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școlară IN FIECARE MINUT, FIECARE
Brigăzi

de muncă
patriotică

ale elevilor
, Informațiile pe care le deținem spun că pentru această vacanță au fost mai bine puse la punct detaliile muncii patriotice, că ideea de folosire a unei părți din vacanță pentru muncă va fi mai bine servită. S-a creat și va trebui dezvoltat — in continuare — un curent de opinie potrivit căruia organizația U.T.C. a clasei iși păstrează componența și in vacantă, timp de 3—4 săp- tămini,,1 ce‘ sub denumirea de „brigadă a muncii patrioti- în unele locuri s-a și anticipat o întrecere ...pentru cea mai bună brigadă de muncă a vacanței 1974.Va fi, cu adevărat, o mîn- drie pentru raporta că au muncit, beneficiarii au fost miți de contribuția lor. pentru a ajunge la acel bilanț lăudabil, rîvnit, se cere o bună organizare a muncii: stabilirea concretă a obiectivelor de elevilor, eu nelor locale colaborare invățămint. să asigure o judicioasă utilizare a tuturor hrigadierilor-elevi în realizarea unor sarcini economice concrete.Vom străbate o vacanță pe care elevii o doresc valorificată Ia maximum. Nici o oră petrecută pe șantiere, în industrie și agricultură, în silvicultură și la școli, pentru pregătirea tuturor condițiilor in vederea noului an de invățămint, să nu fie pierdută, munca lor să fie eficientă. Foarte multi vor fi acei elevi care vor trăi viata de șantier, fie pe șantierele naționale, cum este cel organizat la Pietrișu- Răzmoiești, județul Ilfov, ori pe șantiere locale. Organizatorii muncii patriotice trebuie să fie pregătiți să răspundă și unor cerințe o- perative, in funcție de necesitățile locale, pregătind echipe de elevi care să sprijine unitățile agricole in perioadele de vîrf ale campaniilor. ori propriile școli, dacă acestea au nevoie de elevi la lucrări de construcții, amenajare de ateliere, laboratoare, precum și la alte lucrări specifice sezonului de vară. Numeroase acțiuni locale vor fi declanșate cu siguranță. Ia inițiativa elevilor.De asemenea, la sat. acolo unde elevii se vor afla în vacanță, ei se vor simți mobilizați să muncească tiv alături ___  ___alături de tinerii comunelor și. totodată, vor reacționa prompt in fața acelora care se consideră fără obligații, eschivindu-se de la muncă.Toate aceste aspecte trebuie dezbătute de către elevi încă înainte de ultima zi de curs. — dacă încă n-au făcut-o — în adunări generale U.T.C.Vacanta de vară debutează sub genericul mobilizator ..Nici un elev de virstă ute- cistă să nu rămină in afara brigăzilor de muncă patriotică". Așa că le vom auzi curînd cîntecul de brigadier, care-i va însoți spre locurile de muncă, ii vom vedea la treabă.
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• COLECTIVUL I ZINEl MECANICE DE MATERIAL BILANȚ DIN CLUJ a realizat aa ava» 4e 2â4 âe zile
dat țârii ud plus de producție in valaare de 187 mili-• PETROLIȘTII SCHELEI ȚICLENL una dintre principal-Ie unități de pro- dncție ale Combinatului industrial al petrolului Tg. Jiu, *.-au indepiir.it cu aproape >apte luni mai devreme an- ga.arac.-.tele anuale. Ei au :n#cris in situațiile economice o producție marfă suplimentară de peste 2 milioanespor inregistrat in condițiile depășirii cu 2.7 la suta a productivității muncii ți reducerii cheltuielilor ma- tenale sub nivelul planificaL• CONSTRUCTORII BU-

CUREȘTENI au încheiat cea de-a cincea lună a acestui an cu un bilanț favorabil. Comparativ eu aceeași perioadă a anului trecut, ei au realizat lucrări suplimentare in valoare de 1.66 miliarde lei. depășind indicatorii de plan cu 4,6 la sută.în cursul lunii trecute, mai devreme deeît era prevăzut, a intrat în funcțiune parțial o nouă capacitate aflată in construcție la întreprinderea de aparate electronice de măsură și control. Totodată, utilaje în valoare de peste un miliard Iei. necesare echipării noilor obiective industriale bucureștene, au sosit de la beneficiari.

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

MAȘINĂ SĂ LUCREZE 
CU ÎNTREAGA CAPACITATE I

In orele de vîrf ale producției, la întreprinderea 
București

în cițiva ani întreprinderea de mecanică fină din Capitală și-a dublat capacitatea. Dar dezvoltarea acestei importante unități economice continuă in același ritm. Doar peste citeva luni va intra in funcțiune incă o hală. Pentru a satisface nevoile tot mai mari de scule și aparatură de măsură șt control ale industriei noastre. întreprinderea a fost dotată cu utilaje de inaltă precizie, cu mașini modeme de mare complexitate. Dar sint folosite aceste utilaje la întreaga lor capacitate ? Este valorificat productiv Răspunsul l-am aflat nă cu fotoreporterul, prin principalele secții ale unității.Aflasem in prealabil că pe durata primelor 5 luni indicele de utilizare a mașinilor s-a menținut sub 65 la sută, cu toate că trebuia să ajungă, conform planului, la 76 la sută. Cum se explică această diferență ?La secția strungăria a seeto- . ’•ului T mașiniledin plin. La primă vedere nu se observă nici o neregulă. O privire mai atentă descoperă insă citeva strunguri oprite, în așteptarea muncitorilor care le-au părăsit, pentru ..citeva" clipe. „Probabil au terminat un lot ds piese și s-au dus cu ele la controlul de calitate, încearcă o scuză maistrul Ion Soare. Sau le lipsesc niște scule și au plecat să și le procure". Și maistrul are. desigur, dreptate. Numai că aceste variante arată
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din plin oounțialul al întreprinderii 7 la această întrebare trecind. ieri, impreu-

de mecanică fina
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funcționează

sa lucraxr schimburi' Ion Soare.Acceptăm apoi propunerea luiGheorghe Bubu, locțiitorul se cretarului U.T.C.. și il insoțim in raidul obișnuit pe care il fac" zilnic prin secții cite un mem bru al comitetului U.T.C. pentru a vedea, pe viu. cum sint folosite și ingrijite mașinile, dacă a apărut vreo abatere de la disciplină. Constatările sint transcrise operativ, la gazetele de perete, „Tineretul și producția". prezente aproape in fiecare atelier.Intrăm in atelierul de scule, dispozitive și matrițe. Tinerii de aici sint disciplinați intr-adevăr, nu lipsește nici unul nemotivat. numai că sint prea puțini. încercăm să numărăm mașinile oprite, la care nu lucrează că nimeni, dar renunțăm pentru sint prea multe. Dintr-o li-
I. MORARU

Filatura de mătase naturală, Lugoj. Utecista Maria Kavai, frun
tașă în producție, model în comportare.

Foto: GH. CUCV
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AXUL XXX Sentimentul

NICOLAE CEAUȘESCU
• Carlos Rocha, membru al Comitetului Director al Mișcării 

Populare pentru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.)

pnsm» iâ 12 hkx pe Carwos iior*w sKVbra al□kreooe al M-șcai.. PvpsUre pe-——u zuxxraiea Aagole. xSLP-L—AJ. care, ia :tația C C. a- P.CJL face o v-zttă m țaraLa prxnire a parLctpat Wsa- rășx— yelar. .Aaarex. sevretar ai C.C. al P CR.A fost peereez de ademenea. Axwoo dos Sar. tos rranța. cnemxxu «_ C-C al 5LP.L.A, re- jrezer.tastui permar.er.t al acestei «egarrzațu la București.Carios Rocra a uansm.ș Uxva- -ăj.. n Nscouâe Caau9escu un cââturos salut dxr. parteapcvș<rd.r'.elui MPL A„ dr. Ago- -c.. Neta, a imxeg*. conducen a Migcâeu. pcșgct-m ț urări ce not wire etc popoeuLux român în opera de coostnxxre a societății socialiste midtualcral dezvnî țațe. Touxiata. el a exprimat sen- umer.tde de sumă ți recunoț- txr.ță pre.t— .ca ale poporuiut ar.— g*..ez țeniru sprtjxr.ul politic, moral și material multilateral a- curcat in permanență de către P.C.R.. de întregul popor român, luptei de eliberare națională din Angola, ca ți celorlalte popoare subjugate, care sint hotărite să lichideze .dominația colonială.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită președintelui M.P.L.A, dr. Agostinho Neto, celorlalți membri ai conducerii M.P.L.A., poporului angolez, un cordial salut și urări de succes deplin in lupta de eliberare națională, -pentru -obținerea-At- mai—grab- . nică a victoriei in lupta popu-

larâ contra dominației străine, pentru constituirea Angolei ea stat național, liber și independent, in conformitate cu voința și aspirațiile legitime ale poporului angolez.In cadrul întrevederii s-a constatat cu satis facție evoluția mereu ascendentă a relațiilor de prietenie și solidaritate dintre P.C.R. ți M.P.L-A. ți a fost exprimată dorința de a -se acționa și pe viitor pentru dezvoltarea multilaterală a acestor relații, in interesul popoarelor român și angolez, al cauzei păcii și progresului general.De ambele părți s-a evidențiat necesitatea unirii pe scară națională a tuturor forțelor de eliberare națională, factor de importanță -esențială in- atingerea o- biectivelor vitale ale populației
• Reprezentanții Uniunii 

Oficiale de TurismPreședintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit, miercuri, 12 iunie, pe Georges Faddoul. președintele Uniunii Internaționale a Organismelor Oficiale de Turism, și Robert Lonati, secretar general al U.I.O.O.T., participant la cea de-a 98-a sesiune a Comitetului Executiv al U.I.O.O.T., care se desfășoară Ia București.La întrevedere a fost de față Ion Cosma, ministrul turismului.Președintele Nicolae Ceaușescu s-a întreținut cordial cu oaspeții asupra unor aspecte ale activi-

Internaționale

tății desfășurate de U.I.O.O.T., in contextul evidențierii importanței turismului ea mijloc de comunicare intre oameni, de cunoaștere a valorilor materiale și spirituale ale umanității, de apropiere și înțelegere între popoarele lumii, în promovarea cauzei păcii.In numele U.I.O.OÎT., președintele acestui organism a dat o inaltă apreciere politicii externe a României, contribuției țării noastre la activitatea turistică pe plan internațional. 'în timpul discuției a fost rele-
„ETAPA TIRGOVIȘTE"

a oțelului românescAcum tate de _ .sura orașul, așternut la poalele sale, din înălțimea turnului Chindiei, cu aer protector și grav. Nimic. în orașul adumbrit de castani, nu lăsa să se creadă că, în curînd, nu se va mai putea vorbi despre „cetate", fără să se precizeze care cetate. Supremația trinelor ziduri sfirșit....Cetatea cea înconjurată de . duri de apărare. La drept vorbind, nu are incă nici ziduri împrejmuitoare. Drumul spre ea ii deschide însă larg un pod intins ca un arc nervos, de oțel și beton, deasupra șoselei dul nu se mai ridică — vremurile de glorie ale cetăți — odată cu lăsarea . Acum, privirea are pe se rezeme. Cele două oțelării

cițiva ani. vechea ce- scaun a- Tirgoviștei mă-

absolută a base apropia detînără nu mai e șanțuri sau zi-
Și Po- ca in vechii nopții, ce să

pion ier ia ikxv'

„Marșul victoriei"
In primăvara anului 30 de istorie nouă, țara și-a sărbătorit pruncii, trăia ora cinci toți ochii erau ațintiți cu admirație spre cea mai tinără generație, suflet de dede care se îngrijește cu de mamă. înmugurită cu 25 ani în urmă, pionieri a Făt Frumos, triei noastre fundă aproape cu pionieriei. Aș putea afirma că, intr-un fel sau altul, întreaga națiune a trăit, in această perioadă, visele și împlinirile cravatelor roșii : bunicii au avut nepot) cu cravate roșii, părinții au avut sau au copii cu cravate roșii, mai tinerii părinți au avut înșiși cravate roșii, a- dolescenții au purtat pină <t“ curînd cravate roșii, iar in jurul nostru, acum, vedem la tot

organizația crescut precum Tinerețea pa- libere se con- maturitatea

pasul purtători ai cravatelor roșii. Aceștia din urmă sint f«- riciții beneficiari ai anului jubiliar. ei vor duce torța aprinsă pe cel mai înalt pisc al României, precum le este rezervată numai aleșilor flacăra olimpică. Cu ce se prezintă, ce raport dau ei partidului la a- ceastă sărbătoare națională ? Răspunsul se poate întinde pe foarte multe pagini, dar am să-l sintetizez prin cuvintele rostite de ei, ca pe un jurămînt : CULTUL ÎNVĂȚĂTURII, CULTUL MUNCII, CULTUL PATRIE1 ' Toate la un loc înseamnă noblețea copilăriei, largi orizo”- luri de vis. treaptă de educație, conștiința utilității in societate.
VALENTIN HOSSU-LONGIN

(Continuare în pag. a V-a)

patriei
Opinii de

CEZAR BALTAGelectrice. OE-1 și preună cu forja, tonuri de arămiu centrul cetății, -iar apă veghează întinderea cu veleități Totul ideea nărui giner aparține oțelurilor aliate și înalt aliate, solicitate cu insistență de industria constructoare mașini. Gțelăria

OE-2, im- formează in și albastru turnul dede modernă Chindie, a fost conceput in de calitate, ne spune ti- director de producție, in- Victor Mihu. Viitorul

profilată pe acest gen de producție. In epopeea oțelului. Tir- goviște va Hunedoarei, roșu, și va superioară :nobiiat".Intilnireacitadelă a specialiștilor

prelua experiența Reșiței. Oțelului constitui o etapă „etapa oțelului in-cu cea mai nouă oțelului a prilejuit o profundă in-
MONICA ZVIRJINSCHIdeTirgoviștei este

din Angola, pentru folosirea condițiilor favorabile existente în prezent in vederea dobîndirii independenței naționale depline..Tovarășul Nicolae Ceaușescu a reafirmat sentimentele dc deplină solidaritate militantă ale P.C.R. cu lupta dreaptă a poporului angolez și a rugat pe oaspete să transmită conducerii M.P.L.A. asigurarea fermă că Partidul Comunist Român. Republica Socialistă România, vor sprijini in continuare cauza justă a eliberării Angolei. ii vor acorda întregul sprijin material, politic și diplomatic, pentru obținerea cit mai rapidă a victoriei.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială, prietenească.
a Organismelor

vat cu satisfacție aportul României la transformarea U.I.O.O.T. intr-o organizație mondială de turism cu caracter interguverna- mental. rolul actualei sesiuni de la București in concretizarea a- cestei idei.Oaspeții au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu calde mulțumiri pentru sprijinul acordat. de statul român bunei desfășurări a sesiunii de la București. precum și pentru posibilitățile create participanților de a cunoaște nemijlocit realizările poporului român.
9 Ministrul tehnologiei și cercetării științifice din Indonezia

(Continuare în pag. a V-o)

Expresie a eu-lui individual, 
care însă nu poate fi înțeles în 
afara matricei în timp și spațiu 
a eu-lui național, a noțiunii de 
patrie, poezia este manifestarea 
cea mai pură a spiritualității 
unui popor. Intr-un anume sens, 
orice mare operă poetică, în 
măsura în care se constituie ca 
atare și intră în patrimoniul spi
ritual al națiunii, iar uneori, cîș- 
tigînd o circulație din ce în ce 
mai întinsă, se adaugă tezaurului 
culturii mondiale. Orice mare 
operă poetică așadar este un act 
patriotic intrinsec, un act de 
participare la cultura țării tale, 
de autosedimentare în solul se
cular al conștiinței naționale. In 
afară de aceasta există însă și o 
poezie care își alege în mod ex
pres. ca obiect de contemplație 
lirică, sentimentul, indicibil în 
dulceața sa, al iubirii de patrie.

Sentimentul patriei este o rea
litate subtilă și profundă a su
fletului omenesc, realitate per
fect convertibilă la poezie, con- 
finind adică in esența sa, acei 
indice de inefabil, absolut indis
pensabil adevăratului lirism. Va
loarea sa simbolică și filozofică, 
semnificația de noblețe milenară 
pe care o are. legătura pe care 
o stabilește intre eu-l individual 
și cerul statornic al unui spațiu 
și timp specific, toate acestea 
dovedesc in ce deplină măsură 
sentimentul iubirii de țară este 
încărcat de latența lirică de cea 
mai inaltă calitate, transformabi- 
lă, în retorta spirituală a mari
lor genii, 
nifestă.

Istoria 
fine acest

Președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. a primit miercuri pe Sumitro Djojohadikusumo, ministrul tehnologiei și cercetării științifice din Indonezia, care face o vizită în țara noastră.La primire a luat parte loan Ur.su. președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.Oaspetele a fost însoțit de Mohamad Achirul Aen, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Indoneziei la București.Exprimînd călduroase mulțumiri pentru onoarea de a fi pri

mit de șeful statului român, ministrul indonezian a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu, din partea generalului Suharto, ■președintele Republicii Indonezia. un cordial salut și urări de succes în conducerea țării spre prosperitate și noi progrese.Mulțumind. președintele Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită generalului Suharto cele mai bune u- rări de 'sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres poporului indonezian.Președintele Nicolae Ceaușescu

și ministrul indonezian au avut apoi un schimb de vederi in probleme ale relațiilor bilaterale. îndeosebi a celor economice și tehnieo-științifice, a- preciindu-se că există largi posibilități de dezvoltare a acestor relații1. A fost exprimată dorința comipiă de a se acționa pentru promovarea unei cooperări fructuoase româno-indo- neziene, in interesul celor două popoare, al cauzei păcii și înțelegerii în lume.întrevederea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.

în energia poetică ma-

literaturii române sus- 
adccăr, cu dovezi deo-

(Continuare in pag. a Il-a)

TIMPUL DE GÎNDIRE^I
Nu mai știu cine a spus că de la micile 

noastre decizii cotidiene pînă la marile ho- 
tărîri istorice, toate se iau intr-un singur 
moment, oricît de îndelung ar fi fost gin- 
dite mai înainte. Nici nu încerc să-mi amin
tesc însă, fiindcă nu autorul are importanță 
în acest caz, ci adevărul spuselor sale. 
Adevărul acesta este, desigur, plauzibil și 
la prima vedere chiar cuceritor prin inte
ligența paradoxului. Dincolo de el insă mă 
cam pune pe gînduri spontaneitatea impru
dentă către care îndeamnă implicit. O spon
taneitate care poate fi fotogenică la vîrsta 
copilăriei sau salvatoare în cazul unui ac
tor ce își uită la un moment dat replica, 
însă, poate fi profund dăună
toare atunci cînd de o anu
mită hotărîre depinde un în
treg șir de acțiuni menit să 
modifice ceva undeva.

O hotărîre, susține paradoxul, 
se ia într-un singur moment ; o singură clipă 
este deci suficientă pentru a spune cuiva 
sau tie însuți un „da" sau „nu". Rezultă, desi
gur subînțeles, că timpul de gîndire necesar 
pregătirii ei poate fi mai mult sau mai 
puțin neglijat, împins undeva într-un colț 
umbrit al memoriei, dacă nu chiar total ig
norat. Ar însemna, ducînd raționamentul 
pină la ultimele consecințe, că succesul unei 
decizii depinde nu atît de studiul și cerce
tările anterioare, cit de prezența de spirit 
dintr-un moment sau altul. Așa să fie ? Mă 
îndoiesc.

Mai înainte de a fi începutul u'nui proces, 
o decizie este ea însăși rezultatul altuia. 
Terenul pe care se naște necesitatea unei 
hotăriri este acela al observației directe, 
al acumulării de fapte și situații concrete,

D. MATALĂ

al raportării, apoi, a acestora la un nivel 
de generalizare capabil să ofere concluzii 
de sinteză, pentru ca toate la un loc să 
conducă firesc spre ideea introducerii unei 
cotituri. Nu schimbăm de dragul schimbării, 
nu luăm niciodată hotărîri pentru a ne afla 
în treabă, ci cu intenția precisă de a în
drepta lucrurile spre un făgaș mai bun, cu 
dorința de a fi noi înșine mai încărcați de 
roade, mai mulțumiți de munca noastră. 
Timpul de gîndire mi se pare, de aceea, 
nu un îndemn binevoitor, ci o necesitate, 
nu un privilegiu facultativ, ci o obligație 
sociclă. Sint partizanul nopților nedormite, 
al ceasurilor în care nu-ți mai găsești locul 

în așternut și care fac din 
procesul elaborării unei măsuri 
un veritabil act de creație, 
foarte asemănător în desfă
șurarea sa cu frămîntarea 
omului de știință, a inven

tatorului, a artistului. îmi place conducăto
rul care, în clipa cînd a spus „ășa vom 
face" îmi și mărturisește, prin cearcănele 
din jurul ochilor, că nu se poate altfel și 
care simte nevoia să-și regrupeze forțele, 
ramificate pînă acum în alte direcții, pentru 
a trece cu convingere la etapa înfăptuirii. 
Crețurile acestea din jurul ochilor nu pot 
fi confundate cu cele din jurul gurii, iscate 
de zîmbetul naiv al plutirii la voia întîm- 
plării.

Actul deciziei poate fi rostit și comunicat 
simplu, intr-un singur moment. Dar niciodaiă 
fără să știm cu precizie, din treaptă în 
treaptă, care vor fi consecințele lui. O ho
tărîre bine gîndită, ca orice lucru temeinic 
chibzuit, este un argument al certitudinii de 
perspectivă. Este un punct solid de sprijin 
pentru ceea ce va urma mai departe.

indepiir.it
Ur.su
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OUL,

VIRTUȚILE OPERATIVITĂȚII Marin Sorescu: „ASTFEL"
Tardivă și deci neeficientă ședința de birou a Comitetului municipal Piatra Neamț al U.T.C. I Ce altceva am putea să spunem despre, totuși, o analiză a situației la învățătură întreprinsă după ce chiar focul ultimelor teze ale anului școlar în curs s-a stins ? A încerca să iei măsuri după ce faptul e aproape în întregime consumat este fără îndoială unul și același lucru cu a încerca să te afli în treabă. A fost un lung și cît se poate de dezlînat taifas în care, după o prolifică înșiruire de fapte cunoscute, de intenții și de amintiri, s-a acordat conform tradiției secretariatului mandatul de a elabora un plan de măsuri care să ducă, chipurile, la... promovarea corigenților care existau în școlile din Piatra Neamț la sfîrșitul trimestrului al doilea.Cînd vor mai fi elaborate și cînd se vor simți efectele măsurilor rămîne iarăși de văzut. Fapt e că pasărea aceasta a mandatului care nu își merită sub nici o formă locul în felul de a activa al unui organ ales și amîna- rea în timp a. unei sarcini și așa dificilă prin întîrziere nu fac de- cît să reliefeze-n plus lipsa de operativitate a organizațiilor U.T.C. din școli și a organului municipal U.T.C. în rezolvarea unei probleme esențiale în activitatea lor.Asupra acestui aspect de altfel și dorim să insistăm pentru că, orice s-ar spune, eficiența datorează adeseori operativității foarte mult. Din cele de mai sus rezultă că operativitatea nu a fost în primul rînd asigurată prin planificare, (ședința suferise deja o amînare), prin felul în care a fost pregătită și condusă, prin puterea de penetrare în masă și caracterul activ al ideilor și al măsurilor ce s-ar fi impus luate.Au fost deficitare acestea toate precum și alte aspecte care țin de conținut. Cu implicații a- supra operativității ni s-a .părut din capul locului obiceiul unora de a auzi și a vedea cu întîrziere realitatea însăși. Cu greu, de pildă, s-au centrat discuțiile chiar asupra obiectivului fixat prin ordinea de zi : contribuția organizațiilor U.T.C. pentru traducerea în viață a sarcinilor de partid privind modernizarea procesului de învățămînt. După teoretizări sterile și după discuții mai mult sau mai puțin lăturalnice, s-au scos în evidență în sfîrșit și obiectivele concrete ale contribuției : faptul că această contribuție a fost vămuită și din lipsa de operativitate cu care s-a intervenit.S-a reliefat de pildă că procentul de circa 40°, o corigenți ca

sibiu: „Te cîntăm frumoasă 
Românie"Peste 600 de tineri, membri ai activului municipal U.T.C., tineri din școlile și unitățile economice din Sibiu, au participat la sfirșitul săptăminii trecute la un spectacol omagial prezentat pe scena Casei de cultură a sindicatelor din localitate. Cei peste 200 de artiști amatori, componenți ai Ansamblului tineretului din localitate au prezentat spectacolul „Te cintăm frumoasă Românie", dedicat celor două importante evenimente care sint sărbătorite în acest an. Formația corală acompaniată de orchestra simfonică, împreună cu recitatorii, echipa de dansuri populare, taraful și soliștii de muzică populară au demonstrat incă o dată talentul și posibilitățile de care dispun tinerii sibieni. Spectacolul, sub acest aspect, nu s-a limitat numai la ilustrarea potențialului artistic al ansamblului in sine, ci a constituit totodată o lecție practică, o invitație pentru mărirea numărului de formații, pentru o valorificare mai bună a tinerelor talente existente in municipiu. Succesul de care s-a bucurat, pregătirea atentă și minuțioasă a acestui program, subliniat in repetate rinduri cu aplauze, vin să demonstreze că îndemnul a fost recepționat, că cei prezenți au înțeles mesajul și că vor depune toate eforturile pentru consolidarea actualei zestre cultural-ar- tistice.

T. ION

VXIMIISITATIĂ

Cea mai mare politehnică a țării 
se prezintă viitorilor studenți

• Trei profile de bază - mecanic, electric și chimic; 10 facultăți și un 
institut de chimie cu două facultăți, iată structura Politehnicii • Con
cursul de admitere; numai probe scrise • La secretariatele facultăților 
pot fi aflate detalii privind disciplinele la alegere prevăzute pentru di

feritele facultățiCel mai mare institut de în- vățămint superior din țară, Politehnica, cu sediul central în moderna construcție din Grozăvești — cel mai mare nu numai în peisajul învățămîntului tehnic, ci în contextul întregului învățămînt, dacă ne gindim la numărul de facultăți și numărul de studenți — se prezintă in fața unei noi generații de candidați la studenție.Politehnica din București este reprezentativă pentru noua concepție a realizării unui mai bun echilibru al profilelor de bază ji specializărilor. Profilul corespunde unui domeniu larg de activitate, care necesită o pregătire fundamentală unitară, profilele fiind armonizate, în ■nare, principalelor ramuri ale Științei, tehnicii și activității e- :onomiee. Specializările, integrate unui profil de bază, asigură 

racteristic liceelor Calistrat Ho
gaș și Petru Rareș, Liceului industrial de chimie, Școlii profesionale de chimie și Liceului forestier e datorat în bună parte inconsecvenței și lipsei de operativitate a organizațiilor U.T.C. față de mentalitatea corigenților de profesie. S-a reliefat și în a- ceastă ocazie că „uneori", în fruntea organizațiilor U.T.C. pe clase mai ales sînt tineri care nu vor să facă nimic. Nu s-a

Un redactor 
la o ședință 

de birou 

făcut însă nici o propunere. A- dică barem începutul unui act operativ. Și-atunci cînd s-a făcut, abia acum, propunerea de a se organiza o adunare cu cei corigenți, a fost în ultimă instanță de natură să accentueze tot lipsa de operativitate.Nu concepem, sigur, operativitatea numai ca pe o intervenție într-o situație la timpul potrivit. Ci, și aceasta în primul rînd, ca pe o intervenție potrivită, ca expresie a capacității organizației U.T.C. de a analiza, de a afla astfel și de a aplica soluția cea mai potrivită în timp util. Din luările de cuvînt ale membrilor biroului am dedus însă că în ge-
VÎLCEA:

Acțiuni
9

concrete 
în sprijinul 
producțieiDupă ce încă de la începutul primăverii, tinerii din Rm. Vîlcea au participat la numeroase acțiuni de înfrumusețare pe străzile, in parcurile și locurile de agrement ale municipiului, acțiuni in urma cărora orașul de la poalele dealului Capela a căpătat o înfățișare plină de farmec, în ultima perioadă ei au prestat un număr mare de ore de muncă patriotică In sprijinul producției. Ultimele zile ale acestei săptămini 

o pregătire comună în primii ani de studiu, după care, pregătirea se realizează in fiecare specializare componentă a unui profil, prin discipline de specialitate.Bacalaureații care s-au gîndit să-și continue studiile superioare la Politehnică au posibilitatea să aleagă între următoarele profile, facultăți și specializări : Profilul mecanic (construcții de mașini) : 0 1. Facultatea de mecanică, care școlarizează în specializările : Mașini termice. Mecanică fină. Utilaj tehnologic, Mașini hidraulice și pneumatice — la cursurile pentru ingineri ; specializările : Mecanică fină, Utilaj chimic și petrochimic, Utilaj pentru industria materialelor de construcții. la cursuri de subingineri ; 
0 2. Facultatea de aeronave, cu specializarea Aeronave— cursuri 

neral în școlile din Piatra Neamț de cele mai multe ori lucrurile sînt lăsate la voia întîmplării, așa cum au rămas dealtfel și după ședința de birou cînd, deși era de datoria lui să ia în seamă situația și să decidă, a pasat mandatul secretariatului. S-a constatat că-n școli există o mentalitate viciată privind pregătirea profesională și atit S-au constatat absențe cu duiumul de la ore, chiul și acte de indisciplină și nu s-a întreprins nici o măsură. Cui trebuie să-i ceară oare mandat organizația U.T.C. de la Liceul industrial de chimie unde din 579 de elevi sînt 264 corigenți ? Sau cea de la Liceul „Hogaș" cînd din 541 de elevi 192 nu întrunesc nici în trimestrul al doilea nota 5 ? Cui trebuia, la urma urmei, să ceară mandat secretariatul comitetului municipal U.T.C. pentru a interveni sau pentru a propune barem măsuri biroului pe care l-a convocat ? Fără îndoială, nici Comitetul județean Neamț al U.T.C. nu trebuia să se întrunească în plenară spre a-și alege un delegat pentru această ședință de birou. Și nici consiliul inspectoratului școlar. Nici cel al pionierilor. Toate acestea fiind organe direct interesate în problema discutată și cu însemnate disponibilități în realizarea operativității intervenției pe care situația școlară analizată o reclamă, aveau la rîndul lor, datoria să intervină. Insă din așteptare în așteptare și din amînare în amînare, soluțiile nu vor mai avea efect de- cît, eventual, la anul.
ION CHIRIAC

i-au găsit pe uteciștii de pe Platforma chimică Vîlcea pre- zenți în afara orelor de program in punctele cele mai fierbinți de lucru. Ei au acționat îndeosebi la Uzina de sodă pentru obținerea unor sporuri de producție. Alături de ei tinerii constructori din cadrul Trustului de construcții industriale au depus eforturi notabile pentru devansarea termenelor de punere in funcțiune a unor obiective aflate în construcție. Tovarășul Ilie Pleșcaru, prim-secrptar al Comitetului municipal Rm. Vîlcea al U.T.C.. ne-a declarat că acțiunile de muncă patriotică în sprijinul producției vor fi declanșate de uteciștii tuturor unităților economice de pe raza orașului.
A luat ființă

9

ansamblul
„Flori vîlcene“La Rimnicu Vîlcea a luat ființă ansamblul de cintece și dansuri al tineretului „Flori vil- cene“. Constituit din inițiativa Comitetului județean Vilcea al U.T.C., ansamblul numără peste 60 de membri componenți ai tarafului, soliști vocali și instrumentiști, dansatori. Primul spectacol al noului ansamblu „Tinerețe, doruri multe" — prezentat zilele trecute în fața a 300 de brigadieri de pe Șantierul național al tineretului de la Lotru — s-a bucurat de un bine meritat succes. Din discuțiile purtate cu tovarășul Nicolae Diaconu, secretar cu problemele de propagandă al Comitetului județean Vilcea al U.T.C., am desprins intenția lăudabilă de a completa ansamblul cu o brigadă artistică de agitație care va înfățișa cu operativitate aspecte din viața și munca tineretului vilcean și o formație de teatru politic, gen deosebit de agreat de spectatorii tineri. Ansamblul vîlcean debutează deci sub auspicii favorabile și cu proiecte ambițioase. Să-i urăm succes.

D. MOȚOC

de ingineri. 0 3. Facultatea tehnologia construcțiilor de mașini, cu specializările : Tehnologiaconstrucțiilor de mașini, Mașini unelte — la cursuri de ingineri ; Tehnologia construcțiilor de mașini — la cursurile de subingineri 0 4. Facultatea de mecanică agricolă (avind și profil forestier), cu specializarea : Mecanică agricolă — la cursuri de ingineri și Industrializarea lemnului — la cursuri de subingineri ; 0 5. Facultatea de transporturi (avind și profil electric) cu specializările : Autovehicule rutiere. Material rulant de cale ferată, iar la partea sa e- lectrică : Tehnologia transporturilor și telecomenzi feroviare — la cursuri de ingineri ; Automobile, Material rulant de cale ferată — cursuri de subingineri. Profilul electric. 0 6. Facultatea de electrotehnică, cu specializa-

„MOȘTENITORII"
de I.D. ȘERBANDramaturgia cu tematică tributară orelor de dirigenție, piesele cu eroi premianți merituoși, plini de ifos și corigenți păcătoși, plini de năzbitii, piese in care ultimii se îndreaptă după cuvenita mustrare și exemplul primilor, piesele in care personajele mature țin deschis catalogul și închis orizontul, piesele acestea primesc neașteptata replică a unui debut : Moștenitorii de L D. Șerban. Autorul și-a făcut intrarea in gen, fără arsenalul știut, moralizări acre sau banale imputări, și-a plasat acțiunea, fără să se sfiască, la sate și a abordat, fără complexe, o temă pionierească — microcooperativele agricole. Un grup de isteți și entuziaști elevi preiau obligația de a face din- tr-o ripă o rodnică grădină. Piesa lui I. D. Șerban e actuală, nouă, fiindcă pune în lumină o trăsătură specifică a celei mai tinere generații — participarea directă, activă, la prezent. Piesa e inedită fiindcă eroii, pre- adolescenți, încetează să fie simplu obiect de educație, devenind subiect. Pionierii se află in fața unor confruntări captivante — și reale: — alternativele autentice le aparțin, soluțiile le revin. Totul destul de firesc, de vesel, căci piesa e o comedie, iar concluziile etice decurg fără încruntări, într-o desfășurare plină de bună dispoziție, de umor. Poate aceste concluzii e- tice ar fi ciștigat ca pondere dacă raportul dintre personajele tinere și cele vîrstnice ar fi fost mai echilibrat. Generos, autorul a investit o mie de admirabile însușiri exclusiv e- roilor adolescenți — dinamici, inteligenți, inventivi, spirituali, sensibili — pentru maturii piesei nemairămînînd mare lucru. Dintre personajele vîrstnice, cea 

În pagini 
de revistă: 

un dramaturg 
și un prozatorO parcurgere, fie și mai grăbită, a revistelor literare este suficientă pentru a observa o anumită disparitate între sectorul de critică (în genere amplu, ramificat in multiple direcții) și cel destinat publicării literaturii propriu-zise. Desigur, critica este pe cale a deveni un gen literar, iar criticii sînt citiți și pentru felul în care scriu, nu numai pentru subiectele despre care scriu. Dar poezia, proza, dramaturgia pot suscita, teoretic, un interes la fel de legitim. Insă practic sint relativ puține cazurile cînd o revistă sau alta publică versuri, proze, piese de teatru care depășesc nota comună, echilibrînd efervescența critică. Atunci cînd există ele trebuie salutate. Din suita de exemple posibile reținem două, precizînd că ne referim Ia o confirmare și la o surpriză.O confirmare a unei vocații dramaturgice de excepție este piesa Pasărea Shakespeare, publicată in revista Teatru nr. 4/1974, de D. R. Popescu. Cu o structură procesuală, ca și Acești îngeri triști, narațiunea dramatică își pro

pune să dezbată problema responsabilității individului in fața semenilor săi, să elucideze simbolice cazuri de conștiință, să lămurească resorturile psihologice ale complexului de culpabilitate. Teorema dramatică este lapidar enunțată : „Trădindu-i pe alții, ne trădăm pe noi înșine". Nu putem spune adevărul despre ceilalți, atita vreme cit nu-1 rostim în legătură cu noi înșine, nu putem judeca viața semenilor atit timp cît nu avem curajul de a fi stăpîni pe propria noastră existență, iată adevărurile fundamentale demonstrate de dramaturg intr-o piesă patetică, a cărei incontestabilă tensiune ar pierde mult prin rezumare.Dacă pentru D. R. Popescu teatrul reprezintă o veche și statornică pasiune, prezența criticului teatral Dinu Săraru în ipostază de prozator este mai puțin obișnuită. Roma- nul Niște țărani, publicat în foileton în revista Flacăra, atestă un prozator comporta- mentist, atent la realitățile satului românesc din ultimele trei decenii. O economie a mijloacelor (ce dă chiar senzația absenței înscenării literare), o capacitate de a povesti strîns și cu nerv, o vervă cuceritoare, o turnură polemică a frazelor, sînt virtuți ce nu stau la indemina oricui. Niște țărani certifică o neîndoielnică înzestrare de prozator.
DAN BOGDAN

rea Electrotehnică — Ia cursuri de ingineri ; Mașini și aparate electrice — la cursuri de subingineri 0 7. Facultatea de energetică, cu specializarea Energetică — la cursuri de ingineri ; Rețele electrice, Centrale termoelectrice — la cursuri de subingineri 0 8. Facultatea de automatică, cu specializarea Automatizări și calculatoare — la cursuri de • ingineri ; Automatizări industriale — la cursuri de subingineri. 0 9. Facultatea de electronică și telecomunicații, cu specializarea Electronică și telecomunicații — la cursuri de ingineri ; Electronică, Telefo- nie-telegrafie — la cursuri de subingineri. Profilul metalurgic. 0 10. Facultatea de metalurgie, cu specializările : Metalurgie extractivă. Turnătorie. Prelucrări metalurgice — la cursuri de ingineri ; Turnătorie, deformări plastice și tratamente termice, Metalurgie neferoasă — la cursuri de subingineri.Incepind cu viitorul an universitar, în cadrul Politehnicii își va desfășura activitatea Institutul de chimie-București. El s-a născut din nevoia de a pre

mai nedreptățită este o aprigă zootehnistă, cam inutil aprigă și. tot la fel, comică. Regizorul Mircea Avram, furat și el de farmecul năstrușnicelor personaje, n-a creat relația necesară cu maturii din spectacol, cam greoi și plicticoși, aflindu-se Intr-un soi de torpoare uimită față de ritmul trepidant al tinerilor. Ritm instalat și oportun gradat de către regie, care a fructificat replica sprintenă, conflictul antrenant, viu reliefate pe tot parcursul reprezentației. Dintre actori menționăm in primul rind pe Vasile MentzeL actor cu o excelentă plastică, cu multiple aptitudini, bun interpret, bun muzicant ; el este și autorul melodiilor care se cintă in spectacol. Ca de obicei, plină de haz, de căldură, Genoveva Preda ; tot ca de obicei, firească prin fiecare gest, Daniela A- nencov ; amuzant aferat, tot timpul sincer, Mircea Mușates- cu ; destul de personale, în partituri mai mici, Andra Teodores- cu și Paula Sorescu ; conturînd cu seriozitate un tip comic, Dumitru Anghel ; realizînd un e- ficace travesti, Tatiana Popa. Și strălucind din nou, marea stea a teatrului nostru pentru copii, Alexandrina Halic, ale cărei evoluții pasagere în scenă nu rămîn simple treceri, ci momente de rară emoție. Plini de bunăvoință, dar nu și de relief, aproape toți interpreții personajelor mature.Teatrul „Ion Creangă" a descoperit așadar un autor cu șanse de succes la publicul foarte tînăr, izbutind totodată în anul sărbătoririi unui sfert de veac de pionierie să prezinte — în fine ! — o piesă interesantă pentru pionierii de astăzi.
VIORICA TANASESCU

găti mai bine, intr-un institut de invățămint puternic, cadrele de chimiști necesari industriei, cercetării și invățămintului, motiv pentru care facultatea cu profil chimic de la Universitate va funcționa in cadrul acestui nou institut de chimie, unindu-și și baza materială și forțele științifice de care dispune cu cele ale Facultății de chimie industrială a Politehnicii. Institutul de chimie include, astfel, profilul de bază, Chimie. 0 1. Facultatea de chimie, cu specializarea chimie. Facultatea de inginerie chimică, cu specializările : Tehnologie chimică anorganică, Tehnologia chimică organică, Tehnologia compușilor macromoleculari — la cursuri de ingineri ; specializările : Tehnologie chimică anorganică, Tehnologia materialelor de construcții, Tehnologia chimică organică, Tehnologia maselor plastice — la cursuri de subingineri.Concursul de admitere în cele 10 facultăți, ca și în cele două facultăți ale Institutului de chimie. are loc — pentru cursurile de zi și serale, cursurile de ingineri și subingineri — incepind

Instalat confortabil într-o formulă al cărei secret de concepție îi aparține. Marin Sorescu cultivă și în Astfel (Editura „Junimea"), un lirism urzit din jocuri ale inteligenței, nutrit de imprevizibilele aventuri ale imaginației. Ceea ce îl particularizează pe poet este arta de a cir.ta pe o singură coardă, dind impresia că folosește integral resursele instrumentului. Asta înseamnă, desigur, virtuozitate. Dar și virtuozitatea se cere practicată cu măsură. In doze excesive amenință să se transforme in reversul său. Nu-i oare aceasta cauza principală a frazelor premonitorii si a judecăților severe ce nu l-au ocolit in ultima vreme pe autor ? Chiar in condițiile unei fantezii lirice de excepție, practicarea la infinit a aceleiași tehnici presupune ca rezultate și unicatul. perfect prin repetată cizelare, dar și multitudinea de bruioane, de variante preliminare ale textului optim. în Astfel există poeme ilustrative și pentru o categorie și pentru cealaltă. Cu o predominare a celei din urmă. Ca întotdeauna, poeziile soresciene evoluează pe o muchie de cuțit. între paradoxul inteligent, ce a- tentează vizibil Ia viața tabu-urilor și fetișurilor lirice. sanctificate prin uz și trimiterea gravă la drama existențială.Marin Sorescu n-a ostenit să denunțe stereotipiile. să ia în deriziune automatis- mele. convențiile. El subminează din interior „poeticul". dinamitînd ceremoniile conformismului. Spre exemplificare reținem ' poezia „Furtuna". Să ne închipuim cum și-ar fi încordat verbul un poet clasic, pe ce pinze vineții și uriașe ar fi imortalizat tempesta. Sorescu se mulțumește însă să provoace cititorului un sentiment de așteptare frustrată. ob- servînd amuzat că : „In o- gradă / fulgerele încarcă găinile / cu electricitate". Dealtfel una din notele cele
„Bucuria" 

întristătoareDupă lirismul friabil este- ticește din volumul Discul, Zeno Ghițulescu. consecvent cu sine Însuși, publică acum o nouă plachetă de poezii — Bucuria cuvintului (Editura „Dacia").Pentru a defini poezia lui Zeno Ghițulescu. citindu-i versurile, ne vin fără voie in minte nume cunoscute : „Cerbii însetați de cer s-adapă. / sub încrucișerea zborului răminem aici / la cumpăna vremii" (Lucian Blaga) : „Seisme dizolvă / premeditata splendoare, / înțeleaptă cifră, / în aura oarbă. Nimic nu crește / din ceas ruginit / anarhică a- valanșă" (Ion Barbu) : „Din limpezimea cea mai înaltă / parcă s-a smuls catapeteasma de lumini / cind ți-am zărit urcușul nebunesc / spre magma nopții cu lăute bete" (Arghezi). Blaga fără mister, Barbu respins de i- dee, Arghezi abandonînd cercetarea, acesta este Zeno Ghițulescu, al cărui gust pentru marea poezie trebuie totuși salutat.Autorul scrie după rețetă : ia o idee (terestră) pe care, pentru a lăsa impresia de înaltă filozofie, o „încifrea- ză". așezînd cuvintele de-a- ndoaselea. Vorba sa : „Limba mea prea incilcită / de false nedumeriri". Astfel poeziile sint reduse la imagistică goală : „Zări s-apro- pie cu sandale / prin ierburi ciuruite", constituind o cor

cu data de 10 iulie. El va include numai probe scrise : trei probe la cursurile de ingineri și două la cele de subingineri. La cursurile de ingineri pentru specializările din profilul Mecanic (construcții de mașini) și Electric, probele scrise constă în : Algebră și Elemente de analiză matematică ; Geometrie plană (fără demonstrarea teoremelor și formulelor) și in spațiu. trigonometrie ; Fizică (mecanică, fizică moleculară și căldură, electricitate) sau, la alegere, una din disciplinele de specialitate la scris. (Candidații se pot interesa la sediile facultăților care sînt disciplinele de profil, specialitatea pentru care pot opta). Subingineri, aceleași profile : Algebră. geometrieplană, trigonometrie ; Fizică (mecanică, electricitate) sau, la alegere, o disciplină de specialitate. La specializările cu profil Metalurgic se dau probe la : Algebră și Trigonometrie : Geometrie plană și în spațiu ; Fizică (mecanică, fizică moleculară și căldură) sau, la alegere, o disciplină de specialitate pentru cursuri de ingineri.

mai caracteristice ale poezie: soresciene este refuzul discursului, al retoricii, teoretizat fără echivoc în postfața la volumul Tinerețea lui Don Quijote : ..Poezia trebuie să fie concisă, a- proape algebrică [...]. Poezia trebuie să fie scurtă — ca să aibă parte de o critică lungă". De acord, dar nu prea văd cum am putea suspecta de longevitate critică o poezie cu poantă precum „Hornuri" : ..Ah, ' hornurile. / prin care casele I dau semn că și-au tăiat venele". Aici am putea cel mult să apreciem „perspectiva insolită" și să subscriem integral la cunoscutele spuse ale lui Călinescu: „Marin Sorescu (...) găsește un punct de vedere, care n-a trecut altuia prin minte, așează oul ca și Columb, spărgînd coaja în partea sfe- roidală și apoi, găsindu-și o stabilitate, vorbește în chipul cel mai simplu".Redescoperind — pe cont propriu — axioma lui Ma- cedonski, conform căreia „logica poeziei este logica absurdului" și familiarizat in detaliu cu prozele urmu- ziane (pe care cu ani în urmă le examinase excelent în „Luceafărul"), poetul nu are nici un fel de inhibiții in fața limbajului. Iată un model de tehnică a asociațiilor neașteptate, prin care in mod logic. din aproape în aproape, se plonjează dintr-un nivel semantic în altul radical deosebit : „Am 
tină in spatele căreia se ascunde o scenă pustie. Pentru „decodarea" adevăratului sens, aceste cuvinte trebuie înțelese și ele tot „invers". In felul acesta „universul" său se destramă și poeziile se pierd ca nisipul printre degete. Poetul ar vrea să spună, poate, că judecind lucrurile din perspectiva absolutului, răminem cu Nimicul, dar în realitate nu mai răminem. după lectură, cu nimic ! Sintem, iată, de a- cord cu autorul Bucuriei cuvintului cînd afirmă : „Cuvînt aplecat în umbra / chinuitorului tirziu / gol deghizat cu lugeri verzi, himera respiră". Mai reproducem — dacă mai era nevoie —, nefragmentată. încă o poezie intitulată „Statui" : „Statui cioplite-n cuburi / egale jocuri pe lumini / prea fericit vînt negru. / Surisul Giocondei undeva / in miez inert nebănuit. / Frunze și praf învolburat / grăbite roți / eternitate mută / Cînd rozele s-aprind / în adincimi aud / un flaut parcă plinge".Intr-adevăr, Bucuria cuvintului lui Zeno Ghițulescu predispune la lamentații. Dacă la primele cărți poetul mai avea scuza începătorului, cu aceasta din urmă lucrurile s-au limpezit. Nu volumele îl fac pe un poet adevărat, ci poetul face volumele adevărate. Altfel bucuria cuvintului tipărit este doar o amăgire. întristătoare !

ION MOLDOVEANU

La specializările din profilul Chimie (fără specializarea chimie) se dau probe scrise la Chimie (anorganică și organică) ; Algebră și Elemente de analiză matematică ; Fizică (optică, fizică moleculară și căldură) sau, la alegere, o disciplină de specialitate, cursuri de ingineri.Bacalaureații secțiilor umaniste se pot înscrie la politehnică numai pe baza dovezii că au lucrat cel puțin un an în producție. in ramura corespunzătoare facultății alese. In cifra de școlarizare pentru fiecare facultate. sînt declarați reușiți, în ordinea descrescindă a mediilor : un număr de candidați neîncorporabili, inclusiv fete, egal cu diferența dintre numărul locurilor planificate pentru viitorul an universitar și numărul de candidați incorporabili care au reușit la concursul din 1973 (cu serviciul militar satisfăcut deci), care vor fi înscriși, în toamnă, în anul I ; un număr de candidați incorporabili care s-au situat împreună cu candidați! neincorporabili, pe numărul de locuri egal cu cifra planificată pentru viitorul an ('candidații incorporabili declarați reușiți la actuala ediție a concursului vor fi înscriși însă pentru anul universitar 1975— 1976). Numărul de locuri puse in concurs pentru anul universitar 1974—1975 poate fi aflat la secretariatele facultăților, precum și alte detalii privind raportul dintre cele două categorii de candidați în cadrul fiecărei facultăți în parte, ținind seama de numărul de incorporabili care și-au satisfăcut stagiul militar și vor fi înmatriculați in anul I al fiecărei facultăți.
LUCREȚIA LUSTIG 

fost spontan pină mai adineaori / cînd ai apărut tu — s-a dus, / Vine una pleacă alta / Umblă in vîrful picioarelor măcar / Și nu călca pe unghii, nu le tîrși / Mai ales pe cele de la mîini, retrageți-le în pernițe / în casa asta cineva lucrează spontan / Umblă și tu la fel de spontan dar mai contro- lează-te, / Mi-ai speriat trei asociații de idei / Dintr-un foc. mi s-au terminat și chibriturile" („Am fost spontan pină mai adineaori"). Aceeași tehnică, cu rezultate, superioare, în „Turnul Londrei" : „Din Turnul Londrei / Cad capete, / Intrînd adine / In monede din ce in ce mai vechi". Mai în glumă, mai în serios. Marin Sorescu insinuează printre poante și reflecții grave, precum in! „Facere", unde meditația asupra vocației demiurgice a poetului, izvo- ditorul unor universuri fictive, e notată telegrafic de un autor sensibil la drama cuvintului : „Universul era gata : / A pus soarele / In loc de punct. / / A urmat un cutremur. / I-a luat punctul Și toate planetele au venit grămadă spre mine..// Acum trebuie să fac o nouă frază : / Tot Universul".Poeme de valoare sint și „Nevermore" (replică din perspectivă modernă la cunoscuta poezie a lui Poe) și „Vis". Cea mai bună piesă este insă „Către mare", reflecție lucidă, de o ironie atroce, asupra condiției poetului, simultan dezarmat, dar și puternic In fața arbitrariului și puterii totalitare. înfrînt ca om. artistul învinge în perspectiva eternității, aceasta e morala pe care o vizează subtex- tual Sorescu. Exemple și citări pot continua și în- tr-un registru și in celălalt, cartea pe care o comentăm fiind de o superbă inegalitate.Astfel este volumul unui poet prea clement cu talentul său.
IOAN ADAM

Sentimentul 
patriei 

(Urmare din pag. I)

tebUe. Dar parcă tulburătoare 
prin forța sa de iradiație este 
poezia — de o copleșitoare mă
reție patriotică — a lui Mihai 
Eminescti. E minescu face parte 
din acei poeți care, exprimtn- 
du-se pe sine, au știut să expri
me în același timp pe oricine ia 
cunoștință de manifestarea lor. 
Ascultîndu-l pe el pierdem sen
timentul distanței, în așa fel in
cit citindu-l pe el ne ascultăm pe 
noi înșine. Din acest punct de 
vedere, eu-l său poetic, dobin- 
dind virtutea unei iradieri uni
versale și fără să piardă nimic 
din individualitatea sa, este m 
chipul cel mai înalt un eu reprezentativ al întregii națiuni. 
Poezia patriotică așadar este ex
presia spirituală a unor eu-ri reprezentative, a unor conștiințe 
lirice care prin timbrul absolut 
particular al sensibilității lor ori
ginale exprimă specificitatea gin- 
dirii și simțirii colective a unui 
popor, aspirațiile sale, modul 
său de viață, timpul și psiholo
gia sa, adică datele inalterabila 
ale esenței naționale.

Valoarea poeziei noastre ac
tuale, atit de fericit și bogat re
prezentată de individualități 
poetice remarcabile, nu poala 
ți înțeleasă fără acest deziderat 
înalt al ei: forța de iradiere reprezentativă. Poezia românească 
de azi este o poezie de o deose
bită înălțime artistică. Refuzîn- 
du-se ~ retorismul abstract, ea 
preferă să vorbească, prin graiul 
obiectiv al lucrurilor înseși. A- 
eeastă pasiune a liricii pentru 
formele pline, palpabile ale 
obiectelor realității, pentru con
cret, pentru particular, este și 
trebuie să fie dublată de con, 
știința faptului că poetul vor
bind oamenilor, și opera lui fiind 
o manifestare socială, valoarea 
acesteia rezidă în unitatea inse
parabilă între particular și re
prezentativ, între intim și social, 
între eu-l individual și eu-l na
țional. Poezia României socia
liste este o poezie profund pa
triotică, în esența și spiritul ma
rilor ei tradiții, al iluștrilor ei 
înaintași.

„Tara mea de glorii1*Sub acest titlu s-a desfășurat la Deva concursul cultural artistic al elevilor din liceele, școlile profesionale și școlile generale ale județului Hunedoara dedicat celei de a 30-a aniversări a eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al partidului. Manifestarea. organizată de comitetul județean al U.T.C, in colaborare cu inspectoratul școlar județean, a reunit peste 500 de artiști amatori care au făcut o frumoasă demonstrație de virtuozitate și talent. Pe scenă s-au perindat formații de dansuri populare, grupuri folclorice, soliști vocali și instrumentiști, ansambluri corale, tarafuri și orchestre de muzică ușoară etc. Evoluția tinerilor artiști a fost răsplătită cu vii aplauze de către spectatorii care au venit Jn număr mare la sala Aria. (AL. BALGRADEAN)
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Deasupra lairepriaderii

ind cu cele rî pe plan

INIȚIATIVĂ, RESPONSABILITATE, EFICIENȚĂ
întreprâiderta de rneeamei fai-Siuia:

Pasiunea creației 
forțează limita micronilor f

inireprWerea ..Electro-BanatMhnișoara:
Gîndesc gospodărește, 

acționează operativ

ASPIRAȚII Șl OPȚIUNI
ÎN ALEGEREA PROFESIEI

• O anchetă despre opțiuni procesionale aesp-e nevoi 
sociale și aspirații personale.

• O sută de tineri din București mărturisesc cum a decurs 
alegerea drumului lor in profesie.

• în dezbaterea părinților : participarea lor ia eiaborc'ea 
actului de decizie profesională.

CE SPUN TINERII...
Pentru care profesie 

optați ? De ce v-ați oprit 
tocmai la aceasta ?— Sava Constantin — liceul ..Ion Neculce11 „Vreau să mă fac inginer de bord în marina comercială pentru că nu imi place monotonia?1— Maria Mincu — ucenică la locul de muncă la Întreprinderea ..Dîmbovița11 : „Am ajuns să învăț meseria de confectioner încălțăminte deoarece am simțit că mă atrage foarte mult".— Cristian Paraschiv — liceul „Ion Ne- culce11 : „Vreau să devin inginer automa- tician. Știu că este o meserie de viitor, în plină afirmare11.— Ion Anghel — Școala profesională „Timpuri Noi11, clasa lăcătușerie : „Nu am. mai avut răbdare să aștept pină să văd Bucureștiul".— Luminița Lupu — școala generală nr.5 : „Vreau să ajung perforatoare la calculatoarele electronice pentru că imi place11.— Anca Pușcașu — liceul „Dimitrie Cantemir11 : „M-am gindit la comerț exterior, pentru că îmi poate asigura o bună poziție socială11.— George Dănuț-Kovasy — liceul ..Ion Neculce11 : „Am ales automatica știind că este o muncă curată, fără efort fizic intens. iar în privința salariului cred că este destul de ridicat11.— Constantin S. Nae — școala profesională „Timpuri Noi11, clasa lăcătușerie : „Mă pregătesc să devin lăcătuș fără nici un’,motiv11.

Ce știți despre viitoarea 
voastra profesie ?— Teodor Sandu — liceul „Ion Neculce11 : „Mecanica fină se lucrează in condiții' foarte bune, iar locurile de muncă se găsise în orașe care imi plac11.— Dan Zamfirache — liceul ..Ion Neculce11.: „Inginer mecanic este o meserie interesantă. Mai mult nu știu'1.— Sergiu Negulescu — liceul de metrologie : „Cine lucrează in aviație tre-

CE SPUN

bute să aibă aplicații tehnice. o serioasă capacitate de efort șl_ mult curaj".— Ion Paula — liceul „Ion Neculce* : ..Știu despre meseria de economist numai niște generalități care ar 6 valabile pentru oricare altă meserie*.— Sihla Crudu — liceul „Dirr.itrie Cantemir" : ..Despre munca de economist cunosc doar că este o muncă de birou și că trebuie să fii sociabil".— Sanda Harabagiu — școala generală „Vasile Alecsăndri" : „Cunosc importanța care se acordă automaticii, perspectivele de dezvoltare ale domeniului, faptul că pretinde cunoștințe serioase de fizică și matematică dar și spirit creator".— Janine Vasiotti — liceul „Ion Neculce" : „Stomatologia este curată și liniștită11.
Alegerea vă aparține ? 

Familia a participat 
la hotărîrea pe care 

ați luat-o ?

Ion Harabagiu — inginer : „Sanda, fiica noastră, și-a ales singură viitoarea profesie,, aceea de inginer specialist în automatică. Respectindu-i dorința, noi, părinții. am găsit de cuviință că este de datoria noastră să o ajutăm să cunoască cit mai bine consecințele acestei opțiuni, ce trebuie să facă, pentru a-și dovedi sieși că alegerea i se potrivește, că mai departe va putea să se realizeze pe deplin din punct de vedere profesional. De la 'bun început noi am vrut să-i arătăm dificultățile . drumului pe care și l-a ales, munca ;serioasă care o așteaptă. Cel puțin, feu, sini de părere că dacă n-ai chemare pentru o treabă este mai bine să nu'.te apuci de ea".Ion Lupu — muncitor : „Fata mea mi-a spus într-o zi că vrea să devină perforatoare la calculatoarele electronice. Nu am vrut să-i' bag în'1 cap altceva și de.aceea am. acceptat. Am întrebat-o, însă, dacă-i place meseria. întrucit a răspuns afirmativ nu ;am avut nimic împotrivă. Cred

— Niculai Ghica — școala profesională „Timpuri Noi11 : „Alegerea este numai a mea.11— Petruța Voivozean — școala profesională „Timpuri Noi11, clasa rectificatoare : „Eu singură am hotărit, iar despre contribuția familiei nu este căzui să vorbesc11.— Georgeta Balea — Întreprinderea „Dîmbovița1- : „Părinții m-au lăsat să fac ce vreau, spunindu-mi doar că meseria pe care am ales-o este foarte frumoasă”.— Doina Munteanu — liceul „Ion Neculce" : „Am fost influențată in alegere de tata și mama care mi-au vorbit despre condițiile în care voi munci, mi-au dat exemple despre cei din familia noastră, care fac meseria de inginer constructor".— Anca Pușcașu — liceul „Dimitrie Cantemir11 : „Mi s-a lăsat întreaga libertate de alegere. Am optat pentru arhitectură".— Elena Grigore — liceul „Ion Neculce11 : „Am hotărit impreună cu familia cu care am discutat despre specificul muncii de energetician. am vizitat obiective I industriale de acest fel".
PĂRINȚII...I că-i bine să lași copilul să facă ce-i place, să se descurce singur, să vadă cum e viața11.Ilie Mișescu — funcționar : „Copilul mei dorește să se facă merceolog. Găsesc că este o profesiune frumoasă și de aceea n-am căutat să-i schimb gindurile. Ca să ii ajutăm in realizarea plăcerii pe care I și-a exprimat-o evităm să-i deranjăm liniștea. nu-i mai dăm de indeplinit nici o treabă de familie. Am reușit chiar să-i facem rost șl de niște meditații".Ludmila Negulescu — agronom : „Eu sînt de acord cu tot ceea ce vrea băiatul meu. Nu m-am opus atunci cind mi-a spus că dorește să ajungă aviator. I-am atras însă atenția că trebuie să-1 pasioneze meseria, să-și cunoască posibilitățile reale. In rest să facă ce-o vrea. Nu că ne-am da de o parte, dar sintem gata să-i punem și meditatori numai ca să nu ne reproșeze vreodată că nu l-am fi ajutat11.

Opiniile, consemnate mai sus constituie, doar o parte a unei anchete mai largi pe care am întrepriris-o în rîndui a o sută de tineri, precum și în rîndui u- nor părinți, pe care i-am solicitat să răspundă la cîteva întrebări legate de elaborarea opțiunilor profesionale, de aportul familiei la alegerea drumului în profesie. Iată, pe scurt, concluziile ce se desprind :— O singură opțiune. Fără nici o excepție, toți tinerii care au răspuns la ancheta noastră și-au decimat alegerea pentru o singură profesiune. Ferm, fără nici o ezitare, indiferent de meseria spre care aspiră : rezultă că fiecare tinăr își îndreaptă gîndurile spre un unic țel profesional.— Motivația alegerii. Statistic vorbind, numai unul din zece tineri și-a argumentat opțiunile și în raport de alte criterii decît cele strict subiective, adeseori superficiale și, în orice caz. nereprezentative pentru a atesta valoarea autentică pretinsă unui act atit de important. Iar dacă analizăm opiniile înregistrate, nu statistic, ci pe cazuri indivi

duale, se poate spune că numeroși tineri nici măcar nu pomenesc motive de ordin social.— Cunoașterea viitoarei profesii. Există, cel puțin așa rezultă din răspunsurile tinerilor, o perfectă corespondență intre valoarea motivelor opțiunilor și valoarea cunoștințelor pe care tînărul le are despre viitoarea profesiune. Acolo unde cunoștințele sînt sumare, nesemnificative sau lipsesc cu desăvîrșire, și motivele se dovedesc e fi nerealiste, nefondate. Invers, cei care dețin cu adevărat informații despre condițiile și specificul viitoarei profesii pun în evidență și o motivație veritabilă.— Paternitatea deciziei. Din cei 100 de» tineri, numai 6 au mărturisit că alegerea nu le a- parține tor. în rest, toți ceilalți afirmă că opțiunea este exclusiv opera lor. Ceea ce poate fi tot atit de bine adevărat sau nu.— Participarea familiei. Apare evidentă legătura decisivă dintre contribuția și sprijinul acordat de familie in elaborarea opțiunii și cel care adoptă efectiv ho- tărirea finală. Astfel, numai tine

rii care recunosc că alegerea nu le aparține lor au fost in măsură să ne vorbească și despre ajutorul dat de familiile lor. Ceilalți, 94 la număr, nici nu amintesc in vreun fel de par-,:ciparea familiei.Acestea sînt insă numai ciieva din concluziile relevate de anchetă și numai cele de ordin strict constatativ. Dacă am ră- mîne doar I» înregistrarea datelor culese n-am tace dedt să consemnăm o realitate, fără să ne propunem lucrul cel mai important : modificarea ei acolo unde este necesar. De aceea dorim ca. alături de capitolele succint prezentate astăzi, sub titlurile „Ce spun tinerii- și „Ce spun părinții", să adăugăm încă unul, de atitudine : ..Ce spun specialiștii". Cu ajutorul lor vom oferi și sugestii, s. puncte de vedere indispensabile atit pentru tinăr. cit și pentru familie in acest moment hotăritor al a- legerii viitoarei profesii. Dezbaterea noastră continuă dec: in numerele viitoare ale ziarului prin apelul la cuvintul specialiștilor.
TRAIAN GÂNJTJ

sul Gheorgheatelierului dede eficienta eco- imk suficient deen:i noșir. potelabora soluții a câror doză de? de multe oriceea ce s—a creat similar in altepârțî ale lumii. Așadar in 1973era planificat «â se realizezeutilaje in raloare ® mii ioane Iei. S-arealiza: cu 1.4 miilioane lei maiL-am întrebat pe interlocutorul meu. la care din realizări s-ar opri dacă i s-ar cere să o recomande pe cea mai recentă. „Peste că aș greși și alegerea nu ar fi cea mai fericită — mi-a răspuns ing. Gh. Moacă. Totuși am să mă opresc Ia agregatul pentru prelucrat corpul pompei de injecție mărimea A. Dacă nu il realizam trebuia să-l importăm. Și nu-i o glumă, ca preț. Costă cam 380 000 lei valută. Dar detaliile
În fiecare minut, fiecare mașină

sa lucreze cu întreaga capacitate
(Urmare din pag. I)nie de șapte mașini de rectificat, noi nouțe, funcționează doar una. Cinci stau părăsire, iar alta este defectă. Repararea ei va dura mai multe ore, iar rectificatorul Anton Ghercă, în loc să treacă pe mașina alăturată așteaptă stînd degeaba. Dacă nu i-a spus maistrul să preia altă mașină, el nu e de vină.Alături, din 8 mașini de rectificat rotund, lucrează numai două. Cauza ? Lipsă de oameni» La secția prelucrări mecanice a sectorului II, întîlnim o situație asemănătoare. Cum s-a ajuns la această situație ?— Există în primul rind o ne- concordanță intre dotarea cu utilaje și pregătirea cadrelor, ne explică maistrul principal. Florea Pătrașcu. șeful sectorului prelucrări mecanice. în ultimele luni s-au montat foarte multe utilaje noi în secții, fără să «- vem oamenii necesari să le pună in funcțiune. Dar problema se va rezolva incâ in această lună.Maiștrii au făcut deja liste cu ucenicii și elevii de la școala profesională care sint capabili să lucreze de pe acum in producție. Ei vor fi repartizați, in zilele următoare, pe aceste mașini. Vom putea astfel să generalizăm schimbul II și să extindem schimbul HI in principalele secții ale intreprinderii, ne-a declarat, in final, tovarășul Ic-n Dobrescu. secretarul comitetului de partid. In scurt timp, ca urmare a măsurilor luate acum, indicele de folosire a mașinilor va ajunge la nivelul planificat.

Unde este muncitorul de la 
mofinâ S-a dus cu piesa pe 
care a executat-o la control. _Vu s-ar putea să cină con

trolul la muncitor ?

Firesc este ca un lucru nou să funcționeze bine, să poată deci fi folosit in scopul pentru care a fost făcut. Nu Ia fel se poete vorbi :n cazul sistemului de irigații Valea Nucarilor di.i județul Tulcea care, deși este nou. in termen de garanție, prezintă nenumărate defecțiuni care il fac doar parțial folosibil, iar acolo unde totuși se irigă, acest lucru se realizează cu dificultate. Iată citeva exemple tC-A.P. Agighiol: din totalul de 2 396 hectare planificate a fi irigate in acest an (deși pină acum constructorul a aminat de trei ori termenul de predare t 39 iunie 1973. 31 decembrie 1973. 3# aprilie 1974) nu primesc apa derit 585 hectare. De ce ? „Pentru că nu s-au respectat parametrii proiectați, pentru că lucrările au fost făcute superficial. de proastă calitate — ne explică inginerul șef al cooperativei. tovarășul Georgică Radu. Lipsesc vane, vanete și alte subansambluri și repere care fac practic nefolosibile artere întregi. Ca să nu mai spun că am avut și cazuri in care constructorii de la Șantierul 2 din cadrul T.C.I.F. Constanța au îngropat hidranții in pâmint dar au uitat să introducă și conducta. De pe data de 13 mai a.c. dăm in continuu note telefonice pentru a solicita remedieri. Vin cu intirziere, ne spun apoi că au reparat respectiva antenă dar cind am dat drumul la apă terenul a fost inundat". Vedem și pe cimp asemenea isprâ.;. Ur. buldozerist, venit să astupe gropile (neastupate atunci cind trebuia) o luase voinicește peste cultura de fasole, sfărimind tot pe unde-i treceau șenilele. 

le poteti afla de la lăcdsntsul Constantin Bărtelescu*.cunoscut- Vorbmdu-m: despre tinerii care lucrează atei. Fkăria Pricop. secretarul U.T.C. ai ate- printre ei se află ș .onui care vine și noaptea >i lmraază. care nu are liniște pena re ■■ iede mașina luactMUind". Dă, Constantin Bărbulescu. ac-s: u- nâr de 25 de am Șt-a petrecut numeroase nopți in tovărășia agregatului ce execută azi operațiile care se efectuau înainte pe nu mai puțin de 8 mașini. Si caca la o piesa era nevoie de 16 minute pentru executarea celor 6 găuri, acum Ia fiecare trei minute o altă piesă este gata. Să mai amintim ș: faptul că pină la darea in funcțiune a agregatului, la piesa respectivă lucrau cite trei oameni pe fiecare schimb. Acum, același număr de piese este executat de un singur om. intr-un singur schimb.Pentru a fi atinse asemer.ra performanțe a fost nevoie de studierea unui mare volum de documentație tehnică, de în- deminare și multă răbdare. Ma: ales de răbdare. „Fără ea — ir ; spunea C. Bârbulescu — na te poți înțelege cu micronii. Acum am emoții mai mari ca orieind. Lucrez la o mașină de rectificat, o premieră în felul ei. Dacă in cei patru ani de cind sint la autodotări. drept unitate de măsură la lucrările executate

Un minut irosit intr-o discuție cu colegul din dreapta, o 
scurtă plimbare prin secție costă mai mult decit crdd acefti ti
neri. (Foto stingă).

Zeci de utilaje noi. de înaltă precizie, aflate în dotarea sec
țiilor întreprinderii stau degeaba 24 de ore din 24 datorită unui 
însemnat deficit de forță de muncă. Dacă nu și-au pregătit, din 
timp, muncitorii necesari pentru a le pune in funcțiune, trebuie 
să intervină acum, cu măsuri eficiente, pentru ca toate mașinile 
din dotare să fie folosite din plin. (Foto dreapta).

C A P. Iazurile: Pe m conducte. A.B.-1. A B -2 A-o. A-5. ca să nu ami: nalteA-ll, i de-
sie 340 ;ă ce v prafața de pom de 1 2M hectare s-a*, iriga: pmă in prezent doar 40 hectare griu. Zât hectare porumb. 88 hectare lucerna fi .< hectare legume. Defecțiunii» apar zilnic. S* repară intr-ur loc și se smeă intr-aitui — n< 

In sistemul de irigații — A alea Nucarilor

CULTURILE AȘTEAPTA APA, 
NU AMÎNAREA REMEDIERILORspune prese i-.ele un jâtii. Se-

:reacă termeziui de garanțieC-A-P. Valea Xurărilor: Aici faza de probe incâ nu a fost depășită, deși unitatea trebuie sâ realizeze, prin plan, de pe o suprafață de 2 010 hectare producții mari. Doar 800 de hecta- re se irigă in condiții bune, pentru ca in rest curg... necazurile. Canalul CP-4. de pildă, e făcut in pămint viu, cum se 

era maCTUauL de data aceasta tretene să farOu n graaria au- ouuMob. Mas*a esăe prevăzau peMra • prmăe de 0JK ai-
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Hii in ritmulne-am propus.
IOAN VOICE

ta cam o sâpiâ dir.d pi ■I cun

au edificat acest sistem speca-l.s:... lucrător.: Sxntieratai nr. 2 Valea Nucarilor. coestructoru. Am expus constatările s» nedumeririle imun, șefului șantie- rului. ingmenit Eugen Dumbravă.noastră, e-adevârat. dar multe necazuri se produc ți din cat. m câ beneficiarii nu se pricep să folosească sistemul. De piioă. cind se dă drumul la apă, tre-

Consemnam eu de mult in m - zearuiu. r.ostru despre ;i_ia".»a ocganizauei județene F.iJC. T.-.». m sprijinul pro- dunle- : piua la sărsztu! anului ar sta 38 OM tineri urmind sa a *ha însorise .s a —tiv cel poritt 6 ore de muriră voiuntar pairoiică afectate realizări: și depășiri. sart-.=_oc de plan.1 IX.pă mai tune de două săpiă- rmn oe Ja lansarea ei. sintem in posesia printu.ul bilanț. La actiuae au participai pină acum apt șape 9 8M de tîaeri care au efectuai ti Mă ore și au realizai o producție ut valoare de lSnM) lei. exprimate printre altek pcm patra dispozitive de sare mosoincărcăîoarelor. o platformă telescopică pe șantierele reccr.sarucțtei. 2 300 kg fireAsupra teiului ir. care șe desfășoară m continuare această inițiativă ne-am oprit Ia Intre- pnndereo Electro-Banat. Numai aici cei 1 571 de tineri cuprinși in iii revere au realizat o produc.? m vaioarv de 257 340 lei.— Pentru că pe toată durata ei de desfășurare, ne spunea twțiitnmi secretarului comitetu- lui U.T.C.. Ion Andraș. inițiativa luată să fie cit mai eficientă in toate organizațiile s-au stabilit in mod diferențiat obiective precise : urmărirea mediei realizării planului de producție, a rebuturilor, a numărului de concursuri profesio-

Rectificatorul Anton Ghercă: De 
ce nu lucrez ? Mi s-a defectat 
mașina si aștept să mi-o repare. Să trec pe cea de alături ? Nu 
pot lucra pe aha decît dacă îmi 

spune maistrul.
Foto: GH. CUCU

0Uarid irebuie.
ouie să existe un anume număr agenți hidro care să fscă sinea conductelor. Dacă ei s_-.l prezenți sau nu o fac e și firesc să se -t>argl conducta. Apoi dacă nu se irigă pe o suprafață mai mare e și din cauză că unitățile na dispun de utilaje corespunzătoare si suficiente, precum și de oameni pregătit:.— Ne-ar interesa, totuși fiindcă ne-am adresat dumneavoastră. care este partea de vină a constructorilor. Fiindcă, orice ați 

spuae. rind uiți să îngropi o conductă, asta nu poate fi pasă, in nici un fel. pe seama benefi- t tarului.— Dar la o suprafață așa de mare, de circa 15 000 hectare, e 'trese să se mai intimpie și chestiuni din acestea. La mii de abur: se intimpiâ ca unele inele să nu fie bine făcute la montaj sau unele conducte să nu 'te astupate cu pămint. Și acum, la remedieri, de pildă, normal ar fi ca după ce se execută depanarea respectivă, conducta sau hidrantul să fie astupat Ia loc. 

nale. precum și obligațiile de natură organizatorică etc.Cu aceste citeva detalii de a ■ amblu la indemînă. ne con- •. r-.uăm dialogul in secția de galvanizare. Secretarul organi- U.T.C. de aici, Gheorghe ie c. oeș'.e daspre recentul concurs profesional, despre reducerea la zero a numă- ■; de absențe nemotivate, dar ma. presus de orice .ii > ...- să s'ăruie asupra inova- . ; realizate de Francisc Hoff- r.ee. operator la baia de riiche- Efectele ei asupra procesului tehnologic s-au materializa: intr-o economie de 33 808 lei exprimate intre altele prin- tr-« reducere cu 20 de kilo- zrame de sirmâ din cupru și o creștere cu 58 la sută a productivității muncii.Aportul 'merilor din organiza ■>. mecanic-șef se modelează cerințelor de moment ale Întreprinderii. aflată In continuă •xtir.dere a spațiilor de proci „?t:e. De la începutul anului —au montat nu mai puțin, de 27 de utilaje, pentru fiecare in par » •ermemil de punere în stare de exploatare fiind scurtat cu o zi, ceea ce înseamnă un ciștig pentru producția întreprinderii de 27 de zile la nivelul acestor utilaje. Efectul acestor strădanii ale tinerilor s-a văzut imediat. Sarcinile de plan, au fost depășite cu 13 la sută. Dar aceasta nu reprezintă totul. ne spune secretarul organizației U.T.C.. Teodor Bica. în afara angajamentului colectiv la care am mai putea adăuga preluarea spre întreținere in exclusivitate de către țineri a preselor K 470. aproape fiecare utecist. îndeosebi de la secțiile strungărie și lăcătuși, și-a iuat cite un angajament personal. Economiile de material. îndeosebi de oțel, crom-nichel și laminat, față de consumul planificat, se ridică deja la 35 la sută.
I. DANCEA

Trustul de construcții 
industriale Constanța 

și-a îndeplinit integral 
sarcinile cincinalului

Trustul de construcții indus
triale Constanța a raportat 
conducerii de partid și de stat 
realizarea volumului ' de con- 
strucții-montaje ai actualului 
plan cincinal, in 3 ani și 19 zile, 
adică pe data de 19 iunie 1974. 
In această perioadă am pus în 
funcțiune 69 de obiective in
dustriale și agrozootehnice în 
județele Constanța, Brăila și 
Tulcea. însumînd un volum va
loric de 1 350 000 000 iei con
strucții montai și dintre aces
tea cele mai importante sint : 
dezvoltarea întreprinderii in
tegrate de lină, dezvoltarea ca
pacităților de producție Ia sec
țiile de acid fosforic și acid 
sulfuric ale Combinatului de 
ingrăsăminte chimice din Nă
vodari. Fabrica de conserve de 
carne din Constanța. 3 com
plexe de vaci etc. In prezent 
ritmul lucrărilor de la Șantie
rul naval Constanța e mult 
avansat, cu circa 9 tuni in 
avans față de graficele de exe
cuție, astfel incit se va res
pecta angajamentul luat de a 
pune in funcțiune acest mare 
obiectiv al țării la 30 decem
brie 1974 in loc de 30 septem
brie 1975.

In perioada ce urmează pină 
la finele anului 1975 Trustul de 
construcții industriale Constan
ța va realiza un volum supli
mentar de lucrări în valoare 
de circa un miliard lei. Tot 
in perioada următoare pină în 
1977 se va realiza dublarea 
productivității muncii care în 
prezent se află cu indicele 151 
la sută față de realizările din 
1971.

IO.AN NEGUȚ 
secretarul Comitetului 

oamenilor muncii din Trustul 
de construcții industriale 

Constanța

Nu e timp insă peste tot pentru că n-ani terminat bine în- tr-un loc că și trebuie să mergem intr-altul. Sperăm insă că acum, cind s-a dat dispoziția ca la remedieri să participe și cooperativele agricole, și I.L.I.F.G.A., nu numai noi, deși sistemul e în garanție, treburile să fie puse la punct mai operativ.Explicațiile inginerului Dumbravă sint de-a dreptul deconcertante. Dacă un șef de șantier găsește firesc să uite montarea unei conducte, atunci ce să mai pretindem unui lucrător? Conform logicii domniei sale, dacă era vorba de un sistem de 100 000 hectare puteau lipsi chiar canale de aducțiune, nu ? Chiar stații de pompare. Chiar s: autoliniștirea dată de faptul că la remedieri vor fi obligați să participe și beneficiarii ni . se rare neloială și, de ce să bco- lim termenul, ‘ știrbește demnitatea unor adevărați constructori.Desigur, și cooperativele agricole au multe deficiente în preluarea și folosirea sistemului, dar nici pe departe nu sînt principalii vinovați ai stării de lucruri existente la Valea Nucarilor. în temeiul legii care reglementează exact obligațiile și răspunderile atit ale celor care construiesc cit și ale celor care beneficiază de avantajele sistemelor de irigații, se cere ca și aici, prin eforturi conjugale. să se pună de urgență lucrurile la punct.
OCTAVIAN MILEA
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Dumneavoastră gîndîți, munciți 
și trăiți ca un tînăr comunist ?

LOCUL UNDE ÎNVEȚI SĂ
ATINGI PERFECȚIUNEAGhid și punct de referință, o anume prevedere din Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, pe care o reproducem aici : „O trăsătură de bază a profilului moral al membrilor de partid, a tinerilor comuniști trebuie să fie înalta conștiință profesională, responsabilitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate, intoleranța față de chiul, superficialitate sau indisciplină in muncă".Dialogul purtat cu cei trei tineri se constituie treptat în monolog, în trei monologuri de profesiune și credință, reporterului nerămînîndu-i decît modesta sarcină de a le consemna cu fidelitate.

Baraca in care discutăm adăpostește o masă strimtă și cîteva scaune, semn că lucrătorilor din construcții nu le sînt în fire popasurile a- dînci, birourile cu uși capitonate ori alte accesorii ale statorniciei de confort. în fereastra mică rotesc pastelat blocurile din cel mai tinăr și cuprinzător cartier al Zalăului, aflat incă în plină construcție, rod al muncii celor cu care stăm de vorbă în această baracă. Discuția se înfiripă repede, cuvintele au calitatea cărămizii așezate cu temeinicie în tiparul de beton și tot mai des opiniile celor trei făuritori de orașe — am numit astfel pe zidarul Iuliu Tordai, instalatorul Gheorghe Henkel și inginerul Tiberiu Argintam — gravitează în jurul datoriei de tinăr. al profilului moral al tinerilor comuniști.

feffia.il JAMiCT
„CREIERUL ELECTRONIC

IULIU TORDAI, zidar: 
„Muncim în colectiv, 
dar răspunderea apa
să în egală măsură pe 
umerii fiecăruia"Mă întrebați ce este deosebit în meseria noastră de zidari. Priviți numai, iată, după noi se vede frumosul, adică totul. Noi sîntem ultimii care ne dezlipim mistria de culoarea încă fierbinte. Oamenii văd, apreciază, dar și răspunderea-i mare. Am intrat o dată într-un bloc pe ca- re-1 construisem eu — adică brigada noastră, că noi, zidarii, muncim în colectiv, nu ca in celelalte profesii de constructor. Am sunat la o ușă. Cum vă simțiți în apartament — zic — are ceva defecte ? ,,Mulțumim de întrebare, este foarte bine" — îmi răspunde femeia care mi-a deschis. M-o fi crezut ceva inspector, că eram în haine de duminică, dar eu roșisem tot. De asta zic că răspunderea în munca de zidar este foarte mare. Și nu trebuie doar s-o înțelegi așa, teoretic ; treaba e că trebuie să se vadă prin faptele tale c-ai înțeles-o. Iată, mă iau pe mine — și ca mine sînt mulți. Sint fiu de țărani, de- aici din județ, de la Valea Pomilor. Acum 12 ani am plecat de-acasă să-mi fac și eu o viață. Unde ? — că la Zalău era liniște. Am ajuns îa Baia Borșa. Qraș in construcție — era nevoie de mină de lucru. Am intrat imediat în calificare ; zece luni a durat cursul. Tot ce-a ieșit apoi din mina noastră, frumos și bun a ieșit.Noi lucrăm în colectiv. Acesta-1 încă un lucru mare pe care trebuie ' să-1 înțelegi ; să n-ai nevoie de controlori pe urmă-ți, să te controlezi singur. Cînd am ajuns în Baia, nu era nici un bloc ; la plecare am lăsat un oraș cu peste 200 de blocuri. Ne-am tras spre casă, apoi, că începuse și la Zalău să se arate semne de înnoire. Aici, noi, brigada lui Ilie Tamaș, eram de-acum verificați. Așa se face că în cei cinci ani de cînd construim acasă n-am rămas niciodată de rușine: brigada noastră a fost totdea-una cea mai bună.Nbi am continuat să învățăm ; din fiecare zi, din fiecare ceas, din fiecare cărămidă. Și, mai ales, n-am tras niciodată chiulul, nu ne-am sustras de Ia sarcină. Las’că nici nu se putea, nu te lăsa colectivul. La noi ori muncești, ori pe-aci ți-e calea ; drum de mijloc nu există. In 12 ani, eu n-am avut nicio zi lipsă. Niciodată n-am avut foaie de boală( certificat medical — n.n.) în cinci ani de cînd sint aici am obținut toate cele cinci insigne de fruntaș în producție. Asta spune ceva. Iar la noi. în Zalău, avem încă mult de construit. Eu am deocamdată 29 de ani și zic că pot munci înainte la fel de bine, dacă nu și mai bine.
GHEORGHE HEN
KEL, instalator: „De
fectele nu le poți ține 
ascunse în zid"Tordai spune că după ei, zidarii, se vede totul — și asta, într-un fel, cam așa e. La prima vedere, la a doua, dar nu și la ultima. Atunci, noi, instalatorii, ce rost am mai avea ? E drept, cînd blocul este gata, munca noastră nu se mai vede. Ea rămîne acolo, cuprinsă în zid. Dar pinza de conducte de toate felurile, prin care-ți vine la robinet apa și gazul, cine-o
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CHITTY. CHITTY. BANG. 

BANG : Patria (orele 9,30; 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; 18,45; 
31); 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- 
zeștl (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.15) : Grădina Buzești (ora 20.30).

DE BUNA VOIE ȘI NESILIT DE 
NIMENI: Grlvița (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 : Sala 
Palatului (orele 17.15: 20.15), Ca
pitol (orele 9,30: 11.45: 14; 16,15;
18,30; 20,45). Feroviar (orele 9; 
11,45: 14,30: 17.15: 20). Casa Fil
mului (orele 10: 12.15: 15,45). Gră
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- 

face ? Noi, instalatorii. Noi nu muncim în colectiv, acesta-i specificul nostru, dar răspunderea mi se pare cu atît mai mare. Noi sîntem răspîndiți în toate blocurile — și dacă fiecare nu lucrează cu responsabilitate, defectul iese la iveală, nu-1 poți ține ascuns în zid. Vin și întreb: defectul acesta, de țevărie să zicem, nu înseamnă că are a- tunci, în paralel, un defect și în conștiința celui care a pus mina acolo ? Eu zic că da, are — și aici trebuie umblat mai mult, mai cu atenție.Noi, instalatorii, facem tot ce ține de instalații, pină la ultima lucrare, montarea oglinzii. Cînd termini, te privești in ea și te întrebi : am făcut treabă bună ? Și dacă n-ai făcut, oglinda, oricît de curată. îți dezvăluie chipul întunecat. In ce mă privește, n-am vrut să mă în- tîlnesc niciodată cu acest chip. Am 26 de ani — și 13 ani de muncă. Totdeauna m-am străduit să-mi fac meseria cu seriozitate, să învăț s-o stăpinesc cit mai temeinic, să execut lucrări de cea mai bună calitate. Și a- cum învăț. Am făcut o școală de perfecționare. Deseori, seara mă aplec peste carte, că și teoria e necesară. Fără ea, meseria ar fi simplă meșteșugăreală. Astăzi, dacă nu-ți lărgești continuu cunoștințele, nu te perfecționezi — ai pierdut pasul cu timpul.
TIBERIU ARGINTARU, 
inginer: „Locul tînăru- 
lui specialist — acolo 
unde este mai greu"Cel dinții contact cu șantierul a fost dur. Eu tinăr, șantierul tînăr. Erau multe de făcut și tot atît de multe de organizat din mers. Am venit aici în 1972, imediat după absolvirea facultății la Cluj. Media îmi permitea să ocup un loc în proiectare chiar in Cluj, unde am și familia. Am optat, insă, pentru șantier ; activitatea practică, dorința ca eu. cu mintea și brațele mele să construiesc edificii, mă atrăgeau incă din facultate. De altfel, cred că locul tînărului specialist se află acolo unde este mai greu. înseamnă un examen

Replica adevărului deOmul pe care m-am dus să-1 filmez, cu echipa, pentru televiziune, lucrează la întreprinderea „Flacăra Roșie" din București unde se fabrică încălțăminte — încălțăminte care circulă, la ora actuală, pe toate continentele Terrei, cite sînt. Pe Constantin Bra- tu l-a adus aici — și implicit in meserie — tatăl său, de asemenea, cizmar de profesie. L-am vizitat în Ferentari. cu aceeași echipă de filmare, și pe părintele ieșit la pensie, ca să-i... smulg niscaiva amintiri despre cum era, altădată, cizmăria (ca profesie in sine — dar și mai profund, din punctul de vedere al individului care o practica). M-am ales cu cîteva „detalii" semnificative : pe trepediul său „barbar" (cum spunea Topăreeanu) pensionarul de astăzi nu consuma, Ia 13—14, mai puțin de optsprezece ore pe zi, bă- tind cuie, sute și sute de cuie, indreptindu-le pe cele vechi, strieîndu-și ochii prin efort și supraefort... Și — ce „montaj paralel" deosebit se va putea face! — iată o mașină din secția incălțăminte a „Flacărei Roșii" care, din-

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).

JANDARMUL LA PLIMBARE : 
Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.15) .

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

LUMINILE ORAȘULUI: Doina 
(orele 11; 13,15; 15.30; 18; 20,15). 
La orele 9,45 — program de de
sene 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).

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

PLIMBARE IN PLOAIA DE PRI
MĂVARA: Arta (orele 15; 17.30;
20) : Grădina Arta (ora 20.15).

CE DRUM SA 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).

EXPLOZIA : Progresul (orele 
15,30; 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). 

dificil, adevăratul, dar necesarul, atestat in profesie. Șantierul este terenul propice afirmării, al realizării oricărei idei valoroase. Cind am venit aici mi-am dat seama că două sute de cuvinte nu le știam ; constructorii au, în substanța de bază a meseriei, altă terminologie decît cea tehnică, din tratate. în timp ce pentru ei meseria nu mai avea taine, eu abia începeam să le descopăr. Cu ajutorul lor cred că sint pe cale de-a reuși. La început am lucrat pe post de maistru. După ce am construit două blocuri mi s-a încredințat răspunderea de șef de lot. sarcină grea, de conducere. Mă îngrijesc de munca a două sute de oameni repartizați la 21 de obiective. Acum sint momente cind totul depinde de mine, de hotărîrea pe care o voi lua. Iar această hotărire trebuie probată printr-o înaltă competență și conștiință profesională. Nu neg, am avut și îndoieli, m-a încercat uneori și neîncrederea în faptul că voi izbuti. O dată îmi amintesc că trebuia să înlocuim prefabricatele cu monolit. Am făcut calculul, mi s-a părut bun, dar m-am simțit dator să-1 verific. Am mers la Cluj, la profesorul meu de stabilitatea construcțiilor, Vasile Iile, să-1 consult. ,.E bine" — mi-a spus, dar m-a și dojenit c-am folosit prea multă armătură. A doua oară nu s-a mai întîmplat. Acesta-i șantierul, te învață la toate. Eu susțin că. în același timp, te a- jută să-ți formezi o conștiință muncitorească, să descifrezi și să înțelegi resortul intim al a- devăratei responsabilități pentru îndeplinirea deosebită a sarcinilor încredințate. Or. aceasta înseamnă un mare cîștig pentru tine ca specialist, ca om al u- nei societăți ce se înnoiește neîncetat și conștient.
★La despărțire, neavînd cu mine un aparat de fotografiat le-ani solicitat celor trei interlocutori cite o fotografie spre a fi publicată in ziar. Nu aveau. Dar au zimbit ușor, din priviri, ară- tindu-mi incă o dată blocurile frumos pastelate, rotitoare in fereastră. Acolo, in prospețimea culorii, conturul chipului lor se păstrează, în continuare, tinăr și cald.

ION ANDREIȚA

tr-o mișcare... bate 20 de cuie (ca să nu mai pomenim de o mie și una de operații simplificate, mecanizate, în care forța fizică a fost, categoric, înlocuită, de efortul de imaginație, de inteligență, al celor care au conceput mașina, al celor care o utilizează, cu randament maxim). Dar, repet, nu-i vorba, exclusiv, de
ÎNSEMNĂRI

n diferență materială, adică de o evoluție a tehnologiei, ci de o diferență substanțială, spirituală, cu implicații nete in personalitatea omului, căci cizmarul de astăzi (da, Constantin Bratu o afirmă și o dovedește in practica muncii) nu mai este, în nici un fel. sclavul îndeletnicirii sale, el iși domină profesiunea: „Este o profesiune ca oricare alia, precizează C. B. — în care, indiscutabil, simțămîntul de putere și siguranță ți-l dă dubla calitate pe care-o a- vem cu toții, de proprietari ai mijloacelor de producție și de producători. In plus, să

România-film prezintă
PRODUCȚIA STUDIOURILOR SOVIETICE

„CĂPITANUL NEGRU"

Cu : ALEKSANDR GOLOBORODKO, IRINA BORISOVA ; 
Regia: OLEG LENȚIUS.

O poveste de dragoste în timpul dramaticelor confrun
tări ale războiului civil.

Echivalentul 
producției pe o ziIncepind cu această lună, tinerele din organizația U.T.C. a întreprinderii textile din Lugoj, s-au angajat să repanseze prin muncă voluntar-patriotică toate țesăturile care la recepția finală se dovedesc a fi defecte. Pină în prezent, prin miinile lor au trecut 52 mii m.p. de țesături, iar pină Ia sfirșitul lunii încă 40 de mii. Exprimat altfel, aportul lor este echivalent eu producția întreprinderii pe o zi.

I. DANCEA

Omagiul 

siderurgiștilorLa Casa de cultură din Hunedoara, a avut loc un atractiv program artistic dedicat aniversării a 220 de ani de siderurgie hunedoreană și a 90 de ani de la intrarea în funcțiune a primului furnal. Și-au dat concursul ce'e mai reprezentative formații muzical-coregrafice și de a- matori din județ : orchestrele de muzică ușoară, mandoline și muzicuțe ale Combinatului siderurgic, grupul vocal al Exploatării miniere Ghelar, echipele de dansuri ale cooperativei Retezatu din Hațeg și căminele culturale Ruda. Sarmizegetusa, flu- ierașii din Boșorog. tarafurile Casei de cultură din Hunedoara și clubul din Ghelar etc. în cinstea acelorași evenimente, a mai fost deschi

nu uităm felul în care atitea si atitea meserii socotite, o- dinioară, drept meserii „grele", zgomotoase, murdare, „umile", au evoluat, s-au transformat în ocupații a- proape in întregime tehnice, curate, silențioase, demne aș spune, adică in care individul nu se simte subjugat profesiei. cit simte profesia stind
de MIHAI STOIAN

in mina lui. dominată, condusă". Și omul care-și conduce cu mină sigură meseria, destinul, e în stare să conducă, totodată, și două mii de muncitori (din secția a- mintită), cu realizări individuale și colective exemplare (căci „cizmarii" de la „Flacăra Roșie" se pregătesc să sărbătorească 50 de ani de la înființarea fabricii — sărbătorire care marchează și hîa- tusul esențial dintre meseria, așa cum era odinioară practicată, și indus'tria încălțămintei, așa cum există astăzi). 

să o expoziție de pictură organizată de Comitetul de cultură și educație socialistă in colaborare cu cenaclul din Deva și filiala din Petroșani a Uniunii artiștilor plastici. Cele peste 30 de lucrări, rodul preocupărilor pline de bărbăție ale acestor prometei moderni — siderurgiștii — imagini sugestive ale prefacerilor înnoitoare pe care le-au cunoscut meleagurile hunedorene, după eliberare.AL. BALGRĂDEAN
Descoperiri 
arheologiceCu ocazia săpăturilor efectuate pe șantierul unui drum forestier la Fedeleșoiu, Vil- cea, a fost descoperită o frumoasă coroană de aur — piesă de mare interes istoric. Realizată prin turnare și împodobită cu trei diademe prinse in nituri cu folii de aur, ea este ornamentată cu pietre prețioase de mare e- fcct plastic — ametiste, porfire, safire și topaze — ceea ce-i conferă dincolo de valoarea științifică și una artistică.Cu privire Ia epoca și proveniența acestei piese, părerile cercetătorilor vilceni sint deocamdată împărțite. S-a emis ipoteza că ea ar fi putut aparține unui feudal local. Alți cercetători înclină spre explicația că ea ar fi aparținut unui cavaler apusean ucis aici cu prilejul cruciadelor. Săpăturile de salvare inițiate sub egida Muzeului județean încearcă să elucideze enigma.

D. MOȚOC

viațăDar asemenea deosebiri (ca de la cer la pămînt — cum se spune) am găsit pretutindeni, in meserii pe care unii tineri, din păcate, neinformați suficient, sau delăsători cu propria viziune asupra lumii muncii; repet, am găsit pretutindeni suflul nou al tehnologiei. dublat de energia spirituală a oamenilor noi, și în croitorie, și in electrotehnică, și în țesătorie etc. etc. Da, lucrurile nu stau nici o clipă pe loc. efortul fizic dispare treptat din ateliere și hale, ca și suprasolicitarea nervoasă, ori a auzului, ori a ochilor... Și atunci, de ce n-ar evolua, măcar paralel cu tehnologia implicată într-o meserie sau alta, și mentalitatea acelor tineri — la care m-am referit — dispuși să vadă în meserie ceva nu tocmai atrăgător, un domeniu de activitate din care omul nu-și poate extrage satisfacții maxime, majore? Exemplul lui Constantin Bratu și a atîtor mii și sute de mii de alți muncitori le dă cea mai teribilă replică, replica adevărului de viață.
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).

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA : Grădina Moșilor (ora 20,15).

DRUMUL SPRE VEST : Grădina 
Unirea (ora 20,15).

CHEMAREA STRĂBUNILOR : 
Crîngași (orele 16; 18,15).

FATA CARE VINDE FLORI î 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20 30).

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

16,00—17.00 Teleșcoală : Științe 
sociale : Dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane în socia
lism ; Fizică : Teoria relativității 
restrînse. 17.30 Telex. 17,35 Tele- 
glob : Kuweit. 17,55 Agroenciclope- 
dia. în cuprins : Coacăzul negru, 
despre cultura arbuștilor fructi
feri. Irigații — irigarea pe brazde 
lungi ; Borangicul ; Mozaic. 18,25 
Universitatea TV : Dicționar poli
tic : Dezarmare (I) ; Istoria știin
ței și tehnicii românești. Școala 
românească de matematică (I) . 
Istoria civilizațiilor. Civilizația 
Europei răsăritene în sec. XII— 
XV. 19,00 Familia. 19.30 Telejurnal. 
La cotele anului XXX. 20,00 Seara 
pentru tineret. De joi pînă joi : 
..După ultimul clopoțel". întine
rește uzina — reportaj realizat ia 
Uzina de mecanică fină din Si
naia ; ,La. revedere, școală, bine 
te-am găsit, vacanță ! ; Mîinile 
care preiau ștafeta — reportaj la 
Șantierul Naval Constanța : Ați 
întrebat, vă răspundem ; Ritmuri 
tinerești. 21.25 Mai aveți o între
bare ? Explozia demografică. 22,05

Vorbim zi de zi, tot mai mult, 
de calculatoare. Sînt ele atît de 
necesare omului ?

Un băiat stă la un pupitru. Iși 
înmoaie tocul în călimară, șterge 
cu atenție penița, ca să nu facă 
pete, începe să scrie. Iși mișcă 
încet capul urmărind rîndurile 
scrise. Băiatul are înălțimea de 
70 cm. Este însă în vîrstă de 
196 ani! S-a născut pe vremea 
lui Goethe și Schiller. Dar nu a 
îmbătrinit deloc! De ce? Pentru 
că nu este un om adevărat, ci o 
jucărie. „Omulețul poate fi vă
zut și astăzi la muzeul Neuchâtel 
(Elveția).

încă de acum aproape două se
cole oamenii încercau să facă a- 
semenea „ființe" confecționate 
din sute și mii de șuruburi, 
arcuri, pîrghii...

Astăzi, nimeni nu mai con
struiește automate cu chip de 
om. Mașinile electronice de cal
cul din zilele noastre nu seamă
nă a oameni, dar sînt cu mult 
mai „deștepte" decît strămoșii lor 
— automatele. Dacă în urmă cu 
12 ani, pe întregul mapamond în
deplineau diferite treburi în jur 
de 5000 de „creiere electronice", în prezent, în întreaga lume in
formațiile sînt „devorate" de pes
te 120 000 de calculatoare. Iar 
specialiștii și institutele care se 
ocupă de prognoza viitorului ne 
anunță că la hotarul anului 1975 
lumea va beneficia de „munca 
intelectuală" a cel puțin 400 000 
de calculatoare.

Civilizația are nevoie de ele.

Credința în știință 
și știința credinței

„Eu cred în știință, știința este credința mea" ne scrie stu
dentul bucureștean P. Weiss, iar economistul A. Burlacu din 
Baia Mare ar dori un răspuns la întrebarea dacă credința în 
puterile nelimitate ale științei și tehnicii are asemănări sau 
tangențe cu credința religioasă.

Sîntem așadar confruntați, în ambele relatări menționate, cu 
problema raporturilor psihologice, sociale, epistemologice 
dintre știință și credință. Sînt oare aceste raporturi contradic
torii, de includere, de complementaritate, de ambiguitate ? 
Exprimă oare credința in știință doar o formă de prosternare 
a profanilor - care nu au suficientă știință, ori care nu pă
trund în toate subtilitățile creației savanților - în fața științei, 
ca în fața unor idoli ?Știința științeiSub acest nume se afirmă în zilele noastre o nouă știință, scientica. Dar nu la aceasta vreau să mă refer, ci la întinderea și capacitatea omului de azi de a avea cunoștințe și a se dovedi știutor de știință. Universul științei este în continuă „expansiune" : sute de discipline și mii de ramuri și capitole de investigație. Apar mereu științe noi. așa-zise „de „graniță", de „interferență" etc. Informația științifico-tehnică ss dublează aproape la 5—10 ani. Instrucția 'școlară și profesionalizarea tind să realizeze mai curînd „un cap bine făcut" pentru receptarea noutății știin- țifico-tehnice, decît „un cap bine umplut" cu cit mai multă informație cultural-științifică. Acest din urmă demers este de altfel și imposibil în evul actual al specializării și al e- ficienței muncii intelectuale intensive circumscrisă la un anume domeniu de cunoștințe. De aceea în planul informării științifice, cit mai mult nu înseamnă și cit mai bine. .Apoi, formalizarea și materializarea crescîndă a științei contemporane fac ca aspectele speciale ale acesteia să nu poată fi popularizate tale quale. Unii sa- vanți vorbesc chiar despre o .incomunicabilitate" funciară în

Recital de muzică ușoară cu Irena 
Santor. 22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20.00 Drumuri pe cinci continen

te 20.55 Efigii lirice. Versuri în 
lectura autorilor. 21.10 Telex. 21.15 
Tribuna tinerilor soliști. 22.05 Cărți 
și idei.
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PROGRAMUL III

9.00 Știri; 9,05 Incognito. Pro
gram de varietăți muzicale; 9.55 
Melodia zilei : „Bun venit, rază 
de soare" de Edmond Deda; 10,00 
Dlvertis-club: 11.00 Profil pe por
tativ: Glen Campbell: 11,20 Sîntem 
pionieri — cîntece: 11,30 Pe-un pi
cior de plai — muzică populară ; 
12.00 Știri: 12.05 Invitație în fono
tecă; 12,55 Melodia zilei; 13,00 în
chiderea emisiunii; 17 00 știrile 
după-amiezii: 17,05 Alo. Radio! — 
muzică ușoară la cerere: 17,50 Țara 
mea înfloritoare — cîntece: 18,00 
Șapte zile, șapte arte. Cinema ; 
18.10 Zilele festive Budva — St. 
Stefan — R.S.F. Iugoslavia: 18.55 
Melodia zilei; 19.00 Tn direct... de 
la Universal-Club din București ; 
19.30 știri; 19.35 Casa de discuri 
,.Dux“; 20,00 Teatru radiofonic: 
..Corabia cu un singur pasager" de 
Dan Tărchilă; 21,05 Radio-fono- 
rama. Muzică ușoară românească: 
22.00 Radiojurnal. Buletin meteo
rologic. Sport; 2Î.30 Melodia zilei: 
22.35 Vedete ale muzicii ușoare ; 
23,15 Poetica. .Partidul e-n toate"; 
23.20 Concert simfonic; 23,55—24,00 
Ultimele știri.

Căci mașinile electronice de cal
cul îl ajută pe om să organizeze 
optim producția, să calculeze și 
să prelucreze date din cele mai 
diverse domenii. Savanții susțin 
că fără existența calculatorului o- 
mul ar fi pășit pe Selena cu cel 
puțin 100 de ani mai tîrziu. Se 
consideră că foarte curînd se vor 
putea face previziuni meteorolo
gice pe o durată de circa două 
săptămîni. Dar pentru aceasta va 
fi nevoie ca mașinile de calcul e- 
lectronice să prelucreze 300 000 
date din 8 000 puncte ale globu
lui, situate la 10 nivele ale atmo
sferei.

Calculatorul execută în cîteva 
secunde același volum de opera
ții, calcule și selectări pe care un 
om le-ar duce la îndeplinire in 
mai bine de un an de zile! Diag
nosticul medical cel mai precis 
se stabilește astăzi cu ajutorul a- 
celorași calculatoare care sînt ca
pabile să dirijeze și supravegheze 
zborurile a mii de avioane.

Foloasele pe care ni le aduc 
calculatoarele sint uriașe. Nu le 
putem înțelege uneori, dar ele e- 
xistă. Să luăm un exemplu, la în- 
tîmplare: un calculator de proces 
folosit pentru o coloană a unei 
rafinării. Ce avem înăuntru? Pe
trol. Care-i densitatea, volumul, 
greutatea specifică? La ce tem
peratură obținem benzinele? Dar 
uleiurile? Acestea sînt datele ini
țiale. Niște analizori le transmit 
mașinii de calcul. Prin programa
re, calculatorul va conduce con
form modelului matematic pro

acest sens ; un autor scrie : „oricit ne-am strădui, nu vom reuși să transmitem ideea legității naturii necunoscătorului in matematici superioare". Din fericire, știința nu este chiar atit de ezoterică precum pretinde acest autor; dar nici atit de exoterică (accesibilă) precum ne-am obișnuit să credem. Este drept însă că prin tehnică, știința devine adeseori familiară. chiar „bun de consum" in unele imprejurări. Ceea ce nu elimină însă total „misterul tehnicii" și chiar o anume tehnică a misterului. Televizorul introdus în casă ne face adeseori să știm foarte multe lucruri, fără să avem însă știința modului său de funcționare.Iată de ce cînd studentul P. Weiss afirmă : „știința este credința mea", nu trebuie să ne imaginăm credința acestuia generată de faptul că el știe totul despre știință. Nu arareori tocmai cu cit știm mai puțin despre știință, cu atît sintem înclinați să credem mai mult în ea. Un dicton spune : unde este știință mai puțină acolo este prezumție și credință mai multă.Rezultă oare că prin credința în știință suplinim lacunele noastre științifice ? Nicidecum. Știința științei nu se află într-o relație de excludere cu credința în știință, iar „lacunele noastre științifice" nu se află intr-o relație de includere. Știința, în totalitatea ei, nu acoperă în întregime tot teritoriul cunoașterii umane : „petele albe" de pe harta cunoașterii omenești sînt încă numeroase. Metoda științifică implică însă posibilitatea disocierii a ceea ce știm, de ceea ce nu știm incă. Omul de știință știe ce știe și știe ceea ce nu știe ; deci el are certitudinea, convertită în credință și pentru ceea ce știe și pentru ceea ce știe că nu știe — și tocmai de aceea va putea ști cîndva. El are. de asemenea, sentimentul relativității puterilor omenești de cunoaștere. Cu alte cuvinte spus, este aci vorba de încrederea în capacitatea de cunoaștere a ființei umane, gîn- ditoare, creatoare de știință, artă, filozofie, tehnică, viață socială, — cit și de caracterul ei condiționat. De aceea savantul nu fetișizează știința, nu se prosternează în fața ei ca în fața unor idoli.încrederea profanului (a celui nefamiliarizat cu „tainele cunoașterii") în puterile științei se poate transforma însă uneori în credulitate, in credință dogmatică și deci în fanatism. Sint astfel tineri care cred că știința va dovedi cindva supraviețuirea sufletului, existența „spiritelor", acțiunea unor „forțe divine", sau că știința contem- 

cesul respectiv. Dacă la un mo
ment dat a scăzut, să zicem, tem
peratura, imediat calculatorul e- 
laborează comanda pentru ridi
carea temperaturii; sau presiu
nea sau volumul. El nu spune 
doar că trebuie să crească aici cu 
atît sau să scadă dincolo atît, ci 
comandă imediat și executarea. 
De reținut însă că o face aproa
pe instantaneu. Dacă s-a propus 
pentru programarea calculatoru
lui să se obțină la o fabrică de 
aluminiu — de exemplu — pu
ritatea produsului de 99,995%, se 
va realiza exact acest procent, 
nici mai mare cu o miime, nici 
mai mic!

Iată pe scurt, de.be avem ne
voie de calculatoare. Tînăra 
noastră industrie electronică de 
calcul se afirmă tot mai preg
nant, în domeniile care vizează 
metodele și tehnicile de organi
zare, planificare și conducere pe 
baze științifice moderne a eco
nomiei naționale! România pro
duce calculatorul electronic „Fe
lix C — 256“ care se situează pe 
plan mondial, din punct de ve
dere al performanțelor, în rîndul 
celor nuii bune calculatoare de 
capacitate medie (calculatorul cu 
care va fi dotată economia noas
tră națională). Lui i se alătură și 
un alt produs al industriei noas
tre electronice: „Felix CE — 30“, 
cu multiple aplicații în cele maî 
diverse domenii de activitate.Ing. DAN VAlTEANU

porană a elucidat deja o seamă de mistere legate de „tinerețe fără bătrînete" și „viată fără de moarte". O atare credință în știință izvorăște mai curind din necunoaștere decît din știința științei, și se înrudește desigur cu credința religioasă, mistică. Credulitatea în „fantasticul științific" — atît de proprie unor tineri — deși nu se alimentează cu năluci, vircolaci, îngeri, draci, zmei etc., ci cu cosmogonii fantasmagorice poate trăda astfel o ipostază „modernă" a credinței iraționaliste. Știinta credințeiDesigur, a avea o credință (în sens pozitiv, nereligios) înseamnă a fi convins de ceea ce s-a verificat, dar și de ceea ce n-a fost încă verificat, a avea deci și conștiința realului posibil, altfel spus a posibilității reale.Omul are trebuință de credință, de încredere, de certitudine, tot așa cum resimte nevoia de cunoaștere, iubire, compasiune, identitate, integritate, speranță, libertate. De ^eea ateismul, sub un anumit ~ - pect, se prezintă și ca o știui.i a credinței : a credinței în materialitatea lumii în cognoscibi- litatea ei, în puterea creatoare a omului și dreptul insului la fericire, adică la bunăstare, iubire, identitate, compasiune, libertate, pe lumea aceasta și nu într-o „lume de apoi". La urmă, dar nu ultima ca importanță, este credința în cunoașterea rațională a lumii și omului.Știința, și cu atît mai mult arta, filozofia sînt și ele intr-o anumită măsură obiect de credință : cu atît mai mult cu cit cunoașterea umană este relativă și are caracter de proces. In funcție de intensitatea certitudinii credința atee îmbracă forma lui : „poate că“, „presu- punem“. „se crede că“. „s-ar putea că", „avem credința nezdruncinată". Cind fundamentul credinței este subiectiv (fantezia, opinia insului) lipsit de temeiuri obiective, așa-zisa credință în știință și in puterea rațiunii omenești nu constituie decit o altă modalitate a simțului comun de a umple „vacuumul" lăsat de abandonarea credinței religioase. Or credulitatea in „puterile magice" ale științei provine tocmai dintr-o predilecție subiectivă arbitrară pentru un gen de fantezie umană (nutrită de speranță, teamă, ignoranță), izvorîtă tocmai din subestimarea științei reale, a cadrelor și puterilor ei relative. din insuficienta știință a științei.Blamînd credulitatea, întărim și mai mult realul credinței fertile in puterile cunoașterii omenești, credință fără de care nu s-ar fi putut emite niciodată ipoteze științifice îndrăznețe, nu s-ar fi putut începe construcții tehnice, umane și sociale de anvergură, nu s-ar fi putut mobiliza oamenii pe firul revoluțiilor și transformărilor radicale de orinduiri. Dar nu trebuie să uităm că dacă știința fără credință este lipsită de vlagă, credința fără știință este oarbă : iar bezna a produs dintotdeauna... monștri.
Dr. H. CULEA

effia.il
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SESIUNE

TELEGRAMETovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președinte al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar Mongol, președintele Prezidiului Marelui Hural Popular al Republicii Populare Mongole, următoarea telegramă:Stimate tovarășe Țedenbal,îmi este plăcut să vă adresez. în numele poporului român r- al meu personal, cordiale felicitări cu prilejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Prezidiulu: Mare;.: Hural Popular al Republicii Populare Mongole ș: să vă dores- din toată inima multă sănătate, succes deplin in îndeplinirea misiunii dumneavoastră și cele mai bune urări de prosperitate personală.Sînt încredințat că legăturile de prietenie și colaborare rodnică multilaterală dintre Republica Socialistă Romanța »: Republica Populară Mongolă, dintre Partidul Comunist Român și Part. n _1 Popular Revoluționar Mongol, se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor noastre, in interesul unității țărilor soctaLs*». al cauzei păcii și socialismului in lume.

La Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale au începu:. miercuri. lucrările celei de-a treia sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de colaborare romăno-elenă.Delegaria guvernamentală română este coctdusâ de Ion Pățan, viceprim-ministru al guvernului, ■tatarri coHMtțaM exterior șt cooperării ecoaccnjce internaționale. iar delegapa guvernamentală elenă <5e Conetantm Ky-Comisâa exammează stadi-1 «chunboriJoe bctatemle și al cooperării ta diferite dome- ' de activitate de intere» comun. Snt ananzate piu Is tiȚta pentru t-te^tfiocen hvrâ-.jor reciproce de mfcfuu- pentru ±- -. edificarea v rri:_-rale. mrisriee. a codocrârh gh-

riment ce cuprinde zonele tropicale ale globului terestru. Scopul acestor acțiuni. La care participă peste 4 000 de cercetători de pe toate continentele, este de a măsura și determina parametrii meteorologici care : :--azi SSMtebul :? căldură intre latitudinile tropicale si cele polare. De asemenea, rezultatele activității științifice vor fi in măsură să elucideze mecanismele circulației generale a eurentilor ta atmosferă, element care va servi la Îmbunătățirea sistemelor actuale de prognoză meteorologică.La expediția tropicală din O- eeanri Atlantic participă si doi 
cercetă tor. români, din cadrul Instmrttzlu: de meteorologie si hidrologie. E stat ta prezent îmbarcați pe vasul științific _Musoc". reb pavuion sovietic.

„Turul ciclist al României44
— ediție jubiliară —

Prin telefon de Is trimisul nostru special, 
DAN DEȘLIU

Etapă anulată

Fotbal: Azi începe
Campionatul Mondial

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al rrverna'ct Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului JAMBIN BATMONH. președintele Consiliului de Miniștri al Republicu Populare Mongole, următoarea telegramă :Stimate tovarășe Batmonh.Alegerea dumneavoastră in funcția de președinte al CseSB»- lui de Miniștri al Republicii Populare Mongole im: oferă plăcutul prilej de a vă adresa, in numele guvernului Repun.:- . Socialiste România și al meu personal, cele mai calde felt=tăr împreună cu urările noastre sincere de mari succese ta ech..- tatea dumneavoastră de răspundere.

:-"fier șt tehnoCogvce. pe ecus ș; penmu targren eadrulm JuridjC al coraborârii rosrăno elene. CRONICA

Tovarășul MANEA MANESCU, prim-ministru al guversciut Republicii Socialiste România, a primit din partea prianM aai- nisiru al Japoniei, KAKUEI TANAKA, următoarea telegramă;Vă mulțumesc in modul cel mai sincer pentru «artdeie ă» felicitări adresate cu ocazia zilei noastre națiooale ș: la rtndul meu. vă transmit cele mai bune urări.

In euisa! zrien Ca- ni - tm Ky- prazos a a-.*-: întrevederi cu Bujor A'—Așa-, mln-fe— Trir- lor. petmlu-ri r gerirg-.e-- M loan Avram. ——tsrrri j-ubastric constmetEjor de —Agn: gr» je.
MANIFESTĂRI

U. T. CIeri s-a iit»u' ia Capitală. veaiad de la Sofia, delegația U.T.C--UA-S.JCJLC IX. e*r». ta tavvtatxa l'aiu-
a tara» • vizită ia această

DECORĂRILa Palatul Consiliului de Stat a avut loc, miercuri la amiază, solemnitatea decorării unor per- p sonalități de seamă ale vieții noastre culturale.înaltele distincții au fost înminate de tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat.La solemnitate au luat parte tovarășii Dumitru Popescu, președintele Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat. Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor. Radu Beligan, vicepreședinte al Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale.Prin decret prezidențial, pentru activitate indelungată și merite deosebite in domeniul creației muzicale, s-a Ordinul „23 August" compozitorului Ioan D. Chirescu. artist al poporului, cu prilejul împlinirii virstei de 85 de ani. Ordinul „Meritul cultural" clasa I compozitorului D. Botez, maestru artei, cu virstei de 70 de ani.Prin același decret, ; activitate indelungată și deosebite în domeniul cisticii consacrată istoriei trului românesc s-a Ordinul „Meritul cultural" clasa a II-a tovarășului Ioan H. Massoff. cercetător în istoria teatrului românesc, cu prilejul împlinirii virstei de 70 de ani.Compozitorul loan Chirescu a mulțumit călduros conducerii de partid și de stat, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru înalta distincție acordată, împreună cu sentimentele sale de profundă gratitudine, el a urat tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, președintele Frontului Unității Socialiste, urări de sănătate, viață indelungată. noi și mari succese în munca pe care țara și fiii săi i-au incredințat-o.în numele conducerii de partid și de stat, al tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Jfitefan Voitec i-a felicitat pe 4K:ei decorați și le-a urat noi succese în munca de creație pe care o desfășoară pentru vieții spirituale a nostru.

conferit clasa I
Dumitru________ emerit alprilejul împliniriipentru merite publi- i tea- conferit

întlorirea poporului
PRIMIRI Constanti-Tovarășul Miron nescu, președintele Marii Adu-

nări Naționale a R»pub'.:~ Socialiste România, a primit o telegramă de mulțumire din partea președintelui Adunăr.: Republicii Socialiste Federative Iugoslavia. Kiro Gligovov. pentru felicitările adresate cu ocazia alegerii sale in această funcție.*Tovarășul Janos Fazekas. viceprim-ministru al gutei uului. ministrul comerțului interior, a primit, miercuri la amiază, pe Dezider Goga. ministrul comerțului din RS Slovacă, afiat intr-o vizită in țara noastră.în timpul convorbiri: au fost discutate probleme privind dezvoltarea schimburilor de mărfuri dintre cele două țări.
VIZITĂLa invitația C.C. al P-C-R o delegație de activiști ai Partidului Comunist din Cehoslovacia. condusă de Miroslav Bo- chenec. adjunct al șefului Secției ideologice a C.C. al P-C.Cfi. a făcut, incepind de la 5 iunie, o vizită de schimb de experiență in țara noastră.Delegația a luat cunoștință de experiența P.C.R. in domer.:ul activității ideologice, avind convorbiri la Secția de propagandă și presă a C.C. al P.C.R.. la comitetele județene de partid Bacău și Iași, la comitetul de partid al Sectorului III și la Cabinetul municipal de partid din București, precum și la organele și organizațiile de partid din unități economice, de cultură și învățămînt.Delegația a fost, de asemenea, primită la C.C. al P.C.R. de tovarășul Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului E- xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R.
PROTOCOL

Ia cadrul Program-;— de cercetare zîotaA a ar—risfrrE — G-AJLP. — tasttat de către Or-:ză ta interval ri :z. *—septembrie 1974 se desfășoară acțiuni tari precedent ta .-tti ștrizrifică meteorouogriâ. expe

Tec teri s-a tasars ia Capitală. veaisd de ta Belgrad, tesarășal Trsf Gsgi adjunct de șef de aersfa ta CjC. altuuJrr-.na .Tâaeretul și IWU de eliberare oirieeili ia Africa*.
în atentia colectivelor■

aflate in întrecerea 
„Pentru cea mai buna clasa*4tra se iaebese. ca si aaal

mdeteae aie U-T.C- «a si -iaseler eeneereete. cti sob- ritarea de a primi la redacție cel tir ti» șei St inse re- nriiatele ftaale. peatra a p«-
„Marșul victoriei44

(Vrmare dm pag. I)

Etapa treia a turului edir al Romăntet a fost anulată dta cauza t:mpu?m nefavorabil. Cursa se resa astăzi, ru etapa a 4-a tas.—Soeeera (188 km). Dcpâ mt se r.ie. ta rlsaTiro—' general indrredua! pe primul Joc se afta rutierul Mtrrea Rasașcanu. Pe echipe corata-te pr.ma seiec*jona:â de tineret a Român:»-

Așteptat cu interes de iubitorii sportului cu balonul rotund, turneu! final al celui de al 10-lea campionat mondial de fotbal începe astăzi pe „Wald- stadion" dm Frankfurt pe Mata, unde selecționatele Braziliei și Iugoslaviei vor disputa partida inaugurală.în urma preliminariilor. îa faza finală stat prezente 16 e- chipe reprezentind Europa (9 f-rmații). America de Sud (4). Africa Australia și zor-a Azre- rici Centrale și a Mării Caraibilor (cite o echipă). Cele 16 reprezentative au fost repartizate, ta patru grupe, după cum urmează : grupa I ■ R.D. Germană. Australia. Chile, R.F. Germania : grupa a II-a Brazilia. Rep'taiica Zair. Scoția. Iugoslavia : grupa a Hl-a : Bulgaria, Otanda. Uruguay, Suedia ; grupa a IV-a : z-ș»—Polonia. Kalla și Halfi.-WeisuMisterschaft "74" debutează cu tm meci de mar» intere* ta care se tatilnese ectapele Braztav- de trei or. ristezătoare a cospetcpei. și redutabila se- iecnocwA a IugoalavieuCaap:«ui mondial: se prezintă 1a acest joc ca o ecfitpâ rad - eal seft—.bată tată de cea care, ta nrsta cu patru ani. a ciaer- rrt in Mexic titlul suprem. Din formata de atunri nu ma- fac parte deet tre: jncă’ori : Rfve- krio Jatmttac s: Ifiazza. restul f rd tot speranțe aie fotbalului bcaaBiao. acest nesecat rezervor de taleaK. AstfeL antrenorul Mano Zagalo ișâ pune mzri speranțe ta fu&dașul central Luis Pereira, un jucător de culoare ta virstă de 25 de ani.La rtariil eu reprezentat va hraostavreu care nutrește mari 
sperante ta atest campior.a:. este decisă să dea o renlică d.-ta actnaiiî-or deținători ai -Cupei Mood ta. e". Antrenorul Muan Muiamci prezintă un Jl* cu multe valoci individuale ta care vedeta numărul 1 este. fără îndoială. Dragan Djaici. eonsăderat la ora actuală cea ma: burta extremă stingă din lume.CotniSta de specialitate a F.I.F.A a desemnat arbitrii care vor oficia la meciurile grupelor preliminare aie turneului ftnal al Camp:onatului mondial de fotbal din R. F. Germania. Jocul inaugural care va avea loc astăzi la Fra:ikfurt pe Ma n

intre seiecționaiele Braziliei ți Iugoslavie: va fi condus de el- vețianul Rudolf Scheurer. ajutat la tușe de Vital Loraux (Belgta) și Luis Pestarino (Argentina). Pe lista cavalerilor fluierului care vor oficia la a- ceastă ediție figurează și arbitrul român Nicolaie Rainea. El va conduce Ia 22 iunie, la Gelsenkirchen. jocul Brazilia-Zair, f::nd ajutat la tușe de Aurelio Angonese (Italia) și Klaus Ohmsen (R.F. Germania). Arbitrul român a fost delegat ca tuș;er ta intilnirile Argentina — Italia și Uruguay — Olanda.

Cea d- a 21-a ediție a Olim- piadei de șah a continuat la Nisa cu intilnirile din runda a5— a a grupelor preliminare. In meciul derbi al grupei a 6-a, echipa României a terminat la egalitate : 2—2 cu redutabila formație a Cehoslovaciei.Alte rezultate : Norvegia — Singapore 3—0 O) : Columbia — Liban 2—0 (2) : Noua Zeelan- dâ — Monaco 3—1. Pe primul loc ta clasamentul grupei continuă să se afle Cehoslovacia cu ‘.7 puncte, urmată de Nor- vtzia — 15.5 puncte (1), România — 12 p-jncte (un meci mai puțin disputat), Columbia — 93 pur.cte (2) etc.Rezultate înregistrate în celelalte grupe preliminare : UJL&S. — Polonia 2.5—0.5 (1) ; Brazilia — Țara Galilor 1,5—0.5 (2) ; Anglia — Canada 1,5—0,5 (2) : Cuba — Venezuela 2—0 (2) : Iugoslavia — Iran 2—0 (2); Belgia — Spania 2—2 ;
TENISPe terenurile de la Roland Garros din Paris, in campionatele internaționale de tenis ale Franței, s-au jucat ieri primele două partide din sferturile de finală ale probei de Simplu bărbați. Spaniolul Manuel Orantes î-a invins cu6— 3. 6—3. 6—1 pe chilianul Cornejo, in timp ce francezul Francois Jauffret l-a elimitat cu7— 6. 6—3. 6—2 pe vest-germa- nui Pohmann.

Bujor Almășan. ministrul minelor. petrolului și geologiei, și Arturo Yovanâ. ministrul mir.e- riei din Chile, au semnat un protocol intre cele două ministere privind cooperarea tehnică și economică in domeniul minier. metalurgiei extractive neferoase Și prelucrării cuprului.în timpul vizitei In țara noastră. ministrul chilian a avut, de asemenea, convorbiri cu Ion Pățan. viceprim-ministru al guvernului. ministrul comerțului exterior și cooperării economice internaționale.Ministrul Arturo Yovane a părăsit Capitala.

dau măsura înaltului patriotism al tinerei generații care a decretat 1974 ..Anul educației prin muncă și pentru muncă-...N-am să trec in revistă toate manifestările acestei ..luni aniversare" și nici complexul întreg de acțiuni dedicate de pionieri sărbătoririi celor 30 de ani de la Eliberare si în cinstea Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român. Mă voi opri la MARȘUL VICTORIEI, ce se va desfășura in vacanta de vară.Cu î 543 m. Moldoveanu este cel mai inalt virf din Carpați. Pentru a-l cnceri. se pregătesc încă de pe acum toți pionierii. E o expediție fără precedent •• istoria noastră, contribuind la cunoașterea cit mai temeinică a tradițiilor de luptă revoluționară ale poporului român pentru independentă națională. a desfășurării Insurecției sub conducerea P.C.R. si a eliberării patriei de sub jurul fascist, precum și a realizărilor obținute de oamenii muncii pe colea construcției societății socialiste multilateral dezvoltate. Este acțiunea care t: propune scoaterea copiilor in mijlo«T>l naturii, imbinind utilul și plăcutul. jocul si cintecul. marșurile si sportul, pentru citirea lor fizică și morală. Iu _SâMâ- mina pionieriei* (17—23 iunie), pe baza -ordinului de acțiune", fiecare pionier din că»"*

III-VIII. indiferent de locul unde se află in vacanta, se va prezenta la unitatea cea mai apropiata pentru participarea la activitățile complexe, ce vor dura 3 zile : marșuri către zonele unde au loc evocări ale unor momente din timpul Insurecției naționale antifasciste armate, reconstituirea unor bătălii din perioada luptei antifasciste, intilniri cu participanții la a- ceste evenimente ; vizite la obiective social-economice : acțiuni de muncă natrintică : jocuri aplicative pionierești ; focuri de tabără. Cei mai thu>> pionieri vor forma apoi echipajele reprezentative ale județelor, care-și dau intilnire. in ziua de 12 august, in masivul Făgăraș, pentru începerea ascensiunii piscului Moldoveanu. la care iau parte 40 dintre ei. Ei vor purta spre înălțimi flacăra prinosului de recunoștință față de partidul eare-i îndrumi și veghează. Timp de 7 zile, cei mai tineri drumeți vor participa la activități cultural-educative. sportiv-turist ic» și de pregătire pentru apărarea patriei, imbogățindu-și mintea, sufletul și trupul. Pe vârful Moldoveana ei vor ridica Obeliscul Pionieresc. focurile de tabără trous- formind acest munte intr-un Olimp al pionier»» i. nade se vor primi mesaje radio de la celelalte tabere amplasate pe frunțile carpatine aureolate de nori.Din ziua de 18 august 1974. roi numi virful Moldoveanu O LI M PUL PIONIERIEI !

„Etapa Tîrgoviște“ a oțelului românesc
(Vrmare din pag. I)trospecție. oamenii s-au privit pe ei inșiși ca intr-o oglindă și și-au descoperit trăsături pe care nu îndrăzniseră să și le bănuiască. A fost deajuns să se anunțe in vechile centre siderurgice că la Tirgoviște este nevoie de specialiști, pentru ca oameni lipsiți total după propria lor mărturisire, de gustul „aventurii", să predea cheile apartamentelor, să-și suie in tren familiile numeroase și să se îndrepte spre un oraș despre care unii știau doar că există. Ion Blaga. Vasile Veres. Ion Costinaș — oțelari cu 10 ani vechime, au descins la Tirgoviște. venind dinspre Cimpia Turzii : Ion Onel. Ion Cioroba. maistrul Inoșel și ing. Curcubă- tă dinspre Galați : N. Negraru. R. Căpățină. maistrul So’.can și specialistul in laminoare ing. Felician Vaida dinspre Hunedoara : Ion Pleu. Ioan Nita F- specîalistul ta forjă ing. Paul Scheidbauer. dinspre Reșița ..Era nevoie de mine aici* a fost unicul răspuns pe care l-am primit ori de câte ori am întrebat ce i-a determinat să-și părăsească locurile natale, colectivul de muncă, casa, prietenii și rudele.Oamenii și-au împletit viața personală cu viața oțelului. Au evolua*, odata cu eL innobilin-

du-se. adăugind mărci tot mai pretențioase propriei personalități. Sint părtași, adesea fără să aibă acest sentiment, la istoria producției de oțel.ce impresionează mărul mare de industriale" la care Ceeaeste nu- „premiere au contribuit efectiv, oameni sub 40 de ani ca Gh. Mandocescu, N. Negraru. Șt. Rahotă : ei au lucrat la 3—! tipuri de cuptoare parcurgind. in timp, toate etapele producției de oțel, de la cel obișnuit pină la oțelurile inalt aliate. Un inginer, in vir- stă de 32 de ani. Nicolae Birii- ba, a luat parte la Reșița la primele încercări de elaborare a otelurilor pentru turbine ; un altuL Emil Ionescu. asistă la Hunedoara la primele funcționări cu regim de putere ul- trainaltă și aplică pentru prima oară o metodă de bar bote re a oțelului cu argon. Odata in plus, dezvoltarea accelerata, pe care industria românească a cunoscut-o ta ultimii 30 de ani, ni se dezvăluie convingător — acești tineri au asistat in primii lor ani de meserie la mai multe evenimente industriale decit părinții sau bunicii lor, intr-o viață întreagă.La Tirgoviște ai venit spe- ctaliști din multe centre siderurgice și fiecare ..vorbea o limbă", (adică avea încredere numai in propriile sale metode),

dar ce era mai rău — marea majoritate a noilor angajați nu „vorbeau" deloc : trebuiau in- vățați să „silabisească" mai în- tii pe abecedarul oțelului. Ne- delea. Mandocescu, Solcan, Ra- hotă și alții, oameni care pină acum avuseseră doar grija e- laborării șarjelor și a propriei lor învățături, s-au trezit cu obligații de pedagogi. Pină cind oțelăria va începe să producă numai oțeluri inalt aliate, tinerii care roiesc numai ochi și urechi, la gura cuptoarelor „ii musai", după o expresie preluată de la reșițeni. să devină oțelari...La Hunedoara, povestește ing. Emil Ionescu, credeam că am trăit cele mai intense clipe din viața mea. Proaspăt absolvent de facultate am fost supus de către muncitorii pe care urma să-i conduc ca șef de schimb, la „proba de competență", un obicei incetâțenit acolo. Cind trebuia să elaborez, practic. prima mea șarjă, tot schimbul. de la maistru pină la cel mai tinăr muncitor, au fost loviți de „amnezie" — nici unul nu mai știa cum se face oțelul! Nu sint emotiv din fire, dar m-au trecut toate nădușelile ! La Tirgoviște, am reeditat a- ceastă întimplare, dar la cu totul alte dimensiuni. Urma să

pun în funcțiune două cuptoare de 50 de tone, identice cu altele două, a căror investiție o coordonasem la Hunedoara. Se chema că aveam experiență, insă... La Hunedoara, punerea în funcțiune semănase cu „proba de cunoștințe" ; dacă aș fi avut o cit de mică ezitare, toți și-ar fi adus aminte ce păreau că uitaseră ! La Tirgoviște, proba era reală — purtam cu adevărat întreaga răspundere".„Etapa Tirgoviște" înseamnă etapa oțelurilor inalt aliate, înseamnă viitorul producției de oțel. In cronica oțelului românesc. ea se înscrie firesc, cu litere incandescente, după etapele „Reșița" sau „Hunedoara", aproape contemporană cu etapa ..Galați", preluind din mers, cu viteza tipică timpului nostru, experiența de două veacuri a producției românești de oțel.La Tirgoviște, constructorii iși reduc vizibil, de la zi la zi, raza de acțiune, în timp ce oțe- larii iși extind cu aceeași viteză stăpinirea asupra noilor hale. Aici, s-a îrtchegat deja o nouă familie — a oțelarilor tîrgoviș- teni. legați printr-o strînsă rudenie cu hunedorenii. reșițenii și celelalte mari familii.Oameni și oțel — o nouă simbioză s-a stabilit. Oamenii și oțelul iși continuă liniștiți viețile împletite, înaintînd. cu fiecare șarjă, spre perfecțiune.
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■
■ CONSILIUL POPULAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ■
■ GRUPUL ÎNTREPRINDERILOR DE INDUSTRIE
■ LOCALA

■
£ Liceul industrial mecanic nr.20 'S3

Șoș. Chitilei nr. 128, sector 8, tramvai 3, 10
Stația Pieții

Primește înscrieri pentru anul școlar 1974-1975 la urmă
toarele meserii :

• lăcătuși construcții metalice
• lăcătuși I.C.M.
• lăcătuși S.D.V.
• lăcătuși mecanici auto
• electromecanici ascensoare
• electroniști
• lăcătuși mecanici frigotehniști
• strungari
• frezori mortezori-rabotori
• timplari mobilă și articole tehnic»

Se primesc promovații clasei a Vlll-a avînd vîrsta pină 
la 16 ani la 1 septembrie 1974. Elevii beneficiază de burse 
în proporție de 36% în funcție de rezultatele la învățătură, 
purtare din clasa a Vlll-a și veniturile părinților.

Elevii care se încadrează, pe bază de contract, să lucre
ze cel puțin 5 ani în unitățile Grupului Întreprinderilor de 
ndustrie locală după absolvirea primei trepte a liceului 
/or primi burse din partea întreprinderilor, constînd din 
hrană, echipament, rechizite, manuale, transportul în va
canță etc.

Admiterea în școală se face fără examen pe baza re
zultatelor obținute în clasa a Vlll-a.

In cazul cînd numărul de candidați înscriși depășește nu
mărul locurilor, ocuparea lor se va face pe bază de exa
men la matematică și I. română sau fizică la alegere.

înscrierile se fac pînă 'la 25 iunie 1974, iar examenul va 
avea loc între 26 iunie și 5 iulie 1974.

Lămuriri suplimentare se pot obține la telefon : 67 53 90.

LICEUL Șl GRUPUL ȘCOLAR 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI

București, B-dul D *■ — e Pompeiu, nr. 1, sector, 2, tel. 33.3275

ANUNȚĂ
In anul școlar 1974 75 se primesc înscrieri la LICEUL INDUS

TRIAL DE PRELUCRARE A LEMNULUI, in meseriile :
— prelucrarea lemnului ;
- mecanic de utiloje pentru industria lemnului.

ȘCOALA PROFESIONALA, in meseriile :
— timpiar de mobilă și articole tehnice
- operator plăci aglomerate din lemn

La liceul industrial se primesc promovați ai clasei a Vlll-a 
în anul școlar 1973/74 sau absolvenți din promoțiile mai vechi 
care să nu depășească vîrsta de 17 ani in anul 1974.

La școala profesională se primesc absolvenți ai clasei a 
Vlll-a promoții mai vechi.

Informații suplimentare la telefon 33.32.75.

Liceul de coregrafie
BVCl'REȘTI, str. Locotenent Lemnea nr. 9 — sectorul I, 

anunfă că in zilele de 17 fi 23 iunie 1974, între orele 9 și 13

ORGANIZEAZĂ

PROBE DE PRESELECȚIE
privind aptitudinile fizice pentru balet, in vederea con

cursului de admitere din luna septembrie 1974.

Se pot prezenta elevi din clasele a lll-a și a IV-a (anul 
școlar in curs) fărănicio pregătire de specialitate.

Informații suplimentare la secretariatul liceului, tel. 
12 50 66.

Liceul mecanic nr. 19 
BucureștiI.T.B., cu sediul în str. Dr. Grozovici nr. 4 sectorul 2. PRIMEȘTE ÎNSCRIERI PENTRU ANUL 1/1974—1975 a absolvenților CLASEI A VIII-A DIN TOATĂ ȚARA PENTRU TREAPTA ÎNTlI A LICEULUI CU PROFIL MECANIC ȘI ELECTROTEHNIC.RELAȚII SUPLIMENTARE LA SEDIUL LICEULUI sau telefon 12.19.30 int. 186.

Complexul de hoteluri 
și restaurante „LIDO“

BD. MAGHERU, NR. 5 

VĂ INVITĂ SĂ VIZITAȚI 
ZILNIC INTRE ORELE 8-18 

„BAZINUL CU VALURI" 
CARE VĂ OFERĂ CONDIȚII 
EXCELENTE DE PLAJĂ, RE

LAXARE Șl ÎNOT.

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante- Bucureștistr. 13 Decembrie Nr. 4, caută urgent DI- RIGINȚI DE ȘANTIER cu practică pentru lucrări de construcții și instalații în București, în condițiile Legii nr. 12/1971, pe durată determinată.Cei interesați se vor prezenta la biroul personal între orele 14—16.

ÎNTREPRINDEREA

ENERGO-REPARAȚII
B-dul Mârășești nr. 2 (lîngă Parcul Libertății)

CAUTĂ
oțelari, termiști-tratamentiști, turnători-formatori, galva- 

nizatori (acoperiri metalice), strungari, portari, frezori, rec
tificatori, ascuțitori scule, sculer SDV, reparatori AMC-uri. 
șoferi, controlori tehnici de calitate pentru turnătorie, for
jă și prelucrări mecanice, mecanici locomotivă, instalatori 
sanitari și gaze, compresoriști, izolatori termici și munci
tori necalificați in vederea calificării prin cursuri sau prac
tică la locul de muncă.

încadrarea se face atit pentru sediul din b-dul Mârășești 
nr. 2, sector 5, autobuzele 32 și 33, tramvai 7 și 12, stația 
Parcul Libertății, cit și pentru modernul sediu-Vitan, b-dul 
Energeticienilor nr. 2, sector 4, capătul autobuzului nr. 35.

Pentru meseriile turnâtor-formator, strungar, frezor și 
termist-tratamentist se primesc din întreaga țară și se 
acordă prioritate in acordarea locurilor la căminul de ne- 
familiști al întreprinderii ce se va pune în funcțiune in 
luna iulie 1974.

Relații suplimentare se pot obține la biroul perso
nal, telefon: 23 26 40.
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în Italia a apărut
un nou volum •
„Scrieri alese“ ale

tovarășului Nicolae Ceaușescu
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angajată în efortul 
pentru dezvoltarea

Tunisiei
ABDELHAKIM TEKAYA, secretarul general
al Uniunii tunisiene a organizațiilor de tineret,

vorbește „Scinteii tineretului"

„Sîntem satisfăcuți de vizita în România. Ea 
a fost nu numai agreabila, ci și utilă prin re- 
------------- i" — subliniază Abdelhakim Tekaya,

șului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Volumul, pu
blicat de editura „ll Calendario 
del Popolo" din Milano, înmănun
chează o cuprinzătoare culegere 
de extrase din expunerile, cuvîn- 
tările și interviurile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din anul 1973.

Edizkznt de: Catendario

In cuvintul introductiv, profesorul universitar Carlo Salinari subliniază ră noul volum de „Scrieri alese" se adaugă celorlalte trei din aceeași serie, apărute in anii 19'1— 1973. care au permis, deja, cunoașterea liniilor unei politici care, pe plan intern si-a propus ca obiectiv să asigure dezvoltarea multilaterală economică și culturală a României, iar pe plan extern, să militeze pentru realizarea unui climat de pace, destindere și cooperare internațională, de afirmare'a demnității tuturor națiunilor, de promovare a progresului și dreptății sociale.Autorul cuvintului introductiv scoate in evidență interesul deosebit al lucrării pentru cititorul italian, că 1973 este anul in a avut loc o vizită nivel de șef de stat, prinsă la invitația Leone — „a servit — arată Carlo Salinari — la consolidarea raporturilor de prietenie și colaborare dintre România și Italia, raporturi tradiționale, care iși află rădăcinile in trecutul istoric și într-o bogată comunitate culturală și de idei".Carlo Salinari schițează tabloul inten-ci activități internaționale a președintelui României, reamintind vizitele întreprinde de tovarășul Nicolae Ceaușescu in numeroase țări din America Latină. Asia. Africa. Eu- ropa, vizita in S.U.A. — precum și convorbirile avute de președintele României la București cu numeroși șefi de stat și de guvern, cu personalități de marcă ale vieții sociale din țări de pe toate continentele. „Toate aceste intilniri au contribuit la grea- rea de legături tot mai strinse cu țările de

reamintind, in acest sens, care pentru prima dală românească in Italia la Această vizită — intre- președintelui Giovanni

erindmri palitire. er—eoirt w iTiile *f> rite, reprerenund • tutiihutie uiimri ițit la stabilirea unei mai bue iagetegeri șă unei mai mari încrederi intre papaare r* state, eit si Ia eaasalidarea arieatăn diționale ale politicii externe romaniAutorul remarcă faptul că 193 a t*-I pentru România an an de importante aniversari Si amintește, in acest sens- cea de-a lîi-a sărbătorire a revoluției din IM*, a M-a an»- v ersa-e >■ creării Partidului clasei maacnaarc din țara noastră, a S>-> aniversare a partidului unic al clasei muncitoare- Ia inehese- rea prefeței, se arată că _197t va fi an an mare pentru România torialirti Va fi anal celei de-a 3b-a aniversări a ias«reet:ei naționale de la 23 August șl mai ales, va fi anul noului Congres al partidului caaanaăsL care va permite să se schițeze bilanțul general al muncii și al succeselor dia ultimii ani ți să se indice programele viitorului pentru o mereu mai rapidă si botărită înaintare pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate".Grupate in 16 capitole tematice, textele selectate din lucrările tovarășului Nieoiae Ceaușescu definesc concepția si politica partidului ți statului nostru in probleme esențiale ale construcției socialiste in România. ale vieții internaționale actuale. Un loc important in cadrul volumului revine aspectelor principiale ți practice privind rolul conducător al P.C.R. in procesul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, relația partid-stal-societate, perfecționarea continuă a formelor și metodelor de conducere a intregii vieți sociale. Cititorului italian i se oferă un cuprinzător tablou al preocupărilor din țara noastră îndreptate spre dezvoltarea si adincirea democrației socialiste, spre lărgirea și îmbunătățirea cadrului de desfășurare a activității creatoare a maselor, de participare a clasei muncitoare, a țărănimii. intelectualității, tineretului, femeilor, a organizațiilor de ntasă și obștești Ia viața publică, la conducerea statului. Caracterul științific, profund creator al politicii P.C.R. este elocvent ilustrat prin referirile ample la soluțiile date de partidul nostru problemelor fundamentale ridicate de accelerarea dezvoltării economice și sociale. înflorirea invățămintului. științei, culturii și artei. îmbunătățirea condițiilor de viață ale poporului, așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eticii și echității socialiste ți comuniste.Ca și în volumele anterioare, o atentie deosebită este acordată orientărilor ți pozițiilor politicii externe a României de prietenie și alianță frățească cu toate țările socialiste, de colaborare ți solidaritate eu tinerele state care și-au cucerit independenta, de coexistență pașnică intre țări eu wimtuiri sociale diferite, de respectare strictă a principiilor si norintlai dreptulnă ieietniț»—il de promovare largă a cursului spre destindere ți tu operare in lume. Culegerea prezintă pagini semnificative din eurintârile. expunerile si interviurile tovarășului Nieoiae Ceaușescu referitoare la căile și modalită’ile de realizare a securității in Europa ți in lume, imperativele stingerii focarelor de război ți tensiune, ale renunțării la tortă ți b amenințarea eu forța in relațiile dintre state, ale afirmării deplinei egalități in drepturi a tuturor țârilor ți amplificării colaborării internaționale — probleme majore ale vieții contemporane, la a căror soluționare inițiativele ți demersurile României socialiste și ale președintelui ei aduc contribuții de seamă. Totodată, sint puse in lumină poziția consecvent internationalists a P.C.R.. politica u de întărire continuă a prieteniei și colaborării cu toate partidele comuniste și muncitorești, a solidarității cu forțele revoluționare, democratice și progresiste de pretutindeni in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. pentru triumful cauzei socialismului, progresului social.Apreciată ca un eveniment semnat, apariția noului volum târâșului Nirelae Ceaușescu răspunde interesului larg al publicului cititor italian de a se informa direct de la sursă despre realizările ți preocupările poporului român, angajat in opera vastă de edificare a vieții noi. socialiste, despre prezența activă și constructivă a României in viața internațională.
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Comunist
din Franța
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de

PARIS 12 (Agerpre națională a Mișcări: tului Comunist din F care au luat parte 6Wdelegați din întreaga tară. Secrearul general al tr.-scâr— Jean Michel Catala. a subliniat. in discursul rostit in fata delegaților. necesitatea participării tiaeretului la lupta politică desfășurată d-- forțele de stingă. In ctrrirttul său. Jean Colpin, membeti supleant al Biroului Politie a! C.C. al P.C. Francez, a arătat că P.C.F. accraă o foarte mare importanță iatărir_ mișcării de tineret.La conferință au fost adoptate o serie de hotănn privind reorganizarea Mișcăm Tineretului Comunist <fc Franța. In perioada care urmează. ea va fi formată dm docă umani t Untcnea Tiae- reeubri Coreușz Usmnea ScuoectCor Cnreu- Unional Tmereâor Fete fUJJrJ’J și Uniunea Tîneretului Sătesc intră, de asemenea, in componența Uniunii Tineretului Comunist.

fz

democrației șieditorial în- din opera to-

Reuniunea la nivel
înalt a 0. U. APreședintele Somaliei, Mohamed Siad Barre, a deschis, miercuri după-amiază, la Mogadiscio, lucrările celei de-a Xl-a reuniuni la nivel înalt a Organizației Unității Africane. La festivitatea de deschidere a lucrărilor au fost prezenți 25 de șefi de stat și guvern din cele 42 de țări africane membre ale O.U.A..Reuniunea O.U.A. ia nivel înalt este chemată să adopte o eerie de hotărîri în principalele probleme. care preocupă. în prezent, continentul african — consolidarea unității mișcărilor de eliberare națională și sprijinul acordat de O.U.A. acestora, extinderea și diversificarea cooperării între țările africane și coordonarea luptei lor pentru realizarea unei reale independențe economice și politice, cooperarea dintre țările africane și țările arabe producătoare de petrol, situația din Rhodesia și Republica, Sud-Africană, precum și alte chestiuni specificeO.U.A.

â securității9

In cadrul grupului de lucru al Comitetului de co
ordonare al Conferinței de la Geneva continuă 
examinarea problemei urmărilor ei instituționale

de lucru al Comite- coordonare al Confe- :tru securitate și coo- Europa însărcinat cu ■a problemei urmă- ututionale ale confe- dezbateriie de docu- Cehoslova- cadrul dez- delegația
uăpe raza proiectelor 

raCTit prexentate de ma și Iugoslavia. în baterilor grupului.FiataBdei a prezentat o propunere amplă — dezvoltind idei poctive expuse de numeroase delegații pe parcursul lucrărilor conferințe: — potrivit căreia -tarele participante recunosc că ae-astă conferință constituie un element important a! procesa- ’m de întărire a securității și de dezvoltare a cooperării in Europa si isi exprimă convingerea că. pentru a-și realiza scopoL conferința trebuie să asigure continuitatea eforturilor staieăor participante- Tmind seama de acest otăecriv. pro- pcmerea flmacidezâ prevede instituirea urnii comitet cutnpus din reprezentanți ai «talelor participante care ar urma să organizeze și să coordoneze activitățile multilaterale ce vor
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• ADJUNCTUL MINISTRU- AFACERILOR EXTERNE Vasile Gliga, o vizită in la invitația
LUIAL ROMÂNIEI, care întreprinde R. F. Germania, Ministerului Afacerilor Externe vest-german. a fost primit, la 12 iunie. de Hans-Dietrich Genscher, vicecancelar și ministru al afacerilor externe al R.F.G. Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri privind dezvoltarea continuă a relațiilor bilaterale și asupra unor probleme internaționale de interes comun. La întrevedere au luat parte Constantin Oaneea, ambasadorul României în R.F.G., ambasadorul rești.

ția fascistă. Ambasada țării noastre din Montevideo a organizat, in orașul Durazno. o săptămînă culturală dedicată României. Sub numele generic „întilnire cu România", organizatorii au prezentat expoziții, filme documentare românești, seri muzicale, conferințe, precum și programe speciale la posturile de din localitate.Săptămînă „întîlnire cu mânia" s-a bucurat de o primire din partea populației și a cercurilor culturale urugua- yene.
radioRo- caldă

„Întîlnire

și Erwin Wickert, R.F.G. la Bucu-
cu România"• ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR prilejuite de cea de-a XXX-a aniversare a eliberării României de sub domina-

• DUPĂ CUM RELATEAZĂ AGENȚIA B.T.A., Bulgaria și Turcia au convenit să-și ofere reciproc clauza națiunii celei mai favorizate în comerț și să acționeze pe bază de strictă reciprocitate in ce privește taxele și impozitele care se aplică in schimburile bilaterale de mărfuri.

continua după conferință, realizeze cooperarea cu organizațiile internaționale, să pregătească reuniuni speciale ale statelor participante. Comitetul ar urma să evalueze punerea in aplicare a deciziilor Conferinței, să studieze căi și mijloace pentru a promova in continuare procesul de intârire a securității și de dezvoltare a cooperării, să instituie noi forme de activități internaționale, inclusiv convocarea de noi conferințe.Reprezentanții Suediei. Ciprului. Norvegiei, Iugoslaviei. RJ>. Germane. R. S. Cehoslovace, R.P. Polone, U.R.S.S. și Elveției au salutat prezentarea acestei propuneri, apreciind-o drept o contribuție la progresul lucrărilor conferinței, la elaborarea și adoptarea documentului privind urmările instituționale.Luind ctr.mtui. șeful delegației române, ambasadorul Valentin Lzpattz a evidential opor- tmutatea și valoarea propeneriL El »-a referit la ideile cuprinse in proiectul finlandez, care ti apropie de poziția țării noastre, și s-a oprit in special asupra propunerii de creare a unui organ compus din reprezentanții tuturor statelor participante, care să se întrunească periodic și să asigure coordonarea activităților multilaterale desfășurate pe baza hotăririlor Conferinței, evaluarea indeplinirii acestor hotâriri. cooperarea cu organizațiile internaționale și pregătirea altor reuniuni și conferințe. In același timp, el a subliniat necesitatea aplicării, în cadrul urmărilor instituționale, a regulamentelor de procedură ale Conferinței, menționînd, in primul rind. participarea statelor ca suverane, independente și egale în drepturi, apoi desfășurarea lucrărilor în afara alianțelor militare, participarea plenară la toate formele de activitate, adoptarea tuturor deciziilor prin consens, aplicarea rotației atît în ce privește conducerea lucrărilor, cit și locul de ținere a reuniunilor.
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Ambvto-ECUADORSituat în nord-vestul Americii de de-a lungul „briului Pămintului". de la care și-a luat și numele. Ecuadorul are o suprafață de 283 561 km.p. și o populație de peste șase milioane de locuitori. Principalele orașe sint Quito (500 000 de locuitori) și Guayaquil (650 000). cel mai important port și centru industrial al țării. Pină la cucerirea spaniolă, in secolul al XVI-lea, teritoriul ecuadorian fusese parte integrantă al marelui imperiu incaș. După aproape trei secole de stăpinire spaniolă, țara se declară independentă in 1809. După scurt timp, spaniolii reușesc să-și restabilească dominația, dar procesul eliberării nu mai putea fi oprit. în 1820 populația acestor meleaguri obține din nou neatirnarea în cadrul federației Marea Columbie. din care se desprinde ca stat independent in 1830.Evoluția ulterioară a Ecuadorului nu s-a deosebit de cea a majorității statelor latino- americane. Economia ecuadorianâ a fost pină nu demult predominant agrară, ponderea de 65 la sută a bananelor la export aducind țării supranumele de „țară a bananelor". deși subsolul său dispune de însemnate resurse de fier, cărbuni, cupru petrol.Petrolul, ce-i drept, este o descoperire dată mai recentă. Rezervele, apreciate peste 500 de milioane tone, de ,.aur negru" de calitate superioară reprezintă marea șansă a Ecuadorului în efortul de moderni-
Ș>de la

zultatele ei
secretarul general al Uniunii tunisiene a orga
nizațiilor de tineret. Interlocutorul nostru, răs- 
punzînd cu bunăvoință 
tineretului", relatează:
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zare a structurilor sale economice și sociale. Acest lucru nu era insă posibil decît dacă -tatul ecuadorian recăpăta controlul asupra bogățiilor naționale. În momentul descoperirii resurselor ecuadoriene de petrol, peste 32 de companii se năpustiseră in zona respectivă (din estul Anzilor), căutind să acapareze. pe calea concesiunilor, suprafețe cit mai mari.După instalarea actualului guvern, în februarie 19'2, o serie întreagă de aspecte ale politicii economice și sociale și-au găsit clarificarea. Programul guvernului președintelui Guillermo Rodriguez Lara proclama o serie de obiective antifeudale și antioligarhice. Planul de dezvoltare elaborat pe această bază era axat tocmai pe ideea folosirii in interesul națiunii a resurselor naturale și umane ale țării. Pentru asigurarea drepturilor de proprietate asupra petrolului a fost înființată o campanie petrolieră națională, C.E.P.E., iar societățile străine au fost obligate să restituie guver-

nului 60 la sută din suprafețele concesionate inițial. In felul acesta, 80 la sută din veniturile care reveneau companiilor străine vor fi încasate de statul ecuadorian. La nivelul actualelor prețuri mondiale, Ecuadorul va putea obține anual peste 700 de milioane de dolari din valorificarea petrolului, fonduri extrem de utile dezvoltării țării, ridicării nivelului de trai al populației.In cadrul programului de dezvoltare, un accent deosebit se pune pe soluționarea problemelor sociale încă destul de acute : integrarea populației indiene, lichidarea analfabetismului (44 la sută din locuitori sint încă neștiutori de carte), dezvoltarea invățămintului, culturii, a rețelei sanitare. Cifrele sint edificatoare. In acest an. in- vățămintul va beneficia de un buget sporit cu două miliarde de sucres (80 milioane dolari). în următorii zece ani se prevede construirea a nu mai puțin de 12 000 de școli noi, dotate cu materialul didactic necesar și pregătirea a 10 000 de profesori.Pe plan extern, Ecuadorul se pronunță pentru afirmarea principiilor păcii și cooperării internaționale, dezvoltind relații multilaterale, bazate pe respectul independenței și suveranității fiecărei țări, eu toate statele. Relațiile româno-ecuadoriene au cunoscut in ultimii ani o evoluție continuu ascendentă, al cărei punct culminant l-a constituit vizita la Quito a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. in septembrie 1973. Declarația solemnă comună, numeroasele acorduri economice, celelalte documente de mare însemnătate semnate cu acest prilej au lărgit cu mult bazele cooperării reciproce. Aceasta va avea, fără îndoială, efecte pozitive asupra economiei celor două țări, a prieteniei dintre popoarele ecuadorian și român.
BAZIL ȘTEFAN

— • ițt REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București, PIM» „Scinteii". Tel : 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale ți tlifuzorll din Întreprinderi șl Instituții
„ '----- Cititorii din străinătate pot face abonamente prin „ROMPRESFILATELIA" — Serviciul Import Export Presă — București — Calfa Grivlței nr. 64—66 P.O.B. — 2001.

— După obținerea independenței, dezvoltarea economică și socială a țării s-a impus pe primul plan al preocupărilor naționale. în acest cadru trebuie plasată problema angajării generației tinere in bătălia pe care poporul întreg o desfășoară in vederea progresului economic și social. Asocierea tineretului ia eforturile generale reprezintă un obiectiv de deosebită importanță pentru Partidul Socialist Destu- rian, pentru guvernul nostru. Finalitaiea tuturor acțiunilor pe care Ie întreprindem o reprezintă viața mai bună a o- mului. ascensiunea materială și spirituală a omului, dezvoltarea lui. Este, în a- ceste împrejurări, normal ca tineretul să se bucure de o atenție specială.

• Cum se realizează 
acest obiectiv major : 
angajarea generației ti
nere in procesul dezvol
tării Tunisiei ?— în primul rind printr-o pregătire corespunzătoare a tineretului in vederea unei vieți active. Educația este axată pe ideea participării la dezvoltarea societății. Ur- mirim integrarea tinerilor in toate sectoarele, Ia toate eșaloanele. Dorim să cultivăm, concomitent capacitatea de concepție și de execuție. asigurind o pregătire pe măsura nevoilor actuale ale Tunisiei in materie de cadre. Țara noastră parcurge o etapă esențială a dezvoltării economice. Tineretul trebuie să fie capabil să răspundă cerințelor acestei e- tape. Ne străduim să creăm tinerilor cele mai bune condiții de muncă, stimulăm re- eiclajiîl, o pregătire profesională complementară,multilaterală, care să garanteze promovarea socială.

• lntr-un recent inter
viu pe care ni l-a acor
dat, ministrul tunisian 
al tineretului și sportu
lui sublinia in mod spe
cial problemele tinerilor 
din mediul rural...

— Realmente sint probleme care ne preocupă. In fond este vorba de a menține pe tineri la sate, muncind alt- fel decit pină acum, într-o manieră pe care o pulem numi științifică. Există, sc știe, o atracție a orașului. Dorim, însă, ca tinerii să ră- mînă atașați muncii pănini- iului, luindu-se in considerare factorii care acționează în această direcție. Programul de dezvoltare rurală, elaborat de partidul nostru, vizează menținerea tineretului in mediul rural asigurin- du-i condiții de viață demnă și prosperă, micșorindu-se distanța dintre nivelul de trai al orașului și cel al satului. Tinerii din agricultură trebuie să aibă putința de a se pregăti in școli, de a a- vea locuințe bune, de a dispune de elementele necesare unei existențe firești : electricitate, apă, drumuri, de complexe social-educative etc. Programul de dezvoltare rurală, în curs de executare, va asigura în mod cert progresul satului tunisian. Pentru tineret acest program înseamnă accentuarea pregătirii profesionale și civice. Pe un plan mai general se impulsionează valorificarea superioară a resurselor agricole. dezvoltarea industriei locale și implantarea ei la sate ele.• Ce semnificație a- 
cordațt vizitei întreprin
se in România ?— Această vizită se înscrie în cadrul relațiilor bilaterale dintre organizațiile noastre. Ea vizează consolidarea și extinderea cooperării care există între noi de mai multă vreme, vizează întărirea legăturilor noastre prietenești. Am avut posibilitatea de a ne informa asupra preocupărilor U.T.C. din România, de a cunoaște activitatea tineretului român, nostru, am făcut direcțiile tinerilor tăm eu legației sia, programată pentru tima parte a acestui și dorim să lărgim în continuare schimburile intre tinerii tunisieni și români. Cu prilejul șederii noastre Ia București am avut ocazia de a discuta, de asemenea, probleme internaționale care preocupă tineretul din întreaga lume. Ne-a bucurat să constatăm că punctele noastre de vedere sint identice in majoritatea problemelor, că ne unesc aceleași idealuri în lupta împotriva , imperialismului, colonialismului și neocolonialismului. Vizita in România ne-a permis să cunoaștem tineretul acestei țări, activa sa participare la opera constructivă pe care poporul român o realizează.

La riadul cunoscute actuale ale muncii tunisieni. Aștep- interes vizita de- U.T.C. în Tuni- ul— an.

Declarații consemnate de
EUGENIU OBREA

ASTĂZI LA ALGER

faza a doua a convorbirilor
Portugalia-P. A. I. C. Cîncepute la 25 mai. la Londra, convorbirile dintre delegația guvernului portughez și cea a Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și

Ședința Comitetului 
Executiv al Prezidiului 

C.C. al U.C.I.• LA BELGRAD a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. Prezidată de Stane Dolanț, secretar al Comitetului Executiv, această primă ședință a Comitetului de după al X-lea Congres al U.C.I., recent încheiat, a examinat principalele direcții ale activității comuniștilor iugoslavi in vederea indeplinirii hotăririlor Congresului.Lucrările ședinței — menționează agenția Taniug — au relevat necesitatea trecerii imediate la acțiune în. vederea realizării eficiente a obiectivelor politice stabilite de congres, precizindu-se, în context, prioritatea aplicării hotăririlor privind consolidarea poziției clasei muncitoare în viața politică și social-economicâ, precum și a celor privind politica de stabilizare economică și de ridicare a nivelului de trai al oamenilor muncii. Comitetul Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. a subliniat. de asemenea, că aplicarea prevederilor noii Constituții a R.S.F. Iugoslavia trebuie să constituie direcția principală a acțiunilor întreprinse de U.C.I.

Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), in vederea realizării unui acord de încetare a focului, se reiau la 13 iunie la Alger. Schimbarea locului celei de-a doua faze a negocierilor, fixate inițial tot pentru capitala engleză, a fost anunțată, încă de marți seara, de un purtător de cuvint al Ministerului Afacerilor Externe al Algeriei, și confirmat la Lisabona și de i portugheze, i conduce acesteșeful diplomației p: Mario Soares, care va delegația țării sale la convorbiri.Arătind că guvernul an, în spiritul justiției,

• Vizita președintelui 
Nixon la CairoPreședintele Statelor Unite, Richard Nixon, a sosit, miercuri, la Cairo, pentru o vizită oficială de trei zile în Republica Arabă Egipt la invitația președintelui Anwar Sadat.în cursul alocuțiunilor rostite eu acest prilej, la aeroportul internațional din Cairo, cei doi președinți și-au exprimat convingerea că vizita va marca un moment important in istoria relațiilor dintre cele două țări. Ei au relevat, de asemenea, Însemnătatea vizitei in contextul actualei evoluții din Orientul Apropiat.

algeri- ... . .___ libertății și păcii, a apreciat că trebuie să răspundă favorabil cererii comune a celor două părți de a găzdui noua rundă de negocieri. purtătorul de cuvint al Ministerului Algerian al Afacerilor Externe a subliniat că Algeria „va face față tuturor o- bligațiilor care decurg din calitatea sa de țară-gazdă, pentru a asigura _cele mai bune condiții desfășurării acestor negocieri".• GUVERNUL PORTUGHEZ a acceptat propunerea reprezentanților Partidului African al Independenței din Guineea-Bissau și Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.) ca dialogul să fie reluat, joi, în capitala Algeriei. Acest lucru a fost anunțat miercuri, la sfirșitul unei reuniuni a președintelui Spinola cu primul ministru Palma Carlos, adjunctul primului ministru și ministrul fără portofoliu, Sa Cameiro, precum și cu ministrul de externe Mario Soares.

• Conferința de presă 
a generalului Ensio 
SiilasvuoCu prilejul unei conferințe de presă organizate la. Damasc, generalul Ensio Siilasvuo. comandantul șef ai forțelor O.N.U. din Orientul Apropiat, a arătat că. în urma convorbirilor succesive pe care le-a avut in primele zile ale acestei săptă- mîni cu miniștrii apărării ai Israelului și Siriei, au putut fi reglementate toate problemele privind dezangajarea forțelor siriene și israeliene pe înălțimile Golan și cele legate de activitatea efectivelor O.N.U. de observatori ai dezangajării. El a arătat că dezangajarea decurge conform programului elaborat, in zona respectivă fiind deja plasați cei mai multi dintre observatorii însărcinați cu controlarea respectării condițiilor acordului de dezangajare.
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