen
tru literatură, a incetat din via
ță la Madrid, in virstă de 75 de 
ani. In Urmă cu citeva săptă
mini. el fusese internat la spi
talul ..Conception" din capitala 
Spaniei, fiind suferind de o boa
lă a căilor respiratorii.

Miguel Angel Asturias a ob
ținut Premiul Nobel pentru lite
ratură in anul 1967, pentru an
samblul operei sale. In ultimul 
timp, lucra la un roman cu pu
ternic caracter autobiografic, in
titulat „Dos veces bastardo" 
(,,De două ori bastard").

ROMA 10 (Agerpres). — Gu
vernul italian a demisionat, luni 
seara, ca urmare a divergențelor 
survenite in sinul coaliției — 
formată din partidele Democrat 
Creștin, Socialist și Socialist 
Democratic — in problema mă
surilor necesare pentru amelio
rarea situației economice. Po
trivit observatorilor politici din 
Roma, primul ministru Mariano 
Rumor a luat această hotărire 
după refuzul miniștrilor socia
liști, sprijiniți de federația celor 
trei mari centrale sindicale, de 
a aproba o serie de inițiative 
guvernamentale calificate ca fi
ind de natură sâ lovească in in
teresele oamenilor muncii.

• DUPĂ CUM ANUNȚA un 
comunicat oficial publicat ia 
Rangoon și reluat de agenția 
France Presse. in Birmania s-au 
produs. în ultimele zile, inciden
te intre muncitorii din zona in
dustrială a capitalei țării și for
țele armate. Incidentele s-au 
soldat cu moartea a 22 de civili 
și cu rănirea a 73 de persoa
ne, dintre care 13 sint membri 
ai forțelor armate.

• VICTOR SAUDE MARIA, 
comisar de stat pentru afacerile 
externe și vicepreședintele Con
siliului de Miniștri al guvernu
lui din Guineea-Bissau, a infor
mat, la 9 iunie. Consiliul Mi
nisterial al Organizației Unității 
Africane că negocierile cu gu
vernul portughez vor Ii reluate 
la 13 iunie, la Alger, relevă 
agențiile TASS și Reuter.

• ECHIPE DE AJUTOR ți 
altele de evaluarea pagubelor 
au intrat in acțiune, duminică, 
după ce puternice tornade s-au 
dezlănțuit, simbătă, asupra sta
telor Oklahoma și Kansas 
(S.U.A.). lăsind in urma lor 20 
morți, circa 200 răniți și pagube 
materiale in valoare de milioa
ne de dolari.
Un balotaj... perfect!

• REZULTAT NEPREVĂZUT 
în alegerile pentru desemnarea 
noul primar al comunei elve
țiene Alpnach : după mai multe 
verificări meticuloase, s-a stabi
lit că, într-adevăr, cei doi can
didați la postul respectiv obținu
seră fiecare exact cite 603 vo
turi.

In consecință, cei 1 206 de ale
gători ai comunei se vor pre
zenta din nou la urne la 23 iu
nie.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

Un oraș dintre acelea care 
te fascinează prin dimensiunile 
sale spirituale - acesta este 
Leipzigul. Turistul parcurge, de 
fapt, un drum de istorie.

Oraș multisecular așezat la 
răscrucea unor importante 
drumuri comerciale și căi de 
comunicații a favorizat dez
voltarea economică, dar în a- 
celași timp a cunoscut și vre
muri de restriște. Orașul a răz
bătut prin furtunile istoriei, ră
nile vindecîndu-se prin efor
turi umane neprecupețite. As
tăzi, Leipzigul are proporțiile 
unui oraș modern, în plină as
censiune pe verticală. Trecu
tul este evocat c.u mîndrie, pre
zentul este făurit prin muncă.

Orașul are 808 ani. Și tot 
de 808 ani, aici se organizea
ză celebrele tîrguri internațio
nale, în două ediții anuale - 
primăvara și toamna. Zeu! 
Mercur pare a fi părintele 
Leipzigului. Pentru a ne da 
seama de dimensiunile acestei 
reuniuni comerciale, de volu
mul exponatelor cu care intră 
în competiție zeci de țări de 
pe tot mapamondul, vom ară
ta că în decurs de 24 de ore 
prin gara din Leipzig intră și 
ies, în perioada tîrgului, 4 000 
de garnituri de trenuri. Aceas
ta ne obligă să prezentăm ga
ra, ea însăși un important o- 
biectiv economic și... turistic. 
Identică cu cea din Milano, 
gara centrală din Leipzig este 
un adevărat monument arhi
tectonic cu cupolele sale înal
te și cu multele peroane - 26 
principale și 11 anexe, avînd 
360 de metri lățime.

Reporterul semnalează fireș
te și alte locuri de popas, pe 
care vizitatorul străin le caută 
cu interes. Trebuie neapărat să 
petreci o seară la Auerbachs 
Keller, o celebră berărie și vi- 
nărie adăpostită în pivnițele 
de sub vechile clădiri din cen
tru, construite în stilul Renaș
terii, Un local pe care-l caută, 
îndeobște, tinerii. De mult, la 
începutul secolului al XVI-lea, 
un oarecare doctor Stromet 
din Auerbach a înființat aceas
tă pivniță de vinuri care a în
ceput, cu timpul, să fie foarte 
frecventată de o lume colora
tă. Așa se face că într-o zi și-a 
făcut apariția un magician, 
ghicitor și cititor în stele... Era 
doctorul Faust despre care se 
credea că are legături cu du
hurile rele. După o sută de ani 
patronul care-l urmează pe 
Stromer are ideea năstrușnică

să picteze pe pereții pivnițelor 
scene din viața lui Faust. Au 
trecut anii și, într-o zi, un stu
dent, privind îndelung picturile 
- una îl reprezenta pe Mefisto 
ieșind din butoi — a început să 
scrie, chiar aici, opera care a- 
vea să devină celebră in toa
tă lumea... Acel tînăr era 
Goethe, iar opera se numește 
Faust I

Multe alte clădiri și case din 
Leipzig sînt legate de nume ce-

Am lăsat la urmă un alt a- 
tribut al orașului sau, mai e- 
xact spus, prezența cea mai 
vie, mai activă : tinerețea. 
Leipzigul este un oraș al tine
reții. Universitatea are o ve
chime de o jumătate de secc'j 
Zeci de mii de tineri din in 
treaga țară, la care se mai a- 
daugă și cîteva mii de stud?nți 
din alte 40 de țări, transformă 
Leipzigul într-un imens amfitea
tru. Există, aici, facultăți și sec-

Leipzig: 
semnele timpului

lebre din istoria omenirii, a 
culturii universale. Dintre a- 
cestea face parte „Thomaskir- 
che", unde și în zilele noastre 
poți asculta, ca odinioară, 
concerte de muzică clasică, așa 
cum ascultau contemporanii lui 
Schumann, Wagner, Bach - 
capodoperele acestor genii ale 
artei sublime. Și astăzi își des
fășoară, aici, activitatea re
numitul cor de copii, înființat 
de Bach, care a fost organist 
și dirijor al corului 27 de ani, 
legîndu-și numele de cel al 
orașului.

ții de toate profilele. Avalan
șa spre studiu și cercetare a 
determinat construirea unei 
clădiri noi. Inaugurată în toam
na anului trecut, odată cu des
chiderea cursurilor, noua Uni
versitate este clădirea cu cele 
mai largi spații - numai săli de 
predare sînt 3000 - și, în ace
lași timp, clădirea cea mai 
înaltă care domină orașul : 
142 m înălțime. De sus, de la 
cafe-barul studenților, am con
templat panorama superbului 
oraș învăluit de culorile asfin
țitului.

VASILE CABULEA
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