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încheierea convorbirilor
între delegația 

Partidului Comunist Român

Prezentarea scrisorilor
de acreditare

și delegația președintelui
Partidului Socialist Francez Consiliului de Stat,

In dezbatere: INTEGRAREA PROFESIONALĂ A TÎNĂRULU

DE UCENICII LA LOCUL DE MUNCA SE OCUPA
MAI MULTE MINISTERE. DAR DE CE SE OCOLEȘTE

ÎNTREBAREA esențiala

Miercuri după-amiază, s-au 
încheiat ’convorbirile între dele
gația Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, și delegația Partidului 
Socialist Francez, condusă de 
Francois Mitterand. prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Fran
cez.

La încheierea convorbirilor au 
luat parte tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.. 
Manea Mănescu. membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, de cor
dialitate.

★
în seara aceleiași zile, tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a oferit un dineu in. 
cinstea delegației Partidului So
cialist Francez, condusă de 
Francois Mitterand. prim-secre- 
tar al Partidului Socialist Fran
cez.

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer. Manea Mă
nescu. Ștefan Voitec, Cornel. 
Burtică, Ștefan Andrei.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, secretarul general 
al- Partidului Comunist Român, 
Nicolae Ceaușescu, și primul se
cretar al Partidului Socialist 
Francez, Francois Mitterand, 
rostit toasturi.
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NICOLAE CEAUSESCU
• Ambasadorul

Republicii India
în ziua de miercuri. 3 maia.c., 

președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe V. K. Ahuja, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii India la București. _

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor, președintele Consiliu
lui de Stat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire

caldă, prietenească, cu ambasah 
dorul Republicii India, V. KJ 
Ahuja.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbiri au partid 
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Au fost, de aseme
nea, prezenți membri ai Amba
sadei Republicii India la Bucu
rești.

CINE4 ÎNDRUMA in întreprindere? Primirea la
Nicolae Ceausescu

• Ambasadorul
Republicii Argentina

Lucru cert, ucenicilor de ’.a 
Uzina de mașini electrice din 
București li se asigură o temei
nică pregătire profesională. O 
demonstrează pe deplin felul in 
care s-au integrai in producție 
absolvenții de pină acum. La a- 
epastă calitate a pregătirii lor 
ș-a ajuns insă pr.r. nerespec- 

T tarea depit în par: . instrucțiu
nilor și reglementărilor privind 
modul de organizare și funcțio
nare a uceniciei la locul d? 
muncă. Este unanim acceptată 
aici ideea că aplicind întocmai 
și fără excepție toate prevede
rile actelor normative in
vigoare. calitatea muncitori
lor calificați prin ucenicia
la locul de muncă ar 
de suferit. Or. fabrica 
îot interesul să-și asigure 
citori cit mai buni în toate me
seriile. nu-și poate permite sâ 
facă concesii la acest capitol.

— Actele normative nu prevăd 
instructori pentru ucenici dar în 
același timp, ucenicia nu poate 
fi concepută fără maiștri-in- 
structori. ne spune tovarășul 
Mihai Vasile. șeful serviciului 
personal - învățăm ini. Este mo
tivul care ne-a determinat să 
introducem de la început 
maiștri-instructori și pentru u- 
cenici. nu numai pentru elevii 
școlilor profesionale, cum pre
văd instrucțiunile. Așa se face că 
in fabrica noastră ucenicii își’ 
însușesc meseria sub suprave
gherea și îndrumarea competen
tă a unor muncitori de înaltă 
calificare, scoși din producție 
special in acest scop. Nu ne con
vine să alimentăm producția cu 
oameni slab pregătiți profesio
nal.

Aceeași rațiune a făcut ca la 
ora actuală în foarte multe în
treprinderi ucenicii la locul de 
muncă să fie îndrumați, totu 
de maiștri instructori. chiar da 
nu li se spune întotdeau: 
așa. (Am întîlnit nu o dată 
razuri cind responsabilii : -j 
instruirea practică a 
lor erau angajați pe cu 
totul alte posturi, pentru că cel 
de instructor nu figura in sche
mă. și trebuia, totuși, găsită o 
soluție). Este un amănunt care 
dovedește importanța pe care o 
acordă întreprinderile acestei 
probleme.

Am amintit doar una din lacu
nele existente în dosarul uceni
ciei la locul de muncă pe care 
întreprinderile sînt nevoite să le 
Rezolve pe cont propriu. Con- 
foi-m unei instrucțiuni a Ministe
rului Educației și învățămîntu- 
lui. încă în vigoare, „ucenicii 
vor fi atașați pe lingă cei mai 
buni muncitori, instruirea lor in- 
trind in obligațiile de muncă ale 
muncitorilor și respectiv maiștri
lor din atelierele sau secțiile unde 
sint repartizați aceștia". Expe
riența a arătat că aplicîndu-se 
întocmai această instrucțiune re
zultatele calificării ajung să fie 
nesatisfăcătoare. De aceea, după 
cum am arătat, instruirea prac
tică a ucenicilor este coordonată 
și controlată nu de maiștri din 
secții al căror timp este în între
gime ocupat cu treburile pro
ducției ci de maiștri instructori. 
Si cum meseria nu se învață pri
vind. acolo unde este posibil, se 
creează ucenicilor condiții de lu
cru efectiv la mașini. Ucenicii 
de Ia matrițerie, de exemplu. în
drumați de maistrul-instructor 
vasile Mihu, au posibilitatea să 
lucreze zilnic la mașini 5—6 ore 
din opt. Coordonatorul de prac
tică ține o evidentă strictă, la zi.

a lucrărilor făcute de ucenici 
avind grijă ca la absolvire fie
care din ei să poată executa ori
ce piesă în haremurile de timp 
și calitate cerute de norme. în 
alte secții, echipe de viitori lă
cătuși sau strungari, se instruiesc 
lucrînd direct in producție sub 
îndrumarea unor mais:ri-in- 
structori. După cum se vede, ne
voile practicii orientează mereu 
ucenicia la loctll de muncă 

materializare unitară

eficace, neținind seama de unele 
instrucțiuni prăfuite, a căror ac
tualizare intirzie nejustificat de 
mult.

Nu se poate spune insă că în
treprinderile au reușit deja să 
clarifice, să rezolve toate pro
blemele rid. »te de această 
formă de calif'.car 
brica de 
din București, 
se caută o 
îmbunătățirea

Republicii 
tovarășul 

mesaj din
Consiliului de Stfct al 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, un____
partea președintelui Republicii 
Argentina, Alejandro Lanusse, 
prin care este invitat să facă o 
vizită oficială în Argentina. In
vitația a fost acceptată cu plă
cere, urmind ca data vizitei să 
fie stabilită ulterior.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbiri au parti
cipat Constantin Stătescu, secre- 
târur Consiliului de Stat, și Cor-» 
neliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe. Au fost, prezenți,’ 
de asemenea, membri ai amba
sadei Republicii Argentina lai 
București.

Miercuri, 3 mai a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a pri
mit pe Juan Carlos Marcelino 
Beltramino care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în calita
te de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Ar
gentina la București.

După solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a a- 
vut o convorbire cordială, prie
tenească. cu ambasadorul Juan 
Carlos Marcelino Beltramino. Cu 
acest prilej, ambasadorul argen
tinian a transmis președintelui

a unor ziariști iugoslaviretice a ucenicilor. Avem de-a 
face din nou cu un capitol la 
care experiența de pînă acum 
obligă întreprinderile să depă
șească prevederile oarecum limi
tate ale actelor normative. Des
pre ce este vorba ?

— Programa școlară prevede 
pentru ucenici 3 luni de teorie și

după-amiaza zilei deIn
miercuri. 3 mai 1972. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Roman, președintele Consiliului 
de Stat, a primit pe Frâne Băr
bieri. redactor-șef al săptămina- 
lului iugoslav Nin. și pe Dra-

R.. . f i. șeful Secției ex-(Continuare in pag. a UI-a)

ucenici

I. MORARU

Alexandru Birsan,

Domnule Președinte, 
Doamnelor și Domnilor,

piese de schimb 
Foto: GH. CUCU

nume cunoscut nu numai în secția sculărie, ci în întreaga Uzină de utilaje 
pentru construcții din București.

mașini 
dt 

soluție 
pregăti r

terne de la aceeași publicație, 
cărora le-a acordat un interviu.

La întrevedere au participat 
tovarășii Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Constantin Mitea. con
silier la Comitetul Central al 
partidului.

pentru I • I

0 zi de care îmi
voi aduce aminte

toată viața

După un an de activitate

CONSILIUL
TINERET MUNCITORESC

• Preocupări •> Stil de muncă

• Direcții de perspectivă

S-au împlinit de curind zece 
ani de cind, undeva 
oraș de munte, cîțiva 
cenți, între care mă 
eu. strîngeam în mîini 
gurare o broșură :
U.T.C Știam să răspundem

intr-un 
adoles- 

aflam și 
cu înfri-
Ctafcutul 

la

J
La cooperativa agricolă din Măgurele, judeful Prahova, zece fete 

deprind meseria de mecanizator....
Foto: GHEORGHE CUCU

orice întrebare, ne pregătisem 
pentru pasul acesta zile și săp- 
tămîni de-a rîndul, dai*  mai păs
tram in mîini statutul — o si
guranță în plus. Emoții !... Emo
ții și pentru cei care se aflau 
deja în adunare, pentru cei care 
cunoșteau de acum hotărirea 
dreaptă a colectivului, dar și 
pentru cei care așteptau încă să 
se găsească față în față, ochi 
în ochi cu aceiași colegi de 
muncă, întruniți pentru a apre
cia dacă merită sau nu calita
tea de utecist.

M-am reîntilnit cu aceleași 
emoții și zilele trecute, cind am 
adresat unor tineri din Bucu
rești următoarele întrebări : „De 
ce vrei să devii utecist ? Prin 
ce te-a hotărit viața și organi
zația U.T.C. la pasul acesta ?“ ; 
întrebări cruciale pentru un tî- 
năr, întrebări care au drept fun
dament însăși viziunea sa des
pre lumea in care va trăi și 
despre locul său în această lu
me. Dincolo de variațiile fi
rești. temperamentale ori profe
sionale, tinerii au spus in esen
ță același lucru, au mărturisit 
același crez, dovedind lucidita
tea și responsabilitatea cu care 
iși concep și își pregătesc vii
torul. Maria Zamfir, in 
de 19 ani, muncitoare la 
prinderea ..Policolor- 
rești, recunoștea : „Am
foarte mult să devin utecistă“. 
Și continua : ..Acum, de cind am 
fost primită, sint. parcă, alt om. 
Nu mă mai simt singură. Știa

Ancheta noastră în județele Suceava 
Covasna, Caraș-Severin, Prahova

virstâ 
între- 
Bucu- 
dorit

AURELIA MUNTEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

în numele guvernului Repu
blicii Socialiste România, vă a- 
dresez un cald salut cu prilejul 
prezenței dv. în țara noastră.

Prin însăși vocația sa, Organi
zația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Știință și Cultură este 
chemată să promoveze legătu
rile culturale între țări și po
poare. să favorizeze o largă cir
culație a tot ceea ce a creat și 
creează mai bun și mai valoros 
umanitatea.

Cultura, ca una dintre moda
litățile specifice de manifestare 
a omului, a avut întotdeauna un 
rol de maximă însemnătate in 
viața societății. Se poate afir
ma că la baza oricărui progres 
uman a stat, in ultimă instanță, 
un act de cultură. In decursul 
timpului, numai prin cultură oa
meni. au reușit să-și cunoască 
condițiile de viață, să înțeleagă 
sensurile existenței lor și să ac
ționeze in direcția progresului, 
a făuririi unui trai mai bun.

In epoca noastră, cind geniul 
uman pătrunde in adincul taine
lor naturii, descoperind și pu- 
nind in valoare nebănuite re
surse. cultura și știința devin 
componente inseparabile ale vie
ții omului, iar răspindirea lor. o 
cerință fundamentală a mersului

sibilitatea să producă mai multe 
valori materiale, să sporească 
bogăția socială.,-.iar cu cit aceas
tă bogăție este mai mare, cu atit 
se creează premise mai priel
nice pentru * progresul ' social, 
pentru statornicirea egalității și 
libertății.

Așa cum demonstrează istoria, 
cultura reprezintă. alături de 
bunăstarea materială, un factor 
de reală importanță al democra
ției. cu a cărei dezvoltare se 
află intr-o strinsă interdepen
dență dialectică. Căci este noto
riu faptul că omul cult, infor
mat. care cunoaște $i înțelege le
gitățile devenirii istorice, poate 
dirija această devenire potrivit 
cerințelor progresului, ceea ce,

pînă la sfirșitul sfirșitului', în
seamnă libertatea în sensul ei 
real de necesitate înțeleasă,

(Continuare in pag. a ll-a)

LUCRĂRILE CELEI DE 
A 6-A CONFERINȚE 
REGIONALE A CO
MISIILOR NAȚIONA
LE EUROPENE PEN

TRU U.N.E.S.C.O.

primul ministru al
por

subliniem inde- 
a culturii ca fac-a.

tor propulsor al forțelor de pro
ducție. de a căror continua dez
voltare depinde, se știe, prospe
ritatea societății in ansamblu.

în fond, cultura, cunoașterea, 
sporind puterea și influența 

ii dau

Israelului, Golda Meir
mu

o— 
po-

T

DACA LE CERI,
ÎȚI FAC Șl PIANE

— Oameni și
Nu l-a început deznădejdea 

sau regretul, așa cum se obișnu
iește în momentele de 
mai ales dacă apar Ia 
carierei.

— Aruncau localnicii 
spre noi. își amintește 
Ștefan Pop, că le dărimam gar
durile și șoproanele, singurele 
construcții in 1967 pe botul de 
deal de deasupra comunei Voi- 
neasa. Chiar unii dintre cei cu 
care lucram se uitau cam pieziș la 
mine, neacînd încredere intr-un 
stagiar. Fluieram ostentativ pe 
platforma Voineșiței. ce trebuia sâ 
devină inima și creierul șantieru
lui. știindu-mă cu 2000000 lei 
in buzunar. Din banii aceștia am 
atacat lucrările pregătitoare — 
defrișări, fundații, drumul. Eram 
„mare", se chema ci am dat 
^IociturO“ ! Mulți stagiari făceau 
ce făceam eu ? Chiar foarte pu
țini, cum aflam din coresponden
ța cu cițica foști colegi și cu 
fosta logodnică.

Iți pregătise lovitura cu minu
ție, cu un oarecare spirit de a- 
ventură, sibian fiind, a urcat pe 
Lotru in sus cind aici nu erau ale 
I.C.H.-ului decît niște rulote și

cumpănă, 
începutul

cu pietre 
inginerul

la Lotru

w. cu ti
nd >d ridîr*  

rp*  tunete de

SCRIITORI 
PE ȘANTIERE

adacțiune. Blocuri, vtle. hoteluri! 
Pe un șantier hidroenergetic ? 
Părea deplasată dorința hu, pen
tru că e lucru știut. acceptat de 
toată lumea : pe un asemenea 
șantier nu încap mofturi, se tră
iește in provizorat, barăcile unt 
barăci, apa caldă e numai in li
ceanul pus la încălzit pe aragaz 
fund. Ei bine, nu! Cei care 
construiseră Bicazul ți Argeșul 
vroiau ca la Lotru numai piatra, 
apa și singurătatea sâ fie asemă
nătoare. In rest..

— Adaosul acesta, schimbarea 
decorului clasic, atunci numai in

/i

»-*  determinat sâ mă hat 
rmăior pentru singurul loc 
zct ia Lotru seriei noastre 
mstrucțu civile". Au fast 

destua cei care făceau glume pe 
mea, cum că pentru o 
nu era nevoie să învăț 

ns. Nu le povestisem la ce 
u ochii deschiși oamenii a- 

ceia abia sosiți în munți : vile cu 
scări interioare, șemineuri și pla
cări de mozaic, hoteluri in stil 
moaCa*.  magazine cu pereții nu
me-. sticlă, piscine și ștranduri, 
skdrfturi ți eliporturi, săli de 
spectacole și pîrtii de bob. slalom, 
săniuțe.

I se potrivea ca o mănușă. Era 
țansa atit de des invocată de 
mulți, răspunsul la întrebarea 
^cum sâ reușești în viață era 
destinul lui.

Foarte tirziu. aveam să-mi dau 
seama ce mare bucurie ii provo
casem acestui om.

Aici nu se vorbește decît des
pre tonele aruncate in baraj, cu 
ciți centimetri a crescut lacul, iar

VALENTIN HOSSU- 
LONGIN

(Continuare in pag. a TV-a)

La invitația pre
ședintelui Consiliu
lui de Miniștri al 
Republici: Socialis
te România. Ion 
Gheorghe Maurer, 
astăzi sosește la 
București. într-o ri- 
zită oficială, primul 
ministru al ’ 
lului. Golda

Născută Ia 
Ia 3 mai 
Golda Meir și-a ur
mat familia în emi
grație în Statele 

1 Unite, la vîrsta de 
8 ani. stabilindu-se 
in localitatea Mil
waukee — unde, 
mai tirziu, a frec
ventat și cursurile 
unui institut peda
gogic. In anul 1921. 
împreună cu soțul 
său. a plecat în Pa
lestina.

Golda Meir și-a început ca
riera politică în 1928, cînd sin
dicatul muncitorilor evrei din 
Palestina i-a propus postul de se
cretar general al Consiliului 
muncitoresc al femeilor; în ca
drul mișcării sindicale a activat 
vreme de 25 de ani.

După crearea statului Israel în
1948, Golda Meir a îndeplinit 
în cadrul guvernelor care s-au 
succedat diferite sarcini. In vara 
aceluiași an. ea a fost numită 
reprezentant diplomatic al Israe
lului la Moscova, exercitind a- 
ceastă funcție pînă în aprilie
1949. Apoi, Golda Meir a fost 
numită ministru al muncii și al # 
asigurărilor sociale, funcții pe 
care le-a deținut pînă în aprilie 
1952. Intre anii 1952 și 1954, ea
a ocupat funcția de ministru al 
muncii. Din 1956 pînă în 1966, 
Golda Meir a condus Ministerul 
Afacerilor Externe : în această 
calitate, ea a fost șefa delegației

Israe- 
Meir. 
Kiev, 
1S98.

Israelului la numeroase 
ale Adunării Generale a 
zației Națiunilor Unite. 

Personalitate marcantă 
tidului „Mapai“, Golda

sesiuni 
Organi-

a Par- 
-------  „--- - , Meir a 
deținut, în perioada 1966—1968. 
funcția de secretar general al 
partidului. La 17 martie 1969, 
după decesul lui Levi Eshkol, 
Golda Meir a fost aleasă în 
funcția de prim-miriistru al Is
raelului, funcție pe care o de
ține de atunci fără întrerupere.

Opinia publică din țara noas
tră salută vizita premierului 
Golda Meir ca o expresie a re
lațiilor dintre Republica Socia
listă România și Israel, relații 
stabilite pe baza respectării prin
cipiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc, în spiritul coexistenței 
pașnice între state cu orînduiri 
sociale diferite.
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LA BUCUREȘTI A ÎNCEPUT

A 6-a Conferință regională 
a Comisiilor naționale europene 

pentru U. N.E.S. C.O.
La București a început, mi

ercuri dimineața, a 6-a Confe
rință regională a Comisiilor 
naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O.

Această manifestare continuă 
seria întîlnirilor de acest fel 
desfășurate, pînă acum, la Aix- 
en-Provence, Dubrovnik, Taor
mina, Sofia și Monaco. Ca și re
uniunile precedente, actuala 
conferință oferă celor întruniți 
la masa dezbaterilor posibilitatea 
unui schimb deschis de opinii și 
idei, unei confruntări rodnice, 
constructive, a punctelor de ve
dere în probleme privind dez
voltarea cooperării europene pe 
tărîmul educației, științei și cul
turii, în folosul păcii și progre
sului pe continentul nostru.

Conferința de la București își 
propune să examineze posibili
tățile existente în vederea in
tensificării și diversificării con
lucrării în domeniile care țin 
de competența U.N.E.S.C.O., sa 
examineze cele mai eficiente căi 
și mijloace menite să ridice, pe 
o treaptă superioară, participa
rea comisiilor naționale euro
pene pentru U.N.E.S.C.O. la pre
gătirea și realizarea programu
lui general al Organizației, la 
înfăptuirea marilor obiective ale 
U.N.E.S.C.O., la instaurarea u- 
nui climat de securitate, destin
dere și largă colaborare în Eu
ropa, în întreaga lume.

La ședința inaugurală au par
ticipat tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri, Mircea Malița, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

CUVÎNTUL DE S.UIIT ADRESAT
DE TOVARĂȘUL ION lilIEIIItlilIE MAURER

(Urmare din pag. 1)
Observăm, în aceeași succe

siune de idei, că de-a lungul 
vremii, cultura s-a dovedit un 
factor de dezvoltare a simțămîn- 
tului de solidaritate umană. Pre
cum se știe, valorile spirituale 
au circulat întotdeauna, fapt pe 
deplin atestat de influența pe 
care au exercitat-o reciproc 
centrele de civilizație. Favori- 
zînd schimbul de valori spiri
tuale și, prin aceasta, cunoaște
rea reciprocă, cultura a stimulat 
și stimulează apropierea po
poarelor, dorința lor de coope
rare pe multiple planuri.

Este indiscutabil că numai 
prin răspîndirea largă a culturii 
și valorificarea ei în practica e- 
conomico-socială, în condițiile 
dezvoltării cooperării internațio
nale își pot găsi solutionarea 
problemele majore care con
fruntă astăzi omenirea ca, bu
năoară, înlăturarea subdezvol
tării și a consecințelor ei — foa
metea și analfabetismul — ca să 
le amintim doar pe oele mai im
portante, combaterea poluării 
mediului înconjurător, politica 
demografică ș.a.

Revoluția științifico-tehnică 
contemporană face posibilă di
fuzarea culturii cu ajutorul u-

Delegația Partidului 
Socialist Francez a vizitat
județele Neamț și Bacău

Delegația Partidului Socialist 
Francez, condusă de Francois 
Mitterrand, prim-secretar al 
partidului, aflată în vizită în 
țara noastră, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, însoțită de 
tovarășul Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., a fost., 
miercuri, oaspete al chimiștilor 
de pe platforma industrială de 
la Săvinești. La sosire, oaspeții 
au fost salutați de tovarășul 
Ștefan Boboș, prim-secretar al 
Comitetului județean Neamț al 
P.C.R., președintele Consiliului

Vizita soliei președintelui Republicii Peru 

in țara noastră
în cursul dimineții de 

miercuri, soția președintelui Re
publicii Peru. Maria Consuelo 
Gonzales de Velasco, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au făcut o vi
zită la Palatul Pionierilor din 
Capitală.

Au luat parte Juan Velasco 
Gonzales, fiul președintelui pe
ruan, și Margarita Arbului de 
Tantalean. soția ministrului in
dustriei peștelui din Peru, pre
cum și Maria Mănescu, Tamara 
Dobrin. vicepreședinte al Consi
liului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Mircea Nico- 
laescu, ambasadorul României 
în Peru, cu soția, Mariano Pa- 
gador Puente, ambasadorul Re
publicii Peru la București, eu 
soția.

La sosire, în numele celor a- 
proape două milioane de mem

Ion Brad, vicepreședinte al Con
siliului Culturii și Educației So
cialiste, Miron Nicolescu, pre
ședintele Academiei Republicii 
Socialiste România. •

Au fost de față șefi de misi
uni diplomatice acreditați la 
București, precum și atașați 
culturali ai unor ambasade din 
Capitala țării noastre.

Ședința a fost deschisă de pre
ședintele Comisiei naționale ro
mâne pentru U.N.E.S.C.O., prof, 
univ. dr. docent Jean Livescu, 
care a salutat pe cei prezenți și 
le-a urat succes în desfășurarea 
lucrărilor.

Președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
a adresat, apoi, în numele gu
vernului român, un cuvînt de 
salut Conferinței.

Cuvîntarea a fost urmărită cu 
atenție, primită cu interes și 
subliniată cu aplauze de întreaga 
asistență.

Directorul general adjunct al 
U.N.E.S.C.O., John Fobes, a 
mulțumit, în numele participan- 
ților, președintelui Consiliului 
de Miniștri al României pentru 
mesajul transmis, pentru aten
ția pe care guvernul român o a- 
cordă Conferinței, subliniind, In 
acest context, aportul însemnat 
al țării noastre la acțiunile 
U.N.E.S.C.O.. la extinderea co
laborării internaționale, a schim
bului de valori științifice și cul
turale dintre popoarele lumii.

în prima ședință plenară de 
lucru au fost aprobate ordinea 
de zi și regulamentul intern de 
funcționare.

Reafirmînd poziția de prin
cipiu a țării noastre eu pri

nor mijloace de comunicație 
mereu mai numeroase și mai 
perfecționate. Dar acest fapt este 
departe de a fi suficient. Lumea 
resimte tot mai acut necesita
tea organizării circulației valo
rilor spirituale. Este limpede că 
prin intermediul organizării, 
cultura își amplifică forța de 
pătrundere, capacitatea de a ac
celera progresul general.

Tocmai în această perspectivă 
ne apare întreaga însemnătate a 
activității U.N.E.S.C.O., pe care 
guvernul român a salutat-o și a 
sprijinit-o în permanență. își 
află și aici o expresie elocven
tă atașamentul României socia
liste față de dezvoltarea cultu
rii și de cooperarea culturală in
ternațională, ca o coordonată 
majoră a politicii sale interne 
și externe.

In acest context, importanța 
celei de-a Vl-a Conferințe re
gionale a Comisiilor naționale 
europene pentru U.N.E.S.C.O., 
care se întrunește la București 
la invitația Comisiei naționale 
române, nu scapă nimănui. Prin 
recomandările pe care le va a- 
dopta. Conferința va putea nu 
numai să reafirme conștiința ne
cesității cooperării europene, 
dar și, mai cu seamă, să identi- 

popular județean. Membrii de
legației au vizitat instalațiile de 
melană. relon și caprolactamă, 
precum și laboratoarele de cer
cetare științifică de la Uzina de 
fire și fibre sintetice, intere- 
sîndu-se de tehnologiile de fa
bricație. de condițiile de muncă 
și de viață ale salariaților a- 
cestei mari unități industriale.

In continuare, oaspeții au fă
cut o vizită la sediul Comite
tului județean Bacău al P.C.R., 
unde au avut o convorbire cu 
tovarășul Gheorghe Roșu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean și cu activiști de partid și 
de stat.

bri ai Organizației Pionierilor 
din România, o fetiță rostește o 
caldă urare de bun venit. Vir- 
giliu Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, a făcut apoi 
o scurtă prezentare a mișcării 
pionierești, a activităților va
riate care se desfășoară în acest, 
palat al tinereții. In continuare 
au fost vizitate expoziția expe
dițiilor „Cutezătorii", vie ilus
trare a rezultatelor obținute a- 
nul trecut în itinerariile lor prin 
țară de oele 200 de echipaje pio- 
rfierești, precum și cercul de 
broderii și cusături artistice, și 
cel de balet.

Soția președintelui Republicii 
Peru, Maria Consuelo Gonzales 
de Velasco, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au făcut apoi o vizi
tă la Consiliul Național al Fe
meilor, 

vire la recunoașterea din 
punct de vedere a dreptu
lui internațional a R. D. Ger
mane, stat european suze
ran și independent, repre
zentantul român și-a exprimat 
speranța că R. D. Germană va 
deveni cit mai curînd membră 
a U.N.E.S.C.O. și va pârtiei-' 
pa cu drepturi depline la ac
tivitatea acestei Organizații, 
în context, el și-a exprimat 
regretul că R.D. Germană nu 
poate participa la această 
reuniune. Poziția delegației ro
mâne a fost sprijinită de dele
gațiile altor țări socialiste eu
ropene participante la confe
rință.

Conferința a ales ca preșe
dinte pe Jean Livescu, pre
ședintele Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O.

Conferința a hotărît constitui
rea a două comisii de lucru. Una 
este însărcinată cu dezbaterea 
problemei „Contribuția comisii
lor naționale la dezvoltarea co
operării europene în domeniile 
educației, științei, culturii și in
formației", avînd ca președinte 
pe reprezentantul Poloniei, Eu
genia Krassowska. iar ca vice
președinte pe Jean Baugniet 
(Belgia) și ca raportor pe Tho
mas Keller (R. F. a Germaniei). 
Cealaltă comisie dezbate proble
ma „Participarea comisiilor na
ționale la pregătirea, realizarea 
și evaluarea programului 
U.N.E.S.C.O.“ și are ca președin
te pe Jean Thomas (Franța), ca 
vicepreședinte pe J. Den Hollan
der (Olanda), iar ca raportor pe 
Ksenija Gacinovic (Iugoslavia).

Lucrările conferinței continuă.

fice noi căi și mijloace capa
bile să intensifice cooperarea 
culturală. Cu un astfel de pro
gram de cooperare. U.N.E.S.C.O. 
va aduce neîndoielnic o contri
buție substanțială la dezvoltarea 
culturală a națiunilor europene, 
la stimularea relațiilor și schim
burilor culturale și științifice, 
la promovarea acelui dialog 
uman fără de care nimic nu 
poate dăinui cu adevărat.

Desigur, colaborarea europea
nă este folositoare nu numai 
popoarelor europene, dar și re
lațiilor multiple de conlucrare 
între continentul nostru și cele
lalte regiuni ale lumii. In acest 
spirit, România este profund in
teresată de activitatea desfășu
rată de U.N.E.S.C.O., a cărei 
expresie marcantă o oonstituie 
și această Conferință.

Adresez ca atare, în numele 
guvernului român, sincere urări 
de succes lucrărilor dv.. cu spe
ranța că cea de-a Vl-a Con
ferință regională a Comisii
lor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O. va deschide noi 
perspective de cooperare cultu
rală internațională. în folosul 
tuturor țărilor europene, și va 
sluji cauza progresului și a pă
cii in lume.

La Complexul expozițional 
din Piața Scînteii s-a deschis, 
miercuri dimineața Expoziția 
internațională de echipamente 
pentru industria de petrol, chi
mie, materiale plastice și cau
ciuc, organizată de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste 
România și Ministerul Industri
ei Chimice.

Manifestare economică inter
națională de prestigiu, expo
ziția reunește circa 150 de firme 
din Anglia, Austria, Cehoslova
cia, Danemarca, Elveția, Franța, 
R. F. a Germaniei. Italia, Olan
da, Polonia. România, Statele 
Unite ale Americii, Suedia. Un
garia.

După festivitatea de inaugu
rare, a fost vizitată expoziția. 
Pe o suprafață de peste 14 OQO 
mp sînt prezentate mii de expo
nate, într-o gamă variată de e- 
chipamente, mașini și utilaje, 
folosite în aceste sectoare in
dustriale.

Expoziția rămîne deschisă 
pînă la 12 mai, oferind un ca
dru propice tratativelor econo
mice și tranzacțiilor comerciale, 
între firmele participante, pre
cum și unor manifestări me
nite să faciliteze un larg schimb 
de cunoștințe de specialitate în 
domeniul industriei construc
toare de mașini, chimică și pe
trolieră.

Miercuri a sosit la București 
un colectiv de actori ai Centru
lui japonez al teatrului tînăr, în 
frunte cu directorul acestei ins
tituții, Akirta Wakabayashi.

Artiștii niponi vor prezenta 
în zilele de 5 și 6 mai, pe scena 
Teatrului de comedie din Capi
tală un spectacol în stilul tradi
țional japonez (Kabuki), prelu
crare a piesei „Sire Halewyn*  
de Michel de Ghelderode.

• PUGILIȘTII români vor parti
cipa în curînd la o importan
tă competiție internațională : 
Balcaniada, care constituie un 
nou și util prilej de verifi
care in vederea alcătuirii e- 
chipei pentru Jocurile Olimpice de 
la Miinchen.

întrecerile Balcaniadei de box 
vor aveă loc între 15 și 20 mal la 
Ankara și vor reuni pe cei mai 
buni pugiliști din Grecia, Iugosla
via, Bulgaria, România și Turcia. 
Federația noastră de specialitate a 
selecționat următoarea echipă în 
ordinea celor 11 categorii (de la 
semimuscă la grea) : Mihai Aurel, 
Constantin Gruiescu, Adrian Mo- 
raru, Gabriel Pometcu, Vasile An- 
toniu, Calistrat Cuțov. Alexandru 
Popa. Ion Gydrfi, Alee Năstac, 
Horst Stumpf și Anghel Iancu. A- 
cesta din urmă îl înlocuiește pe Ion 
Alexe, campionul țării, care ur
mează să participe la un turneu 
internațional, în R. F. a Germaniei.

gurare semnată de unul din 
părinți pentru elevi în vlrstă 
de pînă la 14 ani, sau chiar 
de elevi dacă au împlinit 
virata de 16 ani. ori sînt în

CRONICA
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Coriolan Atanasiu 
a fost eliberat din funcția de 
șef al Protocolului de stat de pe 
lîngă Consiliul de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

Prin același decret, in funcția 
de șef al Protocolului de stat, de 
pe lingă Consiliul de Stat al Re
publicii Socialiste România, cu 
rangul de ambasador, a fost 
numit tovarășul Ștefan Birlea.

CLASAMENTUL

ETAPA VIITOARE

Diviziei naționale A
L U.T.A. 23 12 7 4 42—19 31
2. F.C. Argeș 23 15 0 8 38—29 30
3. „U“ Cluj 23 13 3 7 34-22 29
4. S.C. Bacău 23 12 4 7 36—27 28
5. A.S.A. 23 10 7 6 25—21 27
6. St. roșu 23 10 6 7 27—16 26
7. „U“ Craiova 23 9 5 9 28—27 23
8. Rapid 23 10 3 10 28—28 23
9. Jiul 23 9 5 9 21—26 23

10. Steaua 23 8 6 9 28—21 22
11. Dinamo 22 8 5 9 29—27 21
12. Farul 22 7 6 9 20—29 20
13. Petrolul 23 7 6 10 12—28 20
14. Politehnica 23 5 8 10 24—33 18
15. C.F.R. 23 4 7 12 18—32 15
16. Crișul 23 2 6 15 10—35 10

Steaua — S.C. Bacău; C.F.R. — 
Crișul; Politehnica — Rapid; Jiul— 
Farul ; U.T.A. — Dinamo; F.C. 
Argeș — „U“ Cluj; St. roșu — 
Univ. Craiova; Petrolul — A.S.A*

DIAGRAMA ETAPEI

U.T.A. — ST. ROȘU — 2—0 
(1—0) ; Meci interesant, în 
care gazdele au fost „vioara 
întîi“, stopînd pe unul din pre- 
tedenții la șefia clasamentului. 
Brașovenii s-au mulțumit cu 
„rolul“ oferit de textiliști fără 
a mai încerca, așa cum au fă
cut altă dată, răsturnarea „ca
rului mare“. Au înscris Axente 
(min. 29) și Petescu (min. 63).

RAPID—STEAUA 2—1 (2—0) : 
Feroviarii reușesc să-și apro
pie victoria, după o partidă 
oarecum echilibrată, în care 
prima repriză și jumătate din 
a doua au oferit un fotbal di
namic, de calitate. Autorii go
lurilor Neagu (min. 3), după o 
frumoasă combinație cu Marin 
Stelian, Pop (min. 22), cu lar
gul concurs al apărătorilor mi
litari și Ștefănescu (min. 58).

PETROLUL — F. C. Argeș
1— 2 (1—1) : După un început 
furtunos, în care reușesc des
chiderea scorului prin Grozea 
(min. 10), petroliștii pierd ca
dența, atacurile lor consumîn- 
du-se în van și oferind aâtfel 
posibilitatea marelui absent de 
la Budapesta, Dobrin, să-și 
facă simțită prezența la Plo
iești, prin cele două goluri în
scrise în contul echipei sale în 
minutele 31 și 90.

JIUL — POLITEHNICA 2—0 
(1—0) : Dacă pînă spre sfîrși- 
tul primei reprize studenții ie
șeni mai sperau într-un meci 
egal, golul lui Stoian (min. 40) 
și apoi al lui Urmeș (min. 52) 
au spulberat orice „gînduri în
drăznețe" și astfel ,,Poli“ nu 
reușește desprinderea de „co
legii de suferință" din zona a- 
mară a clasamentului.

„U“ Cluj — C.F.R. 1—0 (0—0): 
După 77 minute de joc fără 
istoric, ce păreau „regizate", 
studenții și-au „înfundat" co- 
orășenii, tăindu-le craca de 
sub picioare prin unicul gol al 
partidei, înscris de Munteanu.

UNIV. CRAIOVA — A.S.A.
2— 0 (2—0) : O victorie clară, 
tranșată în primele 45 de mi
nute. Oblemenco și-a apărat 
cartea de vizită din clasamen
tul golgeterilor prin golul mar
cat în minutul 17, iar Donose 
a rotunjit scorul stabilind re
zultatul final (min. 36).

CRIȘUL — S. C. Bacău 1—2 
(1—1) : Orădenii au trecut la 
un pas de o victorie platonică, 
„providența" opunîndu-se și de 
astă dată prin „reprezentantul" 
său. pre nume Pană, care a 
reușit să egaleze golul înscris 
de Darăban, pentru localnici, 
și apoi să „puncteze" decisiv, 
relansîndu-și echipa pe urme
le „bătrînei doamne".

s. u.

A apa rut revista 
„TINARUL LENINIST" 

nr. 4 — 1972 
DIN SUMAR :

Petru Pinzaru: „Celebrarea 
viitorului" ; Ovidiu Bădina : 
„Gîndire creatoare, dezbateri 
fructuoase" ; Nicolae S. Dumi
tru : „Sensibilitate umanistă și 
fermitate revoluționară".

In cadrul rubricii „Univers 
uman" semnează Alexandru 
Piru și Aculin Cazacu. Mai no
tăm două anchete de opinii : 
„Tineretul și integrarea socială" 
și „Contemporan cu idealurile 
timpului tău".

Revista mai cuprinde rubrici
le : Itinerar eroic („Cotidianul 
devine istorie", „1 Mai în tra
diția mișcării revoluționare de 
tineret", „Leonte Filipescu", „50 
de ani tn 400 de file") ; Timpul 
cunoașterii și Meridian.

I ASIGURAREA ELEVILOR |
i
I

i
i
I

I
I
I
i
I
i

Se adresează elevilor care 
frecventează cursurile de zi 
ale unei școli sau ale unui 
liceu. Se poate încheia în 
baza unei declarații de asi

xxni: Confirmări și decepții

Fază de gol la poarta lui Coman Foto : PAVEL TAN JALA

CUGINDULLA 14MAI
Impresionantă primirea făcută de public in

ternaționalilor, ieri, pe stadionul „23 August". 
Răducanu, Dumitru, Sătmăreanu, Lupescu, Ior- 
dănescu, au simțit și mai viu, mai vibrant apre
cierea și dragostea ce le-o poartă suporterii 
pentru rezultatul bun realizat pe Nepstadion. 
Spectatorii aveau, apoi, să urmărească una din
tre partidele bune ale campionatului, care s-a 
ridicat la nivelul tradiționalelor derby-uri in 
care au fost angajate, de multe ori, cele două 
echipe. De data aceasta cei care au avut cîștig 
de cauză au fost rapidiștii. Ei au jucat mai 
bine, au combinat frumos, au stăpînit mingea și 
terenul, au creat acțiuni și faze dinamice, spec
taculoase la poarta apărată de Coman. Nu vreau 
să greșesc, dar dacă evoluția giuleștenilor ar 
fi fost la fel ca pînă prin minutul 60, aș fi a- 
firmat fără nici o reticență că Rapidul a făcut 
cel mai bun meci din actualul campionat. Dar 
a venit partea finală, cînd. prof ițind de delă
sarea prematură a Rapidului, Steaua și-a regru
pat forțele și a început să atace periculos, reu
șind. ca o consecință a echilibrării jocului și a 
înviorării ofensivei, să reducă din handicap prin 
Ștefănescu. Acesta șutează puternic, balonul in
tră în plasă sub privirile cam îngăduitoare ale 
lui Răducanu care a avut un gest reflex — din 
prea multă siguranță, oare ? — cam întîrziat. 
Dar dincolo de ocaziile de gol ratate și de-o 
parte și de cealaltă, rezultatul mi se pare echi
tabil. Din nou Dumitru ne-a delectat cu jocul 
Iui inteligent, cu pasele acelea lungi în care 
mingea ia traiectorii atît de ciudate și ajunge 
cu atîta precizie la țintă ; el reușește să tran
smită chiar și publicului uriașa lui plăcere cu 
care joacă fotbal. In nota obișnuită — adică 
bine, așa cum au jucat în ultimul timp — au 
evoluat Lupescu, Sătmăreanu, Pop, Vigu, Co- 
drea. Angelescu, Iordănescu, Marin Stelian și. 
bineînțeles, cei doi portari. Neagu, în sfîrșit, a 
spart „ghinionul" după atîta vreme, reușind să 
înscrie un gol splendid dintr-o pasă ideală a 
lui Marin Stelian. Să sperăm că după acest gol 
și după încrederea arătată de Angelo Niculescu, 
va deveni atacantul periculos și eficace pe care 
să și-l dorească, cu invidie, orice echipă. Cam 
nesigur și echivoc — uneori a fluierat cu prea 
mare întîrziere — arbitrajul Iui Vasile Dumi
trescu, la o partidă care nu i-a ridicat probleme 
deosebite.

Etapa, desfășurată sub imboldul tonic al 
draw-ului obținut de naționala noastră la Buda
pesta, a avut cîteva elemente inedite. După o 
absență destul de lungă, Boc reintră în formație 
și prin jocul lui, deși pindit în unele momente 
de nesiguranță, promite o reintegrare rapidă și 
dacă mingea l-a derutat uneori la loviturile cu 
capul, în schimb, în jocul de intercepție a avut 
cîteva frumoase reușite. De la Craiova ni s-a

adus vestea că victoria gazdelor, semnată de 
Oblemenco, și întărită de Donose coincide și cu 
o performanță ce onorează și dă strălucire cărții 
de vizită a oricărui fotbalist. Oblemenco, ac
tualul golgeter, a marcat cel de-al 90-lea gol î» 
activitatea, în cariera sa la echipa din Bănie. 
Dobrin, marele absent de la Budapesta, a mar
cat două goluri, făeîndu-și o reintrare de zile 
mari. Angelo Niculescu s-a dus, la Ploiești, a- 
nume să-1 vadă și piteșteanui I-a oferit un ar
gument concret și concludent. Se știe, selec
ționerul nu operează schimbări în formația care 
joacă bine și obține un rezultat bun, mai ales 
în deplasare. Dobrin n-a făcut decît să-i creeze 
o primă dilemă.

Etapa nu înregistrează nici un meci nul. dar 
în schimb ne oferă două victorii în deplasare, 
obținute de S.C. Bacău, la Oradea, și F.C. Ar
geș, la Ploiești — care, judecind obiectiv, nu 
sînt surprize. Schimbări nu s-au produs, nici în 
partea superioară, nici în subsolul clasamentu
lui : cele trei echipe fruntașe — U.T.A., F.C. 
Argeș și „U" Cluj — au obținut victorii și se 
mențin în frunte Ia o diferență de cîte un punct 
ceea ce anunță că lupta pentru titlu va rămîne, 
în continuare pasionantă și deschisă mai 
ales în condițiile în care toate pretendentele — 
inclusiv S.C. Bacău care se află la 3 puncte de 
lider — cîștigă cu dezinvoltură în deplasare, 
încurcînd orice calcule. Mai de multă vreme 
Crișul nu mai spera nimic ; e rîndul, acum, a 
feroviarilor clujeni să-și vadă visurile aproape 
năruite. Dacă studenții de pe Someș se arătau 
mai gentili cu ei — că, deh, trăiesc în același 
oraș, se întîlnesc zi de zi pe strada Horea — în 
condițiile în oare a pierdut Petrolul și Politeh
nica înregistrează eșec după eșec, mai că mai 
puteau fi reaprinse speranțele. Dar cine știe, 
poate că „elevii" lui Gil Mărdărescu și-au pro
pus să joace Ia anul în divizia B și noi nu știm 
nimic ?

Seisme mai serioase s-au produs la mijlocul ! 
clasamentului. Băcăoanii urcă de pe locul 6 pe 
4, Rapidul doar o treaptă (9—8), craiovenii fac 
un salt spectaculos, de pe poziția a zecea, pe a 
șaptea, iar Jiul de pe locul 11 pe 9, în vreme 
ce Steaua coboară vertiginos trei trepte ; de la 
locul 7 pe 10.

Și-acum, din nou pauză. Două meciuri impor
tante, decisive se află la orizontul foarte apro
piat : manșa a doua cu naționala Ungariei in 
Campionatul Europei și intîlnirea retur a „olim
picilor" cu echipa similară a Danemarcei. Două 
examene dificile pentru fotbalul nostru care 
trebuie foarte temeinic, foarte minuțios pre
gătite. Liniște ! Fotbaliștii tricolori se pregătesc ’

V. CĂBULEA

M E R I Dl AN
• CU DOUA runde înainte de 

terminarea turneului internațional 
de șah de la Thornaby (Anglia), 
în clasament conduce marele ma
estru danez, Bent Larsen cu 10 
puncte, urmat de Lubojevici (Iu
goslavia) 8 puncte (1), Gligorici 
(Iugoslavia) 7,5 puncte (1), Gheor
ghiu (România), Portisch (Unga
ria), Parma (Iugoslavia), toți cu 
cîte 7 puncte, Anderson (Suedia) și 
Tringov (Bulgaria) 6,5 puncte etc.

în runda a 13-a s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Larsen- 
Gheorghiu remiză ; Wade-Bilek 
1—0 ; Parma-Keene remiză ; Sax- 
Bellin 1—0 ; Cafferty-Ree remiză.

• ÎN URMA disputării campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei în clasamentul „Marelui 
Premiu F.I.L.T.", pe primul loc 
se menține jucătorul român Iile 
Năstase cu 203 puncte, urmat de 
Orantes (Spania) — 170 puncte, 
Smith (S.U.A.) — 152 puncte, Gl- 
meno (Spania) — 94 puncte, Ko-

vîrstă de la 14 la 16 ani, dar 
realizează venituri din mun
ca proprie, cum sînt cei din 
școlile profesionale.

Asigurarea se încheie la 
alegere, în cadrul aceleiași 
durate, prin unul sau mai 
multe contracte, pentru ur
mătoarele sume asigurate :

— 10 000 DE LEI PENTRU 
INVALIDITATE PERMA
NENTA TOTALA ;

— 5 000 DE LEI PENTRU 
DECES;SAU PENTRU DU
BLUL ORI TRIPLUL ACES
TOR SUME.

Prima de asigurare este 
foarte convenabilă. De e- 
xemplu, pentru elevii școli
lor profesionale, de maiș
tri, postliceale și ai liceelor 
cu profil tehnic, pentru o 
sumă asigurată de 10 000 
lei pentru invaliditate per
manentă totală și 5 000 de 
lei pentru deces, pe durata 
de 6 luni, prima de asigura
re este de numai 12 lei. Pen
tru ceilalți elevi, pe aceeași 
durată, prima de asigurare 
este și mai redusă, adică nu
mai de 6 lei.

La o durată de un an, pri
ma de asigurare este du
bli.

Este evident că, prin intro
ducerea acestei asigurări a 
elevilor, s-a urmărit, în prin
cipal. educarea acestora in 
spiritul măsurilor de preve
dere, potrivit principiului că 
prevederea, ca orice deprin
dere bună, se învață din co
pilărie 

des (Cehoslovacia) — 89 puncte, 
Fillol (Chile) — 55 puncte, Connors 
(S.U.A.) — 52 puncte, Pala (Ceho
slovacia) — 48 puncte, Barthes 
(Franța) — 44 puncte, etc. Ameri
canul C. Richey, care a trecut la 
profesionism, nu mai figurează în 
clasament.

La feminin conduce Nancy 
Gunther (S.U.A.) — 130 puncte, 
secundată de E. Goolagong (Aus
tralia) — 100 puncte.
• PRIMUL tur al zonei europene 

a „Cupei Davis", programat între 
5 și 7 mai, va cuprinde 14 meciuri 
(Monaco și-a asigurat anterior ca
lificarea în dauna Luxemburgului) 
și se va disputa fără partici
parea Republicii Sud-Africane, ex
clusă la 14 aprilie de Consiliul Su
perior al F.I.L.T. După cum se știe 
tenismanii sud-africani urmau să 
întîlnească îi) primul tur echipa 
Portugaliei care astfel, se califică 
automat pentru turul doi. Anul 
acesta tradiționala competiție de 
tenis cunoaște un plus de interes 
datorită suprimării „chalange- 
roundulul", care face ca echipa de
ținătoare a „Salatierei de argint1* 
să intre în luptă alături de celelal
te formații încă din turul inaugu
ral.

Potrivit opiniei comentatorului 
de tenis al agenției ..France 
Presse" în grupa A a zonei eu
ropene, România, cu valoroșii săi 
jucători Ilie Năstase. Ion Tiriac și 
Petre Mărmureanu. este mare fa
vorită în fața Elveției, la fel ca Ita
lia și Iugoslavia in meciurile cu 
Austria și respectiv Polonia. Mai 
echilibrate se anunță întîlnirile 
U.R.S.S.-Ungaria. Tran-Republica 
Arabă Egipt. Liban-Maroc și Olan- 
da-Norvegia.

În grupa B. Spania, cu Orantes 
și Gimeno. nu pare a avea dificul
tăți in meciui cu echipa Bulgariei, 
după cum Cehoslovacia pornește 
cu prima șansă In fața Belgiei. 
Ceva mai echilibrat se anunță me
ciul dintre echipele R. F. a Germa
niei și Greciei datorită prezenței 
lui Kalogheropoulos în cea de-a 
doua formație. Interesul pentru în- 
tîlnirea Franța-Anglia a scăzut în 
urma excluderii din echipa „insu
larilor*  a jucătorului lor nr. 1, 
Gerald Battrick, ceea ce face ca 
pronosticurile să încline net în fa
voarea francezilor.

• IN PRIMUL tur al turneului
Internațional de tenis (rezervat ju
cătorilor profesioniști din grupul 
W.C.T.) de la Las Vegas (Nevada), 
australianul Fred Stolle l-a învins 
cu 6—1, 6—2 pe americanul Tom 
Leonard, iar americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 7—6, 4—6, 6—4 de 
compatriotul său Cliff Richey. Alte 
rtzultate : Taylor (Anglia)-Carmi
chael (Australia) 6—1, 6—1 ; Da
vidson (Australia)-Lutz (S.U.A.) 
6—2, 2—6, 6—2 ; Pilici (Iugoslavia)- 
Addison (Australia) 6—1, 6—4 :
Froehling (S.U.A.)-Ruffels (Aus
tralia) 7—5, 4—6, 6—3.
• FEDERAȚIA internațională de 

șah a adresat federației de șah a 
S.U.A., o telegramă în care se a- 
rată că marele maestru Robert 
Fischer va fi descalificat în ca
zul cînd nu va accenta să dispute 
la Reykjavik meciul pentru titlul 
mondial cu marele maestru sovie
tic Boris Spasski. în telegramă se 
precizează că Robert Fischer va 
trebui să se pronunțe pînâ la 6 
mai, ora 9 G.M.T.

PENTRU 
TOMIPUL 

IOV. LIBER.

nema
SILVIA : rulează la Festival (o*  

rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),
19 FETE ȘI UN MARINAR : ru

lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

TOAMNA CHEYENN1LOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), București (orele 8,45ț 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL I 
rulează la Scala (orele 9; 11,15J 
13,30; 16,15; 18,30; 21), Grădina Se
lect (ora 19,30).

ASTA-SEARA DANSAM ÎN FA
MILIE : rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15;
20.30) , Capitol (orele 9; 11,30; 13,45; 
16) Grădina Capitol (ora 19,30), Sala 
Palatului (ora 20).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Feroviar (orele 
8.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dem (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Modern (ora 19,30).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15.45; 18; 20,30), Lira (orele 15,30; 
18), Grădina Lira (ora 19,30).

PRERIA : rulează la Excelsior 
(orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20.45), Gloria (orele 9j 
11,15; 13.30; 15; 18,15; 20,30).

POLONEZA de OGHINSKI : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

MIHAI VITEAZUL t rulează la 
Capitol (ora 18,30).

marea dragoste ; rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20,30), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 19), Volga (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30). Tomis (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Grădina 
Buzești (ora 19), Grădina Tomis 
(ora 19.30).

EVADARE DIN PLANETA MAI-*  
MUTELOR : rulează la Grivlța‘ 
(orele 9: 11,15: 13,30; 16: 18.15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18: 20,15), Flamura (orele 9; 
11.15: 13,30: 18; 18.15: 20,30), Grădi
na Aurora (ora 19,30).

HEI PUȘTIULE ! : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în con
tinuare : PROGRAM DE DOCU
MENTARE — ora 20.15).

MARY POPPINS : rulează la 
Bucegi (orele 16; 19,30), Glulești 
(orele 15,30: 19). Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15) .

ADIO. DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Arta (orele 18; 19.30) s
Grădina Arta (ora 19.30).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

MICUL SCALDATOR ; rulează 
la Doina (orele 11,30: 13,45: 16;
18,15: 20.30 — la ora 10 Program 
de desene animate pentru copii).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Laromet (orele 15,30: 19).

LOVE STORY • rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI • 
rulează la Unirea (orele 15,30;. 18)j 
Grădina Unirea (ora 19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Ferentari (orele 15.30; 17,45 : 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Moșilor (orele 15,30: 17,45; 20)» 
Grădina Moșilor (ora 20).

INCIDENTUL : rulează la Viito
rul (orele 18: 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Pacea 
(orele 15,45; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; »).

TATĂ DE DUMINICA : rulMzâ 
la Cosmos (orele 15,30; 15; 30,15).

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

CORTUL ROȘU : ruleaaă la Pro. 
greșul (orele 15,30; 19).

SECRETUL PLANETE MAIMU
ȚELOR : rulează la Vitan (orela 
15,30: 1»), Grădina Vitan (ora
19.30) .

MTHATL STROGOFF * rulează ța 
Popular (orele 15.38; 18: 30,18).

EL GRECO (orele 18: 12; 14); O 
NOAPTE LA CASABLANCA («fe
le 18: 18), MONTPARNASSE 19
(ora 20.30). rulează la Cinemateca 
hUmon".
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Opera Română : LACUL LEBE
DELOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : MY FAIR LADY — ora 
19.30; Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale**  (Sala Comedia) ; FANNY
— ora 20; Teatrul de Comedie * 
MUTTER COURAGE—ora 20; Tea
trul „Lucia sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): RECITALUL 
ORCHESTREI „SFINX" — ora 20; 
(Sala Studio) : IUBIRE PENTRU 
IUBIRE — ora 20; Teatrul „C. I. 
Noitara" (Sala Magheru) : OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Studio): 
GAIȚELE — ora 20; Teatrul Giu- 
lești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
„I. Vasilescu" : SICILIANA — ora 
19.30; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : NINIGRA ȘI ALIGRU
— ora 17; (Sala Academiei) : RÂI 
ȘI NĂTĂRĂI — ora 17; Studioul 
,Casandra“ al I.A.T.C. (la Insti
tutul de arhitectură) : WOYZECK
— ora 20; Teatrul Evreiesc : CON
STRUCTORUL SOLNESS — ora 
19.30; Ansamblul „Rapsodia Româ
nă" : LA IZVOARE DE FRUMU
SEȚE — ora 19,30; Circul „Bucu
rești" ; INTER-CIRCUS — ora 
19,30.

JOI, 4 MAI 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Prietenii lui Așchiuță 
— emisiune pentru preșcolari. 9,30 
Speranțe... confirmări — muzică 
ușoară (selecțiuni). 10,00 Curs de 
limba engleză. 10,30 Telecinemate- 
ca : „Noaptea generalilor". 12,40 
Telejurnal. 16,30—17,00 Curs de 
limba germană. 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară. 18.30 Con
fruntări. 19.00 Muzică ușoară cu 
formația Florea Mihai. 19,28 1091 
de seri. 19,30 Telejurnal. 20,0® Ti
nerii despre el înșiși. 20.45 Pagini 
de umor : „Aventuri In epoca de 
piatră". 21.10 Conferință de presă 
cu dr. Cristiaan Barnard despre 
prezentul și viitorul grefelor de 
inimă. 22.00 Recital... în șase : 
tabile. 22.30 „24 de ore".

PROGRAMUL H

20.00 Concertul simfonic al Or
chestrei Radioteleviziunii. Ciclu 
integral al concertelor pentru vioa
ră de w. A. Mozart. Solistă Dina 
Schneidermann (R. P. Bulgaria). 
Dirijor Iosif Conta. Concertul nr. 
1 în Si bemol major KV 207 : 
Concertul nr. 2 în Re major KV 
211. 21,00 Desen animat. 31.10 A- 
genda. 21,20 Film serial ■ „Planeta 
gieanților". 22.10 Interpreți și rolu
rile lor : Soprana Teodora Lucaciu*  
20,35 Cărți și idei.
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. . A™ invitat cîteva consilii tineret muncitoresc sâ-și prezinte, la un an de activitate, cartea de 
vizită.*  In intervalul care s-a scurs de la crearea acestor organisme în cadrul comitetelor județene, 
municipale și orășenești am asistat la eforturile de „intrare în problema" a consiliilor de spe
cialitate, subliniind la timpul respectiv o seama de reușite din preocupările lor, atrâgînd aten
ția,*  cînd a fost cazul, asupra unor riscuri decur gînd din neînțelegerea exactă a atribuțiilor ce le 
revin.

Ce pot așeza acum, pe talgerul experienței, consiliile tineret muncitoresc ? întrebarea, din
colo de caracterul său de invitație la evaluarea unei perioade de muncă, de încercări, de lucruri 
făcute, de acțiuni reușite, se vrea ceva mai mult: un dialog privind prezența consiliului în cunoa
șterea și soluționarea tematicii diverse și foarte complexe a tineretului muncitoresc.

Ziarul nostru publica acest grupaj care cuprinde intervenții ale președinților consiliilor ti
neret muncitoresc din cîteva județe ale țării, receptând propunerea des repetată de a facilita 
schimburile de opinii, referitoare la organizarea, funcționarea și îndrumarea consiliilor muncito
rești, va face loc în coloanele sale și altor puncte de vedere, dorind să-și aducă astfel con
tribuția la răspîndirea experienței dobîndite, la concretizarea modalităților cele mai adecvate 
în această direcție de activitate a Uniunii Tineretului Comunist.

AȘA PROCEDĂM NOI. CUM 
ȘTIM CE FAC ALȚII ?

Dacă ar fi să caracterizăm pe
rioada de un an de cînd lucrăm 
în cadrul consiliilor, putem spu
ne fără să greșim că în acest in
terval. gama de acțiuni organi
zate în unitățile economice la 
nivelul orașelor și municipiului, 
s-a diversificat atît din punct de 
vedere al numărului cît și al 
participării tinerilor. A crescut 
interesul acestora pentru cunoaș
terea și introducerea noutăților 
tehnice, pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale prin orga
nizarea concursurilor pe mese
rii, a concursului „Cel mai bun 
inovatori'. Simpozioanele tehni
ce, schimburile de experiență și 
demonstrațiile practice, mese ro
tunde, sesiuni de comunicări și 
referate, precum și efectuarea de 
studii specializate s-au alăturat 
acestor manifestări de largă 
cuprindere a tinerilor.

Apreciem ca pozitivă prezența 
celor mai mulți dintre membrii 
consiliului la toate acțiunile, o 
parte din ele concepute, organi
zate și conduse direct de către 
aceștia. Concretizez activitatea 
bună desfășurată de către colec- 

. tivele din metalurgie și cons
trucții de mașini, industria mi
nieră și transporturi, menționind 
totodată sprijinul acordat în or
ganizarea acțiunilor din partea 
tuturor conducătorilor unităților 
socialiste precum și colaborarea 
cu celelalte organizații de masă 
și instituții (consiliul județean al 
sindicatelor, inspectoratul jude
țean al miliției, direcția comer
cială, direcția sanitară, Uniunea 
județeană a cooperativelor meș
teșugărești). Se cuvine de ase
menea să fie evidențiată pre
zența tot mai activă a tinerilor 
muncitori în rîndul elevilor din 
licee și școli generale care, în 
spiritul chemării tinerilor de la 
Uzinele „Timpuri Noi“ din 
București, își aduc contribuția 
la însușirea de către elevi a 
tot mai multe cunoștințe, con- 
fecționînd totodată dispoziti
ve, scule, mașini, multe pro
venite din casări dar reme
diate de către elevi.

Dintre acțiunile mai semnifi
cative organizate în -ultimă pe
rioadă aș aminti simpozionul 
„Lemnul în circuitul economic 
al județului Suceava", la care au 
participat membri ai activelor 
U.T.C. de la C.E.I.L. Suceava, 
din fabricile de mobilă Cîmpu- 
lung și Rădăuți, din U.E.I.L. 
Cîmpiilung. Iacobeni, Vatra Dor- 
nei. Rădăuți și Gura Humorului. 
Au mai participat reprezentanți 
ai Grupului școlar pentru ex
ploatarea și industrializarea 
lemnului din Suceava și Liceul 
silvic din Cîmpulung Moldo
venesc. Impărtășindu-și reciproa 
din experiența acumulată de 
către organizații, precum și 
existența unor deficiențe 
activitatea acestora, 
organizațiilor U.T.C. 
ficiat de un cadru 
de favorabil pentru 
rea de învățăminte ___
întreaga lor activitate politi
că, economică și social-culturală. 
încheiat cu o vizita în cadrul 
Platformei C.E.I.L. — unitate 
dotată cu utilaje de capacitate 
mare și de înaltă tehnicitate, a 
căror producție se bucură de a- 
precieri peste hotarele țării, par- 
ticipantn au văzut concret la lu
cru, mînuind aceste mașini și u- 

' tilaje, pe colegii lor suceveni, au 
cunoscut aspecte din preocupa
rea acestora pentru inovații și 
raționalizări.

In cadrul consiliului nostru 
județean sînt cuprinși 27 tova
răși dintre care 5 sînt activiști 
salariați, aproape jumătate din 
ei fiind muncitori în diferite u- 
nități industriale ale județului. 
Considerînd că va fi mai folosi
tor pentru eficiența muncii con
siliului, acesta a fost împărțit în 
șapte colective, pe ramuri in
dustriale : metalurgie și cons
trucții de mașini ; industrie mi
nieră : exploatarea și industriali
zarea lemnului : industria ușoară 
și alimentară ; transporturi, co
merț și cooperație ; construcții 
conform specificului economic 
al Sucevei.

Faptul că 4 din cei 7 preșe
dinți ai consiliilor tineret mun
citoresc de la orașe sînt membri 
ai consiliului județean, precum 
și o parte din membrii consi
liilor orășenești și municipal, a- 
sigură o corelare în programarea 
muncii, precum și o sincronizare 
în desfășurarea acțiunilor.

Făcînd o planificare judicioa
să, pe baza cunoașterii precise 
a realităților producției, orien- 
tînd activitatea în aceste direcții, 
prin intensificarea acțiunilor de 
ridicare a calificării profesio
nale, întărirea disciplinei în 
muncă, realizarea de produse 
calitativ superioare, creșterea 
responsabilității tinerilor pentru 
exploatarea rațională a mașini
lor și utilajelor, apreciem că deși 
doar la un an de activitate ca 
organism specializat. Consiliul 
Tineret muncitoresc șî-a adus o 
contribuție deloc neglijabilă la 
realizarea acestor obiective.

Personal consider că ar*  fi 
foarte util dacă în ziarul „Scîn- 
teia tineretului" ar apare mai 
multe aspecte legate de activi
tatea acestor consilii, opinii ale 
unor președinți, membri ai con
siliilor, ai altor factori cu care 
noi conlucrăm.

__ în 
secretarii 
au bene- 

deosebit*  
acumula- 
utile în

PETRU MURARU,
Comitetul județean Suceava dl 

U.T.C.

CADRU ADECVAT STUDIE
RII Șl REZOLVĂRII PROBLE- 

MELOR SPECIFICE

Activitatea desfășurată în 
cursul unui an de către consiliul 
județean permite deja formula
rea unor concluzii. Aș aprecia 
drept meritorie posibilitatea 
creată în acest fel pentru atra
gerea unui larg activ nesalariat

la activitatea organelor U.T.C. la 
toate nivelele. La rîndul său, 
consiLiul județean, conceput ca 
un organ de studiu și acțiune, a 
cuprins, de la bun început, a 
avut prilejul de a cuprinde o 
arie foarte largă de probleme. 
Prin programul de activități a- 
tenția a fost concentrată asupra 
acelor acțiuni care vizează popu
larizarea în rîndul tinerilor a po
liticii economice a partidului și 
statului, spre problemele majore 
ale producției, spre studierea și 
rezolvarea problemelor de mun
că și de viață ale tineretului. 
Diversitatea formelor și metode
lor folosite, repartizarea de sar
cini concrete fiecărui membru 
al consiliului au asigurat un ca-

torul nemijlocit al consiliului 
aș așeza pe primul plan pe cele 
privind mobilizarea tineretului 
la îndeplinirea sarcinilor de 
producție, formele de stimulare 
a interesului pentru pregătirea 
și perfecționarea profesională, 
intervențiile în sprijinul întă
ririi disciplinei muncitorești. 
Vreau să citez de asemenea con
cursurile pe meserii, sesiunile 
de comunicări tehnico-științifi- 
ce. precum și efectuarea unor 
studii specializate și anume : 
cauzele care determină fluctua
ția în întreprinderile miniere și 
de construcții, participarea 
secretarului U.T.C. la ședin
țele consiliilor oamenilor mun
cii. modul în care se desfă-

După un an de activitate: CONSILIUL
TINERET MUNCITORESC

• Preocupări • Stil de muncă • Direcții de perspectivă •

Ancheta ziarului nostru in județele Caraș-Severin,
Covasna. Prahova și Suceava

<tru prielnic pentru atingerea 
linei cote de eficiență ridicată. 
Această activitate s-a materia
lizat în studii privind structura 
socio-profesională a tineretului, 
balanța forței de muncă tinere, 
ucenicia la locul de muncă, în 
concursuri profesionale, schim
buri de experiență, consfătuiri, 
mese rotunde, întîlniri cu specia
liști și conducători ai proceselor 
de producție etc. Consider totuși 
obiectiv necesar să alături re
zultatelor bune obținute și evi
dențierea unor neajunsuri din 
activitatea consiliului. Acestea 
se referă în principal la parti
ciparea inegală a membrilor săi 
la acțiunile întreprinse, la insu
ficienta promovare a metodei 
de lucru în colective mai restrîn- 
se, pe ramuri. De asemenea, cu 
toate insistențele noastre nu s-a 
realizat în mod corespunzător 
urmărirea realizării în termen a 
acțiunilor preconizate.

Cu toate acestea, cu toate ne- 
împlinirile pe care le evidențiem 
ca atare, este necesar să apre
ciem că prin înființarea consilii
lor tineretului muncitoresc- s-a 
creat un cadru organizatoric a- 
decvat pentru atragerea unui nu
măr sporit de tineri la studierea 
și rezolvarea problemelor speci
fice acestei categorii de tineri, 
pentru apropierea organelor de 
conducere ale U.T.C. de masele 
de tineri, de producție. Nu pu
tem afirma însă că în prezent 
activitatea acestor consilii co
respunde pe deplin dezideratu
lui propus ea rămînînd, din pă
cate, tributară formalismului, 
inerției, lipsei unității de decizie 
și execuție. Personal consider că 
neajunsurile întîlnite pot fi li
chidate într-un cadru intern, 
prin îmbunătățirea stilului pro
priu de muncă, prin repartizarea 
judicioasă a sarcinilor și urmă
rirea consecventă a realizării a- 
cestora. prin promovarea meto
dei de lucru pe colective mai re- 
strînse, specializate pe ramuri 
sau probleme, prin grija de a 
avea în cadrul consiliului oameni 
activi, dispuși să facă eforturile 
la care-i solicită calitatea lor de 
membri ai consiliului.

In viitor va trebui să acordăm 
o atenție sporită instruirii meto
dice a consiliilor. Consider, de 
asemenea, că este necesară in
tensificarea activității de popu
larizare a experienței pozitive 
din activitatea consiliilor noas
tre. In această privință subscriu 
la ideea organizării unor consfă
tuiri și schimburi de experiență 
interjudețene care s-ar dovedi, 
după opinia mea. folositoare.

DOMOKOS ERNO,
Comitetul județean Covasna

U.T.C.
dl

LA ACȚIUNILE CE LE INI
ȚIEM PARTICIPĂ TOȚI MEM

BRII CONSILIULUI !

Ceea ce am putea spune încă 
de la început este faptul că ac
tivitatea Consiliului tineret mun
citoresc de la constituire și pînă 
în prezent s-a desfășurat pe baza 
unui program de activități sta
bilit în funcție de greutățile, de 
cerințele existente în industria 
județului nostru. Problemele 
propuse spre rezolvare au deve
nit puncte distincte pe agenda 
de sarcini a membrilor consiliu
lui, analizele și studiile efectua
te urmărind, de fiecare dată, so
luții și măsuri eficace, pe baza 
cărora s-a și acționat cu promp
titudine. La comitetul nostru ju
dețean se apreciază că în ceea 
ce privește consiliul, el și-a 
adus o contribuție importan
tă la rezolvarea problemati
cii tineretului muncitoresc din 
unitățile economice ale ju
dețului. Dintre acțiunile desfă
șurate, din inițiativa și cu aju-

studiu 
finalizat cu 
la nivelul

au fost an- 
membrilor

șoară ucenicia la locul de mun
că, cauze care determină rămî- 
nerea sub normă a tinerilor din 
întreprinderile constructoare de 
mașini, organizarea „săptămâni
lor absolvenților" pentru cei care 
termină școala profesională.

Tot aici aș vrea să amintesc 
schimbul de experiență cu pre
ședinții comitetelor de cămine și 
administratorii căminelor mun
citorești din tot județul, acțiu
nea fiind urmarea unui ■ 
efectuat în cămine, 
o inițiativă extinsă 
județului.

La aceste acțiuni 
trenați majoritatea 
consiliului. Imediat după consti
tuirea sa lucrurile au mers pu- 

' tin mai greoi deoarece o serie 
de tineri nu erau obișnuiți să 
participe, nu aveau experiența 
unor asemenea acțiuni. Am pro
cedat la instruirea tuturor mem
brilor consiliului cu probleme 
specifice pe categorii de tineri 
astfel incit la ora actuală putem 
spune că nu mai întîmpinăm 
nici un fel de greutăți în antre
narea membrilor consiliului la 
rezolvarea tuturor problemelor. 
Periodic, avem întîlniri în plen 
sau pe colective de activitate, 
acestea cuprinzînd reprezen
tanți ai tuturor categoriilor de 
tineri din întreprinderile eco
nomice ale județului.

In ceea ce privește relațiile 
dintre consiliul județean și con
siliile subordonate vreau să 
menționez că noi. consiliul ju
dețean. am sprijinit ori de cîte 
ori a fost nevoie consiliile oră
șenești, municipiul. în acțiunile 
pe care le întreprind, partici- 
pînd atît Ia instruirea lor, pre
cum și la acțiunile organizate.

Mi-aș îngădui să sugerez, în 
încheiere, în interesul generali
zării experienței acumulate pînă 
acum de consilii, pentru trans
miterea și preluarea unor idei 
și acțiuni valoroase organizarea 
unor schimburi periodice de. ex
periență între județe astfel în- 
cît sa putem folosi cu eficiență 
lucrurile bune desprinse de-a 
lungul perioadei care a trecut 
de la constituirea consiliilor 
pînă în prezent.

JEAN MOCANU,
CotnitetaZ județean Caraș-Seve- 

rin al U.T.C.

PUTEM VORBI DE UN STIL 
PROPRIU DE MUNCĂ?

Este firesc ca după un an de 
activitate să încercăm să măsu
răm eficiența acțiunilor între
prinse, cu atît mai mult cu cît 
este vorba despre o structură 
nouă în organizarea muncii Co
mitetului județean al U.T.C. în 
rîndul tineretului muncitoresc.*

încercînd să răspundem la în
trebarea ,.ce am făcut ?" trebuie 
sa raportăm realizările la rolul 
și sarcinile cu care a fost inves
tit Consiliul tineretului munci
toresc. Potrivit hotărîrilor Con
gresului al IX-lea al U.T.C. 
Consiliul a fost constituit în ca
drul Comitetului județean U.T.C. 
ca organism consultativ, repre
zentativ, de studiu și de acțiune 
în problemele tineretului munci
toresc. categorie numeroasă în 
județul nostru — peste 45 000 
uteciști. /

Mărturisim că inițial am înțe
les funcțiile consultativă și re
prezentativă ca definitorii pen
tru activitatea Consiliului și în 
consecință munca acestuia a fost 
orientată spre studierea unor fe
nomene din rîndul tineretului 
muncitoresc, a unor forme și 
metode de acțiune ale organiza
țiilor U.T.C. din întreprinderi 
care să fie recomandate pentru 
extindere, și generalizare.

Ulterior, în confruntarea cu 
activitatea practică ne-am dat 
seama că limitarea la aceste ac- 

. tivități (deși necesare) nu poate 
constitui o soluție pentru îmbu
nătățirea activității organizațiilor 
U.T.C. în rîndurile tineretului 
muncitoresc, nu poate face din 
consiliu un organism viu, dina
mic, care să conceapă și să or
ganizeze în mod direct o serie 
de acțiuni. In acest sens, ime
diat după apariția documentelor 
de partid privind îmbunătățirea 
activității politico-ideologice ac
centul în activitatea consiliului 
a fost pus pe organizarea de ac
țiuni concrete în organizațiile 
U.T.C. A trebuit să ne revedem 
atît programul de activitate al 
consiliului, cît și organizarea 
muncii, urmărind ca problemele 
propuse spre rezolvare să răs
pundă în mai mare măsură pre
ocupărilor comitetului județean, 
a organizațiilor U.T.C. din în
treprinderi. în consecință consi
liul și-a r.tabilit 3 direcții prin
cipale de acțiune :

a) studierea unor fenomene 
specifice diferitelor categorii ale 
tineretului muncitoresc, a unor 
probleme legate de munca și 
viața .•’.cestuia cu scopul de a 
ajuta organele și organizațiile 
U.T.C., ceilalți factori să-și sta
bilească cele mai bune forme și 
metode de muncă. Astfel, în anul

1971 au fost întreprinse studii 
privind : eficiența acțiunilor de 
pregătire profesională ; instrui
rea și educarea ucenicilor ; or
ganizarea și desfășurarea prac
ticii în producție a studenților și 
elevilor liceelor de specialitate ; 
îmbunătățirea pregătirii teore
tice și practice a elevilor școlilor 
profesionale, repartizarea și în
cadrarea corespunzătoare în pro
ducție a acestora ; rețeaua de 
cămine muncitorești din județ, 
posibilitățile de extindere și de 
îmbunătățire a condițiilor ofe
rite ; preocuparea organizațiilor 
U.T.C. și a conducerilor între
prinderilor pentru calificarea 
necesarului de cadre în vederea 
generalizării schimbului II și 
extinderii schimbului III.

Pornind de la ideea că eficien
ta unui studiu este dată de fina
litatea lui. consiliul a colaborat 
direct cu o serie de organe in
teresate în problemele analizate 
(Consiliul județean al Sindicate
lor, Direcția județeană pentru 
probleme de muncă și ocrotiri 
sociale. Comitetul județean al 
femeilor) iar concluziile au fost 
prezentate organului județean de 
partid care a dispus luarea mă
surilor necesare în cazul cînd 
acestea depășeau competențele 
comitetului județean U.T.C.

b) organizarea și conducerea 
directă a unor acțiuni cu carac
ter profesional și politico-educa- 
tiv la nivelul județului sau al 
organizațiilor U.T.C. dintre care 
amintim : 12 concursuri profe
sionale pentru meseriile strun
gari, turnători, constructori, lu
crători din comerț, cadre medii 
și auxiliare sanitare, șoferi cu 
fază pe județ ; consfătuiri la ni
velul județului cu tinerii cons
tructori și strungari ; organiza
rea de schimburi de experiență 
(un exemplu : modalitățile de 
acțiune ale organizațiilor U.T.C. 
pentru antrenarea tinerilor la 
acțiunea de reducere a consu
mului de metal — septembrie 
1971 la Uzina ..1 Mai“ Ploiești); 
dezbateri pe teme ale partici
pării tineretului în producție.

c) acțiuni de îndrumare și 
sprijin în organizațiile U.T.C. 
care au urmărit în principal : a- 
plicarea sau extinderea unor 
forme ale agitației audio-vizua- 
le : acțiuni de propagandă teh
nică (ex. Constituirea cercurilor 
tinerilor inovatori) : organizarea 
fazelor pe întreprindere ale con
cursurilor profesionale.

Practica ne-a dovedit că este 
mult mai eficientă antrenarea 
membrilor consiliului Ia activi
tatea colectivelor comitetului ju
dețean care se deplasează în or
ganizații, decât repartizarea sar
cinilor în mod individual sau pe 
grupuri de lucru. Totuși, pentru 
a se asigura antrenarea fiecărui 
membru al consiliului la rezol
varea problemelor înscrise. în 
programul anual de activitate 
am folosit ambele metode ceea 
ce a dus, datorită lipsei contro
lului operativ, la o dispersie 
pronunțată a membrilor consiliu
lui în funcție de aportul lor la 
realizarea sarcinilor acestuia.

Deși am urmărit încărcarea cît 
mai echilibrată a membrilor 
consiliului, aceasta nu s-a putut 
rezolva mulțumitor și nici în 
viitor nu o vedem posibilă, în 
perspectiva unui an, întrucît 
preocupările comitetului jude
țean U.T.C. nu sînt și nu pot fi 
uniforme pentru toate categorii
le de tineri ce intră în sfera ti
neretului muncitoresc. Astfel, 
pentru anul 1972 membrii con
siliului au repartizate între 1 și 
6 studii în raport cu specificul 
organizației în care activează 
(întreprindere sau oraș), func
ție pe linie de U.T.C. și pregă
tirea profesională. Avem desigur 
în vedere și necesitatea ca mem
brii consiliului să antreneze Ia 
realizarea studiilor și altor ac

tivități comisiile pentru proble
me profesionale și sociale din 
cadrul comitetelor U.T.C. cît 
și alți uteciști sau specialiști. 
Iată cîteva acțiuni prevăzute 
pentru anul 1972 : analiza pri
vind colaborarea organizații
lor U.T.C. din întreprinderi 
și cele din școli pentru îmbu
nătățirea activității de pregătire 
tehnico-productivă a elevilor, 
orientarea lor profesională și 
educarea în spirit muncito
resc (în colaborare cu consi
liul elevilor se va finaliza într-o 
ședință comună a celor 2 con
silii). Studiul privind formele și 
metodele folosite de organizații
le U.T.C. la specificul muncii 
politioo-educative cu tinerii na
vetiști — în colaborare cu comi
sia politico-ideologică și cultu
rală.

Principala greutate în activi
tatea consiliului a fost găsirea 
unui sistem de lucru care să asi
gure : pregătirea metodică a 
membrilor săi. antrenarea fiecă
ruia în activitate, transmiterea și 
controlul îndeplinirii sarcinilor, 
informarea periodică cu stadiu] 
realizării sarcinilor pe ansamblu, 
întrunirea în plen pentru a ho
tărî în diferite probleme, pentru 
a pregăti sau finaliza acțiunile. 
In anul 1971 consiliul s-a în
trunit în plen de 3 ori și de fie
care dată ordinea de zi a fost

Dezbatere
organizată de
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încărcată. Remarc însă un fapt : 
toți membrii Consiliului și-au 
exprimat părerea că este necesar 
să ne întrunim în ședințe ple
nare cel puțin trimestrial. Am 
ținut seama de această opinie 
în programarea activității pe 
anul 1972, stabilind ordinea de 
zi a ședințelor plenare pe în
tregul an, ceea ce ne va ajuta 
să le pregătim mai bine, să le 
dăm un mai pronunțat caracter 
de lucru, fiecare avînd posibili
tatea să se pregătească din timp, 

în forma inițială, consiliul a 
fost alcătuit din 45 membri, în
tre care, 23 sînt membrii comi
tetului județean U.T.C., 13 din 
activul de bază U.T.C. și 9 re
prezentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor. Marea majoritate 
dețineau în organizațiile U.T.C. 
funcțiile de responsabili ai co
misiilor pentru probleme profe
sionale și sociale. La începutul 
acestui an am procedat la lăr
girea consiliului punînd accent; 
pe reprezentarea tinerilor mun
citori. în prezent consiliul este 
compus din 43 membri — 22 sînt 
muncitori, 5 maiștri și tehnicieni, 
14 ingineri și 3 alte profesii. 
Toți președinții consiliilor oră
șenești ale tineretului muncito
resc fac parte din Consiliul ju
dețean prin aceasta realizîn- 
du-se o aliniere a acțiunilor și 
antrenarea unui activ mai larg 
la realizarea lor. Considerăm ac
tuala componență a consiliului 
corespunzătoare.

Consiliul județean conform re
glementărilor actuale nu are ra
porturi directe cu consiliul mu
nicipal și cele orășenești, întru
cît consiliile sînt constituite în 
cadrul comitetelor U.T.C. res
pective (județean, municipal, o- 
rășenești). legătura ținîndu-se 
doar pe această linie.

Prin cooptarea tuturor preșe
dinților consiliilor orășenești în 
consiliu] județean al tineretului 
muncitoresc s-a înlesnit coor
donarea unitară a studiilor, ana
lizelor și acțiunilor pe plan ju
dețean. Dreptul de control și în
drumare a consiliilor orășenești 
nu îl au decît organele U.T.C. 
în cadrul cărora funcționează și 
cele superioare.

Eu consider că pornind atît de 
la schimburile de opinii prile
juite de ziar ca și de la consta
tările din teren. Secția Tineret 
muncitoresc a C.C. al U.T.C. ar 
trebui să elaboreze recomandări 
privind organizarea și funcțio
narea consiliilor județene, mu
nicipale și orășenești ale tinere
tului muncitoresc ținînd cont de 
ceea ce a reușit să releve peri
oada de activitate de pînă acum. 
Susțin că periodic este necesară 
organizarea de instruiri meto
dice, schimburi de experiență cu 
președinții consiliilor pe **plan  
central sau județean. In altă or
dine de idei, mi se pare normal 
ca în prezent acestea să fie in
vestite cu atribuții mai largi 
atît în domeniul activității poli- 
tico-ideologice și culturale cît și 
al vieții de organizație astfel în- 
cît să devină organisme repre
zentative ale tineretului munci
toresc. De asemenea, cred că e- 
levii școlilor profesionale vor 
trebui circumscriși în sfera de 
activitate a Consiliului tinere
tului muncitoresc și nu a Con
siliului elevilor întrucît sînt le
gați în mod direct de prima ca
tegorie de tineri, așa cum de 
fapt este situația ucenicilor.

Considerăm firesc acest lucru 
întrucît potrivit Instrucțiunilor 
C.C. al U.T.C. privind structura 
organizatorică, organizațiile 
U.T.C. din școlile profesionale se 
subordonează direct comitetelor 
U.T.C. pe întreprinderi.

NICOLAE OPREA,
Comitetul județean Prahova

U.T.C.
al

Lucrări de sezon în renumitele podgorii din Jariștea, județul Vrancea.
Foto: PAVEL TĂNJALĂ

RĂSUNĂ VALEA... MUREȘULUI!
La un kilometru de Deva, 

autobuzul părăsește șoseaua na
țională și o cotește spre Brad, 
oprindu-se imediat după ce a 
trecut podul peste Mureș. Din el 
coboară zeci de tineri și vîrstnici 
care, copleșiți de zăpușeala verii, 
caută răcoarea copacilor și a 
apei, liniștea tulburată doar 
de clipocitul monoton al rîu- 
lui. Coborînd din autobuz, 
fiecare își caută îndeletni
cirea preferată. Unii sa dez
bracă și intră direct în apa 
limpede : o baie este binevenită 
în această zi toridă de vară. Al
ții se îndreaptă cu copiii spre 
vaporașul ancorat la mal (de 
fapt, un vapor cu 85 de locuri !) 
care va pleca, peste cîteva mo
mente, în obișnuita sa cursă pe 
Mureș. Ce’ mai îndrăzneți — 
adică tinerii — optează pentru o 
plimbare solitară eu barca, des
coperind că vîslitu) reprezintă 
unul dintre cele mai pasionante 
sporturi... înghesuiala este mare 
dar cele 18 bărci existente fac, 
pînă la urmă, față tuturor soli
citărilor. Și iolele se bucură de 
mare căutare pentru că alune
carea lor lină pe luciul apei cre
ează momente de o inegalabilă 
desfătare.

Forfota iscată pe malul apei 
este dominată, la un moment 
dat, de îndîrjite întreceri spor
tive care s-au înfiripat pe tere
nurile de tenis și volei. Desigur, 
cei mai mulți au ca primă țintă 
apa, dar nici bazele sportive, a- 
menajate ca la carte, nu sînt ne
glijate. Oamenii, meticuloși, de
ciși să evite de la început com
plicațiile, au grijă să închirieze 
cîte o căsuță în care vor rămîne 
pînă a doua zi. După ce au re
zolvat această problemă esențială 
pentru un bun gospodar, se în
dreaptă satisfăcuți spre terasa 
noului bufet pentru a servi o 
bere rece. Seara, cînd vaporașul 
și bărcile ancorează la mal, cînd 
terenurile de sport sînt părăsite 
din cauza întunericului, capătă, 
brusc, viață un alt punct neob
servat în cursul zilei : ringul de 
dans.

Cititorul va spune că la mijloc 
este o eroare. De-abia a venit 
primăvara, și noi vorbim de... 
zăpușeala verii ! Nu vă impa
cientați. Reporterul a făcut o 
anticipație- La urma urmei, nici 
zona de agrement pe care v-am 
descris-o nu există. Baza nauti
că și turistică de pe Mureș ce 
va fi amenajată prin grija Co
mitetului județean Hunedoara al 
U.T.C. se află încă în fază de 
proiect, dar ea își va primi, cu 
siguranță, oaspeții la începutul 
verii.

Șantierul pe care-1 vedem as
tăzi a apărut cu aproape o lună 
în urmă. In fiecare zi opresc aici 
cîte două autobuze (unul dimi
neața, celălalt după-masa) care 
revarsă pe lunca Mureșului

UCENICII
(Urmare din pag. I)

8 luni de practică în uzină, 
anual, ne spune tovarășul Petre 
Vrînceanu, director adjunct Ia 
Școala profesională a U.M.E.B. 
Este lesne de înțeles de ce la 
absolvire ucenicii se dovedesc a 
fi ceva mai slabi Ia capitolul 
teorie decît elevii școlii profe
sionale și mai bine pregătiți din 
punct de vedere practic.

— Sînt capabili să execute 
ireproșabil o gamă destul de 
restrînsă de piese, de operații 
deprinse în perioada practicii 
dar dacă îi mut de pe o mașină 
pe alta, sau le repartizez repere 
pe care nu le-au mai întîlnit se 
poticnesc, se descurcă mai greu 
decît absolvenții școlii profesio
nale, ne spune maistrul Vasile 
Trandafirescu de la hala 95, 
strungărie. Ucenicii nu au mobi
litatea pe care ți-o dă cunoaș
terea aprofundată a tehnologiei, 
deprinderea de a descifra ra
pid, fără dificultăți orice desen 
de execuție.

Lipsa unei pregătiri • teoretice 
temeinice are deci serioase re
percusiuni asuprii rezultatelor 
practice, frînează evoluția pro
fesională a muncitorilor califi
cați prin ucenicia la locul de 
muncă. In acest context ni se 
pare foarte nimerită încercarea 
maiștrilor-instructori de a com
pleta prin lecții predate din pro
prie inițiativă cunoștințele teo
retice ale ucenicilor. Se dove
dește astfel încă o dată că maiș- 
trii-instructori sînt indispensa
bili. chiar dacă, după cum am 
arătat, instrucțiunile nu prevăd 
așa ceva pentru ucenici.

— învață și la școală, e drept, 
desen tehnic și tehnologie, dar 
numai noțiuni generale pe care 
de cele mai multe ori nu și le 
mai amintesc cînd le pretind să 
le aplice în practică, ne spune 
maistrul Gheorghe Gîrjoabă 
răspunzător de calificarea a 75 
de lăcătuși. Sînt nevoit să le 
dau explicații suplimentare. De 
două ori pe săptămînă. marțea 
și vinerea între orele 13 și 14.30 
le predau desen tehnic, le vor
besc despre unele probleme de 
tehnologie. Le explic mai întii

LÎNGĂ DEVA, PE UN ȘANTIER 
AL TINERETULUI, SE DESFĂ
ȘOARĂ AMPLE ACȚIUNI DE 
MUNCĂ PATRIOTICĂ PENTRU 
CONSTRUIREA UNEI BAZE 

SPORTIVE Șl TURISTICE

70—80 de tineri. Alte mașini 
transportă materialele. Lîngă 
rîu a fost ridicată o baracă folo
sită drept sediu pentru coman
damentul șantierului și magazie 
pentru depozitarea uneltelor de 
lucru.

— Pînă de curînd — ne 
informează Vasile Duna, șeful 
sectorului de muncă patriotică 
de la Comitetul județean al 
U.T.C-, investit temporar și cu 
funcția de comandant al șantie
rului — au răspuns chemării de 
a lucra la amenajarea bazei 
sportive și turistice aproape 900 
de tineri din școlile, întreprinde
rile și instituțiile municipiului 
Deva. Am întocmit un plan de 
bătaie care trasează fiecărei or
ganizații U.T.C. o responsabili
tate precisă. Graficul este res
pectat cu strictețe așa. că lucră
rile avansează în ritmul prevă
zut.

Activistul Vasile Duna ne 
conduce pe șantier pentru a ne 
înfățișa direct realizările tineri
lor. Peste tot ne întîmpină nu
mai mormane de pămînt. Aici a 
[ost săpată fundația bufetului 
'•i a terasei. Pe margine a prins 
contururi drumul de acces. De 
jur împrejurul bazei au fost să
pate gropi pentru montarea gar
dului.

— Peste o zi. două, afirmă co
mandantul șantierului, vom în
cepe montarea stîlpilor și a plă
cilor prefabricate care au în
ceput deja să sosească de la 
Orăștie. Vom începe, apoi, tur
narea fundațiilor pentru că, re- 
întoreîndu-se din vacanță, elevii 
școlii profesionale de construcții 
cer insistent de lucru ! In cel 
mult o săptămînă vom încheia 
aceste operații si ne vom apuca 
de zidărie. Va fi și aici de lucru 
pentru că pe lîngă bufet, vom 
mai construi un spălător și un 
complex de dușuri.

— Dar cele 25 de căsuțe ? Cine 
le construiește ? întrebăm nedu
meriți.

- Acestea sînt executate Ia 
Reghin. Noi doar le montăm. 
Am pregătit totul pentru ca 
montarea căsuțelor să se facă 
într-un timp record.

Absorbiți de dialogul avut cu 
Vasile Duna, nu observăm acti
vitatea febrilă care se desfășoa
ră în jur I In această zi, pe șan
tier se află elevii clasei a X-a A 
de la Liceul nr. 2, însoțiți de tî- 
nărul profesor Mircea Bitcă. Sînt 
răspîndiți pe toată suprafața 
luncii. Iosif Horvat, comandan

pe rînd desenele reperelor, apoi 
trec la subansamble și ansamble- 
le fiecărui produs. în acest fel 
pot să-i fac să înțeleagă func
ționalitatea fiecărei piese, im
portanța fiecărei operații. La 
școală ucenicii învață doar teh
nologie pură, din cărți. Eu le 
explic o tehnologie aplicată la 
meserie, concretă nu generală.

Meseria de. strungar fiind mai 
complexă decît cea de lăcătuș 
presupune însușirea unei game 
mult mai largi de cunoștințe 
teoretice. De aceea și sarcina 
maistrului-instructor care se 
ocupă de pregătirea viitorilor 
strungari este mai dificilă. Nu
mărul orelor destinat completării 
cunoștințelor teoretice necesare 
ucenicilor strungari este mai 
mare. Iată cum procedează 
Nicolae Țigăran, maistru - in
structor al ucenicilor de la 
strungăria mică.

— In cadrul secției mi-a fost 
pusă la dispoziție o sală de cla
să în care zilnic între orele 13 
și 14.30 le predau băieților de
sen tehnic, tehnologie, aparate 
de măsură și control. Vreau să 
scot din ei strungari bine pregă
tiți, muncitori stăpîni pe mese
rie, capabili să execute orice 
piesă, după desen.

Programa de predare după 
care se ghidează maistrul-in- 
structor Nicolae Țigăran a fost 
concepută în colaborare cu maiș
trii de la strungăria mică, ținîn
du-se cont de experiența acumu
lată pînă acum în calificarea 
muncitorilor prin ucenicia Ia lo
cul de muncă, de nevoile prac
ticii.

Eram pe punctul de a consi
dera documentarea încheiată 
cînd Gheorghe Gîrjoabă ne re
ține atenția cu o interesantă 
propunere.

— Eu cred că maiștrii-instruc- 
tori în calitatea lor de îndrumă
tori și adevărați pedagogi ai 
ucenicilor ar trebui să fie coop
tați anual într-una din formele 
de perfecționare a cadrelor di
dactice, pentru a-și însuși meto
dica de predare. Eu cunosc bine 
tehnologia, meseria de lăcătuș 
în care-i pregătesc dar trebuie 
să recunosc că nu posed tehnica 

tul brigăzii. împreună cu alți 
colegei, execută drenajul la unul 
din terenurile de sport. Se mu
taseră aici doar cu o oră în 
urmă, cînd au raportat săparea 
celei de a 350-a gropi prevăzute 
pentru împrejmuirea bazei. 
Sarcina lor este de a decoperta 
stratul vegetal pînă la adîncimea 
de 20 cm și de a împrăștia-apoi 
zgură. Muncă, nu glumă !

— Vrem să demonstrăm cole
gilor noștri de la Liceul „De- 
cebal" — mărturisește Iosif 
Horvat — că nu ne lăsăm mai 
prejos. Mîine vor găsi o bună 
porțiune din terenul de tenis 
terminată. Deși învățăm la școli 
diferite, colaborăm de minune- 
Fiecare știe dinainte cît va reali
za celălalt pentru că toți ne stră
duim să muncim atît cît ne țin 
puterile.

— Pentru a da viață acestui 
obiectiv — intervine in discuție 
Marcel Rinder, n-a fost nevoie 
de nici o mobilizare. Aflînd că 
baza se va amenaja pentru ei, 
tinerii municipiului au ieșit în 
număr mare la muncă. Pe șan
tier pot fi întîlniți zilnic, ală
turi de elevi, tineri muncitori- de 
la exploatarea minieră și de la 
termocentrală, funcționari etc. 
Este o mîndrie pentru noi să in
vităm uteciștii din alte localități 
și să le spunem : „Această fru
moasă bază sportivă și turistică 
am amenajat-o noi. tinerii". 
Mulți ne vor urma exemplul.

...Lîngă pod a oprit autobuzul 
care sosește în fiecare după- 
masa.*  Din el coboară 40 de bă
ieți și fete. Vin să preia ștafeta 
tinerii de la mină și termocen
trală care tocmai ieșiseră din 
schimb. Uneltele se predau din 
mers, apoi elevii se îmbracă 
avînd pe fețe adine întipărite 
satisfacțiile unei zile rodnice.

— Cînd va fi terminată baza 
de agrement, băieți ?

Tinerii privesc spre activistul 
Vasile Duna. Așteaptă să vor
bească el.

— Conform programului stabi
lit — răspunde molcom coman
dantul de șantier — baza tre
buie să fie dată în folosință la 
1 iulie. Munca entuziastă a tine
rilor a creat toate premisele ca 
termenul să fie respectat.

— Ați uitat angajamentul 
nostru, tovarășe Duna ? îl mus
tră unul din tineri. Am hotărît 
categoric să încheiem lucrările 
la 15 iunie. Nici nu ne gîndim 
la o altă, alternativă. Vâ rugăm 
— ni se adresează el — să tre
ceți din nou pe aici. Dacă nu 
ne-om ține de cuvînt...

— N-am uitat angajamentul, 
exclamă Vasile Duna, dar am 
vrut să-1 ținem secret pentru a 
oferi, la timpul potrivit, o sur
priză. - Acum, nu ne rămîne de- 
cit să ne gîndim la alta...

ALEX. BALGRADEAN

predării unei lecții la un înalt 
nivel pedagogic. Am nevoie de 
cunoștințe de psihologie, peda
gogie, nu știu cum să expun o 

. lecție pentru ca elevii să în
țeleagă totul, să mă urmărească 
cu interes. Cred că maistrul-in- 
structor trebuie să fie nu numai 

, un foarte bun meseriaș, dar și 
un bun pedagog.

De acord, numai că înainte de 
a fi aprobată cooptarea maiștri
lor-instructori în formele de 
perfecționare a cadrelor didac
tice este necesară, evident, lega- 

. lizarea existenței maiștrilor-in
structori.

Și fiindcă tot vorbim de pro
puneri, menționăm încă o va
riantă posibilă de rezolvare a 
pregătirii teoretice a ucenicilor.

— Cea mai bună soluție ar fi, 
r.e spune tovarășul Petru Vrin- 
ceanu, ca fiecare an de ucenicie 
să fie împărțit într-un semestru 
de teorie și doar un semestru 
de practică. Prin înmulțirea 
orelor de predare a desenului 
tehnic și tehnologiei s-ar putea 
garanta o mai temeinică pregă
tire teoretică a ucenicilor. Asi- 
gurîndu-ne în același timp o 
bună organizare a practicii — 
adică posibilitatea ucenicilor 
de-a lucra efectiv în producție 
sub îndrumarea maiștrilor-in
structori, cu siguranță că nici 
calitatea pregătirii lor practice 
nu va avea de suferit.

Sînt observații și propuneri 
adresate Ministerului Educației 
și învățământului și Ministerului 
Muncii care împreună cu minis
terele economice au obligația să 
aducă toate clarificările și com
pletările necesare actualelor 
acte normative pentru a consoli
da o dată pentru totdeauna a- 
ceastă formă de calificare. Este 
în interesul economiei naționa
le ca ucenicia la locul de muncă 
să devină într-adevăr o modali
tate eficace de pregătire a mun
citorilor necesari întreprinderi
lor noastre. Nu înțelegem de ce 
Ministerul Educației și Invăță- 
mîntului * și Ministerul Muncii 
întîrzie atît de mult punerea in
strucțiunilor lor în concordanță 
cu nevoile practicii. In toamna 
anului trecut, de la Ministerul 
Muncii am primit asigurări fer
me că Va apare încă în 1971 un 
act normativ prin care se vor 
prevedea, printre altele, și mai- 
ștri-instructori pentru ucenici. 
Acum sîntem în aprilie 1972 și 
promisiunea nu s-a împlinit.
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DOCUMENTE ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Ceea ce impresionează în mod 

deosebit la parcurgerea recentei 
culegeri de documente ale P.C.R. 
privind Rolul științei în con
struirea socialismului in Româ
nia este, in primul rînd, lucidi
tatea și claritatea cu care sînt 
expuse funcțiunile multiple ale 
științelor în societatea noastră. 
Rolul științei în construirea so
cialismului este complex și se 
refuză unei încadrări într-o for
mulă simplă. în afară de sarci
nile care revin științelor aplica
tive in producția de bunuri ma
teriale, sintetizate în expresia : 
știința — forță nemijlocită de 
producție, documentele de par
tid iau în considerare numeroa
se alte influențe posibile și ne
cesare ale științelor, asupra vieții 
sociale, obiective și subiective. 
Este limpede că fără dezvoltarea 
științelor nu se poate concepe 
dezvoltarea unei societăți mo
deme. Importanța pe care o 
joacă tehnica avansată în asi
gurarea bazei economice a vieții 
sociale este o teză care nu mai 
are nevoie de argumentări. Insă 
este, poate, nevoie să se insiste 
asupra însemnătății pe care o au 
științele ce nu par direct an
gajate în progresul tehnicii —■ 
cum este, de pildă, filozofia, 
care îi ajută pe oameni în cu
noașterea și interpretarea lumii, 
în înțelegerea interdependenței 
dintre diferitele legi obiective ce 
guvernează societatea, oferă 
răspuns întrebărilor cu privire 
la ..................  ’
în 
în
ga ..
sitatea și valoarea cercetărilor 
în domeniul științelor sociale se 
vorbește în numeroase documen
te. fn special în cuvîntările se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. A- 
cestor cercetări li se cere să se 
ocupe cu precădere de fenome
nele care caracterizează dezvol
tarea actuală a țării noastre, „să 
abordeze problematica nouă pe 
care o ridică dezvoltarea socie
tății omenești în epoca contem
porană" (p. 115). Am subliniat 
aceste două cuvinte pentru a 
scoate în evidență imperativul 
investigației concrete a realită
ților și a problemelor vieții pre
zente. Așa cum găsim notat în 
altă parte (p. 47), „este de în-

marile schimbări care au loc 
dezvoltarea vieții sociale atît 
țara noastră, cit și în întrea- 
lume (p. 115). Despre nece-

ÎN CADRUL ANULUI INTERNAȚIONAL 
AL COMBATERII POLUĂRII MEDIULUI

Contribuții românești
7 7

la conservarea naturii
Conservarea și exploatarea ra

țională a mediului în care omul 
trăiește și de unde își asigură 
mijloacele de subzistență, con
stituie astăzi o problemă de pri
mă importanță. Societăți și aso
ciații' internaționale, organizații 
și instituții de stat și particulare 
își concentrează eforturile pen
tru găsirea celor mai eficiente 
soluții capabile să evite dete
riorarea mediului înconjurător.

Intr-un asemenea cadru se în
scrie și cel de al IV-lea^ simpo
zion de combaterea poluării me
diului, organizat săptămîna tre
cută de Academia R. S. Româ
nia. în cuvîntul său prof, eme
rit dr. docent George Bărănescu, 
membru corespondent al Acade
miei R.S.R., președintele Comi
siei pentru combaterea poluării 
mediului arăta : „Simpozionul 
evidențiază faptul că activitățile 
științifice sporadice din trecut au 
fost înlocuite cu manifestări 
tradiționale, că în țara noastră 
interesul pentru combaterea 
poluării mediului capătă dimen
siunile necesare și urmărește 
îndeaproape ritmul pe care îl 
cunoaște dezvoltarea economică. 
La stabilirea căilor și metodelor 
celor mai eficace de combatere 
a poluării mediului își aduce o 
contribuție susținută și cerce
tarea științifică românească".

Ingineri șl arhitecți, medici și 
chimiști, fizicieni și alte catego
rii de specialiști români își aduc 
o prețioasă contribuție la cu
noașterea și depistarea căilor de 
combatere a noxelor, a genezei 
lor, la identificarea posibilități
lor de neutralizare fie înainte de 
pătrunderea noxelor în mediu, 
fie prin acțiunea mediului în
suși. Un interes deosebit prezin
tă studiile efectuate la Centrul 
de chimie din Timișoara de un 
colectiv de ingineri și care are 
în vedere distrugerea oxizilor de 
azot din gazele reziduale indus
triale. Datorită necesităților me
reu sporite de îngrășăminte chi
mice pe bază de azot cît și a 
multiplelor utilizări ale acidului 
azotic, industria acestuia se dez
voltă într-un rit.m deosebit de 
rapid. Aceasta înseamnă și spo
rirea surselor de poluare cu 
oxizi de azot care prezintă peri
col nu numai pentru ecologia 
naturală ci și pentru instalațiile 
industriale, mai ales pentru sis
temele de reglare, dat fiind in
fluența puternic corozivă pe care 
o au. Toate procedeele de des
compunere și eliminare a oxizi
lor de azot din gazele reziduale, 
cunoscute pînă acum, nu numai 
că nu au dat rezultatele scon
tate din punct de vedere al teh
nologiei dar s-au dovedit și 
neeconomice datorită consumului 
mare de energie, a prețului de 
cost ridicat al substanțelor uti
lizate la anihilarea oxizilor de 
azot.

Prof. dr. ing. Tancu Horescu 
împreună cu inginerii W. Marin 
și V. Medeleanu au elaborat un 
procedeu original care permite 
distrugerea catalitică a oxizilor 
de azot cu un consum redus de 
energie termică. Procesul tehno
logic de laborator care a dat 
rezultate din cele mai bune stă 
Ia baza proiectării unei instalații 
pilot.

Dar, așa cum arătam mai sus, 
nu numai oamenii suportă con
secințele poluării. Nici instalați
ile nu sînt ocolite de acțiunea 
nocivă a emanațiilor rezultate 
din procesele industriale. In ca
zul instalațiilor energetice, po
luarea izolației este o noțiune 
apărută în literatura tehnică cu 
mult înainte de preocupările le
gate de poluarea atmosferei. De 
fapt trebuie avut în vedere fap- 

țeles că se cer răspunsuri la 
noile probleme pe care le ridică 
progresul umanității, că realita
tea nu mai poate fi explicată... 
numai cu ajutorul cunoștințelor 
vechi...

Pentru înțelegerea noiior fe
nomene, a noilor probleme ce 
apar ca urmare a uriașei dez
voltări a forțelor de producție, 
a ......................................... revoluțjei științifice și tehnice, 

transformării societății, este
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necesară o intensă muncă de 
studiere și cercetare științifică a 
noilor realități". Și, mai departe, 
se arată că „nu întoreîndu-ne 
spre trecut, ci oercetînd prezen
tul și scrutînd cu clarviziune 
științifică viitorul" vom putea da 
peste soluțiile necesare. „Acei 
care vor privi înapoi vor păți ca 
Făt-Frumos din poveste care, 
părăsind țara tinereții fără bă- 
trînețe, pe măsură ce se apropia 
de trecut a îmbătrînit și a mu
rit" (p. 48). Ceea ee se impune 
este o contribuție creatoare la 
dezvoltarea marxism-leninismu- 
lui. O asemenea contribuție nu 
se poate lipsi de aportul activiș
tilor pe tărîm politic și social. 
Lupta revoluționară, în etapa 
actuală, este și ..lupta de con
strucție socialistă" (p. 82). Cum 
tezaurul marxism-leninismului 
se îmbogățește prin teoretizarea 
si generalizarea experienței de 
luptă a clasei muncitoare, este 
natural ca la dezvoltarea sa să 

tul că pot exista noxe, care nu 
au Influență asupra oamenilor 
dar care diminuează sensibil _
performanțele instalațiilor. De- de poluare a aerului, 
punerea unor substanțe pe su- ~ ‘ X"“S1
prafața izolației are ca efect 
micșorarea rigidității dielectrice 
a stratului superficial, putînd 
conduce la avarii grave ale rețe
lei și ale tuturor instalațiilor de 
pe o anumită porțiune.

Experiențele și studiile între
prinse de un grup de specialiști 
de la Institutul de studii Și pro
iectări energetice din Capitală 
au permis elaborarea unor in
strucțiuni ce vizează atît proiec
tarea cît și exploatarea izolației 
echipamentului electric din zo
nele poluate. Merită semnalată 
în acest caz preocuparea de a 
se acționa nu numai asupra in
stalațiilor ce se vor proiecta în 
viitor ci și a celor aflate în func
țiune.

Una din cele mai mari surse 
de poluare o reprezintă fără în
doială motoarele autovehicole- 
lor. Lucrarea elaborată de prof, 
dr. doc. ing. Călin Adrian Va- 
silescu determină căile, raționale 
de reducere a emisiei de noxe la 
motoarele cu aprindere prin 
scînteie de fabricație româneas
că. Dacă substanțe ca bioxidul 
de carbon, azotul sau vaporii de 
apă nu sînt direct nocive, gazele 
de evacuare conțin și oxid de 
carbon, oxizi de azot, hidrocar
buri și compuși cu plumb care 
reprezintă un pericol pentru or
ganism. Oxidul de carbon se 
combină ușor cu hemoglobina 
din sînge dînd carboxihemoglo- 
bina, substanță oare nu mai poa
te juca rolul de transportor de 
oxigen în organism, astfel că 
apar forme de intoxicație acută 
prin anoxemie. In lucrarea a- 
mintită se recomandă acțiunile 
care trebuie întreprinse în ve
derea reducerii emisiei de noxe * 
de la motoarele cu ardere in
ternă. Pe baza lucrării se vor 
putea realiza motoare perfecțio
nate, cu indici superiori de ex
ploatare, motoare care să bene
ficieze de ultimele cuceriri ale 
tehnicii mondiale.

Aportul pe care arhitecții îl 
aduc la protejarea și conservarea 
mediului înconjurător se află în 
permanentă creștere. Cumulînd 
rezultatele unor cercetări fizico- 
chimice și medicale cu studiile 
privind structura reliefului ur
ban. a amplasării și organizării 
diferitelor funcții urbane, a pers
pectivelor de dezvoltare în baza 
planurilor economice, se pot 
elabora propuneri de sistemati
zare realiste și realizabile. De 
altfel, tot mai mulți specialiști 
devin.^adepți ai teoriilor ce reco
mandă reconsiderarea punctului 
de vedere urbanistic cu privire 
la deplasarea zonelor industriale 
în afara centrului orașului, im- 
punînd în schimb concentrarea 
eforturilor pentru a proteja me
diul prin combaterea noxelor la 
sursă. Avînd în vedere o aseme
nea evoluție a concepției pri
vind dezvoltarea urbanistică a 
centrelor populate, arh. Cornelia 
Berindan de la Institutul politeh
nic din Cluj și tehnician arhi
tect Anamaria Racz de la Insti
tutul de sănătate publică și cer
cetare medicală din Cluj, au 
elaborat în urma unor experi
mente ce au durat peste un de
ceniu, studii speciale cu ajutorul 
cărora proiectanții pot determi
na variantele optime de sistema
tizare a orașelor. Lucrările au 
demonstrat că principalul mod 
prin care arhitecții pot preveni 
sau combate poluarea aerului în 
orașele industriale este recurge
rea la zonarea funcțională a te
ritoriului urban și în primul rînd

fie chemați, în primul rînd, nu 
erudiți de bibliotecă ci cei care, 
asemenea lui Marx, Engels și 
Lenin, sint „oameni politici, or
ganizatori și conducători ai 
luptei revoluționare" (p. 83). O 
strînsă legătură între teorie și 
practică este indispensabilă mai 
ales în sectorul vieții sociale — 
și aceasta în dublu sens. După 
cum arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, este necesar să se 

a

abordeze teoretic rolul partidu
lui și statului, ca și principiile 
politicii noastre internaționale 
(p. 75—79) ; este necesar să se 
lucreze intens în problemele 
științei conducerii și ale prog
nozei dar și să se țină seama de 
rezultate, în activitatea practică, 
atît în fundamentarea deciziilor 
cu eficiență pe termen lung cît 
și in munca de zi cu zi.

Culegerea de documente este 
și un îndreptar prețios privitor 
la felul în care trebuie să lu
creze oamenii de știință. Subli
niind necesitatea de a porni de 
la folosirea marxism-leninismu- 
lui. documentele atrag atenția 
asupra faptului că acesta „nu 
este o dogmă, o religie în care 
să cauți citate din nu știu ce 
sfînt. Este o concepție de studiu, 
de cercetare, de interpretare a 
societății omenești" (p. 30) in
dispensabilă omului de știință, 
dar care se înnoiește pe baza ul
timelor date ale științelor. Dez- 

amplasarea în raport cu struc
tura orașului, a întreprinderilor 
industriale care constituie surse

Cunoașterea naturii și intensi
tății poluării mediului, cunoaș
terea implicațiilor economice, a 
consecințelor asupra omului, â- 
supra regnurilor animal și vege
tal ca și a operelor de artă este 
de mare importanță. O țară ca 
România, care construiește mult, 
care are un ritm rapid de in
dustrializare, este firesc să se 
preocupe de combaterea poluării. 
Realizarea unui echilibru între 
dezvoltarea activităților indus
triale care generează noxe și 
păstrarea calităților fizico-chimi- 
ce ale mediului este o problemă 
extrem de dificilă. Este cunoscut 
faptul că statul nostru acordă o 
atenție deosebită cercetărilor și 
studiilor menite să reducă peri
colul pe care poluarea îl repre
zintă pentru mediu, pentru om. 
Investițiile mari acordate în a- 
cest sens, dotarea unităților de 
cercetare cu aparatură modernă, 
creează specialiștilor români ca
drul propice desfășurării unor 
activități susținute. Realizările 
de pînă acum, multe fiind pre
miere mondiale în acest dome
niu, dovedesc competitivitatea și 
posibilitățile certe de afirmare 
pe care le are știința româ
nească.

Ing. DAN VAITEANU

(Urmare din pag. I)

despre „belaz"-uri, acei masto
donți cărători de anrocamente, 
numai că nu s-au scris poeme, 
dar roțile lor, mai mari decît un 
om, au fost filmate pînă la deta
liu. Și apoi, pe înserat, după ce 
au hălăduit prin noroaiele șan
tierului, noii veniți solicită caza
re într-o casă cît mai confortabi
lă. Așa se face că tânărul cu o 
statură atletică, barbă îngrijită, 
frunte înaltă și un început de 
chelie, de abia-mi oferă un scaun, 
coboară repede ochii în ozalidele 
de pe birou, dîndu-mi să înțeleg 
că vizita cu cît e mai scurtă cu 
atît e mai bună. Nu era nimic 
ostentativ sau jignitor în atitudi
nea lui, o spun din capul locului, 
dar se vedea clar că nu-l pasiona 
eventuala noastră discuție, fiind 
oricînd gata să mă paseze. A și 
zis-o :

— La baraj ați fost? Și pen
tru că tăceam, memorîndu-mi 
cele descrise mai sus, a continuat. 
Să vă dăm o mașină I

— Vă rog, tovarășe inginer 
Pop Ștefan, încep eu foarte ofi
cial, închideți ochii și imagina- 
ți-vă cum va arăta stațiunea Vi
dra peste cinci ani...

Lotrul e „dublul gigant", un 
superlativ neîntâlnit în manuale, 
pentru că toată lumea știe, hidro
centrala de pe el este cît Argeșul 
și Bicazul la un loc. Dar nu ra
portarea cantitativă, cifrică, îl 
pune mereu în ecuație cu ceilalți 
coloși de lumină, ci faptul că este 
beneficiarul experienței cîștigate 
acolo. Ți se spune: „A lucrat 
la...", asta înseamnă firmă serioa
să, garanția calității, întîiul crite
riu de apreciere, blazon purtat cu 
mîndrie și orgoliu de toți „vete
ranii". Și e bine să fie așa, dar 
pe mine, în acel moment, mă in
teresau produsele lotrene, capa- 
citatea acestui șantier de a de- 

voltarea gindirii creatoare și 
spiritul novator în teorie (p. 35) 
sînt două pirghii ale progresului 
științific. Documentele aprecia
ză valoarea deosebită a confrun
tării libere de opinii, îmbinată 
firește cu multă rigoare teore
tică și exigență ideologică. „Să 
se dea curs liber cunoașterii ști
ințifice, gindirii omului, pentru 
că numai așa socialismul, pro
gresul vor triumfa" — spune 
secretarul general al partidului 
(p. 114). Concepția despre lume 
a proletariatului — se accentu-

ează — este „ostilă închistării și 
rigidității în gîndire" (p. 57). 
Asigurarea dezvoltării rapide a 
omenirii pe calea socialismului 
și comunismului pretinde știin
ță autentică, fundamentată pe 
gîndire liberă și pe cutezanță 
(p. 47). Evident, este nevoie „ca 
în toate dezbaterile științifice să 
se pornească de la dorința cinsti
tă , sinceră, de a servi mersul 
înainte al societății noastre, 

Activitate intensă pe marele șantier naval din Galați.
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veni și el școală, rampă de lansa
re. Și cum foarte mulți tineri 
și-au făcut, totuși, ucenicia la 
Argeș, nu-mi rămînea decît să 
caut absolvenți care au fost re
partizați direct aici, cei ce acum, 
după 3—4 ani de muncă pe șan
tier, își zic dezinvolți „Made in 
Lotru"

Anul ’68 debuta cu o lovitu
ră de trăsnet: i s-a dat fostului 
stagiar toată platforma „825 m", 
fără alte indicații decît să respec- 

Dacă le ceri îfi fac și piane
te întocmai proiectele. Oamenii 
din jurul său i-au simțit spaima, 
pentru că le dădea tîrcoale și lor, 
meseriași foarte buni, dar ceea ce 
vedeau în schițe și planuri depă
șea experiențele anterioare. Au 
chemat arhitecții, s-au consultat 
cu șefii constructori, și șantierul 
începea să semene cu un perma
nent colocviu de competență, în 
care „abuzul de inventivitate" 
prindea contururi cît mai precise. 
Voineșița avea să devină labora
tor, ridicîndu-și specialiștii de 
care aveau nevoie și ea și celelal
te stațiuni ce se prefigurau pe 
malurile viitorului lac de acumu
lare.

— Fără Voineșița, spunea 
maistrul dulgher Ștefan Fabian, 
greu s-ar concepe astăzi Vidra. 
Vidra-i gtndită ca un oraș, dar 
nu unul oarecare, e un mic bri
liant, ale cărui fețe trebuie să re
flecte tot ce înseamnă urbanism,

idealurile poporului nostru 
114). Patriotismul nu poate fi 
disociat de cercetare.

Ni se pare util să menționăm 
și acele pagini care se referă la 
alte funcțiuni importante ale 
activității științifice, cum sînt 
cele legate de apărarea sănătății 
publice (p. 151) sau de colabo
rarea și cooperarea științifică și 
tehnică internațională (p. 223). 
Cooperarea multilaterală inter
națională este favorizată de că
tre activitatea științifică pentru 
care ignorarea progreselor de pe 
plan mondial este sterilizantă ; 
pe de altă parte, pe temeiul u- 
nei asemenea cooperări, marile 
cuceriri ale cunoașterii științifi
ce servesc progresului social și 
material al tuturor popoarelor. 
O cale de colaborare fructuoa
să a savanților și a cercetători
lor din toate țările lumii este 
tocmai apărarea sănătății ome
nirii — dar ea nu este singura. 
Dînd o înaltă apreciere activită
ții slujitorilor înaintați ai știin
ței de pretutindeni, partidul 
nostru amintește în repetate 
rînduri că progresul universal al 
cunoașterii depinde și se re
alizează prin afirmarea geniului 
creator al fiecărui popor (p. 247). 
Politica P.C.R. în domeniul știin
ței pornește de la recunoașterea 
potențialului de creație al po
porului nostru, dovedit chiar în 
împrejurări neprielnice, în 
cursul istoriei sale agitate ; de 
la sublinierea faptului că rădă
cinile creației științifice și cul
turale sînt înfipte „adînc în tre
cutul îndepărtat" al acestui po
por (p. 13). Măsurile organiza
torice pe care le elaborează tind 
să ofere condiții tot mai bune 
pentru manifestarea deplină a 
acestui potențial și pentru utili
zarea sa cît mai nemijlocită în 
folosul societății.

Nu este posibil ca, într-un 
scurt comentariu, să trecem în 
revistă toate problemele discu
tate în cuprinsul acestui volum. 
El reprezintă o adevărată carte 
de căpâtîi pentru toți lucrătorii 
din domeniul științei, un in
strument de lucru cotidian. Dar 
mai există o categorie de cititori 
care pot găsi. în acest volum, 
teze clare privitoare la liniile de 
desfășurare ale propriului lor 
destin luminos : mă refer la 
masa tineretului studios — din 
care se vor recruta constructo
rii de mîine ai unei societăți 
călăuzite de știință.

dar să ți strălucească. Cei de-o 
seamă cu mine, de 20—30 de ani 
în meserie, am fi dat bir cu fugi- 
țti.

— De ce ?
— Păi unde și cînd am mai 

făcut noi acoperișuri „mișcate", 
cu șarpanta foarte înaltă, intrări 
ca de prispă, stîlpi ornamentali, 
logii.

— Vilele și blocurile cu trei 
nivele respectă liniile tradiționale 
ale arhitecturii românești, deci nu 
vă erau străine.

— Ei da, multe elemente a- 
duc cu stilul maramureșean, dar 
diferențele constructive sînt co
losale. Și nu uitați, aici fiecare 
este un unicat. Iei totul de la 
început, elemente tipizate nu 
există. Meserie pretențioasă...

— Și nu vi s-a urît s-o luați 
mereu de la început ?

— Dacă nu era așa, nici nu 
mai rămîneam pe Lotru, lucrări 
obișnuite prin orașe găseam be
rechet. Așa zice și tovarășul in
giner, că, singur cum e, și-ar fi 
putut lua valea de mult.

Cuvintele „singur cum e" fu
seseră rostite cu o undă de re
gret, nenea Fabian știe ce știe, 
era și asta una din amărăciunile 
lui, că-l vedea uneori abătut, l-a 
luat părintește de-o parte; lo
godna zăcea spinzurată la intra
rea în Lotru, avea douăzeci și 
cinci de ani și nu-i provoca griji 
prea mari, dar s-au rostogolit anii

Poiana r emerit deopotrivă căutat de localnici
9 țării.

ZtZe de amintiri

0 zi de care îmi voi aduce
aminte toată viața

astfel idealul 
împlinește în

de ani, «pu-

(Urmare din pag. I)
că îi am lingă mine pe ceilalți, 
întreaga organizație; Asta îmi 
dă curaj și încredere în mine".

Este un exemplu care defi
nește o întreagă generație, ar- 
gumentînd năzuința sa de a se 
integra în specificitatea epocii 
în care trăiește, dorința firească 
de a i se dărui pe deplin. O 
dăruire care merge pînă la to
tala identificare cu perspecti
vele de viitor ale tinerei gene
rații, ale organizației sale. Idea
lul comun devine 
personal, eul se 
colectivitate.

„Vedeți, am 21 
nea Florian Nicolaescu, salariat 
la Combinatul industrial de sti- 
clă-București. Pînă a veni aici 
am lucrat la I.O.R. N-am deve
nit insă utecist acolo. Nu m-am 
putut apropia de organizație, nu 
i-am simțit pulsul bătînd odată 
cu al meu. Poate că nici eu nu 
mi-am dat prea mult silin
ța, dar, în orice caz, o Parte de 
vină a avut-o și organizația, co
mitetul ei. Aflam că în alte 
părți organizațiile U.T.C. sînt 
active, îi atrag pe tineri prin ac
țiuni frumoase, interesante, care 
le dezvoltă o 
și idealuri, 
ofereau mai 
participat și 
dințe dar în 
m-au depărtat. Aici, am simțit 
de la bun început o altă 
mosferă, mai caldă. M-am 
dreptat spre tovarășii mei 
muncă cu inima deschisă și 
fost primit la fel. îmi amintesc 
chiar un fapt, in aparență lip
sit de importanță, dar care pe 
mine m-a îndemnat să-mi fao 
un examen de conștiință. După 
cîteva zile a venit la mine se
cretarul U.T.C. să-mi ceară co
tizația. A rămas mirat cînd 
i-am spus că nu-s utecist, iar eu 
m-am simțit ridicol sub priviri
le lui neîncrezătoare. în clipa 
aceea mi-am zis că încrederea 
cu care se apropie ceilalți de 

comuniune de idei 
Acolo, însă, mi se 
mult vorbe. Am 
eu la cîteva șe- 
loc să mă atragă

at- 
în- 
de 

am

• ••••••••••

peste terasele Voineșiței și Vi
drei, „la treizeci de ani încep să 
te lase resursele sentimentale", îi 
spusese bătrînului, acesta a încer
cat să se împotrivească, degeaba, 
sunau fals cuvintele, acolo, la 
Vidra, printre noroaie, geruri și 
vînt vin numai femeile care-și 
iubesc mult bărbații, singure 
însă nu se hazardează, devin nop
țile stinghere, romantismul pădu
rii din jur pălește...

Despre toate astea n-aș fi vrut 
să scriu, dar omului îi aparțin și 

zilele și nopțile...
Să nu se creadă că Ștefan Pop 

și oamenii sat sînt niște privile- 
giați, un fel de elită ; ridică un 
acoperiș, fie el și-n două ape, fac 
din mozaic adevărate covoare 
persane, ornamentează stîlpii de 
pridvor — în timp ce ceilalți lo- 
treni taie muntele pe deasupra și 
prin launtrul lui, montează apa
rate și grele și fine în centrala 
subterană, ridică un baraj imens 
și altele mai mici, mă rog, lucrări 
de doxă și mare răspundere, cu 
un enorm consum de energie și 
inteligență. Nu IU Nici nu se 
poate concepe așa ceva în aceas
tă mare familie de constructori, 
desigur, există specializări foarte 
exacte, departajări pe meserii și 
profesii, dar la fel științelor in- 
terdisciplinare, aici se întâlnesc și 
se completează activități dintre 
cele mai diferite. Dulgherii lui 
Ștefan Fabian au făcut o porțiu- 

tine nu trebuie înșelată nicio
dată".

Alți tineri se află acum abia 
în pragul evenimentului. Hotă- 
rîrea lor este deja luată, urmea
ză doar să primească girul co
lectivului dar tocmai de aceea 
nerăbdarea le este cu atît mai 
mare, izbucnind în fiecare din 
cuvintele lor.

„Cînd voi fi primit în U.T.C., 
aș vrea să fie o zi cu soare 
mult, spunea Costel Jitea, lă
cătuș la același combinat. O zi 
minunată, luminoasă, de care 
să-mi amintesc toată viața, ca 
despre o zi în care s-a petrecut 
ceva deosebit. Aș vrea ca oa
menii din jurul meu să se bu
cure ea la nașterea unui copil, 
ori ca la căsătoria cuiva drag. 
Aș vrea ea ziua aceea să fie 
pentru mine o dată memorabilă, 
una dintre acelea care se sărbă
toresc în fiecare an".

„Doresc cu ardoare să mă în
cadrez în rîndul colegilor mei, 
să am aceleași țeluri, aceleași 
pasiuni. Viitorul meu depinde 
de viitorul generației mele și 
nu trebuie să așteptăm să ni-1 
viseze, să ni-I clădească alții. 
Avem ochi și fantezie pentru 
vis, avem miini ca să-1 con
struim. Uniți, vom putea face 
tot ceea ce așteaptă de la noi 
societatea. Orice greutate o vom 
depăși împreună, umăr lingă 
umăr, inimă lingă inimă". 
Acestea sînt cuvintele și senti
mentele Danielei Crăițoiu.

Mi s-au părut semnificative 
pentru optimismul acestor tineri 
credința nestrămutată în desti
nul lor. puterea de a se defini 
în raport cu nevoile și impera
tivele societății, dragostea de 
muncă și dorința de a f 
ma în ochii semenilor, < 
arăta ee pot și că sînt 
răspundă prin faptele 
crederii ee li se acordă.

O prietenă îmi povestea des
pre ea, despre trecutul și vii
torul ei și m-a surprins can
doarea și lirismul de factură 
deosebită care răzbateau din 
spusele sale. „Cînd eram mică,

se afir- 
de a le 
gata să 
lor in-

• ••>••
ne din galeria de injecție a ba
rajului, echipele lui Nicolae 
Gheorghe și Victor Diaconu au 
ridicat „casa de supraveghere" a 
lacului, lucrare deosebit de pre
tențioasă sub aspect tehnic ; Vic
tor Bulet, Ion Belu, Nicolae Pîr- 
lac, Constantin Roșea, Mereuță 
lordache — vechi I.C.H.-iști — 
sînt buni la toate, cum se spune, 
sclivisesc galerii, pun mozaic, ri
dică șarpante. Pe seama lot um
blă și-o vorbă în șantier, nu lip
sită de miez: „Dacă le ceri, îți fac 

și piane I" Și mai e ceva : primul 
acord global pe Lotru l-a avut 
formația inginerului Ștefan Pop, 
care în 1970 executa drumul de 
acces din cariera de anrocamen- 
te Chioara în barajul Vidra, a- 
vîndu-l ca șef de echipă pe Va- 
sile Popescu.

— Că s-a făcut treabă de ca
litate, spunea acesta din urmă, a 
dovedit-o și cîștigul nostru și ex
tinderea ulterioară a metodei. Ce 
haz, într-un fel spus, a fost cînd 
unul dintre lucrători, Nicolae 
Zamfir, s-a dus acasă cu leafa. 
Prea erau mulți bani și biata fe
meie a început să plîngă, acuzîn- 
du-și bătrînul soț că s-a apucat 
de furat / Nu s-a lăsat convinsă 
pînă n-a vorbit cu tovarășul in
giner...

Dincolo de rezultate și împli
niri profesionale, de competență 
și spirit organizatoric, m-a frapat 
la Vidra omniprezența tînărului 

»
tmi plăcea să fac turtițe, pîînîțe 
de nisip. Găseam cele mai năs
trușnice obiecte, care deveneau 
„tăvi" adevărate, pentru copt 
piinea. Eram fericită că pîinițe- 
le mele aveau căutare printre 
copii. Mai tîrziu n-am încercat 
să-mi continui îndeletnicirile 
copilăriei, nu m-am gîndit să 
lucrez la vreo întreprindere de 
panificație, ori Ia vreo brutărie, 
dar și acum, ca și atunci, munca 
pe care o fac, profesia mea, 
întreaga mea activitate este 
străbătută de aceeași pasiune, 
îmi place să am oamenii în ju
rul meu, să-i bucur și mai ales 
să contribui cu ceva la fericirea 
lor. Am crezut totdeauna în dă*  
ruire. Cred că și jocul acela era, 
inconștient, o dorință de dărui
re, de comunicare cu oamenii. 
Am crescut. Nu mai pot, sau 
poate nu mai știu, am pierdut 
„rețeta" acelor piinițe, dar am 
descoperit o alta pentru a putea 
comunica deplin cu colegii mei 
de generație, și această cale este 
organizația din care de curînd 
fac parte. Am uitat un joc, dar 
am descoperit o posibilitate ma
tură de comunicare, de dăruire. 
De asta am dorit să devin ute- 
cistă".

Iată un țel pe măsura nobile
lor idealuri ale acestei genera
ții pentru care aspirațiile și îm
plinirile sînt produsul firesc al 
colectivității, al organizației din 
care doresc sau fac deja parte. 
Cei care au trăit de curînd mo
mentul vorbesc acum despre el 
ca despre un certificat al matu
rității politice. Cei care îi vor 
păși nu peste multă vreme pra
gul se pregătesc pentru el cu 
toată ființa lor. Iar atunci, în 
ziua aceea luminoasă, în fața 
drapelului partidului adus la a- 
dunare, rostind cu fermitate 
formulele angajamentului so
lemn, vor semna și ei același 
act al adeziunii totale, al anga
jării lucide în marele front'-ăl 
întregului popor. Sînt sentimen
te, convingeri și atitudini în 
care regăsesc, păstrate cu a- 
ceeași prospețime, trăsăturile 
propriei mele generații aflată, 
in urmă cu zece ani, în preajma 
aceluiași moment de hotar.• • • • •

in viața „coloniei", 
care este inconju- 

de care se bucură.

Ștefan Pop 
dragostea cu 
rat, stima 
„Să-l vedeți cum pictează", spu
nea un coleg de birou, iar un al
tul : „Va fi fericit cine se mută 
în ultima vilă ; inginerul a făcut 
niște decorații interioare de toa
tă frumusețea".

— Sînt un produs al Lotrului I 
Expresia am înregistrat-o de 

mai multe ori, tineri de 10C1 de 
profesii și-au găsit aici adevăra
ta vocație, șantierul făcîndu-i să 
simtă din plin și greutatea și fru
musețea meseriei, solicitîndu-le
gîndirea creatoare, capacitatea.
Tot ce se face aici poartă pece
tea noului, inventivității, căutării 
de soluții neîntilnite pe nici un 
alt șantier — barajul e de anro
camente, înaintările în subteran 
se fac fără stîlpi de susținere, co
loniile sînt viitoare stațiuni sporti
ve și de odihnă. Lotrul e stația 
pilot pentru multe „brățări de 
aur", iar în ceea ce privește con
strucțiile. aici tronează „excesul 
de inventivitate", punerea în ope
ră făcîndu-se numai prin tine, te 
confrunți nu cu ceea ce ai văzut 
și învățat, ci cu ceea ce dorești, 
cu visul...

— Nu-i nevoie să închid ochii 
pentru a vă descrie cum va arăta 
Vidra peste cinci ani... Venind pe 
șoseaua de contur a lacului, la 
început apar un restaurant, de
barcaderul și ștrandul și apoi o 
imensă perdea verde de brad, din 
ea țîșnind hotelul „Tranzit", cu 
opt nivele, la care acum lucreaz î 
echipa lui nea Fabian. Cohort; 
din mașini I Intrați pe aleile um
broase și veți descoperi o lume 
de basm, în care nici un palat nu 
seamănă cu altul. In d'eapta

Și a continuat așa înainte în 
șir, pendulînd între real date și 
imaginație. Iar eu mâ gîr.deam 
unde-i Cosînzeana de acum cinci 
ani...
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LITERATURĂ, SCRIITORI,
TINERET

de DEMOSTENE BOTEZ

Revtetețe literare 
de curfnd un vast

an publicat 
_ ______ document 
euprinzînd aproape toate pro
blemele literaturii contempora
ne și ale eeriitorilor contempo
rani, în vederea discutării lor 
la apropiata Conferință a scri
itorilor.

Adre®îndu-se în special scrii
torilor, acest material se ocu
pă desigur de problemele crea
ției, dar prin varietatea chestiu
nilor ridicate, nu poate rămîne 
totuși străin de preocupările și 
de așteptările cititorilor, tineri 
și vîrstnici, iubitori de fru- 
tnos și de adevăr. Documentul 
Interesează de altfel întregul 
popor, căci literatura este un 
fenomen social reprezentativ 
pentru cultura și stadiul său de 
civilizație, reprezentativ pentru 
aptitudinea sa creatoare, pen
tru concepțiile sale despre om, 
despre viață și despre literatu
ră. Astfel, documentul are un 
mare interes pentru oricare ce
tățean al țării.

Literatura ca atare, nu este 
străină de vocația interioară 
spirituală a oricărui om, dar 
îndeosebi ea răspunde visării, 
năzuințelor, dragostei de fru
mos a omului, în așa măsură 
îneît rar om care să nu fi fă
cut în tinerețea lui o poezie, 
și care, la maturitate, orice o- 
cupație ar avea, și oricît ar fi 
de prins de ea, să nu aibă în 
casa lui cîteva rafturi de cărți 
literare. Literatura, ca și mu
zica. este o manifestare și o 
chemare firească a omului.

Pentru tineri, nu mi s-a părut 
niciodată de ajuns să citească 
pur și simplu literatură, deși 
asta e pasionant și-i foarte 
bine. Lectura însă se cuvine să 
treacă mai departe de plăcerea 
imediată a cufundării în lumea 
paginilor tipărite. Căci litera
tura. pentru ei, și nu numai 
pentru ei, este și trebuie să fie 
o școală, o fără de sfârșit școa
lă acea posibilitate de cu
noaștere a unei lumi mai vast® 
decît aceea în care, în mod ne
cesar, este ținut să trăiască.

Cum literatura noastră con
temporană nu poate fi decît ex
presia aceleiași concepții des
pre lume și viață, marxism- 
loninismul, cunoașterea litera
turii în toate tainele și moda
litățile ei, este și trebuie să fie 
și o școală de educație comu
nistă. De aceea, societatea 
noastră încurajează atît de 
mult literatura pentru tinerii 
de toate vîrstele, Jncepînd de 
la cea mai fragedă. Niciodată 
nu s-au publicat atîtea cărți 
literare pentru copii și tineret, 
atît de frumoase și de îngri
jite.

Deschidere creatoare
de MARIN MINCU

Emulația și maturitatea talen
telor literare sînt astăzi lucruri de 
domeniul evidenței. în etapa ac
tuală a literaturii noastre elanu
rile creatoare autentice sînt în
dreptate spre o deschidere cît 
mai cuprinzătoare, în concordan
ță cu concepția marxist-leninistă 
despre artă. Ceea ce se implică 
de la sine este o mai largă re
ceptare și afirmare a valorilor ar
tistice, o preocupare mai fermă 
de integrare în sfera culturală a 
umanității. Rod al unei activități 
mai susținute și mai atente, se 
poate constata, azi, ca o certitu
dine, procesul de universalizare a 
literaturii noastre prin difuzarea 
valorilor spirituale reprezentative. 
De aceea, rolul criticii trebuie să 
fie mai activ și totodată mai 
circumspect decît oricând.

In tezele ce pregătesc apro
piata Conferință a scriitorilor se 
afirmă clar: „Concepția noastră 
despre om este complexă, deschi
să și lucidă, lipsită de unilaterali
tate, opusă tabuurilor care con
travin prin definiție unei atitudini 
științifice". Or, tabuizarea unor 
criterii dogmatice în receptarea 
literaturii, nu a dispărut complet 
în practica unor autori. Atitudini 
și moravuri vechi se pot drapa în 
forme noi de manifestare. Este 
limpede însă că celor care s-au 
specializat în a-și schimba meto- 
dologiile după anotimp le este 
relativ greu, nu și imposibil, să se 
autodepășească.

In orice caz, criticii îi revine în 
continuare un mare rol în valori
ficarea atentă, nuanțată a zestrei 
noastre clasice. In această operă, 
desigur, nimic nu poate fi mai 
dăunător decît a crea o distanță 
neverosimilă între public și valo
rile spirituale autentice. Dimpo
trivă, așa cum se subliniază în 
recentele teze, „o concepție dia
lectică despre progres este străi
nă negativismului, rupturilor cu 
tradiția progresistă, care este pre
luată și dezvoltată".

Se întîmplă tot mai rar azi ca 
la adăpostul, unor fraze găunoase 
să se confunde realismul cu un 
univers închis, dogmatic, identifi- 
cîndu-se direct, mecanic, realita
tea cu arta. Exagerările au dău
nat întotdeauna, dar clasicitatea 
tipologică a literaturii române a 
tăvălugii orice bizarerie de acest 
fel, anihilînd extremele în con
formitate cu o viziune clasică. 
Realismul este conceptul cu cea 
mai mare deschidere dialectică 
asupra implicațiilor artei, el ex
clude în aceeași măsură închis
tarea ca și accepțiunea sa „nețăr
murită" și devenită, în acest caz, 
fără sens, inoperantă. Concepția 
noastră luminoasă despre lume și 
existență, corespunzătoare com
plexității umanismului socialist,

IN ÎNTiMPINAREA CONFERINȚEI SCRIITORILOR

Literatura se mai citește încă, 
din păcate, cum ai cînta după 
ureche. Dar asta putea fi vala
bil pentru o literatură stator
nicită în niște concepții și o 
ideologie veche, nu însă și pen
tru literatura noastră contem
porană care pune bazele unei 
noi literaturi corespunzătoare 
societății socialiste de astăzi, 
omului de azi, literatură care 
trebuie scrisă și înțeleasă 
prin cunoașterea misiunii dată 
ei, prin rostul ei, prin ideile 
majore și adevărurile pe care 
le promovează. Astăzi nu se 
mai poate citi de aceea, cum 
ai cînta după ureche. Pentru 
a o aprecia, pentru a-i cu
noaște valoarea, trebuie să 
trăiești și să gîndești în con
sens cu ideile timpului tău, cu 
năzuințele cele mai reale ale 
tale și ale oamenilor din jur, 
numai astfel putînd să înțelegi 
mesajul acestei noi literaturi, 
personajele din romane, rostu
rile lor interioare, morale, care 
le dictează acțiunile.

Documentul de care mă ocup 
nu este deci numai un îndrep
tar pentru literatură și pentru 
scriitori, ci și îndreptar pen
tru oricare cititor și oricare 
cetățean care vrea să înțelea
gă nu doar ceea ce se petrece 
în cărți, într-un roman, în
tr-o nuvelă, ci și ceea ce se pe
trece în fiecare om, în socie
tatea noastră de astăzi, în ria- 
ță. Este drept că literaturii, 
scriitorilor, le revine datoria 
de a aduce în fața cititorilor 
tocmai acele cărți pe care ei 
le așteaptă,. în care, să .recu
noască spiritul epocii pe care 
o construim.

Printre tezele documentului 
figurează și sarcinile Uniunii 
Scriitorilor, printre care aceea 
de educare și îndrumare a ti
nerilor scriitori, ajutorul dat 
tinerelor talente să se afirme 
și să se integreze în viața so
cială și artistică a țării. Această 
operă se realizează prin reviste 
pentru copii și tineret, prin în
ființarea multor reviste jude
țene la care pot face ucenicie 
scriitoricească tinerele talente 
din județul respectiv, prin ce
naclurile deschise nu numai în 
instituțiile culturale, dar și în 
întreprinderi de unde se ridică 
de multe ori ‘ ‘ ”
te, dar unde, 
face o școală 
al scrisului, 
biecțive. S-a _______ ___ ___
fel că tinerelor talente, pagi
nile revistelor literare le stau 
la dispoziție, și uneori ele par
ticipă și la conducerea lor, șter- 
gînd în ce privește prerogati
vele, diferența — de altfel, în 

talente adevăra- 
în orice caz, se 
vie de meșteșug 
cu îndrumări o- 
constatat de alt-

ne oferă posibilitatea să înlăturăm 
orice atitudine rigidă și anacroni
că. Spiritul deschis dl esteticii 
marxist-leniniste ne ajută să ne 
perfecționăm ideile despre artă, 
să ni le înnoim continuu, iar nu 
să stagnăm la o etapă depășită. 
„Realism înseamnă, deci pasiune 
ardentă, atitudine deschisă față 
de realitate, consecvență revolu
ționară în aprecierea ei. Nu foto
grafie cenușie și fără relief, nu re
dare monotonă ci o atitudine de 
cunoaștere activă, însuflețită de 
idealuri". In eroarea divulgată 
aici mai cad unii critici care, pen
tru a nu fi acuzați de estetism, 
simplifică dialectica reflectării ar
tistice a realității, reducând totul 
la „redare monotonă". Caracterul 
programatic al recentelor teze 
ajută tocmai la clarificarea rapor
turilor complexe dintre artă și 
realitate. A înțelege conținutul 
social al artei în mod îngust, re
ducînd totul la un determinism 
mecanicist, la o „fotografie cenu
șie", iată una din prejudecățile 
criticului dogmatic.

Nemuritorul „Don Quijotte" al 
lui Cervantes nu se explică di
rect doar prin conținutul său so
cial ceea ce nu înseamnă nicide
cum că opera aceasta ar fi antiso
cială și antiumanistă ! Se mai 
confundă și acum, chiar și în u- 
nele interpretări profesioniste, în
treaga sferă a literaturii cu repre
zentarea mecanică a socialului, 
vulgarizîndu-se specificul artei, 
fără nici o necesitate pentru cul
tura noastră.

In esență, literatura nu poate 
să nu fie socială, ca produs de 
suprastructură al unei anumite 
societăți și reflectînd idealurile 
acelei societăți. In cazul societății 
noastre socialiste relațiile sociale 
sînt altele și este necesar ca pro
cesul dialectic al reflectării să fie 
orientat, chiar dirijat, însă, de
sigur, cu multă precauție, orien
tarea de cătrC critică a literaturii 
fiind un proces complicat ale că
rui rezultate se constată în timp : 
„Efectele negative pe care cu ani 
în urmă le-a provocat un anumit 
dirigism critic îngust, au fost, pe 
bună dreptate combătute" se 
spune în tezele apropiatei 
Conferințe.

Cu o optică mai deschisă și 
mai largă asupra literaturii nu 
facem decît să ne îmbunătățim 
perpetuu metodele de abordare 
și investigație cu tot ceea ce este 
bun în tradiția mai îndepărtată 
sau mai apropiată, să fim me
reu noi, mereu apți de a ne per
fecționa, de a găsi mijloacele cele 
mai nimerite prin care să sporim 
zestrea spirituală a umanității 
noastre socialiste. 

literatură, artificială — dintre 
tineri și vîrstnici.

Această grijă multiplă mani
festată pentru descoperirea și 
creșterea tinerelor talente, a 
creat în ultimii ani o pleiadă 
de tineri poeți și prozatori de 
valoare, care s-au afirmat și în 
opera de reînnoire radicală a 
poeziei și prozei românești, că
reia i-au imprimat un stil ori
ginal și propriu de valoare uni
versală. Că aceasta s-a reali
zat și cu prețul unor experien
țe infructuoase care, pînă la 
urmă, s-au dovedit sterile, nu 
are atîta importanța față cu 
ceea ce s-a realizat într-adevăr 
nou și valabil.

Dar în ce privește tinerii 
scriitori, documentul atrage a- 
tenția asupra procesului de 
profesionalizare, uneori ne
justificat și prematur, care mai 
tîrziu este cauza unor tragice 
deziluzii, sau a unor ratări de
finitive. Tinerii scriitori sînt, 
prin dinamismul vîrstei lor, 
grăbiți și exclusiviști, exagerînd 
uneori fără temei. Prin ei în
șiși, chiar mai mult și mai 
eficace decît prin necesara în
drumare a Uniunii Scriitorilor, 
tinerii scriitori trebuie să a- 
precieze munca drept cea mai 
puternică pîrghie de progres, 
și personal și social, și să nu 
facă o pretențioasă discrimina
re între scris și muncă. Culti
varea mitului scriitorului este 
cel mai nefast pentru sănătoa
sa dezvoltare a oricărui tînăr 
scriitor căci ea înstrăinează pe 
scriitor de cititorii săi, de oa
menii cărora li se adresează.

După cum se vede, tezele 
Uniunii Scriitorilor conțin ne
numărate chestiuni de maximă 
acuitate atît pentru truditorii 
scrisului, cît și pentru cititori. 
Ceea ce trebuie subliniat, în a- 
cest spațiu restrîns de articol, 
este cred faptul că, deopotrivă, 
scriitorii și cititorii, tineri și 
mai puțin tineri, au început să 
vorbească aceeași limbă și să 
fie la fel de interesați și pre
ocupați de buna rînduială a 
cărților care ne pot face cel 
puțin mai buni.

Publicul și sancțiunea premială
a operei de artă

Problema relației dintre mo
dernism și spiritul critic mi se 
pare a fi în fond aceea a crite
riilor de apreciere. Dar mai mult 
decît a discuta aceste criterii (la 
care Freienfels notează și pe cel 
al originalității) mi se pare util să 
solicit aci rolul de vechicul al cri
ticii între opera de artă și pu
blicul ei, rol de îndrumător, de 
pionier, de deschizător de apetit, 
de informator — rol de perspica
citate și răspundere, de consec
vență a criteriilor, un rol activ 
deci și responsabil — după cum 
îndreptățit se sublinia în tezele 
pregătitoare ale Conferinței scrii
torilor.

Modernismul, cu cît propune 
soluții mai noi și mai șocante, are 
nevoie de un intermediar mai 
pregătit și mai abil, pentru a găsi 
audiența de care are nevoie ca 
să exercite o adevărată influență 
pozitivă de curent. Nu mă refer 
la modernismul snob, nu mă 
refer la împrumutul unor modele 
străine de expresie și conținut, nu 
mă refer la acele trucuri folosite 
de creatorii mai puțin înzestrați 
pe >are-i tentează codurile greu

Acum clteva zile, un proemi
nent actor m-a întrebat dacă 
accept să pun in scenă o anu
me piesă de prestigiu, cu el 
într-un anume rol principal. 
Deși actorul ar fi excelat în 
acel rol, deși piesa este scrisă 
de o mină cu har iar locul ei 
în dramaturgia universală și-a 
dobîndit o aureolată însemnă
tate, mi-am declarat rezerve a- 
supra oportunității ei, acum, 
fără a-i contesta meritele, am 
arătat că socotesc deocamdată 
respectivul text mai depărtat 
de preocupările acute ale publi
cului nostru.

— De data asta nu mă inte
resează publicul, nu joc pen
tru el — mi s-a răspuns. După 
cîte am făcut pentru teatrul 
nostru, sînt convins că directo
rul și 
fie de 
tul să 
mine.

îmi 
punsul lui ca .__
puțin două puncte de vedere : 
etic și estetic.

★
Din punct de vedere etic, so

cialismul, în lumina concepții
lor partidului nostru, ne-a în
vățat să negăm dreptul cuiva 
să-și aservească sieși, doar din 
proprie voință, chiar pentru 
scurt timp, o colectivitate insti
tuită, cît de mică ar fi ea. Nu 
cred că un actor, _4j poate

de a

consiliul directorial o să 
acord că am și eu drep- 
se pună o piesă pentru

îngădui să consider răs- 
eronat din cel

oricît de con- 
să-și aroge 
dispune de

siderabil, 
dreptul 
banii
Și c ......... -.... _............
în atîtea repetiții, asta doar 
spre a se propulsa pe sine în
suși. Actorul trebuie să-și slu
jească instituția — și nu invers. 
Aud directori sau regizori zi- 
cînd cu emfază „teatrul meu" 
nu în sensul că individul apar
ține unui teatru, ci în sensul 
posedării teatrului de către in
divid, de parcă l-ar fi putut 
primi prin act dotai. Unii își so
cotesc instituția lor ca o pro
prietate, ea o proprie emanație, 
așa cum Herodot considera E- 
giptul un dar al Nilului. E cu
rios că unii nu au descoperit

ii statului, de energia 
de timpul colegilor lui

ACCESIBILITATE
de ION IUGA

realitatea cotidiană 
numai a lui. 

și este 
cazuri adevărat.

apare atunci

Consumatorul de poezie 
impută poetului lipsa de acce
sibilitate, închistarea într-un 
limbaj incomunicabil, refugiul 
liric ain 
într-o realitate __
Ceea ce poate fi 
în destule ___ * _____ ....
Ceea ce nu înseamnă că ac
cesibilitatea 
cînd metafora lovește ca un 
bici peste ochi I Poetul vrea să 
comunice înțelegerea sa des
pre lume, viață și moarte și re
fuză un alfabet primar. Dialo
gul a fost adesea falsificat de 
impostorii poeziei, de cei ce au 
acreditat ideea unor versuri- 
colaj sau de ceilalți, de la an
tipodul lor, blazonați de erme
tism, ascunzîndu-și incapacita
tea de a se comunica ori, mai 
precis, goliciunea lor sufleteas
că.

Există și cei ce-și apără po
ziția exclusiv pe criteriul acce
sibilității rn fond ei fiind cei 
ce „fac*  poezia, duhuri fără 
har, nu cei adevărați, care sînt 
structuri în comunicare, a căror 
creație devine în timp un dat, 
poeți care se comunică con
știent dar dureros prin cuvînt. 
f’entru poetul autentic, și acest 
atribut trebuie să fie prezent 
și la vîrstă cenaclistă, cuvîntul 
este expresia autentică a unei 
ființe umane și prin vocea lui 
trăiesc comportamentul moral 
față de cuvînt exprimă starea 
lui socială, omeneștile lui rela
ții.

Creatorul trebuie să acorde 
un nobil credit cititorului, care 
la rîndu-i trebuie să-i răspundă

de IRINA PETRESCU
cie descifrat din neputința de a 
susține o idee în mod armonios 
și direct. Nu mă interesează teri
bilismul, nonconformismul cu ori
ce preț, fuga după un „succes — 
așa zis de castă inițiată" — pen
tru că oricît ar părea de ciudat, 
nu noul, nu modernul se ascun
de sub aceste ecuații irezolvabile, 
ci așa cum am mai spus, neputin
ța, golul și nesinceritatea creato
rului.

Arta spectacolului care se spri
jină în teatrul de proză mai ales, 
(ca și în cel liric) pe materialul 
de bază al unei lucrări dramatice 
(sau lirice) are nevoie mereu să-și 
pună mijloacele în acord cu ca
pacitatea social-psihică în conti
nuă evoluție a societății pentru 
care se manifestă, dar pentru că 
acestei arte îi revine mai mult 
decît oricărei alta, sarcina de e- 
ducație a publicului, ei i se cere 
mereu să iasă în întîmpinarea pu
blicului. Arta spectacolului are o 
singură șansă de supraviețuire i 
crearea și recrearea ei în funcție 
de gradul de dezvoltare și ne- 

Semnificații ale artei
actorului

că socialismul a promulgat con
cepția ridicării în rang nu a 
verbului „a avea" ci a verbu
lui „a fi". Și ce ești ? Ești ceea 
ce faci. Ești ceea ce dai. Te 
constitui din dăruiri. Teatrul e 
menit publicului ; actorul, cît 
de mare, fie el un prinț al sce
nei. nu își are teatrul ca feudă. 
Profesia actorului este de a se 
oferi generos prin personaje, 
deci nu numai o dată, pe sine, 
ci prin toate posibilitățile de a 
fi altul pe care le descoperă în 
el. Actorul nu e un scop al in
stituției, ci un mijloc — un 
mijloc de a satisface masele. 
Actorul devine un scop al in
stituției doar în măsura în care 
instituția tinde să-1 perfecțio
neze spre a-1 oferi publicului 
cu o sporită eficacitate.

Actorul nu se poate transfor
ma în propriul lui scop. El nu 
e asemeni economiei închise a 
primelor timpuri medievale, 
care consuma ea însăși tot ceea 
ce producea. El nu e o făptură 
care se hrănește cu el însuși ; 
chiar mantis religiosa nu se au- 
todevorează, Cronos își mînca 
fiii, nu propriile mîini. Cum să 
se numească „actor" cel care ar 
încerca să-și practice profesia 
numai pentru propria hrană 
spirituală ?

Ar fi permis unui actor (sau 
oricărui alt creator) aflat în 
momentele de maturitate, să se 
sustragă măcar sporadic publi
cului, Cetății ? Un adevărat om 
de artă nu trebuie să-și 
voie să nu pună 
publică 
voie să 
într-un 
încerca 
dată ce_ ,_____ _  __ _______
torului, îi aparține, și demiur
gul are dreptul dispunerii de 
arta sa pînă la a o distruge. 
Nu cunosc în societatea moder
nă îngăduința ca tatăl să-și o- 

' moare fiul, sau măcar să-1 
claustreze. E drept că opera 
poartă pecetea autorului, îi e 
datorată, dar nu-i e datorară 
exclusiv. Creatorul nu funcțio
nează cu statut autarhic : el dă 
în fapt glas neliniștii itniversa-

dea 
în circulație 

valoarea creată, nu are 
se închidă pe el însuși 
sertar. Poate cineva ar 
să argumenteze că o 

produsul e datorat crea-

Se poate spune câ nu

la fel Epoca noastră socialistă 
are în ea multă poezie și cu atît 
mai mult o cere. Sufletul omu
lui cu toate mutațiile de con
știința rămîne un seismograf 
sensibil al vremii sale.

Bacovia este o aleasă oglin
dă a locurilor ascunse, este vo
cea răsărită din secretul lucru
rilor. Se poate spune că nu 
poate fi înțeles ? Se poate 
vorbi de inaccesibilitate ? De
sigur câ nu, ci doar de inca
pacitatea unui cititor, de lipsa 
de informație, de lipsa unui 
gust ales pentru poezie. Marea 
poezie nu se adresează unei 
elite ! Unde transpar mai mult 
culorile pămîntului decît în Ba
covia ori Blaga, unde vorbele 
transmit transparența izvoarelor 
mai intens decît în creația lor ? 
In explicitarea modaJitâți'lor fo
losite, a sensurilor, profesorii 
aleși sînt chemați, prin rolul 
lor cultural, sa lumineze tem
plul geometric al metaforelor.

Dacă și astăzi asemenea dis
cuție este actuala, cu atît mai 
actuala în aceste zile premer
gătoare dezbaterilor Conferin
ței scriitorilor, ea se motivează, 
cred, și prin lipsa marilor cri
tici de poezie. Unde-i un Tu
dor Vianu să facă lumină, să 
dăruie atunci cînd este absolut 
necesar cheile necesare pentru 
poezia de azi cum odinioară 
o făcuse în cazul operei lui 
Ion Barbu ?

Dar, noi înșine, vocea colec
tivă, vocea care a făcut să dăi
nuie Miorița, nu sîntem în mă
sură sa discernem briliantele de 
falsuri, viața de umbra ei ?

V,

cesitate al beneficiarului ei. cari» 
este publicul.

Fenomenul de accesibilitate sau 
de succes —- în ultimă instanță
— este în același timp o condi
ție a îndeplinirii funcției ei edu
cative și de cunoaștere. Dar. 
pentru a ajunge la o relație ar
monică și fructuoasă între crea
tor și consumator, este nevoie ca 
cel din urmă să fie pregătit cu 
grijă, condus părintește dar ferm, 
pentru a realiza în mod ideal o 
întîlnire la acest nivel superior. 
Rolul acesta îi revine criticii de 
artă, cred eu. Pentru că publicul 
are nevoie de o artă modernă, de 
o artă a timpului său, de o artă 
înaintată și nouă, chiar dacă, din 
comoditate pare să prefere — la 
prima privire — mijloace mai 
vechi, rețete de succes facil.

Am încredere în publicul pe 
care-1 presimt repede plictisit să 
rîdă sau să plîngă fără să simtă 
nimic.

Am încredere în nevoia lui de 
a acorda „o sancțiune premiala"
— cum numește Mihai Ralea 
suocesul — unei opere de artă 
grave și noi.

Nu mă îndoiesc că piesa 
românească contemporană pe ca
re o așteptăm cu toții va răspun
de cu sinceritate nevoilor noas
tre de emoție și elan.

aspirațiilor colective, mari- 
întrebări și aspirații socia- 

Nici un creator, pînă la cel 
geniu, nu e original în ter

le, 
lor 
le.
de _ . _
meni, ci doar în asociații : ter
menii îi are de-a gata de la ci
vilizația sedimentată de alții. 
Prin creator ni se emiț noțiuni 
care exprimă conștiința colec
tivă. Gradul de fidelitate a 
surprinderii celor mai subtile 
vibrații ale masei contempora
ne, expresivitatea emiterii lor 
în conexiuni inedite — iată ce 

OPINII
de MIHAI DIMIU

conferă o valoare sau alta crea
torului. Creatorul nu spune 
ceva, ci prin el „se spune" con
știința colectivă. El e un haut- 
parleur care nu funcționează 
mecanic, ci amplificînd, potri
vit talentului, o voce prove
nită- din mase adresată mase
lor. Creatorul nu are voie să 
gîtuie vocea care nu e a lui. 
Atunci cînd Gogol și-a ars ca
podopere, gestul a rănit litera
tura mondială într-atîta îneît 
un secol nu a reușit să îi cica
trizeze tristețea. Nu avem că
derea să îl judecăm pe Gogol, 
dar putem să nu îi aprobăm 
tulburele act : prin ce încerca 
să distrugă din propria-i operă, 
distrugea din patrimoniul ome
nirii. Actorul care vrea să a- 
runce măcar pentru o dată pu
blicul din actul teatral se a- 
runcă pe sine însuși, și nu știe 
dacă se va mai putea pune la 
loc. E ca indianul pomenit de 
Shakespeare că azvîrle tocmai 
mărgăritarul care l-ar fi făcut 
posesorul unei fără-de-seamăn 
bogății...

Dacă sustragerea actorului de 
la publicul său e inadmisibilă 
etic, din punct de vedere estetic 
echivalează sinuciderii. Actorul 
care afirmă că nu joacă pentru 
public se situează în afara pe

CÂRTI IMPOSIBIL 
DE ATINS

es 
fi 

din

Ne-am uitat prin gaura cheii • 
am văzut rafturi pline cu cărți, 
dar nu am putut aprecia cît de 
gros este stratul de praf de pe 
ele.

Pe afară am putut insă privi 
mai bine : clădire impunătoare, 
în mijlocul satului, dar lăsată în 
părăsire, de parcă cei care ar fi 
trebuit să aibă grijă de ea 
de un lăcaș de cultură, ar 
plecat în bejenie. La una
ferestre există însă un cartonaș : 
„Biblioteca este deschisă luni 
între orele 17,30 
între 17,30 și 19,30 
între 17,30 și 19,30. 
a devenit prețios :

— Cite cărți sînt înăuntru ?
— Mai bine de 2 600 de. vo

lume, ni se răspunde. Adică mai 
mult de o treime din fondul de 
carte al comunei.

Dar stau acolo închise fiindcă 
Georgeta Meca, bibliotecara co
munei Dudești, județul Brăila, 
nu dă și pe aici, prin satul Tă-

și 19,30, joi 
și sîmbătă 

Orarul acesta 
e o relicvă.

taru și nici nu s-a zbătut, îm
preună cu ceilalți factori din co
mună, să dea în primire acest 
mic tezaur inimoasei învățătoare 
care s-a oferit să fie și bibliote
cara voluntară. Inbre timp cine 
suferă ? în nici un caz Georgeta 
Meca sau Ion Popa, directorul 
căminului cultural. Ci locuitorii 
acestui mare sat și mai ales ti
nerii care sînt dornici să-și îm
bogățească cunoștințele. Unde 
mai pui că în programul comi
tetului comunal U.T.C. figurează 
și un asemenea punct: „toți ti
nerii vor deveni, în trimestrul 
II, cititori ai bibliotecii“. Iată 
ceva ce este de-a dreptul im
posibil. Pentru simplul motiv că 
ei nu pot privi îh bibliotecă de
cît pe gaura cheii. Nici vorbă să 
poată ajunge și la cărți.

I. CHIRIO

F<M®r PAVEL TAN1ALĂ

Oră de ours la Liceul ne. 8 din Brăila,

rimetrului profesiei sale. Publi
cul s-a 
nentă a 
primele 
teatru 
exotice 
couri 
teatrul nostru folcloric) ne a- 
testă teatrul, pretutindeni și în
totdeauna, ca un mijloc de cu
noaștere, omul încercînd să pă
trundă în alte personalități (alți 
oameni, sau, în perioade revo
lute, făpturi extraumane — a

dovedit a fi o compo- 
spectacolului încă de la 
începuturi. Formele de 
cunoscute la societățile 
izolate (ca și unele e- 

străvechi persist! nd în

nimale sau duhuri). Prin inter
mediul teatrului, omul redus la 
o singură existență încearcă să 
trăiască multiplu. Un prim pas 
al actului teatral e deci investi
garea. Rezultatele cunoașterii 
se cer însă comunicate celor din 
jur — acesta e cel de-al doi
lea pas. Primul a fost făcut 
în om ; al doilea — spre oa
meni. Iradierea spre cei din jur 
îi transformă, în sensul benign 
al cuvîntului, în complici (toate 
spectacolele de teatru implică 
un aer complice) ; ei nu se 
mențin la calitatea de specta
tori, ci tind să se dinamizeze, 
devenind participanți la actul 
spectacular. Comunicarea de la 
actor la public corespunde ne
cesității actorului de a-și veri
fica investigația și transfigura
rea, metamorfozarea, deci de a 
fi recunoscut de alții ca un al
tul.

Publicul primește tot fluxul 
informațional din partea acto
rului, dar nu se rezumă la o 
funcție pasivă, de recepție, ci, 
activ, emite la rîndu-i, prin 
comportarea în timpul spectaco
lului, un răspuns, oare va fi re
ceptat de actor și va influența 
actorul. Spectacolul e deci o 
ciocnire dar și un schimb între 
actor și public, mesajul fiecă
ruia fiind un efect al celuilalt

Care a fost trăsătura muzica
lă distinctivă a trecutei săptă
mâni muzicale P

Am asistat, indiscutabil, la 
una dintre cele mai bogate a- 
gende săptămânale, interesante 
înainte de toate prin creșterea 
coeficientului de inițiativă în gă
sirea unor noi formule concer- 
tistice, în programarea unor pri
me audiții de semnificație...

• SAPT AMINA MUZICALA 
a debutat cu un concert la două 
piane susținut de doi tineri pia
niști legați prin amintirea anilor 
de studiu : Dan Grigore și E- 
duardo Ricci.

Dan Grigore a început să în
țeleagă ce imense resurse pentru 
perfecționarea artistică poate 
găsi un solist în arta camerala.

După concertul de sonate sus
ținut în colaborarea Silviei Mar- 
covici, Dan Grigore a atacat o 
zonă de maxim interes artistic: 
literatura pentru două piane.

Am ascultat comori de artă 
care ne sînt arareori oferite, pa
gini de vibrație concepute pen
tru două piane de Mozart, Schu
mann — și o operă de tinerețe 
a lui Enescu : Variațiunile op. 5 
în care simți întreg fiorul artei 
compozitorului care ne este atît 
de drag.

De-a-lungul a două ore de 
muzică cei doi tineri pianiști au 
găsit elementul hotărâtor pentru 
succesul unui asemenea recital: 
comuniune adâncă, bazată pe în
țelegerea resurselor expresive ale 
lucrărilor.

Ar fi păcat însă ca o aseme
nea interesantă inițiativă să se 
oprească numai la stadiul unui 
prim concert...

• IN PEISAJUL muzical ai 
Capitalei o „Tribună a tinerilor 
compozitori" este oricând o ini
țiativă cu totul meritorie.-

și constituind, totodată, pentru 
celălalt — o cauză. Publicul e 
deci o componentă a spectaco
lului și funcționează variabil, 
ca un parametru. Aceeași vi
ziune regizorală, pe aceeași 
piesă, cu aceeași distribuție, în 
aceeași scenă — se compun de 
fiecare dată într-un alt specta
col, variind după public. Un 
spectacol e practic irepetabil. 
Comportarea actorilor în ca
drul lui sare in zig-zag de la 
repetiția generală cu sală goa
lă la aceea cu colegi și cu rude, 
de aici la vizionare, de aci la 
premieră — și apoi la specta
cole (fiind direct determinate 
și acestea din urmă dacă sălile 
sînt pline de spectatori sau a- 
proape goale).

Numărul spectatorilor, calitia-*  
tea reacțiilor determină ime
diat arta actorului, transfor- 
mînd-o într-o funcție variabilă. 
Un actor bun fără public, sau 
cu public care nu se află pe 
aceeași lungime de undă, se 
comportă ca un actor slab. 
Arta teatrului e una dintre pu
ținele care primesc pe loc san
cțiunea opiniei publice. De cînd 
își scrie poetul versurile și pină 
ce cititorii se consacrează vo
lumului — trece timp. Arta ac
torului e comentată instantaneu, 
simultan cu crearea. O altă par
ticularitate : în cele mai multe 
dintre arte, comentariul nu in
fluențează respectiva operă : un 
sculptor reprobat pentru cusuru
rile unei statui încearcă (sau 
nu !) să țină seama de acele 
păreri critice doar atunci ci nd 
dăltuiește o alta ; el nu mai 
poate reveni, eâ nu mai poate 
transforma obiectul criticii în 
obiect al creației ; dimpotrivă, 
actorul care simte că e respins 
sau e încurajat de public, simte 
lest sau aripi pe loc, și creează 
imediat, mai poticnit sau mai 
avîntat — căci rampa e trecută 
de impulsuri în ambele sensuri. 
O a treia particularitate : opera 
constituită, la cele mai multe 
dintre arte, poate fi sancțio
nată diferit, modificabil în 
coordonate spațiale și tempo
rale enorme. Poți citi Dostoiev- 
ski pe orice meridian ; Giocon- 
da oferă același surîs privito
rilor care încearcă să-i descifre
ze misterul de secole, de milenii 
se tot comentează gestul Anti- 
gonei, și părerile sînt defini
torii. dar nu definitive : fieca- 
se epocă se reflectă în anume 
comentarii. Exegeza e deci fluc
tuantă, perfectibilă. în schimb 
spectacolul teatral fiind nemul- 
tiplicabil, irepetabil, acest uni
cat e sancționat o singură dată, 
cînd e în stare năseîndă. Fie
care spectacol intră în istorie 
potrivit doar judecății de va
loare a spectatorilor săi. Pire-
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Cinci tineri compozitori, în ul
timii ani de studiu al Conserva
torului „Ciprian Porumbescu" 
au avut unicul prilej de a-și as
culta public lucrările, rod al unor 
prime experiențe creatoare do- 
bîndite în clasele de compoziție 
ale lectorilor Aurel Stroe A- 
natol Vieru.

Concertul Orchestrei Conser
vatorului sub conducerea probă 
a dirijorului Emanuel Elenescu 
ne-a oferit posibilitatea să ascul
tăm poemul simfonic al Doinei 
Marian „Moartea căprioarei", 
două mișcări din Simfonia lui 
Vladimir Scolnic, poemul „Sufle
tul păsărilor" de Valentin Petcu- 
lescu, Concertul pentru vioară 
de Adrian Dieterle, Simfonia de 
Adrian Șuteu.

Dincolo de multiple diferențe 
specifice, dincolo de faptul că 
multe pagini nu ieșeau din pe
rimetrul unor simple exerciții 
școlare, cele cinci prime audiții 
mărturiseau o temeinică însușire 
a legilor compoziției, și in foar
te multe cazuri, un potențial de 
creație în evoluția căruia pu
tem aștepta multiple surprize 
îmbucu rătoare.

• O INIȚIATIVA plină de far
mec s-a dovedit în trecuta săp
tămână muzicală cuplarea în sim
fonicul Radioteleviziunii a trei 
dintre capodoperele muzicale in
spirate de marea tragedie shakes
peariană „Romeo și Julietta".

Alături de valorile deosebite 
ale interpretării (și în cel de al 
doilea concert dirijat la pupitrul 
formației bucureștene, Ion Ra
du a făcut din plin dovada ca
pacităților sale de a antrena a- 
paratul orchestral spre adînca în
țelegere a sensurilor unor parti
turi dintre cele mai dificile), 
trebuie să remarcăm faptul că 
simfonicul a adus o notă aparte 
în structura stagiunii, subliniind 
necesitatea găsirii unor noi mo
dalități de alcătuire a unor pro
grame de concert, programe ca
pabile să capteze atenția publi
cului prin asocierea fenomenu
lui muzical de istoria altor do
menii artistice.

• MENȚIONÎND INTȚIATt- 
VELE deosebite ale trecutei 
săptămâni trebuie să mai amin
tim integrarea în programele Fi
larmonicii „George Enescu" di
rijate de Mircea Cristesctt a unei 
noi simfonii de Wilhelm Berger 
și integrala Sonatelor pentru vio
loncel pi pian de Beethoven pe 
care ne-a dăruii-o Daniel $a- 
fron.

O mențiune deosebită pentru 
coloritul, pentru tensiunea, adân- 
dmea Simfoniei lui Wilhelm 
Berger în care compozitorul și-a 
propus să supună noțiunea de 
energie unor reflexii simfonice, 
făurind pe parcursul a trei miș
cări de structură clasică o me
ditație simfonică de o captivan
tă sobrietate și forță expresivă.

IOSTF SA VA

rile contemporanilor asupra lui 
Talma sau a lui Coatache Cara- 
giale rămîn inamovibile, obliga
torii tuturor urmașilor.

Actorul e apreciat numai in 
măsura în care corespunde u- 
nor valențe deschise ale publi
cului. Fiecare epocă își are ti
pul ei de actor : cunoaștem din 
proprie experiență actori care, 
deși talentul nu li se modifică 
s-au prezentat fluctuant. Ei par 
mai buni sau mai slabi, deși în 
fapt sînt constanți, dar lipsa lor 
de acomodare la mutațiile con
științei colective, la modifica
rea criteriilor, îi face să pară 
că evoluează sau invoduează. 
Randamentul actorului depinde 
de capacitatea lui de adaptare 
la mentalitatea publicului. Pro
cesul e bineînțeles, reversibil, 
criteriile publicului fiind ele 
însele educate, în bună parte, 
de către actor. Aderența publi
cului fiind deci indicele de a- 
preciere al actorului, actorul cu 
public mic nu poate fi deci un 
actor mare. E clar că în pre
zentele rînduri nu invităm la 
ploconire în fața publicului, con
siderăm că actorul trebuie să 
servească publicul, nu să-i fie 
servil. In plus, nu considerăm 
actor mare pe cel preocupat să 
flateze gusturile neselective ale 
spectatorilor, reușind să stringă 
săli pline cu spectatori medio
cri.

Esența teatrului e pragmati
că, el există spre a da împli
nire prin actori dorințelor pu
blicului. Teatrul e o instituție 
democratică prin însăși misiu
nea ei. Efectul asupra publicu
lui demn de acest nume ii con
cretizează valoarea scenei la o 
etapă dată. Orice teatru bun e 
un teatru „comercial" în sensul 
de „comunicare, corespondență, 
legătură, comuniune" a ideilor ; 
teatrele care nu' caută succese 
ieftine de public și se concen
trează asupra unei arte autenti
ce, elevate, deci sînt „comer
ciale" în sensul translării idei
lor, se dovedesc întotdeauna a 
fi comerciale și în sensul eco
nomic. al vinderii biletelor la 
casă ; Teatrul Mic în perioada 
cind colectivul era condus de 
Penciulescu ne stă și acum ca 
exemplu.

Un teatru care prin drama
turgia și spectacolele sale nu 
aduce spectatori, nu se în
scrie în funcțiunea pro- 
prie-i arte ; fără o componenta 
a sa, spectatorul, spectacolul nu 
e spectacol. Un actor care nu 
joacă pentru spectatori nu joa
că pentru nimeni ; nu joacă 
nici pentru el. De fapt nici nu 
joacă — ci se situează în afara 
actului teatral, și în afara pro
priei condiții de actor.



VIETNAMUL DE SUD. — Un grup de tinere membre ale foițelor patriotice pregătind o 
noua misiune de lupta.

Ofensiva generalizată 
a patrioților sud-vietnamezi

Linia de front stabilită 
de trupele saigoneze la 20 
km sud de Quang Tri, 
după evacuarea acestui o- 
raș, a fost mărfi ținta 
unor atacuri violente ale 
forțelor patriotice — in
formează agenția France 
Presse, într-o telegramă 
din Saigon.

Atacurile au fost concentrate 
asupra bazei de elicoptere ,.Nan
cy", ultima poziție strategică de
ținută de trupele saigoneze în 
provincia Quang Tri. Baza a fost 
ținta unor intense bombarda
mente cu tunuri de 130 mm, care 
au durat șapte ore. Baza „Nan
cy". precizează agenția, se află la 
limita provinciilor Quang Tri și 
Thua Thien. întregul teritoriu 
aflat la nord de această linie, a- 
dică întreaga provincie Quang 
Tri, este, în prezent, sub contro
lul forțelor patriotice.

Forțele patriotice au lansat, de 
asemenea, atacuri în zona situa
tă la sud-est de Hue, în jurul 
bazei „King", aflată la 10 km de 
vechea capitală imperială.

în zona Platourilor înalte, uni
tățile saigoneze au fost silite, 
marți seara, sub presiunea forțe
lor de eliberare, să evacueze 
baza „De Duc-English", din nor
dul provinciei Binh Dinh.

Agenția de presă „Elibera
rea" a dat publicității un co
municat în care face bilanțul 
pierderilor suferite de trupele 
saigoneze în perioada 9—29 a- 
prilie în provincia Binh Dinh. 
în această perioadă, arată co
municatul. forțele patriotice au 
scos din luptă 11 000 de soldați 
și ofițeri inamici. Alți 2 500 de 
soldați au fost luați prizonieri. 
180 de baze și poziții saigoneze. 
adaugă agenția, au fost distru
se sau abandonate, dintre care 
cele mai importante sînt Hoai 
An, Hoai Nhon, Tan Quan și 
Vinh Thanh.

în continuare în comunicat 
se arată că, în urma acestor 
victorii, 150 000 de persoane au 
fost eliberate. Districtele Hoai 
An Vinh Thanh au fost com
plet eliberate. în aceste zone au 
luat ființă organe administrati
ve revoluționare. s-au creat

• PROVINCIA QUANG TRI SUB 
CONTROLUL PATRIOȚILOR • DERUTĂ Șl 
ÎNGRIJORARE ÎN RÎNDUL TRUPELOR 

AMERICANO-SAIGONEZE • PUTERNICĂ 
PRESIUNE ASUPRA ORAȘULUI HUE

Scrutinul
italian

unități ale forțelor armate și 
puncte ■ de luptă întărite.

Ca urmare a ofensivei forțe
lor patriotice și a căderii ulti
mului 'punct de rezistență sai- 
gonez din provincia Quang Tri, 
șeful regimului de la Saigon a 
hotărît demiterea unor gene
rali pe care îi consideră răs
punzători pentru înfrîngerile 
dezastruoase din ultimele zile. 
Astfel, citind o declarație a 
unui purtător de cuvînt al co
mandamentului militar de la 
Saigon, agențiile de presă in
formează că generalul Hoang 
Xuan Lam, comandantul șef al 
regiunii I militare, ce cuprin
de cinci provincii, a fost înlo
cuit cu actualul comandant al 
regiunii a IV-a militare din 
Delta Mekong. A fost de ase
menea. demis generalul de bri
gadă Vu Van Giai, comandan
tul garnizoanei Quang Tri, îm
potriva lui fiind deschisă o an
chetă.

Agențiile de presă precizează 
că aceste măsuri au fost luate 
imediat după căderea bazei mi
litare „De Duc-English“.

Purtătorul de cuvînt al Pen
tagonului, Jerry Friedheim, a 
recunoscut că oficialitățile a- 
mericane sînt profund îngri
jorate de situația gravă în care 
se găsesc trupele saigoneze — 
transmite agenția United Press 
International. Friedheim a 
menționat că, după căderea ca
pitalei provinciale Quang Tri, 
este de așteptat ca armata sai- 
goneză să înregistreze și alte 
eșecuri. Agenția Reuter adaugă 
că temerile oficialităților ame
ricane sînt legate și de situația 
fostei capitale imperiale Hue,

PAȘI SPRE CONFERINȚA 
GENERAL - EUROPEANĂ

Interviul ministrului de externe finlandez

Intr-un interviu acor
dat ziarului „Neues 
Deutschland" și difu
zat de agenția A.D.N., 
ministrul afacerilor ex
terne al Finlandei, Ka- 
levi Sorsa, a declarat că 
au sporit șansele pentru 
organizarea conferinței 
general-europene de se
curitate și colaborare.

El a relevat că la Helsinki 
au avut loc, pînă în prezent, 
convorbiri între reprezentan
ții a 18 țări, printre care și 
R. D. Germană, și reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe finlandez. Ținînd 
seama de această situație fa
vorabilă, a spus el, conferința 
pregătitoare multilaterală la 
nivelul șefilor de reprezen
tante ar putea începe foarte 
curînd.

Ministrul finlandez a reafir
mat sprijinul țării sale pentru 
primirea R.D.G. în O.N.U. ca 
membru cu drepturi egale. 
Sperăm, a spus el, că acest lu
cru se va putea întîmpla cu
rînd.

Referindu-se la posibilitatea 
recunoașterii diplomatice a 
R.D.G. de către Finlanda, Sor_

MISTERE ALE

sa a subliniat că, după părerea 
sa, „o decizie în această prb- 
blemă va fi adoptată într-un 
viitor nu prea îndepărtat".

în încheierea interviului, 
Kalevi Sorsa a evocat „con
tactele stabilite între Partidul 
Social Democrat din Finlanda 
și Partidul Socialist Unit din 
Germania, care s-au dovedit 
utile și au dat deja rezultate".

care constituie în prezent ținta 
unor puternice atacuri ale pa
trioților sud-vietnamezi.

Corespondentul agenției Asso
ciated Press, Holger Jensen, re
latează că moralul și situația 
trupelor saigoneze din fosta ca
pitală imperială a Vietnamului, 
Hue, sînt. descurajatoare. Un 
mare număr de dezertori, scrie 
Jensen, provenind din regiunea 
Quang Tri (cucerită de patrioți), 
ignorează apelurile comandanți
lor de a se instala pe poziții și 
a lupta, continuind să părăseas
că rîndurile armatei saigoneze. 
Pe de altă parte, el informează 
că, marți seara, Piața centrală 
din Hue a fost cuprinsă de un 
mare incendiu, care a izbucnit in 
urma ciocnirilor și a schimburi
lor de focuri dintre militari ai 
trupelor regimului de la Saigon.

Baza Nancy, situată la 40 km 
nord-vest de Hue — poziția cea 
mai avansată spre nord a tru
pelor saigoneze — a fost evacua
tă miercuri dimineața, sub pre
siunea forțelor patriotice, infor
mează din Saigon agenția France 
Presse. Odată cu aceasta, preci
zează agenția, in provincia 
Quang Tri, eliberată de forțele 
patriotice, nu a mai rămas nici 
un soldat saigonez.

Citind surse militare america
ne aceeași agenție relatează că 
în cursul retragerii lor precipi
tate din orașul Quang Tri, tru
pele regimului de la Saigon au 
abandonat circa 50 de tunuri și 
numeroase mașini blindate și 
tancuri. Cinci dintre batalioanele 
saigoneze care se găseau în a- 
ceastă zonă sînt, în mod prac
tic, inexistente, soldații lor fiind 
fie morți, răniți sau dispăruți.

★
Un purtător de cuvînt al Mi

nisterului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității 
o declarație în legătură cu con
tinuarea raidurilor aviației ame
ricane, în cursul zilei de 1 Mai, 
asupra unor zone dens populate 
din provinciile Nam Ha, Ninh 
Binh, Thanh Hoa, Ha Tinh, 
Quang Binh și din regiunea 
Vinh Linh.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam condamnă se
ver aceste acte de intensificare 
a războiului și cere Statelor U- 
nite să pună capăt imediat ori
căror acțiuni de război împotri
va R. D. Vietnam.

In continuarea vizitei sale 
oficiale în Argentina, Nicolae 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, însoțit de experți și 
reprezentanți ai unor între
prinderi românești de comerț 
exterior, a avut întrevederi 
cu președintele Băncii Națio
nale argentiniene, cu condu
cătorii întreprinderilor de 
stat, ale exploatării petroliere 
și petrochimice, ale căilor fe
rate, ale siderurgiei și indus
triei de mașini, precum și cu 
conducerile unor mari firme 
particulare.

întrevederile au evidențiat 
noi posibilități de lărgire a 
comerțului româno-argenti- 
hian și de cobperare eco
nomică.

Delegația română și-a în
cheiat vizita în Argentina.

STUDENTI ARESTAT! 
LA ATENA

• AGENȚIA FRANCE PRESSE 
informează că 15 studenți din 
Atena și Salonic, arestați la sfîr- 
șitul săptămînii trecute sub acu
zația că ar fi încercat să tulbu
re ordinea publică, sînt anche
tați de serviciile siguranței ge
nerale și jandarmeriei. Ei sint 
pasibili de a fi deferiți justiției 
militare, datorită faptului că le
gea marțială continuă să se afle 
în vigoare în principalele orașe 
ale Greciei.

Pe de altă parte, precizează 
agenția menționată, s-a aflat că, 
datorită grevei organizate de 
studenții Școlii superioare de in
gineri, vicepreședintele; Consiliu
lui de Miniștri al Greciei, Sty- 
lianos Pattakos, s-a deplasat 
miercuri la fața locului pentru a 
analiza problemele ridicate de 
studenți și a încerca să găseas
că o soluție echitabilă.

SELENEI...’
Primele mostre de sol lunar scoase din conteinerul misiunii 

„Apollo-16" sînt, la prima vedere, conglomerate denumite „brec
cias", alcătuite din nenumărate fragmente de rocă diferite — au 
făcut cunoscut experții N.A.S.A. în cadrul unei conferințe de 
presă. La ora actuală, nu se poate ști dacă ele au fost formate 
sub acțiune vulcanică sau ca urmare a căldurii generate de me
teoriții prăbușiți pe Lună. Se confirmă, astfel, că presupunerile 
dinaintea misiunii privind existența în zona aleasă a unor ma
teriale de genul lavei vulcanice s-au dovedit a fi greșite. 
Specialiștii agenției spațial? consideră că, oricum însă, rezul
tatele celei de-a cincea aselenizări a omului se vor dovedi 
deosebit de importante, deoarece, în cazul în care nu va fi 
vorba de roci vulcanice, mostrele aduse pe Pămînt de Young, 
Duke și Mattingly vor dezvălui probabil compoziția unei mari 
secțiuni a crustei superioare lunare.

Se precizează că inventarierea tuturor eșantioanelor selenare 
se va încheia spre sfîrșitul lunii mai, examinarea lor minuțioasă 
de către specialiști urmînd să dureze cîteva luni.

• LA Galeriile de Artă Her
bert din Coventry, important 
centru industrial și cultural al 
Angliei, s-a deschis marți o ex
poziție de fotografii și artă gra
fică, intitulată „București, Ca
pitala Republicii Socialiste Ro
mânia".
• AGENȚIA A.D.N. anunță că 

guvernul Republicii Democrate 
Germane a adresat celei de-a III-a 
Conferințe U.N.C.T.A.D. o declara
ție în care își reafirmă dorința ca 
R.D.G. să fie primită membru cu 
drepturi egale în această organi
zație internațională.

Declarația subliniază că soluțio
narea problemelor existente în re
lațiile economice dintre state, în 
special între țări cu sisteme social - 
economice diferite, reclamă contri
buția constructivă a tuturor, state
lor. Acest lucru este valabil în

• CU OCAZIA prezenței 
sale in Danemarca, tovarășul 
Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a avut 
o întâlnire tovărășească cu 
conducerea Partidului Comu
nist din Danemarca. Au par
ticipat Knud Jespersen, pre
ședintele P.C.D.. Ib Norlund 
șî Per Kristensen, membri ai 
Biroului Politic, secretari ai 
C.C. al P.C. din Danemarca.

întâlnirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovă
rășească.

Totodată, tovarășul Miu 
Dobrescu s-a întilnit cu Hav- 
gard Ejnar Kristiansen, 
cretarul general al 
lui Social-Democrat 
nemarca. Discuțiile 
cu acest prilej s-au 
rat într-o atmosferă

I

PEKIN 3 (Agerpres). — To
varășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al 
C. C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a conti
nuat miercuri convorbirile cu 
tovarășul Ciu En-lai, membru 
al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze — a- 
nunță agenția China Nouă. La 
convorbiri au participat Ie 
Cien-in, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez,

DOINA TOPOR

arăta dispus să 
cu condiția ca 
mal avansate", 
cu comuniștii", 
avansați ai oa-

a-

pentru
Comitetul O.N.U.

ITALIA. — Demonstrație 
electorala la Roma împo
triva cercurilor politice 

neofasciste.

a miezul nopții de vineri 5 mai. campania elec
torală italiană se va încheia. O zi pauză, iar 
apoi, pe 7 mai, 37 de milioane de italieni se 
vor găsi în fața urnelor pentru a-și declara 
opțiunea în împrejurări cu totul deosebite : 
eșecul formulei de „centru-stînga“ — care a

dominat tara timp de 10 ani ; dizolvarea anticipată pentru 
prima data în istoria de după război a țării a Camerei depu- 
taților și Senatului. Evenimentele au fost generate de criza 
politicii de „centru-stînga" la care se adaugă dificultățile 
economice amplificate de încetinirea cu care se abordează 
reformele de stringentă actualitate în viața italiană.

Alegerile de Ia 7 mai par mai incerte ca niciodată. Furtu
noasele dezbateri electorale, intensele confruntări politice, 
ineditele transmisiuni televizate (in stil american), in cadrul 
așa numitei „Tribuna Elettorale" au reflectat dimensiunile 
acestei confruntări politice.

Partidul democrat-creștin (P.D.C.) s-ar 
realizeze o colaborare cu socialiștii (P.S.I.) 
aceștia să renunțe la teoria „echilibrelor 
care înseamnă, în esență, „a face reforme 
a deschide un dialog cu exponenții cei mai 
menilor muncii italieni. P.C.I. dispune de un program con
cret de reforme economice și sociale care să aibă ca rezul
tat îmbunătățirea situației maselor populare. Refacerea coa
liției de „centru-stînga“ pare compromisă din cauza poziției 
total divergente a celor doi protagoniști (democrat-creștini 
și socialiști) față de rolul comuniștilor in rezolvarea pozi
tivă a problemelor fundamentale ale vieții politice și eco
nomice italiene.

Partidul democrat-creștin, Partidul social democrat 
(P.S.D.I.) Partidul republican (P.R.I.) și Partidul liberal 
(P.L.I.) ar putea constitui un gen de coaliție de „centru- 
dreapta". Deși aceste partide recunosc necesitatea întreprin
derii unor reforme, ele refuză orice „corectare" în viața eco
nomică care ar putea afecta actualele structuri. Coaliția de 
„centru-dreapta" (în cazul în care socialiștii ar putea fi în- 
locuiți cu liberalii) i-ar împinge pe creștin-democrați mult 
spre dreapta, imagine de care ei au încercat constant să 
scape. Colaborarea cu liberalii ar însemna în fond o alune
care spre dreapta și implicit către extrema ei — Mișcarea 
socială italiană (M.S.I.) și Partidul democrat italian al uni
tății monarhice (P.D.I.U.M.), grupări de inspirație neofas
cistă care întrețin un climat de tensiune. Ele și-au atras 
oprobiul opiniei publice italiene care a cerut în repetate 
rînduri în cadrul unor manifestații de masă luarea de mă
suri drastice împotriva grupărilor neofasciste.

Impasul democrat-creștinilor este 'vizibil. Soluția îndră
gită de ei, aceea a unui guvern monocolor democrat-creștin 
este greu realizabilă.

Comuniștii italieni — forță puternică care a raliat în jurul 
ei largi pături sociale — au chemat țara să voteze Ia 7 mai 
pentru „o nouă majoritate", Avertizînd împotriva pericolu
lui deplasării spre dreapta a vieții politice italiene, P.C.I., 
P.S.I. și P.S.I.U.P., cheamă toate forțele democratice din 
țară să blocheze drumul partidelor de dreapta, să contribuie 
la însănătoșirea climatului politie italian.

se- 
Partidu- 
din Da- 
purtate 

desfășu- 
cordială.

• Consiliul Redeșteptării Na
ționale al Ghanei a anunțat, 
marți, că a procedat la o rema
niere guvernamentală, oare va 
intra în vigoare în-cepmd de la 
data de 8 mai, informează 
gențiile France Presse și 
Reuter.

Ignatius Acheampong, pre
ședintele Consiliului Redeștep
tării Naționale, care deține 
deja portofoliile finanțelor și 
problemelor economice, preia 
și conducerea Ministerului Re- 
lațiior Publice.

vicepreședinte al Comisiei mi*  
litare a C. C. al P. C. Chinez, 
Iao Uen-iuan, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, Ken Biao, șeful Secției 
pentru relații externe a C.C. al 
P. C. Chinez. Ciao Kuan-hua, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe. A participat, de 
asemenea, Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul României la Pe
kin.

Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, prie
tenească.

întrevederi
W. Brandt-R. Barzel

La Bonn a luat sfîrșit cea de-a 
doua întrevedere a cancelarului 
Willy Brandt cu liderul opoziției, 
creștin-demdcrate, Rainer Bar
ei.
După încheierea întrevederii,

TINEREII! LUNII IN IIIPTA decolonizare

s-au desfășurat ședințele frac
țiunilor parlamentare din Bun
destag, în cadrul cărora depută
ții au fost informați asupra re
zultatului rundei de miercuri a 
dialogului Brandt—Barzel.

După cum a declarat purtăto
rul de cuvînt al guvernului, 
Conrad Ahlers, cancelarul Brandt 
apreciază că votul asupra trata
telor în Bundestag trebuie să 
aibă loc cel mai tîrziu miercuri*  
10 mai. El a anunțat, de aseme
nea, că întrevederile dintre 
Brandt și Barzel vor continua 
joi dimineața. Purtătorul de cu
vînt a menționat, în această pri
vință, seriozitatea și importanța 
pe care o acordă cele două părți 
găsirii unei baze reciproc accep
tabile.

O știre de ultimă oră anunță 
că miercuri seara a avut loc o 
reuniune a Consiliului decani
lor de vîrstă ai Bundestagului 
consacrată dezbaterii recoman
dărilor făcute de Brandt și Bar
zel, Președintele Bundestagului, 
Kai Uwe von Hassel, a co
municat că la reuniunea Consi
liului decanilor de virstă s-a 
luat decizia ca joi, la orele 9,30, 
ora locală, Bundestagul să-și 
reia activitatea normală.

Miercuri a avut loc, de aseme
nea. sub președinția cancelarului 
Willy Brandt, o ședință a Ca
binetului vest-german. Cu acest 
prilej, a fost aprobat Acordul 
generâl cu privire la trafic în
cheiat între R.F.G. și R.D.G.; 
precum și un proiect de lege Ia 
Acordul din 11 noiembrie 1971 
încheiat între R.F.G. și U.R.S.&' 
asupra traficului aerian.

Apartheidul universitar
pe banca acuzării

Din stenogramele prescurtate ale audierilor desfășurate în 
decembrie 1971 în Comisia O.N.U. pentru examinarea politicii 
de apartheid, promovata în R.S.A. (stenograme publicate ca 
documente ale O.N.U.) am desprins cîteva date despre con
secințele politicii de apartheid universitar promovata de auto
ritățile rasiste de la Pretoria. Aceste date relevă, o dată mai 
mult mijloacele folosite de rasiștii sud-africani pentru menți
nerea dominației și privilegiilor unei minorități de coloni asu
pra populației majoritare africane.

G
ain J. Morlan, ab
solventă a Univer
sității Colorado, 
care deține funcția 
de președintă a Co
mitetului pentru 

Africa de sud a Mișcării creș
tine universitare, înapoindu-se 
în Statele Unite după ce a pe
trecut doi ani în R.S.A., a sub
liniat că în această din urmă 
țară se manifestă „o intensifi
care a mișcării de opoziție, re
zistență, și protest a studenți
lor împotriva educației univer
sitare bazate pe segregație". Ea 
a arătat, în fața comisiei O.N.U., 
că, in special in ultimii ani, s-a 
înregistrat „o masivă lărgire a 
acțiunilor studenților sud-afri
cani pentru anularea legii, ve
che de 12 ani, care prevede e- 
ducația separată pentru albi și 
pentru negri". După ce a stu
diat doi ani la Johannesburg, 
trăind în mijlocul studenților și 
întreținînd legături cu liderii 
Uniunii Studenților sud-afri
cani, martoră oculară a unor a- 
dunări și demonstrații de pro
test studențești, Gain Morland 
a relevat faptul că represiunile 
autorităților rasiste împotriva 
studenților protestatari „se 
manifestă sub cele mai diferite 
forme, începînd cu exmatricu
lări și terminînd cu arestări și 
întemnițări". Numai în cursul 
anului trecut cinci lideri ai stu
denților au fost deportați, 40 de 
studenți au fost exmatriculați

de la colegiul Fort Hare și 62 
de la Universitatea „Natal" din 
Durban, iar un număr de 31 de 
studenți au fost arestați, jude
cați și condamnați la închisoare 
pe diferite termene. Capul de 
acuzare în toate aceste măsuri 
represive l-a constituit parti
ciparea activă, energică a tine
rilor la acțiuni de protest și 
împotrivire față de aplicarea a- 
partheidului în școli și univer
sități.

Printre petiționarii care au 
depus mărturie în fața comisiei 
O.N.U. s-a aflat, de asemenea, 
Bethuel Setai, un student negru 
sud-african, originar din locali
tatea Bemfonțain (R.S.A.). El a 
arătat că politica de apartheid 
închide, in mod practic, porțile 
instituțiilor de învățămînt supe
rior din Republica Sud-Africa- 
nă în fața tinerilor africani care 
doresc să obțină diplome uni
versitare. Citind statistici întoc
mite de organizațiile studen
țești din R.S.A., tînărul african 
a relevat că în anul universitar 
1970—1971, dintr-o populație de 
aproape 14 milioane negri, nu
mai 1 710 tineri erau înscriși în 
universitățile sud-africane, față 
de 70 200 de studenți albi (pro- 
veniți din rîndul unei populații 
albe de 3,7 milioane persoane). 
„Această situație — a constatat 
Bethuel Setai — constituie în 
fapt o încălcare brutală a drep
turilor omului".

Comisia O.N.U. a audiat-o și

pe Stephanie Boyd care a stu
diat la Universitatea din Cape
town și învață actualmente Ia 
un colegiu din California. Ea a 
ținut să releve grelele bariere 
financiare care sînt puse în ca
lea studenților de culoare din 
R.S.A. obligați să plătească taxe 
mult mai mari decît cele ale 
albilor din cauză că statul nu 
acordă celor citeva facultăți 
pentru negri decît fonduri mai 
mult simbolice. „Încercările de 
a se crea școli secundare mixte 
pentru albi și negri ca și aceea 
de a se crea o breșă în aparthei
dul universitar prin înființarea 
unei facultăți mixte de științe 
economice au fost zădărnicite 
deoarece contravin legislației 
în vigoare — a declarat Stepha
nie Boyd. Promisiunile făcute 
de a extinde învățămîntul pen
tru africani nu au fost îndepli
nite. Dimpotrivă, se asistă la 
închiderea unor licee și școli 
profesionale pentru africani. în 
medie, alocațiile pentru un elev 
alb sînt de 20 de ori mai mari 
decît pentru unul negru, iar 
cele pentru un student alb de 
36 de ori mai mari decît cele 
destinate unui student de cu
loare".

Audierile Comisiei O.N.U. 
pentru examinarea politicii de 
apartheid nu s-au mărginit, fi
rește, la aceste aspecte ale si
tuației din Africa de Sud. Măr
turiile privind cele ce se întîm- 
plă în domeniul invățămintului 
superior, al invățămintului în 
genere, se adaugă altora în care 
e înfierată discriminarea rasială 
în domeniul vieții politice, al 
slujbelor, al locuințelor etc. Ele 
condamnă încă o dată un regim 
care a ridicat la rang de poli
tică oficială acest anacronism 
revoltător numit apartheid.

P. NICOARĂ

special pentru U.N.C.T.A.D. — or
ganul permanent al O.N.U. pentru 
colaborare internațională în dome
niul comerțului mondial. De aceea, 
relevă declarația, este în interesul 
U.N.C.T.A.D. ca și R.D.G. să be
neficieze de locul ce i 
organismul O.N.U.

se cuvine în

producția materialelor de con
strucții a crescut cu 10 la sută, 
cea a industriei chimice cu 6 
la sută, metalurgice cu 5 la 
sută, a construcțiilor de mașini 
cu 3 la sută. A continuat ten
dința favorabilă și în domeniul

• POTRIVIT datelor publi- 
cate de Biroul Central de Sta
tistică al R.P. Ungare, în primul 
trimestru al acestui an. pro
ducția globală a industriei a 
crescut cu 3,7 la sută în com
parație cu aceeași perioadă a 
anului trecut. în acest cadru,

creșterii productivității muncit
Exportul a crescut cu 26 ia 

sută față de primul trimestru 
al anului trecut, iar importul 
s-a redus cu 8 la sută.

• A DOUA zi după predarea 
mandatului prezidențial unui

triumvirat format din doi re
prezentanți ai Partidului libe
ral și unul din partea Partidu
lui conservator, fostul președin
te nicaraguan, Anastasio Somo- 
za, care continuă să dețină 
funcțiile de comandant al for
țelor armate și lider al Parti
dului liberal, de guvernămînt. 
și-a anunțat candidatura la vii
toarele alegeri prezidențiale, 
proiectate pentru luna septem
brie 1974. Hotărîrea sa a pro
vocat protestele opoziției. Fos
tul deputat Jose Quintanilla a 
afirmat, potrivit agenției Prensa 
Latina, că „poporul nieara- 
guan este victima uneltirilor 
unui grup restrîns de guver
nanți care caută să-și per
petueze dominația".

Comitetul Organi
zației Națiunilor 
Unite pentru de
colonizare — de
numit și „Comi
tetul celor 24“ — 
a întreprins un 
adevărat turneu 
de lucru pe con
tinentul african. 
Organizate de la 
12 aprilie la Co

nakry, apoi intre 17—22 aprilie 
la Addis Abeba, .1 In sfîrșit, 
între 25—28 aprilie la Lusaka, 
fiecare din aceste sesiuni au 
alcătuit etape distincte, pe du
rata cărora membrii Comitetu
lui au ascultat luări de po
ziții ale liderilor mișcări
lor de eliberare națională din 
Africa. Pe agenda reuniunilor 
— a căror importanță, datori
tă desfășurării lor pe pămlntul 
african, a fost subliniată de 
participanții la dezbateri — 
s-au aflat contactul nemijlocit 
cu conducătorii organizațiilor 
de eliberare din Angola, Mo- 
zambic, Guineea — Bissau și 
Insulele Capului Verde, Nami
bia, Rhodesia și Republica 
Sud-Africană, probleme actua
le ale luptei popoarelor Afri
cii pentru eliberarea definitivă 
a continentului de sub domina
ția colonială. De asemenea, 
unii membri ai acestui Comi
tet au avut ocazia să viziteze 
zone eliberate din Guineea- 
Bissau.

Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare este un organism 
al Adunării Generale, creat în 
vederea aplicării Declarației 
Națiunilor Unite privind acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale. Declara
ția respectivă a fost aprobată 
cu prilejul sesiunii din septem
brie 1960 a Adunării Generale 
a O.N.U. De la crearea sa, Co
mitetul O.N.U. pentru decolo
nizare a adoptat numeroase re
zoluții în care se condamnă 
politica colonialistă și rasismul, 
lansînd totodată apeluri pentru 
intensificarea sprijinului acor
dat popoarelor care se află 
încă sub colonialism în lupta 
lor pentru eliberare națională.

După cum se știe, în ultimul 
sfert de veac, urmarea condi
țiilor create prin schimbarea 
raportului de forțe pe plan in
ternațional în favoarea socia
lismului și progresului, pe rui
nele vechilor imperii coloniale 
au apărut peste 70 de state noi 
independente. Cu toate acestea, 
în prezent, se mai exercită do
minația colonială pe un teri
toriu reprezentînd 3,1 la sută 
din suprafața pămîntului, pe 
care trăiesc aproximativ 30 mi
lioane de locuitori, adică mai 
puțin de unu la sută din nu
mărul total al locuitorilor Te- 
rrei. Dar, și pe aceste teritorii 
lupta de eliberare cunoaște un 
avint deosebit ; forțele progre
siste, patrioții cu arma în mîini, 
au reușit să dobindească im
portante succese. In Angola, 
Mozambic, Guineea-Bissau, du
pă ce au fost eliberate întinse 
zone, s-au instaurat organe ad
ministrative locale, care alături 
de preocuparea centrală pen
tru intensificarea luptei împo
triva colonialiștilor acordă a- 
tenție sporită combaterii anal
fabetismului, creșterii nivelului 
de trai al populației.

Recentele ședințe ale Comi
tetului O.N.U. pentru decoloni
zare au evidențiat încă o dată 
hotărîrea fermă a acestor po
poare de a lupta pini la abo
lirea definitivă a colonialismu
lui, precum și largul sprijin In
ternațional de care se bucură 
mișcările de eliberare națio
nală.

TEST

Succes laburist în 
alegerile municipale 

din Scoția
• MARȚI, s-au 

alegeri municipale 
aproximativ 360 de 
orașe din Scoția, 
acestui scrutin test __ _
toria Partidului Laburist, care 
se află în opoziție. întarindu-și 
pozițiile, laburiștii au cîștigat 
73 de mandate, oontrolînd acum 
17 din principalele 25 de muni
cipalități scoțiene. Ei dețin po
ziții puternice mai ales la 
Glasgow și Edinburgh.

Conservatorii au pierdut 16 
mandate în principalele muni- ■ 
ci pali tați. Tot 16 mandate au 
pierdut și candidații partidului 
progresist, iar independenții U 
mandate. Naționaliștii scoțieni, 
în pierdere de viteză de mai 
mulți ani, au înregistrat un 
nou eșec.

In cercurile laburiste se a- 
preciaza că rezultatele acestor 
alegeri constituie „un vot de 
neîncredere în guvern" și că 
actuala situație economică și so
cială. destul de critică, din Ma
rea Britanie, a jucat un rol im
portant în succesul Partidului 
Laburist.

desfășurat 
parțiale în 
comune si 
Rezultatele 
indică vic-

ALEGERILE PRELI

I. T.

După victoria în alege
rile preliminare din sta
tul Indiana, fostul vice
președinte Hubert Hum
phrey conduce și în scru
tinul desfășurat marți in 
Ohio.

Rezultatele definitive ale tes
tului de popularitate nu erau cu
noscute încă miercuri la amiază, 
din cauza unei defecțiuni înre
gistrate Ia ordinatoarele utili
zate pentru trierea buletinelor. 
După despuierea a aproxima
tiv jumătate din urne, Hum
phrey obținuse 42 la sută din 
voturi, în timp ce senatorul 
George McGovern, clasat al doi
lea, întrunise adeziunea a 38 la 
sută din alegători.

In alegerile din statul Indiana, 
desfășurate în aceeași zi, Hum
phrey a obținut 47 la sută din 
voturi, fiind urmat de guver
natorul statului Alabama, Ge
orge Wallace? cu 41 la sută din 
voturi, și senatorul Edmund 
Muskie. retras din campania 
activă pentru obținerea învesti
turii, cu 12 Ia sută.

Alegerile preliminare de marți 
au clarificat în mare măsură 
lucrurile în sînul partidului de
mocrat. a cărui convenție, pro
gramată pentru luna iulie, va 
alege candidatul oficial dintre 
McGovern, Humphrey și Wal
lace, liderii curentelor de stînga, 
centru și, respectiv, dreapta ale 
partidului.
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