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MANDATUL DEhectare

RITM ÎNALT Și CONSTANT

LA TOATE PUNCTELE DE LUCRU

SLOBOZIA. — Secvență de- 
lucru pe șantierul Combina-, 
tului de îngrășăminte chimice.

în ajutorul participanților la învâțămîntul 
politico-ideologic, ciclul „Partidul și tineretul 

U.T.C. — organizația noastră 
revoluționară"

la întreaga viață economică și social

politică a țării

Județul Timiș 
raportează

• In județul Timiș au fost 
terminate însămînțările din 
primăvară la toate culturile 
din epocile I și II. Specia
liștii apreciază că întreaga 
suprafață rezervată culturilor 
de primăvară — peste 258 000 
hectare — a fost pregătită 
și însămînțată la un nivel a- 
grotehnic superior. Mai mult 
de jumătate din terenurile 
destinate culturii porumbului 
au fost semănate cu hibridul 
simplu 400, creat la Stațiu
nea experimentală Lovrin, 
hibrid care în Cîmpia Bana
tului a dat producții de peste 
6 000 kg boabe la hectar.

într-o telegramă adresa
tă. cu acest prilej, Co
mitetului Central al parti
dului. tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Comitetul ju
dețean Timiș al P.C.R. sub
liniază că oamenii muncii de 
pe ogoarele județului, ro
mâni, germani, maghiari,

sîrbi și de alte naționalități, 
hotăriți să obțină în acest 
an producții agricole sporite 
își concentrează în prezent 
eforturile spre executarea 
exemplară a lucrărilor de 
hidroameliorații și a celor
lalte acțiuni menite să asi
gure îndeplinirea și depăși
rea sarcinilor ce revin agri
culturii județului.

2 280 000

însămînțate
Deși în ultima săptămînă 

a plouat, s-a lucrat intens 
la însămînțarea porumbului. 
Potrivit datelor centralizate 
marți dimineața la Ministe
rul Agriculturii, Industriei 
Alimentare și Apelor, au fost 
însămînțate 2 280 000 ha, ceea 
ce reprezintă 97 la sută din 
suprafețele prevăzute în în
treprinderile agricole de stat 
și 90 la sută în cooperativele 
agricole de producție.

Tn 18 județe ale țării se
mănatul porumbului s-a ter
minat. Au mai rămas de în- 
sămînțat circa 217 000 ha 
situate îndeosebi în jude
țele Suceava, Neamț, Iași, 
Botoșani, Cluj, Maramu
reș, Sălaj și Bacău, unde 
timpul a fost mai rece și se-
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mana tul a început mai tîr- 
ziu.

La ministerul de resort se 
apreciază că însămîntarea 
porumbului s-a făcut în ge
neral în terenuri bine pregă
tite, corespunzător cerințelor 
agrotehnicii specifice fiecă
rei zone agricole și reco
mandărilor consfătuirilor 
interjudețene care au avut 
loc în preajma începerii lu
crărilor agricole de primă
vară.

în prezent, unitățile agri
cole continuă grăparea te
renurilor însămînțate pentru 
distrugerea buruienilor și 
menținerea afînării solului.

Șarja 
tineretului

mi- 
al 

si-

Luni, Ia orele 11 și 8 
nute, la convertizorul 1 
oțelariei Combinatului 
derurgic din Galați, condu
cerea procesului de elabo
rare a fost preluată de o e- 
chipă formată numai din ti
neri. Avem de-a face de 
fapt cu o inițiativă a orga
nizației U.T.C. de aici : în
tâmpinarea marii sărbători a 
oamenilor muncii prin ela
borarea unei șarje a tinere
tului. Ceea ce înseamnă a- 
firmarea practică a expe
rienței do'bîndite de tinerii 
oțelari, dovedirea unei înal-

te responsabilități a muncii, 
spirit de inițiativă și încre
dere în propriile forte.

Elaborarea a fost condusă 
ca prim topitor de Mircea 
Brad, din echipă remarcîn- 
du-se tinerii Ionel Onel și 
Gheorghe Țacu precum și 
turnătorii Constantin Po
pescu, Iulian Popa și Nico- 
lae Zaharia.

După cîteva minute de la 
elaborarea șarjei, stăm de 
vorbă cu inginerul Ghe
orghe Preotu. secretarul co
mitetului U.T.C. de Ia Oțe- 
lărie, adjunctul șefului de 
secție.

—- Totul a mers foarte 
bine, ne spune dumnealui. 
Tinerii au dovedit că îsi 
cunosc bine meseria, șarja 
aceasta fiind pentru ei un a- 
devărat examen. Și aș spune 
că au trecut examenul cu 
nota maximă. Probele luate 
au corespuns întrutotul și 
în plus, au reușit să scurte
ze timpul de elaborare cu 13 
minute fată de durata pre
văzută prin proiect. Acest 
succes se adaugă celor cu 
care ne pregătim să întâmpi
năm ziua de 1 Mai.

Șarja tineretului, purtând 
numărul 114771, a pornit pe 
fluxul tehnologic al marelui 
Combinat gălățean. La la
minoare. ea va fi preluată 
pentru prelucrare, tot de 
tineri.

Colectivul de muncă al Com
binatului siderurgic Hunedoara, 
distins recent pentru a doua 
oară cu Ordinul Muncii clasa I, 
a primit marți Steagul roșu și 
Diploma de întreprindere frun
tașă pe țară în întrecerea so
cialistă pe anul 1971.

La adunarea care a avut loc, 
cu acest prilej, au luat parte 
sute de fumaliști, oțelari, la
minatori și alți lucrători din 
secțiile combinatului, reprezen
tanți ai organelor locale și ju
dețene de partid, ai Ministeru
lui Industriei Metalurgice, ai 
Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor.

Inmînînd distincțiile, tovară
șul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, a fe
licitat călduros întregul colec
tiv de siderurgiști, urîndu-i noi 
și importante succese în acti
vitatea de viitor.

Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la 
adunare au aprobat textul unei 
telegrame adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUSESCU.

REPREZENTANT
AL STUDENȚILOR

Foto: PAVEL TĂNJALĂ

TON CHIRIC

REZULTATELE ÎN ÎNTRECEREA
In laboratorul de cercetări

stuficole Mdliuc.
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Este adevărat, la început 
ne-am cam jenat să discutăm în 
consiliul profesoral, mărturisea 
Dan Honceriu, președintele 
C.A.S. din Facultatea de agro
nomie, Institutul agronomic 
Iași, dar cu timpul, datori
tă faptului că tovarășii pro
fesori ne-au încurajat, timidi
tatea a mai dispărut. In 
perioada care s-a scurs, 
cele mai vii discuții le-a pro
vocat modul de desfășurare a 
practicii din luna octombrie. 
Analizarea acestui aspect pen
tru viitor, era necesară; astfel 
s-a hotărît ca în iulie practica 
să aibă loc in mai multe unități 
și să se urmărească efectuarea 
unor lucrări importante pentru 
însușirea tehnicii meseriei. O 
altă problemă pe' care am pre
zentat-o analizei consiliului pro
fesoral a fost orarul. Ea o zi, 
două după ce am exprimat 
punctul de vedere al colegilor 
noștri, orarul a fost complet re
structurat. Ce dovedește acest 
lucru ? Mai întîi că doleanțele 
noastre au ecou direct și ime
diat în fața acestui for al con
ducerii universitare. Apoi, că 
iată, existau suficiente posibili
tăți pentru ca în alcătuirea ora
rului — un aspect esențial al 
organizării vieții studențești — 
să se țină seama în primul rînd 
de interesele studenților : econo-

— Cum trebuie să fie un 
reprezentant al studenților ?

—■ Obiectiv, bine informat, 
curajos» atașat de colegi.

misirea timpului, rezervarea lui 
pentru studiu, pentru activita
tea științifică și obștească. Ca 
un reflex al unei acute preo
cupări a studenților — mai 
ales din ultimii ani de studii — 
unii reprezentanți în consiliu au 
exprimat necesitatea discutării 
și transmiterii forurilor în drept 
a dorinței, justificate desigur, 
ca sistemul de repartizare a 
absolvenților să fie îmbunătățit. 
In ce sens ? Să beneficiem și de 
un număr de locuri din afara 
județelor limitrofe centrului u- 
niversitar, astfel încît unii ab
solvenți să se poată apropia 
de locurile natale. Reflectînd un 
moment de insatisfacție atît al 
studenților cit și al cadrelor di
dactice în legătură cu rezulta
tele înregistrate în sesiunea de
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• CLUBUL 
INGENIOȘILOR

Activitatea în producție a ti
nerilor din întreprinderea noas
tră, în această perioadă premer
gătoare zilei de 1 Mai, se desfă
șoară sub semnul unui eveni
ment deosebit. Uzinele 23 Au
gust au fost distinse cu Ordinul 
Muncii cl. I și cu Steagul Roșu 
al Uniunii Generale a Sindica- 

e t.elor pentru rezultatele obținute 
in îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, a angajamentelor în în
trecerea socialistă pe anul 1971. 
Pentru noi, uteciștii, pentru mi
ile de băieți și fete răspîndiți 
pretutindeni în atelierele, sec
țiile, în serviciile uzinei consti
tuie un prilej de deosebită sa
tisfacție aprecierea făcută la 
nivelul comitetului de partid, al 
conducerii tehnico-administra- 
tive că în bilanțul consemnat la 
sfîrșitul anului trecut, în primul 
trimestru pe anul în curs se re-

găsește într-o măsură însem
nată și efortul și priceperea 
noastră. Aș vrea să amintesc că 
în 1971 uzina a înregistrat în 
comparație cu 1970 un spor de 
producție cu 15,4 la sută la pro
ducția globală, beneficiile sînt 
cu 22,2 la sută mai mari, creș
terea productivității muncii a 
fost de 8,5 la sută. S-aAdesfășu- 
rat în ritm susținut acțiunea de 
înnoire a producției în confor
mitate cu prevederea ca la sfîr
șitul cncinalului 68 la sută din 
producția întreprinderii să fie 
alcătuită din produse noi și mo
dernizate. Pot fi consemnate în 
acest sens compresoarele cu ci
lindri opuși de 2 800 CP și 6 100 
CP, locomotivele Diesel hidrau
lice de 300 CP (export tropica- 
lizat), axele cardanice pentru 
locomotive (prin care s-a redus 
importul cu aproape de 4 mili-

Stoicănești — 
o realitate vie 

un exemplu
SATUL

deurmat t De Azi,
TEREN FERTIL

AL AFIRMĂRII
TINERILOR

Pe inginerul agronom Gheor
ghe Niculescu l-am cunoscut în 
februarie, anul trecut, la Congre
sul U.T.C. A luat atunci cuvîn- 
tul. Avea de spus multe lucruri 
despre viața și munca uteciștilor 
din comuna sa, despre activitatea 
organizației lor. Intre toate aces
tea, a ținut să sublinieze însă, în 
mod deosebit, un fapt: la Stoi
cănești, în județul Olt, tinerii 
plecați la învățătură s-au obișnuit 
să se întoarcă pentru a lucra în 
sat.

...Mă aflam zilele trecute în

biroul inginerului șef al Coopera
tivei agricole de producție din 
Stoicănești. Am avut plăcuta sur
priză de a fi întîmpinat aici de 
către vechea mea cunoștință. De 
inginerul șef, adică. Gazdă ama
bilă, tînărul Gheorghe Niculescu 
se oferă să-mi prezinte comuna. 
Am, deci, prilejul să cunosc la 
fața locului argumentele care îi 
inspiraseră inginerului agronom

I. ANDREIȚĂ

(Continuare în pag. a V-a)

oane lei valută anual). Rezulta
te bune au fost înregistrate și 
în primul trimestru al acestui 
an cînd față de perioada cores
punzătoare a anului trecut rea
lizările reprezintă 112,1 la sută 
la producția globală, 129,2 la 
sută la producția marfă, 155,5 la 
sută la export.

Cînd vorbim despre activitatea 
de pînă acum, de rezultatele ca
re au condus la acordarea înal
telor distincții de care aminteam 
trecând în revistă cele mai sem
nificative momente ale efortului 
de înfăptuire exemplară a pro
gramului economic, ne aflăm în
tr-o nouă și la fel-de importantă 
etapă de muncă solicitând și mai 
intens potențialul creator al co
lectivului nostru. In mod nor
mal. fiecare dintre noi consi
deră locul I obținut în întrece
rea socialistă drept argumentul 
cel mai ferm că sarcinile planu-

VASILE CRISTEA, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Uzinele „23 August" București

(Continuare în pag. a ll-a)

DE CE Z/PST5C 1
TINERELE CADRE
ÎN BIOLOGIE?

► Istoria științei a înscris
► pentru totdeauna la loc de
f frunte contribuția pe care
’ oamenii de știință români
► și-au adus-o la dezvolta-
’ rea biologiei. Emil Raco-
’ viță, Ion Atanasiu, Dimi-
- trie Voinov, Grigore An-

tipa — sînt doar cîțiva 
din cei ce și-au dedi
cat întreaga activitate 
acestui domeniu de cerce
tare, impunîndu-se pe 
plan mondial. Tradițiile 
școlii românești de biolo
gie sînt continuate astăzi 
de specialiști ale căror lu
crări se bucură, de aseme
nea, de o reputație inter-

^AAAAAAAAA

propune : 
CONSTRUITI-VĂ UN 

CEAS 
ELECTRONIC

iarnă Ta examenul de Mașini a- 
gricole al anului III — circa 50 
la sută nepromovați — într-o 
ședință a consiliului profesoral 
au fost analizate, la propunerea 
unuia din reprezentanții studen
ților. cauzele obiective și su
biective care au generat aceas
tă situație, își amintea Leonte 
Constantin, vicepreședinte al 
C.A.S. din Facultatea de agro
nomie. Avînd în vedere că, de 
pildă, seria anterioară de stu- 
denți n-a întîmpinat dificultăți 
la acest examen, poate rezulta 
o singură explicație : studenții 
acestui an nu s-au pregătit su
ficient. Dar, ținînd seama de 
faptul că în preajma examenu
lui, cadrul didactic examinator 
și-a manifestat nemulțumirea 
în legătură cu comportarea u- 
nor studenți la curs — nu ne
găm că această nemulțumire 
putea fi justificată — se pare că

CRONICA 
TEATRALĂ

— „MUTTER
COURAGE" 

de Bertolt Brecht 
la Teatrul de 

Comedie

GEQRGETA RUȚA

(Continuare în pae. a ll-a)

Foto: GH. CUCU

de DINU FLĂMlND 1

Dascălii n-au privit înainte
și acum se întreabă pe cine

lasă in urmă
națională, contribuția pe J
care biologii români o a- <
duc la dezvoltarea ecolo- <
giei, la cunoașterea comu- <
nităților vegetale și ani- <[
male fiind unanim recu- S
noscută. Dar în viitor ? < ►
Pe cine și cum pregă- 
tim astăzi pentru a dez- 
volta aceste cercetări, ab- 
solut indispensabile pen- 
tru asigurarea progresa- < ►
lui într-o serie de ra- < ►
muri economice de ba- 
za ? Constituie recrutarea < , 
și promovarea cadrelor ti- 
nere o preocupare majoră 
a profesorilor ce conduc J ►
azi destinele biologiei ro- < ►
mânești ? < >

Institutul „Troian Săvulescti* 
dispune de o clădire nouă în 
care sînt create, practic, toate 
condițiile desfășurării unei mo
derne activități științifice. Labo- ’ 
ratoarele spațioase, aparatura de 
înaltă performanță cu care sînt 
dotate (institutul posedă cel mai 
puternic microscop electronic din 
țară), posibilitățile de informare 
și documentare existente, creează 
cadrul propice de obținere a u- 
nor rezultate meritorii în cerce
tarea biologică. Mărturie a valo
rificării acestor condiții stau de 
altfel temele finalizate pe 
de contract cu beneficiarii 
țară sau de peste hotare.

O parte a realizîfrilor de 
tigiu ale institutului poartă

bază 
din

pres- 
_ _______________ x sem
năturile unor tineri specialiști. De 
pildă, tema pe bază de contract 
ce avea în vedere productivita-

tea biocenozelor, apreciată de 
beneficiar ca avînd rezultate ex
celente, a. foșt realizată în între
gime de tineri. Aici însă se im
pune o precizare : cînd spunem 
tineri, îi avem în vedere pe cei 
9 specialiști în vîrstă de 29 și 
30 de ani. Pentru că, din totalul 
de salariâți cu studii superioare, 
doar 4 la sută sînt sub 25 de ani. 
Cum se explică o asemenea si
tuație ?

„în urmă cu 5 ani — ne spu
nea cercetătoarea Liliana Vasi- 
liu — secretara comitetului 
U.T.C. — au venit în institut 9 
absolvenți. De atunci și pînă în 
vara anului 1971, nici un absol
vent nu a mai fost repartizat în

IOAN VOICU

(Continuare în pag. a V-a)

CRONICA 
CULTURII 
DE MASA

GLASUL TÎNĂR 
AL PATRIEI

POLITICA 
CULTURALĂ

Importanța deosebită pe care o reprezintă cartea în for
marea și consolidarea conștiinței omului nou poate fi dove
dită la noi pe multiple planuri, toate reflectînd, bineînțeles, 
liniile directoare ale politicii culturale a partidului nostru, 
întreg procesul editorial aJ cărții, din faza de contract, pînă 
la apariția și răspîndirea ei a fost parcurs cu luciditate și 
analizat, deseori, potrivit exigențelor multiple pe care le are 
acum editorul. Cînd un aspect al acestui proces a părut a 
fi vetust, presa nu a rămas nici ea impasibilă. Mai demult, 
o revistă a dedicat un întreg număr analizei stabilirii tiraje
lor și a difuzării cărții, în care unele concluzii arală evi
dent că mai sînt aici multe de făcut. Pentru aceste concluzii, 
cît și pentru multe altele neformulate, dar rămase implicit în 
paginile revistei, un titlu mare rămîne purtător de cuvînt, 
un titlu de pe ultima pagină, „De la actul comercial la 
actul de cultură". Din el înțelegem de fapt și mai bine că 
în politica culturală este inclus și actul comercial.

Conștiința culturală a cititorului nu reflectă imediat acea
stă politică economică, dar mai tîrziu, cînd ea poate fi 
sesizată, vorbim deja de repercusiuni. Urmările unei poli
tici economice nejuste în principiu, sau ale unei împovă
rătoare politici a prețurilor mi-au apărut foarte, limpezi 
din cîteva cifre statistice prezentate de o revistă franceză. 
Tn raportul poetului Pierre Emmanuel referitor la bugetul 
afectat culturii în Franța, raport prezentat ministrului cul
turii Jacques Duhamel, și președintelui, se dădeau, între 
altele, următoarele cifre : 58 la sută dintre francezi nu 
citesc nici o carte, iar din cărțile vîndute anual 75 la sută le 
cumpără un procent de 13 la sută al populației. Ceea ce 
înseamnă cititori foarte puțini, Jn majoritatea lor specialiști. 
Față de aceste cifre, cu tot sistemul nostru aproximativ de 
stabilire a tirajelor nu poți să nu te gîndești decit cu 
bucurie cum dispar literalmente din librăriile noastre căr
țile bune, și între ele multe foarte specioase.

Țn același raport mai citeam și o analiză lucidă a con
științei culturale, de a cărei rămînere în urmă era acuzată 
puterea politică. Folosind o largă metaforă, Pierre Emma
nuel arăta că „puterea publică a permis colonizarea spa
țiului" extinzînd monstruos concentrațiile urbane, atît pe 
verticală cit și pe orizontală. Dar puterea politică, cea 
care, a grăbit aceste adevărate colonizări ale cimpiilor 
din jurul orașelor, a văzut progresul numai ca un impe
rativ al dezvoltării economice. Acest imperativ ea „nu și 
l-a asumat ca pe o condiție nouă de dezvoltare culturală", 
încît rezultatul devine pînă la urmă o radicală contradic
ție între politico economică și această conștiință culturală.

Tn socialism, în societatea noastră, raporturile acestea 
sînt esențial diferite și exprimă în fond superioritatea po
liticii noastre interne, de edificare a unei lumi noi, a unui 
om nou, complex, multilateral.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu-
Național al Frontului Unității Socialiste din Republica 

tâalistă România, a trimis președintelui Consiliului Național
Frontului Patriei din Republica Populară Bulgaria, 

IEORGHI TRAIKOV, următoarea telegramă :
Cu prilejui alegerii dumneavoastră în funcția de preșe- 

îte al Consiliului Național al Frontului Patriei din Repu
nea Populară Bulgaria, vă adresez, în numele Consiliului 
ițional al Frontului Unității Socialiste din Republica Socia- 
tă România și al meu personal, calde felicitări și urări de 
ccese în îndeplinirea misiunii ce v-a fost încredințată.

îmi exprim convingerea că relațiile de colaborare dintre 
■ontul Unității Socialiste și Frontul Patriei vor cunoaște o 
;zvoltare continuă pentru întărirea prieteniei frățești dintre 
■poarele român și bulgar, pentru cauza păcii și socialismu- 
i în lume.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consi- 
iilui de Stat al Republicii Socialiste România, a trimis 
xcelenței Sale, domnului JULIUS K. NYERERE, președin
te Republicii Unite Tanzania, următoarea telegramă ;

Cu ocazia celei de-a VIII-a aniversări a proclamării Re- 
îblicii Unite Tanzania, în numele Consiliului de Stat, al 
sporului român și al meu personal, îmi este plăcut să adresez 
xcelenței Voastre cele mai cordiale felicitări împreună cu 
sie mai sincere urări de sănătate și fericire personală, de 
ace și progres poporului tanzanian prieten.

Amintindu-mi cu multă plăcere de recenta mea vizită pe 
ămîntul ospitalier al R. U. Tanzania, îmi exprim, și de 
ceasta dată, convingerea că relațiile de prietenie și coope- 
are dintre țările noastre se vor dezvolta în continuare spre 
inele ambelor popoare, al cauzei păcii și înțelegerii' inter- 
aționale.

Tovarășul on GHEORGHE MAURER, președintele Con- 
iliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis 
Excelenței Sale domnului RASHIDI M. KAWAWA, primul 
ninistru al Republicii Unite Tanzania, o telegramă cu urmă- 
orul cuprins :

Cu prilejul aniversării Zilei Naționale a Republicii Unite 
Tanzania, am plăcerea să adresez Excelenței Voastre și gu
vernului tanzanian cele mai călduroase felicitări și cele mai 
)une urări de noi succese pe calea dezvoltării economice, so
ciale și culturale( pentru prosperitatea poporului tanzanian 
prieten. •

• MARȚI DIMINEAȚA, vice- 
eședintele Consiliului de M-i- 
ștri, Ion Pățan, a primit pe 
•auz Josef Roder, primul mi- 
stru al Landului Saar din 
. F. a Germaniei, care se află 
l țara noastră la invitația Co- 
itetului de Stat pentru Econo- 
ia și Administrația Locală.
La întrevedere, care s-a des- 
tșurat într-o atmosferă cor- 
ială, a luat parte Andrei Pă- 
jraru, prim-vicepreședinte al 
omitetului de Stat pentru Eco- 
omia și Administrația Locală, 
recum și dr. Volkmar von Ar- 
im, prim-secretar al Ambasa- 
lei R. F. a Germaniei la Bucu- 
ești.
în cursul zilei de marți, pri- 

nul ministru al Landului Saar, 
?ranz Josef Roder, a fost pri- 
nit la Marea Adunare Națio- 
lală, de vicepreședintele M.A.N.,

(Urmare din pag. I) 
lui de stat pe anul 1972, anga
jamentele luate în întrecere deși 
sensibil majorate vor trebui în
deplinite la termen, că benefi
ciarii noștri din țară și de peste 
hotare vor trebui să primească 
cu aceeași punctualitate produ
sele prevăzute prin obligațiile 
contractuale.

Dacă ne referim la elemen
tele care alcătuiesc agenda de 
lucru a comitetului nostru 
U.T.C., a organizațiilor din sec
țiile de fabricație, în aceste zile 
■de după Plenara Comitetului 
Central al partidului avînd între 
altele în atenție tocmai ritmul 
de desfășurare al activității eco
nomice este necesar să subliniem 
că ea se subordonează în între
gime imperativelor enunțate CU 
acest prilej de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, obiectivelor cuprinse 
în rezoluția Conferinței pe țară 
a cadrelor de conducere din in
dustrie și construcții. Întreaga 
muncă politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.C. se desfășoară 
sub conducerea comitetului de 
partid al uzinei avînd ca obiec
tiv fundamental chemarea „Nici 
o mașină și nici un utilaj sub 
randamentul planificat, nici un 
minut nelucrat !“ Sub imboldul 
acestei chemări au loc adunările 
generale ale uteciștilor, întâlni
rile tinerilor, îndeosebi ale noi
lor angajați, cu maiștrii.. cu șe
fii de ateliere, cu cadre din con
ducerea uzinei. La acest capitol 
aș distinge două aspecte deose
bite. Știm foarte bine că inte
grarea profesională prezintă de
osebit de multe și de coihplexe 
elemente care se cer studiate 
cu atenție, rezolvate operativ, 
■urmărite cu răbdare în evoluția 
lor. Tocmai de aceea sîntem la 
ora actuală absorbiți de soluțio
narea cît mai eficientă a nume
roaselor probleme ce se ivesc la 
angajarea tânărului în producție, 
în perioada imediat următoare. 
Noi am procedat astfel și putem 
spune că rezultatele la care s-a 
ajuns nu sînt deloc de neglijat, 
în seoția Mecanică în luna de
cembrie a anului trecut înregis
tram 62 de tineri sub normă ca 
astăzi să nu mai înregistrăm 
decît cinci. Intervine fără îndo
ială și o anume rodare în pro
cesul muncii, șlefuirea deprinde
rilor necesare. Și-a spus însă 
hotărîtor cuvîntul și faptul că 
în fiecare zi urmărim situa
ția disciplinară a tinerilor în 
producție, că nu lăsăm de 
pe o zi pe alta abaterile a- 
cestora de la disciplina mun
citorească. Totodată, urmărim 
cu multă atenție cum se re
zolvă de către maiștri și șefii 
■de echipă chestiunile personale, 
de amănunt care periclitează re
zultatele la locul de muncă ale 
tânărului. La propunerea noas
tră comitetul oamenilor * muncii 
a aprobat măsura de a se con
fecționa truse de scule necesare 
noilor angajați. Se înlătură în 
acest mod una din piedicile mai 
vechi în integrarea profesională 
a tinerilor, ei dispunînd acum 
încă din prima zi de lucru de 
sculele cerute de procesul teh
nologic. In viitor vor fi execu
tate 400 de asemenea truse a 
cite 11 piese fiecare, foarte ne
cesare la locul de muncă.

Un al doilea aspect la care ne 
refeream este legat de activita
tea în producție a tinerilor cu 
o anume experiență, îmbunătă
țirea rezultatelor lor. în acest 
sens comitetul U.T.C. al uzinei 
a hotărît să constituie în secți
ile de fabricație brigăzi de pro
ducție ale tineretului concepute 
drept colective de educație mun
citorească a tineretului, de dez
voltare la tineri a răspunderii 
față de sarcinile economice ale 
uzinei, pentru consolidarea dis
ciplinei socialiste a muncii. Un 
studiu efectuat la nivelul secții
lor în dorința de a prospecta po
sibilitățile de organizare ale a- 
cestor brigăzi ne-a edificat asu
pra faptului că pentru început 

acad. Ilie Murgulescu, cu care 
a avut o convorbire.

în aceeași zi, oaspetele ger
man a avut întrevederi la Mi
nisterul Educației și învățămîn- 
tului, cu ministrul Mircea Ma- 

Jîța, la Ministerul Turismului, 
cu primul adjunct al ministrului 
Ilie Voicu, și la Ministerul Afa
cerilor Externe, cu adjunctul 
ministrului, Vasile Gliga.

După-amiază, primul ministru 
al Landului Saar a plecat la 
Suceava pentru o călătorie în 
această parte a țării.

PALATUL MARII A- 
DUNARI NAȚIONALE au în
ceput marți dimineață convor
birile între delegația Comisiei 
pentru politică, externă a Marii 
Adunări Naționale și delegația 
Comisiei de afaceri externe a 
Medjilisului din Turcia.

se poate proceda la constituirea 
lor la aparataj, mecanică, mo
toare, locomotive, montaj, scu- 
lărie, turnătorie de oțel, locomo
tive uzinaj. Avem întocmit re
gulamentul cadru privind înfiin
țarea, organizarea și funcționa
rea brigăzilor de producție ale 
tineretului în foarte scurt timp 
ele vor deveni realitate.

Un domeniu în care comitetul 
U.T.C. este decis să acționeze 
cu mai multă fermitate și evi
dent cu mai multă eficiență îl 
reprezintă pregătirea profesio
nală a tinerilor. S-au desfășurat 
și pînă acum o seamă de con
cursuri profesionale — cel 
mai bun strungar, cel 

FUNDAMENT 
TRAINIC

mai bun turnător, cel mai 
bun electrician, cel mai bun lă
cătuș, cel mai bun desenator. 
Au avut loc cîteva reușite schim
buri de experiență, colocvii cu 
participarea, ca invitați, a eroi
lor muncii socialiste din uzina 
noastră. Am reușit să perfectăm 
întîlniri ale muncitorilor cu stu
denții de la Institutul politehnic 
București. Dar, de la o lună la 
alta, ne confruntăm cu sarcini 
tot mai dificile. Avem de rea
lizat o producție mereu sporită 
cantitativ în condiții de calitate, 
de pretenție deosebită. De aoeea 
acordăm o atenție specială nu 
atît numărului de acțiuni — im
portant și el — cît cîștigului cu 
care tânăTUl «e alege participlnd

r (Urmare din pag. I)

I într-o anume proporție, ea s-a 
răsfrînt asupra aprecierii gra- 

Idului de pregătire A existat 
oare o doză de subiectivitate ? 
în primul rînd că nu s-a în
cercat folosirea unei metode 

I educative cu acei studenți care
au dovedit indisciplină : discu
tarea și criticarea in colec- 

I tivul studențesc (și nu ne
îndoim că ar fi existat destui 
colegi care să-i dezaprobe pe 
recalcitranți), propuneri de sanc- 

Iționare către decanat, mergind, 
dacă ar fi fost cazul, pînă la a 
nu-i primi pe vinovați în exame- 

Ine ; regulile sînt drepte și ele ar 
fi putut satisface orice exigențe 
educative. în al doilea rînd, pre- 

Izentarea și explicarea, după se
siune, de către reprezentantul 
studenților a acestei situații, a 
nemulțumit vizibil pe conducă- 

I torul de examen. Astfel că, și
de data aceasta, într-o anumită 
formă, dialogul profesor-student 
(și acesta este — prin reprezen- 

Itanții aleși ai studenților — un 
aspect al dialogului) n-a putut 

I avea loc. Deci — nici într-un 
cadru instituționalizat, Dar- în 
sfîrșit, să spunem că această în
tâmplare nu ar avea o prea mare 

I însemnătate dacă acest gest nu
ar crea o adevărată panică în 
legătură cu viitorul rezultat — 

Ila reexaminare — al studenților 
nepromovați în prima sesiune. 
Este, se pare, un motiv pentru 

Icare consiliul profesoral își poa
te asuma dreptul să limpezească 
situația creată, pentru ca, in
tr-adevăr, cine nu știe materie 

Isă suporte consecințele, dar In 
orice caz să nu existe la studenți 
nici un dubiu în legătură cu 

I cauzele nepromovării, iar oeea
ce se poate rezolva pe cale edu
cativă să se rezolve ca atare.

ISînt de trei ani reprezentant 
al studenților, arăta Vasile Hol- 
tea, președintele C.A.S. de la

Etapa finală 

a concursului

de fizică

0 întrecere dirză, tinerească
A venit rîndul fizicienilor, 

aflați la vîrsta uniformelor li
ceale, să se verifice în lupta 
dreaptă și tinerească prilejuită 
de tradiționalul concurs de 
fizică al elevilor. Dacă la pri
ma sa etapă, pe școală, au 
participat aproape 27 000 de e- 
levi, etapa republicană, care 
s-a încheiat ieri, a fost susți
nută de plutonul celor mai 
buni dintre cei buni : 261 elevi 
din licee de cultură generală, 
licee de specialitate și școli 
profesionale.

îi priveam în sală : oblșnuiții 
elevi care populează școlile 
noastre, băieți și fete cu pri
viri inteligente, ordonați, atenți 
la ce se petrece în jur, poate 
doar ușor intimidați de aten
ția cu care sînt înconjurați. 
Așa sînt acum. Cum vor fi 
peste ani ? Care dintre ei sau 
cîți dintre ei vor purta mai 
departe flacăra științei, își vor 
lega sau dărui nujnele unor 
invenții și descoperiri de mare 
valoare și utilitate economică ?

Nimeni n-o poate spune a- 
cum. Totuși, privindu-i încerci 
sentimentul că așa și acum se 
plămădesc viitorii fizicieni, in
gineri, cercetători, profesori. 
Pentru că, și concursul a do
vedit-o, toți, sau aproape toți 
odată ce și-au descoperit pa
siunea pentru fizică, nu mai 
dau înapoi, n-o mai pot tră
da. Se află printre finaliști 
concurenți ,,bătrîni“, care n-au 
abandonat confruntarea de pa- SANDU PRUNDEANU

Gheorghe Adrian Grigorean Aurel Pușcașu Liliana Ioga Grigore Balaban Gheorghe 
Adrian

la activitatea respectivă. Am 
renunțat la activitățile prea șu
brede la capitolul eficiență, — 
orientîndu-ne efortul cu deose
bire pe forme educative de ma
să, declanșate în locurile cu 
cele mai numeroase probleme.

-N-aș vrea să omit, vorbind 
despre munca desfășurată de 
comitetul nostru U.T.C., ecoul 
pe care l-a avut în rîndul tine
rilor de la ,23 August" chemarea 
lansată de uteciștii de la Uzina 
„Tihipuri Noi“. Cele mai bune 
organizații U.T.C. din uzină au 
fost repartizate sa preia direct 
activitatea tehnico-productivă ce 
se desfășoară în școlile patro
nate de întreprindere — nr. 71 

și 92, Liceul nr. 38. Principalele 
punți de legătură : asistență teh
nică în atelierele de producție, 
participarea efectivă a tinerilor 
muncitori în procesul de instruc
ție practică. în luna martie a 
avut loc la clubul sectorului 3 
înmînarea în cadru festiv a tru
selor executate de tineri, truse 
cuprinzînd obligatoriu un cio
can. 4 pile de tipuri diferite, fe
răstrău, două dălți, ac de tra
sat, compas, dorn, punctator, 
echer metalic. Cu această ocazie 
comitetul U.T.C. al uzinei a 
inaugurat și o expoziție a obiec
telor executate de elevii școli
lor generale amintite și de uce
nicii școlii noastre profesionale 
în atelierele de producție-școa-

Facultatea de zootehnie. In a- 
■ceastă calitate, mi-am spus 
punctul de vedere asupra unui 
mare număr de aspecte. Am 
insistat, de pildă, asupra cerce
tării științifice studențești. 
Punctul nodal al acestei activi
tăți este legătura dintre planul 
tematic de cercetare și cerințele 
cele mai acute ale practicii. 
Este lucrul care se realizează 
cel mai puțin, pentru că stu
denții nu cunosc, se înțelege, la 
nivelul cerut de calitatea de 
viitor specialist — aceste strin
gențe. Explicația rezidă .și în 
dificultatea cu care noi realizăm 
legătura cu producția. Ar fi de 
subliniat aici că nu este sufi
cientă receptivitatea conducerii 

MANDATUL DE REPREZENTANT
facultății (datorită căreia se va 
crea in curind o stație pilot pe 
lîngă institutul nostru) ; ar tre
bui ca și din partea unităților e- 
conomice cărora ne adresăm să 
dispară anumite reticențe. Re
vine destul de des în discuțiile 
colegilor noștri și nu o sin
gură dată s-a formulat în oon- 
siliile profesorale, problema pe- 
nuriei de cursuri, îndrumare de 
laborator tipărite sau litografia
te, sublinia Ion Butilcă, șef de 
comisie în C.U.A.S. din institut. 
Ni s-a promis că începînd din 
toamnă această situație va înce
pe să se remedieze, găsindu-se 
soluția unei litografii proprii. 
Aș adăuga La cele arătate 
că există, desigur, unele as
pecte, de ordin social care își 
găsesc, spre satisfacția noastră, 
rezolvări prompte și judicioase 
în unele cazuri și prin consul
tările ce au loc între A.S. și de*

Aaron Francisc Stănescu Dan Condric Liviu Ioana I. Gheorghe

tru ani. adică din prima cla- 
să de liceu. Au obținut sau 
n-au obținut distincții, n-a.re 
importanță. Pentru ei esențial 
a fost să se verifice, cu ei în
șiși — mai cunoscători de la 
un an la altul — cu colegi din 
alte licee. Printre finaliști în
tâlnim și cunoștințe de la con
cursul de matematică. „Nu 
poți fi fizician, fără matemati
că" — este deviza lor. Și ob
țin, ca Gheorghe Balaban — 
elev al Liceului nr. 2 din Con
stanța — premiul întîi la ma
tematică și premiul întîi la fi
zică.

Finala concursului de fizică 
n-a fost ușoară. Din șirul de 
probleme și exerciții, din enun
țările teoretice n-a lipsit ne
prevăzutul, dificultatea. nou
tatea. Totuși mai mult de o 
treime dintre concurenți s-au 
clasificat : 15 premii și 77 de 
mențiuni răsplătesc eforturi, 
cunoștințe, inteligență, pasiu
ne. Citiți lista premianților : pe 
unii dintre ei i-am mai popu
larizat în edițiile trecute, cu 
alte nume ne vom reîntîlni în 
anii următori.

M. V.
PREMIILE

Premiul I, Anul I : Grego
rian Aurel, Liceul ,,M. Emi- 
nescu" — Botoșani ; Gheorghe 
Adrian (acordat de C.C. al 
U.T.C.), Liceul „Dragoș Vodă" 
— Maramureș ; Premiul I,

lă. De la sine înțeles că noi con
siderăm cele spuse acum ca un 
început, un început care ne o- 
bligă la mai mult, la mult mai 
mult.

Aș dori să amintesc în înche
ierea acestor rînduri cîteva as
pecte legate de munca comite
tului U.T.C. pentru dezvoltarea 
mișcării de inovații și raționali
zări. Imediat după conferința 
pe țară a cadrelor de conducere 
din industrie și construcții a 
avut loc o consfătuire cu tinerii 
din secții și servicii organizată 
de comitetul U.T.C, și comitetul 
sindicatului. Cu acest prilej s-a 
relevat că tinerii au avut în 1971 
o activitate meritorie, ca autori 
a 41 de propuneri de inovații din 
care s-au aplicat 20, aducînd 
uzinei economii în valoare de 
aproape un milion. în compara
ție cu situația din 1970, cind au 
existat doar 10 propuneri, apli- 
cîndu-se doar trei din ele, situa
ția este bună. Dar tot acum s-a 
reamintit că în 1971 tinerii con
stituiau doar 2 la sută din nu
mărul inovatorilor deși tinere
tul reprezintă peste 20 la sută 
din totalul salariaților. Pornind 
de aioi a fost întocmit un plan 
de măsuri concrete. S-a prevă
zut ca în luna martie, declarată 
„luna tânărului inovator", să se 
prganizeze susținute acțiuni de 
propagandă tehnică. Pentru dez
voltarea și îmbunătățirea mișcă
rii de inovații în rîndul tine
rilor sînt prevăzute mai multe 
schimburi de experiență cu 
alte comitete U.T.C.. dezbateri 
tematice, crearea de colective 
pentru consultații. în vederea 
popularizării celor mai bune re
zolvări vom apela ca și pînă a- 
cum la mijloacele de propagandă 
la îndemînă — panouri ale 
U.T.C., stația de radioamplifi
care, ga?eta „Viața uzinei".

canate sau membri ai corpului 
profesoral asupra unor proble
me de care se ocupă mai ales 
A.S. : acordarea de burse excep
ționale, de ajutoare materiale, 
cazarea în cămine a unor 
studenți cu situație specia
lă, acordarea de bilete pen
tru tabără și tratament. Ră- 
mîne însă suficient teren pen
tru colaborare : de exemplu, la 
căminul 4 Horticultura, situat 
mai departe de centru și de in
stitut, unde există un mare nu
măr de studenți, continuă să lip
sească un foarte mult dorit mic 
punct comercial care să includă 
chioșcuri cu ziare, alimente etc. 
De asemenea, nu este de crezut 
că nu se poate ajunge la o înțe

legere cu întreprinderea de 
transporturi Iași, cel puțin pen
tru perioada venirii și plecării 
în vacanță a studenților în sen
sul de a prelungi programul de 
circulație a unor tramvaie. în 
acele zile distanța» destul de lun
gă după cum se știe, dintre gară 
și cămin este plătită de studenți 
cu supranumerar mașinilor de 
ocazie.

„Dacă studenții nu vor ezita 
să-și spună părerea, arăta în 
cursul anchetei noastre tovarășul 
Traian Neagu, prodecan al Facul
tății de agronomie, atunci vom 
realiza o confruntare directă, 
care ne va folosi tuturor. Pentru 
a învinge lipsa de spontaneitate 
a unora dintre studenți, noi in
sistăm ca ei să ia cuvîntul. Vom 
susține și încuraja în continuare 
această participare pentru ca ei 
să-și poată .susține cu succes opi- 
nddle în fața unui auditoriu oom- 

Anul II : Ioga Adrian, Liceul 
Copșa Mică — Sibiu, Stănescu 
Dan (acordat de C.C. al U.T.C.) 
Liceul „N. Bălcescu" — Bucu
rești ; Premiul I, Anul III : 
Balaban Gheorghe, Liceul nr. 
2 Constanța, Pușcașu Liliana 
(acordat de C.C. al U.T.C.), Li
ceul nr. 24 București ; Premiul
I, Anul IV : Condriuc Liviu, 
Liceul ,,M. Eminescu" — Bo
toșani, Aaron Francisc (acor
dat de C.C- al U.T.C.), Liceul 
..E. Racoviță" — Cluj ; Premiul
II, Anul I : Andrici Emil, Li
ceul „M. Eminescu“ Botoșani ; 
Premiul II, anul II : Ghițules- 
cu Liviu, Liceul nr. 3 — Con
stanța ; Premiul II, Anul III ; 
Fructer Vlad, Liceul ,,N. Băl- 
cescu“ — București ; Premiul
II, Anul IV : Protopopov Na- 
dejda, Liceul nr. 32 — Bucu
rești : Premiul II, Școli profe
sionale : Avram Gheorghe, „O- 
țelul roșu“ Caraș Severin, anul 
I, Ioana I. Gheorghe (acordat 
de C.C. al U.T.C.) Grupul șco
lar „1 Mai", Ploiești, anul II ; 
Premiul III, Anul I : Bălibanu 
Florin, Liceul „E. Racoviță" — 
Cluj ; Premiul III, Anul II : 
Szekely Atila, Liceul „N. Băl- 
cescu“ — București : Premiul
III, anul III : Cicei Adrian, Li
ceul „Gh. Lazăr“ — București, 
Fllip Valeriu, Liceul nr. 2, 
Ploiești ; Premiul III, Anul IV: 
Nafta Florin, Liceul ,,Gh. La- 
zăr“ — București.

Fotografii :

INIȚIATIVE
Inițiat in cinstea semicente

narului creării U.T.C., „Albumul 
ștafetă" a ajuns după o lună 
jumătate de la lansarea sa la 
Comitetul județean Teleorman 
al U.T.C. 80 de fotografii-dbcu- 
ment redau aspecte din activi
tatea și preocupările tinerilor 
din unitățile economice, incluse 
în „traseul" Tr. Măgurele — Ro
șiorii de Vede, — Videle-Zimni- 
cea, — Alexandria. Dar în 80 de 
imagini sint concentrate acțiuni 
profesionale ale celor aproape 
10 000 de chimiști, petroliști, țe
sătoare, electricieni, strungari, 
sudori și constructori ai noului 
peisaj industrial teleormănean 
ce se dezvoltă cu vigurozitate. 
Sînt surprinse chipurile celor 
care de la complicatele tablouri 
de comandă „stăpînesc" proce
sele tehnologice, imensele re
torte ale Combinatului chimic 
de la Tr. Măgurele, iar într-o 
suită de imagini este redat dru
mul pe care în ultimii ani s-au 
înscris cîteva mii de tineri pen
tru însușirea noilor profesii in
dustriale ale județului. între ei 
maistrul Ion Boșneagu, sudorii 
Ion Florea și Florea Gaie, Anton 
Velicu și Gheorghe Meirosu. 
Sînt redate imagini din noile 
unități industriale ale județului, 
din activitatea țesătoarelor din 
Roșiorii de Vede, a petroliștilor 
din schela de extracție Videle, 
de la I.A.I.C.A. și F.P.T.E. A- 
lexandria, de pe șantierele in
dustriale din Zimnicea, Tr. Mă
gurele, Alexandria și Roșiorii 
de Vede. în ansamblul său, „Al
bumul ștafetă" compune imagi
nea tineretului integrat în pro
cesul muncii, dragostea și res
ponsabilitatea sa profesională și 
socială.

GH. F.

petent, cu experiență, cum sint 
cadrele didactice. Iată, studenții 
sînt preocupați serios de îmbu
nătățirea practicii și au readus 
acest aspect în discuția consiliu
lui. Se înțelege, preocuparea ne 
este comună. Ce demersuri a fă
cut sau este în curs de a face 
conducerea facultății ? Am pre
zentat Ministerului Agriculturii 
propuneri pentru permanentiza
rea centrelor de practică. 
Aceasta ce presupune ? O acti
vitate de perspectivă, de dotare 
astfel ca aceste centre să cores
pundă scopului ; dotare înseam
nă, de exemplu, și construirea 
unor cămine care vor fi valorifi
cate pe de-antregul și 
prin corelarea programului 

nostru de practică cu cel 
al liceelor de specialitate. 
De asemenea, ne propu
nem să ne creăm o unitate pro
prie de practică de cîteva mii 
de hectare, dezvoltată, prevăzută 
cu secții, ferme corespunzător 
utilate care ar satisface și cerce
tarea științifică universitară.

Consiliile profesorale din fa
cultățile institutului nostru și 
consiliul profesoral al institutu
lui, sublinia Petru Halga, preșe
dintele C.U.A.S. din institut, au 
luat, într-adevăr, în discuție o 
serie de probleme prezentate 
de reprezentanții studenților. 
Doresc însă să arăt că a- 
cesta este un mod unilate
ral de a folosi posibilitățile ce le 
oferă această formă a democra
ției universitare. Mai întâi că 
reprezentarea studențească în 
consiliul profesoral nu tre
buie înțeleasă numai sub as-

T. Andrăs Emil, redactor de 
sport la „MAGYAR IFJUSAG^ 
ne scrie din Budapesta:

„ECHIPA UNGARIEI POATE ÎNVINGE
ORICE ECHIPĂ DIN EUROPA, DAR

POATE FI ȘI ÎNVINSĂ"
Nu știm să fim triști cu măsu

ră. dar nici să ne bucurăm cu 
măsură..- Un cunoscut specialist 
străin spunea că ungurii cunosc 
doar nuntă sau funeralii ! Ime
diat ce vine vorba de fotbal, sîn
tem oamenii extremelor. O do
vedesc exemple de tristă aminti
re, cind două înfrîngeri ale na
ționalei noastre de fotbal au fost 
urmate de un adevărat „doliu 
național". Prima a fost eșecul de 
la Marseille, cind reprezentativa 
Cehoslovaciei ne-a surclasat cu 
4—1 și, ca urmare, am pierdut 
calificarea pentru turneul final 
din Mexic. A doua a survenit în 
primăvara anului trecut : Bulga
ria ne-a învins cu 3—0 intr-un 
meci contând pentru prelimina
riile Campionatului european de 
fotbal. După ambele înfrîngeri a 
urmat demisia selecționerului u- 
nic. Ulterior, cind toată lumea 
vorbea de necesitatea de a se 
face ordine, de a „pedepsi pe cei 
vinovați" — cîrma naționalei a 
preluat-p Rudolf Illovszky. El a 
insuflat un nou spirit de luptă 
echipei, și în urma meciului egal 
(0—0) cu campioana mondială, 
Brazilia, la ea acasă, și a califi
cării în sferturile de finală ale 
campionatului european mulți 
au început să pomenească de 
nașterea unei noi echipe mari... 
Desigur, aceasta a fost doar o 
expresie a însuflețirii de mo
ment, nu avem motive pentru 
speranțe exagerate: fotbalul ma
ghiar de azi se află pe undeva 
la mijlocul soccerului european 
(Anglia și R-F.G. reprezentând o 
clasă aparte pe bătrinul nostru 
continent). în consecință, echipa 
Ungariei poate învinge într-un 
meci de miză orice echipă din 
Europa — cu excepția celor două 
țări amintite —, dar poate fj și 
învinsă.

întâlnirea noastră cu reprezen
tativa României — după părerea 
mea personală — este deschisă 
oricărui rezultat. Un meci de 
„triplă" cum s-ar zice ; toate re
zultatele anterioare înregistrate 
între cei mai buni fotbaliști _ ai 
celor două țări nu mai reprezin
tă nimic la această oră. Se știe 
că România a făcut o figură fru
moasă la Campionatul mondial 
(Ungaria nici nu s-a calificat), 
și mai știm, că ea s-a calificat 
în sferturile „europenelor" toc
mai în dauna Cehoslovaciei, e- 
chipă care a barat drumul Un
gariei spre Mexic.

Anul 1972 supune fotbalul ma
ghiar la două mari încercări. 
Trebuie să obținem calificarea 
din grupa preliminară a C.M. 
(în primul joc am învins Malta 

-în deplasare cu 2—0), și să ne 
comportăm onorabil în dubla în
tâlnire din sferturile C.E. în 
scopul unei cît mai bune pregă
tiri, selecționata a pornit în tur
neu chiar în prima zi a anului. 
Turneul efectuat în America de 
Sud s-a dovedit în cele din urmă 
mai mult dăunător, decît folosi
tor. încă înainte de traversarea 
Oceanului am pierdut un meci cu 
Spania (0—1) apoi, in Brazilia, 
am înregistrat împotriva unor 
cluburi de valoare medie, trei 
înfrîngeri și un egal, mareînd 
două goluri și primind șapte. în 
plus, datorită organizării proas
te a turneului, lotul s-a antrenat 
cind și cînd. A urmat întâlnirea 
cu echipa R.F.G.-ului, conside
rată repetiția generală a meciu
lui cu România, al cărui rezul
tat vă este probabil cunoscut : 
0—2 pe N^pstadion. în fotbal nu 
există minuni, echipa noastră’a 
fost din nou o formație de 60 de 
minute, în ultima jumătate de 
oră s-a terminat „benzina", — 
au apărut slăbiciunile pregătirii 
fizice. Cu toate acestea, naționa
la maghiară este azi mult mai 
unitară, mai combativă, decît cu 
un an în urmă.

— Eu pregătesc echipa pentru 
victorie — a declarat antrenorul 
Illovszky. Se poate întîmpla, ea 

pectul preocupărilor profesio
nale ci și al relațiilor educațio
nale în care sînt implicate ca
drele didactice și studenții. Apoi, 
reprezentantul studenților tre
buie să exprime nu numai opi
nia colegilor săi în fața consiliu
lui ci și a consiliului în fața co
legilor. Fiind investit cu aseme
nea prerogative, studenții trebuie 
să știe cum să folosească pre
zența acestuia in consiliu. Unele 
neajunsuri, mai ales pe aceste 
„trasee" se manifestă. De aceea, 
cred că în cadrul instituțional 
creat, aflat el însuși în perfec
ționare, trebuie să se opereze 
îmbunătățiri de esență. între 
acestea aș mai sublinia unele : 
astfel, reprezentantul studenților 
nu cred că trebuie să exprime 
punctul de vedere personal ca 
opinie a studenților ci opiniile 
acestora. Aici trebuie să subli
niem nevoia ca acest filtru per
sonal să funcționeze în sensul de 
a recepta cît mai judicios opi
niile colegilor și de a le trans
mite fără a interveni în conținu
tul lor. Este și aceasta o cale în 
măsură să contribuie la informa
rea acestui for de conducere cu 
privire la preocupările din rin- 
durile studenților. O asemenea 
înțelegere a rolului reprezentan
ților studenților trebuie să ne 
orienteze acum, cind ii realegem 
pe cei ce sînt nu numai cei mai 
buni studenți ci și cei mai buni 
reprezentanți ai acestora.

★
Fiecare membru al A.S., fiej 

care student este în măsură să 
contribuie prin propria sa par
ticipare — activă, competentă, 
eficientă la afirmarea în viața 
universitară a principiilor demo
cratice de conducere și decizie, 
la rezolvarea problemelor ce 
preocupă masa studențească, fo
losind cadrul de reprezentare 
creat, bunele auspicii sub care 
se află opinia studențească în 
instituțiile noastre de învăță- 
mint superior. 

un jucător să evolueze mai slab. 
Poate juca prost, dar fără suflet, 
fără voință de a învinge — nicio
dată. Dacă se întâmplă așa ceva 
— jucătorul respectiv nu mai 
are loc printre cei mai buni.

într-adevăr, am învățat deja 
să ne batem pentru rezultat, nu 
ne putem plînge de lipsa entu
ziasmului. Sper că toate aceste 
atribute vor fi prezente și în jo
cul cu naționala României.

Și pentru că un pronostic este 
atît de riscant înaintea acestui 
meci, voi prefera în cere ce ur
mează să vă prezint telegrafic 
echipa probabilă a Ungariei din 
29 aprilie.

în poartă va sta Rothermel (24 
ani), de la Tatabănya, întrucît 
cel mai sigur portar al Ungariei, 
Geczi, este nerefăcut de pe urma 
unui accident. Rothermel a de
butat în lot în 1969 într-un meci 
pierdut cu 3—1 cu R.F.G., meciul 
de rămas bun al lui Uwe Seeler. 
Apoi a „dispărut" un timp, dar 
ultima oară, tot cu R.F.G-ul, a 
avut din nou tricoul cu nr. 1. 
Este un acrobat, cu reflexe 
bune, dar greșește la ieșirile din 
poartă.

Fundași : Pancsics (26ani), este 
cel mai dotat apărător al echipei 
Ferencvăros și al reprezentati
vei. Rapid, solid, calm, cu bună 
tehnică a balonului, a jucat de 
23 de ori în echipa națională. 
Kovâcs (23 ani), de la Video
ton, este cea mai mare descope
rire a anului trecut. A debutat 
în meciul cu Spania, înlocuindu-1 
cu brio pe Pâncsics, accidentat. 
Joacă libero, cu bun plasament 
și ioc de cap. Făbiân, (26 ani), 
fundașul dreapta al lui Vasas a 
fost singurul nostru jucător care 
a corespuns în meciul amintit cu 
Bulgaria. Se plasează bine, vine 
deseori și în atac-

Mijlocași : Sztfcs (28 ani), omul 
robot al echipei Honved, aleargă 
dublu decît oricare alt fotbalist 
maghiar, de 24 de ori interna
țional A. Juhăsz I. (27 ani) de

înainte de antrenament, cîțiva din viitorii adversari ai jui so
rilor noștri: Bâlint, Szalay, Kovâcs, Făbiân, Sziics, Rotherr,eL

MERIDIAN
• MARII FAVORIȚI au

debutat cu victorii în cam
pionatele internaționale de, 
tenis ale Italiei care se des
fășoară în aceste zile la 
Roma. Jucătorul român Ilie 
Năstase, l-a învins cu 6—2, 
6—4 pe Nikola Kaloghero- 
poulos (Grecia), iar america
nul Stan Smith l-a eliminat 
cu 6—3, 6—4 pe suedezul 
Bengtson. S-au înregistrat și 
două surprize : italianul
Paulo Bertolucci a cîștigat 
cu 7—6, 7—5 în fața spanio
lului Gimeno, în timp ce 
australianul Lewis Hoad a 
fost eliminat cu 7—5. 5—7, 
6—4 de către Corrado Baraz- 
zutti, un jucător italian în 
vîrsta de 19 ani.

• ÎN ORAȘUL POLONEZ
KATOWICE au continuat în
trecerile campionatelor euro
pene de lupte libere. La ca
tegoria peste 100 kg.. Șt. 
Stîngu (România) l-a învins 
prin tuș pe Neuhaus (Elve
ția). în cadrul cat. 57 . Ni
colae Dumitru a dispus la 
puncte de Melhorn (R. D. 
Germană). O victorie înain

Sărituri în apă

EVOLUȚIE MERITORIE
A SPORTIVILOR ROMÂNI

I Campionatele internaționale ale 
României, desfășurate sîmbătă și 
duminică, au reunit, alături de re-

Iprezentanții noștri, pe cei mai 
buni săritori din Austria, Bulgaria, 
Ungaria, R. F. a Germaniei și 
R. D. Germană.

I Desfășurate sub semnul pregăti
rilor pentru Jocurile olimpice, în
trecerile au oferit un bun prilej 
pentru verificarea formei fiecărui 

I sportiv, pentru detectarea deficien
țelor la a căror remediere trebuie 
să se insiste în perioada următoa
re. Ceea ce a făcut ca disputa să 

Ifie deosebit de dirză. Cu atît mai
mult cu cît valoarea sportivilor 
prezenți la bazinul acoperit de la 
„23 August" a fost deosebită. Re- 

Iprezentanții noștri s-au compor
tat meritoriu ocupind locuri frun
tașe, realizînd și depășind puncta
jul stabilit de forul internațional 

Ide specialitate pentru participarea 
la Jocurile olimpice. Dar iată cla
samentul final Trambulină băr
bați : 1 I. Ganea (România). 2. 

I F. Taubert (R.D.G.). 3. S. Traue 
I (R.D.G.). 4. V. Nedelcu (România); 
I trambulină femei : 1. Sorana Pre- 

la Ferencvăros, fost component 
al echipei campioane olimpice, 
anul trecut s-a aflat in luptă 
pentru titlul de cel mai bun ju
cător al anului. Vidats (25 ani) 
de la Vasas, mijlocaș retras, bun 
la baloanele pe sus, periculos 
„atacant" la cornere, lovituri li
bere. Bâlint (24 ani), de la Fe
rencvăros, mijlocaș tot cu sar
cini defensive, l-a neutralizat 
complet pe celebrul Gerd Mul
ler. deși era debutant în echipă.

Atacanți : Fazekas (25 ani), 
„mitraliorul cu plete" al echipei 
campioane. Ujpest Dozsa. Cel 
mai bun produs al fotbalului 
maghiar de la Albert încoace. 
Tehnică desăvirșită. conducător 
de joc spiritual. Dunai II (29 
ani), tot de la Ujpest, ciștigător 
al trofeului „Gheata de argint" 
în urmă cu doi ani. Foarte ruti
nat, cu viteză și șut puternic, 
nu are antidot la marcajul strict. 
Branikovits (22 ani), de la Fe
rencvăros, demaraj rapid, dri
bling derutant, șuter de temut# 
a debutat în meciul cu R.F-G. 
Bene (27 ani) nu are nevoie de 
prezentare, internațional A de 
55 de ori, se află în declin de 
formă. Szoke (25 ani) de la Fe
rencvăros este cea mai rapidă 
extremă a Ungariei, cu bună 
pregătire fizică, foarte periculos 
șuter. mai ales la loviturile libe
re din apropierea careului ad
vers. Albert (31 ani) este arhicu
noscut în lumea fotbalului. A re
venit in națională după o absen
ță de peste 2 ani cauzată de ac
cidentare. Zâmbo (26 ani) de la 
Ujpest, bun dribler. bătăios in 
fața porții, se află de asemenea 
în declin de formă.

Aceștia sînt. aleșii lui Illovszky. 
în ultima verificare cu rezervele 
echipei Csepel (div. A) lotul nu 
a reușit să marcheze nici un gol. 
Opinia publică de aici mai spe
ră însă într-o revenire la o bună 
evoluție în meciul cu România. 
Vorba aceea, din teatru : după 
repetiția generală nereușită, 
sDectacolul. .

te de limită a repurtat Petre 
Coman (62 kg.), care l-a pus 
tuș pe Azi (Cipru). Emil Butu 
(52 kg.) a terminat învingă
tor prin tuș in fata lui Trian- 
Stalidis (Grecia), iar la ca
tegoria 48 kg.. Ion Arapu a 
ciștigat, tot prin tuș. meciul 
cu suedezul Gradian.

• LA SEDIUL FEDERA
ȚIEI franceze de volei din 
Paris a avut loc tragerea la 
sorți pentru stabilirea grupe
lor turneului preolimpic 
masculin de volei. Selecțio
nate României a fost repar
tizată in grupa C, alături de 
echipele Italiei, Spaniei și 
Greciei. Iată componența ce
lorlalte grupe : grupa A : 
Franța, Iran, Canada și o e- 
chipă europeană care ur
mează să fie stabilită ; gru
pa B : Polonia, S.U.A., Uru
guay.. Finlanda ; grupa D : 
Belgia, Olanda, Maroc și o 
echipă din Asia.

Cîștigătoarele celor patru 
grupe, vor participa la un 
turneu final pentru desem
narea a două echipe califi
cate la turneul Jocurilor O- 
lîmpice de la Miinchen.

lipceanu (România), 2. Melania 
Decuseară (România), 3. Ursula 
Mockel (R.F.G.), 4. Ecaterina Du_ 
mitriu (România) : platformă băr
bați : 1, S. Traue (R.D.G.), 2. F. 
Taubert (R.D.G.), 3. Ganea (Ro
mânia), 4. I. Dora (Ungaria) ; 
platformă femei • 1. Melania De
cuseară (România), 2. Gitta Leu- 
pold (R.D.G.), Ecaterina Dumitriu 
(România), 4. Ursula Mockel 
(R.F.G.).

SANDU D.

P.S. Ne exprimăm nedumerirea, 
în legătură cu unele „scăpări" ale 
proiectanților impozantului bazin 
acoperit de la „23 August", inau
gurat anul trecut. Adică, s-a omis 
dotarea cu vestiare proprii, cu o 
scară necesară curățirii geamuri
lor, cu tribune pentru spectatori și 
cu... o ușă care să permită acce
sul publicului în bazin. Fapt pen
tru care la aceste campionate cei 
dornici să le urmărească — și nu 
au fost puțini — au trebuit să 
intre pe fereastră î ?

S. D.
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Măsurarea timpului a consti
tuit încă din antichitate o preo
cupare a oamenilor. Mai întîi a 
fost lungimea umbrei lăsată de 
un lemn în diferite momente ale 
zilei. Apoi ceasul de nisip. Din 
aproape în aproape, meșteri is
cusiți au realizat orologii a că
ror complexitate este admirată 
și astăzi — după zeci sau sute 
de ani de funcționare. Dar civi
lizația electronicii, a vitezelor 
supersonice și a debarcărilor pe 
alte planete vrea și are nevoie 
de ceasuri de mînă sau de pe
rete cît mai exacte. Așa a apă
rut ceasul-radio, ceasuri electro
nice etc. De curînd, în U.R.S.S. 
a început producția în serie a 
ceasurilor ,.Strela“ dirijate prin 

-radio. Este suficient ca un ase
menea ceas să fie conectat la 
sursa de curent electric, pentru 
ca să se potrivească singur 
după semnalele orei exacte ale 
postului de radio Moscova.

Cel realizat de elevul Tarcea 
Dan Constantin din clasa a 
IX-a a Liceului „G Barițiu" din 
Cluj nu face parte din catego
riile de mai sus, totuși este 
interesant. Motiv pentru care îl 
prezentăm detaliat — inclusiv 
schemele — pentru a putea fi 
realizat de toți cei ce doresc să 
aibă un ceas electric și... nu au 
rămas în urmă cu cunoștințele 
la capitolul electrotehnică.

..Ceasul electric se poate rea
liza prin transformarea unui 
ceas de perete cu pendulă de tip 
oh’sSiuît. Se impun citeva preci
zări. Ceasul electric de perete 
fabricat în serie, folosește pen
tru antrenarea mecanismului un 
motoraș electric și un sistem do 
reductoare mecanice. Ele au un 
angrenaj mecanic destul de com
plicat iar precizia în funcționare 
depinde și de parametrii ener
giei electrice mai ales de frec
vență. care variază mult în 
timpul zilei. De Asemenea, po
sibilitățile de reglaj ale ceasu
lui cu motoraș sincron sînt limi
tate. Spre deosebire de acestea, 
ceasul pe care-1 propun are o 
mare precizie în funcționare, po-

UN ELEV VA PROPUNE:

CONSTRUIȚI-VA 
UN CEAS ELECTRIC

sibilH&ți largi de reglare. Orice 
ceas de perete se poate transfor
ma în ceas electric. Precizia în 
funcționare nu este influențată
— decît in mod nesemnificativ
— de nivelul tensiunii de __ ali
mentare a etajului cu semicon
ductoare.

în figura 1 se dă schema de 
principiu a acționării ceasului 
electric iar în figura a 2-a, sche
ma dispozitivului electronic de 
acționare a ceasului electric. Un 
releu RT este alimentat de la o 
sursă de curent continuu prin 
contactul 1RP. Contactul este 
comandat periodic de dispoziti
vul electronic. Releul RT acțio
nează mecanic — prin mișcarea 
clapetei — mecanismul de balan
sare al ceasului. Contactul 1RP 

al releului polarizat RP se în
chide periodic fiind comandat 
de două etaje tranzistorizate. 
Fiecare etaj este format din- 
tr-un circuit stabil, compus din 
două tranzistoare. capacități și 
rezistențe. Schema mai cuprinde 
și un etaj de amplificare ce co
mandă releul. Frecvența semna
lelor treaptă care comandă ac
ționarea releului RP este regla
bilă fin din potențiometruî P, 
putindu-se comanda în acest fel 
precizia de funcționare a cea
sului. După cum se observă, ro
lul pendulei care declichetează 
sistemul de balansare este pre
luat de releul RT comandat cu 
o anumită perioadă de sistemul 
electronic. Alimentarea se face 
de la o baterie de 9 v“.

Faptul că dv. ați și realizat un 
asemenea ceas ne dă un plus de 
speranță că vor reuși și alți ti
neri pasionați de asemenea con
strucții. Nu ne-ați spus însă ni
mic despre cuplajul mecanic. 
Cum l-ați realizat ? Posibilități
le sînt numeroase, dar din mo
ment ce ați ajuns să construiți 
un ceas care să funcționeze în
seamnă că l-ați ales pe cel -»p- 
tim. Așa că vom oferi tuturor 
celor care doresc relații supli
mentare și precizări, adresa pe 
care vă pot scrie pentru a le 
primi : Cluj. str. Pavlov nț-. 39 
-et. II. ap. 5. Nu aveți însă drep
tate atunci cînd afirmați că cea
surile cu motoraș sincron nu se 
pot regla după dorință. Verifi
cați și vă veți convinge de con
trariu.

Ceasul pe care ni-1 sugerează 
Petrea P. din Suceava este 
ceva mai deosebit, el nu are o- 
bișnuitele arătătoare. Ar urma 
ca ziua, ora și luna să fie indi
cate prin cifrele ce apar pe ca
dran „Numerele — ne scrie au
torul propunerii — să fie înscri
se pe discuri conectate la siste
mul de funcționare al ceasului".

Nu este chiar așa de simplu. 
Asemenea ceasuri necesită un 
volum mult mai mare decît cele 
obișnuite. Ele există. Ultimul, 
realizat în urmă cu cîteva săp- 
tămîni în Anglia, afișează in 
scris ora, minutul și secunda cu 
6 precizie care răstoarnă toate 
recordurile atinse pînă acum. Nu 
are cadran, nu are arătătoare și 
nici nu face tic tec. „Cronolog". 
— așa a fost denumit — seamă
nă mai degrabă cu un tablou e- 
lectronic de comandă. Orele și 
minutele sînt afișate pe o tăbliță 
prin transformarea impulsurilor 
plectrire regulate în indicații ci
frice.

Dar fantezia trăind în deplină 
înțelegere cu tehnica ne va mai 
oferi desigur și alte surprize în 
materie de... oră exactă. Aici nu 
se poate vorbi despre o ultimă 
modă. Așteptăm...

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •
In mica mitologie a teatrului 

din secolul XX. „Mutter Cou
rage" este o vedetă' cam de a- 
ceeași importanță cu „Micul or
ganon..." : cele două opere sînt 
reprezentative pentru un anume 
mod de a face si de a gindi tea
trul. Se pare — afirmă „brech- 
tiologii" cu vocație — că 
„Mutter Courage" este piesa 
care demonstrează cel mai 
exact teoria distanțării formu
lată de Brecht în „Micul orga
non"... Și. în general, sistemul 
teoretic al celui mai bulversant 
dramaturg al secolului nostru. 
Am vrut — în această scurtă 
introducere ir^vențioasă — să 

. fiu ironic, cu evidență. Pentru 
că. așa cum o dragoste poate fi 
macerată de prea multă sîrgu- 
intă adoratoare, la fel Brecht — 
Maestrul — cît timp rămîne 
încă doar un cult care prolife
rează discipoli disciplinați, are 
toate șansele să devină un au
tor ocolit, cu stimă si indife
rență. Toată lumea, cînd aude 
de Brecht. începe să sufere de 
complexul ..distanțării". în fant. 
teoria lui este atît de mult con
struită „pro domo". incit chiar 
Brecht a fost nevoit să-i recu
noască precaritatea : a făcut-o 
atunci cînd s-a declarat abso
lut de acord cu modul în care 
i-a pus în scenă o piesă, la Pic
colo Teatro. ne-ortodoxul Gior
gio Strehler. Pentru mine, din 
acel moment a început adevă
rata viată a dramaturgiei lui 
Brechț. Din momentul în care 
s-a eliberat de obsesia teoriilor 
lui Brecht.

E ciudat, dar această „desco
perire" a lui Brecht (deocamda
tă. doar de puțini acceptată) a 
fost făcută accentuîndu-se — în 
spectacole — tocmai modurile 
teatrale condamnate de teoria 
lui Brecht începînd cu Strehler. 
contestatorii lui Brecht i-au 
montat piesele ignori nd precep
tele : au făcut spectacole calde, 
sentimentale chiar, cu mărturi
sită intenție de a „cuceri" nu- 
blicul. Cultivînd luciditatea 
(leit-motivul teoriei lui Brecht!) 
prin valoarea teatrală a specta
colului (nu prin artificii), prin 
felul în care au înțeles extraor
dinara disponibilitate a textelor 
lui Bertolt Brecht Căci — 
cred — acesta este marele atu 
al dramaturgiei controversatu
lui Brecht. Aproape toate pie
sele sale sînt intuiții spectacu
loase ale unor motive de tea
tru, sînt situații dramatice, pa
sibile de oricît de libere in
terpretări. Brecht este unul 
din cele mai fertile pretexte 
de teatru pe care le poate 
avea la dispoziție un regizor de 

talent, cu personalitate. Nu știu 
dacă Lucian Giurchescu. regizo
rul acestui nou ..Mutter Cou
rage" (și unu? din cei mai Der- 
severenți adepți ai dramaturgu
lui Brecht) s-a gîndit — si a 
mărturisit — vreodată că moti
vul atracției lui pentru Brecht 
este tocmai libertatea pe care 
acest autor i-o permite de a 
fi oricind el. regizorul, autorul 
spectacolului. De a se exprima 
el. de a-și spune gîndurile lui. 
dincolo de orice servituti exacte 
ale textului. Pentru că — întot
deauna — infidelul Lucian 
Giurchescu nu a făcut specta
cole Brecht ci spectacole Giur
chescu sau, altfel zis, spec

„Mutter Courage"
de BERTOLT BRECHT

LA TEATRUL DE COMEDIE
tacole care, într-un anumit 
moment dat, vorbeau publi
cului despre problemele, di
lemele acelui moment dat, și nu 
despre problematica particu
lară imaginată, la timpul lui, 
de Brecht. Din cauza asta m-a 
surprins încăpățînarea lui de a 
pune în scenă pînă la urmă si 
„Mutter Courage". Pentru că 
mi se pare că această piesă, ca 
și „Micul organon...", este una 
din neîndreptățitele reputații ale 
lui Brecht. Sigur că sînt, poate, 
subiectiv; admiratorul infi
del. care sînt si eu. nu visează 
decît spectacole cu „Domnul 
Puntila și sluga sa Matti“. cu 
„Omul cel bun din Sîciuan". cu 
„Cercul’- de cretă caucazian", cu 
„Un om - un om", cu „Opera 
de trei parale", cu ..Măreția si 
decăderea orașului Mahagony4*. 
..Mutter Courage." nent.ru 
mine, este una din puținele 
piese în care dramaturgul 
Brecht îl justifică ne teoreti
cianul Brecht, și de acest teo
retician eu sînt înspăimîntat. 
Mi se pare o piesă prezumtivă, 
didactică (termenul îi aparține 
lui Brecht 1), uscată, lungă, ne- 
dibaci construită. Această po
veste romanțată a războiului de 
30 de ani. văzută prin prisma 
unei vivandiere indecise. între 
a scuza și a acuza flagelul, cred 
că este eșecul dramatic al lui 
Brecht. Nu există aici nici vio

lența din „Un om “ un om", 
nici compasiunea din „Omul 
cel bun din Sîciuan". nici uma
nitatea adevărată, emoționantă, 
din „Domnul Puntila si sluga 
sa Matti". La lectură. ..Mutter 
Courage" mă întristează doar, 
nu mă obligă să particip la un destin.

Totuși, Lucian Giurchescu 
(mînat, probabil, de demo
nul superlativului), a pus în 
scenă ..Mutter Courage". îm
preună cu acest excelent colec
tiv de actori pe care îl are Tea
trul de Comedie. Asta-i situa
ția. existenta spectacolului mă 
obligă să-1 discut. Lucian 
Giurchescu nu putea să rateze 

acest spectacol. Este un real 
cunoscător al lui Brecht, a ară
tat de atîtea ori că nu-1 intimi
dează poncifele. este unul din 
cei mai imaginativi regizori 
(pîndiți de superficialitate) ai 
scenei românești. Este unul 
dintre acei rari regizori care 
știu să obțină de la actori abso
lut exact ceea ce vor. Deci, 
pornea la atac cu toate cheile 
succesului în mînă. Nu m-am 
îndoit nici o clipă — chiar dacă 
ideea nu mă entuziasma — că și 
acest al șaselea spectacol- 
Brecht semnat de Giurchescu 
va fi un foarte bun specta
col. Și este, intr-adevăr, un 
foarte bun spectacol. Este un 
spectacol care impresionează, 
place oricui, chiar și celor scep
tici fată de ..Mutter Courage".

Cît de buni actori — atît de 
ușor trecuți uneori cu vederea 
— are Teatrul de Comedie ! Mă 
gîndesc mai ales la Sanda Toma 
și Dumitru Rucăreanu. In rolul 
Kattrinei — muta — Sanda 
Toma face una din cele mai 
strălucite compoziții din istoria 
teatrului românesc din ultimii 
15 ani (din păcate, singura isto
rie pe care o știu de visu) : o 
CQmpoziție care o scoate (și o 
consacră) definitiv din ingratul 
rol de ingenuă candidă. Parado
xal, Kattrina — la prima ve
dere — este o ingenuă candidă 
(scuzați pleonasmul, dar e ne

cesar), dar interpretarea Sandei 
Toma a făcut din acest perso
naj o mare frămintare. o exis
tență vecină cu imposibilul, un 
truc pe care viața l-a inventat 
ca să ne amenințe cu moartea. 
Sanda Toma a rescris. prin ioc. 
un mare personaj al dramatur
giei universale. Tmi pare rău câ 
nu îi pot adăuga aceleași adjec
tive și lui Dumitru Rucăreanu. 
Nu pot s-o fac din cauza rolului 
lipsit de importantă și de sem
nificație (fiul cel mare) în orice 
versiune regizorală imaginabilă. 
Tmi pare rău. pentru că Dumi
tru Rucăreanu reușește. în a- 
cest spectacol, incredibilul, dă 
consistență, face să trăiască, să 
existe, un personaj prea des 
absent în plan dramaturgie. Bă
nuiesc că este unul din cele 
mai bune roluri ale carierei 
sale, și îl notez ca atare. Se cu
vine notată desigur, în primele 

rînduri, interpretarea Marcelei 
Rusii, în rolul titular, un 
efort prelungit, de care puțini 
alți actori sînt capabili — 
cu o rezervă : este, în jocul 
ei, o notă în plus de melodra- 
matism, care nu i se potri
vește nici lui Brecht, nici 
lui Giurchescu. Deși tot restul 
distribuției ar trebui menționat, 
mă rezum (cu scuzele de rigoa
re) la Cornel Vulpe (cită mi
gală. de fiecare dată. în munca 
acestui actor), Mircea Albulescu 
(același mare actor de teatru și 
fe film), Constantin Băltărețu 
(lăudabilă îndărătnicia în a 
proba mai mult). Dumitru Chesa 
(cînd va avea și acest interpret 
merituos un rol principal ? și, 
desigur. Stela Popescu (ferme
cătoare ca întotdeauna).

în acest spectacol, scenogra
fia lui Ion Popescu-Udriște nu 
a avut o contribuție decisiva, 
ca de alte dăti. Este surprinză
toare. în schimb, muzica lui 
Paul Urmuzescu : surprinză
toare pentru că rareori muzica 
— de factură ușoară — a ajutat 
atît de mult un spectacol. Să 
notăm și ultimul element inso
lit al montării de la Teatrul de 
comedie : versiunea româneas
că a textului nu este semnată 
de Tudor Arghezi (ca pînă 
acum), ci de Mircea Șeptilici și 
Lucian Giurchescu.

DINU KIVU

institut. Sperăm ca în 1972 să 
primim cadre noi, tinere, a că
ror lipsă institutul o simte din 
plin și de care avem neapărata 
nevoie pentru efectuarea multi
plelor cercetări fundamentale și 
practice".

La rîndul său, acad. Nicolae 
Sălăgeanu — directorul institu
tului, a ținut să precizeze : „In 
urmă cu cîțiva ani, ministerul a 
transferat o serie de specialiști 
de la institutul nostru la institu
tele de cercetări agricole, cu pro
misiunea că în locul lor vor fi 
repartizați absolvenți. în fiecare 
an am cerut posturi pentru ab
solvenți dar nu ni s-au reparti
zat. După părerea mea, lipsa ti
nerilor specialiști devine îngrijo
rătoare.

Peste cîțiva ani mulți biologi 
— fiind în vîrstă — vor ieși la 
pensie. Trebuie ca acum și nu 
mai tîrziu, cei ce le vor lua lo
cul să fie prezenți în institut, să 
fie pregătiți și îndrumați de cei 
cu experiență. Este mult mai 
simplu și mai rațional să pregă
tim cadrele tinere la noi în țară, 
pe lingă oamenii de știință a- 
flați acum în plină putere de 
muncă decît să trimitem peste 
cîțiva ani tineri care să-și pre
gătească doctoratul sau să se 
specializeze în străinătate. Iată 
de ce subliniez că institutul are 
mare nevoie de cadre tinere".

Intr-adevăr, institutul are ne
voie de cadre tinere. El poate o- 
feri o gamă largă de teme unui 
cercetător începînd, de exem
plu, cu studiul poluării atmos
ferei și încheind cu studiul fau
nei sau biodeteriorării materiale
lor arhivistice. Cei trei absol
venți veniți în 1971 au fost, de 
pildă, antrenați imediat la rezol
varea unor teme contractuale, 
încă o precizare se impune : trei 
pătrimi din tinerii specialiști ai 
institutului sînt doctoranzi, unul 
înscriindu-se la doctorat chiar 
la cinci luni după angajare. Este 
o dovadă în plus a competenței, 
sîrguinței și priceperii celor ti
neri.

Din cele de mai sus reiese ca 
absolvenți cu pregătire cores
punzătoare muncii de cercetare 
există. Totuși de ce atît de pu
țini dintre ei ajung aici ? Am în
cercat să găsim răspunsul la 
Ministerul Educației și învăță- 
mîntului — for tutelar al insti
tutului. „Conform normelor lega
le din decembrie 1971 — ne 
spune directorul adjunct al di
recției cercetării științifice — 
Constantin Toma, posturile de 
cercetare sînt plafonate la . un 
numai stabilit pentru fiecare in
stitut în parte. Peste acest nu
măr nu se pot face angajări". 
„Cu toate acestea — ne spunea 
directorul serviciului plan-finan- 
țe. llie • Aliman — situația pe 
care o relatați putea fi evitată 
de Institutul de biologie. Deși 
numărul de posturi este limitat, 
conducerea institutului avea po
sibilitatea sa primească absol
venți pe locurile rămase vacante 
prin pensionarea sau transferul 
unor specialiști".

Pe marginea celor două opinii, 
considerăm ca fiind necesare și 
unele completări. Hotărirea prin 
care se plafonează numărul de 
cercetători a intrat în vigoare de 
trei luni. Situația la care ne re
ferim însă dăinuie de 5 ani. In

■n-au privit înainte
acest interval institutul a apar
ținut atît Academiei cît și Mi
nisterului Educației și Învățămîn
tului. Și dacă cele două foruri 
nu s-au ocupat în suficientă mă
sură de angajarea tinerilor ab
solvenți, cel puțin institutul tre
buia să aibă grijă de acest lu
cru. Că nu s-a întîmplat așa ne-o 
dovedește lipsa cadrelor tinere. 
In 1971, institutul a solicitat trei 
posturi și le-a primit. Numai că 
inițial, ele au fost ocupate pe 
bază de concurs de cadre mai 
vîrstnice. Abia după aceea, ră- 
mînînd alte locuri libere prin 
plecarea unor oameni, au fost 
aduși cei trei absolvenți. (Noroc 
că transferurile au avut loc îna
inte de repartizarea promoției 
1971, altfel nici de data asta nu 
ar fi pătruns tineri aici).

înțelegem că sarcinile insti
tutului sînt mari, că se lucrează 
pe bază de contracte și deci, 
că este mult mai ușor și mai co
mod să angajezi niște oameni 
gata formați, cu experiență. A 
neglija însă recrutarea și forma
rea de cadre tinere, a nu te pre
ocupa permanent de asigurarea 
continuității cercetării, înseam
nă a crea de pe acum, cu bună 
știință, un gol.

Cu atît mai de neînțeles ră
mîne această situație, cu cît la 
Facultatea de biologie a Uni
versității bucureștene pregătirea 
încă din anii de studenție a vii
torilor cercetători se face cu 
toată seriozitatea. „In fiecare 
an — ne spunea prof. univ. 
Nicolae Botnariuc — decanul 
facultății, avem un număr de 
studenți foarte buni, cu aptitu
dini reale pentru cercetarea știin
țifică. In cercurile științifice stu
dențești urmărim formarea unor 
deprinderi necesare muncii d# 
cercetare. Anual, în lunile mar- 
tie-aprilie analizăm în consiliile 
profesorale situația unor studenți 
și îi recomandăm rectoratului 
pentru cercetare sau învățămînt 
superior".

Ce se întîmplă cu aceste re
comandări, cui folosesc ? Răs
punsul este simplu de dat : ni
meni nu ține seama de ele. Ba 
mai mult : la Facultatea de bio
logie situația cadrelor didactice 
tinere este identică cu cea de la 
Institutul de cercetări biologice. 
In 1967 facultății i s-a reparti
zat un singur absolvent. Pînă 
astăzi — deci timp de 5 ani — 
nu a mai fost repartizat nimeni 
aici, deși an de an conducerea 
facultății a solicitat absolvenți. 
„Sînt discipline — preciza conf. 
univ. Ion Ceaușescu, secreta
rul organizației de partid a 
facultății — la care lectorul este 
cea mai mică funcție didactică. 
Preparatori și asistenți nu mai 
există. Sîntem lăsați fără cadrele 
de mîine, fără oameni în lipsa 
cărora Facultatea pur și simplu 
nu are viață". în viitor o parte 
din cadrele didactice vor fi 
pensionate, o serie de profesori 
depășind deja 65 de ani. Cine 
le va lua locul ? Mai mult, în 
anul universitar 1971—1972, sec
ția de biofizică a Facultății de 
fizică va da ultima promoție de 
biofizicieni și totuși Facultatea 
de biologie rămîne la această 
disciplină cu o singură lectoră. 
Cu ce cadre va fi format aici 
colectivul care să inițieze stu
denții într-o disciplină de bază 
a științei modeme ?

Facultatea de biologie, împreu
nă cu rectoratul Universității 
bucureștene și cu Ministerul E- 
ducației și învățămîntului, tre
buie să găsească neîntîrziat so
luțiile de rezolvare a acestor 
probleme. Totodată, preluînd o- 
piniile unor cercetători și cadre 
didactice cu care am discutat 
sugerăm studierea posibilităților 
de a se crea atît la facultate cît 
și la institut, colective de cerce
tare interdisciplinară. Avem în 
vedere cînd propunem acest lu
cru, lipsa matematicienilor, me
dicilor și a altor specialiști de 
care biologia are nevoie în a- 
ceastă perioadă de cercetări 
complexe efectuate la granițele 
dintre științe.

în fiecare an circa 170 de ti
neri părăsesc facultățile de bio
logie ale universităților din țară. 
Mai mult de 40 la sută din a- 
ceștia termină facultatea din 
București. D^că anual măcar cî
țiva — cei mai talentați, cu ap
titudini verificate — dintre absol
venți ar fi îndrumați spre cer
cetare și învățămînt superior, nu 
s-ar ajunge la situații de felul 
celor relatate mai sus. Este foar
te adevărat că învățămîntul de 
cultură generală are nevoie de 
cadre, că necesarul este în acest 
sector în permanentă creștere. 
Dar nu trebuie uitat că și ce
lelalte două domenii — cerce
tarea și învățămîntul superior — 
sînt la fel de importante, că ele 
au un rol determinant pentru 
progresul științei și dispunem de 
tineri deosebit de dotați pentru 
activitatea științifică 1 Trimiterea 
lor la catedrele școlilor medii re
prezintă o risipă intelectuală i- 
nadmisibilă astăzi. Iată de ce 
considerăm că se impun măsuri 
imediate și eficiente în vederea 
rezolvării acestor situații.

(Urmare din vag. I)

sublinierea pe care a ținut s-o 
facă de la tribuna Congresului.

— Dacă-i pe-așa, să-ți vorbesc 
despre cele mai recente profesii 
ale satului.

Sînt condus pe un șantier; da, 
pe un veritabil șantier. Se des
fășoară din plin lucrările de mon
taj final. Aflu că aici va intra în 
funcțiune, peste puțină vreme, 
un obiectiv economic pentru care 
au fost alocate investiții în valoa
re de 17 milioane lei. în culturi 
succesive și forțate, această uni
tate industrială va produce anual 
pînă la 450 tone ciuperci.

— Dar nu va fi unica produc
ție — ține să precizeze inginerul 
șef. Aici „se vor produce" specia
liști. Va fi nevoie de frigotehniști. 
Pentru aceasta, Aristotel Saioc, 
Constantin Palobescu și Florea 
Vobie sînt deja pregătiți. Va fi 
nevoie, de asemenea, de termo- 
centraliști Ion Dogaru este deja 
gata să-și înceapă munca. Pentru 
ocuparea celorlalte posturi aștep
tăm vara, cînd vor absolvi școala 
profesională alți tineri din satul 
nostru. Vezi, noul pătrunde în sat 
— și este firesc ca purtătorii lui 
de cuvînt să fie tocmai tinerii.

Aici, la Stoicănești a devenit o 
tradiție ca tinerii plecați la învă
țătură să se întoarcă în sat. Fie
care reîntoarcere înseamnă o 
nouă profesie, o nouă contribuție

...... imimjin ,

CULTURĂ^

Scurtă consfătuire înaintea zborului.
Foto: SANDU PRUNDEANV

la ridicarea economică a comu
nei. Traian Răduț, Dumitru Știr- 
bu și Marin Ciobanu sînt electri
cieni; Aurică Păunaș și Radu Tu- 
dose manevrează strunguri; Ma
rin Dogaru, Ion Joița și Aurel 
Jugănaru mînuiesc moderne apa
rate de sudură; Tudor Tutunaru 
și Constantin Dogaru sînt spe
cialiști în electrotehnică. Firește, 

Satul de azi
curiozitatea reportericească — și 
poate nu numai aceasta — m-a 
îndemnat să aflu ce anume îi 
determină pe acești tineri să se 
întoarcă în sat, după ce s-au pre
gătit în profesii moderne, căuta
te în mari centre industriale. Se
cretul îl destăinuie tovarășul Stan 
Ghinescu, vicepreședintele coo
perativei agricole :

— N-aș vrea să omit un ele
ment important: dragostea pen
tru locurile natale, pentru oa
menii în mijlocul cărora au cres
cut. Dar esențial rămîne un sin
gur lucru: comuna noastră cu
noaște o puternică dezvoltare. Nu 
exagerez cu nimic vorbindu-vă 
despre industrializarea satului. Aș 
aminti, în primul rînd, zestrea 
noastră tehnică: avem 28 auto

camioane, 6 tractoare (în afara 
celor puse la dispoziție de 
S.M.A.), o macara, 2 cisterne, 2 
excavatoare, peste 50 de electro
motoare. Toate acestea trebuie 
mînuite și întreținute cu pricepe
re. Avem și o unitate de prefa
bricate, unde se realizează gar
duri, dale pentru asfaltat tro
tuarele, fîntîni, stîlpi de iluminat.

Comuna noastră e bogată — sînt 
cunoscute, îndeobște, bunele re
zultate obținute în producția a- 
gricolă — ceea ce ne oferă ca
pacitatea de a ne propune și rea
liza și alte obiective. Șantierul 
viitoarei unități industriale de 
producere a ciupercilor l-ați cu
noscut. Avem în plan și alte con
strucții importante. Notați însă 
un lucru care ne preocupă în 
prezent — și la care ne referim 
întotdeauna cu o deosebită plă
cere : viitoarea față a satului. 
Proiectele sînt gata. Vom con
strui vile pentru cooperatori; la 
alegere — cu unul sau două ni
vele. Vom introduce termoficarea. 
De asemenea, canalizarea. înțele
geți că toate acestea cer specia
liști ca la înălțarea unui oraș.

GLASUL
TINAR AL PATRIEI

Abia s-a încheiat Festivalul 
național al artei studențești de
dicat aniversării semicente
narului U.T.C., pentru ca ecoul 
său să fie preluat cu aceeași vi
goare tinerească de către Con
cursul cultural-artistic al elevi
lor din licee, școli profesionale și 
școli de specializare — instituții 
de învățămînt care în cuprinsul 
lor instruiesc anual peste patru 
milioane de elevi. Duminică am 
luat parte la faza din zona Pi
tești (cei peste 10 000 de elevi, 
artiști amatori s-au întrecut în
tr-un concurs organizat în patru 
centre: Craiova, Pitești, Timi
șoara și Suceava) — oraș trans
format, pentru o zi, într-o mare 
scenă deschisă tuturor elevilor 
veniți din județele Argeș, Ilfov, 
Dîmbovița, Teleorman și muni
cipiul București.

Instituția de învățămînt — 
școala — instruiește elevii în ca
drul unui proces complex de e- 
ducație și le transmite o dată 
cu valorile pozitive ale științei și 
culturii și sentimentele de dra
goste față de patrie și societatea 
noastră socialistă. împreună cu 
drumețiile și taberele de turism 
din munți și de la mare, cu de
tașamentele de muncă patriotică 
de la strînsul spicelor sau sădi- 
tul vomilor primăvara si culesul 
roadelor toamna — Concursul 
cultural-artistic al elevilor face 
parte din același proces educativ 
pe care îl folosește cu succes 
școala pentru a face din elevii de

Noul spital cu 85 de paturi este 
aproape gata. Vom avea aici a- 
paratură modernă; vom avea o 
sală de operații. Și, sîntem si
guri, vom avea și medici.

...Și nu numai medici. La Stoi
cănești vor veni mai mulți profe
sori, mai mulți ingineri, mai mulți 
economiști. Multi dintre cei care 
astăzi se află pe băncile institu

țiilor de învățămînt. Garanția că 
vor veni o oferă intelectualii de 
azi ai comunei. Directorul școlii 
— el însuși, tînăr fiu al acestor 
meleaguri — îmi vorbea despre 
cei 38 de profesori. 29 dintre ei 
s-au născut în comună, au plecat 
la studii, s-au întors. Ceilalți 9 
s-au stabilit definitiv aici, înte- 
meindu-și familii. Contribuția lor 
la propășirea spirituală a satului 
depășește, astfel, granițele obli
gațiilor profesionale. Intre ei și 
oamenii locului sînt vechi și pro
funde legături sufletești. Pretu
tindeni, la școală, la căminul cul
tural, în casele sătenilor, pe stra
dă, prezența lor — tineri cu știin
ță de carte și bogată cultură — 
in viața politică, socială și cultu-

ÎNSEMNĂRI
PE MARGINEA 
CONCURSULUI 

CULTURAL-ARTISTIC 
AL ELEVILOR

astăzi, cetățenii adevărați de 
mîine.

...Cum am putea să evocăm 
mai cuprinzător toate manifestă
rile artistice ce s-au nerinaat o 
întreagă zi pe scenele din Pi
tești ? Elevii au abordat toate ge
nurile artistice de la mari reu
niuni corale, orchestre semisim- 
fonice sau de muzică ușoară, ta
rafuri, balet, cîntece și dansuri 
populare, dramaturgie clasică sau 
originală, la brigăzi artistice de 
agitație sau recitări. Toate au 
fost interpretate cu pasiune, cu 
sinceritate, cu acea „puritate" 
artistică nealterată de rutina și 
manierismul profesionalismului, 
aici ne la locul lui.

Din Ilfov, eleva Petre Sma- 
randa, de la Liceul de îmbu
nătățiri funciare Brănești, a in
terpretat strălucit o creație pro
prie intitulată „Cîntec de lăută 
al cincinalului"; eleva Viorica 
Cuțulescu a recitat poezia Ninei 
Cassian „Balada femeii care și-a 

rală constituie un element de 
bază, puternic, pentru progresul 
și civilizația satului.

...Am consemnat, în finalul că
lătoriei mele la Stoicănești, cu
vintele secretarului comitetului 
de partid și primar al comunei, 
tovarășul Dumitru Prunii, care 
conțin o semnificație aparte:

— Ați văzut cum stau lucruri
le la noi. Ați văzut că avem foar
te mulți tineri specialiști și că ei 
înțeleg să-și facă' datoria așa cum 
se cuvine. Așa cum sublinia în
suși secretarul general al parti
dului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită 
la adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C., arătînd că „socialismul 
și comunismul se construiește, și 
trebuie construit, în toate orașe
le și satele patriei noastre", iar 
pentru aceasta, tinerii „trebuie 
să fie prezenți peste tot". Dar 
datorii avem toți. Și aș vrea 
să rețineți că datoria noa
stră față de ei, de specialiștii 
satului, este mare; noi nu numai 
că ne-o cunoaștem, dar ne stră
duim s-o îndeplinim cu cinste. 
Și cred că modul în care am reu
șit să le asigurăm condiții de via
ță și de muncă cumpănește serios 
în însumi faptul că atunci cînd a- 
ceștia sînt solicitați să se întoar
că în comună, nu șovăie.

pierdut iubitul împărțind „Scîn- 
teia" în ilegalitate ; elevii Liceu
lui „Zinca Golescu" din Pitești 
au realizat un grandios montaj 
literar-coregrafic avînd ca temă 
noua baladă a Argeșului, rîu sor
tit de legendă și de istoria vre
murilor noastre să fie mereu lo
cul de confluență al unor vaste 
activități umane care se redimen- 
sionează epopeic.

Tot din Argeș, elevii liceului 
de matematică și fizică, speciali
zat să furnizeze cadre noului 
centru de calcul și Institutului de 
cercetări nucleare din Pitești au 
prezentat în concurs o briga
dă artistică de agitație, exem
plu al genului; de la Grupul 
școlar „Dimitrie Marinescu" e- 
levii secției de biblioteconomie, 
specializați a deveni activiști cul
turali, au dramatizat după roma
nul lui Zaharia Stancu „Rădăci
nile sînt amare", episoade din 
viața și lupta ilegală a uteciști- 
lor. Piesa s-a bucurat de un deo
sebit succes și peste cîtva timp 
va fi înscrisă și pe afișul unor 
teatre din Capitală și din țară. 
Elevii din municipiul București, 
care au avut cel mai bogat și 
variat program artistic, au mai a- 
dus pe scenă și un veritabil că
luș de cîmpie cules din zona 
Conțeștilor De fapt, Călușul 
Miorița, Geampar alele, muzica 
lui Palestrina, cîntecele de masă 
sau baletul după muzica de 
Saint-Saens au fost piese artistice 
abordate cu același succes de e- 
levii liceelor și școlilor profesio
nale din Capitală. Nici elevii ar
tiști din celelalte județe intrate 
în competiție nu s-au lăsat mai 
prejos. Astfel, liceul din Zimni- 
cea a realizat un ansamblu fol
cloric de datini și obiceiuri le
gate de muncile agricole de pri
măvară : Govia Drăgaica, Lăză- 
rițele. Ca Drăgaica, dansul fe
telor teleormănence, nu știm dacă 
mai există un obicei care să e- 
voce atît de frumos cultivarea 
griului.

„Au venit drăgăicile 
Să reteze spicele..."

Seara, tîrziu, luminile din tea
tre s-au stins, iar coloana cu cele 
peste o sută de mașini a purtat 
pe artiști într-un alai vesel, tine
resc pînă la răscrucea Tîrgoviș- 
tei de unde s-au împărțit spre 
localitățile unde îi așteaptă cla
sele proaspăt văruite, cu tabla 
ștearsă și creta neîncepută, 
indcă de ieri, cei care au 
pe scenă eroi de legendă, 
sozi sau călușari au devenit 
conștiincl yi elevi, schimbînd 
violoncelul ghitara electrică 
cu electros "pU din laboratorul 
de fizică sau sărurile bazice din 
laboratorul de chimie.

Fi- 
fost 
rap- 
acei
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Continuă ofensiva

generalizată a patrioților
sud-vietnamezi DE LA PHENIAN

Ofensiva generalizată a unităților Frontului Național de 
Eliberare continuă în toate regiunile Vietnamului de sud, forța 
sa principală concentrîndu-se însă în ultimele 24 de ere :e 
zona Platourilor înalte, cu precădere în regiunea orașului 
Kontum.

ore in

Pentru interzicerea
și lichidarea armelor

Dezvoltarea 
colaborării
economice 

româno-
iugoslave

TINERETUL LUMII

SALISBURY

In noaptea de luni spre marți 
— a doua noapte consecutiv, — 
baza aeriană de la Danang — 
una dintre cele mai mari baze 
de care dispun S.U.A. în Viet
namul de sud — a fost supusă 
de patrioți unui baraj de arti
lerie. Instalațiile americane din 
zona Muntelui de Marmoră, în 
apropiere de Danang, au fost 
de asemenea bombardate.

In provincia de coastă Binh 
Dinh, care constituie prelungi
rea spre mare a Platourilor 
Înalte, artileria F.N.E. a atacat 
cu mortiere și rachete cartierul 
general permanent al celei de-a 
22-a divizii de infanterie saigo
neze.

Pe frontul An Loc — Saigon 
continuă să aibă loc lupte în 
diverse puncte și se semna
lează că p^trioții au lansat, în 
ultimele 24 de ore, circa 1600 
de proiectile — asupra bazelor 
saigoneze.

un calmgon,. se putea constata 
de suprafață, dar un ofițer pre
zent Ia o reuniune la nivel înalt 
a afirmat că expresia „catastro
fală" a fost folosită pentru a 
califica situația din regiunea 
Platourilor înalte.

In portul Danang, cu cîteva 
zile în urmă, 25 000 de persoane 
— printre care un mare număr 
de studenți și elevi — au luat 
parte la o mare manifestație în 
semn de protest împotriva es
caladării războiului din Vietna
mul de sud de către partea a- 
mericano-saigoneză, exprimîrț- 
du-șî, în același timp, satisfac
ția în legătură cu victoriile ob
ținute de patrioți. Cu acest pri
lej, poliția regimului de la Sai
gon a intervenit cu brutalitate 
folosind împotriva demonstran
ților gaze lacrimogene.

După căderea bazelor Tan 
Canh și Dakto — importante a- 
tît din punct de vedere strate
gic, ca ultimele puncte de apă
rare exterioară a garnizoanei 
saigoneze din Kontum, cît și 
din punct de vedere logistic, — 
agenția ASSOCIATED PRESS 
relatează că la cartierul general 
al armatei americane din Sai-

în cadrul unei conferințe 
de presă organizată luni, la 
New York, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Wald
heim, a reafirmat că O.N.U. 
și organizațiile sale inter
naționale își oferă bunele 
oficii tuturor părților inte
resate în conflictul din Viet
nam, care, a precizat el, 
„poate fi soluționat numai 
pe calea negocierilor".

Confruntări Bundestag
• Moțiune prezentată de opoziție • Declara
țiile cancelarului W. Brandt • Noi luări de po- 

cuziție în favoarea ratificării tratatelor 
U.R.S.S. și Polonia

După cum transmite agenția 
vest-germană de presă D.P.A., 
conducerea fracțiunii U.C.D./ 
U.C.S. din Bundestag s-a pro
nunțat în cursul zilei de 24 a- 
prilie pentru depunerea „unui 
vot constructiv de neîncredere" 
față de cancelarul Willy Brandt 
și desemnarea lui Rainer Bar- 
zel, președintele partidului 
U.C.D., în funcția de cancelar 
Fracțiunea U.C.D./U.C.S. a a- 
doptat recomandarea făcută de 
conducerea sa în cursul unei 
ședințe extraordinare.

Deputății din Bundestag sînt 
chemați să se pronunțe asupra 
moțiunii, prin vot secret și ma
joritate absolută, în cursul zilei 
de joi (la 48 de ore de la înre
gistrarea moțiunii de către bi
roul parlamentului vest-ger
man).

nului și va explica „de ce 
țațele cu Răsăritul trebuie 
fie ratificate" și de ce guvernul 
se află „pe calea justă în poli
tica de reforme și în ce privește 
îmbunătățirea situației econo
mice".

tra
să

Comisia pentru afaceri exter
ne a Bundestagului vest-german 
a aprobat, marți, cu 17 voturi 
pentru și 16 contra tratatele 
semnate de către R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică și 
Polonia și a recomandat ratifi
carea lor de către Bundestag, 
anunță agenția D.P.A.

Poporul coreean a sărbăto
rit ieri cea de-a 40-a ani
versare a creării Armatei 
Populare. încă din primele 
ore ale dimineții, Phenianul 
a cunoscut o animație deose
bită : coloane de locuitori ai 
capitalei se îndreptau din 
toate colțurile orașului către 
Piața „Kim Ir Sen“. pentru a 
urmări parada militară. Pe 
marele platou din fața tribu
nei oficiale s-au adunat sute 
de mii de persoane.

In tribuna centrală au luat 
Ioc Kim Ir Sen, secretarul ge
neral al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri, 
prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, 
președintele F.U.N.K.. care se 
află în vizită oficială în 
R-P.D. Coreeană, Țoi En 
Ghen, președintele Prezidiu
lui Adunării Populare Supre
me. membru al Comitetului 
Politic al C.C., secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, alte persoane oficiale 
coreene.

De asemenea, au luat loc 
în tribuna centrală tovarășul 
Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, conducătorul 
delegației guvernamentale 
militare române, și conducă
tori ai celorlalte delegații mi
litare străine.

Parada militară a fost des
chisă de elevii Academiei 
'Militare „Kim Ir Sen", ur
mați in grupuri compacte de 
unități ale diferitelor arme : 
infanterie, marină, artilerie, 
apărare antiaeriană, tancuri. 
Au defilat apoi gărzile de ti
neret, urmate de detașamen
tele roșii din rîndul munci
torilor și țăranilor, funcțio
narilor, mulți dintre ei parti
cipant la războiul de apăra
re împotriva agresiunii ame
ricane. Asistența a primit cu 
aplauze parada unităților de 
ofițeri din rîndul femeilor.

Parada militară de la Phe
nian a constituit o impresio
nantă manifestare a unității 
poporului coreean în jurul 
conducerii de partid și 
de stat, o demonstrație a pre
gătirii sale de luptă.

de nimicire in masă
Intervenția șefului delegației române

in Comitetul pentru dezarmare

La Palatul Națiunilor din Ge
neva a avut loc marți penultima 
ședință a sesiunii de primăvară 
a Comitetului pentru dezarmare. 
Au luat cuvîntul reprezentanții 
Marii Britanii, Japoniei și Ro
mâniei.

în intervenția sa, șeful delega
ției române, ambasadorul Con
stantin Ene, a arătat că Republi
ca Socialistă România se pro
nunță cu fermitate pentru inter
zicerea tuturor armelor de nimi
cire în masă — nucleare, chimice 
și bacteriologice —, pentru în
cheierea unor acorduri concrete 
care să conducă la reducerea și 
eliminarea definitivă a amenin
țării cu folosirea forței în rela
țiile dintre state, pentru asigu
rarea dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur destinele.

In ansamblul măsurilor vizînd 
interzicerea și lichidarea arme
lor de nimicire în masă, guver
nul român susține cu hotărîre ca 
dezarmării nucleare să i se asi
gure cea mai înaltă prioritate.

Susținem, de aceea, a spus în 
continuare șeful delegației ro
mâne, începerea în comitet a 
unor tratative concrete în ve
derea elaborării unui instrument 
internațional cu forță juridică 
obligatorie și vocație universală, 
care să interzică ferm folosirea 
armelor nucleare și amenința
rea cu folosirea lor. Un aseme
nea instrument internațional — 
a adăugat el — va trebui, în 
concepția noastră, să stabilească 
un cadru juridic, cuprinzînd în 
esență : obligația fermă a pu
terilor nucleare de a nu folosi 
armele nucleare și de a nu ame
nința cu folosirea lor în relațiile 
dintre ele, cît și împotriva sta
telor care nu posedă arme nu
cleare ; garanții ferme pentru 
toate statele că niciodată și în 
nici o împrejurare nu vor fi 
expuse pericolului utilizării ar
melor nucleare sau amenințării 
cu folosirea acestor arme : un 
sistem eficace de garanții în 
privința respectării generale a 
unui atare acord.

Chestiunea garanțiilor de se
curitate pentru statele nepose- 
soare de arme nucleare — care 
a rămas nesoluționată în trata-

în

Cancelarul vest-german Willy 
Brandt a făcut o declarație te
levizată în care s-a referit la 
moțiunea de neîncredere pre
zentată Bundestagului de gru
pul parlamentar U.C.D./U.C.S., 
transmite agenția D.P.A. 
„U.C.D.. a subliniat Brandt, mi
zează, în mod vădit, pe depu
tății care nu se simt legați de 
mandatul primit de la alegă
tori".

Totodată, el a arătat că va 
face în Bundestag o declarație 
în legătură cu activitatea guver-

H. Kissinger
la Moscova

In Republica Federală a Ger
maniei continuă acțiunile oame
nilor muncii în sprijinul ratifi
cării tratatelor semnate cu 
U.R.S.S. și Polonia. Membrii 
conducerii sindicatului metalur- 
giștilor, cel mai puternic sindi
cat din R.F. a Germaniei, au a- 
dresat o scrisoare deschisă de- 
putaților din Bundestag, cerin- 
du-le să se pronunțe pentru ra
tificarea tratatelor.

Un apel similar au adresat 
deputaților din Bundestag, în 
numele celor 10 000 de membri 
ai sindicatelor muncitorilor de 
la serviciile poștale, delegații 
acestora la conferința sindicală 
de la Hanovra.

In cadrul unei adunări a mun
citorilor de la Uzina construc
toare de mașini din orașul Es
sen. participanții au adoptat o 
declarație în care se relevă că 
ratificarea imediată a tratatelor 
semnate cu Uniunea Sovietică 
și Polonia va aduce R.F. a Ger
maniei nu numai securitate, ci 
va contribui, totodată, la dez
voltarea cooperării economice 
dintre R.F.G. și țările socialiste.

în sprijinul Conferinței 
Securității europene

Interviul acordat televiziunii române
de ministrul afacerilor externe al R.P. Polone

Intr-un interviu acordat Tele
viziunii române, Ștefan Olszow
ski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe al R. P. Polo
ne, a arătat că țara sa urmărește 
permanent asigurarea dezvoltării 
pașnice și a colaborării creatoare 
între popoarele din Europa, duce 
o politică consecventă îndreptată 
spre întărirea securității și con
solidarea păcii, precum și spre 
crearea condițiilor pentru o co
laborare internațională reciproc 
avantajoasă în toate domeniile.

„Aportul nostru la realizarea 
acestei viziuni a Europei, a ară
tat ministrul polonez. îl consti
tuie activitatea desfășurată în 
favoarea consolidării realităților 
politico-teritoriale apărute în 
urma înfrîngerii celui de-al 
Ill-lea Reich hitlerist, recunoaș-

Agenția TASS a difuzat un 
comunicat în care se arată că, 
între 20 și 24 aprilie, la Mosco
va, s-a aflat Henry Kissinger, 
asistent al președintelui S.U.A. 
în probleme ale securității na
ționale. El a avut discuții cu 
Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., și cu Andrei 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al Uniunii Sovietice. In 
cursul discuțiilor — desfășurate 
în cadrul pregătirii pentru con
vorbirile ce vor avea loc în mai 
a.c. între președintele Nixon și 
conducătorii sovietici — au fost 
abordate probleme ale relațiilor 
bilaterale, precum și probleme 
internaționale importante.

a„Posturi de radio nedorite
Cyrus Eaton cere suspendarea imediată a tinan 
țării de către S.U.A. a posturilor de radio „Eir 

ropa liberă" și „Libertatea"

țcȘnemu
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ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE: rulează la Patria (orele 10; 
12,30: 15; 17,45; 20,30), Capitol (ore
le 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,30; 21), 
Aurora (orele 9; 11:15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

POLONEZA LUI OGHINZKI : ru
lează la Victoria (orele 9,30; 11,30; 
13,30: 16; 18,30; 20,45).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Lumina (orele 9; 11: 13.15; 
15,45; 18: 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 20). 
Grivixa (orele 9; 12,30; 16; 19,30). 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Luceafărul (orele 
8 30; 11; 13.30; 16: 18.30; 21). Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30: 16,
18,30; 21).

Industriașul american Cyrus 
Eaton 6-a pronunțat pentru eus- 
pendarea definitivă și imediată 
a finanțării de către S.U.A. a 
activității subversive a posturi
lor de radio „Europa liberă" și 
„Libertatea". Intr-o declarație 
adresată Congresului american, 
Eaton a sprijinit poziția lui Wil
liam Fulbright, președintele Co
misiei Senatoriale pentru rela
țiile externe, care a calificat a- 
ceste posturi de radio drept 
„relicve ale războiului rece, care 
trebuie aruncate la lada de gu-

noi a istoriei". W. Fulbright — 
6e arată în declarația lui Eaton 
— are perfectă dreptate cînd 
afirmă că aceste posturi de ra
dio sînt nedorite și, în plus, re
prezintă o povară pentru dola
rul american, aflat deja într-o 
situație grea. S.U.A. trebuie să 
pună capăt prostului obicei de 
a spune restului lumii cum și ce 
să facă. Un lucru bun, pentru 
început, ar fi lichidarea sclero- 
zatelor și costisitoarelor posturi 
de radio „Europa Liberă" și 
„Libertatea".

terii inviolabilității granițelor în 
Europa, printre care și cea de 
pe Odra-Nyssa Luzice, precum și 
a normalizării raporturilor din
tre statele europene". Arătînd, în 
context, că tratatul între Polonia 
și R. F. a Germaniei, împreună 
cu tratatul între Uniunea Sovie
tică și R. F. a Germaniei au con
firmat caracterul definitiv și in
violabil al frontierelor existente 
în Europa, inclusiv a celei de pe 
Odra și Nyssa, ministrul a rele
vat că unica platformă de nor
malizare a raporturilor între Re
publica Populară Polonă și 
R.F.G. poate fi exclusiv tratatul 
semnat in 1970 între cele două 
state.

Ministrul polonez a subliniat 
că țara sa acționează, de ase
menea. în favoarea recunoașterii 
Republicii Democrate Germane, 
în conformitate cu dreptul in
ternațional, ca și pentru primirea 
în Organizația Națiunilor Unite 
și în organismele sale specializa
te a celor două state germane — 
pe baza egalității în drepturi.

Relevînd că declarația din 26 
ianuarie a.c. a Comitetului Po
litic Consultativ al statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia, ai cărei semnatari sînt și 
România și Polonia, vine în în* 
timpinarea tuturor inițiativelor 
constructive privind securitatea 
și colaborarea în Europa, Ștefan 
Olszowski a spus : „Considerăm 
conferința europeană de secu
ritate și colaborare ca un început 
al procesului de construire a u- 
nui nou sistem de securitate eu
ropeană. Conferința poate avea o 
influență eficientă asupra pro
cesului de destindere și de dez
voltare a unei colaborări re
ciproc avantajoase între statele 
europene".

FLOAREA SOARELUI : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16;
18,15: 20.30 — la orele 10 program 
pentru copil).

PRERIA : rulează Ia Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30;
20.45) , Favorit (orele 9,15; 11,30;
13.45: 16; 18,15; 20,30), Feroviar
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

LAMPA LUI ALADIN : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare — Program de docu
mentare, ora 20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15: 20,30), Excelsior (orele 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20,30), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 
20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Ferentari (orele 15.30; 19), 
Popular (orele 15,30; 19).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Me
lodia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 
20,45). Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

tul de neproliferare, cît și _
perioada ce a trecut de Ia intra
rea în vigoare a acestuia — tre
buie să constituie o temă con
cretă a negocierilor asupra de
zarmării. După ce s-a referit la 
însemnătatea acordată de țara 
noastră creării de zone de pace 
și denuclearizate, amintind ini
țiativele românești în acest 
sens, inclusiv inițiativa privind 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, precum și ecoul lor 
pe plan internațional, Constan
tin Ene a exprimat părerea că, 
în aceste circumstanțe favora
bile, Comitetul pentru dezar
mare poate contribui eficient la 
încurajarea și promovarea ini
țiativei statelor interesate în 
consolidarea unor noi zone de
nuclearizate.

Desigur, a afirmat delegatul 
român, stabilirea de zone denu
clearizate presupune, înainte de 
toate, acordul nemijlocit și par
ticiparea directă a statelor din 
regiunile respective. Pe de altă 
parte, o cerință esențială este 
aceea că puterile nucleare să 
garanteze în mod ferm respec
tarea strictă a statutului de de- 
nuclearizare.

La progresul pe calea elimi
nării armelor nucleare ar con
tribui, de asemenea, oprirea 
procesului de perfecționare a 
armamentului atomic prin inter
zicerea experiențelor subterane 
cu arme nucleare.

Vorbitorul a reafirmat punc
tul de Vedere ferm al guver
nului român, potrivit căruia ne
gocierea unor acorduri parțiale, 
cum este și cel privind interzi
cerea armelor chimice — pentru 
a căror realizare România se 
pronunță de asemenea, — nu 
trebuie să impieteze în nîcî un 
fel asupra priorității absolute 
ce se cere acordată dezarmării 
nucleare.

In încheierea cuvintului său, 
delegatul român s-a referit la 
problema îmbunătățirii structu
rii și activității Comitetului pen
tru dezarmare, afirmînd că pro
punerile concrete prezentate 
anterior în acest sens de un 
mare număr de delegații, între 
care și cea a României, trebuie 
privite cu realism și înțelegere 
deplină a situației existente pe 
planul negocierilor de dezarma
re, pornind de la necesitatea că 
orice măsuri preconizate în do
meniul dezarmării, ca și în ori
ce alt domeniu al vieții inter
naționale, trebuie, pentru a fi 
eficiente, să reflecte voința și 
acordul tuturor.

BELGRAD 25 — Corespon
dentul Agerpres, George lones- 
cu, transmite: Intre 21 și 25 
aprilie, a avut loc la Kladovo 
(R.S.F. Iugoslavia) întîlnirea de 
lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă româno- 
îugoslavă de colaborare econo
mică. Delegația română a fost 
condusă de Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă, iar 
delegația iugoslavă de Dușan 
Gligorievici, membru al Con
siliului Executiv Federal al 
R.S.F. 
părții 
mixtă.

Cu acest prilej, s-a examinat 
stadiul tratativelor privind 
principalele acțiuni de colabo-; 
rare și cooperare economică și 
tehnică convenite la sesiunea 
a Vl-a a Comisiei mixte și 
s-au apreciat cu satisfacție re
zultatele obținute, îndeosebi în 
domeniile construcțiilor de ma
șini. electrotehnicii și electro
nicii, energiei electrice, indus
triei chimice.

De asemenea, s-au examinat 
și convenit noi acțiuni de in
teres reciproc menite să con
tribuie la dezvoltarea și adîn- 
cirea în continuare a colabo
rării economice și cooperării în 
producție între cele două țări.

In ce privește schimburile de 
mărfuri dintre cele două țări, 
s-a constatat cu satisfacție că 
acestea se dezvoltă într-un 
ritm susținut. Astfel, în anul 
1971, volumul schimburilor de 
mărfuri a crescut cu aproape 
50 la sută față de realizările 
anului precedent, iar protocolul 
privind schimbul de mărfuri 
pe anul 1972 prevede o majo
rare cu peste 50 la sută față de 
volumul realizat în anul 1971.

Cele două părți în comisie 
au examinat posibilitățile de 
lărgire și diversificare în con
tinuare a schimburilor de măr
furi pentru perioada pînă în 
anul 1975 și au adoptat măsuri 
și recomandări menite să asi
gure realizarea unor creșteri 
susținute în acest domeniu.

Executiv Federal al 
Iugoslavia, președintele 
iugoslave în Comisia

,,APOLLO 16“ în

drum spre Terra
Nava cosmică „Apollo-16" 

se află pe traiectoria tere
stră. Aprinderea motorului 
principal, efectuată marți Ia 
ora 2.15 G.M.T., în partea 
invizibilă a Lunii a reușit, 
nava reluîndu-și și contactul 
prin radio cu Houstonul la 
ora stabilită, respectiv după 
zece minute de la această o- 
perațiune. Cei trei astronaut» 
se află deci pe drumul de 
revenire spre Pămînt, ur- 
mînd să amerizeze în Ocea
nul Pacific joi 27 aprilie, ora 
19.44 G.M.T.

Este posibil ca traiectoria 
navei „Apolo-16" să aibă ne
voie, în cursul zborului spre 
Pămînt, de anumite manevre 
de corectare. Dacă ele vor 
fi necesare, prima este pre
văzută pentru astăzi, la ora 
21,16 G.M.T.

Vacanță neplanificată
Penhru a doua oara în ma-i puțin de șase luni, Universita- 

tea din Salisbury și-a suspendat cursurile ca urmare a frâ- ’ 
mîntârHor studențești. Incidentele au început atunci cînd un 
grup de studenți au organizat în douâ din amfiteatrele uni
versității o „minisesiune' de comunicări pe teme anti-rasiste. 
Rectoratul și apoi autoritățile au reacționat prin interzice
rea manifestării. Cea mai mare parte a studenților au pro
testat împotriva interdicției.

revei demon
strative, care a 
antrenat aproa
pe 800 din cei 
1 000 de stu
denți, oficialită

țile î-au răspuns cu închide
rea pe timp de două săptă- 
mini a universității și ares
tarea a opt studenți impli
cați intr-o așa-numită »>ton- 
tativă de tulburare a ordinii 
publice". Ministrul rhodesian 
al justiției. Hugh Lardner, 
cunoscut ca un adept al mă
surilor „forte" împotriva ori
căror manifestări anti-apar- 
theid, s-a grăbit sâ averti
zeze că „poliția va asigura 
liniștea necesară în incinta 
universității".

De citvă timp, administra
ția rasistă de la Salisbury se 
străduiește să facă „ordi
ne" în universitate, unul din 
principalele centre de opozi
ție ale populației albe față 
de regimul tip apartheid. 
Alunei cînd, în toamna tre
cută, studenții universității 
din Salisbury au organizat 
un șir de demonstrații în
dreptate împotriva introdu
cerii constituției rasiste, gu
vernul Smith a reacționat cu 
brutalitate. Mai multe cadre 
universitare și numeroși stu
denți au fost arestați și con
damnați Ia pedepse privative 
de libertate. Zeci de studenți 
au fost exmatriculați. Două 
facultăți au fost închise „dis
ciplinar", studenții lor fiind 
trimiși în „vacanță forțată" 
timp de trei săptămîni. A 
fost lansat de către autori
tăți avertismentul că se va 
proceda Ia eliminarea defini
tivă din universitate a ori
cărui student care participă 
Ia manifestări „împotriva or- 
dinei și politicii de stat" 
(formulă prin care se subîn
țelege acțiunea împotriva a- 
partheidului). Un comunicat 
al rectoratului anunța atunci 
(in noiembrie 1971) că stu
denții nu vor mai putea be
neficia de burse dacă nu vor 
semna un angajament că vor 
boicota orice manifestări care 
contravin actualei politici ra
siale a autorităților. Tot
odată, forurile de stat făceau 
cunoscută intenția de a re
trage în viitor subvențiile a- 
cordate diferitelor facultăți

dacă decanatele nu vor lua 
măsuri pentru împiedicarea 
manifestărilor antirasiste.

Cum era de așteptat, șirul 
de măsuri represive a primit 
o ripostă viguroasă din par
tea studenților și universita
rilor. Profesorul Robert Mil
ton, decanul facultății de 
drept, și-a exprimat protes
tul împotriva acțiunilor de 
intimidare care, a subliniat 
el, „reprezintă o inadmisibilă 
și periculoasă formă de des
curajare a ideilor democra-' 
tice". La rîndul său. Consi
liul studențesc din Rhodesia 
releva într-o declarație că 
măsurile luate de autorități 
constituie „o negare flagran
tă a libertății de exprimare 
și o răfuială cu acei care n» 
vor să admită structurile ra
siste".

Ultimele două luni au fost 
marcate de o și mai fățișă 
afirmare a opoziției studen
ților față de politica tip a- 
partheid a guvernului Smith. 
Studenții de la universitatea 
din Salisbury au organizat 
cîteva adunări succesive de 
protest anti-rasist și au în
cercat apoi să țină sesiunea 
demonstrativă de comunicări 
(amintită la 
tor rînduri).

Semnalînd 
desfășurări 
german
RUNDSCHAU relevă din ca
pitala rhodesiană că, după 
aprecierea observatorilor a- 
vizați, „mișcarea opoziționis
tă de la universitatea din 
Salisbury constituie cea mai 
mare și mai clară manifesta
re a populației albe împo
triva politicii de apartheid, 
promovată de guvern".

Este evident că amenință
rile, arestările și vacanțele 
neplanificate au toate șanse
le să întărească și mai mult 
mișcarea de protest studen
țească. Cea mai recentă do
vadă : pentru prima oară, 
cei 500 de studenți de la 
Institutul tehnic din Bula
wayo, care nu au participat 
pinâ acum Ia manifestările 
antirasiste, s-au solidarizat 
cu colegii lor de la Univer
sitatea din Salisbury.

începutul ace«-

toate 
ziarul 

FRANKFURTER

aceste 
vest-

P. N.

Plecasem din Cairo la 
miezul nopții, avînd de 
străbătut pînă la Dar es 
Salaam mai mult de ju
mătate din continentul 
african, distanța aeriană 
dintre capitalele egiptea
nă și tanzaniană măsu- 
rind în jur de 5 500 kilo
metri. Primul popas, la 
trei dimineața : aeropor
tul internațional de la 
Khartum. După un alt 
salt prin văzduh, de trei 
ore. iată-ne la Entebbe în 
Uganda, unde pista de a- 
terizare pornește chiar de 
la țărmul „mării“ inte
rioare africane — întin
sul lac Victoria. De la 
Entebbe, aparatul virează 
la stîhga, apropiindu-se 
de Oceanul Indian. pe 
care nu-1 zărim încă. O 
ultimă escală, în capitala 
kenyană Nairobi, răscruce 
de drumuri aeriene a mai 
multor continente, cel 
mai important aeroport 
al Africii Răsăritene. La 
decolare avem prilejul să 
admirăm pentru cîteva 
clipe panorama acestui 
oraș cu înfățișare foarte 
modernă.

Cu Tanzania aveam să 
fac cunoștință pentru pri
ma oară la 7 000 de me
tri altitudine. Peisajul ce 
se derula sub aripile a- 
vionului era același ca 
în Uganda și Kenya : sa
vana. nesfîrșită savană, 
punctată din loc în loc 
de arbori tropicali — 
svelți palmieri și enorm 
de groși boababi. In uni
formitatea peste care 
zburam din zori, am reu-

șit să descifrez prezența 
Tanzaniei abia după ce 
am zărit în dreapta că
ciula turtită, din gheață 
și zăpadă, a celui mai 
înalt pisc african, Kili
manjaro, țîșnind ireal cn 
albeața sa veșnică din 
verdele tot atit de veșnic 
al vegetației înconjură
toare. Peste puțin timp,

pușeală înăbușitoare ca- 
re-ți . astupă respirația. 
Umiditatea aerului trece 
de 90 la sută. După pri
mul șoc, al unei adevă
rate băi de aburi, îți revii 
și peste puțin timp furat 
de splendoarea peisajului 
înconjurător aproape că 
nu mai simți tortura căl
durii umede. Capitala

în care se află portul Dar 
es Salaam, cu un trafic 
anual de 2 milioane de 
tone și la cheiurile că
ruia fac escală navele 
multor linii maritime 
care leagă Europa de Ex
tremul Orient. Mai de
parte de port se întind 
cartierele de locuințe îne
cate și ele in vegetația

SECVENȚE
TANZANIENE

sub noi se vedea imensa 
pînză albastră, cu zeci de 
nuanțe în apropierea țăr
mului, datorate insulelor 
submarine de corali — 
Oceanul Indian.

Pînă la aterizare pla
năm peste multiple plăji 
cu nisip fin, ale capitalei 
tanzaniene, umbrite de 
pălăriile palmierilor ce 
se înșiruiesc de-a lungul 
coastei. Este trecut de 
ora prînzului. Zborul de 
la Cairo pînă la Dar es 
Salaam a durat 13 ore in- 
cluzînd trei escale de cite 
un ceas...

Deși termometrul nu a 
depășit 25 de grade, la 
Dar es Salaam este o ză-

tanzaniană răsfirată pe 
zeci de kilometri în ve
cinătatea plăjilor argintii 
îți apare ca o mare de 
verdeață împodobită cu 
flori de toate culorile. 
Drumul de la aeroport 
spre oraș trece printr-o 
adevărată pădure de co- 
cotieri cu fructele lor cit 
o minge de fotbal agățate 
ciorchini, sub înălțimea 
umbrelei din frunze lungi 
și late. Centrul orașului 
cu blocurile moderne ale 
instituțiilor guvernamen
tale, societăților bancare 
și industriale, hotelurilor 
de lux, se întinde în se
micerc în jurul golfului

luxuriantă din mijlocul 
căreia răzbat trilurile pă
sărilor cu penaj pictural.

Dar es Salaam, ca de 
altfel întreaga Tanzanie, 
s-a dezvoltat mult în anii 
independenței. Ca pretu
tindeni pe continentul a- 
frican, colonialiștii de di
verse naționalități care 
au alternat la dominația 
țării au oprit multe de
cenii in loc mersul isto
riei, ținînd-o într-o crun
tă înapoiere. Majoritatea 
construcțiilor ce Ie întîl- 
nești în capitală sau pro
vincie, întreprinderile in
dustriale, școlile și cele
lalte așezăminte de cui-

tură, atit din Tanzania cît 
și in Zanzibar au fost ri
dicate în ultimii zece ani. 
La 26 aprilie 1964 cînd 
Tanganika și Zanzibarul, 
recent independente, au 
hotărit să-și unească for
țele într-un singur stat, 
Republica Uriită Tanza
nia. ca expresie a nă
zuințelor comune ale 
populației cu multe afi
nități și legături tradițio
nale (insula Zanzibar se 
află doar la 30 km de 
țărmul continental)în 
viața acestei țări s-a des
chis o nouă eră istorică. 
Era pașilor fermi ai pro
pășirii economice, sociale 
și culturale, pe care vi
zitatorul, indiferent de 
durata vizitei, pe aceste 
încîntătoare meleaguri 
are ocazia să o distingă 
de la prima vedere, ger
menii progresului încol
țind și rodind în pofida 
unor greutăți ale creșterii 
și presiunilor exterioare 
ale colonialiștilor și neo- 
colonialiștilor. Poporul ro
mân este legat de poporul 
tanzanian printr-o fruc
tuoasă colaborare și caldă 
prietenie pe care am sim
țit-o 
sului 
lunii 
țară.
mult _____  . _ ...
vizitei întreprinse în Tan
zania de către șeful sta
tului român în decursul 
recentei sale călătorii pe 
continentul african.

în tot timpul popa- 
făcut Ia începutul 
trecute în această 

relații și sentimente 
amplificate în urma

I. CRĂCIUN

CEI... MĂRGĂRITARE — ora 19.30; 
A.R.I.A. (la Sala Palatului) : CON
CERT DE MUZICĂ UȘOARĂ cu 
Sergio Endrigo. Riccardo del Tur
co și Ada Mori — ora 20.

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Glulești (orele 15.45 18;
20,15), Arta (orele 15,30; 18; 20,30.

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,30).

PADUREA PIERDUTĂ : rulea
ză la Pacea (orele 15,45: 18; 20,15), 
Munca (orele 16; 18; 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Dacia (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15: 20.30). Lira (orele 15.30; 18: 
20,15), Floreasca (orele 15,30: 18:
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 18;
20.30) .

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA... ULI-

SE : rulează la Bucegl (orele 15,45; 
18; 20,15).

PIROSMANII ; rulează la Cos
mos (orele 16; 18; 20).

MICUL SCĂLDATOR : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15), 
Vitan (orele 15,30: 17.45; 20), Raho
va (orele 15,30; 18; 20.15).

JUNGLA XANOO : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30). 
MARY POPPINS : rulează la To
mis (orele 9; 12.30; 16; 19,30). Fla
mura (orele 9; 12,30; 16; 19.30).

E. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Progresul (orele 15,30: 
18; 20,15).

ADIO. DOMNULE CHIPS : ru
lează la Volga (orele 9,15; 12; 16; 
19,30).

LOVE STORY : rulează la Vii
torul (orele 15,45; 18; 20,15).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Flacăra (orele 16; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17,45; 20).

GARIBALDI (orele 10; 12; 14),
FRAȚII MAX LA CIRC (orele 16; 
18). TINEREȚEA LUI LINCOLN 
(ora 20.30), rulează la Cinemateca 
„Union".

MIERCURI, 26 APRILIE 1972

Opera Română : PRIMĂVARA — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă:

VÎNT DE LIBERTATE — ora 19,30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (Schitu Măgureanu): RECI
TAL : ORCHESTRA SFINX — ora 
20: Teatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19,30: Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 19,30: (Sala Stu
dio) ; O LUNĂ LA TARĂ — ora 
20; Teatrul Giulești: COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30; Teatrul 
,,C. Tănase" (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICA — ora 19,30: (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19.30: Tea
trul ..I. Vasilescu" : BUCUREȘTI 
VARIETE — ora 19.30; Teatrul „I. 
Creangă" : PINOCCHIO — ora 16; 
Teatrul „Țăndărică" (Sala Victo
ria) : PETER PAN — ora 17; (Sala 
Academiei) : BANDIȚII DIN
KARDEMOMME — ora 15; Ansam
blul i.Rapsodia Română" : GHIO

MIERCURI, 26 APRILIE 1972

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață : Telex. 9,05 Teleglob 
Tanzania. 9,25 Prim-plan : Ionel 
Răducanu — Erou al Muncii So
cialiste. maistru la Uzinele „Elec
tronica". 9,50 Desen animat. 10,00 
Curs de limba franceză — lecția a 
13-a. 10,30 Telecinemateca pentru 
copii și tineret. Istoria unei capo
dopere (IU) : ..Semnul lui Zorro". 
12.05 Telejurnal. 15.30 Teleșcoala. 
Fiziologia Inimii. Triunghiuri, po

ligoane. Egalități, asemănare. 
16.30—17.00 Curs de limba engleză. 
Lecția a 12-a. 17.30 Deschiderea
emisiunii de după-amiază. 17,35 O 
viață pentru o idee : Pavlov (III). 
18.05 Timp și anotimp în agricul
tură. 18.35 Muzica — emisiune de 
actualitate muzicală. 19,00 Efigii li
rice. Versuri inedite în lectura au
torilor. 19.15 Tragerea Pronoexpres. 
19.20 1001 de seri — „Isprăvile lui 
Cin-Cin". 19,30 Telejurnal 20.05 In
terpretul săptămînii ; Tita Bărbu- 
lescu. 20,20 Telecinemateca : Ro
meo si Julietta. Regia Franco 
Zeffirelli. Cu : Olivia Hussey, Leo
nard Whiting, Michale York, John 
McEnery. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pil : Jacek. 20,30 Portativ ’72 — 
revista muzicii ușoare TV. 21.15 A- 
genda. 21,25 Cluburi sportive bucu- 
reștene. 21,45 Salonul de desen și 
gravură 1972. 22,00 Teatru foileton: 
„Mușatinli" — seria a 2_a.
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