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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE ROMÂNE, 

CONDUSE DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN REPUBLICA

Sosirea la 
Han Bator
După Pekin, Phenian și Hanoi, 

Vian Batorul — capitala Repu
blicii Populare Mongole — cea 
de-a pal.ro și ultima etapă a vi
zitei delegației de partid și gu
vernamentale române, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în țările socialiste ale continen
tului asiatic — a întîmpinat pe 
solii poporului nostru cu senti
mente de stimă, de caldă prie
tenie.

Luni, ora 10, ora locală. Pla
toul central al aeroportului, îm
podobit cu tricolorul românesc și 
drapelul roșu-albastru al Mongo
liei, este dominat de un mare pa
nou pe care stă scris în limbile 
celor două popoare: „Trăiască 
prietenia româno-mongolă", pre
cum și de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Pe aeroport 
se află numeroși locuitori ai ca
pitalei.

In întâmpinarea delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, au venit tovarășii 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, cu soția. 
Anastasia Filatova Țedenbal, 
Jamsaranghiin Sambu, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, Tsagaan- 
lamin Dughersuren, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M., Njamin Jagvaral, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.P.R.M., Sonomin 
Luvsan, membru al Biroului Po
litic al C.C al P.P.R M„ prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Damdindjavin Maidar, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.P.R.M., vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Dem- 
chighiin Molomjanț, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.P.R.M.

Sînt prezenți tovarășul Sandu 
loan, ambasadorul României la 
Vian Bator, s: alți membri ai am
basadei, specialiști și tehnicieni 
români din domeniul construcții
lor care lucrează la Ulan Bator; 
este de fată Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R. P. Mon
gole la București.

Din avion coboară tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu sofia. 
Elena Ceaușescu, ceilalți membri
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ini i In ir e protocolară
Luni la amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și soția sa, 
Elena Ceaușescu, tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, pre
cum și tovarășii Manea Mă-' 
nescu, Dumitru Popa, Ion 
Iliescu, George Macovescu, 
membri ai delegației de par
tid și guvernamentale româ
ne, au făcut o vizită protoco
lară tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal, soției sale Anasta
sia Filatova Țedenbal, și to
varășului Jamsaranghiin Sam
bu.

La întâlnirea care a avut loc 
la sediul Comitetului Central 
al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, Prezidiului 
Marelui Hural Popular și Con
siliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Mongole au 
mai participat tovarășii Sono
min Luvsan, Demchighiin Mo
lomjanț, Tsagaanlamin Du
ghersuren, Njamin Jagvaral, 
Damdindjavin Maidar, Bada- 
min Lhamsuren, Tsevegjavin 
Punțagnorov, Tsedendambin 
Gotov, secretarul Prezidiului

POPULARĂ MONGOLĂ
Untul tovarășului

MJMSHim lEomni

Untul tovarășului

mut mvsEsci!
Stimate tovarășe Ceaușescu, 
Stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați oaspeți români, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
La invitația noastră, astăzi 

a sosit în țara noastră, într-o 
vizită oficială de prietenie, 
delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socia
liste România în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România.

Permiteți-mi, în numele Co
mitetului Central al Partidu

Marelui Hural Popular. Au 
fost de față Sandu loan, am
basadorul României la Ulan 
Bator, și Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul Mongoliei 
la București.

Salutîndu-i pe oaspeți, to
varășul Jumjaaghiin Țeden
bal a arătat că este un motiv 
de mare bucurie că, la invi
tația Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol și a guvernului 
Republicii Populare Mongole, 
delegația de partid și guver
namentală română a sosit în 
Mongolia și că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află 
pentru a doua oară în această 
țară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru cuvintele 
de bun venit și a exprimat 
satisfacția pentru prilejul pe 
care îl are delegația de a vi
zita Republica Populară Mon
golă.

întâlnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă deosebit de 
cordială. 

lui Popular Revoluționar 
Mongol, prezidiului Marelui 
Hural Popular, Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Mongole și al întregului popor 
mongol, să vă transmit dum
neavoastră, stimați oaspeți, și, 
prin dumneavoastră. Partidu
lui Comunist Român, guver
nului Românie? socialiste și 
poporului frate român, un 
fierbinte salut și cele mai 
bune urări.

Noi considerăm vizita înal- 
ților oaspeți români în Repu
blica Populară Mongolă o ex
presie a relațiilor prietenești
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PLECAREA DIN PEKIN
PEKIN 21. — Coresponden

tul Agerpres, Ion Gălățeanu, 
transmite: Delegația de
partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a părăsit 
luni dimineața Pekinul, după 
o escală în capitala chineză și 
s-a îndreptat spre Ulan Bator, 
pentru o vizită oficială de 
prietenie în Republica Popu
lară Mongolă.

De la reședință, membrii 
delegației au fost însoțiți de 
Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, Huan Iun- 
șen, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Marelui Stat Major al 
Armatei Populare Chineze de 
Eliberare, și de alți conducă
tori de partid și de stat chi
nezi. Pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, soția sa.

Stimate tovarășe Țedenbal, 
Stimate tovarășe Sambu, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Sosind pe pămîntul Repu

blicii Populare Mongole prie
tene, îmi este deosebit de 
plăcut să adresez Comitetului 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, prezidiu
lui Marelui Hural Popular și 
guvernului Republicii Popu
lare Mongole, întregului po
por mongol un cordial salut 
tovărășesc din partea Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului 
de Stat și guvernului Republi
cii Socialiste România, a tutu

Elena Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației române își iau 
rămas bun de la tovarășii 
Ciu En-lai, Huan Iun-șen, Iao 
Ven-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Li Sien-nien, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ciu Ui-tzo, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.C.C., adjunct al șefului Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Elibera
re, Ken Biao, membru al C.C. 
al P.C.C., șeful Secției pentru 
relații externe a C.C. al 
P.C.C., U De, membru al C.C. 
al P.C.C., al doilea secretar al 
Comitetului Municipal de 
Partid Pekin, Ci Pîn-fei, mi
nistru ad-interim al afacerilor 
externe, Fan I, președintele 
Comitetului pentru relații e- 
conomice cu străinătatea, Li 
Cian, membru al C.C. al 
P.C.C., adjunct al mjnistrului 
comerțului exterior, Lin Cia- 

1 mei, soția vicepremierului Li
Sien-nien, Cian Hai-fun, am

Lhmibh

PROFESIA 
TA

Mîndria de a fi

CONSTRUCTOR PE

ȘANTIERELE ȚĂRII

ror oamenilor muncii din pa
tria noastră.

Doresc să mulțumesc în mod 
călduros pentru invitația de 
a face această vizită oficială 
de prietenie în țara dumnea
voastră, de a lua astfel 
contact nemijlocit cu viața și 
munca poporului mongol, cu 
realizările sale în construcția 
socialistă.

însuflețite de idealurile so
cialismului și comunismului, 
ale luptei împotriva imperia
lismului, pentru progres social 
și pace în lume, popoarele și 
țările noastre dezvoltă relații

(Continuare în pag. a IH-a)

basadorul chinez la București, 
și de la celelalte persoane 
oficiale chineze.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ciu En-lai își string cu 
căldură mîinile, se îmbrăți
șează.

Era prezent Keat Chon, mi
nistru delegat pe lîngă primul 
ministru al Guvernului Regal 
de Unitate Națională al Cam- 
bodgiei, Van Piny, al doilea 
ministru adjunct al afacerilor 
externe cambodgian. Se aflau, 
de asemenea, pe aeroport 
Hyon Jun Guk, ambasadorul 
R.P.D. Coreene.. Ngo Thuyen, 
ambasadorul R. D. Vietnam, 
Nguyen Von Quang, ambasa
dorul Republicii Vietnamului 
de Sud, și Behbat, însărcina
tul cu afaceri ad-interim al 
Ambasadei Mongole la Pekin.

Erau de față Aurel Duma, 
ambasadorul român, membri 
ai ambasadei și ai Agenției e- 
conomice române.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
salută din ușa avionului pe 
cei prezenți la aeroport, le 
face semne prietenești cu 
mina.

RESPONSABILITATEA
REPREZENTĂRII

Opinii exprimate de tineri, de activiști U.T.C. pe marginea Proiectului 
de lege cu privire la organizarea și conducerea unităților economice 
de stat.

In aceste zile are loc dezba
terea publică a Proiectului de 
Lege cu privire la organizarea 
și conducerea unităților econo
mice de stat. După cum se știe, 
actualul Proiect de Lege regle
mentează prin prevederile sale 
(Cap. III, art. 48, g) prezența 
de drept a secretarului organi
zației Uniunii Tineretului Co
munist în comitetul de direcție 
din unitatea respectivă. în le
gătură cu acest element nou, 
care vine să lărgească partici
parea reprezentanților U.T.C. 
în organele de decizie la dife
rite nivele ale activității econo
mice, de învățămînt și cultură, 
am consemnat în rîndurile de 
față opiniile exprimate de cîțiva 
tineri din întreprinderi indus

EXAMENE STUDENȚEȘTI

Nota dominantă
a sesiunii —
IXHilNIA

• UN DIALOG CU IBM — 360 • SECHELELE UNOR PRE
JUDECĂȚI. • „FELICITĂRI" FĂRĂ FINALITATE o SCRISUL- 

PROBA DEFINITORIE • CÎTEVA SUGESTII

Un raid în patru institute 
bucureștene de învățămînt su
perior ne-a relevat în timpul 
sesiunii de examene o serie de 
aspecte privind concepția asu
pra examenului — finalizare a 
unei importante etape a proce
sului instructiv — rezultatele 
noii formule de notare aplicată 
experimental la unele facultăți, 
precum și o serie de sugestii le
gate de posibile optimizări în 
structura dialogului student- 
profesor.

Despre una dintre cele mai 
interesante secvențe ale 
sesiunii de examene ne-a 

vorbit lectorul universitar dr. 
doc. Cezar Petrescu, de la catedra 
de chirurgie a I.M.F.. La sfîrși- 
tul stagiului de chirurgie o 
grupă de studenți din anul IV 
a fost testată cu ajutorul unui 
calculator de tip IBM-360.

— Cum s-a desfășurat această 
verificare ?

— Fiecare membru al gru
pei 18, anul IV, medicină 
generală a răspuns ]g 13 între
bări care au acoperit probleme 
de anatomie chirurgicală, radio
logie, instrumentar, probleme 
teoretice și practice. întrebările 
au fost astfel formulate incit să 
solicite din partea studentului o 
serie de cunoștințe adiaoente 
răspunsului, dar în aceeași spe
cialitate. Fiecare întrebare avea 
cinci variante de răspuns, din
tre care studentul trebuia s-o 
indice pe cea corectă. Biletele 
au fost trase la sorți și au fost 
complet rulate între membrii 
grupei. — Care este timpul de 
gîndire acordat pentru fiecare 
răspuns ? — Trei minute pentru 
chestiunile teoretice și cinci mi
nute pentru cele practice; după 
părerea studenților limita de 
timp a fost considerată drept 
generoasă. — Cum se notează 
răspunsurile la întrebări? — Re
zultatele se înscriu pe o fișă de 
programare de tip Fortran, ca
re înregistrează și numărul ma
tricol al studentului. Timpul de

| ordinea zilei — re-j 
partizarea absolven-

Iților învățâmînfului| 
«superior. Citiți în pa- 
®gina a doua amănun-i 
j te despre repartiza-.

rea absolvenților se-| 
|ria 1970-1971. J 

triale, activiști ai Uniunii Ti
neretului Comunist din județul 
Brașov.

S-a subliniat din capul lo
cului, pe marginea oportunită
ții și importanței deosebite pe 
care o are reprezentarea Uniu
nii Tineretului Comunist în co
mitetul de direcție, existența 
unui început în acest sens, con
stituirea unui raport direct în
tre secretarul U.T.C. și orga
nul de conducere colectivă al 
întreprinderii cu mai multă 
vreme în urmă.

— Am participat de fiecare 
dată și pină acum la ședințele 
comitetului nostru de direcție, 
spunea tov. Ivan Ghewec, se
cretarul U.T.ț. de la Fabrica 
de șuruburi Brașov. Ne-am pu

examinare a fost de 40 de mi
nute pentru fiecare student, dar, 
în același timp, au răspuns toți 
membrii grupei. — Cit timp 
s-ar fi cheltuit cu o examinare 
clasică a aceluiași număr de 
studenți cu aceeași cantitate de 
întrebări ? — Peste patru ore. 
— Cum se desfășoară în conti
nuare protocolul acestui exa
men? — Fișele Fortran se sigi
lează și în aceeași zi cadrul di
dactic împreună cu grupa exa
minată și reprezentanți ai aso
ciației se întîlnesc la calculator. 
In calculator, alături de fișele- 
răspuns, se introduce o fișă i- 
deală completată de cadrul di-

CALIN STANCULESCU

(Continuare în pag. a IV-a) 

MIȘCARE
de A. I. ZĂINESCU

* Sedentarismul, se zice, face ravagii și cariază latent se- < ’
► colul nostru, al douăzecilea. Iar noi, natura umană, resimy < ,
► fim tot mai acut nevoia de mișcare. Ne mișcăm încet și J»
► contemplăm lung posibilitatea mișcării. Cădem, adică, într-o <► 
t suavă nostalgie, înmagazinînd subtile dezarticulați» în corn- <k
► portament. Atacuri de cord și comoții, atrofieri de reflexe *►
► și aptitudini. Ne mutăm în zona unor preocupări absolut
» tehnice pentru ca în cele din urmă să uităm că mai avem, »
► de pildă, și picioare. Un remediu ar fi grija absolută a
k capului. Masajele frontale, dimineața și seara. Ce facem <k 
» cu picioarele nu contează, pentru că drumurile sînt de
► asfalt, ele cer roți de cauciuc și noi începem să revenim <► 
k la poziție de patruped, pe roți, bineînțeles, cu o viteză ce <* 
» macină. Ne protejăm mîinile cu mănuși pentru volan și
► schimbător de viteze. Mirosim a benzină, dar iarăși nu 
» contează. Sîntem poluați și restrîngem sfera acestei noțiuni 
, doar la acțiunea factorului industrializare. Ceea ce arată că
► începem să prindem și gustul orbirii, dar iarăși, nici asta <►
► nu contează. Ne putem procura dioptrii. Ne putem salva <,
► ochii cu dioptrii. Ne putem procura peșteri. pentru auz și
► putem auzi prin peșteri zgomotul surd al mișcării superso- <»
► nice de pe un cer scufundat, părăsit de priviri. Ce ne mai <k 
, rămîne? Aproape nimic. Niște arhitecți imaginează orașe-
» peșteri, unul și există deja, pe Coasta de Azur. Dar inte- , ►
’ rioarele sînt largi, rumenite cu aur și pluș. Niște moraliști «,
, cer întoarcerea totuși, la natură — la care natură, nu in-
► teresează, una fără fabuliști de pildă — adio cai, adio ,»
* mînji, cînd mai vedem cîte unul să-l luăm în spinare, să < ’
, fie cai călări și nu fabuliștii, adio lupi, adio urși, ați scă- *»
► pat de fabule, ați cîștigat rezervații. Fabuliștii au dispărut 
“ devorați de propriile lor personaje, (a se citi idei) așa că
► lumea animală nu li se mai sbenguie-n ochi. Natura a de-
► venit abstractă, așa cum se poate vedea și la un muzeu de < > 
’ artă recentă, bunăoară, la Amsterdam : o cină de taină cu < * 
, tacîmuri cu tot pe o masă gudronată de.cărnuri și muște, S
► reziduuri în putrefacție ale unui ospăț estival ; grămezi de <;
* cutii de conserve cu sucul scurs leneș prin tablă. O natură 4 , 
k moartă, una omorîtă de fapt, o natură ucisă. Sedentaris- * -
► mul I — care retează nu numai mîini și picioare, ci și capul
’ de la rădăcină de gînduri. . S
► Sedentarismul care ucide și artele. J»
► Așa că, înapoi la mișcare I <’
^WV'AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA^

tut spune, deși numai ca invi
tați, cuvîntul în toate probleme
le supuse discuției și trebuie să 
mărturisesc că ne-a stimulat în 
mod deosebit hotărirea comite
tului de direcție de a ne lăsa 
nouă spre rezolvare chestiunile 
referitoare exclusiv la tineret, 
ofcrindu-ne, totodată, tot spri
jinul de care aveam nevoie.

Am ascultat mai multe păreri 
similare prin conținutul lor. 
Este pozitivă însăși atitudinea 
comitetului județean U.T.C. de 
a nu rămîne în afara relației 
comitet de direcție — comitet

MIRCEA TACCIU 
NEAGU UDROIU

(Continuare in pag. a IV-a)

1W-
EESEMS 
DE PRIE-
EENIE

PIONIE
REASCĂ

Pe șoseaua rutieră recent 
inaugurată duminică dimi
neața, purtătorii cravatelor 
roșii din județul Mehedinți 
și-au întîmpinat oaspeții, 
pionierii din Kladovo și 
Negotin împreună cu con
ducători ai organizației pio
nierilor din Iugoslavia în 
frunte cu tovarășul Emil 
Paravina. președintele Or
ganizației pionierilor din 
țara vecină. în intîmpinarea 
oaspeților a venit tovarășul 
Virgil Radulian, președinte 
al Consiliului național al 
Organizației pionierilor, ad
junct al ministrului învă
țământului. După tradițio
nalele urări de bun venit 
pionierii sîrbi și români 
s-au reintîlnit pe stadionul 
„1 Mai" din Tr. Severin un
de s-a desfășurat un bogat 
program artistic și sportiv.

Animați de o vie recu
noștință față de grija și 
dragostea cu care partidul 
comunist veghează asupra 
destinul fericit al copii
lor. pionierii au transmis o 
telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu 
personal, în care se spune: 
„în aceste momente memo
rabile cînd și noi pionierii 
punem o piatră la temelia 
prieteniei tradiționale în
tre popoarele român și iugo
slav, între organizațiile 
noastre, gindul ni se în- 
ireaptă plin de dragoste și 
respect către dv., rugîndu- 
vă să primiții omagiul nos-

S. CALIN

(Continuare în pag. a IV-a)
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„STUDII VÎLCENE"

• LA INVITAȚIA MINIS
TRULUI industriei construcțiilor 
da mașini, loan Avram, luni a 
sorit într-o vizită în țara noas
tră ministrul industriei de auto
mobile din U.R.S.S., A. M. Tara
sov, însoțit de un grup de spe
cialiști.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspetele a fost salutat 
de ministrul loan Avram. de 
membri ai conducerii Ministe
rului Industriei Construcțiilor 
de Mașini.

După-amiază, cei doi miniștri 
au discutat probleme ale cola
borării bilaterale în domeniul 
con struct iilor de autovehicule.

Tot în cursul după-amiezii, 
ministrul sovietic, însoțit de mi
nistrul român, a vizitat uzina 
„Autobuzul".

Luni a avut loc ședința Con
siliului Național al Radiotelevi
ziunii române. In cadrul ședinței 
au fost examinate planul emisiu
nilor de televiziune în perioada 
4 iulie — 18 septembrie 1971, pre
cum și propunerile de măsuri 
privind extinderea programului I, 
generalizarea programului II de 
televiziune, structura și profilul 
de viitor al acestora.

Referindu-se la planul emisiu
nilor pe următoarele două luni și 
jumătate, membrii Consiliului 
Național au subliniat eforturile 
de diversificare a programelor de 
televiziune, făcî.nd totodată o se
rie de recomandări menite să îm
bogățească emisiunile, să permi
tă o reflectare și mai directă a 
realităților soclal-politice din țara 
noastră, să răspundă și mai bine 
preocupărilor și cerințelor tele
spectatorilor.

In aceeași ședință, conducerea 
Radioteleviziunii a prezentat 
Consiliului o informare în legă
tură cu preocupările de îmbună
tățire a emisiunilor de anchetă 
socială. Vorbitorii au făcut su
gestii menite să contribuie la 
lărgirea și aprofundarea temati
cii anchetelor sociale, cu scopul 
de a spori ponderea și a ridica 
nivelul acestui gen publicistic 
specific televiziunii.

în încheiere, a luat cuvîntul 
tovarășul Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului Național al 
Radioteleviziunii Române.

Luni a început, la Sinaia, cea 
de a 6-a Conferință internațională 
cu tema „O.N.U. in deceniul ur
mător", organizată de Fundația 
Stanley din S.U.A.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de C. Maxwell Stanley, 
președintele fundației, sub ale 
cărei auspicii se desfășoară reu
niunea. El 3. prezentat tematica 
și scopurile conferinței, pe a că
rei agendă de lucru sint înscrise 
probleme privind mediul de via
ță al omului și contribuția Na
țiunilor Unite la instituirea unei 
largi cooperări între state pentru 
conservarea mediului uman, pen
tru ameliorarea sectoarelor de
gradate sau pe cale de cprppro- 
mitere. + +

S-a dat, apoi, citire mesajului 
adresat participanților de secre
tarul general al Organizației Na
țiunilor Unite — U Thant.

Tot în deschiderea lucrărilor, 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a rostit o a- 
locuțiune în care a arătat că a- 
ceastă conferință este chemată 
să abordeze o multitudine de 
probleme avînd implicații pro
funde pentru progresul societății 
umane, pentru pacea, securitatea 
și bună starea popoarelor, obiec
tive fundamentale ale Națiunilor 
Unite.

Creșterea rolului O.N.U. în via
ța politică internațională și în so
luționarea durabilă și eficace a 
celor mai importante probleme 
puse în fața organizației este di
rect legată de asigurarea univer
salității sale, de capacitatea sa de 
a reflecta cît mai fidel realități
le lumii contemporane, de a pro
mova și apăra principiile Cartei. 
Este necesar în acest scop să 
fie restabilite fără întîrziere 
drepturile legitime ale Republicii 
Populare Chineze la O.N.U. și să 
fie admise și alte state în orga
nizație.

Avînd o valoare universală, 
principiile fundamentale ale drep
tului internațional sînt indispen
sabile și obligatorii atît pentru 
desfășurarea normală a relațiilor 
între state, cît și pentru regle
mentarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, printre care 
dezarmarea deține un loc de 
prim râng. Uriașele fonduri ma
teriale și de energie umană a- 
fectate în prezent înarmărilor ar 
facilita o largă cooperare între 
națiuni în vederea realizării im
portantelor obiective economice 
și social culturale inclusiv al a- 
celora din domeniul protecției 
mediului înconjurător.

★
Seara, ministrul român al afa

cerilor externe, Corneliu Mănes
cu, a oferit o recepție în cinstea 
participanților la conferința de la 
Sinaia.

în aceeași zi, C. Maxwell Stan
ley, președintele Fundației Stan
ley, a oferit un dineu în onoarea 
ministrului afacerilor externe al 
României.

• LUNI AU ÎNCEPUT, la 
București, lucrările Colocviului 
româno-sovietic cu tema „Per
spective ale lărgirii relațiilor e- 
conomice dintre România și U- 
niunea Sovietică", organizat de 
Institutul de cercetări economi
ce al Academiei de Științe So
ciale și Politice a Republicii So
cialiste România, în colaborare 
Cu Institutul de economie a sis
temului rpondial socialist al A- 
cademiei de Științe a Uniunii 
Sovietice.

La mai puțin de un an de la 
constituirea sa, cercul „Priete
nii istoriei'1 de pe lingă filiala 
Vîlcea a Arhivelor Statului, or
ganizat în colaborare cu Comi
tetul județean U.T.C. și Muzeul 
memorial N. Bălcescu, editează 
o foarte interesantă și cuprin
zătoare culegere de studii, rod 
al cercetării istorice întreprin
se cu sîrg în această perioadă. 
Tinerii cercetători semnează 
studii bogat documentate, pri
vitoare la viața socială a a- 
cestei zone în perioada feu
dală, la istoricul exploatării 
forestiere și lupta muncitori
lor de pe Valea Lotrului. Un 
interes major suscită prezen
tarea unei vechi inscripții 
slave descoperită recent în 
Tara Loviștei, prin care prof, 
univ. dr. docent Damlan Bog
dan oferă cele dintîi rezultate 
ale cercetării sale asupra aces
tui document inedit.

V. R.

Experții UNESCO dis
cută la București des
pre „EDUCAȚIA TI
NERETULUI ÎN SPIRI
TUL PĂCII"

Intre 23 și 29 iunie, va avea 
loc, la București, reuniunea in
ternațională de experți UNESCO 
cu tema „Educația tineretului în 
spiritul păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare", manifestare organizată 
de Comisia națională română 
pentru UNESCO, în colaborare 
cu Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului și cu 
sprijinul UNESCO. La lucrări 
vor participa experți din mai 
multe țări. Vor fi prezenți, de 
asemenea, observatori din partea 
unor instituții naționale și inter
naționale, guvernamentale și 
neguvernamentale.

Actuala reuniune va continua 
dezbaterile desfășurate în decem
brie 1968 la București, în pro
bleme privind formarea noilor 
generații în spiritul păcii, coope
rării și înțelegerii internaționale, 
participarea tineretului la sta
tornicirea unui climat de des
tindere și colaborare în lume.

TURNEUL TEATRULUI 
STABILE Dl CATANIA

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" va găzdui sîmbătă, 26 
și duminică 27 iunie în sala 
„Comedia", spectacolele com
paniei italiene „Teatro Stabile 
di Catania11 : „Liola11 și „Tichia 
cu zurgălăi" de Luigi Pirandel
lo. Din prestigioasa distribuție 
amintim Cîteva nume : Turi 
Ferro, Ida Carrara, Franca Ma- 
netti, Giuseppe Pattavina, Um
berto Spadaro. Maria Tolu, Ma
risa Capizzi, Fioretta Mari etc.

CONSTANȚA 71 
Săptămâna teatrelor 
de păpuși

La Teatrul de păpuși din 
Constanța are loc în aceste zile 
cea de-a treia ediție a Săptă- 
mînii teatrelor de păpuși. Ca o 
dovadă a prestigiului pe care 
de la ediție la ediție și l-a cîș- 
tigat această manifestare, este 
și participarea anul acesta, pe 
lingă colectivele unor teatre de 
păpuși din țară (Botoșani, Ba
cău, Brăila, Iași, Cluj, Ploiești, 
Tg. Mureș, București) și a unor 
teatre de păpuși de peste ho
tare (Belgrad, Zilina-Ceho- 
slovacia și Bielsko-Biala — Po
lonia). Pentru joi 24 iunie, este 
programat un simpozion avînd 
ca temă : „Teatrul de păpuși și 
spectatorul-copil11.

CARMEN KEHIAIAN
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* Absolvenții învățământului superior repartizați după noi criterii • Timp de o săptămână Bucureș- 
tiul va găzdui dezbateri UNESCO pe teme ale tinerei generații • 18 academicieni și 100 profesori u- 
niversitari din Năsăud ® Prietenii istoriei din Vîlcea editează o apreciată culegere de studii ® Plim
bări selenare cu automobilul • Festival folcloric în Teleorman • Păpușarii discută la Constanța 
despre spectatorul-copil • Muzeele pariziene trimit la București 60 de picturi celebre • Cronica fot

balistică a echipelor de tineret-rezerve.

CÎNTECUL, JOCUL Șl
PORTUL TELEORMĂ- 
NEAN

în Editura politică
a apărut:

Dumitru I. Mazilu
OPINIA PUBLICĂ 
ÎN SOCIALISM

ESOP : rulează la Capitol (o- 
rele 16,30; 18,45; 21).

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează 
la Capitol (orele 9,30; 11.45; 14).

DIN NOU DESPRE DRAGOS
TE ; rulează la Central (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

100 DE DOLARI PENTRU ȘE
RIF ; rulează la Scala (orele 9,30; 
12,30; 15,30, 18,30; 21,15), Festival
(orele 9,15; 12,15, 15,30; 18,30 21,15). 
Feroviar (orele 9,15; 12; 15,15; 18; 
20,45), Excelsior (orele 9.30; 12,15: 
15,15; 18; 20.30). Modern (orele 
8,45; 11,30; 14,15; 17; 20), Grădina 
Modern (ora 20.30), Grădina Fes
tival (ora 20,30), Stadionul Dina
mo (ora 20,30).

SPRIJINIȚI-L PE SERIF : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18.30; 21), Bucu
rești (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Favorit (0- 
reIe-9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Grădina Doina (ora 20,30), 
Grădina Capitol (ora 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Victoria (orele 
9; 12.30; 16; 19,30), Arta (orele 9; 
12,30: 16), Gloria (orele 9; 12.30;
16; 19,30), Aurora (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Grădina Aurora (ora 
20,15), Grădina Arta (ora 20,15).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19.30).

REGELE LEAR • rulează la 
Doina (orele 11,30; 16; 19,30).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—20,15 în continuare).

IUBIRE : rulează la Buzești (o- 
rele 15.30; 18). Grădina Buzești 
(ora 20,30).
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Sfîrșitul lui iunie aduce In 
fiecare an în atenția opiniei 
publice un eveniment de a- 
dînci semnificații pentru 
realitățile sociale de la noi 
repartizarea în producție a 
absolvenților invățămîntu- 
lui superior.

Peste 20 000 de specialiști 
se vor prezenta anul acesta 
în fața comisiilor de reparti
zare. Și cu toată această ci
fră impresionantă, repartiza
rea are un caracter strict in
dividual, fiecare absolvent — 
fie el medic, inginer sau pro
fesor — optează în deplină 
cunoștință de cauză pentru 
viitorul său loc de muncă. 
Bineînțeles, că la baza aces
tui act, de însemnătate na
țională, stau criterii, judiaios 
elaborate, exprimînd nevoile 
economiei și culturii, prețui
rea meritelor din anii învă
țăturii, grija pentru om cu 
nevoile sale particulare.

Un prim criteriu al repar
tizării sînt cererile de cadre 
cu pregătire superioară for
mulate de instituțiile cen
trale. de unitățile de produc
ție. Toate aceste ‘ J 
făcute cunoscute 
absolvenți cu o 
înaintea începerii 
Hi propriu-zlse.

Alături de acest 
teriu și completîndii-1 armo
nios, stă principiul priorită
ții după rezultatele obținute 
în anii de facultate. Con
form acestuia, locurile de 
muncă se aleg în ordinea 
clasificării, a mediilor obți
nute. Au dreptul să-și alea
gă locurile de mare anver
gură, amplasate în avanpos
turile economiei și culturii 
sau orice alt loc de muncă 
cei ce și-au dovedit în anii 
studenției spiritul creator, 
pasiunea, constanța în efort 
și rezultate. Același punct

de vedere stă și la baza re
comandărilor pe care le fac 
consiliile profesorale pentru 
cei apți să intre în munca de 
cercetare sau în activitatea 
didactică — recomandări a- 
fișate, la rîndu-le, cu 3 zile 
înaintea începerii repartiză
rii.

De acest principiu priori
tar se pot prevala, pentru 
prima oară în acest an, ab
solvenții care solicită repar
tizarea în comuna de domi
ciliu a lor, a soților ori a pă
rinților — sau într-o comu-

reri ce se rezolvă în limita 
posibilităților. s

Enumerarea va fi comple
tă dacă vom adăuga dreptul 
la prioritate, tot în limita a 
50 de sutimi, acordate stu
denților cu o activitate ob
ștească susținută în anii stu
denției, eu o comportare e- 
xemplară și dacă au media 
de absolvire peste 8. De alt
fel, nu numai în legătură cu 
această categorie de absol
venți își vor spune cuvîntul 
reprezentanții asociațiilor 
studenților ; atît în comisiile

Ministerul învățământului
comunica :

REPARTIZAREA
ÎN PRODUCȚIE

INEDITE

„ACADEMIA" 
NĂSĂUD

locuri sînt 
viitorilor 

săptămînă 
repartiză-

prim cri-

DIN

din nordul 
de locuitori,

Un mic orășel 
țării, cu patru mii 
Năsăudul, a dat nu mai puțin 
de 18 membri de onoare, mem
bri titulari și membri corespon
denți ai Academiei Române. 
Tot de aici s-au ridicat aproa
pe 100 <36 profesori universitari. 
In Europă «.'Sib .utl'caz singular. 
Năsăudul l-a dat pe Coșbuc și 
Rebreanu, a dat savanți în cele 
mai diverse domenii, între care 
Florian Porcius, Virgil Sotropa, 
Iacob Mureșianu, Leon Daniello, 
Iuliu Moisil. Tot năsăudeni sînt 
academicienii Grigore Moisil și 
Tiberiu Morariu. Fenomenul ră
mîne prezent și la cele mai ti
nere generații. Bunăoară, „Ele
vul Rusu din Năsăud", cum este 
cunoscut tînărul inventator pre
miat la Miinchen, azi eminent 
student al Politehnicii bucu- 
reștene, constituie un exemplu.

[ 5 MINUTE CU.J

SANDA MÂNU despre 
„Antologia 
la T.V.

umorului"

și montarea re- 
Manu, spectato- 
de teatru vor 

’ l „Anto
logiei umorului" — joi 23 iunie 
— „Neguțătorul de ochelari" de 
Tudor Arghezi și „Petiția" de 
Tudor Mușatescu, în interpreta
rea actorilor : Gilda Marinescu, 
Ștefan Tapalagă, Cornel Vulpe, 
Val Săndulescu, Petrică Vasi- 
lescu, Candid Stoica, Mișu Stan.

— Montați succesiv două mo
mente dramatice. Asocierea ce
lor doi scriitori este intimplă- 
loare sau semnul unei prefe
rințe ?

— Alegerea a fost dictată de 
calitățile scenice conținute de 
text, comicul vizînd o temă co
mună, aceea a satirizării su
biectivismului uman, a intransi
gentelor ridicole, a punctelor de 
vedere „unice" și rigide care 
de fapt nu mai sint „puncte de 
vedere".

— Cum sperați să obțineți

în adaptarea 
gizoarei Sanda 
rii emisiunilor 
putea urmări în cadrul

FACEREA LUMII : rulează la 
Dacia (orele 8,45—20 în continua
re). Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20).

DA-1 ÎNAINTE. COWBOY . ru
lează 
13,30; 
le 9: 
mura 
18,15; . .
(ora 20,30), 
20,15)

SI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? : rulează la Bucegl (orele 
15,15; 18; 20,30), Miorița (orele 9; 
11,45; 14,30; 17,15 : 20,30), Grădina 
Bucegl (ora 20,30).
l PRINTRE COLINELE VERZI : 

rulează la Progresul (orele 15,30; 
18: 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru
lează la înfrățirea (orele 
17,45: 20).

BUTCH CASSIDY ȘI 
DANCE KID : rulează la 
(orele 16; 18,15), Popular 
15,30; 18; 20,15), Rahova
15,30; 18; 20,15), Grădina 
(ora 10,30).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la Lira (orele 
15.30: 18), Grădina Lira (ora 20,15).

SUNETUL MUZICII: rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30: 19,15).

SERATA : rulează la Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15), Ferentari
(orele 15,30; 17,45; 20).

ELEFANTUL SLOWLY : 
ză la Glulești (orele 15,30; 
20), Floreasca (orele 16: 
20,30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : - - -
16; 19).

MIHA1 
Crîngașl 
16), Grădina Vitan (ora 20,15).

la Grivița (orele 9; 11,15; 
16; 18,15; 20,30), Tomis (ore- 
11,15- 13,30; 16: 18.30). Fla-

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
20,30), Grădina Herăstrău 
------ Grădina Tomls (ora

15,30;

SUN- 
Unirea 
(orele 
(orele 

Unirea

rulea- 
17,45; 
18.15;

rulează la Pacea
VIT- 

(orele

VITEAZUL : rulează la 
(orele 15; 19), Vitan (ora

apropiată, înțelegîndu-senă _
prin aceasta că își pot înde- 
glini în mai bune oondiții o- 
ligațiile de serviciu. De 

fapt, beneficiarii acestei pre
vederi vor fi mai cu seamă 
absolvenții institutelor peda
gogice de 3 ani care pot ast
fel cere repartizarea pentru 
școlile din comuna natală. O 
altă categorie de absolvenți, 
care poate solicita priorita
te în limita a 50 de sutimi ce 
se adaugă la media generală 
se compune din cei ce au ne- 

s—;r:;:re medicală 
și, în sfîrșit, se 

comisiei

voie de îngrijire 
deosebită ;
bucură de atenția 
absolvenții care cer reparti
zarea în localitățile unde lu
crează soțul ori soția — ce-

de repartizare organizate pc 
facultăți, cît și în comisiile 
centralizate, reprezentantul 
asociației studențești va fi 
un membru cu drepturi de
pline, ale cărui păreri vor fi 
luate în considerare.

Desigur, Instrucțiunile Mi
nisterului Învățămîntului și 
ale U.A.S.R. privind reparti
zarea absolvenților în pro
ducție — definitivate acum 
cîteva zile — conțin toate de
taliile privind activitatea pre
mergătoare momentului re
partizării și care cad în sar
cina decanatelor, precum și 
obligațiile ce revin comisii
lor de repartizare. Aceste 
detalii sînt menite să asigu
re deplina respectare a prin-

pe

cipiilor după care se face 
repartizarea. Nu toate sînt 
de interes pentru toți absol
venții. De aceea, selecționăm 
cîteva prevederi cu caracter 
mai general.

Ca și în anul trecut, media 
generală la învățătură se cal
culează astfel :

— pentru facultățile cu 
durata de școlarizare de pes
te 3 ani, din suma mediilor 
anuale obținute în toți anii 
de studiu, plus de două ori 
media la examenul de diplo
mă, împărțită la numărul a- 
nilor de studiu plus doi ;

— pentru institutele peda
gogice și secțiile de subingi- 
neri, din suma mediilor a- 
nuale obținute in toți anii de 
studii, plus media la exame
nul de diplomă împărțită la 
numărul anilor de studiu, 
plus unu;

— pentru Institutul de ar
hitectură, din media notelor 
obținute în toți anii de stu
diu, plus media la examenul 
de diplomă, împărțită la doi.

Absolvenții care pentru 
motive bine justificate, dove
dite cu acte, nu se pot pre
zenta la comisie, vor comu
nica în scris, în ordinea pre
ferinței, posturile pentru ca
re optează, repartizarea ur- 
mînd să se facă după crite
riile enunțate. Cei care nu 
invocă asemenea motive, ori 
refuză să aleagă postul, vor 
fi repartizați din oficiu. Con
testațiile se adresează și se 
rezolvă pe loc de către co
misiile de repartizare, în pre
zența celui care contestă șt 
a celorlalți absolvenți inte
resați.

în numărul nostru de mîi- 
ne vom publica centrele de 
repartizare a absolvenților 
din promoția 1970—1971.

M. V.

umor pentru televiziune din a- 
ceste texte copioase ?

— Realizînd un spectacol pen
tru televiziune, precumpănitoare 
a fost imaginea cinematografică 
fără să exclud, desigur, sub
stanța cuvîntului. Camera de 
luat vederi a constituit un in
strument excelent în evidenție
rea nuanțată a unei gîndiri și 
mentalități umane. Prin inter
mediul prim-planurilor și pla- 
nurilor-detaliu s-a putut opera 
un fel de disecție în relațiile 
partenerilor, încercîndu-se, tot
odată, relevarea virtuților co
micului absurd conținut de 
text. Parafrazind o glumă a 
marelui scriitor — „una vor- 

;fflm și alta fumăm11 — aș spune 
că am pus în scenă „Neguță
torul de ochelari11 conform ideii 
lui : una privim și alta vedem.

DEZVOLTAREA ECO- 
NOMIEI ROMÂNEȘTI 
(1966—1970)

în Editura Politică a apă
rut „Dezvoltarea economiei 
românești" lucrare de sin
teză a succeselor realizate 
de poporul român în viața 
economică și socială a țării, 
în ridicarea nivelului mate
rial și spiritual al oameni
lor muncii, in cincinalul 
1966—1970. Totodată lucrarea 
prezintă pe scurt principalele 
direcții de dezvoltare ale 
societății socialiste românești 
în perioada 1971—1975.

PICTURI CELEBRE DIN 
MUZEELE PARISULUI 
LA BUCUREȘTI

„Picturi celebre din muzeele 
Parisului" se intitulează expo
ziția ce se va deschide în Sălile 
Muzeului de artă al R.S.R. vi
neri, 25 iunie la ora 13,00. Cele 
60 de tablouri ăferite de patru 
muzee din capitala Frânței — 
„Carnavalet", „Petit Palais", 
„Cognacq-Jay", „Muzeul

economi

CAZUL C. L. : rulează la Vol
ga (orele 9,15: 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15).

BATALIA DE PE NERETVA : 
rulează la Flacăra (orele 
191. Viitorul (orele 16:

TRANDAFIRI ROȘII 
ANGELICA : rulează
(orele 16; 18; 20).

ULTIMA RELICVA :

15,30;
19.30).

PENTRU 
la Munca

________ _________ rulează la 
Laromet (orele 15,30: 17,30; 19,30).

ESCROC FARA VOIE : rulează 
la Cinemateca — Union (ora 9) ; 
PREMIERE STRICT SECRETE 
(ora 10,30) ; DUELUL LUNG (o- 
rele 12,30; 14,30) ; VALETUL DE 
PICA (orele 16,30; 18,45) ; REBE
CCA (ora 21).
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PROGRAMUL I

Teleșcoală o 18,00 
emisiunii. Nicolae 
care au fost • 18,20

* • de

9 10,00—11,00 
Deschiderea 
Iorga. Oameni _
Steaua Polară. Cabinet T.V. 
orientare școlară. La ce școală 
profesională ne înscriem !? • 19,10 
Publicitate o 19,15 1001 de seri
• 19,30 ---------
Sport © 
tori și 
național.
în domeniul creșterii avuției so
ciale, prezentate și comentate de 
specialiști • 20,40 Teatru liric 
TV. „Mireasa vîndută" de Be- 
drich Smetana • 21,50 Aventuri

1001 de seri
Telejurnalul de seară. 

20,10 România ’75. Crea- 
beneficiari al venitului 
Prevederile cincinalului

„Wimbledon’7T‘
Turneul de tenis care este 

cotat ca un campionat mon
dial neoficial „Wimbledon 71“, 
a înregistrat anul acesta un 
veritabil record : 323 de ju
cători înscriși, dintre care 
judecătorul arbitru Mike Gib
son a trebuit, cu mari difi
cultăți, să rețină 118 nume 
pentru tabloul “ ' *
cursul feminin, 
re au disputat 
lificare pentru

★
învingătorul probei de sim

plu bărbați va' primi un pre
miu de 5 000 de lire sterline, 

simplu femei 
primi 2 250 de

... 118 _____
final. In con- 
80 de jucătoa- 
meciurt de ca-

10 locuri.

tn timp ce la 
cîșttgâtoarea va 
lire.

★

Pentru prima 
tuala ediție _ •

i oară, la ac- 
va fi utilizat 

„tiebreakul“. El va interveni 
după opt jocuri peste tot în 
fiecare set, cu excepția even
tualelor a 5-a manșă la mas
culin • și a 3-a manșă la fe
minin.

★

IERI A ÎNCEPUT cea de-a 
85-a ediție a turneului inter- 
naVional de tenis de la Wim
bledon. în primul tur, jucă
torul român Ion Tiriac l-a 

' 6—3, 6—1 pe
'. Alte rezul- 

— Hewitt 
Emerson — 

, 6—4; Boro- 
4—6, 2—6.

Fillol — El
6—2,

învins cu 9—8, 
indianul Amritraj. 
tate : Newcombe 
6—4, 6—3, 7—5;
Holecck 6—1, 6—4, 
wiac — Jauffret 
6—3, 6—4. 6—2;
Shafei 6—4, 5—7, 4—6, 
6—0; Plitei — Ryan 6—3, 9—8, 
5—7, 6—4.

în epoca de piatră — film de 
desen animat • 22,15 Concertul 
naistului Gheorghe Zamfir, de 
mai multe ori laureat al Marelui 
premiu „Charles Cros“ @ 22,45 
Telejurnalul 
închiderea emisiunii 
programului I.
PROGRAMUL II

© 20,10 Tineretul la 
lerina Cristina Pora. 
regrafice pe muzică 
ven, J. Strauss și Chopin. Pre
zintă Silviu Gavrilă ® 20,30 Bucu- 
reștiul necunoscut • 21,00 Arta 
plastică. Anul internațional 
e 21,20 Universitaria. Ce înseam
nă astăzi „a fi modern ?“ © 21,35 
Blocnotes de Eugen Mândrie
• 21,50 Buletin de știri © 21,55
Film serial „Inirna lui Bonivur"- 
(V) ® 22.25 Muzică de jazz
• 23,00 închiderea emisiunii pro
gramului II.

„Charles Cros1 _ 
de noapte e 23,00 

programu-

rampă. Ba- 
Viziuni co
de Beetho-
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OPERA ROMANA (La Arenele 

Romane) : LILIACUL — ora 20; 
Teatrul de Operetă : SE MARITA 
FETELE — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (La Grădina Boema) : 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
20; Teatrul „Ion Vasilescu- (La 
Teatrul de vară „Hărăstrău") : 
REVISTA LA VOLAN — ora 20; 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
8.A IZVOARE DE FRUMUSEȚE 
— ora 18,30: A.T.M. (La Sala 
Mică a Palatului R.S.R.) : CON
CERT SIMFONIC DE PROME
NADA — ora 20.

"î

î

i

î

Proiectele au urmărit să orîn- 
duiască totul în trei părți bine 
delimitate. La început, cei 8 060 
de artiști amatori s-au desfășu
rat pe străzile Alexandriei, îm
bogățind peisajul natural al o- 
rașului cu culorile costumelor 
lor inegalabile. A fost, așa cum 
s-a anunțat de altfel, așa numi
ta „paradă a portului teleormă- 
nean".

Am văzut apoi, în pădurea de 
la marginea orașului, nenumă
rate formații artistice întreeîn- 
du-se una cu alta și pe ele în
sele, intr-un remarcabil specta
col al dansului și muzicii. Iar 
seara, totul s-a încheiat cu un 
carnaval de aceleași dimensiuni 
ca și în celelalte manifestări. 
Așa incit, în cele din urmă cele 
trei părți nu au mai putut fi 
separate, ci s-au împletit in
tr-un ansamblu armonios, care 
a primit, firesc, o singură denu
mire : „Festivalul cîntecului, jo
cului și portului teleormănean11.

Toate, sau aproape toate for
mațiile,' perindate prin fața o- 
chilor noștri, au venit cu atuu- 
rile unor mari premii sau titluri 
de laureați, obținute la cel 
de-al 10-lea Concurs organizat 
in cinstea semicentenarului 
partidului. Formațiile de dansuri 
de la Storobăneasa — „Am ob
ținut titlul de laureat și pre
miul I“, anunța o pancartă. Că
lușarii de la Conțești sau Bra- 
gadiru, fluierașii din Dobrotești 
cu instrumentele făcute de ei, 
corurile de la Piatra, Alexan
dria și Turnu Măgurele, ansam
blul folcloric din Roșiori — și 
multe altele, toate prezentînd 
un impresionant număr de pre
mii și distincții. Județului i-a 
fost inminat cu ocazia aceluiași 
festival, Cupa pentru cea mai

bună prezență folclorică in ca
drul celui de-al 10-lea concurs 
al artei amatoare. Trecerea în 
revistă nu s-a limitat numai la 
dans șl port popular, ci a cu
prins și cîteva scene din obi
ceiurile tradiționale — Lăzări- 
țele de la Suhaia și Zimnicea, 
Drăgaica etc., privind meșteșu
gurile și obiectele de artizanat. 
Așadar, scara de largă afirmare 
și îmbogățire a folclorului în 
județul Teleorman, nu este o 
simplă metaforă, ci o realitate 
curentă.

DUMITRU MATALA

AUTOMOBILUL MI
SIUNII „APOLLO-15"

Apropiata expediție sele
nară „Apollo 15", care va a- 
tinge suprafața Lunii la 
sfîrșitul verii, va fi dotată 
cu o premieră tehnică de 
mare performanță. Este vor
ba despre automobilul pliant 
cu 4 roți pus la punct de 
către tehnicienii N.A.S.A. 
Prevăzut cu tracțiune elec
trică, vehicolul va permite 
celor doi astronauți, James 
Irvin și David Scott, depla
sări de mai mulți kilometri 
în jurul punctului de asele
nizare. Programul prevede 
nu mai puțin de trei aseme
nea plimbări selenare. Dacă 
toate operațiunile vor reuși 
este probabil să asistăm și 
noi la una din aceste depla
sări deoarece automobilul 
este echipat cu o cameră de 
luat vederi.

In fotografie modelul ex
perimental al automobilului 
pe terenul de probă.

P. J.

Artă Modernă" — aparțin maeș
trilor picturii școlii franceze din 
sec. al XVIII-lea pînă în seco
lul XX : Courbet, Ingres, Corot, 
Daumier, Pissaro, Sisley, Re
noir, Puvis de Chavannes, Bon
nard, Picasso, Braque, Matisse, 
Vlaminck, Valadon, Utrillo, 
Dufy, Gromaire. Dintre capodo
perele expuse amintim : „Dom
nișoarele de pe malurile Senei"
— de Courbet, „Dejunul" —■ de 
Bonnard, „Quai des Orfevres"
— de Corot, „Casa lui Berlioz"
— de Utrillo, „Femeie șezînd" 
'— de Villon etc.

Expoziția va fi prezentată în 
continuare, la Muzeul de Artă 
din Craiova și la Palatul Cul
turii din Iași.

MEDEEA IONESCU

<4 V

k.. 11:
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Zicind rubricii noastre „Juventiștii11 — ti
tulatură pe care o s-o menținem chiar dacă 
Progresul ar urma sfatul înțelept al colegului 
loan Chirilă și și-ar schimba numele în „Ju
ventus11 — ne propuneam inițial să scriem 
numai despre campionatul de tineret-rezerve. 
Ceea ce am și făcut în general (deci, cu ex
cepții) pînă acum. Situația complexă a spor
tului nostru tinăr (școlar, universitar, plus 
campionatele de juniori) ne determină, to
tuși, să revenim mai des și asupra altor as
pecte adiacente sau fără nici o legătură cu 
formațiile juventiste ale divizionarelor „A“ 
de fotbal. Pentru că, de pildă, juventiști sînt 
și copilandrii care-și dispută în aceste zile 
titlul național de juniori. In finala de la 
4 iulie (la care, evident, vom merge și des
pre care vom scrie la această rubrică, așa 
cum am scris și anul trecut), s-au calificat 
Petrolul Ploiești și Școala Sportivă Sibiu, 
dar și învinsele lor (Metalul și, respectiv, 
U. Cluj) merită deopotrivă atenția și laudele 
noastre. Nu se poate, de aceea, să nu sem
nalăm aici că dacă Metalul (acest miniclub 
din Pantelimon) este prezent în același timp 
în două semifinale pe țară (seniorii — în

Cursa pentru laurii de campioni — practic 
încheiată la seniori, unde dinamoviștii au 
titlul în buzunar — continuă cu interes la 
juventiști. Cele trei candidate au jucat toate 
acasă și au profitat, rotunjindu-și golavera
jul : U. Cluj — Dinamo : 2—0 ; Petrolul — 
C.F.R. Timișoara : 3—1 ; Steaua—C.F.R. Cluj : 
4—0. Astfel că, în frunte, ordinea a rămas 
neschimbată : U. Cluj 43 puncte (golaveraj 
+ 27), Petrolul 42 (+28), Steaua 42 (+22). In 

aceste condiții, i-a rămas ultimei etape — 
cea de duminica viitoare — menirea să-și 
aleagă învingătorii pe fruntea cărora va așeza 
cununa. Pretendentele joacă — din nou, toate 
trei — în deplasare : Steaua — la Timișoara, 
unde poate cîștiga ușor ; Petrolul — la Pi
tești, unde în mod normal n-are șanse de 
cîștig ; U. Cluj — Ia București, cu Progresul. 
Titlul juventist se va juca, deci, mai cu 
seamă aici, in Capitală. Alb-negrii de la Cluj 
vin să-și încerce norocul în strada dr. Stai- 
covici, dar soarta lor nu e ușoara. Nu o 
ușoară fiindcă Progresul (o formație de ti
neret solidă, talentată și greu de înfrînt) a 
reușit să-i învingă pe studenți chiar și în 
deplasare, sub Feleac, fiind în tur una din

campionatul 
se lucrează

Cupa României ; juniorii 
lor național) înseamnă că aici 
cu sîrguință, seriozitate și modestie, se lu
crează asiduu Ia creșterea de talente pentru 
fotbalul românesc. O ilustrare a acestei rea
lități o vom vedea miercuri în groapa din 
Ștefan cel Mare — cînd tinerii Sandu Ga
briel' (fost pînă mai ieri ia Metalul) și Savu 

•(incă la Metalul) se vor număra, probabil, 
din nou printre vedetele semifinalei Cupei.

Așa cum spuneam, juventiști sînt și șco
larii. cei care duminica trecută au sărbătorit 
„Ziua Pionierilor11 și prin întreceri sportive 
— prilej pentru unele publicații obișnuite cu 
toasturi festive să declare că anul 1971 va 
rămîne memorabil în sportul școlar și să se 
entuziasmeze gratuit în fața unor reușite în
scrise numai în rapoartele interne ale Mi
nisterului învățămîntului, dar nu și in viața 
copiilor noștri — care în orele de educație 
fizică sînt iăsați să joace bîza, care nu știu 
să înoate și nu prea au unde să înoate, 
care n-au auzit de gimnastică suedeză și 
nu bat mingea pe maidan fiindcă... n-au 
maidan. Dar bag seama că trece timpul, ocu
păm spațiul (vom scrie și altădată, mai pe 
îndelete, despre maladiile sportului nostru 
școlar și universitar) și încă n-am spus nimic 
despre juventiștii din Campionatul de tine
ret-rezerve.

cele două echipe (alături de Petrolul) in fața 
cărora Universitatea Cluj nu a luat nici «n 
punct. Am fost atunci — în 13 decembrie 
1970 — Ia Cluj, jn jurul terenului de zgură, 
și am văzut surpriza. Dimensiunile reduse 
ale terenului au convenit de minune iutilor 
progresiști care s-au aglomerat în apărare 
de n-aveai pe unde trece și au contraatacat 
de cîteva ori, pe spații libere, de le scăpărau 
picioarele. Clujenii au jucat încurcat și ner
vos, iar în minutul 75, dună o șarjă a lui 
Radu Ionescu, Năstase (pe atunci... rezervă 
la tineret) a reluat în gol mingea revenită 
din bară. Cine va învinge ? Eu cred că va 
învinge „U“ Ia tineret (fiindcă va fi 27 ale 
lunii și nu 13 — ea în tur !!) și Progresul la 
seniori. Dar mai bine este să ne întîlnim cu 
toții duminică pe arena din „Dr. Staicovici" 
(unde, probabil, se va juca derbiul juven 
tist) și să vedem la fața locului ce se va 
întîmpla. Va fi un meci frumos, Vă asigur, 
Dacă veniți, vă povestesc si cum a „reuși!" 
echipa de tineret de la U.T.A. să coboare, sa 
coboare pînă la locul 15 în clasament (U.T.A. 
și Rapidul fiind singurele cluburi din .,A“ 
care în acest campionat n-au promovat nici 
un juventist în teamul seniorilor !).

G. MITROI

MERIDIAN
Hennings — 5 puncte (1), urmați 
de Ghizdavu 5 puncte. Astăzi se 
desfășoară runda a 10-a.

• IN RUNDA A 9-a a turneu
lui internațional de șah al Româ
niei, Jansa a cîștigat la Pavlov, 
iar partidele Gheorghiu—Ghizda
vu, Ungureanu—Riblț/, și Bobo- 
țov—Bukici s-au încheiat remiză. 
Partida dintre Averbach și Cio- 
cîltea s-a amînat din cauza îm
bolnăvirii campionului nostru. In 
clasament conduc Ciocîltea și

• REGATA DE CAIAC CA
NOE desfășurată la Bochum 
(R. F. a Germaniei) a fost domi
nată de reprezentanții României, 
învingători în opt probe. S-a evi
dențiat în mod deosebit „vete
ranul" Aurel Vemescu, care a 
cîștigat proba de caiac simplu, 
și alături de echipierii săi Iacob, 
Sciotnic și Simiortenco a termi
nat învingător în proba de ca- 
iac-4. In proba de caiac dublu,

echipajul Iacob-Sciotnic a ocu
pat primul loc, întrecînd la 'mare 
luptă pe maghiarii Madarasi și 
Meszaros.

în concursul feminin s-au re
marcat Viorica Dumitru și Maria 
Nichiforov, clasate pe primul 
loc în proba de caiac dublu.

a TURNEUL INTERNATIO
NAL DE POLO PE APĂ de la 
Magdeburg a fost cîștigat de e- 
chipa R. D. Germane cu 6 punc
te, urmată de selecționatele Ro
mâniei — 4 puncte, Cubei și 
R.S.S, Ucrainene — ambele cu 
cite 1 punct.

5
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VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
ROMÂNE, CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎN REPUBLICA POPULARĂ MONGOLĂ
Vizita la Muzeul

Luni la amiază, Comitetul 
Central al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol, Prezi
diul Marelui Hural Popular și 
Consiliul de Miniștri ale Re
publicii Populare Mongole au 
oferit un dejun oficial în o- 
noarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

Toastul tovarășului

MIMIMIIN JEDENBM

Toastul tovarășului

NOME CEMȘESCU
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe Maurer, 
Stimați oaspeți români, 
Dragi tovarăși,
Sintem bucuroși să salutăm 

încă o dată cordial delegația 
de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, care a sosit în țara 
noastră într-o vizită de prie
tenie. în persoana înalților 
noștri oaspeți, noi salutăm 
poporul frate român și guver
nul său, Partidul Comunist 
Român, care și-a sărbătorit 
recent semicentenarul.

Poporul mongol, credincios 
ideilor leniniste ale prieteniei 
și colaborării dintre popoare, 
nutrește sentimente sincere de 
simpatie și solidaritate cu oa
menii muncii din România so
cialistă. cu tovarășii noștri de 
luptă pentru construirea unei 
vieți noi, pentru cauza păcii 
și socialismului.

în ultimii 21 de ani, poporul 
român, sub conducerea Parti
dului său comunist, a înfăp
tuit transformări social-econo- 
mice radicale și a schimbat 
România, țară înapoiată în 
trecut, intr-un stat socialist 
înfloritor. Poporul mongol se 
bucură sincer de realizările 
minunate ale României socia
liste în construcția economică 
și culturală, care constituie un 
rezultat al muncii pline de ab
negație a talentatului popor ro
mân și al colaborării sale cu 
țările frățești ale socialismu
lui.

între Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialis
tă România, care sînt părți 
integrante ale comunității 
mondiale socialiste, se dezvol
tă an de an relațiile de prie
tenie și colaborare. Diferite 
organizații ale celor două țări 
au stabilit și mențin între ele 
contacte reciproc avantajoase. 
Dezvoltarea colaborării pe 
pian economic, cultural și în 
alte domenii dintre țările noas
tre, atît pe bază bilaterală, cit 
și multilaterală în cadrul 
C.A.E.R., corespunde interese
lor popoarelor ambelor țări și 
slujește cauzei comune a pă
cii și socialismului.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în Repu
blica Populară Mongolă are 
loc în ajunul unui eveniment 
istoric remarcabil în viața ță
rii noastre și a întregului po
por mongol, cea de a 50-a a- 
niversare a Revoluției popu
lare. Comuniștii și oamenii 
muncii din Republica Popu
lară Mongolă se pregătesc să 
sărbătorească această dată mi
nunată ca pe o sărbătoare a 
triumfului ideilor marxism- 
Ieninismului pe pămîntul mon
gol, ca o nouă etapă importan
tă in munca lor constructivă și 
în luptă, ca o sărbătoare a prie
teniei internaționaliste cu po
poarele Uniunii Sovietice și 
ale altor țări socialiste.

în cel 50 de ani care au tre
cut, poporul mongol, sprijinin- 
du-se pe ajutorul și sprijinul 
multilateral al primei țări a 
socialismului — Uniunea So
vietică — precum și pe cola
borarea cu alte țări frățești, a 
reușit să depășească rămînerea 
in urmă multiseculară în do
meniul economic și cultural a 
țării sale și să construiască o 
nouă viață liberă, înfăptuind 
trecerea istorică de la feuda
lism spre socialism, depășind 
faza capitalistă.

Privind de pe culmea celor 
50 de ani la drumul străbătut
de poporul mongol, putem să
spunem pe deplin justificat că 
unitatea frățească, colabora
rea multilaterală și ajutorul

0
reciproc al țărilor socialiste, 
au o importanță vitală pentru 
construirea societății noi, pen
tru apărarea și consolidarea
cuceririlor socialismului.

DEJUN OFICIAL
La dejun au luat parte to

varășii Nicolae Ceaușescu și 
soția sa, Elena Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, precum 
și Sandu loan, ambasadorul 
României la Ulan Bator.

Din partea mongolă au fost

Alianța, prietenia și unita
tea țărilor frățești reprezintă 
o uriașă cucerire istorică pe 
care trebuie să o apărăm și 
s-o întărim prin toate mijloa
cele în interesul unității tutu
ror forțelor revoluționare ale 
lumii și al intensificării luptei 
antiimperialiste. în politica și 
activitatea sa practică, parti
dul nostru pornește de la fap
tul că numai acțiunile active 
in spiritul internaționalismu
lui proletar vor aduce lumii 
socialismului noi succese în 
lupta împotriva imperialismu
lui.

Recent, s-au desfășurat lu
crările celui de-al XVI-lea 
Congres al P.P.R.M., care au 
confirmat din nou că partidul 
nostru va depune'i și în viitor 
neobosit eforturilel sale pentru 
întărirea prin toate mijloacele 
a alianței, prieteniei și cola
borării R. P. Mongole cu Uni
unea Sovietică și cu alte state 
socialiste, în numele asigurării 
victoriei depline a socialismu
lui în țara noastră îh numele 
consolidării unității țărilor co
munității socialiste și desfășu
rării cu succes a luptei împo
triva imperialismului interna
țional. Am fost totdeauna cre
dincioși acestei linii și, în con
tinuare, o Vom transpune în 
practică în mod consecvent.

Ne exprimăm speranța că 
întilnirilc și convorbirile noas
tre cu conducătorii români 
vor fi folositoare pentru am
bele părți și vor sluji cauzei 
dezvoltării relațiilor mongolo- 
române.

Permiteți-mi ca, în încheie
re, să urez înalților noștri oas
peți români o vizită plăcută in 
țara noastră. Prin intermediul 
delegației dc partid și guver
namentale a Republicii Socia
liste România, noi urăm po
porului frate român noi și 
mari succese în construcția so
cialismului în țara sa.

Permiteți-mi să toastez,
Pentru prietenia frățească și 

colaborarea dintre popoarele 
mongol și român !

Pentru poporul frate român!
Pentru înflorirea continuă 

a României socialiste !
Pentru partidul și guvernul 

României socialiste !
în sănătatea înaltului nostru 

oaspete, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu !

în sănătatea stimatului nos
tru oaspete, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer !

în sănătatea tuturor mem
brilor delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România și a tova
rășilor care o însoțesc !

Pentru unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste și mișcării 
comuniste mondiale pe baza 
marxism-Ieninismului!

Pentru pacea și prietenia în
tre popoare ! 

In timpul vizitei la Muzeul Central de Stat

prezenți tovarășii Jumjaaghiin 
Țedenbal, cu soția sa, Anas
tasia Filatova Țedenbal, Jam- 
saranghiin Sambu, cu soția sa, 
Tsagaanlamin Dughersuren, 
Njamin Jagvaral, Sonomin 
Luvsan, Damdindjavin Maidar, 
Demchighiin Molomjanț, mem
bri ai C.C. al P.P.R.M., ai Pre

Stimate tovarășe Țedenbal, 
Stimată tovarășă Anastasia 

Filatova Țedenbal,
Stamate tovarășe Sambu,_ 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Doresc încă o dată să vă adre

sez dumneavoastră, Comitetu
lui Centrai al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, Pre
zidiului Marelui Hural Popu
lar și guvernului Republicii 
Populare Mongole, un salut to
vărășesc din partea Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii 
Socialiste România, a poporu
lui român.

De asemenea, doresc să 
vă mulțumesc dumneavoastră, 
populației orașului Ulan Bator, 
pentru primirea însuflețită pe 
care ne-ați făcut-o, pentru ma
nifestările calde de prietenie 
și ospitalitate cu care am fost 
intimpinați. în aceasta, vedem 
o expresie a sentimentelor de 
stimă și prețuire pe care și le 
poartă in mod reciproc po
poarele român și mongol.

Vizita pe care o facem în 
Republica Populară Mongolă, 
are loc în preajma unei în
semnate sărbători naționale a 
poporului mongol — a 50-a 
aniversare a Revoluției popu
lare antiimperialiste și anti
feudale, condusă de Partidul 
Popular Revoluționar, in frun
te cu neuitații fii ai poporului 
mongol, Suhe Bator și Cioi- 
balsan. Cu ocazia acestui is
toric eveniment, doresc să vă 
adresez dumneavoastră, Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol, întregului popor 
mongol cele mai călduroase 
felicitări din partea comuniș
tilor români, a tuturor oame
nilor muncii din România so
cialistă.

In țara noastră sînt cunoscu
te și apreciate realizările Re
publicii Populare Mongole în 
edificarea noii orînduiri, in 
dezvoltarea industriei și agri
culturii, a invățămîntului, pe 
tărimul vieții sociale, în îm
bunătățirea condițiilor de trai 
ale celor ce muncesc. Cunoaș
tem că toate aceste succese 
sint rodul intensei activități 
desfășurate de oamenii mun
cii pentru înfăptuirea politi
cii Partidului Popular Revolu
ționar Mongol — forța condu
cătoare a poporului mongol pe 
calea socialismului. Bucurîn- 
du-ne din toată inima de pro
gresele realizate de Mongolia 
prietenă, vă urăm, dragi to
varăși, să obțineți noi și noi 
victorii în activitatea dum
neavoastră viitoare, în făuri
rea unei vieți fericite pentru 
întregul popor mongol.

Sintem bucuroși să subli
niem evoluția pozitivă a 
relațiilor dintre partidele și 
popoarele noastre, reflectate 
in dezvoltarea contactelor și 
schimburilor de experiență pe 
linie de partid, în extinderea 
comerțului exterior dintre cele 
două țări, în lărgirea colabo
rării tehnico-științifice și cul
turale. Prietenia dintre po

zidiului Marelui Hural Popu
lar, ai guvernului, alte persoa
ne oficiale.

în timpul dejunului, care 
s-a desfășurat într-o atmos
feră cordială, prietenească, to
varășii Jumjaaghiin Țedenbal 
și Nicolae Ceaușescu au rostit 
toasturi.

poarele român și mongol iși 
are izvorul în comunitatea țe
lurilor construirii noii orin- 
duiri sociale, în faptul că rela
țiile noastre se întemeiază 
trainic pe principiile marxism- 
Ieninismului și internaționa
lismului socialist.

Dragi tovarăși,
Și poporul român, sub con

ducerea Partidului său comu
nist, a reușit să obțină succese 
istorice în făurirea socialis
mului, in ridicarea bunăstării 
oamenilor muncii de la orașe 
și sate. în momentul de față, 
întregul popor român a trecut 
la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al X-lea, de făurire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Acționînd pentru construi
rea socialismului în țara noas
tră, noi dezvoltăm relațiile de 
colaborare cu toate țările so
cialiste — considerînd că în
tărirea colaborării și unității 
lor constituie chezășia victo
riei socialismului în fiecare 
țară, a creșterii prestigiului 
socialismului in lume.

Activitatea noastră de con
struire a noii orînduiri ca și 
a celorlalte state socialiste 
este o parte integrantă a lup
tei antiimperialiste, a luptei 
împotriva politicii imperia
liste de forță și dictat, de pro
vocări și războaie, împotriva 
neocolonialismului, pentru li
bertate, independență naționa
lă și pace.

Dragi tovarăși,
Vizita pe care o facem în 

țara dumneavoastră, întîlniri- 
le și discuțiile pe care Ie vom 
avea vor evidenția, după pă
rerea noastră, noi posibilități 
de dezvoltare a colaborării 
multilaterale dintre partidele 
și țările noastre, dintre po
poarele român și mongol. în a- 
cclași timp, dezvoltarea cola
borării dintre partidele și po
poarele noastre, constituie o 
contribuție la întărirea coeziu
nii și unității tuturor țărilor 
socialiste, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Cu convingerea că vizita și 
discuțiile noastre vor fi folo
sitoare ambelor părți, doresc 
să toastez,

Pentru dezvoltarea colaboră
rii dintre partidele, țările și 
popoarele noastre !

Pentru întărirea unității și 
coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și munci
torești internaționale !

în sănătatea tovarășului Țe
denbal, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Popular Revoluționar Mon
gol, președintele Consiliului 
de Miniștri, și a soției sale, 
tovarășa Anastasia Filatova 
Țedenbal !
' In sănătatea președintelui 

Prezidiului Marelui Hural 
Popular, tovarășul Sambu, și 
a soției sale !

în sănătatea celorlalți con
ducători de partid și de stat 
mongoli !

în sănătatea tuturor celor 
prezenți aici !

central
O parte a după-amiezii de 

luni a fost rezervată vizitării 
Muzeului central de stat al 
Republicii Populare Mongole, 
amplu tablou al rădăcinilor 
istorice și bogățiilor acestei 
țări.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, soția sa, Elena 
Ceaușescu, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, ceilalți 
membri ai delegației, erau aș
teptați de tovarășul Jumjaa
ghiin Țedenbal, cu soția, A- 
nastasia Filatova Țedenbal, 
Țedendambin Gotov, secreta
rul Prezidiului Marelui Hural 
Popular, Ahmed, prim-adjunct 
al ministrului culturii, și de 
alte persoane oficiale.

Oaspeții români au fost 
conduși prin sălile acestei va
loroase instituții de cultură, 
care adăpostește peste 10 000 
de exponate.

Se află aici mărturii • din 
timpuri imemorabile ale vieții 
pe pămînt, printre care cel 
mai prețios exponat este sche
letul unui dinozaur a cărui 
vechime este apreciată de spe
cialiști la'70 milioane de ani ; 
o bogată colecție de geologie 
și mineralogie ; exemplare de 
o rară frumusețe ale florei și 
faunei ; podoabe și veșminte 
din diferite epoci. Oaspeții sînt 
informați că muzeul, înființat 
în 1924, desfășoară o laborioa
să activitate științifică și are 
legături de colaborare cu nu-

Cuvîntul tovarășului Cuvîntul tovarășului 
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care există între statele și po
poarele noastre, unite prin 
interesele și țelurile comune 
ale construirii socialismului. 

Extinderea in continuare a 
legăturilor dintre Partidul 
Popular Revoluționar Mongol 
și Partidul Comunist Român 
și întărirea prieteniei și co
laborării dintre Republica 
Populară Mongolă și Republi
ca Socialistă România, pe 
baza principiilor marxism-Ie
ninismului și internaționalis
mului proletar, corespund in
tereselor popoarelor mongol 
și român, intereselor întăririi 
unității comunității socialiste

(Urmare din pag. I) 
ai delegației. Tovarășii Jumjaa
ghiin Țedenbal și Jamsaranghiin 
Sambu string cu căldură mâinile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu. și tova
rășului Ion Gheorghe Maurer, sa
lută cordial pe ceilalți membri ai 
delegației române: Manea Mănes- 
cu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Ion Iliescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Geor
ge Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Mon
gole. Comandantul gărzii de o- 
noare aliniate pe aeroport pre
zintă raportul conducătorului de
legației române. In semn de sa
lut, sînt trase 21 de salve de 
tun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Ion Gheorghe Maurer, împreu
nă cu tovarășii Jumjaaghiin Țe
denbal și Jamsaranghiin Sambu 
trec în revistă garda de onoare.

Grupuri de pionieri oferă oas
peților frumoase buchete "de 
flori.

Sînt prezentate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, celorlalți 
membri ai delegației române, 
persoanele oficiale mongole, pre
cum și șefii misiunilor diploma
tice acreditați la Ulan Bator.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jumjaaghiin Țedenbal se îndreap
tă apoi spre oamenii muncii aflați 
pe aeroport, care, prin aclamații 
Și urale, își exprimă bucuria de 
a fi martori la acest moment săr
bătoresc al legăturilor de strînsă 
și trainică prietenie și colaborare 
dintre cele două partide, țări și 
popoare. Din mulțime se desprind 
tinere în frumoasele costume tra
diționale de mătase „Deli" care

de stat
meroase instituții similare din 
întreaga lume.

In cartea de onoare, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, soția 
sa. Elena Ceaușescu, și tova
rășul Ion Gheorghe Maurer 
au înscris următoarea apre
ciere : „Am vizitat cu deose
bit interes Muzeul central de 
stat al Republicii Populare 
Mongole și am cules frumoase 
impresii despre bogățiile na
turale ale acestor meleaguri, 
despre valorile etnografice și 
vestigiile îndelungatei istorii 
a poporului mongol.

Felicităm colectivul muzeu
lui pentru modul în care a 
organizat prezentarea acestor 
valoroase exponate".

In încheierea vizitei, direc
torul muzeului, V. Dorjsuren; 
a oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dar un frumos 
trofeu cinegetic. Din partea 
delegației române, au fost în- 
mînate conducerii muzeului 
albume de artă.

Seara, delegația de partid 
și guvernamentală română 
a asistat la un spectacol fes
tiv, care a avut loc în sala 
Teatrului de stat de operă și 
balet.

Apariția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a soției sale. Elena 
Ceaușescu, a tovarășului Ion 
Gheorghe Maurer, a celorlalți 
membri ai delegației române, 
precum și a tovarășilor J. 
Țedenbal, cu soția, Anastasia 

ȚEBENBAL
și coeziunii rîndurilor forțelor 
revoluționare, antiimperialiste.

Ne exprimăm încrederea că 
vizita în țara noastră a dele
gației de partid și guverna
mentale a Republicii Socialis
te România va servi acestei 
cauze nobile.

Sintem bucuroși să vă fa
cem cunoscute, stimați oaspeți 
români, viața și munca po
porului mongol, care întîmpi- 
nă cu o mare însuflețire și 
entuziasm apropiatul jubileu 
— semicentenarul Revoluției 
populare.

Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele mongol și 
român !

Bine ați venit, stimați oas
peți !

înmânează oaspeților flori. Con
ducătorii de partid și de stat ro
mâni și mongoli salută prieteneș
te pe cei aflați pe aeroport spre 
a ura bun venit solilor României 
socialiste.

Pe podiumul drapat cu catifea 
roșie urcă apoi tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Jumjaaghiin Țedenbal 
și Jamsaranghiin Sambu. Tovară
șul Jumjaaghiin Țedenbal rostește 
un cuvint de salut. Ia apoi cuvîn- 
tul tovarășul Nicolae Ceaușescu.

De la înălțimea de peste 1 300 
de metri, de pe colinele străbă
tute de cortegiul oficial în drum 
spre capitală, Ulan Batorul oferă 
panorama unui oraș în plină dez
voltare. Cu numai cinci decenii 
în urmă, privirea întîlnea aici 
doar iurte, tradiționalele corturi 
circulare ale păstorilor nomazi.

SOSIREA

LA ULAN ATOR
Coșurile fumegînde ale fabrici
lor și uzinelor, clădirile moderne 
de instituțiilor oficiale, salbele 
de blocuri decorate cu picturi 
murale care dau o notă specifi
că microraioanelor muncitorești, 
așezămintelor de artă și cultură, 
bulevardele largi, silueta zveltă 
a turnului de televiziune, care se 
succed, rînd pe rînd, sînt roade 
grăitoare ale împlinirilor din anii 
puterii populare. împodobit săr
bătorește, acesta este decorul 
care se oferă privirilor pe între
gul traseu.

In prima mașină se află tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Jumjaa
ghiin Țedenbal și Jamsaranghiin 
Sambu.

Trecerea coloanei pe arterele 
principale ale orașului este înso
țită de aclamații și urale.

Pe arcurile unor porți, durate 
in stil tradițional mongol, ce ja

Depunerea unei coroane
de flori la Mausoleul

0. Suhe Dator și H. Cioibalsan
Luni după-amiază, delegația 

de partid și guvernamentală a 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul D. Suhe 
Bator și H. Cioibalsan.

Din partea mongolă, la so
lemnitate au participat Jum
jaaghiin Țedenbal, prim-secre- 
tar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, Sono
min Luvsan, membru al Bi? 
roului Politic al C.C. ai 
P. P. R. M., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de 
Miniștri, Demchighiin Molom
janț, membru ' al Biroului Po
litic al C.C., secretar al C.C. 
al P.P.R.M., Tsevegjavin Pun- 
țagnorov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Țeden
dambin Gotov, secretarul Pre

Spectacol festiv
Filatova Țedenbal, J. Sambu, 
a celorlalte persoane oficiale 
mongole a fost salutată cu în
delungi aplauze. Se intonează 
imnurile de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Populare Mongole.

Spectacolul, de o înaltă ți
nută artistică, a cuprins arii 
din opere și fragmente de ba
let clasic, cîntece revoluționa
re, muzică și dansuri popu
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strinse de prietenie și colabo
rare reciprocă — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific 
și cultural —, conlucrează si 
se întrajutorează tovărășește 
in opera de edificare a noii 
orinduiri.

Avem convingerea că vizita 
pe care o începem astăzi, con
vorbirile și schimbul de păreri 
pe care le vom avea cu dum
neavoastră, stimate tovarășe 
Jumjaaghiin Țedenbal, cu cei
lalți conducători de partid și 
de stat ai Mongoliei, vor con
tribui la dezvoltarea in conti
nuare a prieteniei româno- 
mongole, pe baza stimei și în

lonează traseul, sînt înscrise cu
vinte de salut și urări de bun ve
nit ■■ „Adresăm un călduros salut 
delegației de partid și guverna
mentale în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România", 
„Felicităm călduros poporul ro
mân constructor al socialismului", 
„Trăiască prietenia mongolo-ro- 
mână", „Trăiască unitatea și co
laborarea dintre țările socialiste", 
„Trăiască pacea în lumea întrea
gă", „Bine ați venit stimați oas
peți".

Coloana de mașini ajunge la 
reședința oficială a delegației ro
mâne. Înainte de a urca scările 
reședinței, tovarășul Țedenbal îi 

invită pe oaspeți într-o iurtă ri
dicată în chip simbolic, unde, 
după obiceiul străvechi al pămîn- 
tului, în cupe meșteșugit lucrate 
cu motive populare, li se oferă 
tradiționala băutură mongolă — 
cumîsul.

★

Făcîndu-se ecoul marelui inte
res al întregii opinii publice mon
gole față de vizita delegației ro
mâne, eveniment major în croni
ca relațiilor dintre cele două țări, 
ziarul „Unen", organ al C.C. al 
P.P.R.M., a apărut luni în ediție 
specială. Ziarul publică pe prima 
pagină biografia și portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Sub titlul „Bun venit", articolul 
de fond al ziarului exprimă con
vingerea că vizita delegației de 
partid și guvernamentale române 
va contribui în mare măsură la 
dezvoltarea prieteniei și colabo- 

zidiului Marelui Hural Popu
lar, Londonghiin Rinoin, mini
strul afacerilor externe, pre
cum și alte persoane oficiale.

In fața Mausoleului este 
aliniată o gardă de onoare. în 
acordurile solemne ale unui 
marș funebru, în interiorul 
Mausoleului este depusă o 
coroană pe care stă scris : 
„Din partea delegației de 
partid și guvernamentale a 
Republicii Socialiste Româ
nia". Se păstrează un moment 
de reculegere în memoria ce
lor doi mari fii ai poporului 
mongol, de al căror nume se 
leagă victoria Revoluției 
Populare, realizările pe calea 
făuririi unei vieți noi.

Ceremonia se încheie prin 
intonarea imnurilor de stat 
ale Republicii Socialiste Ro
mânia și Republicii Populare 
Mongole.

lare mongole, precum și melo
dii românești.

în încheierea spectacolului, 
care s-a bucurat de un deo
sebit succes, asistența a acla
mat minute în șir pe condu
cătorii români și mongoli.

In semn de prețuire pentru 
măiestria interpretativă, co
lectivului de artiști le-a fost 
oferit, din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. și a soției 
sale, un coș cu flori.

crederii reciproce, a principii
lor marxism-Ieninismului și 
ale internaționalismului socia
list, la cauza generală a socia
lismului și păcii.

Vă mulțumim din inimă 
pentru sentimentele priete
nești cu care ne-ați salutat, 
pentru primirea călduroasă pe 
care ne-o faceți, pentru ospi
talitatea cu care ne înconju
rați.

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară 
Mongolă, dintre popoarele ro
mân și mongol !

rării între Republica Populară 
Mongolă și Republica Socialistă 
România. „Această vizită, se sub
liniază în continuare în articol, 
permite popoarelor român și 
mongol să se cunoască mai bine, 
să-și împărtășească experiența 
dobîndită în construirea cu suc
ces a socialismului în patriile 
lor".

Relevînd evoluția continuu as
cendentă a legăturilor pe multi
ple tărîmuri dintre cele două 
țări, din momentul stabilirii re
lațiilor diplomatice în anul 1950 
și pînă în prezent, însemnătatea 
De care au avut-o în acest sens 
schimburile reciproce de vizite 
la diferite nivele, cotidianul scrie: 
„Vizita pe care o întreprinde în 
prezent în țara noastră delegația 
de partid și guvernamentală con
dusă de stimatul oaspete, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, va marca 
o nouă etapă în istoria raporturi- 
lot prietenești româno-mongole. 
Poporul nostru este ferm convins 
că această vizită va constitui un 
imbold în opera de edificare a 
socialismului, țelul comun al po
poarelor noastre, în eforturile 
pentru unirea tuturor forțelor an
tiimperialiste".

Răspunzînd aceluiași interes 
manifestat de opinia publică 
mongolă, postul de televiziune U- 
lan Bator a transmis în direct ce
remonia primirii la aeroport, pre
cum și imagini surprinse de-a 
lungul traseului străbătut de cor
tegiul oficial. Telespectatorii și 
radioascultătorii mongoli au pu
tut, de asemenea, urmări progra
me speciale dedicate României 
socialiste, înfăptuirilor poporului 
român în toate domeniile de ac
tivitate.

Reportajul vizitei a fost rea
lizat de :

ION MARGINEANU 
ROMULUS CĂPLESCU 
GHEORGHE CIOBANU 
EUGEN PREDA
Foto : ANGHEL PASAT
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• Primul sentiment a fost 
acela cunoscut sub numele de 
„jale" ; o mare, o descurajan- 
tă jale : cîți bani s-au cheltuit, 
cîte energii s-au irosit, ce mo
bilizare de forțe artistice, teh
nice și organizatorice pentru 
măgulirea unor vanități, a 
unei gigantomanii ce părea de
finitiv îngropată în trecutul 
istoric !... Dar sentimentul ul
terior s-a chemat „ciudă" — 
la urma urmei ce credit mai 
are televiziunea să-și clameze 
insuficiența mijloacelor atunci 
cînd — avîndu-le — le risipeș
te cu dezinvoltură în vane de
monstrații de forță ? Aș fi a- 
plâudat acest „concert-specta- 
eol organizat de Radiotelevi- 
ziunea Română în colaborare 
cu Comitetul pentru cultură și 
artă — Galați în incinta Șan-

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •
cesc cu marea artă se produc 
în forme mai evoluate decît 
estrada înjghebată în curtea 
fabricii.

• Există îrl programul TV. 
cîteva emisiuni de tradițională 
audiență și valoare. Timpul 
trece peste ele de nu știu cînd 
fără să lase urme, dar nici ele 
nu par să dea mare atenție 
timpului pe care-1 traversează. 
Bunăoară, „Teleenciclopedia" : 
formula e aceeași de la înfiin
țare (și multe formule s-au 
schimbat în televiziune în a- 
tîția ani !), de la înființare e 
girată de aceeași doi redactori

DE
J ALE ȘI

DE CIUDA
tierelor navale din orașul de 
pe malul Dunării" numai în
tr-un singur caz : dacă ar fi 
marcat despărțirea definitivă — 
sau festivă, sau solemnă, cum 
vreți — a Televiziunii Române 
de mentalitatea proletcultistă 
pe care de mult am depășit-o 
în celelalte 'zone ale culturii. 
Seriozitatea, fastul respectivu
lui spectacol nu oferă de loc 
o asemenea certitudine, dim
potrivă : după o serie de în
cercări dacă nu întrutotul reu
șite, măcar promițătoare în 
materie de divertisment, iată 
o nouă erupție a prejudecății 
după care traversarea tuturor 
artelor ar fi prin ea însăși deo
sebit de distractivă, Dan Spă- 
taru poate evolua în același 
spațiu cu Nicolae Herlea, un 
balet precum „Lacul lebede
lor" e mai sugestiv în clipoci
tul absolut autentic al apei, iar 
vioara Silviei Marcovici ar că
păta sonorități nemaiauzite 
între vapoare. într-un cuvînt, 
spectacolul de duminică seara 
a reprezentat o neașteptată și 
regretabilă involuție, contra
zisă evident de stadiul actual 
al vieții noastre culturale, în 
care întîlnirile celor ce mun-

(ȘiD. Udrescu și A. Oprescu 
cîte mișcări de cadre s-au pro
dus în instituție în atîția 
ani ?), pînă și glasurile care 
însoțesc imaginile sînt ace
leași — două-trei... Solidul și 
nedezmințitul succes al emi
siunii n-a rămas bineînțeles 
fără urmări, a ajuns chiar să 
ispitească — drept care pînă 
de curînd am urmărit joia un 
fel de teleenciclopedie ordona
tă pe cîteva 
destul de 
titlul generic 
bește".

Mai nou, 
punct" pare să fi perfecționat 
și legalizat sistemul introdus 
de duminicalul „Studio N“ : 
filmele trimise de televiziunile 
cu care avem relații sînt mai 
întîi triate aici și numai ceea 
ce nu pare deosebit de intere
sant rămîne pentru sîmbătă 
seara. Nu, sigur că nu se poate 
obiecta serios împotriva apa
riției încă unei emisiuni de 
cert interes, dar regret subție- 
rea tot mai accentuată a „Te- 
leenciclopediei", restrîngerea 
sa la istorie, antropologie, et
nografie, alpinism și alte do
menii la fel de îndepărtate de

teme înseriate 
aproximativ sub 
„Planeta se gră-

„Punct-contra-

acțualitate. Răsfoiți progra
mele ultimelor săptămîni și 
veți observa treptata dar sigu
ra evoluție a „Teleenciclope- 
diei" spre accepția muzeistică 
a titlului ei : Ramaiana, Huas- 
caran, Lemurieni, Aborigeni, 
Clavecin, Dadanawa, Yucon, 
Susa, Tamburina, Namib, Tur
nir ș.a.m.d. Să fie atît de să
race schimburile și relațiile 
Televiziunii noastre cu insti
tuțiile similare de pe mapa
mond îneît nici două emisiuni 
nu pot să susțină ? <

• A debutat întîmplător, 
stau și mă întreb cum s-ar fi 
descurcat Aristide Buhoiu și 
Ion Mustață cu persoanele mo
bilizate de ei dacă tenismenii 
iugoslavi n-ar fi cerut timp de 
odihnă. Dar pînă la urmă dia
logul București — Litoral s-a 
produs, cu care ocazie s-a do
vedit a nu fi tocmai un dialog 
de vreme ce cîtorva întrebări 
pornite din studio li s-au dat 
binecunoscutele răspunsuri e- 
vazive. Și întîmplătoarea emi
siune de debut a continuat cu 
peisaje și alte imagini publi
citare, în,cheindu-se mai îna
inte de a ne dumiri exact asu
pra a ceea ce vrea să fie. 
Urma să ne dumirim — cel 
puțin așa mi-am închipuit eu 
— în duminica următoare.

Iată însă că duminica aceas
ta vacanța și-a pus patru roți 
și s-a învîrtit pe stadionul Di
namo, unde cîțiva actori în 
vacanță se jucau de-a raliul. 
Conversația a fost de conve
niență, la fel de săracă în 
umor ca și emisiunile de va
rietăți și din nou Aristide Bu
hoiu ne-a spus „la revedere" 
înainte de a ne dumiri pentru 
ce sîntem invitați în fața mi
cului ecran de această „Tele- 
vacanță". Poate duminica vii
toare, cînd ni s-a promis o 
transmisie de la munte, vom 
afla în fine : e vorba de cîte
va zeci de minute închiriate de 
Ministerul turismului ? e o an
ticipare sau o reflectare a va
canțelor noastre, ale tuturor ? 
e o intervenție cetățenească a 
Televiziunii în problema ac
tuală a vacanței ? sau, pur și 
simplu, e o vacanță tele, adică 
a Televiziunii ?

COSTIN BUZDUGAN

în sculptura lui Peter Balogh 
preocuparea constantă pentru 
forma umană are valoarea unei 
definiții. Ea devine relevantă 
atît pentru substanța unei sem
nificații, cît și pentru un sistem 
de „semne plastice" capabile să 
o exprime limpede, fără disimu
lări inutile. Fiecare volum, fie
care „schemă" compozițională 
vădește efortul obstinat de a nu 
depăși un „perimetru uman", o 
dimensiune a realului, de a exclu
de implicit posibilitatea unei 
speculații gratuite, fie și în nu
mele unor idei sau percepte ele
vate. Descoperim în sculptura

. -. '■ ..............■... -ii—

ornamentului de- 
euritmie deco- 

implicarea con- 
arhitecturii. Fi-

nă la limita 
pășește facila 
rativă prin 
strucției, a 
guri numeroase, semnificînd
o monolitică colectivitate se 
arcuiesc în spațiu descriind 
ogive îndrăznețe, tind neîncetat 
către o elansare pe verticală. Ele 
ne dau un sentiment viu al con
strucției, mai exact al unei con- 
structivități în care concretul o- 
perei de aită se referă convin
gător la o aspirație și o rea
litate de ordin social. Actualitatea 
unor preocupări, unor eforturi 
semnificative din realitate se tra-

Reali
lăți simbolice

in opera de artă )
sa un accent „clasic" vizibil 
deopotrivă în evidențierea unei 
tipologii plastice cu valoare de 
normă morală, într-un echili
bru al formelor și raționalismul 
compoziției, în acuratețea și per
fecțiunea finisajului. Un ac- 
oent „clasic" care poate fi privit 
și ca o subliniere a subordonă
rii la gen, a opțiunii pentru o 
frontieră permeabilă a acestuia, 
dar neechivocă. Chiar în perioa
de anterioare cînd cultiva un fi- 
gurativism mai decis ceea ce-1 
preooupa nu era „adevărul ana
tomic", „realitatea epidermică" 
oi o esență, un înțeles profund 
spiritual. Meditația sa considera 
sistemul de proporții umane și 
expresivitatea lor într-un plan 
conceptual, raportul acestora cu 
mediul înconjurător prin care în
cerca să lumineze similitudini 
tulburătoare pe scara unei or
dini naturale. Actuala expoziție 
adîncește și nuanțează sensul u- 
nor asemenea prdooupări. Figu
ra umană din oe în ce mai sti
lizată dusă numai uneori pî-

duc pentru artist în această re
prezentare simbolică care 
paradoxal tocmai simbolul pro- 
priu-zis, care evită mai degrabă o 
concepție literaturizantă și uni
vocă a acestuia. Lucrările sale 
au o atmosferă celebrativă care 
nu implică obligatoriu acea ne
exprimată dar subînțeleasă notă 
de „festiv", mai precis accep
țiunea peiorativă a acestui ter
men pe care i-o asociază unii ou 
prefăcută sau neprefăcută »,ști
ință".
în

evită 
n ro- 
tă o

Ele se înscriu lucid 
sensul intențiilor de con-

ținut și limitelor lor sti
listice dîndu-ne imaginea exactă 
a unei naturi artistice lirice ro
buste. Dacă putem vorbi despre 
modernitatea mijloacelor sale, 
despre inventivitatea sa formală, 
în general despre actualitatea vi
ziunii sale, putem spune același 
lucru și despre o structură artis
tică care le condiționează și 
care nu lasă impresia deza- 
buzării, a unui blînd cinism „jus
tificat" estetic de „necesitatea im
perioasă" a (aș scrie mai degrabă 
beția) demistificărifor". în jurul 
creației sale ca și a altora din 
aceeași familie spirituală e 
timpul să discernem compara
tiv, într-un peisaj artistic atît de 
divers ceea ce este adevăr par
țial și realitate mai puțin semni
ficativă, și ce nu, ceea ce în
cearcă să se substituie fals unor 
valori unanim acceptate. în 
aceeași expoziție Angela Balogh 
aduce o serie de gravuri și tapi
serii în care imaginea figurativă 
satisface deopotrivă exigențele 
unei decorativități ca și pe acelea 
ale unei comunicări în planul con
ținutului. înainte de a reprezen
ta o formă frumoasă cu o des
tinație „ornamentală", și dincolo 
de aerul degajat, nepretențios 
care le caracterizează, ele aspiră 
la o autonomie a semnificațiilor 
legate de imaginea figurativă. Și 
gravurile și tapiseriile fac impre
sia că sînt, fiecare în limitele 
sale specifice, niște „peisaje". 
Ne aflăm în fața unui fel de 
„vocații trădate", aceea a pic
turii, care regăsește organi
zarea grafică în gravură și 
expresivitatea cromatică în tapi
serie. De aici și senzația de ne
supunere la rigorile genului, dar 
o „nesupunere" care în cazul ar
tistei se vădește adecvată și fer
tilă.

C. R. CONSTANTINESCU
*) Expoziția de sculptură, gra

vură și tapiserie — Petre și An
gela Balogh — Galeria de artă 
„Orizont" — B-dul Bălcescu 
nr. 23.

(Urmare din pag. 1)

dactic și care conține răspunsu
rile exacte la toate întrebările 
puse, precum și o fișă în care 
sînt trecute concordanțele între 
numerele matricole și numele 
studenților. Calculatorul, pro
gramat cu trei subprograme de 
către matematiciană Ruxandra 
Marincovici, oferă răspunsul ob
ținut de fiecare student în par
te, apoi media pe grupă și cla
sificarea individuală a studen
ților șl elementele de autocon
trol pentru cadrul didactic ca
re a alcătuit întrebările. — Cum 
este determinat acest din urmă 
răspuns ? — Acesta este deter
minat de o formulare greșită a 
Întrebării, de o secțiune necla
ră din curs sau programă, sau 
de un răspuns greșit din fișa i- 
deală. Răspunsul calculatorului 
la acest din urmă subprogram 
poate' determina o revizuire. a 
procesului didactic. — Care sînt 
avantajele verificării prin cal
culator ? — în primul rînd, o- 
biectivitatea examinării. Facto
rul subiectiv din relația stu- 
dent-profesor dispare aproape 
complet, în al doilea rînd, echi
tatea, prin faptul că toți stu
denții răspund la aceleași între
bări. Dispare faptul anecdotic 
din examen, studenții sînt mai 
relaxați, nu există posibilități

tirea profesională. Aceste con
secințe sînt determinate, cred, și 
de handicapul a 5 examene în- 
tr-o sesiune, față de numai 
două, iarna.

In timpul examenului am a- 
sistat la două refuzuri de a răs
punde; la nivelul întregii facul
tăți aproape un sfert din numă
rul de examene pe student n-au 
fost promovate din cauza ne- 
prezentării. Măsurile luate de 
consiliul asociației studenților 
s-au dovedit ineficace; absențe
le acumulate în timpul anului 
și-au spus cuvîntul — la anul 
I, 32- de studenți au acumulat 
sancțiuni pentru absențe într-un 
interval de numai două luni, 
confundînd cursurile de zi cu 
cele de fără frecvență.

Despre mustrări ne-a vorbit și 
tovarășul conf. univ. dr. Gh. 
Bistrițianu, decanul Facultății 
de finanțe din A.S.E.: „Institu
țiile de învățămînt superior au 
posibilități încă reduse de a e- 
limina din rîndul studenților 
pe acei care refuză sistematic 
să se încadreze în normele dis
ciplinei universitare. Studenții 
slabi exercită și o anumită in
fluență asupra celorlalți stu
denți. Soluții pentru remedierea 
acestor situații ar fi, dacă ele 
s-ar aplica ferm, fără îngădu
ință și subiectivitate. Studenții 
care au rămas repetenți ar tre-
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„Șantierul" componistic na
țional a mărturisit în ultimul 
timp o efervescență deosebită. 
Și dacă unele ansambluri sim
fonice s-au mișcat mai greu 
în direcția programării oelor mai 
noi și mai reprezentative crea
ții, formațiile camerale au fost 
mereu în fruntea activităților me
nite să facă cunoscute noi expe
rimente., să lărgească orizontu
rile iubitorilor de artă. La Bucu
rești și în celelalte centre artis
tice ale țării, instrumentiști de 
prestigiu s-au constituit în for
mații.

Compozitorii — în special cei 
mai tineri — au răspuns solici
tărilor acestor instrumentiști 
scriind pentru cele mai diverse 
ansambluri —, fericiți că gă
sesc imediat interpreții gînduri- 
lor lor.

Un ultim concert cameral a 
sintetizat, mi se pare, valorile a- 
cestui gen de preocupări carac
teristice stagiunii. Doi tineri și 
foarte lalentați instrumentiști — 
flautistul Voiau Vasinca ți per- 
cuționirttil Sorin Vasinca —, au 
solicitat cîtorva compozitori, lu
crări speciale pentru un duet 
format din flaut și percuție. 
Peste cîteva luni pe pupitrele 
lor au „poposit" primele patru 
lucrări semnate de tinerii crea
tori — Liviu Glodeanu, Mihai 
Moldovan, Iancu Dumitrescu și 
Liviu Dandara. Cei doi instru
mentiști au solicitat Studioului 
Conservatorului buoureștean po
sibilitatea unei programări.

Rezultatele au fost dintre cele

mai bune. Am asistat timp 
de două ore la un concert de 
prime audiții în care cei doi in
strumentiști au demonstrat capa
cități interpretative cu 
deosebite.

Cu excepția lui Iancu 
trescu (de altfel cel mai 
dintre compozitorii interpretați), 
ceilalți tineri creatori au 
figurat in această stagiune 
marile afișe de concert și 
mai avut prilejul să consemnăm 
valorile lor.

La prima audiție, unele mo
mente din lucrări lasă impresia 
unor căutări exterioare, unor hi- 
perdimensionări, unor secvențe 
grevate de sterilitate, dar, indis
cutabil, fiecare dintre cele 
patru lucrări audiate conturează 
personalități distincte, diverse e- 
tape de desăvîrșire componistică.

Dintre „momentele" de mare 
farmec aș aminti capacitatea lui 
Iancu Dumitrescu de a construi 
captivante puncte culminante, de 
a găsi îmbinări timbrale din cele 
mai interesante, rigoarea contra 
punctică a „Melopeei" lui Liviu 
Glodeanu (probabil cea mai bună 
dintre lucrările ascultate prin te
meinicia rezolvărilor ei), și 
zia construcției lui Mihai 
dovan.

Prin concertul săptămînii 
cute, Mihai Moldovan a „bătut" 
un record în viața muzicală din 
ultimii ani: a 7-a primă audiție 
ascultată într-o singură stagiune 
în sălile de concert.

IOSIF SAVA
Armonie-bronz de Peter Balogh

(Urmare din pag. 1) tul de direcție este legată indi
solubil 
ritatea
U.T.C.

— In
mice din județul nostru lucrea
ză circa 40 000 de tineri. Repre
zentarea intereselor lor în or
ganele de conducere colectivă 
dar și creșterea aportului aces
tora în rezolvarea sarcinilor

de pregătirea, de auto- 
secretarului comitetului

întreprinderile econo-

lectivelor de conducere opera
tivă, este de părere ing. Ion 
State, președintele Consiliului 
județean tineret muncitoresc.

— Intrucît prezența, fie și le
gală, la lucrările unui organism 
de conducere nu poate rezolva 
totul, consider, pe baza expe
rienței pe care o am, că un pas 
important în valorificarea ca-

în

U.T.C. O masă rotundă, organi
zată cu mai mult timp în urmă, 
i-a permis să sondeze pulsul 
lucrurilor în faza imediat ur
mătoare constituirii comitete
lor de direcție. O recentă șe
dință de birou a creat posibi
litatea urmăririi acestui raport, 
în timp, în aproape toate între
prinderile județului, mari sau 
mici.

— Fără îndoială însă că
situația creată prin instituirea 
obligativității prezenței secre
tarului U.T.C- la lucrările co
mitetului de direcție se modi
fică accepția de pînă acum a 
participării sale în organul co
lectiv de conducere al între
prinderii, ne spune tovarășul 
,Dumitru Calancea, prim-secre- 
tar al Comitetului municipal 
Brașov al U.T.C. Ceea ce mie 
mi se pare necesar de relevat 
este că în noile condiții spo
rește considerabil obligația se
cretarului U.T.C. în a aduce la 
masa comitetului de direcție 
problemele de importanță deo
sebită ale tinerilor pe care îi 
reprezintă. In același timp ca
pătă un caracter legal respon
sabilitatea sa pentru dezbaterea 
tuturor problemelor puse în dis
cuție, în luarea deciziilor și 
evident în ducerea la îndepli
nire a acestora. Iată ce mă face 
să accentuez ideea că onorarea 
calității de membru în comite-

RESPONSABILITATEA
REPREZENTĂRII

stabilite de comitetul de direc
ție se leagă nemijlocit de cu
noașterea în detaliu a preocu
părilor, a problemelor pe care 
le are. Cunoașterea exactă de 
către secretarul U.T.C. a pro
blemelor pe care le ridică 
munca, activitatea generală a 
tinerilor va condiționa nu doar 
participarea lui activă la dez
bateri ci și intervenția curentă 
fără a aștepta ședințele de 
lucru, la nivelul președintelui 
comitetului de direcție, al co-

lității de membru al comitetului 
de direcție este transmiterea în 
---J-l activului U.T.C. din

a 
di- 
lor

rîndul activului U.T.C.
secții, servicii și sectoare
chestiunilor care-i privesc 
rect pe tineri, activitatea 
productivă, susține tovarășul 
Ion Istrate, secretarul comitetu
lui U.T.C. de la Uzina de auto
camioane. Este o premisă a fi
nalității prezenței noastre acolo 
unde se discută, se elaborează 
decizii legate de mersul acti
vității în întreprindere.

— Convingerea mea că dacă 
la nivel de secții, de ateliere 
putem asigura o colaborare efi
cientă, substanțială, U.T.C. — 
administrație, atunci și la ni
velul uzinei organizația U.T.C. 
va putea să-și consolideze pres
tigiul, să intervină de fiecare 
dată, cu autoritate în exercita
rea atribuțiilor noi ce i le con
feră cadrul viitoarei legi, relata 
ing. Adam Miklos, de la 
„Tractorul".

— Pentru noi, pentru 
județean, se desprinde cu 
bită claritate concluzii care ne 
privesc direct, ne spune tovară
șul Cornel Șandru, prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
Brașov al U.T.C. Sigur că 
va trebui să avem grijă 
ca reprezentarea SA NU 
SE REZUME LA PREZENȚA. 
Va trebui să urmărim ca cele 
discutate în comitetul -U.T.C. să 
nu rămînă în caietul de sarcini 
al secretarului U.T.C. Dar mai 
presus de orice este nevoie de 
intervenția noastră pentru a 
contribui la pregătirea acestuia 
in vederea exercitării atribuții
lor sale. Motiv pentru care ne 
gindim să acționăm fără întîr- 
ziere, la nivelul orașelor, pe 
ramuri de producție, în funcție 
de specificul problematic al fie
căruia. Abia de aici încolo pu
tem vorbi de necesitatea îndru
mărilor metodice.

Uzina

biroul 
deose-

Șl „REGELE LEAR“
• „De ce nu un western ab

solut optimist ?“ se întreba cine
va, scriind într-o publicație fran
ceză, referitor la SPRIJINIȚI-L 
PE ȘERIF, ca și cum „Băieți 
buni, băieți răi", filmul aceluiași 
regizor Burt Kennedy, nu merita
— cît de cit — o aceeași între
bare. Dar, cu westernul realita
tea e la fel de exactă sau de 
(cum să vă spun ?) nostalgică 
precum filmele copilăriei. Bune, 
rele acelea erau niște filme cum
— nu — o — să — mai — ve
dem. Adică : westernul, wester
nurile au ajuns ca în celebra 
glumă „ceva ce nu se mai exis
tă". Mă refer la cele autentice. 
Restul e treaba marketing-ului 
cinematografic. Și cum trăim în 
plin marketing, cum presupu- 
nînd că revăzînd de la „Tom 
Mix" la „El Hombre", de la co
pilărie adică, și pînă la ultimul 
western autentic, oricare legen
dară poveste cu băieți minunați 
și pistoalele lor justițiare tot o 
să regretăm nostalgic un wes
tern văzut ieri. Consemnez a- 
tunci că SPRIJINIȚI-L PE ȘE
RIF l-am văzut azi. Și.- SPRI- 
JINIȚI-L PE ȘERIF este și nu 
este western. E comic, chiar 
sarcastic, chiar sublim, prin nai
vitate, cînd am vrea să fie ceea ce 
trebuie să fie doar — ne-o spun 
definițiile genului: „film de a- 
venturi în Far-West" — și este
— după aceeași doctă sursă — 
film de aventuri cînd nu ne mai 
plac aventurile, cînd vedem un 
băiat, un pistol care nu greșește 
și cel puțin un cal exemplar în 
limitele regnului, care sînt ce 
sînt, adică ce trebuie să fie, și 
vrem altceva. O ironie acolo, un 
fel de altfel...

SPRIJINIȚI-L PE ȘERIF, un 
film la „neloială" concurență 
cu parteneri mediocri, wester- 
niștii europeni, rămîne în tipa-

rele clasice. Dar interpretate cu 
o duioșie tristă. Sau invers, deși 
filmul se vrea și este o parodie. 
Și ce rezultă ? Încă un western, 
unul cit de cit corect, nici prea- 
prea, nici...

• „Lear“-ul lui Grigori Kozin- 
țev, cineast remarcabil prin osîr- 
dia și talentul depus în ecrani
zarea unor tabu-uri literare 
(„Don Quijotte" și „Hamlet"), e 
un personaj mai mult decît ciu
dat, de o senectute nevropată.

Se mișcă într-un spațiu exce
lent filmat (operator Ionas Gri- 
tius) într-o natură somptuos 
sumbră, populată de neliniști, 
dar încearcă doar „digitînd" o 
temă gravă: puterea. Nu are 
nici stratificări romantice și nici 
dramatismul interpretării fapte
lor. Nu ajunge la simboluri...

REGELE LEAR este o ecra
nizare academică, corectă doar 
la suprafață, ținîndu-se de text 
umil ca și o umbră... Și se știe, 
splendorile nu țin de umbră...

Dacă în „Hamlet" Grigori Ko- 
zințev dădea o replică singurati
cului prinț, „mutîndu-i" moar
tea într-o poetică plimbare pînă 
la azi, prin coridoare fără pereți, 
în largi întinderi, ori dacă lui 
Don Quijotte îi dădea mai mult 
decît înțelegerea oamenilor seco
lului 20, dăruindu-i măreția eu- 
lui comun, cu Lear e foarte 
parcimonios. Nu-i dă decît li
mitele unei drame fără loc și 
timp. REGELE LEAR (inter
pretat de Iuri Iarvent) chiar 
dacă este, după cum declară ci
neastul, un om aflat în plin 
„proces istoric relevat de un an
samblu de caractere," nu „ră— 
mine" spectatorilor decît ca un 
personaj pe rînd deposedat de 
ambiții, de un regat, de o dra
goste filială. Un simplu om ne
căjit...

de fraudă. Examenul este dis
cret și rapid. Durata unui exa
men cu 100 de studenți chestio
nați prin 20 de întrebări în 5 
grupe este de 3 ore și 20 de mi
nute; prin procedee tradiționa
le, examenul ar fi durat 17 zile. 
— La acest fel de testări nu e- 
xistă posibilitatea de a răspun
de probabilistic ? — Probabili
tatea unor răspunsuri date la 
întîmplare este foarte mică: unu 
la peste 10 milioane. — Cît timp 
durează prelucrarea datelor ? — 
Prelucrarea tuturor datelor u- 
nui astfel de examen se face în 
două minute, iar răspunsul dat 
de calculator fiecărui student în 
parte este imprimat în mai pu
țin de o secundă. — Cu cine 
ați colaborat la realizarea aces
tui experiment ? — Am colabo
rat cu studenții cercului de in
formatică de pe lîngă catedra 
de chirurgie Și cu Centrul de 
calcul al Universității — Bucu
rești.

Experimentul de la I.M.F. a 
fost urmat de un examen cla
sic care a confirmat rezultatele 
verificării pregătirii individua
le prin calculator. Avantajele u- 
nui astfel de tip de examen, din 
care am enumerat doar o par
te, îl recomandă nu numai pen
tru generalizare în învățămîn- 
tul superior, dar și în introdu
cerea la examene de tip con
curs, cum ar fi acelea de admi
tere în facultate.

se

TUDOR STANfeSCU

Universitate, grupa 124, a- 
nul trei, Facultatea de ma- 
tematică-mecanică, examen 

oral la pedagogie, . examinator 
lector universitar M. Călin. — 
Ce presupune examenul pe ca
re îl conduceți? — O judicioa
să îmbinare a pregătirii teoreti
ce și aplicative. — De ce, însă, 
pregătirea generală a studenți
lor este mediocră? — Fiindcă 
există o tendință generală de 
reducere a disciplinelor care 
susțin pregătirea unui viitor 
profesor. Din programa de in- 
vățămînt a dispărut psihologia, 
seminarul are loc doar de două 
ori pe lună într-un singur se
mestru. Lipsesc cunoștințele de 
axiologie, de teoria culturii, de 
etică — cunoștințe necesare o- 
ricărui cadru didactic, indife
rent de specialitatea sa. La ma
tematică pregătirea de speciali
tate precumpănește față de pre
gătirea pedagogică, care va sus
ține teoretic profesiunea majo
rității studenților. — Aveți su
gestii pentru refacerea unui ni
vel corespunzător al examenu
lui de pedagogie? — Cred că 
ar fi mai utilă pentru studenți 
și pentru o orientare echilibra
tă a programelor de învățămînt 
satisfacerea opțiunilor de spe
cializare după primii doi ani de 
facultate. — Care sînt principa
lele consecințe ale actualei si
tuații ? — Se continuă acumula
rea mecanică a cunoștințelor, se 
reflectă o lipsă de personalita
te în învățare, se observă în 
destule cazuri absența convin
gerii că este necesar un efort 
susținut conștient pentru pregă-
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(Urmare din pag. I)

tru 
vie 
și veți face pentru binele 
poporului nostru, pentru fe
ricirea noastră, a copiilor. 
Vă rugăm să primiți pro
funda noastră recunoștință 
și urarea pionierească de 
succes și viață îndelungată 
pentru gloria poporului ro
mân, pentru prosperitatea 
patriei, pentru viitorul nos
tru tot mai măreț într-o 
lume a păcii și bucuriei.

Duminică după-amiază, 
pionierii mehedințeni și-au 
condus oaspeții veniți din 
Iugoslavia și din celelalte 
județe ale țării în pădurea 
Crihala, unde a avut loc un 
interesant program artistic. 
După un foc de tabără în 
jurul căruia s-a încins din 
nou cîntecul și dansul, a a- 
vut loc tradiționala retra
gere cu torțe care a reunit 
pionieri români și sîrbi pe 
un traseu ce a traversat o- 
rașul. Luni, a doua zi a în- 
tîlnirii dintre pionierii ro
mâni și sîrbi, a avut loc

fierbinte, mulțumirea 
pentru tot ce ați făcut

vernisajul unei expoziții 
„Prietenia româno-iugo- 
tlavă a pionierilor și școla-

mu-
ffsm
DE PRIE-
TEME

PI0ME-

rilor" în care se aflau ex
ponate lucrate la cercurile 
casei pionierilor din Tr. Se-

verin și ale pionierilor din 
Kladovo.

Cu deosebit interes au 
fost întâmpinate de copiii 
români și sîrbi, standu
rile rezervate lucrărilor 
micilor modeliști, ale ra- 
dio-amatorilor, ale 
cilor artizani, ale 
lor fotografi și bucătari. In 
continuarea programului zi
lei de ieri s-a desfășurat o 
atractivă demonstrație de 
carturi și de mini-automo- 
bile de curse pilotate de 
pionieri. După raliu, în ca
drul unei tradiționale vizi
te reciproce, 150 de pionieri 
români au traversat punc
tul de frontieră Porțile de 
Fier pentru a întoarce vi
zita colegilor lor.

Așadar, de ieri după-a- 
miază, locul serbărilor pio
nierești s-a mutat la Kla
dovo și Negotin. Cele trei 
tile de sărbătoare prilejui
te de ziua festivă a celor 
1 600 000 de pionieri români 
s-au transformat aici, la Tr. 
Severin într-un eveniment 
emoționant și grăitor pen
tru prietenia ce leagă co
piii celor două popoare ve
cine.

ntt- 
copii-
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bui exmatriculați — firește 
există . cazuri excepționale de 
care trebuie să ținem cont — și 
numai după ce ar munci un an 
în producție, ar trebui să fie 
studiată posibilitatea urmării 
cursurilor. Ar trebui revăzut și 
actualul sistem de sancțiuni ad
ministrative care a devenit de
rizoriu. Deși sistemul de burse 
a fost modificat anul trecut, el 
nu cointeresează în măsura ca
re ar putea-o face. Pentru a- 
ceasta ar trebui ridicată media 
de bursă : dacă vom acorda bur
se pentru medii ca 6,50 înseam
nă că vom continua să încurajăm 
mediocritatea. O nouă ediție a 
regulamentului de activitate 
profesională a studenților
impune în condițiile în care 
destui studenți își nesocotesc 
cele mai elementare obligații în 
ciuda tuturor condițiilor de ca
re beneficiază".

La Institutul politehnic, la 
examenul anului IV, Fa
cultatea de energetică la 

disciplina centrale electrice și 
nucleare s-a desfășurat o singură 
probă — scrisul. — De ce ? Ne 
răspunde tovarășul prof. dr. ing. 
N. Dănilă : „Examenul scris 
presupune mai multă obiectivi
tate, deși nu există acel contact 
direct între profesor și student. 
Acesta este înlocuit de un sis
tem de notare Ia seminar, care 
presupune o verificare periodi
că și ritmică a studenților, de- 
plasind, în același timp, greuta
tea pregătirii din sesiune in 
timpul semestrului. La partea 
practică a examenului scris stu
dentul poate întrebuința pe 
masă orice bibliografie dorește, 
fiindcă accentul se pune pe ca
litatea rezolvării și nu pe capa
citatea de memorizare. Prin scris 
se atenuează și factorul subiec
tiv, în verificare teza răminipd 
un document de 
pentru nivelul de 
studentului".

La Universitate, , .
nului I, grupa 479, Facultatea de 
limbă și literatură română au 
beneficiat în timpul cursului de 
limbă română contemporană de 
posibilitatea de a chestiona pro
fesorul, de a solicita clarificarea 
problemelor nelămurite. La exa
menul condus de lector dr. San
da Golopenția-Eretescu și asist. 
C. Tabarcea roadele acestui ex
periment se sesizează mai greu. 
— Care este cauza ? Ne răspun
de titulara cursului: „în activi
tatea studenților din anul 1, se 
observă mai multe sechele ale 
unei pregătiri generale necores
punzătoare încă din timpul li
ceului, mai ales la disciplinele 
legate de studiul Imbii române. 
Cei care vin aici au ca factor o- 
rientativ și faptul că nu se face 
matematică și fizică; dar în 
predarea contemporană a ling
visticii proceselor de matemati
zare, de modelare matematică 
— elemente de bază în înțelege
rea fenomenelor — sînt total 
necunoscute, studenții prefe
rind să „tocească" bibliografiile 
tradiționale, în loc să-și lăr
gească posibilitățile de interpre
tare creatoare prin asimilarea 
unor elemente moderne. Prin
cipalele corective ale actualului 
nivel de asimilare a gramaticii 
trebuie să se concretizeze mai 
întîi la nivelul liceului, care o- 
feră o pregătire de bază foarte 
subțire în acest domeniu".

Un element important în a- 
cordarea notei la acest examen 
este și notarea experimentală a 
seminarului. — Este acest sis
tem de punctaj edificator pentru 
profesor la examen ? Asisten
tul C. Tabarcea, conducătorul 
seminarului de L.R.C. remarca 
faptul, că în general pentru fa
cultățile umaniste, sistemul nu 
poate fi aplicat eficace, decît în 
cazul unui volum mare de lu
crări practice și a unui număr 
mic de studenți în grupe, în 
cadrul seminarului, numai trei 
studenți au întrunit un punctaj 
de promovare ; la examen, ma
ri ” ' 1:_ riri _j com-

necontestat 
pregătire ai

studenții a-

joritatea lor însă s-a 
portat bine.

Aceste secvențe de 
impun cîteva 
generale pe cale 

a fi

examen 
sugestii 

_ _ ___  le vpm
transcrie pentru a fi luate 
în discuție de forurile res
ponsabile de nivelul calita
tiv al examenelor studențești : 
— studierea posibilităților de 
extindere a examenelor pro
gramate, nu numai la nivelul 
examenelor .de an, ci și al con
cursurilor de admitere ; — dis
cutarea tuturor propunerilor de 
îmbunătățire a sistemului expe
rimental de notare înainte de 
generalizarea lui; — stabilirea 
unui program mai echilibrat de 
examene pe parcursul celor două 
sesiuni ; — elaborarea unui nou 
regulament de activitate profe
sională, mai adecvat imperati
velor disciplinei universitare.

I
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In biblioteca școlii în orele de meditație, de aprofundare a cu
noștințelor

PROFESIO TO

GRUPUL ȘCOLAR
DE CONSTRUCȚII PITEȘTI

In laboratorul de automatizări al Grupului școlar de construcții București

Mindrid de a fi

constructor pe 
șantierele țării

CENTRELE DE ÎNSCRIERE
Șl CONCURS

• ALEXANDRIA — I.A.I.C.A.-Drumu! Național Alexandria- 
Zimnicea km 4, tel. 532.

• ARAD — Șantier nr. 6, sir. Tereza Ocsko 94, tel. 38 38.
• BAILEȘTI — I.S.C.M. lot Băilești, str. Victoriei nr. 3.
• BOTOȘANI — Școala generală nr. 2, str. Dobrogeanu 

Gherea nr. 32.
• BRAZI — Școala generală.
• BUCUREȘTI — Grup școlar de constr., Șoseaua Mihai 

Bravu nr. 428.
• BUZĂU — Șantierul combinatului de lapte praf, str. 

Bariera Ploiești, tel. 2214.
• DEJ — Școala Profesională de construcții, str. Mărăsești 

nr. 20.
• FIUAȘ — Șantier C.I.L. Filiaș, tel. 50.
• GALAȚI — întrep. 7 construcții-montaj, str. 1 Mai nr. 145.
• FOCȘĂNI — Șantierul C.I.L., str. Bariera București, tel. 

2710.
• GĂEȘTI — Școala nr. 3, str. 13 Decembrie nr. 63.
• GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ — I.S.C.M., str. Cauciucu

lui nr. 2, tel. 23 03.
• IAȘI : Grupul școlar de construcții, str. Bucium nr. 17.
• PITEȘTI — Grupul școflar de construcții, str. Războieni 

nr. 35.
• POPEȘTI LEORDENI — Școala profesională de construc

ții, Șos. Leordeni km. 11.
• SĂCELE — Școala profesională de construcții, B-dml 

8 Mai nr. 17.
• SIBIU — Grup școlar de construcții, str. Pedagogilor nr. 7.
• SLATINA — I.S.C.M. Grup șantiere Slatina, tel. 15910.
• SLOBOZIA — Școala generală nr. 2, str. Matei Basarab 

nr. 79.

ȘCOALA PROFESIONALĂ 
DE CONSTRUCȚII DEJ »

STR. RĂZBOIENI NR. 35 
TELEFON 3.18.30

STR. MĂRĂȘEȘTI NR. 20
TELEFON 673I

Nu există In orașul Pitești 
— care în ultimii ani a cunoscut 
cea mai puternică dezvoltare 
din istoria sa — edificiu indus
trial sau social-cultural fie că 
ne gîndim la Combinatul pe
trochimic sau la Fabrica „Ar- 
geșana", la Uzina de autoturis- 
me-CoIibași sau la Combinatul 
de exploatarea și industriali
zarea lemnului, fie la cele 
cîteva zeci de mii de a- 
partamente sau numeroase 
instituții de învățămînt și 
cultură construite aici — pe care 
să nu-și fi lăsat amprentele lor 
de constructori cei care au tre
cut prin școala aceasta, care 
și-au însușit meseria în clasele 
și atelierele ei. Nouă și ea — ca 
și cele mai importante edificii 
ale orașului Pitești — Școala 
profesională s-a impus încă de 
la început — prin posibilitățile 
de care dispune, prin judicioasa 
organizare a procesului de învă
țămînt și practică — ca o pepi
nieră de constructori de cea mai 
înaltă măiestrie. Meseriile pen
tru care pot opta candidații în 
această școală stnt :

• lăcătuși mecanici auto- 
moto
• electricieni auto
• instalatori încălzire cen

trală
• sudori

• dulgheri
• zidari betoniști
• electricieni construcții și 

instalații industriale
Prin ucenicia la locul de 

muncă se pregătesc :
• montatori elemente prefa

bricate din beton armat
• lăcătuși construcții meta

lice
• instalatori constructori
• zugravi-vopsitori
• instalatori încălzire cen

trală
• dulgheri
• zidari betoniști
• mecanici utilaje construcții 

și terasamente
• lăcătuși mecanici auto- 

moto
Prevăzută cu trei cămine a 

cîte 300 de locuri — școala pro
fesională oferă toate condițiile 
de cazare și învățătură pentru 
elevii săi. După absolvire le 
stau la dispoziție atît șantierele 
și întreprinderile de construcții 
din județul Argeș, cit și cele din 
județele pentru care au fost 
școlarizați.

n cursul acestui cincinal activitatea de investi
ții în țara noastră capătă noi și impresionante 
dimensiuni. Sînt prevăzute în acest scop din 
fondurile centralizate ale statului 470 miliarde 
lei, ceea ce aproape echivalează cu totalul in- 

_ vestițiilor realizate în anii 1961—T970. Acest
amplu program de investiții se va materializa în 1 100 

’ ► obiective și capacități noi de producție amplasate în toate 
județele țării — cu precădere în ceh mai puțin dezvoltate 
industrial. Pentru realizarea îndrăznețelor planuri ale 

S partidului va fi nevoie să se califice în perioada respectiva

V/AVAWlM, 

încă 470 mii de muncitori în toate meseriile reclamate de « 
această ramură industrială. Ziarul nostru s-a .ocupat con- , 
stant și se va ocupa și în continuare de activitatea de re- « 
cruțare și calificare a forței de muncă pentru șantierele < 
țării, aceasta fiind condiția esențială a realizării în termen < 
și la parametrii calitativi cei mai exigenți a sarcinilor de < 
investiții. în numărul de astăzi ne-am propus să prezentăm < 
cititorilor noștri, proaspeților absolvenți ai școlilor generale < 
care doresc să îmbrățișeze profesiunea de constructori — < 
REȚEAUA DE ÎNVĂȚĂMÎNT PROFESIONAL A MINISTERU- < 
LUI CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE. <

WAWAMAÎ

Te impresionează aici, de 
cum pătrunzi în incinta grupu
lui,. clădirile impunătoare, vi
goarea și exuberanța celor pes
te 1700 de elevi și ucenici, dar 
mai ales activitatea și preocu
pările lor diverse, consumate în 
sălile de cursuri sau ateliere, in 
laboratoare sau pe șantierele 
miniaturale, pe terenurile sau 
în sălile de sport, în cluburi și 
biblioteci pentru că, într-adevăr, 
acest grup școlar dispune de o 
extrem de bogată bază mate
rială pentru pregătirea și for
marea constructorilor de mîine.

— Pentru ce meserii primiți 
în acest an candidați ?

— Să le numim pe rînd, ne 
propune tovarășul profesor 
Marin Bălan directorul adjunct 
al grupului. Prin școala profe
sională se pregătesc :

• mecanizatori pentru utilaje 
de construcții

• instalatori de instalații 
tehnico-sanitare

• montatori de elemente pre
fabricate din beton

GRUPUL ȘCOLAR DE 
CONSTRUCȚII BUCUREȘTI

ȘOSEAUA MIHAI BRAVU NR. 428 
TELEFON 21.76.99

• dulgheri
• zidari betoniști
Prin ucenicia la locul de 

muncă :
• electricieni instalații auto

matizate in construcții
• mecanici cu utilaje de 

construcții și terasamente
• strungari
• instalatori de instalații în

călzire centrală
• electricieni
• instalatori de instalații teh

nico-sanitare

• lăcătuși pentru construcții 
metalice
• zugravi-vopsitori
(Aceste meserii se pregătesc 

și la Școala profesională de 
construcții București șos. heor- 
deni km. 11).

Prin școala de specializare 
post-liceală (cursuri de zi) :

• tehnicieni pentru devize și 
măsurători în construcții

® normare
• tehnologia sudurii
(Cursuri serale) :
• devize și măsurători în 

construcții

• normare
• desenatori
M-a interesat debutul în via

ță a absolvenților acestei școli 
și i-am căutat pe șantierele și 
întreprinderile unde ni s-a 'spus 
că au fost repartizați. Pe Ilie 
Florea, fostul elev fruntaș la 
învățătură, l-am găsit tocmai la 
Suceava pe șantierul unui nou 
obiectiv industrial, într-o echi
pă formată aproape în întregi
me din tineri.

— Cum se explică acest lu
cru ?

— Simplu. Petre Ciobanu, 
Atomei Constantin, Alupoaiei 
Ioan, Ivanciuc Tănase, Ion Ata- 
nase sînt foști colegi de clasă 
la Grupul școlar din București. 
Nu ne-am despărțit pentru că 
sîntem toți de aici din Moldova, 
ne înțelegem bine, am legat în 
cursul școlii o strînsă prietenie. 
De aceea ne amintim cu deose
bită nostalgie de anii petrecuți 
acolo, de tot ceea ce ne-a oferit 
cu generozitate școala care ne-a 
pregătit pentru viață și muncă.

Scriam cu un an în urmă des
pre elevii acestei școli ca des
pre niște adevărați eroi în luptă 
cu dezlănțuirea apelor care i- 
nundaseră, atunci, în luna mai, 
orașul Dej printre primele lo-, 
calități din țară, despre curajul 
și spiritul lor de dăruire — atît 
de convingător demonstrat în 
acele împrejurări dramatice. 
Apoi, după retragerea apelor 
am scris din nou despre ei pen
tru că i-am întîlnit pe șantie
rele refacerii orașului lucrînd 
de data aceasta în rînd cu con
structorii — ca meșteri adevă
rați, eu același eroism și dă
ruire redînd orașului lor stră
lucirea dinainte. Pentru că
Școala profesională din Dej — 
a cărui istorie și tradiție se în
tinde pe perioada a peste 80 de 
ani — crește nu numai con
structori pricepuți dar în pri
mul rînd oameni adevărați, în 
cultul patriotismului și a pasi
unii pentru muncă, pentru me
seria aleasă.

Anul acesta școala va primi 
candidați pentru meseriile de :

• dulgher
• instalatori încălzire cen

trală
• lăcătuși mecanici în con

strucții metalice

• instalatori in instalații 
tehnico-sanitare și gaze

• zidari betoniști
• lăcătuși și mecanici în in

dustria construcțiilor de mașini
Prin ucenicia la locul de 

muncă se pregătesc :
• dulgheri
• sudori
• mecanici utilaje construcții 

și terasamente
• instalatori de instalații'teh

nico-sanitare și gaze
• lăcătuși mecanici în con

strucții metalice
• zidari betoniști.
Cu toată istoria ei îndelunga

tă, Școala profesională de con
strucții din Dej își etalează de 
la prima vedere tinerețea. In 
ultimii; ani au fost construite 
aici — și puse la dispoziția ce
lor aproape 1200 de elevi — 
două cămine ultra moderne, tip 
studențesc, o cantină, cluburi, 
iar în curînd va începe con
strucția unei școli noi, mai în
căpătoare, care să poată răs
punde mai bine cerințelor me
reu crescînde de pregătire și 
formare a viitorilor construc
tori.

Școala profesională

de construcții Săcele

B-DUL 8 MAI NR 17 
TELEFON 

CERN ATU 16
Cînd am vizitat de curînd 

această școală, elevii săi îm
preună cu profesorii și meș
terii se aflau în febra întâm
pinării unui eveniment im
portant : sărbătorirea a 100 
de ani de la înființarea șco
lii. Un moment cu ample 
semnificații în învățămîntul 
profesional de construcții 
din țara noastră. In lunga 
sa existență, școala profe
sională din Săcele a pregă
tit și trimis pe șantierele 
patriei zeci de mii de con
structori. în ultimii ani 
școala a cunoscut o amplă 
dezvoltare, spațiile de învă
țămînt s-au lărgit, numărul 
locurilor a crescut în per
manență, condițiile de învă
țătură și de viață s-au mo
dernizat. în prezent ea dis
pune de cămine pentru elevi 
și ucenici, săli și terenuri de 
sport. Echipele sportive ale 
școlii — de fotbal, volei, 
schi, lupte etc — ca și for
mațiile artistice atestă și 
confirmă încă o dată presti
giul de care se bucură a- 
ceastă unitate școlară în în
vățămîntul nostru profesio
nal. Meseriile pentru care se 
vor primi candidați sînt :

• zidari betoniști
• dulgheri
• instalatori tehnico-sani- 

tari
• instalatori gaz metan
• instalatori ventilație și 

aer condiționat
• lăcătuși mecanici
• lăcătuși construcții me

talice
• lăcătuși utilaje pentru 

construcții
Prin ucenicie la locul de 

muncă :
• dulgheri
• lăcătuși construcții me

talice
• instalatori ventilație
• sudori
în principal, Școala profe

sională din Săcele alimen
tează cu forță de muncă ca
lificată Trustul nr. 5 con
strucții montaj și întreprin
derea nr. 10 Instalații-mon- 
taj din Brașov a căror acti
vitate cuprinde numeroase 
zone ale țării — școlarizînd 
însă în același timp tineri 
muncitori pentru oricare altă 
întreprindere de construcții, 
pentru oricare alt județ.

O confirmare practică pe șantier a demonstrațiilor teoretice de la 
cursuri

GRUPUL ȘCOLAR 
DE CONSTRUCȚII IAȘI

STR. BUCIUM NR 17
TELEFON 1 24 88

Anul trecut, Grupul școlar 
profesional de construcții 
din Iași a repartizat pe șan
tierele de investiții prima 
promoție de muncitori cali
ficați. Ei pot fi întîlniți pe 
schelele Uzinei de fibre sin
tetice, a Uzinei mecanice, a 
numeroaselor obiective so-

clal-culturale ee se înalță în 
Moldova.

— Ce cîștiguri realizați — 
l-am întrebat pe montatorul 
Nicolae Botez, fost elev al 
acestei școli, în prezent mun
citor pe șantierul uzinei de 
fibre.

— N-am luat niciodată, în

I
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GRUPUL ȘCOLAR 
DE CONSTRUCȚII SIBIU

STR. PEDAGOGILOR NR. 7 
TELEFON 1 12 15

• sudori
• dulgheri

Șeful promoției — 1970 a 
Școlii profesionale de con
strucții din Sibiu a fost Mir
cea Strungariu. îl cunoaștem 
din laudele profesorilor, ale 
colegilor săi.

— Unde se află acum ?
— Era de loc din județul 

Neamț — ne spune directo
rul grupului — deci acolo 
trebuie căutat.

Și într-adevăr nu ne-a fost 
greu să-l găsim. Lucrează la 
Fabrica de materiale de con
strucții din capitala județului 
și este socotit, ca și în școa
lă, printre cei mai pricepuți 
muncitori.

Școala profesionali pregă
tește :

• electricieni în construc
ții și instalații industriale.

• mecanici utilaje de con
strucții și terasamente

• sudori
• electricieni în construc

ții mașini electrice
• lăcătuși pentru construc

ții metalice
• mozaicari-faianțari
• zidari-betoniști
Ucenicia la locul de mun-

acest prim an de muncă, mai 
puțin de 1500 lei pentru că 
promoția noastră s-a adaptat 
foarte repede muncii pe șan
tier, este bine pregătită pro
fesional și își îndeplinește cu 
regularitate normele de 
muncă. Școala ne-a dat o 
bună pregătire în specialita
te, o bună pregătire morală.

Ea primește candidați pen
tru meseriile de :

• electricieni In construc
țiile industriale
• electromecanici pentru 

aparate și mașini automate
• sudori
• mecanici utilaje în con

strucții
• dulgheri
• zidari
• instalatori de ventilație 

și aer condiționat

instalații

construe-

elemente

post

• instalatori de 
Încălzire centrală

• lăcătuși pentru 
ții metalice

• montatori de
prefabricate din beton armat

• zidari betoniști
• zugravi
• vopsitori
Școala de specializare 

liceală (curs de zi) i
• tehnicieni pentru devize 

și măsurători in construcții
(curs seral).
• tehnologia sudurii
— Spuneți-mi, reiau dialo

gul cu electricianul Mircea 
Strungariu, care sînt atri
butele pentru care vă iubiți 
meseria 7

— în primul rînd, perma
nentul ei inedit : aproape la 
fiecare nouă lucrare, la fie
care nou obiectiv întîlnim o- 
perațiuni noi, descifrăm sen
suri noi în ceea ce facem, 
avem mereu sentimentul că 
participăm la o operă dura
bilă peste veacuri, că răs
pundem în modul cel mai 
concret la chemarea parti
dului de a materializa în be
ton și oțel viitorul patriei 
noastre.

I
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Școala profesională

de construcții Focșani

• mozaicari-faianțari
Prin ucenicie la locul de 

muncă se pregătesc aceleași 
meserii.

Școala de specializare post- 
liceală (cursuri de zi)

• tehnicieni pentru devi
ze și măsurători

• desenatori
(curs seral)
• tehnicieni construcții ci

vile și industriale
• desenatori
• tehnicieni devize
Cum spuneam mai înainte, 

grupul școlar oferă elevilor 
și ucenicilor săi condițiile 
cele mai confortabile de ca
zare, masă, activități profe
sionale și educative, asigură 
însușirea temeinică a mese
riei alese.

n fapt important trebuie reținut: toate școlile amintite 
asigura elevilor școlarizare gratuită pe toată durata 
cursurilor, transport gratuit la plecarea și întoarcerea 
din vacanță și practică, cazare și masă gratuită în in
ternate și cantinele școlilor, echipament, articole de 
igienă, rechizite gratuite iar ucenicilor — întreținere

completă și gratuită pe timpul pregătirii teoretice, o indemnizație 
de 600 hi lunar pe timpul practicii din anul I și o indemnizație 
majorată în anul următor, în raport cu priceperea și interesul în 
muncă al fiecăruia.

Pentru a înlesni participarea candidaților la concursurile de ad
mitere care se organizează în două sesiuni (6—14 iulie și 3—10 
septembrie) se constituie comisii de înscriere și examinare pentru 
toate școlile, în diverse localități din țară — însemnate pe harta 
din pagina noastră. Candidații trebuie să prezinte la înscriere 
certificatul de absolvire a școlii generale în original, certificatul 
de naștere, certificat medical, buletin de analiza sîngelui, rezulta
tul examenului radiologie. După examenul medical candidații vor 
susține concursul de admitere sub forma unor teste pentru veri
ficarea cunoștințelor și aptitudinilor necesare meseriei pentru care 
optează.

STR. STEFAN CEL 
MARE NR. 12 

TELEFON 28 61
In rețeaua de învățămînt a 

Ministerului construcțiilor 
industriale — Școala profe
sională din Focșani este cea 
mai tînără, anul 1970 fiind 
anul inaugurării sale. Ea 
pregătește muncitori califi
cați în meseriile de :
• lăcătuși mecanici în in

dustria construcțiilor de ma
șini

O mecanici utilaje de con 
strucții și terasamente

® zidari betoniști
• dulgheri
Prin cursurile de ucenicie 

la locul de muncă se pregă
tesc :

• mecanici utilaje de con
strucții și terasamente
• zidari betoniști
• dulgheri

Deși la început de activitate, 
prin grija ministerului, a 
consiliului popular județean, 
școala dispune de localuri 
corespunzătoare de învăță
mînt, cazare și alte activi
tăți iar în curînd va începe 
construcția noului corp a] 
școlii pentru care statul a 
investit deja suma de peste 
20 milioane lei. înființată în 
scopul pregătirii cadrelor de 
muncitori calificați pentru 
șantierele județului Vrancpa, 
a județelor din Moldova — 
Școala profesională din Foc
șani primește în același 
timp pentru școlarizare ti
neri din toate localitățile 
țării.

Pagină realizată 
de ROMULUS LAL

Fotografii de
PAVEL TÎNJALĂ



PUTERNICĂ AFIRMARE A
Șl COLABORĂRII FRĂȚEȘTI, 
TATII POPORULUI ROMÂN 
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DREAPTĂ A POPORULUI
Încercatul Vietnam, care a 

devenit un simbol al e- 
roismului popular, a făcut 

o emoționantă primire delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Căldura 
și afecțiunea cu care solii 
poporului român au fost pre
tutindeni intimpinați exprimă 
in modul cel mai conclu
dent simțămintele care ani
mă pe locuitorii Republicii De
mocrate Vietnam, acest popor 
călit într-o îndelungată bătălie 
pentru independență și liberta
te, popor care a cîștigat admi
rația omenirii prin curajul și 
abnegația sa. Hanoiul și Haifon- 
gul. orașe care poartă urmele 
violentelor bombardamente a- 
mericane, au salutat cu emoție 
și profundă amiciție pe tovară
șul Nicolae Ceaușescu, și soția 
sa, tovarășa Elena Ceaușescu, 
pe tovarășul Ion Gheorghe Mau
rer, și ceilalți membri ai 
delegației de partid și gu
vernamentale române. La u- 
zina mecanică Tran Hung 
Dao, în diferite instituții 
vizitate, oaspeții români au pu
tut constata stixna și prietenia 
tovărășească pe care oamenii 
muncii din R.D. Vietnam, între
gul popor vietnamez, le nutresc 
față de poporul român construc
tor al socialismului. Marele mi
ting desfășurat în Sala Congre
selor din istorica piață Ba Dinh, 
diferitele manifestări care s-au 
desfășurat la Hanoi și Haifong, 
au reliefat trăinicia prieteniei și 
solidarității dintre cele două țări 
și popoare. Cu prilejul acestor 
emoționante manifestări de prie
tenie ce leagă cele două popoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
ceilalți membri ai delegației, au 
dat glas sentimentelor de înaltă 
prețuire și admirație pe care 
poporul român le nutrește față 
de eroicul popor vietnamez, 
pentru strălucitele victorii ob
ținute sub conducerea Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam 
în războiul de rezistență patrio
tică împotriva agresiunii ameri
cane și în construcția socialis
mului în Republica Democrată 
Vietnam. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia faptul că po
porul român înțelege bine lup
ta poporului vietnamez pentru 
că și el a trebuit, în trecut, să 
ducă o luptă dîrză, multisecu
lară, împotriva dominației și a- 
supririi străine, să plătească cu 
grele jertfe dreptul de a trăi li
ber într-o țară independentă și 
suverană. „Partidul Comunist 
Român și guvernul Republicii 
Socialiste România, întregul po
por român — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — și-au ma
nifestat de la început puternica 
lor solidaritate cu viteazul po
por vietnamez, cu lupta sa pen
tru salvgardarea libertății și in
dependenței patriei, au acordat 
și vor acorda întregul lor spri
jin — material, militar, politic 
și diplomatic — pînă la izbinda 
cauzei sale drepte!“. Tovarășul 
Le Duan, prim secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam, 
a spus : „Poporul vietnamez sa
lută cu căldură strălucitele suc
cese ale poporului frate român, 
văzînd în acestea o puternică 
încurajare pentru propria sa 
cauză revoluționară, precum și 
o contribuție pozitivă la întări
rea sistemului socialist și a con
solidării forțelor revoluționare 
mondiale, în interesul păcii, in
dependenței naționale, democra
ției și socialismului".

Intre delegația Partidului Co
munist Român și a guvernului 
Republicii Socialiste România și 
delegația Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam și a gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam s-au desfășurat — în- 
tr-o atmosferă de solidaritate, 
prietenie frățească și sincerita
te, caracteristice relațiilor ro- 
mâno-vietnameze — convorbiri 
privind situația din Vietnam și 
din Indochina preculm și întă

rirea legăturilor dintre cele 
două țări ca și alte probleme de 
interes comun. Comunicatul co
mun dat publicității se referă la 
evoluția situației din Vietnam ca 
urmare a politicii de intervenție 
și agresiune a S.U.A. Situația de 
pe cîmpul de luptă, evenimen
tele din peninsula indochineză 
arată că agresorii — în pofida 
tehnicii de război pe care o po
sedă — nu au putut și nici nu 
vor putea vreodată să obțină o 
victorie militară. în Vietnam, 
ca și în Cambodgia și Laos, tru
pele agresoare suferă înfrîngeri 
răsunătoare,, se află într-un grav 
impas militar. Eroicul popor 
vietnamez a demonstrat că ni
meni și nimic nu poate să în- 
frîngă un popor, indiferent de 
mărimea sa, atunci cînd acesta 
este hotărît să-și apere pînă la 
capăt dreptul sacru de a fi stă- 
pîn pe destinele sale, libertatea 
și independența, și care se bucu
ră de solidaritatea popoare

lor. Poporul vietnamez se
arată hotărît să acționeze 
în continuare cu aceeași vi
goare pe cele trei fronturi — 
militar, politic și diplomatic, pî
nă la biruința deplină asupra i- 
namicului, pentru a elibera su
dul țării, pentru a apăra nordul 
socialist și pentru a înainta spre 
reunificarea pașnică a patriei. 
Popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian, întărindu-și solida
ritatea, coordonîndu-și opera
țiunile în spiritul declarației is
torice a conferinței la nivel înalt 
a popoarelor din Indochina, au 
reputat strălucite victorii. Agre
sorii nu învață. însă, din lecții
le trecutului. Se înmulțesc ten
tativele americane de a pre
lungi, intensifica și extinde răz
boiul din Indochina, încălcîndu- 
se în mod flagrant cele mai ele
mentare norme ale dreptului in
ternațional. Această politică este 
condamnată chiar de către pă
turi largi ale opiniei publice a- 
mericane care manifestă îngrijo
rare în legătură cu angajarea 
țării în periculoasa aventură din 
Asia de Sud-Est. Dezvăluirile 
publicate de ziarele New York 
Times și Washington Post pri
vind modul în care oficialitățile 
americane au pregătit agresiu
nea contra Republicii Democra
te Vietnam și intervenția în 
Vietnamul de sud reflectă sta
rea de spirit a poporului ameri
can care cere tot mai insistent 
administrației să pună capăt sîn- 
gerosului conflict.

Comunicatul comun sublinia
ză faptul că cele două părți cer 
cu toată fermitatea ca problema 
vietnameză să fie rezolvată pe 
baza soluției globale în zece 
puncte și a precizărilor în opt 
puncte prezentate de Frontul 
Național de Eliberare și de Gu
vernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de 
Sud. Guvernul Statelor Unite 
ale Americii trebuie să retragă 
urgent, complet și necondiționat 
din Vietnamul de Sud trupele a- 
mericane și pe cele ale sateliți
lor lor. în comunicatul comun 
se arată că S.U.A. trebuie să în
ceteze de a imai susține clica ma
rionetă Thieu-Ky-Khiem și tre
buie să respecte în mod real 
dreptul la autodeterminare al 
populației din Vietnamul de 
Sud. în același timp, S.U.A. tre
buie să înceteze definitiv orice 
acte de încălcare a suveranită
ții și securității Republicii De
mocrate Vietnam. „Cele două 
părți — subliniază documentul 
semnat Ia Hanoi — cer cu toa
tă fermitatea ca Statele Unite să 
respecte dreptul inalienabil al 
popoarelor vietnamez, laoțian și 
cambodgian de a decide singu
re, fără nici un amestec din a- 
fară, în problemele proprii, în 
conformitate cu aspirațiile și in
teresele lor naționale". Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sublinia 
convingerea fermă că lupta 
dreaptă a poporului vietnamez 
va triumfa, că poporul vietna
mez va obține victoria, dînd îm
plinire aspirațiilor sale legitime

PRIETENIEI
A SOLIUARI- 
CU LUPTA 

VIETNAMEZ
de a trăi într-o patrie unificată, 
liberă și independentă, de a-și 
consacra toate forțele făuririi 
viitorului său fericit. „Partea 
vietnameză — se spune în co
municat — mulțumește sincer 
Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului frate ro
mân pentru sprijinul călduros și 
pentru ajutorul prețios pe care 
l-au acordat poporului vietna
mez. Sprijinul politic, economic 
și militar, ajutorul în formarea 
de tehnicieni, acordate poporu
lui vietnamez de partidul și gu
vernul român constituie vii ma
nifestări ale solidarității și prie
teniei frățești dintre poporul ro
mân și poporul vietnamez".

Convorbirile de la Hanoi din
tre conducătorii celor două țări 
au scos în evidență consolidarea 
și dezvoltarea neîntreruptă a re
lațiilor de prietenie frățească, 
colaborare și solidaritate inter- 
naționalistă statornicite intre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce Muncesc din 
Vietnam, intre Republica Socia
listă România și Republica De
mocrată Vietnam. Convorbirile 
au exprimat hotărîrea comună 
de a lărgi și aprofunda în con
tinuare relațiile dintre cele două 
Partide pe baza principiilor 
marxism-Ieninismului și inter
naționalismului proletar, de a 
întări și dezvolta relațiile de 
prietenie și colaborare pe multi
ple planuri dintre Republica 
Socialistă România și Republi
ca Democrată Vietnam, cores
punzător intereselor celor două 
popoare, ale unității țărilor so
cialiste și mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Convorbirile româno-vietna- 
meze au prilejuit și un examen 
aprofundat al situației interna
ționale. Cele două părți au sub
liniat faptul că, în condițiile ac
tuale, forțele socialismului, in
dependenței naționale, democra
ției și păcii sînt mai puternice 
decît forțele reacțiunii și ale 
războiului. Comunicatul comun 
relevă că ambele părți își vor 
continua eforturile „pentru în
tărirea solidarității, prieteniei și 
colaborării cu toate țările socia
liste frățești și că sînt hotărîte 
să contribuie la restabilirea și 
consolidarea solidarității între 
țările socialiste, între partidele 
comuniste și muncitorești pe ba
za principiilor marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului 
proletar". Cele două părți — a- 
rată mai departe comunicatul 
— reafirmă că toate partidele 
marxist-leninistc sînt indepen
dente și egale în drepturi : ele 
își elaborează politica plecînd 
de la condițiile concrete din ța
ra lor și inspirîndu-se din prin
cipiile marxism-Ieninismului ; 
ele își acordă uni sprijin reci
proc.

în cadrul convorbirilor s-a scos 
în evidență faptul că cele două 
părți susțin cu hotărîre lupta 
popoarelor contra imperialismu
lui, neocolonialismului și colo
nialismului, pentru pace și in
dependență națională, democra
ție și socialism.

Vizita pe care delegația de 
partid și guvernamentală româ
nă, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a întreprins-o în Re
publica Democrată Vietnam, 
convorbirile dintre conducătorii 
români și vietnamezi, reprezin
tă, fără îndoială, un eveniment 
remarcabil pe drumul întăririi 
și dezvoltării continue a legătu
rilor frățești care unesc popoa
rele român și vietnamez, legă
turi de prietenie și solidaritate 
profundă. Dezvoltarea relațiilor 
româno-vietnameze este, tot
odată, o contribuție Ia întărirea 
unității și coeziunii țărilor so
cialiste, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, la 
creșterea forțelor antiimperialis- 
te și progresiste din lumea în
treagă.

M. RAMURA

A DOUA SESIUNE A COMISIEI INTERNAȚIONALE 

DE ANCHETA ASUPRA CRIMELOR DE RĂZBOI 
COMISE DE S.U.A. ÎN INDOCHINA

Mesajul premierului

Fam Van Dong
Agenția V.N.A. informează că 

primul ministru Fam Van Dong 
a adresat un mesaj celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei interna
ționale de anchetă asupra crime
lor de război comise de Statele 
Unite în Indochina. In. mesaj se 
arată că „intensificînd și extin- 
zînd războiul asupra întregii 
Peninsule Indochineze, Adminis
trația Nixon a comis noi crime 
împotriva popoarelor din această 
regiune". în acest război, impe
rialiștii americani folosesc dife
rite tipuri de arme de distruge
re în masă, inclusiv produsele 
chimice toxice și gazele. In Viet
namul de nord, se arată în me
saj. continuă să fie întreprinse 
acțiuni ilegale împotriva integri
tății și securității teritoriului din 
R.D. Vietnam. Numai prin înce
tarea acestei politici, prin înce
tarea războiului lipsit de glorie 
dus de S.U.A. in Vietnam și In
dochina, prin retragerea fără in- 
tîrziere a tuturor trupelor ame
ricane, astfel îneît popoarele in
dochineze să fie lăsate să-și re
glementeze ele însele treburile 
interne, fără amestec străin, se 
va putea pune capăt crimelor 
comise împotriva celor trei po
poare indochineze, se subliniază 
în mesaj.

Eprimînd mulțumiri Comisiei 
Internaționale pentru activitatea 
sa de demascare a acestor atro
cități, Fam Van Dong relevă con
vingerea că popoarele din lumea

întreagă vor intensifica lupta îm
potriva agresiunii americane și, 
în același timp, vor spori spri
jinul pentru lupta popoarelor 
din Vietnam, Cambodgia și 
Laos.

• POLITICA S.U.A. de viet- 
namizare a războiului din Indo
china „a extins războiul în 
Cambodgia, a intensificat agre
siunea împotriva Laosului și a 
dus la continuarea agresiunii 
împotriva Vietnamului de nord", 
se subliniază într-un raport pre
zentat duminică de un grup in
ternațional de investigații la 
deschiderea lucrărilor celei de-a 
doua sesiuni a Comisiei interna
ționale de 
niclor de 
Indochina, 
la Oslo.

anchetă asupra cri- 
război americane în 

care se desfășoară

în favoarea retunoaș 
terii R. D. Vietnam
Liderul partidului social-de

mocrat din Danemarca. Jens 
Otto Krag, fost prim-ministru 
al acestei țări, s-a pronunțat 
luni în favoarea recunoașterii 
imediate a R. D. Vietnam și a 
stabilirii neîntîrziate de rela
ții diplomatice intre Danemar
ca și R.D.V.

Comentind publicarea de că
tre ziarul „New York Times" 
a documentelor secrete ale Pen
tagonului privind pregătirile in 
vederea agresiunii împotriva 
R.D.V., Krag a spus că acestea 
„au eliminat întreaga justifi
care a politicii S.U.A. față de 
Vietnam și, în aceeași măsură, 
a politicii guvernului danez în 
această problemă". ,.A sosit 
timpul, a spus el. ca guvernul 
nostru să-și schimbe atitudinea. 
Recunoașterea R.D.V. ar putea 
să contribuie la încetarea aces
tui război stupid, inuman și ne- 
justificat".

• LA „CASA AFRICII" din 
Addis Abeba au început luni lu
crările conferinței la nivel înalt 
a Organizației Unității Afri
cane. Pe ordinea de zi sînt în
scrise o serie de probleme po
litice și economice ale Africii 
contemporane.

Vizita delegației M. A. N.
in R. F. a Germaniei

Comunicatul
Direcțiunii P.C. Italian

• LA INVITAȚIA ministrului 
industriei chimice al R.D. Ger
mane, Gunther Wyschofsky, 
luni a sosit Ia Berlin ministrul 
industriei chimice al Republicii 
Socialiste România, Mihail Flo- 
rescu. Oaspetele român a fost 
întîmpinat pe aeroportul Ber- 
lin-Schonefeld de ministrul in
dustriei chimice al R.D.G.

Duminică la prinz s-a încheiat 
etapa bavareză a vizitei oficiale 
pe care delegația Marii Adunări 
Naționale, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, președintele 
M.A.N., o întreprinde în aceste 
zile în R.F. a Germaniei. Șede
rea în Bavaria a oferit oaspeți
lor români noi prilejuri de con
vorbiri utile cu personalități ale 
vieții publice locale.

In seara aceleiași zile, parla
mentarii români, însoțiți de am
basadorul țării noastre în R.F.G., 
Constantin Oancea, au sosit pe 
calea aerului la Hamburg, Pe 
aeroport, tovarășul Ștefan Voitec 
și ceilalți membri ai delegației 
M.A.N. au fost intimpinați și sa
lutați cu cordialitate de preșe
dintele Senatului din Hamburg, 
Herbert Dau.

Luni dimineață, la bordul unei 
ambarcațiuni, parlamentarii ro
mâni au făcut o scurtă plimbare 
in rada portului Hamburg — u- 
nul dintre cele mai mari și mo
derne porturi ale lumii ; prin a- 
cest port se realizează peste 30 
la sută din schimburile Româ
niei cu R. F. a Germaniei.

La prinz. delegația M.A.N. a 
făcut o vizită președintelui Se
natului din Hamburg, 
Dau.

treținut asupra unor aspecte pri
vind activitatea parlamentară 
din România și Republica Fede
rală a Germaniei.

Președintele Senatului ham- 
burghez a oferit apoi o masă în 
cinstea parlamentarilor români, 
în cursul căreia au fost rostite 
toasturi.

Seara, parlamentarii români au 
părăsit Hamburgul, înapoindu-se 
la Bonn.

Herbert
Oaspeții și gazdele s-au în

La Copenhaga a fost inau
gurat noul sediu al Asocia
ției Danemarca—România. 
Cu această ocazie, corul „Ma
drigal", dirijat de Marin 
Constantin, ce întreprinde în 
aceste zile un turneu în mai 
multe orașe din Danemarca, 
a prezentat un concert care 
s-a bucurat de un succes 
deosebit. A participat un nu
meros public. personalități 
ale vieții muzicale, repre
zentanți ai principalelor zia
re daneze etc.

După concert, în noul se
diu, amenajat în stil româ
nesc, Comitetul de conduce
re al Asociației a organizat 
o întîlnire între membrii a- 
sociației și «nembrii Corului 
Madrigal.

OF U.S

SCURT

Li Sien-nien 
a primit delegația 
Ministerului Turismu 

iui din România
Li Sien-nien, vicepremier al 

Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit luni la Pekin 
pe membrii delegației Ministe
rului Turismului al Republicii 
Socialiste România și a avut 
cu ei o convorbire priete
nească.

Au fost de față Aurel Duma, 
ambasadorul României la Pe
kin. precum și membri ai con
ducerii Biroului administrativ 
de turism și călătorii din R.P. 
Chineză.

I I

RINTRE STUDENȚII
DIN PHENIAN

La Phenian se desfășoară

lucrările Congresului U-

niunii Tineretului Munci-

toresc Socialist din Co-

reea. Cu acest prilej pu-

blicăm un reportai des-

pre tineretul studios din

R.P.D. Coreeană.

Publicarea de către ziarele „New York Times" și „Washing
ton Post" a documentelor secrete privind evoluția implicării 
S.U.A. în războiul din Vietnam a suscitat o vie reacție în 
rîndurile opiniei publice americane. Caricaturistul ziarului 
„International Herald Tribune" a înregistrat cu promptitu
dine această stare de spirit. Eroul său exclamă cu satis

facție : „S-a făcut lumină la începutul tunelului".

DUPĂ PUBLICAREA DOCUMENTELOR 
CRETE ALE PENTAGONULUI

Viu interes
în Statele Unite

Dezvăluirile conținute în do
cumentele secrete publicate de 
ziarele ,.New York Times" 
„Washington Post" continuă să 
suscite un viu interes în Sta
tele Unite. Senatorul George 
Mc Govern, care și-a anunțat 
candidatura la obținerea inves
tituri! Partidului democrat la 
alegerile prezidențiale din 1972, 
a declarat că documentele de
monstrează clar că incidentele 
din Golful Tonkin, din august 
1964, au fost „provocate în mod 
voluntar" de către S.U.A. și că 
declarația prezentată Congresu
lui de către fostul președinte 
Johnson, fusese în realitate ela
borată eu citeva' luni 
Documentele
spus Mc Govern, în ce 
președintele ...............
lități ale .

și

SE

r
Cornel Onescu primit 
de președintele Consi
liului Prezidențial ai 
R.D.P. a Yemenului

Direcțiunea Partidului Comunist 
Italian a dat publicității, dumi
nică, un comunicat după o în
trunire la care a examinat situa
ția politică din țară creată în 
urma alegerilor administrative 
parțiale de la 13 iunie.

Aceste alegeri, se arată în co
municat, „s-au desfășurat într-un 
climat de contra-atac masiv și 
exasperat al dreptei", ca urmare 
a faptului că, în ultimii ani, prin 
lupta oamenilor muncii, au fost 
dobîndite importante cuceriri și 
s-au făcut unii pași pe calea re
formelor, s-au realizat progrese 
în domeniul unității sindicale și 
în relațiile dintre forțele de stin
gă și democratice, s-a dovedit 
posibilă o cotitură democratică 
în ce privește orientarea și con
ducerea politică a țării.

Documentul relevă apoi că în 
această confruntare electorală, în 
ciuda unor situații dificile, P.C.I. 
și-a confirmat forța proprie, de- 
monstrînd încă o dată că este 
principalul bastion al democra
ției în Italia. Direcțiunea P.C.I. 
apreciază, în continuare, că Parti
dul Socialist Italian al Unității 
Proletare a participat la această 
bătălie subliniind rolul său uni
tar, iar Partidul Socialist Italian 
(guvernamental) a confirmat, 
în ciuda unor contradicții, spriji
nul său și voința de a continua 
relațiile cu toate forțele de stin
gă și de a ^menține, Q atitudine 
critică față* tie democTâtiCxeșțiiU^ 
consolidîndu-și astfel propriile 
poziții. Gruparea de stînga obți
ne, deci, o reconfirmare a forței 
sale și își extinde ..influența în 
multe dintre ’ organele adminis
trative locale J noii aiese, 1 inclusiv 
în Adunarea * regională siciliana. 
Consolidarea stîngii răspunde 
astfel sporirii îngrijorătoare a 
numărului de voturi obținute de 
partidul de extremă-dreaptă 
Mișcarea Socială Italiană pe sea
ma democrat-creștinilor (P.D.C.), 
liberalilor și a monarhiștilor 
(P.D.I.U.M.).

..Lărgirea dreptei fasciste con
stituie un fapt grav și un sim

ptom de neliniște, se subliniază în 
comunicat. Apare evident faptul 
că sectoare ale forțelor economi
ce dominante și ale aparatului de 
stat, grupurile conservatoare cele 
mai reacționare au mizat pe 
M.S.I. ca instrument de șantaj și 
provocare împotriva oricărei po
litici de reforme și de dezvoltare 
democratică".

..Se impune, subliniază comuni
catul Direcțiunii P.C.I., să luptăm 
pentru a asigura o riguroasă și 
corectă funcționare a instituțiilor 
democratice, întrucît astăzi exis
tă forțele capabile să zdrobească 
tentativele de dreapta și să învin
gă rezistențele conservatoare. 
Condiția fundamentală pentru 
realizarea acestui obiectiv este 
sudarea în acțiune a unității for
țelor de stînga, laice și catolice, 
fiecare ne deplin autonomă. In 
același timp, este necesară o re- 
activizare a forțelor democratice, 
și în afara grupărilor de stînga, 
în rîndurile tuturor celor intere
sați în salvgardarea și promo
varea viitorului democratic al 
Italiei".

• MINISTRUL AFACERILOR 
INTERNE al Boliviei, Jorge Gal- 
lando Losada, a declarat, în ca
drul unei conferințe de presă, că 
forțele reacționare pregătesc o 
lbvitură de stat. Printre grupări
le politice care încearcă să răs
toarne actualul guvern, a men
ționat ministrul, se află aripa <5e 
dreapta a partidului „Mișcarea 
Revoluționară Naționalistă" și 
„Falanga Socialistă Boliviană", 
care acționează în complicitate 
cu unii ofițeri trecuți în rezervă.

Pentru a zădărnici acțiunile 
complotiștilor, Centrala muncito
rilor bolivieni au hotărît să cree
ze detașamente înarmate.

înainte, 
demonstrează, a 

măsură 
le „și înaltele oficia- 
Administrației au/ in-

A.L.A.L.C.

tohtone au 
Costa Rica

Ministrul costa- 
rican al econo
miei, Carlos Cas- 
tillas, a anunțat 
că țara sa a ho
tărît să se re
tragă din Piața 
Comună Cen
tral - Americană 
(A.L.A.L.C.), de
oarece interesele 
industriei au- 

fost serios lezate, 
fiind a doua țară,

după Honduras care se retra
ge din A.L.A.L.C. în ultimele 
6 luni, se conturează o veri
tabilă dezintegrare a acestei 
organizații regionale econo
mice.

înființată în septembrie I960» 
Piața Comună Central-Ameri- 
cană (A.L.A.L.C.) a reunit 
cinci state din respectiva zonă 
geografică : Guatemala, Sal
vador, Nicaragua, Honduras și 
Costa Rica. Inițial, prin „Tra
tatul de constituire» se stipula 
că această organizație regio
nală urmărește facilitarea 
schimburilor comerciale între 
parteneri și fixarea unor ba
riere protecționiste în calea 
produsele finite importate 
și, deci, dezvoltarea industria
lă. In realitate, măsurile in- 
tegraționiste au folosit în cel 
mai înalt grad doar monopo
lurilor străine (în special 
nord-americane) care dețineau 
și dețin poziții dominante în 
economia țărilor central-ame- 
ricane. Aceste monopoluri au 
utilizat măsurile de „speciali
zare" din cadrul A.L.A.L.C. 
pentru a menține și accentua 
monocultura și monoproducția 
în cele cinci țări membre. 
Totodată, monopolurile au

profitat de procesul lntegra- 
ționist care a înlesnit o circu
lație mai rapidă a capitalului 
străin și, implicit, o amplifi
care simțitoare a beneficiilor 
acestuia. Trebuie remarcat în 
acest sens că printre cauzele 
esențiale pentru care Costa 
Rica se.retrage din A.L.A.L.C. 
se află faptul că schimburile 
sale comerciale cu partenerii 
din „Piața comună central- 
americană" s-au soldat cu un 
mare deficit întrucît filiale 
nprd-amerfcarie din aceste 
țări au beneficiat ,de facilități 
tarifare nejustificate.

Dacă la înființare, în urmă 
cu un deceniu, personalități 
din cele cinci țări membre 
ale A.L.A.L.C. vorbeau despre 
„perspectivele integrării» as
tăzi consensul aproape gene
ral este că măsurile de inte
grare economică au dus la ac
centuarea dificultăților șd sub
dezvoltării. Camera de comerț 
a Guatemalei, constatînd pre
judiciile aduse intereselor na
ționale ale țării de către me
canismul A.L.A.L.C., arăta în
tr-un recent comunicat : 
„A.L.A.L.C., cu formularea de 
hotărîri la nivelul organisme
lor din afară, se contrapune 
principiului suveranității. Atîta 
timp cît Guatemala va conti
nua să fie obligată să urmeze 
dispoziții pe care le impune o 
comisie executivă extra-națio- 
nală, să suporte poveri străine 
și eșecurile altora, situația va 
fi din ce în ce mai rea".

Astfel stînd lucrurile, scurta 
istorie a A.L.A.L.C. apare ca 
istoria eșecului „integrării e- 
conomice" în America cen
trală.

dus în eroare în mod 
Congresul și poporul 
in privința Vietnamului". El a 
apreciat că trebuie să se pună 
capăt cît mai urgent războiului 
din Indochina și a cerut Admi
nistrației să aibă în vedere in
teresele prioritare ale Amerioii, 
reproșîridu-i că ■ pare „să se 
preocupe mai mult de menți
nerea regimului Thieu de la 
Saigon decît de retragerea tru
pelor americane din Vietnam".

Un alt posibil candidat de
mocrat la alegerile preziden
țiale, senatorul Edmund Muskie. 
â apreciat, la rîndul său, că 
documentele publicate 
zdruncinat încrederea în politica 
guvernului S.U.A. îndoielile — 
a adăugat el — nu pot fi risi
pite dacă nu se stabilește o 
dată precisă pentru îricetarea 
războiului". Propunînd retrage
rea tuturor trupelor americane 
din Vietnam pînă la 31 decem
brie a.c., Muskie a cerut ca 
ziarele „New York Times" si 
„Washington Post" să fie lăsate 
să publice în întregime docu
mentele secrete aflate in pose
sia lor.

Intr-un interviu acordat săp
tămânalului „Newsweek". Daniel 
Ellsberg, fost consilier la Pen
tagon. suspectat că ar fi pus la 
dispoziția celor două cotidiene 
documentele secrete, a declarat 
că pitblicarea acestora constituie 
„un punct de pornire bun pen
tru o reală înțelegere a răz
boiului și reprezintă . pentru 
Statele Unite echivalentul do
cumentelor referitoare la cri
mele de război naziste prezen
tate la procesul’de la Niirnberg". 
Ellsberg susține că a încercat 
în zadar, timp da luni de zile, 
să convingă pe consilierii Ca
sei Albe și pe unii congresmeni 
să citească aceste documente se
crete.

deliberat 
american

„au

• UN PURTĂTOR DE CU- 
VINT al Națiunilor Unite a a- 
nunțat că secretarului general 
U Thant i-a fost recomandat un 
repaos complet ca urmare a unei 
indispoziții acuzate în cursul zi
lei de sâmbătă. Din acest motiv, 
a adăugat purtătorul de cuvînt, 
secretarul general al O.N.U. și-a 
anulat turneul pe care urma să-l 
efectueze începînd de marți în 
mai multe țări ale lumii.

Ministrul afacerilor interne al 
Republicii Socialiste România, 
Comei Onescu, aflat într-o vizită 
în Republica Democrată Popu
lară a Yemenului, a fost primit 
de președintele Consiliului Pre
zidențial, Salem Rabya Aii, cu 
care a avut o convorbire cor
dială.

Ministrul român a avut, de ase
menea, întrevederi cu primul 
ministru și ministrul afacerilor 
externe, Mohamed Aii Haytham, 
și cu ministrul afacerilor interne, 
Mohamed Saleh Yafai.

Subsecretarul de stat Ia 
Ministerul Afacerilor Exter
ne al Greciei. Xanthopoulos- 
Palamas. a anunțat, în cadrul 
conferinței sale de presă săp- 
tăminale, că la sfirșitul lunii 
iunie, va face o vizită ofi
cială la Sofia. El a adăugat, 
că, in cursul toamnei, proba
bil în luna septembrie, va 
întreprinde o vizită oficială 
la Belgrad.

Subsecretarul de stat Ia 
M.A.E. al Greciei a anun
țat. de asemenea, că o dele
gație greacă, condusă de mi
nistrul comerțului, Spiros 
Zappas, va pleca la sfirșitul 
lunii iunie la București, pen
tru semnarea acordului refe
ritor la crearea comisiei gu
vernamentale mixte româno- 
grecești, competentă in pro
bleme de colaborare bilatera
lă pe plan economic, comer
cial și cultural.

Nou guvern maltez
• NOUL PRIM-MINISTRU 

al Maltei, Dom Mintoff, lider 
al Partidului laburist, care a 
ieșit victorios în recentele ale
geri generale, a anunțat luni 
componența guvernului său. Pri
mul ministru cumulează și func
țiile de ministru al afacerilor 
externe și de ministru pentru 
relațiile cu Commonwealthul.

Peru va 
ciale cu 
Germană, 
peruan al afacerilor externe, 
Mercado Jarrin. Nu peste mult 
timp, a arătat ministrul, la Lima 
va sosi o delegație comercială din 
R.D.G., care va analiza împreu
nă cu reprezentanții cercurilor 
de afaceri din Peru posibilitățile 
concrete ale schimburilor co
merciale dintre cele două țări.
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stabili relații comer- 
Republica Democrată 
a declarat ministrul 

al afacerilor

n rețeaua școlilor supe
rioare coreene care for
mează cadre de înaltă ca
lificare pentru economie, 
Universitatea din Phenian 
ocupă un loc central. Con

struită în 1946, ea este prima u- 
niversitate cu adevărat populară 
din întreaga istorie a țării. Este 
o universitate populară nu nu
mai prin spiritul 
la baza recrutării 
lor din rîndul fiilor 
citori și țărani, al 
lor de eroi care și-au jertfit 
viața în luptele purtate împo
triva ocupației străine, sau din 
rîndul celor care după absolvi
rea ciclului general s-au anga
jat cițiva ani în munca produc
tivă dobindind experiența vieții 
de uzină. Calificativul este mult 
mai cuprinzător și înglobează 
deopotrivă, modul de desfășura
re a studiului, condițiile asigu
rate celor ce vor să se pregă
tească temeinic, conținutul edu
cației desfășurate aici.

O după amiază petrecută în 
amfiteatrele și laboratoarele U- 
niversității din Phenian, dialo
gul purtat cu câțiva din repre
zentanții organizației Uniunii 
Tineretului Muncitoresc Socia
list care activează printre stu
denții celor 12 facultăți de aici, 
ca și cu studenții înșiși, au a- 
vut darul să-mi sugereze clima
tul de profundă maturitate care 
domnește în această instituție de 
învățământ superior. Unul dintre 
studenții care-mi fuseseră pre
zentați de Kim Văn Ciol de la 
Comitetul Phenian al U.T.M.S., 
îmi justifica profunzimea jude
căților sale asupra vieții ape- 
lînd la detalii autobiografice. 
Dar, mai tirziu. mi-am dat sea
ma că aceste detalii 
circulație largă și în alte bio
grafii.

In adevăr, într-o proporție 
destul de mare, tinerii coreeni, 
după ce obțin atestatul de 9 
clase, includ, în circuitul matu
rizării lor, o perioadă de cel pu
țin doi ani de muncă în fabrică 
sau pe șantier. în cursul cărora 
au obligația să-și completeze și 
cunoștințele de invățămînt teh
nic. Abia atunci și la propune
rea uzinei, a șantierului sau în 
anumite cazuri a unității mili
tare, ..comitetele de primire la 
cursurile Universității", deschise 
în toate _ regiunile și raioanele, 
pot lua în discuție o recoman
dare. acceptind-o sau nu în 
funcție de locurile existente, în- 
dreptind solicitatorii spre unul 
sau altul din cele o sută de in
stitute de invățămînt superior 
din țară sau, după împrejurări, 
mai întii Ia cursurile facultății 
pregătitoare, de un an, a Uni
versității din Phenian. Kon 
Ming Jun, vicepreședinte al U-

care stă 
studenți- 
de mun- 
familii-

erau de

niunii Studenților din Republica 
Populară Democrată Coreeană 
îmi explica, într-o discuție, fap
tul că ritmul susținut al dezvol
tării țării, perfecționarea tehni
că, progresul armonios și pro
porțional al tuturor ramurilor și 
subramurilor, valorificarea chib
zuită a bogățiilor naturale, ob
ținerea capacității maxime de 
producție din partea fiecărei u- 
nități impun, înainte de orice, 
legarea teoriei de practică, core
larea cercetărilor științifice fun
damentale cu cele aplicative. Și 
toate acestea pot fi înfăptuite 
numai de către oameni care cu
nosc pînă la cel mai mărunt de
taliu realitatea, posibilitățile și 
cerințele ei.

— Iată de ce, continua Kon 
Ming Jun, universitatea noas
tră, perfect dotată, și-a deschis 
larg porțile pentru toți cei ce 
muncesc în uzină, în fabrici, pe 
șantiere. Iată de ce le este sti
mulată acestora pasiunea cer
cetării științifice. Ințelegind 
profund necesitățile imediate noi 
știm că întreaga lor strădanie 
va fi consacrată, în timpul stu
diilor ca și după încheierea lor, 
analizei atente a fenomenelor 
din industrie și agricultură, din 
întreaga economie, pentru des
coperirea și aplicarea celor mai 
utile soluții.

Pentru materializarea acestui 
deziderat sînt asigurate legături 
permanente ale studenților cu 
domeniile cele mai diverse ale 
practicii. Se organizează vizite 
periodice, de studiu, în unitățile 
productive industriale sau agri
cole. Datele obținute pe această 
cale sînt apoi prelucrate de stu- 
denți cu aparatură științifică de 
înalt nivel, pe care am și admi
rat-o, iar în planul de învăță- 
mînt sînt incluse teme de cer
cetare _ matematică, biologică, 
chimică, de fizică moleculară 
prin care să se poată diagnos
tica exact și rezolva prin răs
punsuri practice, concrete, îm
prejurarea. Este, desigur, un a- 
tribut al studenților din anii 
mari — IV și V. De ambițiile 
lor constructive se leagă, după 
cite mi s-a explicat, contribuții 
esențiale în dobîndirea unor noi 
cunoștințe referitoare Ia ingră- 
șarea mai rapidă a animalelor, 
la industrializarea plantelor din 
flora sălbatecă, Ia realizarea vi
nar noi sortimente dc fertiliza
tori chimici pe bază de materii 
prime autohtone încă neutilizate 
pentru asemenea scopuri, etc.

Anii care vor veni vor da U- 
niversițății din Phenian o nouă 
strălucire. Pentru că, deocam
dată, n-a fost construită decît 
una din cele patru aripi ale 
sale. Pe măsură ce vor fi date 
și celelalte in funcțiune. Univer
sitatea se va transforma într-un 
adevărat „orășel" care va putea 
găzdui, conform proiectului, a- 
proximativ 10 000 de studenți. 
Pe 156 de hectare, din care 30 
vor fi suprafață construită, se 
vor intinde pavilioanele facul
tăților. laboratoare speciale, in
stalații complicate, săli de sport, 
bazine de înot, teatre, biblioteci, 
un stadion, grădini și parcuri. 
Acest cartier universitar al Phe
nianului va ilustra, astfel, pe 
viu și convingător, preocuparea 
unui popor întreg pentru pregă
tirea noilor generații de specia
liști.

MIRCEA TACCIU

Activitatea științifică

- £i0St ,inaaSurata. cea de-a treia săptămînă de activitate 
științifica la_ bordul stației orbitale sovietice „Saliut". în aceit 
început de saptamină au continuat lucrările efectuate cu ajutorul 
observatorului astrofizic orbital „Orion", aflat la bordul stației. 
Acesta a fost astfel orientat incit să „prindă" una din stelele 
constelației Șarpelui, manevra în cursul căreia instalațiile au'o- 
mate ale observatorului au funcționat in bune condiții Apoi la 
următoarea rotație în jurul Pămîntului, s-a trecut la efectuarea 
unui experiment mai complicat, care a constat în dirijarea con
comitenta a doua telescoape stelare ale observatorului dintre 
care unul aflat în expteriorul stației „Saliut". iar altul în 
interior. Ambele telescoape au fost îndreptate snre steaua Alia" 
din constelația Lirei, scopul experimentului fiind obținerea de 
spectrogranie ale radiației ultraviolete a astrului in două dia- 
pazoane spectrale deosebite. Și acest experiment a fost încunu- 
nat de succes.

Programul zilei de lucru a mai cuprins continuarea cercetă
rilor asupra radiației cosmice Gama primare, înregistrarea in
tensității fondului de electroni la nivelul stației orbitale, precum 
și a spectrului de încărcare a nucleelor razelor cosmice.

Tiparul i Combinatul poligrafio „Casa Scinteii"


