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...în drumul de la Severin la 
Orșova, consemnăm mai întîi 
elementul de bază al locurilor, 
cel care le dă specificitate în 
timp și spațiu, fundalul mișcă
tor dar statornic a toate cite 
s-au înttmplat și se întîmplă la 
gurile de rai mehedințene : Du
năre. Apoi, cum urci dinspre 
Gura Văii către Banat, dincolo 
de viaductul cu nume care nu 
se uită — „Adn.-K.aleh" — Du
nărea nu mai e... Dunăre. Cu 
toate că, înșelător, larg ecran o- 
rizontal de ape verzi, continuă 
să însoțească, fidel, panglica vî- 
nătă a șoselei și paralelele căii 
ferate văzute de sus, de pe 
drum, ca două fire de ață nea
gră. Dar apa de aici, deși la fel 
de lată ca fluviul, nu mai este 
Dunăre. Discret ca un mare 
vrăjitor, stăpîn pe taina miraco
lelor, Danubiul s-a retras din 
peisaj, rămînînd undeva în stin
gă, între înalte valuri de materie 
premontană, fastuos costumată 
în haină vegetală, și ne-a lăsat 
să credem că apa care ne înso
țește este tot o Dunăre. Mer
gem acum în paralel cu prelun
girea Lacului de acumulare, cu 
Golful, cu Cerna care a venit 
năvalnic în întîmpinarea Dunării, 
dar a fost repede cumințită de 
vasta întindere pregătită de mina 
omului. In sfirșit, ne întilnim cu 
ceea ce localnicii noii. Orșove, 
impresionați de aspectul Vene
tian pe care-l are orașul lor, cînd 
îl privești de pe drumul națio
nal, numesc cu duioșie și nu 
fără umor: Laguna.

Dar mai întîi sînt cele două 
gări — navală și feroviară — ale 
căror siluete de cea mai modernă 
rinută
Uri de 

reparat 
rașului, 
mosfera 
motive, 
de beton, cărămidă, sticlă și me
tal, justificarea marelui efort 
care, în numele industrializării, a 
mutat peste ape și dealuri, In
tr-un sălaș nou și modern, mult 
mai prielnic civilizației decît 
cele vechi, 12 000 de 
României socialiste.

...Să vedem, așadar, ce fac cei 
12 000 în orașul lor nou, la a- 
cest ceas de amiază din luna mai 
1972, cind nu mai sint decît 9 
zile pînă la sărbătoarea finală 
a Porților de Fier, cind se îm
plinesc 6 ani de la săparea pri
mei fundații în noua Orșova și 
5 de la consemnarea primului 
nou născut pe noul teritoriu 
urban, înregistrat în scriptele 
primăriei sub numele de ~ 
Blidaru.

Căpătăm această ultimă 
mație la primăria Orșovei,

Dan

infor- 
de la

arhitectonică apare ală- 
incinta întreprinderii de 
nave, ca o prefață a o- 
ca o introducere în at- 
lui, ca o expunere de 

exprimînd cu argumente

cetățeni ai

secretarul consiliului popular, 
tovarășul Ion Lupșescu, care este 
tare mîndru să corecteze o cifră 
desprinsă dintr-un carnet mai 
vechi al reporterului. „Azi, ne 
spune el, populația se apropie 
de 15 000. Ceea ce arată că ne 
dezvoltăm într-un ritm adecvat 
mediei pe țară, că deci Orșova 
noastră, în ciuda evenimentului 
special care i-a marcat istoria 
ultimilor ani, cunoaște o evolu
ție firească, normală ca și cînd 
ar fi așezată de cînd lumea pe 
vatra unde ne aflăm acum".

Ce cuprinde această vatră P 
Mai întîi, ca orice așezare a vre
mii, Orșova se mîndrește cu pu
terea ei industrială, reprezentată 
prin trei întreprinderi de impor
tanță republicană — întreprin
derea de reparat nave fluviale, 
întreprinderea minieră cu profil 
nemetalifer și țesătoria „Cazo
nele" — însumînd peste 5 000 
de muncitori, ingineri și tehni
cieni. Adică mai bine de o trei
me din populația orașului. Adică
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Golful noii Orșove. Localnicii îi spun cu duioșie și nu fără simțul umorului: „Laguna".

un eșalon de creație constituind 
sarea și seva orașului, forța și 
mîndria lui. „în niciunul din a- 
cești ani, ne spunea tovarășul 
Lupșescu, întreprinderile noas
tre nu s-au aflat sub plan. Nici 
în perioada de vîrf a mutării, 
cînd unele produse erau înce
pute în vechiul oraș și finisate 
în cel nou. Tinerețea orașului, 
condițiile speciale, departe de a 
constitui piedici, au dat impuls 
muncitorilor noștri, dornici să se 
înscrie de la egal la egal în dia
logul productiv cu tovarășii lor 
din aval, constructorii de la Por
țile de Fier".

...Străbatem una dintre cele 
mai noi artere ale Orșovei, o 
largă șosea în construcție care 
va fi marcată nu peste multă 
vreme cu tăblițe indicatoare pe 
care va scrie : „Bulevardul Por
țile de Fier". Ca un omagiu a- 
dus Hidrocentralei, cetății care 
a generat mutația esențială pe
trecută în viața Orșovei, acest 
bulevard va fi una din puținele 
artere cu denumire nouă din 
noul oraș. Celelalte străzi, chiar 
dacă au o cu totul altă confi
gurație decît în vechea vatră, 
își păstrează vechile nume... Ne
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După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Frâne Bărbieri, redactor-șef al săptămînalului 
iugoslav „Nin“, și pe Dragoslav Rancici, șeful secției externe de la 
aceeași publicație, cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE t — Sîntem mar
torii unui fenomen nou în rela
țiile internaționale i în locul 
bipolarismului și al confruntă
rii dintre Est și Vest se instau
rează un multipolarism global. 
După unii, acest lucru favori
zează și poziția țărilor mici, in
dependente, după alții însă se 
măresc posibilitățile pentru di
ferite presiuni asupra acestor 
țări. Cum vedeți Dumneavoas
tră, tovarășe președinte, acest 
nou fel de așezare a .......
internaționale ?

RĂSPUNS : — Este 
că în ultima vreme în ...
ternațională au avut loc schim
bări importante în raportul de 
forțe. Aceste mutații — care 
s-au accentuat în cursul anului 
1971 și începutul anului 1972 — 
vor continua să exercite o in
fluență puternică asupra desfă
șurării vieții internaționale.

In primul rînd, am în vedere 
faptul că au apărut noi forțe e- 
conomice și politice în lumea 
capitalistă care practic au pus 
capăt politicii de forță 
cătoare unică în lumea 
listă a Statelor Unite.

In al doilea rînd, am 
dere afirmarea tot mai . 
nică a țărilor socialiste pe plan 
mondial, afirmarea Uniunii So
vietice și a altor țări socialiste 
în viața internațională.

De asemenea, am în vedere 
faptul că în această perioadă 
s-a afirmat puternic pe arena 
mondială Republica Populară 
Chineză, care joacă un rol tot 
mai important în soluționarea

diverselor probleme ale vieții 
internaționale contemporane.

Și, pentru a fi complet, tre
buie să mai menționez creșterea 
puternică a rolului țărilor mici 
și mijlocii în viața internațio
nală, faptul că un număr tot 
mai mare de state se ridică cu 
hotărîre pentru afirmarea drep
tului lor de a-și soluționa pro
blemele care le privesc, în mod 
independent, fără amestec din 
afară.

Ca rezultat al acestor depla
sări în viața internațională, se 
poate spune că s-au creat con
diții mai favorabile pentru des
fășurarea cu succes a luptei îm
potriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, a politicii colo
nialiste și neocolonialiste. Se 
afirmă cu putere în viața inter
națională principiile egalității în 
drepturi, respectului indepen
denței și suveranității naționa
le, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

Se poate spune că schimbă
rile care au avut loc și sint în 
eurs de accentuare în lume sint 
în favoarea forțelor progresiste, 
a celor care se pronunță pentru 
o politică nouă, de colaborare 
și pace între popoare.

De aici și concluzia că este 
necesar să se acționeze in con
tinuare cu toată energia și per
severența pentru statornicirea 
în viața internațională a prin
cipiilor egalității depline între 
națiuni, a respectului suverani
tății lor naționale, a dreptului 
de a-și hotărî singure soarta, 
pentru eliminarea forței și a- 
menințării cu forța din relațiile

interstatale, pentru 
tuturor problemelor ____
dintre țări pe baza tratativelor, 
astfel îneît să se asigure exclu
derea definitivă a războiului 
din viața internațională. Este 
necesar, de asemenea, ca po
poarele, forțele înaintate să se 
ridice cu fermitate pentru a se 
pune capăt colonialismului și 
neocolonialismului, oricăror for
me de dominație și asuprire a 
altor popoare. Se impune totoda
tă sporirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în promova
rea și apărarea principiilor 
dreptului internațional, intensi
ficarea participării la viața in
ternațională a tuturor statelor
— fie ele mari sau mici — pen
tru ca toate problemele să fie 
rezolvate în interesul fiecărei 
națiuni, al fiecărui popor, al 
cauzei generale a păcii și cola
borării. O importanță majoră 
are intensificarea luptei po
poarelor pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru asigurarea 
dezarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare
— singura cale de înlăturare a 
coșmarului unei conflagrații 
mondiale distrugătoare, de re
alizare a unui climat de secu
ritate deplină în care toate na
țiunile să se poată dezvolta pe 
calea progresului, corespunzător 
voinței și aspirațiilor lor vitale.

rezolvarea 
litigioase

ÎNTREBARE : — Fără îndo
ială, Europa a ieșit din perioa
da războiului rece și a intrat în 
era tratativelor și colaborării. 
Ce credeți că este esențial în 
aceste condiții pentru securita
tea europeană ?

RĂSPUNS : — Așa cum este 
știut, după cel de-al doilea răz
boi mondial, Europa a cunoscut 
O perioadă de încordare destul

de îndelungată și intensă. După 
părerea mea, aceasta s-a datorat 
politicii cercurilor imperialiste, 
reacționare, care nu se împăcau 
cu rezultatele celui de-al doilea 
război mondial — am în vede
re, în primul rînd, schimbările 
legate de dezvoltarea socialistă 
a unui număr important de țări 
din Europa.

Desigur că existența blocu
rilor militare — care au apărut 
în împrejurările cunoscute — 
a accentuat această încordare. 
Trebuie însă menționat, spre a 
se înțelege clar lucrurile, că 
formarea Tratatului de la Var
șovia a fost un răspuns la cre
area Pactului Nord-Atlantic. De 
altfel, nu o dată participanții la 
Tratatul de la Varșovia au afir
mat că sînt gata să treacă la 
desființarea concomitentă, atit 
a Pactului N.A.T.O., cit și a 
Tratatului de la Varșovia.

Consider însă că în Europa 
s-au produs schimbări impor
tante ; forțele socialiste, progre
siste s-au afirmat cu putere în 
viața continentului. Hotărîrea 
cu care popoarele europene 
s-au pronunțat și se pronunță 
pentru colaborare și destindere 
a dus la depășirea perioadei 
de încordare numită generic pe
rioada ..războiului 
îndu-se premisele | 
lirea unor relații 
tele europene.

După cum este 
mânia consideră 
securității europene 
fie rezultatul nu al conlucrării 
între blocurile militare, ci între 
toate națiunile europene, pe 
baza deplinei egalități în drep
turi. Pornind de la faptul că 
astăzi, intr-un mod sau altul,

rece“. cre- 
pentru stabi- 

noi între sta-

cunoscut. Ro
că realizarea 

trebuie să
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PRIMUL MINISTRU AL
ISRAELULUI, GOLDA MEIR, 

A PĂRĂSIT CAPITALA

Stănescu 
călătorie

lui C. 
dintr-o 
în R. D. Germană

Spre lauda lor, * a 4-a

au descoperit neajunsurile
■ ■ ■ dar de ce s-au oprit aici ?
La Facultatea de economia 

producției, sesiunea din 
iarnă a arătat buna -aregă- 

tire a studenților din anii I și IV 
care au avut procente ridicate 
de promovabilitate : 83,1 și, res
pectiv, 86.1 la sută. In obținerea 
acestor rezultate, birourile de an 
au avut un cuvînt greu de spus 
prin analizele făcute din timp 
asupra dificultății examenelor, 
comportării studenților, pregăti
rii profesionale și frecvenței. Nu 
același lucru se poate însă spune 
despre anii II și III ai căror stu- 
denți n-au putut promova decît 
în proporție de 33,8 (!) și, res
pectiv. 60.5 la sută. Deși semna
lele de alarmă erau prezente, 
deci, încă din timpul primului 
semestru (atitudini necorespun
zătoare fată de studiu, număr 
mare de absențe nemotivate), a- 
dunarea generală de la anul II, 
de pildă, a subscris la „posibi
litatea obținerii unor rezultate 
foarte bune“. Motivele rezultate
lor slabe revin în dările de sea
mă și 
ca un 
cârca t,

cu vacanța mare la mijloc. Prea 
puțin însă sînt corelate rezul
tatele cu frecvența slabă de la 
cursuri și seminarii sau cu pre
gătirea în asalt a sesiunii. în 
momentul de față, preocupă
rile asociației de la anul ” 
se îndreaptă 
pentru verificarea 
ței și organizarea de consultații. 
Dar, în același timp, este negli
jată munca de la om la om a 
membrilor biroului pe an, a res
ponsabililor de grupe, nu se 
efectuează analiza ritmică la 
grupă a comportării profesio
nale. Soluțiile preconizate și la 
anul III : ridicarea nivelului 
muncii politico-educative, sti
mularea unei opinii mai comba
tive față de lipsurile în pregă
tirea profesională, recomandarea 
insistentă a studiului individual 
ritmic nu sînt urmărite eficient 
la nivelul grupelor. Tovarășul 
Ion Pop. vicepreședinte cu pro-

in declarațiile studenților 
laitmotiv : program î"- 
materii de două semestre

II
spre sondaje 

frecven-

CALIN STĂNCULESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

„Săptămîna 
glob" (cronica e- 
venimentelor 
ternaționale).

pe

in-

• La rubrica' „Pași 
pe Terra" publi
căm însemnările

Ultimele informa
ții despre ofensi
va patrioților sud- 
vietnamezi.

La rubrica „Tine
retul lumii", știri 
din Chile și Olan
da.

Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, care a făcut o vi
zită oficială în țara noastră, la 
invitația președintelui Consiliu
lui de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, a părăsit duminică di
mineața Capitala.

La aeroportul Otopeni pre
mierul Israelului a fost condus 
de președintele Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
precum și de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu. prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Covaci, ambasado
rul României în Israel.

Pe aeroport, se aflau, de a- 
semenea, Theodor Burghele, 
ministrul sănătății. Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor in
dustriale, Mircea Malița, minis
trul educației și învățămîntului, 
Teodor Vasiliu, ministrul justi
ției, Ion Drăgan, secretar ge
neral al Consiliului de Miniștri, 
Emilian Nucescu, președintele 
Tribunalului Suprem, Vasile 
Răuță, adjunct al ministrului'co- 
merțului exterior, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al

Finala tradiționalei întreceri* sportive de masă „Crosul 
tineretului" desfășurată, ieri, la Brăila, a fost o veritabilă
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Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică 
și tehnică, Mihnea Gheorghiu, 
prim-vicepreședinte al Institu
tului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea. Ro
man Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, Emilian Man
ciur, director în Ministerul Afa
cerilor Externe, generali și ofi
țeri superiori.

Erau prezenți membrii Am
basadei Israelului la București.

Pe aeroport erau arborate dra
pelele de stat ale României și 
Israelului.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, primul 
ministru al Israelului, Golda 
Meir, și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Ion Gheorghe 
Maurer, au trecut în revistă 
garda militară de onoare 
niată pe aeroport.

Premierului Israelului și 
lorlalți oaspeți le-au fost 
rite buchete de flori.

Președintele Consiliului 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și premierul .Israelului, Golda 
Meir, și-au luat apoi un cor
dial rămas bun.

în cursul vizitei oficiale în 
Republica Socialistă România, 
premierul Israelului a fost în
soțit de Raphael Benshalom, 
ambasadorul Israelului la Bucu
rești, Simcha Dinitz, director 
general al Președinției Consi
liului de Miniștri și consilier 
politic al primului ministru, ge
neral de brigadă Lior Israel, 
secretar militar al primului mi
nistru, Cohen Yohanan, direc
torul Departamentului Europa 
de est din M.A.E.. Kaddar Lou. 
secretară personală a primului 
ministru.

ali-

ce- 
ofe-

de

♦
La invitația președintelui 

Consiliului .de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer, primul 
ministru al Israelului, Golda 
Meir, a făcut o vizită oficială 
în Republica Socialistă Româ
nia, între 4 și 7 mai 1972.

în timpul șederii în România, 
primul ministru al Israelului a 
fost primit de președinție Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Con
siliului de Stat, Nicolae

Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit un dejun 
în onoarea primului ministru 
al Israelului, Golda Meir.

Distinsul oaspete și persoa
nele oare l-au însoțit au vizi
tat obiective economice și cul
turale din București ’ ' ’ ' ’ 
Ilfov. ■

între președintele 
de Miniștri. Ion 
Maurer, și primul ministru^ al 
Israelului, Golda Meir. au avut 
loc convorbiri oficiale la care au 
participat :

Din partea română :
George Macovescu, prim-ad- 

junct al ministrului afacerilor 
externe, Ion Covaci, ambasado
rul României in Israel, Vasile 
Răufă. adjunct al ministrului co
merțului exterior, și Emilian 
Manciur. director in Ministerul 
Afacerilor Externe ;

Din partea israeliană
Raphael Benshalom. 

dorul Israelului în 
Simch Dinitz. director 
al Președinției Consiliului 
Miniștri și consilier politic . al 
primului ministru, general de? 
brigadă Lior Israel, secretar mi
litar al primului ministru, și 
Yohanan Cohen, directorul De
partamentului Europa de.Est din 
Ministerul Afacerilor Externe.

în cadrul convorbirilor, desfă
șurate într-o atmosferă cordială. ■ 
cei doi șefi de guvern au făcut 
un schimb de vederi asupra sta
diului actual al relațiilor bilate
rale și a posibilităților de dez
voltare a acestora în viitor, pre
cum și asupra unor probleme 
internaționale de interes re
ciproc.

Ei au constatat că raporturile 
româno-israeliene se desfășoară 
normal, pe baza respectului si 
avantajului reciproc, și au fost 
de părere că există încă domenii 
de activitate in care relațiile 
bilaterale se pot intensifica și 
dezvolta.

în cadrul schimbului de ve
deri asupra problemelor interna
ționale s-a reafirmat necesitatea 
ca relațiile interstatale să fie 
întemeiate pe respectarea prin
cipiilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului

și județul

Consiliului
Gheorghe

ambasa- 
România, 

general 
de

(Continuare în pag. a IV-a)
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1877-1972 95 de ani de la data tind a fost cîștigat Festivalul de artă teatrală studențească CRONICA FILMULUI
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întregul popor român dorea 
cu ardoare cucerirea indepen
denței de stat. Conștiința na
țională, ideea necesității liber
tății și unității politice domi
nau, în cel de-al 7-lea deceniu 
al secolului trecut. întreaga 
viață a României. „De la o 
margine a țării la alia — nota 
în memoriile sale T. C. Vă- 
cărescu — toate Inimile sînt cu
prinse de un nespus entuziasm. 
Autoritățile și corpurile consti
tuite, orașele, satele, cătunele, 
toți intr-un cuvînt de la mic 
pînă Ia mare se rostesc gata la 
orice jertfe pentru a susține cu 
toate bunurile națiunii, cu aurul 
și stagele ei libertatea $1 neatîr- 
narea patriei". Iar coresponden
tul de la București al ziarului 
francez „Le Conatitutionnel" 
scria la 27 aprilie 1877 : „Lumea 
e hotărită la cele mai mari sa
crificii pentru a cuceri indepen
dența**.

Independența era mai mult ca 
oricînd năzuința fierbinte a po
porului român ei guvernanții 
vremii s-au văzut datori să tină 
seamă de această etare de spi
rit generală. într-o atmosferă 
entuziastă, tribunele camerei 
deputaților fiind pline de pu
blic, ministrul de externe Mi- 
hall Kogftlniceanu spunea, la 9 
mai 1877 î „Domnilor deputat i. 
nu am nici cea mai mică îndo
ială și frică de a declara în fata 
Reprezentanței Naționale că noi 
sîntem o națiune liberă si in
dependentă". Atît cuvintele lui 
Kogălniceanu, cit și votul prin 
care Camera Senatului luau act 
de independența absolută a 
României aveau o profundă a- 
coperire în voința dirză a ma
selor populare de a apăra drep
tul fundamental al națiunii 
noastre, de a fi liberă si inde
pendentă. Este semnificativ că 
rezultatul voturilor corpurilor 
legiuitoare a fost întîmplnat cu 
un viu entuziasm, în . Capitală, ca 
și în țară- avînd loc puternice 
manifestații și o impresionantă 
retragere cu torțe organizată de 
studenți și tineri muncitori.

Bucuria nu excludea însă lu
ciditatea. întregul nostru popor 
știa că ceea ce s-a proclamat 
pe cale juridică va trebui pe
cetluit pe cîmpul de luptă. încă 
înainte de acest moment solemn 
al proclamării independenței. în 
țară s-au 
se pentru 
pe baza 
înarmate,
Bălcescu. Greutățile mari în do
tarea și aprovizionarea tinerei 
armate române au putut fi în
vinse datorită sprijinului larg rl 
maselor muncitoare din toate 
provinciile românești, expresie a 
patriotismului fierbinte de care 
ora animat poporul român. Și se 
cuvine să notăm aici că în. a-

cele momente dramatice, de o 
importanță fundamentală pentru 
soarta țării, tineretul, așa cum 
s-a întîmplat totdeauna în de
cursul frămîntatei noastre Isto
rii. s-a avîntat în primele rin
duri ale luptei pentru indepen
denta României. Numeroase 
documente ale vremii evocă 
fapte de eroism ale tinerimii ro
mâne în dramatica încleștare din 
1877—1878.

Convinși că fără o armată pu
ternică. bine instruită si bine 
dotată, nici autonomia, ntel na
ționalitatea. nici statul român 
nu vor căpăta respectul cuve
nit. mii $i mii de tineri și-au 
îndreptat atenția către organi
zarea forței armate. Muncitori.

s-au adeverit pe deplin. Luarea 
redutei celei mari (Grivița) și 
păstrarea acestei poziții tari, este 
a se mulțumi mai cu seamă 
eroismului admirabil al bravilor 
oșteni români, care, disprețuind 
moartea, s-au repezit asupra for
midabilului fort de repetate ori 
și, ureînd cu scările șanțurile 
inamicului l-au respins din Cui
bul acela întărit. Victoria de la 
Grivița a făcut să lucească pa
loșul strămoșesc iarăși în ve- 
chea-i splendoare. Toată presa 
europeană admiră astăzi eroica 
atitudine a trupelor române în 
sîngeroasa luptă de la Plevna“. 
înflăcărate de eroismul dovedit 
în bătălie de Ostașii români, ti
nere fete și femei din Sibiu au

Animat de un fierbinte
patriotism, tineretul s-a av iritat
in primele rinduri ale luptei
pentru cucerirea suveranității

făcut pregătiri inten- 
organizarea armatei 
principiului națiunii 
enunțat de Nicolae

meseriași, chiar și elevi de pe 
teritoriul românesc s-au înrolat 
ca voluntari în rîndurile arma
tei. Numeroși tineri funcționari 
și intelectuali și-au luat conce
diu și au pornit spre cîmpuri- 
le de luptă. Un interes deose
bit pentru întărirea armatei 
l-au dovedit studenții. Ziarul 
„Românul**. din 8 ianuarie 1877 
consemna că : „Studenții Uni
versității din București, care «u 
protestat cu ardoarea juneții si 
a unui patriotism luminat și ho- 
tărît în contra încercării de în
călcare a drepturilor naționale 
ale României și care luaseră, 
cum am anunțat deja, hotărîrea 
de a cere d-lui ministru de 
război instructori militari spre 
a-i pregăti pentru cazul cînd 
drepturile țării ar avea trebu’n- 
tă de a fi apărate cu arma, au 
adresat d-lui ministru de război 
o cerere în acest sens si ea a 
fost grabnic satisfăcută".

Dincolo de Carpați. în Transil
vania. tineretul român trăia cu 
aceeași intensitate evenimentele 
din țară. Studenți și tineri inte
lectuali informau prin interme
diul presei opinia publică în le
gătură cu lupta dreaptă a po
porului român. Erau evocate în 
cuvinte fierbinți faptele de ero
ism ale ostașilor noștri. „Gazeta 
Transilvaniei" sublinia : „Știrile 
aduse de noi în numărul ultim

adresat un apel în care se spu
nea : ...„Tinerele românce din 
Sibiu s-au întrunit astăzi cu 
scopul de a veni și ele cu mijloa
cele lor posibile în ajutorul osta
șilor români răniți și în ușurarea 
suferințelor familiilor acelor 
ostași care au căzut în luptă. 
Simțul de fiice și surori ne im
pune această datorie. Inima 
noastră totdeauna tremură și 
s-apasă de durere cînd auzim 
că se face război pentru că ne 
doare de singele ce se varsă prin 
puterea armelor. Dar cînd răz
boiul este inevitabil atunci ini
ma noastră se deschide și strigă 
ajutor pentru cei ce sufăr prin 
focul armelor".

Eroismul tinerilor în marile 
bătălii istorice din 1877 a reținut 
in mod deosebit atenția comen
tatorilor străini. Ziarul ..The 
Daily Telegraph" din 17 septem
brie 1877 scria că „Românit au 
avut de îndurat o grea încercare 
în apărarea redutei Grivița. 
Turcii au atacat nu mai puțin 
ca de 11 ori această redută, dar

pînă la ora 7 aseară, fără succes. 
Se admite de toți că trupele ro
mânești au apărat poziția cu 
foarte mare bravură... Tinerii sol
dați români se luptă în chip ad
mirabil". Asemenea cuvinte de 
laudă are și corespondentul zia
rului englez „Daily News" : 
„Una din surprizele acestui răz
boi a fost neașteptată valoare și 
vitejie arătată de trupele româ
ne. eficacitatea și soliditatea ar
matei române... Românii s-au 
bătut cu același curaj ca și rușii, 
și armata română, deși mică, a 
luat dintr-un singur pas locul 
său intre armatele europene".

Această admirabilă carte de 
vizită a armatei române este 
semnată și cu singele a mii și 
mii de tineri. Ti unea o dorință 
nestrămutată, un gînd sfînt : cu
cerirea independenței 
Iată. de pildă, scrisoarea 
lui locotenent Grigore 
ghievici. care în ajunul 
lui de la Plevna din 30 — 
1877 îi scria surorii sale : „Fiți 
cu curaj, cum sînt și eu. nu vă 
întristați pentru mine, căci 
luptăm cu toții pentru țară". Sau 
consemnarea din ziarul „Doro
banțul" cu privire la sergentul 
Marin Georgescu, născut la 10 
decembrie 1858 (deci în vîrstă de 
numai 19 ani) care prin moartea 
sa eroică dovedea „că în pieptu
rile românilor n-au pierit vir
tuțile războinice ale strămoși
lor". Tot ziarul „Dorobanțul", 
referindu-se la sergentul Petru 
Mateescu, născut la 5 mai 1851 (în 
vîrstă de 26 de ani), evoca erois
mul ce l-a dovedit în timpul bă
tăliei de la Grivița : „Mateescu 
și tovarășul său. iarăși sergent, 
C. Popescu se distinseră. Ei că
zură motți chiar înăuntrul redu
tei în care intraseră dintre cei 
dintîi, sigilind astfel prin singe
le și moartea lor ideea indepen
dentei. care Ie încălzea inimile 
cînd au pătruns pe păminturile 
vrăjmașului și au dat piept 
cu el".

Tinerii din generația anului 
1877 au înțeles că este de dato
ria lor să lupte pentru indepen
dența patriei și și-au îndeplinit 
cu cinste această datorie. Stră
bunii au conservat limba și pă- 
mîntul strămoșesc : părinții au 
făcut unirea. Acum era rîndul 
lor și nu s-au sfiit „să sigileze 
cu singe ideea independenței". 
Au privit înainte, conștienți că 
înainte este viitorul, progresul, 
fericirea patriei.

Tineretul Capitalei intimpină
cu alese sentimente

„Ziua Independenței
împlinirea — la 9 mai — a 

95 de ani de la proclamarea 
independenței de stat a Româ
niei constituie și pentru tinere
tul Capitalei un Îndreptățit pri
lej de afirmare patriotică a dra
gostei țață de patrie, de popor, 
față de Partidul Comunist Ro
mân.

Ciclurile de manifestări în
chinate silei independenței sint. 
totodată, Un bun prilej de invă- Bk 
lătură, de niofiSo pdurprp a-tătură, de pioasă aducere a- 
minte « marilor fapte sociale 
înscrise în cartea de aur a is
toriei României.

Astfel. în aceste zile, un nu
măr mare de uteciști din școli, 
de pe șantiere, din întreprinderi 
și instituții vor vizita Muzeul 
de istorie al R.S.R., Muzeul de 
istorie al P.C.R. și al mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, Muzeul militar cen
tral. .Un număr de tineri vor 
primi — în acest cadru solemn 
— carnetul roșu de utecist.

Un număr de tineri uteciști 
ai sectorului 2 se vor constitui 
intr-o gardă de onoare la cimi
tirul eroilor.
.La nr- 12« în dimineața

zilei de 9 mai va avea loc pro
gramul de cântece patriotice și 
recitări intitulat „Careu", toc
mai pentru că elevii și-au or
ganizat această manifestare 
înainte de începerea orelor de 
curs.

In sectorul 5, la Tehnic Club, 
va avea Ioc un matineu de poe
zie patriotică în lectura autori
lor.

Tinerii din sectorul 8 se vor 
întîlni cu Panait I. Panait, șef 
de secție la Mu2eul de istorie 
al municipiului București, care 
va conferenția pe tema : „Bucu- 
reștiul — participant activ la 
războiul de la 1877".

Comitetul organizațiilor U.T.C 
din unitățile de construcții ale 
Capitalei au pregătit o seară li
terară de versuri intitulată 
..Odă patriei", iar elevii de la 
liceul nr. 21 un medalion de 
poezie patriotică din creația 
poetului Vasile Alecsandri.

Este de menționat că tinerii 
din toate organizațiile de tine
ret din București vor închina 
sărbătorii independenței mari 
acțiuni de muncă patriotică, 
cinstind astfel și prin muncă 
această zi.

Și o ultimă informație ex-

patriei, 
tinăru- 
Gheor- 
asaltu- 
augusț

Acum. pînă ce juriul urmea
ză să se pronunțe, ne putem 
permite cîteva observații, cum 
se apune, la obiect, pe margi
nea celei de a 8-a ediții a Fes
tivalului național de artă stu
dențească, secția teatru. în ma
joritatea spectacolelor s-a re
marcat interesul deosebit al re
giei și al interpreților pentru 
reliefarea unui mesaj profund 
umanist. Ideile și sentimentele 
conținute în piesele puse în 
scenă și-au găsit limbajul pen
tru a fi comunicate semenilor 
în inedite viziuni regizorale 
susținute de interpretări în care 
gestul, lumina și densitatea me
taforei elimină ambiguitatea. 
Conținutul acestor afirmații 
transcrie după părerea noastră 
particularitatea definitorie a 
teatrului studențesc. In specta
colul „Vînste“, susținut de tea
trul „Podul" din București, am 
remarcat definirea tinereții fără 
bătrînețe a generației contem
porane, admirabil susținută din 
punct de vedere artistic. „Ta
bloul". prezentat de gălățeni, i-a 
prilejuit talentatului student Ni- 
colae Cazacu realizarea unui 
veritabil rechizitoriu singură
tății și egoismului și, prin me
sajul final, o pledoarie în fa
voarea integrării în colectivi
tatea umană. Prin „V., ca Viet
nam", studioul 3 din Centrul 
universitar Cluj, deși cu o con
cepție regizorală prea savantă, 
repertoriul festivalului s-a îm
bogățit cu un spectacol de ati
tudine politică contemporană de 
mare actualitate .

O prezență insolită a fost și 
spectacolul studenților de la 
Universitatea timișoreană. „Azi, 
5 mai 
decît o 
tei în 
are loc, 
cesta permanenta 
zență în lupta cu inerția.

altfel. în marea sa majoritate 
textul spectacolului a respectat 
fidel poemul cu același titlu de 
Nicolae Labiș. Mai limpede, mai 
puțin contorsionat ni s-a părut 
spectacolul „Roșu vertical" al 
studenților mediciniști din Ti
mișoara, o metaforă a obîrșii- 
lor noastre care, 6trăbătind 
treptele de răscruce ale isto
riei, ajung la roșul comunist, 
îndelung aplaudate au fost 
spectacolele „Povestea unei 
case", și „Vîrstă mare, iată-ne", 
susținute după miezul nopții (!) 
la Clubul universității de către 
studenții de la Institutul de ar
hitectură din București și res
pectiv de către cei din Tg. Mu
reș. Conținutul lor se află în 
spiritul afirmațiilor de la în
ceput, detașîndu-se printr-un 
plus de originalitate și o mai 
dură confruntare cu marile a- 
devărurl contemporane.

De aplauze generoase, dar 
fără gravitatea celor dăruite 
spectacolelor amintite pînă a- 
cum, s-au bucurat și cele cîteva 
comedii. Caragiale șî Alecsandfî 
situîndu-se la locurile cuvenite. 
Ceea ce a impus a fost ten
dința, uneori pe deplin reușită, 
de evitare a șablonului. Afir- 
mînd acest lucru ne glndim la 
fragmentele din „O noapte fur
tunoasă". a universitarilor timi
șoreni, și la „Piatra din casă", 
a clujenilor.

I. DANCEA

1972“ 
simplă 

care 
marcînd

titlul nefiind 
notare a da- 
reprezentația 
în felul a- 

, noastră pre-
ADRIAN VAS1LESCU

Foto: CREȚI/ N. CALINBrașov. Vedere de pe Tîmpa.

trasă din voluminosul dosar al 
manifestărilor prilejuite de a- 
niversarea Zilei Independenței : 
în aceste zile, toate terenurile 
sportive din capitală găzduiesc 
întrecerile tinerilor în cadrul 
..Cupei 9 Mai“.

EM. ISOPESCU

Au descoperit neajunsurile

...dar de ce s-au oprit aici ?
(Urmare din pag. I)

bleme profesionale în consiliul 
A. S. pe facultate, ne explică : 
„Un factor in îmbunătățirea ca
lității pregătirii studenților îl 
constituie activitatea științifică. 
Cele 6 cercuri științifice au re
unit circa 200 de studenți, dar in 
majoritate din anii III și IV. 
Consultațiile organizate în co
laborare cu cadrele didactice 
sînt onorate numai de studenții 
buni". Popel Eugen, secretarul 
A.S. al anului II, enumera prin
tre motivele slabei situații pro
fesionale : lipsa unor cursuri 
(matematica și economia politi
că), dar și absențele ; spitalul 
studențesc avizează motivări ne
verificate suficient. Iar faculta
tea dă mustrări numai pentru 
un număr mare de absențe (50— 
100). în plenara pe facultate au 
mai reieșit și alte caițze ale si
tuației profesionale slabe : in
oportunitatea introducerii unor 
discipline din anii superiori în 
anii mici, fapt ce provoacă neco- 
relările necesare între materii, 
pasivitatea studenților repetenți. 
care nu s-au pregătit nici în se
siune, dar și lipsa de interes a 
unor cadre didactice, care invi
tate la adunările generale, unde 
se discutau probleme profesio
nale, au răspuns cu... absențe 
(cazul anului I A). Propunerii 
A. S. făcută pentru retragerea 
bursei în cazul absențelor nemo
tivate nu i s-a dat ouns de către

decanat; nici pînă în prezent nu 
a fost sancționată frecvența ne
corespunzătoare.

La Facultatea de farmacie,
I.M.F. București stăm de /mi nrocarîi Pat.i'I-vorbă cu președinta Consi

liului A. S„ Victoria Rusen: 
„Situația după sesiune este mul
țumitoare cu excepția anilor II 
și V — 56 la sută promovați. în 
ansamblul procentelor de pro
movare (88 — anul I, 65 — anul 
III, 75 — anul IV) mediile mari 
sînt majoritare — între 87 și 98 
Ia sută. Nu exigența este de vină 
și nici absențele, deoarece frec
vența este bună. Totuși, la anul 
V o cauză a comportării nesa
tisfăcătoare este timpul scurt al 
sesiunii — 27 de zile pentru 6 
examene, printre care și la 
unele discipline de două se
mestre fără colocvii inter
mediare (inechitatea apare 
flagrantă gîndindu-ne că, în se
siunea de vară — 29 de zile, — 
majoritatea studenților susțin 4 
examene). în acest semestru 
ne-am propus o serie de acțiuni, 
care, sperăm vor fi de bun au
gur : pentru următoarea sesiune 
organizatorii de grupă au primit 
sarcini concrete privind urmări
rea pregătirii profesionale prin 
intermediul unor caiete de grupă, 
s-a introdus punctajul la labora
toare și seminarii în toți anii 
pentru dinamizarea studiului rit
mic, organizatorii de grupă mai 
au, de asemenea, obligația de a

se interesa de motivele absențe
lor. activități, care sînt perma
nent urmărite de membrii con
siliului". Cornelia Crivineanu, 
membră în Consiliul A. S. pe fa
cultate ne dezvăluie alte cauze 
ale situației anului II din care 
face parte : materia unor disci
pline dificile — chimia analitică 
și chimia fizică — este frag
mentată în două semestre cu 
vacanța ia mijloc. Și aici se 
simte nevoia fie a unei reașezări 
a materiei în programă, fie a u- 
nor colocvii obligatorii după 
primul semestru ; in plus, va 
trebui să se mărească spațiul 
de studiu la căminul- „Ștefan 
Furtună".

tanțierl Ia unul sau două exa
mene au între 61 șl 84 absențe. 
Rezumarea activității consiliului 
și a comisiei profesionale Ia evi
dența temelor cercurilor științi
fice (care au avut, de altfel, re
zultate bune) nu acoperă în
treaga responsabilitate față de 
calitatea pregătirii viitorului 
specialist. Uneori șl lipsa exem
plului personal, al activiștilor 

este o cauză a atitudinii 
_____ „„2__ _____“__ Z la 
din membrii consiliului 
pe facultate sînt restan-

A. S. ___________________
față de pregătire. Douăzeci 
sută
A. S.
țierî.

In concluzie î Nu credem că

și vagabondul” 
cu succes atît
lui Walt Dis

ney Cit și studiourile sale
demult specializate într-un gen
de filme cu admiratori con
stanți. Admiratori care și-au du
blat dacă nu chiar triplat numă
rul datorită micului ecran unde 
peliculele cu Donald et company 
au stagiune permanentă. Și asta 
nu numai la noi ci peste tot in 
lume...

Nu e cazul nici acum, nici nu 
știu dacă a fost vreodată, să re
vedem și să rediscutăm locul lui 
Disney tn numeroasele clasamen
te unde diverse nume urcă și 
coboară după criteriul dulcei 
furii a subiectivității intolerante 
și nici să vedem ceva suspect în 
fluctuațiile de gust și simpatie. 
Disney a rămas și ca un nume 
de mare artist și ca un nume de 
oraș (Disneyland) plus unul de 
studio, de industrie cinematogra
fică adică. „Doamna și vagabon
dul” unul din produsele acestei 
industrii, film de animație de 
lung metraj regizat de Hamilton 
Luske, Clyde Geronimi și Wilfred 
Jackson dacă nu suportă compa* 
rații cu „101 dalmațieni" (să nu 
mai amintim de „Parisul vesel", 
cel mai bun lung metraj de ani
mație care a rulat la noi, de re
marcat Că el n-a fost realizat de 
firma Disney) nu înseamnă că nu 
merită vizionat. E drept, absența 
umorului, a gagului desenat și

GOYA : rulează la Capitol (o- 
rele 9; 12; 15; 20,15) ; VIZITA DE
LEGAȚIEI DE PARTID ȘI GU
VERNAMENTALE ROMANE CON
DUSA DE TOV. NICOLAE 
CEAUȘESCU IN R. P. CHINEZA, 
R.P.D. COREEANA ȘI R P. MON
GOLA (ora 18).

TAINA SOFIEI GRUSKO ; ru
lează la Central (orele 9.15; 11.30; 
13.45; 16; 18,15; 20,30).

ASTA SEARA, DANSAM ÎN 
FAMILIE : rulează la Feroviar (o- 
rele 9,16; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Excelsior (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Gloria (orele 
9; 11.15; 13,30; 15.45; 18,15; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30), Patria (orele 12,30; 15; 
17,45; 20,30)

DOAMNĂ ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Scala (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Drumul Sârii (orele 15,30; 19).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 8; 11,30; 
16; 19,30). București (orele 9; 12,15; 
17; 20,15). Favorit (orele 9,15: 12.30: 
16.15: 19,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16: 
18,15; 20,30) ; Program pentru co
pii (ora 10).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Sala Palatului 
(ora 20), Grivița (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30: 16; 18.40; 20,45)

JUNGLA XANOO : rulează ia 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în 
continuare) ; Program de docu
mentare (ora 20,15).

PRERIA : rulează la Bucegi (o- 
rele 15,45; 18; 20,15), Aurora (orele 
9: 11.15: 13.30: 15,45; 18; 20,15), Fla
mura (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30).

LOVE STORY : rulează la Lumi
na (orele 9: 11.15; 13,30: 16; 18.30; 
20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 19,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS I : ru
lează la Buzești (orele 16; 19,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Ferentari (orele 16,30; 
17,46; 20).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,16; 13,30; 16; 18,ÎS; 20,30). 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16: 
19,16: 20.30).

mihail strogoff : rulează la 
Dacia (orele 8,15; 10.45; 13,15; 15,45. 
18,15*, 20.30).

TICK... TICK. . TICK... : rulează 
la Unirea (orele 16.30; 18; 20,15).

PENTRU CA SE IUBESC : ru-

la

la

îeazâ la Popular (orele 15,30; 18; 
20,15).MARY POPPINS : rulează la
Lira (orele 15,30; 19.16), Miorița (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

MICUL SCÂLDATOR : ruleftZă la 
Pacea (orele 16; 18; 20).

VIS DE DRAGOSTE : rulează 
Moșilor (orele 15,30: 19).

MAREA DRAGOSTE : rulează 
Arta (orele 15.30; 17,45; 20).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Vitan (orele 15,30: 18: 20,13).

LOCOTENENTUL BULITT : ru
lează la Crîngași (orele 15,80; 18; 
20,15).

INCIDENTUL : rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Flacăra 
(orele 16; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Rahova (orele 15,30.; 18: 20,15).

TATĂ DE DUMINICA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30;
19.30). . •

AEROPORTUL : rulează la Pro
gresul (orele 15,30; 19).

DREPTUL DE A TE NAȘTE : 
rulează lâ Cosmos (orele. 15,30: 19; 
20,15). .
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(Sala 
. _____ ________ D-LE

WILDE — ora 19.30: (Teatrul din 
Ploiești (la Teatrul „ion Vasiles- 
CU) : PROVERBE LA ESTRADĂ 

ora 19.30; Studioul „Casandra" 
I.A.T.C : WOYZECK - ora “

Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : BUNA SEARA,

al 20.
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PROGRAMUL I

16,30—17,00 Curs de limba 
Lecția a XIII-a (reluare). 
Deschiderea

\

mai este nevoie să semnalăm 
punctele nevralgice. Chiar șl din 
cele cîteva declarații consemnate 
de noi, ele apar cu claritate. 
Ceea ce este încă departe de a 
apare cu aceeași claritate con
stă, spre marea noastră mîhnire, 
în nivelul atitudinii, combati
vității, Intoleranței membrilor 
consiliilor A. S. față de lipsurile 
pe care ei înșiși le semnalează. 
De altfel e și greu de crezut că 
ar putea fi combativi, intoleranți 
cu lipsurile altor studenți, mem
bri ai consiliilor A.S., restanțlerl 
Iată un punct nevralgic asupra 
căruia trebuie acționat -cu toată 
hotărîrea și Intransigența.

rusă. 
. _ _______ 17,35

__________ emisiunii. 17,40 La 
volan — emisiune pentru condu
cătorii auto. 18,00 Căminul. 18,45 
Ecranul — emisiune de actualita
te și critică cinematografică. 19,10 
Noutăți cultural-artislice. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 20.10 
Partidului — Emisiune de versuri 
20.25 Teatru foileton : MUȘATINII. 
începuturile (seria a XTlI-â) (ul
timul episod). 21,30 Noua tinerețe 
a Berlinului. 21,46 Să înțelegem 
muzica (reluare). 22,35 ,,24 de ore“. 
Contraste în lumea capitalului.

UN DESEN 
ANIMAT 
DE LUNG 

METRAJ SI 
UN WESTERN 

REGIZAT 
DE FORth 

animat plictisește pînă la urmii 
fi fabulația incertă, aventurile 
unul cătelandru recuperat „mo
ral" de o sentimentală căfelufă, 
nu ne «pun nimic în ciuda 
apropo-ului gros la fapte fi men
talități omenești. Autorii s-au lă
sat furați de un profesionalism 
rece uitind că cinematograful — 
cel de animație In mod expres -~- 
înseamnă fi ceea ce se vede 
dincolo de imagine...

In „Doamna și vagabondul" 
nu se vede decit cum este pus 
desenul fi culoarea în slujba u- 
nui spectacol fastuos care nes 
avînd teama insuccesului public- 
n-are nici un orgoliu.

Autorul „Diligenței", John 
Ford, unul din cei mai în vîrstă 
autori de film, ne dă cu „Toam
na Cheyennilor", realizat în 
1964, un western impur. Renun- 
țind voit la legile sacre ale ge
nului fi oferind în schimb un 
aer de poem în proză cinemato
grafică, regizorul face o demon
strate stilistică. Reîntilnim deci 
mat toate personajele filmografiei 
sale reunite într-o povestire cam 
dezlînată dramaturgie si cate se 

I regăsește doar întrei idee expusă 
I înffun discurs de Imagini foarte 

lung fi inir-o singuri scenă an
tologici: clasica secvență a sa- 
loonului. Desigur amatorii de 
westem-uri pot fi dezamăgiți de 
ritmul lent al „Toamnei Cneyen- 
nilor" fi nu vor fi atenți la ex
celenta punere In cadru, la o ima
gine puțin întîlnltă In asemenea 
filme. Oricum, cu laude sau fără, 

I cu reproșuri sau fără, filmul lui 
! Ford aduce aminte că tradiția 

western-ului (mai țineți minte 
formula : „westernul este un film 

j care se face cu caf'f fertilizează 
cinematografia americană in a- 
ceeăfi măsură tn care o retine in 
tipare rigide.

Un argument sentimental pen
tru acest film : distribuirea lui 
Dolores Del Rio. marea vedetă a 
anilor '40. una din multele fru
museți ale Hollywoodului, în- 

• tr-un rol de autentică actriță 
care nu mai are nevoie de publi- 

’ citate ajungîndu-i talentul si 
mina sigură a unui regizor care 
ftie s-o dirijeze intr-un film de 
atmosferă.

De la „Diligența" la „Toamna." 
Chevennilor" drumul lui Ford 
n-a cunoscut ocoltfuri ji impa- 

\ suri artistice, exemplara sa hio- 
; grafie cinematografică devenind 

deja legendă.

TUDOR STÂNESCU

PROGRAMUL II

20,00 Cupa primăverii — compe
tiție de mini-baschet 20,40 Ghișeul. 
21,00 Romantic club. Transmisiune 
de la institutul politehnic. 22,40 
Cronica literară.

*) „Doamna fi vagabondul" și 
„Toamna Cheyennilor" două 
producții ale studiourilor din 
S.U.A.

La Facultatea de instalații 
pentru construcții, pre
ședintele Consiliului A. S.

— Nicolae Mira ne-a spus : 
„Anii II și III s-au prezentai în
tr-un simțitor regres față de 
aceeași perioadă a anului 
trecut (42,4 la sută și 35 
la sută promovați in iarnă). 
Deși din acești ani fac par
te 9 membri ai C. A. S. pe fa
cultate șl 2 membri în C.U.A.S. 
pe institut — care, de altfel, au 
o comportare profesională bună 
— activitatea lor nu se face sim
țită la nivel de an și grupă (R. 
Stancu, V. Ioan, D. Preda, L. 
Zuckerman), ceea ce se reflectă 
și în ansamblul rezultatelor. A- 
sociația studenților este în pri
mul rînd răspunzătoare de acea
stă situație, dar, nu este mai pu
țin adevărat că și actualul regu
lament permite încă un număr 
mare de absențe : 25 pentru 
mustrare severă, 50 pentru mus
trare severă cu avertisment, la 
75 se discută exmatricularea și 
peste 90 se exmatriculează. Co
relația frecvență-rezultate la e- 
xamene este dovedită și de faptul 
că un număr de 11 studenți res-

NOUA TINEREȚE 
A ORȘOVEI

(Urmare din pag. 1)

plimbăm, așadar, în amiază de 
mai pe străzi care se numesc: 
Decenal, Cazane, Traian, 23 Au
gust, Coșbuc, Ștefan cel Mare, 
și coborîm spre „Lagună'*, a- 
colo unde cetățenii orașului și-au 
dat măsura hărniciei, construind 
prin muncă voluntar patriotică, 
în mijlocul apelor, din pămînt și 
anrocamentul rămas de la con
strucții, o insulă de 10 000 metri 
pătrați, teritoriu care a și fost 
dat în primire forurilor turis
tice. Așadar, nu peste multă vre
me pe insula din lagună, orșo- 
venii și oaspeții lor vor avea la 
îndemînă elegante clădiri desti
nate agrementului. După cum

arată planul, ele se vor înscrie 
armonic în peisajul edilitar care 
dispune de pe acum de blocuri 
de locuit, însumînd aproape 3 000 
de apartamente, de 1600 de 
case proprietate personală, de 
clădirile liceului, școlii generale, 
cinematografului, spitalului, com
plexelor comerciale și ale coope
rației meșteșugărești. Un peisaj 
care, bineînțeles, se desenează 
pe fundalul schelelor ridicate in 
jurul noilor construcții. Un lot 
de 120 de apartamente se află 
în plină edificare. Clădirea 
Casei de cultură (600 de locuri), 
se apropie de faza finisării. Pe 
stadion (5 000 de locuri) s-a și 
programat, pentru 23 August,

primul meci, în sfîrșit acasă, al 
echipei de fotbal „Cutezătorii", 
lider al campionatului județean... 
Întîlnim în plimbarea prin Or
șova grupuri de constructori 
roind ca albinele în jurul fun
dațiilor, al zidurilor la roșu sau 
în curs de sclivisire. Aici va fi 
încă o cofetărie, dincoace încă 
un restaurant. Mai încolo încă o 
farmacie. Iar jos de tot, paralel 
cu „Laguna" punînd brîu ora
șului, va fi marea esplanadă, al 
cărei nume este stabilit de pe 
acum: Aleea trandafirilor. Deo
camdată nu e decît o fișie lată 
de pămînt gras, ud de ploi, mun
cit de unelte și mașini, de călcă- 
tura voinică a oamenilor... Sînt 
sute, poate mii. Constructori de 
la drumuri, cetățeni abia ie- 
șițl din fabrică, liceeni, pio
nieri și bunicii lor pensio
nari, tinere țesătoare și gos
podine mature. Salopete și ca- 
poate, uniforme școlare și haine 
de casă, mișună pe larga arte
ră. Sînt sute, poate mii. Lucrea
ză cot la cot pentru a face ora
șului lor, pentru a-și face lor în- 
șile, cel mai frumos dar: un 
drum asfaltat și flori, desfășurat 
pe malul apei, ca o ghirlandă 
ce te întâmpină. Pentru oaspeții 
veniți de departe și, de aseme
nea, pentru localnicii ieșiți la 
plimbare sau cu treburi. Cu tre
buri, de pildă, la primărie... „Pe 
drumul acesta, pe sub arcadele 
de trandafiri, ne spune tovarășul 
Lupșescu, vor veni și tinerii că
sătoriți de ofițerul stării civile. 
Va fi cadrul cel mai prielnic unui 
asemenea eveniment"...

Și acum există cadrul prielnic

pentru așa ceva. Chiar dacă deo
camdată tinerele perechi vin că
tre primărie sărind din piatră în 
piatră cu încălțările lor sărbăto
rești, pe drumul de pămînt fră- 
mîntat cu uneltele, mafinile fi 
cișmele constructorilor. Așa au 
venit fi cele trei perechi, hotări- 
te să-fi lege pentru totdeuna 
destinele în această zi a lui mai 
1972: Cheorghe Costea fi Ele
na Doschievici, Cheorghe ■ Stăn- 
ciulescu și Elisabeta Blejan, Ilie 
Pușcaf fi Elisabeta Dragomir... 
Sîntem împreună cu colegul fo
toreporter martorii fericitului e- 
veniment. Participăm la emoțio 
cu care protagoniștii rostesc tra
diționalul „Da", și cu care tova
rășul Lupșescu își face grav da
toria de ofițer al stării civile, În
registrăm momentul fi consem
năm prima declarație publică în 
ipostaza de soț, a ttnărului strun
gar orșovean, Ilie Pușcaș: „Am 
25 de ani. Sint din vechea Or- 
șovă, din suburbia Coramnic, 
copiii noștri, cetățeni ai Orșovei 
noi, tot din Coramnic vor spune 
că sînt. Pentru că așa se numește 
strada unde avem locuința cea 
nouă și unde vă poftim la petre
cerea de nuntă".

...Nu am putut participa la 
petrecere. Vom trimite insă, în 
Coramnicul Orșovei noi, darul 
nostru modest: fotografia de la 
Oficiul stării civile, tnsotlfă de 
gindurile și sentimentele pe care 
ni le-a trezit Orșova nouă, oraș 
al marii nunți, între vechile așe
zări fi timpul civilizației socia
liste, între oătrîna tradiție și no
torietatea contemporană. Nunti 
desfășurată sub înalta cunună de 
lumină a marei Hidrocentrale.
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INTERVIU ACORDAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
(Omar» <ftn paj. O

toate «latele de pe continent se 
pronunți pentru o conferință 
general-europeană» noi apre
ciem că este necesar să se in
tensifice eforturile în vederea 
pregătirii șl convocării acestei 
conferințe. Avem în vedere 
participarea tuturor statelor, 
atit la activitatea pregătitoare, 
cît și la conferința propriu-zisă. 
Apreciem că propunerile țărilor 
socialiste — exprimate șl la Ul
tima intîlnire de la Praga — cu 
privire la problemele ce pot fi 
abordate la conferință repre
zintă o bază pentru a se începe 
pregătirea concretă a acesteia. 
Mă refer la necesitatea afirmă
rii in cadrul conferinței gene- 
ral-europene a ideii renunțării 
la forță și la amenințarea cu 
forța In relațiile dintre state» și, 
desigur, legat de aceasta, a așe
zării relațiilor dintre state pe 
principiul respectării Indepen
dentei șl suveranității naționale 
a fiecărei națiuni. Am» do ase
menea, In vedere discutarea la 
conferință a măsurilor privind 
dezvoltarea unei largi cooperări 
economice, tehnlco-ștllnțiflce In
tre toate statele europene, pre
cum șl pentru înlăturarea ori

căror restricții și bariere care 
mai împiedică realizarea unei 
asemenea cooperări. Totodată* 
consider că realizarea unui a- 
coril cu privire la constituirea 
unul organism permanent for
mat din reprezentanți al tuturor 
statelor, care să asigure dezvol
tarea consultărilor șl pregătirea 
unor noi reuniuni Intre (firile 
europene ar avea o mare Im
portanță. După părerea Româ
niei, o asemenea conferință — 
chiar cu rezultate limitate — ar 
avea o mare însemnătate pen
tru accentuarea cursului des
tinderii, pentru transformarea 
Europei intr-o zonă a păcii și 
cooperării. Noi conslderfim că 
Cste necesar «tft se treacă cit mat 
grabnic la 
țel.

In acest 
ratificarea ___________ ___
niunea Sovietică și Polonia, pe 
de <> parte, și Republica Fede
rală a Germaniei, pe de altă 
parte, ar constitui un pas im
portant In direcția destinderii, 
a creării condițiilor pentru tre
cerea la pregătirea conferinței.

tn concluzie. România conce
pe securitatea europeană ca un 
sistem de angajamente ferme 
ale tuturor statelor în vederea 
asigurării dezvoltării libere, ne
stingherite a fiecărei națiuni, 
precum șl a conlucrării active 
între ele In toate domeniile de 
activitate în vederea propășirii 
fiecărui popor și a accelerării 
progresului general, fn felul 
acesta se va asigura participa
rea tot mal activă a tuturor sta
telor europene la soluționarea 
problemelor internaționale, — 
aceasta fiind o parte integran
tă, deosebit de importantâ. a 
luptei generale a popoarelor de 
pretutindeni, pentru colaborare 
și destindere, pentru progres și 
pace.

pregătirea conferin-

context, apreciem c* 
tratatelor dintre U«

ÎNTREBARE t - Recenta 
Dumneavoastră vizită în Africa 
a oferit un prilej pentru apre
cieri privind o nouă politică ro
mâneasca față de țările „lumii 
a rrela“. Ne-ar interesa orien
tarea, pe care noi o sesizăm. în 
politica externă a României tn 
acest sens, respectiv de a avea 
relații cti mai largi cu aceste 
țări

RĂSPUNS : — In ce privește 
vizita pe care am efectuat-o in
tr-un număr de țâri din Africa, 
ea se înscrie in cadrul politicii 
generale a României de dezvol* 
tare a relațiilor cu țările care 
au scuturat jugul asupririi co
loniale și acționează pentru 
dezvoltarea lor independentă. 
Noi apreciem relațiile cu țările 
care au pornit pe calea dezvol
tării libere» de sine stătătoare 
ca un factor important» atit din 
punct de vedere al creării In 
fiecare stat a unei economii pu
ternice, independente, cit și ca 
parte integrants a luptei împo
triva politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonlaiiste. De 
altfel. însăși România se consi
deră țară in curs de dezvoltare 
— aceasta avind In vedere ni
velul forțelor ei de producție 
—, și de aceea apreciază că con
lucrarea strînsfi cu aceste țări 
este atit în interesul lor. cît si 
al României.

Un considerent important de 
la care pornește România în 
politica sa de dezvoltare largă 
și multilaterală a colaborării cu 
tinerele state independente este 
acela că abolirea totală a prac
ticilor colonialiste și neocolonia- 
liste și lichidarea subdezvoltării 
statelor care au purtat in trecut 
jugul colonial constituie una 
din problemele majore, funda
mentale ale lumii contempora
ne. de soluționarea căreia de
pinde în mare măsură destinde
rea și pacea mondială, progre
sul întregii omeniri.

In lumina a ceea ce am spus 
este clar că nu se poate vorbi 
de o nouă politică a României 
față de țările în curs de dez
voltare, ci de aplicarea fermă 
a politicii generale consecvente 
a țării noastre, de solidaritate 
și sprijin activ al luptei de eli
berare a popoarelor, al efortu
rilor popoarelor eliberate de a 
se dezvolta de sine stătător pe 
calea prosperității materiale și 
culturale, a progresului social, 
a participării active la viața 
politică internațională.

ÎNTREBARE : — Am dori să 
expuneți poziția României cu 
privire la soluționarea conflic
tului din Orientul Apropiat. Tn 
ce mod considerați că s-ar pu
tea acționa pentru soluționarea 
trizei din această zonă ?

RASPUNS î -* în ce privește 
probleme Orientului Apropiat, 
Românie s-a pronunțat întot
deauna pentru o soluție politică, 
pe baza rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967. 
Ținînd seama că încordarea din 
Orientul Apropiat Influențează 
negativ și asupra țărilor din 
bazinul Medltcranei și, ca atare, 
și din Europa, România este vi
tal interesată In soluționarea cît 
mai grabnică a conflictului din 
această zonă.

In acest cadru, noi conside
răm că este necesar să se ac
ționeze cU mai multă fermitate 
de către toate statele pentru a- 
plicarea rezoluției Consiliului de 
Securitate, aceasta trebuind să 
ducă la retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe 
ocupate» la realizarea unei păci 
care să garanteze integritatea 
șl securitatea fiecărui stat» deci 
a unei păci drepte. în același 
timp, este necesar, după păre
rea noastră» să se creeze con
diții pentru ea populația pales
tiniană să-și poată organiza 
viața corespunzător năzuințelor 
sale.

ÎNTREBARE: - în ultima 
perloadA au «părut unele »tlri 
tn presa mondiala cu privire Ia 
rolul d« mediator al RomAnlei 
tn ce privește criza din Orientul 
Apropiat. A» ruga pe tovarAjul 
președinte sa ne precizeze dac* 
tntr-adevăr este vorba de o me
diere sau de o explicare cit mal 
bun*, cit mat corect* din partea 
română, pentru lsraellenl. a 
zttlel egiptenilor ?

RĂSPUNS : ~ România 
propune să explice poziția 
punctele sale de vedere asupra 
căilor pentru soluționarea poli
tică a problemelor din Orientul 
Apropiat.

«I

ÎNTREBARE : - Considerați, 
tovarășe președinte, că este mo
mentul prielnic pentru ca ase
menea explicări a punctelor de 
vedere «ă influențeze sl asupra 
punctelor de vedere ale acelora 
care sînt direct interesați în fl
ee st conflict ?

RA8PUNS î — Consider că 
este necesar ca toate țările care 
doresc <1 soluție politică a 
conflictului din Orientul Apro
piat să acționeze cu mai multă 
fermitate pentru a contribui la 
realizarea nării In această zonă. 
Cred că opinia publică Interna
țională trebuie să se preocupe 
mal mult pentru a se realiza cît 
mal grabnic o soluție politică. 
Practic, se poate spune că. In ce 
privește Orientul Mijlociu, opi
nia publică Internațională a stat 
mai rezervată : aceasta nu nu
mai că nu a contribuit la stin
gerea încordării, dar. dimpotri
vă, a ajutat la menținerea aces
tei stări de lucruri. De aceea, a- 
precîez că opinia publică inter- 
nallonală. Hriîe care doresc o 
soluție politică în Orientul A* 
proplat trebuie să acționeze mal 
ferm fn această direcție.

ÎNTREBARE : - Este cunos
cut efi Dumneavoastră personal, 
tovarășe președinte, sînteți un 
mare promotor al extinderii co
laborării tn Balcani. Care este, 
după părerea Dumneavoastră, 
cadrul In care se poate desfă
șura colaborarea în Balcani ?

RĂSPUNS : - într-adevăr,
România militează in mod ferm 
pentru dezvoltarea unor largi 
relații de prietenie, colaborare 
și bună vecinătate Intre toate 
țările din Balcani, pentru trans
formarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii șl cooper&rll rodnice In
tre popoare. După cum se cu
noaște. in această zonă a Bal
canilor există atit țări socia
liste. cît și țări nesocialiste. Du- 
pă părerea mea. tocmai această 
realitate este un motiv de a se 
acționa pentru ca Intre toate ță
rile sa se dezvolte, in spiritul 
coexistenței pașnice, relații am
ple de colaborare, bazate pe în
credere și respect reciproc, pe 
principiul independentei și su
veranității naționale, pe deplină 
egalitate în drepturi și neames
tec în treburile interne. O aten
ție deosebită trebuie dată inten
sificării colaborării economice, 
politice, științifice și culturale — 
domenii tn care apreciez că ță
rile balcanice pot realiza mult. 
In acest cadru cred că s-ar pu
tea asigura realizarea unor im
portante obiective și lucrări de 
interes comun care să faciliteze 
progresul șl dezvoltarea fiecărui 
stat șl să contribuie la crearea 
unui climat de cooperare rodni
că. reciproc avantajoasă Intre 
toate nopoarele care trăiesc în 
această zonă. De altfel, intr-un 
șir de domenii există forme de 
colaborare Intre țările balcanice 
create de-a lungul timpului ?l 
care R-au dovedii foarte utile • 
aceasta poate stimula interesul 
pentru stabilirea unor modalități 
de colaborare concretă Intre ță
rile balcanice în domeniile eco
nomic. științific, tehnic si chiar 
politic pe baza respectării drep
tului fiecărei țări, al fiecărui po
por de a-și organiza viața așa 
cum dorește. Considerăm că un 
obiectiv major al ponoarelor ca
re trăiesc în Balcani este de a 
faoe totul pentru transformarea 
acestei regiuni într-o zonă a nă- 
cii. fără arme nucleare, fără ba
ze militare străine, în care să se 
afirme cu putere spiritul cola
borării șl bunei vecinătăți. A- 
nreciez că realizarea unul climat 
de largă rolaborare In Balcani 
ar influența pozitiv atmosfera 
politică de pe continent, ar con
tribui la realizarea securității 
șî destinderii fn Europa și in lu
me.

ÎNTREBARE : - Ca tară so
cialistă independentă, România 
a dobîndit un mare prestigiu in
ternațional Ați putea să ne spu
neți ceva despre rolul pe care 
îl are criteriul ideologic în re
lațiile internaționale. Cum pri-

viți, în acest context, actualele 
posibilități de relații și de rezol
vare a problemelor dintre țările 
socialiste, ca și din mișcarea 
muncitorească internațională ?

RĂSPUNS : — Așa cum am a- 
rătat mal înainte, omenirea tră
iește astăzi o epocă de mari 
transformări. Este de înțeles că 
profundele schimbări care se 
petrec în lume Iși spun cuvfn- 
tul și asupra mișcării revoluțio
nare, asupra mișcării comuniste 
și, in general, asupra căilor de 
transformare revoluționară a 
societății omenești. Pornind de 
aici, trebuie să avem in vedere 
că este firesc să apară, sau să 
fie puse in discuție, multe pro
bleme ideologice, multe proble
me legate de relațiile dintre țări 
$1 dintre partide. Intr-o aseme
nea discuție este normal să apa
ră diferite păreri, să se con
frunte diferite concepții. După 
părerea mea. acest lucru poate 
fl apreciat ca pozitiv.

Este adevărat, intr-o dezbatere 
apar tot felul de păreri. Consi
derăm insă că schimbul de pă
reri. discuțiile trebuie să se des
fășoare intr-un spirit principial 
9l constructiv, excluaîndu-se fo
losirea injuriilor, a invectivelor 
și etichetărilor, astfel ca dezba
terea Să contribuie pînă la urmă 
Ia clarificarea problemelor. Ia 
întărirea colaborării și unității 
Intre partide. Dacă analizăm mai 
atent sensul general al dezvol
tării concepției revoluționare, 
se desprinde concluzia că rezul
tatele acestor dezbateri sînt po
zitive. pentru că ele ajută să se 
cristalizeze o înțelegere mai jus
tă a schimbărilor care se petrec 
în lume. Totodată, aceasta face 

se tină mai mult seama de 
diversitatea condițiilor în care 
îs! desfășoară activitatea țările 
socialiste și partidele Comuniste 
șl muncitorești. De aici afirma
rea tot mal puternică a necesi
tății ca fiecare partid să-și ela
boreze linia politică de sine stă
tător. corespunzător condițiilor 
tn care își desfășoară activita
tea. Sînt și încercări de a se re
veni la unele stări de lucruri ne
gative din trecutul mișcării co
muniste sl muncitorești dar. du
pă părerea noastră, acestea sfnt 
sortite eșecului.

Ceea ce se Impune astăzi cu 
acuitate este realizarea unei noi 
unltătl, bazate pe egalitate între 
partide, pe recunoașterea diver
sității condițiilor în oare își des
fășoară activitatea flecare tară 
socialistă sau partid șl. de atol, 
pe recunoașterea faptului că 
astăzi nu mal cate posibilă exis
tenta unui centru conducător u- 
nic. Unitatea trebuie să se ba
zeze pe principii noî ? ea trebuie 
să pornească de la necesitatea 
dezvoltării șl întăririi fiecărui 
nartld — ca factor primordial al 
forței întregit mișcări comuniste 
sl muncitorești — șl. pe această 
bază, să asigure. In spiritul de
plinei egalități, stimei și respec- 
♦ului reciproc între partide, so
lidaritatea In lupta comună pen
tru triumful cauzei socialismului, 
împotriva imperialismului st 
reaotlunll. nentm progres social 
s! pace în lume. Dună părerea 
noastră, această nouă unitate se 
afirmă tot mal puternic in miș
carea comunistă sl muncitoreas
că — sî se va «-ealiza în ciuda 
diverselor greutăți pe care le 
mai tntîmpină. Partidul Comunist 
Român și România socialistă vor 
acționa cu toată fermitatea in 
această direcție. Vom promova 
larg si în viitor relații multila
terale cu toate țările socialiste, 
cu partidele comuniste șî mun
citorești. militînd cu toată con
secventa pentru întărirea unită
ții sî coeziunii, tarilor socialiste, 
a mișcării comuniste și munci
torești internaționale, a tuturor 
forțelor antiimperialiste. demo
cratice si progresiste din lumea 
întreagă. Avem convingerea că 
dificultățile existente astăzi în 
relațiile dintre unele tari socia
liste șî nartide comuniste vor 
fi depășite, că mișcarea revolu
ționară va cunoaște un progres 
considerabil.

ÎNTREBARE : - In cadrul a- 
cestei concepții, care constituie 
o concepție democratică a relați
ilor dintre țările socialiste, am 
urmărit cu mare interes și con
cepția referitoare la dezvoltarea 
internă a României, Ne-ar inte
resa cîteva aprecieri din partea 
Dumneavoastră referitoare la 
concepția de dezvoltare In
ternă și. mai precis, la ceea ce 
noi numim democrația economi
că. respectiv acea tendință de a 
asigura întreprinderii posibili
tăți să-și exercite pe deplin atit 
răspunderile cît și drepturile 
care îi revin. Ce considerați e- 
sențial pentru democrația econo
mică în condițiile românești ? 
Care este importanța pe care o 
acordați acțiunii d'e sine stătă
toare a întreprinderilor și caro 
aceea a organelor administrati
ve de stat și a planificării cen
trale ? Despre aceasta, după cîte 
știm, se duc discuții interesante 
în partidul Dumneavoastră.

RĂSPUNS : — Desigur, pro
blema democrației este foarte 
complexă șl este greu de răs
puns Ia această întrebare în cî
teva fraze ; mai cu seamă ca, 
chiar în cadrul țărilor socialiste, 
această noțiune este înțeleasă 
cite o data în mod diferit. In 
fond, după părerea mea, atunci 
cînd vorbim de democrație socia
listă, ar trebui să pornim, în pri
mul rînd, de la faptul că trebuie 
sa avem în vedere crearea cadru
lui organizatoric pentru partici
parea maselor largi populare, a 
întregului popor, la conducerea 
activității economice, sociale, a 
statului socialist. Rezolvarea 
fundamentală a democrației e- 
conomice șî a întregii vieți so
ciale este legată, în primul rînd, 
de înlăturarea claselor exploa
tatoare, de desființarea proprie
tății private asupra mijloacelor 
de producție. Este evident că nu

se poate vorbi de democrație e- 
conomică atunci cînd există ex
ploatatori și exploatați, asupri
tori și asupriți. Problema lichi
dării exploatării a fost rezolva
tă, după cum se știe, în toate 
țările Socialiste.

Problema atribuțiilor între
prinderilor șî drepturilor tor in 
soluționarea unor probleme eco
nomice este, în socialism, pînă 
la urmă, numai un aspect a! de
mocrației, pentru că este posibil 
ca întreprinderile sau instituții
le să dispună de o autonomie șî 
independență completă, fără în
să ca aceasta să constituie o de
mocrație reală. Desigur, noi sin- 
tem partizanii unui sistem de 
conducere a economiei care să 
îmbine existența unui plan unic, 
național, deci a unei conduceri 
unitare a economici, cu o largă 
autonomie a întreprinderilor tn 
soluționarea problemelor. Noi 
legăm însă, în primul rînd. dez
voltarea democrației socialiste 
în România, deci șl a democra
ției economice, de felul tn care 
sînt conduse unitățile economice 
și sociale din tara noastră — și 
anume de participarea nemijlo
cită a oamenilor muncii Ia con
ducerea acestora și, pe diferite 
eșaloane, la conducerea statului, 
a întregii societăți. In acest sens, 
noi am constituit comitete și I oltor factori, capătă, ele însele, cu 
ronsihi ale oamenilor muncii, ca | fiecare an, cu fiecare ediție, forță 

m popularitate. Manifestarea de
ieri care a reunit la start peste 
600 de tineri — campionii jude
țelor și cei ai municipiului Bucu
rești — întrecerile urmărite cu 
interes și entuziasm de zeci de 
mii de localnici a fost o veritabilă 
demonstrație de vigoare și tine
rețe. O finală a unei competiții 
de masă, prin specificul el, are 
întotdeauna un plus de atractivi- 
tate. Aici, într-o asemenea în
trecere, își dispută întîietatea 
„marii anonimi1". Niciodată cîști- 
gătorii, campionii nu sînt previ
zibili. Și tocmai de aceea e mai 
frumos, mai pasionant să-i ur
mărești luptîndu-se din răspu
teri pentru primul loc. Calitățile 
lor fizice, voința de a învinge, 
dăruirea, ies în evidență pregnant 
fără nici un ajutor din afară. Prin 
aceasta întrecerea, bătălia cu 
timpul, cu distanțele, spiritul de 
sportivitate capătă noi valențe.

...într-o atmosferă de sărbătoa
re. pe un timp cam înnorat dai 
fără ploaie, începe grandioa
sa manifestare. Are loc ceremonia 
deschiderii festive a programului. 
Primarul municipiului, tov. Miști 
Grigore, salută oaspeții, delega-

organe colective de conducere a 
activității întreprinderilor și In
stituțiilor, Aceste Organisme 
sînt alcătuite din cadre de con
ducere, specialiști, reprezentant! 
ai organizațiilor de partid șl sin
dicale si — In proporție de circa 
o treime — din reprezentanți ai 
oamenilor muncii aleși direct în 
adunările generale ale colective
lor. Am instituționalizat rolul a- 
dunărilor generale ale oamenilor 
muncii în dezbaterea și adopta
rea măsurilor nrincipale si a 
planurilor activității unităților 
respective. Am introdus princi
piul că nici o hotărire sju lege 
mai importantă care privește o 
categorie sau alia de oameni ai 
muncii sau întregul popor nu 
poate fi adoptată fără a fi dez
bătută public cu aceste categorii 
sau cu întregul popor. în cadrul 
Conferinței Naționale a partidu
lui — care urmează să albă Ioc 
în vara acestui an — dorim să 
aducem noi nerfeeționărî si să 
dezvoltăm măsurile privind n- 
dîncirea democrației socialiste 
în România.

în fond, toate măsurile ne 
care le-am luat merg intr-un 
singur sens. — de a crea cadrul 
organizatoric cit mai corespun* 
zător. ca toate categoriile «oda
ie. întregul popor să noată lua 
parte la elaborarea nolifidi par
tidului si guvernului și. în ace
lași timp, de a întări controlul 
asunra tuturor sectoarelor de ac
tivitate. asîgnrînd aplicarea în 
viată atit a hntărîrtînr. a legilor 
statului, a nrincinîî’or 
te despre vffltfi. m”ră 
noî numim înfăptuirea 
eeMtăOf socialiste.

Partidul Comunist Român 
nreocună de lărgirea și oerfec- 
tiona’-CR continuă a democrației 
socialiste în întreaga viată eco
nomică si socială a tării, ca fac
tor esențial în asigurarea înfăn- 
t'iirîî programului adontat de 
Congresul al X-lea de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de creare a condiți
ilor pentru trecerea treptată. în 
viitor, spre comunism.

comunis- 
ceeft 
eticii

re
și
se

ÎNTREBARE: — Potrivit unei 
convingeri foarte râspîndite, re
lațiile bilaterale româno—-iugo
slave sînt în prezent, mai bune ca 
orioînd. Cum se vor dezvolta în 
viitor aceste relații $1 în care 
domenii în mod deosebit ?

RASPUNS: — Intr-adevăr. re
lațiile dintre România și Iugosla
via sini foarte bune, ele se dez
voltă continuu, pe planuri multi
laterale în folosul celor două po
poare, al cauzei generale a socia
lismului, a colaborării și destin
derii in Europa și în lume. În 
ultimii ani s-a extins cooperarea 
economică româno—iugoslavă, 
s-au intensificat schimburile re
ciproce în diferite domenii de 
activitate, vizitele, contactele și 
schimbul de experiență la dife
rite nivele între cele două țări. 
Un rezultat concret al colaboră
rii româno—iugoslave este ma
rele complex hidroenergetic de 
Ia Porțile de Fier pe care il vom 
inaugura în curînd. Cu prilejul 
inaugurării mă voi Intllni cu to
varășul Tito și sper că vom putea 
constata că ceea ce am stabilit 
împreună, în întilnirile preceden
te. se realizează în, bune condi
ții. Doresc să subliniez și cu 
această ocazie că dezvoltarea 
fructuoasă a colaborării și prie
teniei dintre țările și popoarele 
noastre este chezășuită de faptul 
că relațiile româno—iugoslave se 
întemeiază in mod trainic pe 
respect șl încredere reciprocă, 
pe dorința comună de a conlucra 
pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a principiilor indepen
denței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile inter, 
ne și avantajului reciproc. In 
concluzie, noi stntem foarte mul
țumiți de felul cum evoluează 
relațiile româno—iugoslave și 
considerăm că există toate con
dițiile să se adîncească și să se 
amplifice continuu — ceea ce co
respunde pe deplin intereselor 
construcției socialiste in cele 
două țări» cauzei generale a so
cialismului, păcii și colaborării 
internaționale.

In încheierea interviului. aș 
dori ca, prin intermediu] revis
tei dumneavoastră, să adresez 
popoarelor Iugoslaviei prietene, 
comuniștilor iugoslavi un cor
dial salut și calde urări de sănă
tate , prosperitate și pace, din 
partea poporului român, a co
muniștilor din România și a , 
mea personal.

Finala tradiționalei
întreceri spoitive

de masă
desfășu

la Brăilarată ieri
a fost o veritabilă

Finiș pasionant într-una din probele rezervate băieților. Fotografia: VASILE RANGA

„Crosul IU
#' &

DEMONSTRAȚIE DE
VIGOARE Șl TINEREȚE

Marile competiții de masă or
ganizate de U.T.C., cu concursul 
altor factori, capătă, ele însele, cu

țiile participante. Tovarășul îosif 
Walter, secretar al C.C. al 
U.T.C., adresează cuvinte de 
mulțumire organizatorilor locali 
pentru eforturile depuse, urează 
succes concurenților, își exprimă 
încrederea că această manifesta* 
re va fi un nou imbold în dez* 
voltarea mișcării sportive în rîn- 
durile tineretului patriei noastre. 
Urmează pregătirea pentru start, 
a concurenților. In timp ce aceș
tia fac încălzirea pe un traseu 
scurt, în afară de Concurs, se des
fășoară un cros al pionierilor 
brăileni. Pe urmă se dă plecarea 
în cele 6 probe de concurs, pe 
Categorii de vîrstă. Urmărim 
cursele dinamice, electrizante ale 
băieților și fetelor de la fiecare 
categorie, finalurile lor dramatice 
cu situații neprevăzute. Se știe, 
crosul este o probă a rezistenței 
la efort. Urmărim cu sufletul la 
gură cum mereu, mereu în frun
tea plutonului se schimbă cei care 
conduc, dovadă elocventă a dîr- 
zeniei disputei. întrecerea e 
dominată de entuziasm și ambi
ție, atmosferă specifică vîrstei 
concurenților. Reținem, înainte de 
calcularea rezultatelor, de în
tocmirea clasamentelor, perfor
manta uneia dintre concurentele 
brăilence — Pandelica Gavrila 
— care a luat parte la toate

MERIDIAN
• BIROUL COMISIEI de organi

zare a campionatului mondial de 
fotbal s-a întrunit, la Londra. în 
prezența președintelui F.I.F.A., 
Stanley Rous Delegatul Federa- 
iiei din R. F. a Germaniei, M.
leuberger, a prezentat un raport 

cu privire la preparativele ce se 
fac în vederea campionatului mon
dial din 1974. Meciurile turneului 
final se vor desfășura în nouă o- 
rase, printre care Munchen, Stutt
gart, Hanovra, Dtisseldorf, Ham
burg. De asemenea, comisia a luat 
act de propunerea Federației ar- 
gentiniene de a spori numărul e- 
chipelor pentru turneul final 
„Cupei Mondiale" din 1978. de la 
16 formații la 24.

al

• STADIONUL municipal din 
Nantes a găzduit întîlnirea interna
țională de rugbi dintre echipa 
steaua București șl Selecționa
ta armatei franceze. La capă-

tu' unui joc de bun nivel 
tehnic, rugbiștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 
12—9. Punctele echipei române au 
fost realizate de lonescu (lovitură 
de picior căzută în minutul 7) și 
Durbac (lovituri de pedeapsă în
scrise în minutele 20. 30 șl 35). Co
mentatorul agenției France Presse 
remarcă jocul excelent al pache
tului de înaintași al formației 
Steaua, precum și evoluția remar
cabilă a fundașului DurbaC

• SELECȚIONATELE feminine 
de șah ale României și Poloniei își 
dispută Ia Lodz un meci la șase 
mese. După primul tur, scorul 
este de 3—2 puncte în favoarea e- 
chlpei române, o partidă fiind în
treruptă. La patru mese a fost 
înregistrată remiza, iar Margareta 
Tebdorescu a învins-o pe Cihews-

cele 4 ediții precedente ale Cro
sului tineretului. Apoi urmărim 
crosul campionilor edițiilor pre
cedente la care participă și at- 
leții cu clasificare din Brăila: 
această inedită întrecere este cîș- 
tigată, la băieți, de brașoveanul 
Ion Sas, iar la fete de multi
pla campioană națională și bal
canică Fița Rafira, cate a ctști- 
gat titlul de campioană a Cro
sului tineretului la ediția din 
1968, de la București, urmărim, 
în încheiere, Crosul veteranilor 
— un alt punct inedit al ma
nifestării de la Brăila — care 
adună la start un mănunchi de 
atleți reputați. Surprinde com
bativitatea, ambiția și... tinerețea 
cu care aleargă oameni care au 
trecut de vîrsta unei jumătăți 
de seCol, cum este însuși cîștigă- 
torul, Dumitru Ttlmaciu, (51 ani) 
fost multiplu campion național, 
maestru emerit al sportului.

înainte de a transcrie lista 
campionilor Crosului tineretului 
ediția '72 Brăila am vrea să sub
liniem faptul că această ediție, 
desfășurată sub semnul aniver
sării semicentenarului U.T.C. a 
adunat la startul etapei de masă 
peste un milion de tineri, dintre 
care, firește, s-au ales cei mai 
buni prezenți aici la Brăila.

Iată acum, lista campionilor 
naționali ai Crosului tineretului, 
ediția 1972, configurația clasa
mentelor pe probe. Categoria 
15—16 ani (800 m) fete : 1. Co- 
man Adina — Școala generală 
nr. 5 Orașul Gh. Gheorghiu 
Dej (județul Bacău) — campioa
nă națională a Crosului tineretu
lui ; locul 2 Mariana Pana it (
(Buzău) locul 3 Lenuța Nedelcu ] 
(Hunedoara); băieții 15—16 ani 
(1500 m): 1. Vasile Voicu — 
Școala profesionala IMU Med
gidia (județul Constanța) — cam- ( 
pion național al Crosului tine
retului locul 2 — Ion Fildan 
(Bihor); locul 3 — Victor Bo- 
țîrcă; categoria 17—19 ani fete 
(1000 m) 1. Aurelia Filipșan — 
Liceul nr. 2 Reghin (județul 
Mureș) —* campioană națională 
a Crosului tineretului; locul 2 
Constanța Muzoș (Prahova); lo
cul 3 — Angela Darie (Iași); 
băieți 17—19 ani (2 000 m) 1. 
Eugen Roiban — Grupul școlar 
minier Petroșani (județul Hune-

doara) — campion național al 
Crosului tineretului; locul 2 — 
Ștefan Schmidt (Mureș); locul 
3 — Ion Mîndru (Bihor); cate
goria — peste 19 ani: fete 
[1000 m) 1. Elisabeta Pavel u— 
laborantă la Combinatul petro
chimic Pitești (județul Argeș) — 
campioană națională a Crosului 
tineretului; locul 2 — Maria 
Rus (Bistrița Năsăud) locul 3 — 
Victoria Ungureanu (Argeș) ; ca
tegoria peste 19 ani — băieți 
(3 000 m) 1. Victor Airoaiei, 
muncitor U.R.A. Suceava (ju
dețul Suceava) — campion 
național al Crosului tinere
tului ; locul 2 — Ion Ma- 
gheru (Hunedoara) locul 3 — 
Teodor Chitaru (Satu Mare). In 
urma calculării punctajului obți
nut de primii zece concurenți la 
fiecare categorie, pe locul întH 
se situează județul Bacău (254 
puncte), locul 2 — Dolj (268), 
locul 3 Cluj (277), locul 4 — 
Suceava (310), locul 5 — Brăila 
(334).

în cadrul unei festivități de 
premiere, campionii, ca și ceilalți 
ocupanți ai primelor locuri au 
primit tricourile și medaliile de 
campioni, diplome, numeroase 
premii tn obiecte și echipamente 
sportive. Tovarășul Iosif Walter, 
pentru excelenta organizare a 
întrecerilor finale a înmînat din 
partea C.C. al U.T.C. tovarășu
lui Alex. Coadă, prim secretar 
al Comitetului județean Brăila al 
U.T.C., o frumoasă Cupă de 
cristal.

V. CABULEA

RUGBI

Știința Petroșeni
iși păstrează

CU OCHII
Davis TURUL

Sîmbătă, la scorul de 3—0, a fost 
oficializată calificarea României în 
turul doi al „Cupei Davis", califi
care previzibilă cu mult timp 
înainte, și care, în rnod cert, n-a 
deranjat nici pe partenerii noștri 
de întrecere, coechipierii echipei 
Elveției. Ba, se poate spune că 
bucuria a fost reciprocă, dacă no 
gîndim că la sfîrșitul partidei de 
dublu, și chiar în pauzele acesteia, 
buna dispoziție nu i-a părăsit nic! 
pe învinși, nici pe învingători. 
Uneori, chiar, în perioadele schim
bării terenurilor, cîteva „schim
buri" amicale de impresii au sus
ținut atmosfera plăcută, sportivă, 
dacă vreți, a acestei întîlniri.

Elvețienii, avînd un dezvoltat 
simț al proporțiilor (în tenis, mai 
mult, poate, ca în alte sporturi,

scara valorică este suficient con
turată) au intuit că o dispută 
sportivă deschisă, fără crispări și 
nervi este mult mai folositoare 
ambilor combatanți. Și astfel, am 
putut asista Ia întîlniri plăcute, 
deconectante, în care aproape că 
rezultatul nu mal conta decît pen
tru foaia de arbitraj. Partida de 
dublu, ultima (sâ zicem așa) cu 
miză, a oferit un spectacol de te
nis curat, cu alternanțe de scor 
și de mingi cînd mai puternice, 
cînd mai liftate, cînd mai tehnice, 
cînd mai norocoase. Țiriac șl 
Năstase, care de astă dată au în- 
tîlnit cuplul format din Werren și 
Blatter, au trebuit să se întrebuin
țeze ceva mai mult pentru a ob
ține în final un 3—1 la seturi (6—0;
6—4; 4—6; 6—1) dar totul a decurs

deliciul tribunelor, care, cu 
că țineau cu „ai noștri", nu 
fi plăcut adversarul făcut

spre 
toate 
le-ar _ _ ___ ____________ _
„K.o." din cîteva ghemuri.

Iată ultimele două rezultate în
registrate : Petre Mărmureanu— 
Fredy Blatter 6—2, 6—2, 6—1 ; Ion 
Tiriac—Michel Burgener 6—3, 6—2, 
2—6, 6—0.

în jocul următor, echipa Româ
niei va întîlni învingătoarea din 
partida Iran—Egipt (acest meci se 
dispută îi\tre 10 și 12 mai la 
Teheran).

Primul tur s-a consumat, ne-a 
plăcut. De-acum cu ochii spre cel 
de-al doilea.

Reîmprospătatâ cu jucători de 
certâ valoare, echipa studenților 
bucureștenl, Sportul studențesc, a 
reușit în actualul retur, nu numai 
să se îndepărteze de zona peri
culoasă a retrogradării ci, ambi
țioasă, a reușit cîteva partide a- 
tractive. Ne amintim în primul 
rînd de jocul bun și succesul îm
potriva dinamovlștllor șl de fap
tul că echipa a dat naționalei trei 
jucători.

ieri, pe terenul din Regie, a 
fost rîndul Griviței roșii să cedeze 
în fața rugbiștllor de la Sportul 
studențesc. Jocul în sine a fost 
spectaculos, ambele echipe jucînd 
deschis. Grivița roșie Ja rîndul ei, 
cu o echipă ce trece printr-o pe
rioadă de amplă și substanțială 
remaniere a lotului, a prezentat in 
teren o formație cu nu mai puțin 
de șase juniori. Iată cîteva mo
mente mai interesante din parti
dă : Piștalu reușește o spectacu
loasă încercare, transformată de 
Crăciunescu : 6—0 pentru Sportul. 
Grivița forțează, iar Pavlovici, în
tr-o șarjâ Irezistibilă, este oprit ne
regulamentar, arbitrul acordînd, 
pe bună dreptate, o încercare de 
penalizare, pe care Simion o 
transformă : 6—6. Prima repriză 
se va încheia cu un dropgol — 
9—6, realizat de Câlărașu. Studen
ții îi vor „puncta" în continuare 
pe grivițeni, aceștia fiind depășiți 
din punct de vedere fizic, printr-un 
eseu de penalizare, transformat de 
același Călărașu 15—6, scor cu care 
se încheie partida Meciul a plăcut, 
a avut cursivitate. Valoric însă, 
rugbiul practicat atît de Sportul ' 
cît și de Grivița, ca și de majori
tatea echipelor noastre divizionare 
rămîne în continuare doar o luptă 
fizică de uzură, fără perspectivă, 
jocul inteligent șî de spectacol 
lipsind cu desăvîrșire, pentru că 
există un deficit major la două 
capitole esențiale de pregătire • 
tehnica și condiția fizică. Arbitrul 
Al. Lemneanu a condus o partidă 
care nu i-a ridicat probleme deosebii e.

Tot în București, Dinamo a în- 
vins pe metâlurgiștll de la Gloria cu 10—0.

Confirmînd forma bună pe care 
o au în acest campionat. Știința 
Petroșenî a surclasat pe Agrono- 
mia_ Cluj la o diferență substan
țială : 34—3. Cu această victorie 
petroșeneniî își mențin locul de li
der în clasament. La Timișoara, 
Universitatea din localitate a dis
pus de C.S.M. sibiu cu 19-3, iar 
Rulmentul Bîrlad a întrecut Politehnica Iași cu 6—4.

steaua,, aflată în turneu în 
Franța, a dispus de Selecționata 
armatei franceze cu 12—9, meci în 
care Durbac a înscris trei lovituri 
de pedeapsă, iar lonescu o încercare.

s. UNGUREANU GABRIEL FLOREA



P
rima săptămină a 
lunii mai, bogată 
în evenimente, ofe
ră încă o dată cro
nicarului posibili
tatea de a sublinia 

liniile directoare ale politicii ex
terne românești, promovate cu 
exemplară consecvență. Poziția 
țării noastre în problemele 
complexe ale realității interna
ționale, poziție care provine 
dintr-o abordare principială, cu 
clarviziune și spirit constructiv 
a fenomenelor contemporane, 
își găsește o strălucită verifica
re în neobositele eforturi pen
tru așezarea relațiilor dintre 
state pe temelia trainică a res
pectării drepturilor suverane 
ale fiecărui popor, a năzuințelor 
la o dezvoltare de sine stătă
toare, la adăpost de orice acte 
de forță. „Poporul român, con- 
sacrîndu-și eforturile și întrea
ga sa putere de creație operei 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, este 
profund interesat în instaurarea 
in lume a unui climat de pace, 
de securitate și cooperare in
ternațională'* — a subliniat to
varășul Nicolae Ceausescu în 
cuvîntul rostit cu ocazia prezen
tării scrisorilor de acreditare 
ale ambasadorului Indiei. De 
altfel, în interviul acordat re
vistei „Nin“, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a făcut o cuprinză
toare și profundă trecere în re
vistă a poziției României în pro
blemele esențiale ale prezentu
lui.

Un element fundamental al 
politicii noastre externe — ex
tinderea legăturilor de frățească 
colaborare cu toate țările socia
liste — este ilustrat de o serie 
de evenimente ce au fost anun
țate în săptămină aceasta. In 
zilele următoare, o delegație de 
partid și guvernamentală a 
R. D. Germane, condusă de to
varășii Erich Honecker și Willi 
Stoph va vizita România — mo
ment marcat, de altfel, și prin 
semnarea Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală între Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană. La 16 și 17 mai va 
avea loc la Porțile de Fier în- 
tîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu tovarășul Iosip

Broz Tito, cu acest prilej desfă- 
șurîndu-se și inaugurarea ofici
ală a vastei construcții de pe 
Dunăre. Sfîrșitul lunii va înre
gistra un alt eveniment: vizita 
oficială de prietenie pe care o 
va efectua în România tovarășul 
Fidel Castro Ruz. Acestor Intîl- 
niri și vizite — care au o am
plă semnificație — Ii se adaugă 
și alte fapte de pe agenda săp- 
tămînii. în mod deosebit subli
niem vizita în R. P. D. Coreea
nă și R. P. Chineză a delegației 
guvernamentale militare româ
ne, convorbirile dintre tovarășii

cupările P.C.R. de a lărgi legă
turile cu toate forțele democra
tice, progresiste, antiimperialis- 
te. Comunicatul publicat la în
cheierea vizitei conducătorilor 
socialiști francezi relevă că în 
condițiile luptei comune pentru 
înfăptuirea aspirațiilor oameni
lor muncii de progres social și 
pace, o mare însemnătate o are 
dezvoltarea dialogului, contac
telor și raporturilor între parti
dele comuniste și socialiste, în 
afara deosebirilor de ordin ideo
logic dintre acestea.

Dintre evenimentele acestei

aurului din occident, prețiosul 
metal atingînd cursuri record la 
Londra. înșiruirea ar putea să 
mai consemneze frămîntările 
din Burundi, ca și ciocnirile, 
dintre unități militare indiene 
și pakistaneze încheiate prin- 
tr-o înțelegere de încetare a 
focului. Dar nici un eveniment 
nu reține atenția opiniei publi
ce într-o măsură atît de largă 
ca evoluția indochineză. Ceea 
ce se întimplă în această parte 
a lumii preocupă popoarele de
oarece războiul din Indochina 
are grave repercusiuni pe plan

SAPTAMINA PE ELOB

Ciu En-lai și Emil Bodnaraș. 
Decorarea unor specialiști sovie
tici care au adus o valoroasă 
contribuție la montajul, regla
jul și punerea în funcțiune a 
laminorului de benzi Ia cald — 
obiectiv important pentru side
rurgia gălățeană — relevă rod
nicia legăturilor de cooperare 
ale României cu Uniunea Sovie
tică.

Partidul nostru militează sta
tornic pentru dezvoltarea rela
țiilor tovărășești, de prietenie, 
solidaritate și colaborare, în in
teresul unității mișcării comu
niste și muncitorești, cu toate 
partidele comuniste, pe baza 
principiilor marxism-leninismu- 
lui și internaționalismului pro
letar. în acest spirit s-a desfă
șurat vizita delegației P.C. din 
Ceylon. Tot în această săptămî- 
nă a sosit în țara noastră San
tiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spa
nia. Prezența în România a unei 
delegații a Partidului Socialist 
Francez, condusă de Franțois 
Mitterand, se plasează în preo-

săptămîni — expresie a năzuin
ței de a promova legături cu 
toate statele lumii, indiferent 
de orînduirea socială — amin
tim și vizita primului ministru 
israelian Golda Meir, care se 
înscrie în evoluția normală a 
raporturilor dintre România și 
Israel, convorbirile economice 
româno-braziliene, vizita ofici
ală a unei delegații române în 
Uniunea Emiratelor Arabe etc.

T
itlurile gazetelor au 
subliniat, firesc, e- 
venimente de di
mensiuni diferite 
de la dispariția lui 
Edgar Hoover, stă- 

pînul atotputernic al F.B.I. — 
pe care l-a condus în perioada 
a opt președinți Ia Casa Albă 
— și pînă Ia dificilele contacte 
dintre guvern și opoziție ce 
preced votul din Bundestag asu
pra tratatelor R.F.G. cu U.R.S.S. 
și R.P. Polonă. A fost ultima 
săptămină cu febră electorală 
în Italia, după cum a fost o 
săptămină cu febră pe piețele

mondial. Ofensiva patrioților 
sud-vietnamezi continuă cu suc
ces demonstrînd eșecul „vietna- 
mizării", falimentul oricăror 
formule pe care Washingto
nul ar încerca să le impu
nă împotriva voinței poporului 
vietnamez. Modul în care de
curg luptele arată că mașina de 
război pusă în funcțiune de 
S.U.A. nu este capabilă să îm
piedice desfășurarea victorioasă 
a acțiunilor întreprinse de for
țele patriotice din Vietnamul de 
sud. Eliberarea orașului Quang 
Tri, luptele care au loc în apro
piere de Hue (unde „suflă un 
vînt de panică" — cum scria un 
ziarist francez), semnele de de
zagregare ale armatei saigo- 
neze sînt simptomatice pentru 
cursul operațiunilor militare. 
Furios, Thieu a destituit cîțiva 
generali pe care i-a făcut res
ponsabili pentru înfrîngere. Dar 
nu este vorba doar de o greșită 
strategie militară, ci de prăbu
șirea unei politici antipopulare 
și antinaționale.

Din nefericire, Washingtonul

nu desprinde concluzii realiste 
din înfrîngerile sale indochine- 
ze. Bombardamentele împotriva
R. D. Vietnam, ca și noua hotă- 
rîre de a întrerupe unilateral 
convorbirile de la Paris (dele
gația americană a refuzat să sta
bilească o dată pentru desfășu
rarea celei de a 150-a ședințe) 
relevă ignorarea imperativelor 
lucidității. „Calea unor convor
biri serioase este singura care 
poate duce la soluționarea paș
nică a problemei vietnameze"
— spunea Xuan Thuy. Declara
țiile făcute la Washington pri
vind „convorbiri productive" 
sînt în dezacord cu comporta
rea delegației S.U.A. la nego
cierile din orașul de pe malu
rile Senei. Reprezentantul de
legației R.D. Vietnam la trata
tivele din capitala franceză a 
anunțat că la 2 mai, la Paris, 
a avut loc o întîlnire confiden
țială între Le Duc Tho și Henry 
Kissinger. Reprezentantul dele
gației R.D. Vietnam a subliniat 
ea, în scopul începerii unor con
vorbiri serioase. „trebuie re
luate, înainte de toate, ședin
țele conferinței de la Paris". 
Refuzul american de a participa 
la aceste negocieri a fost apre
ciat de către același reprezen
tant ca o dovadă a faptului că
S. U.A. „nu doresc tratative".

Conflictul vietnamez poate fi 
reglementat doar prin negocieri, 
prin tratative politice. Orice 
tentativă de alt gen —■ cum ar 
fi escaladarea actelor agresive
— nu poate decit să amplifice 
impasul S.U.A. Opinia publică 
românească — care sprijină 
ferm lupta popoarelor Indo- 
chinei — se pronunță în favoa
rea tratativelor între părțile in
teresate. pentru găsirea unei 
soluții juste și echitabile.

Comentariul publicat de „New 
York Times" este concludent 
pentru poziția pe care o adoptă 
categorii largi de americani (Și 
nu numai de americani) : „în
treruperea negocierilor și relua
rea bombardamentelor nejuști- 
ficate asupra regiunii Hanoi — 
Haiphong nu pot decit să în- 
tîrzie și mai mult obținerea u_ 
nei reglementări politice, a că- 
rei necesitate apare astăzi mai 
urgentă ca oricind".

E. OBREA

amploarea 
petrecute 

dintre două 
izbitoare sînt,

ei care au mai fost 
de-a lungul anilor 
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transformări- 
în intervalul 

Călătorii, 
desigur,

Mai 
cele

intervenite în peisajul urbanis
tic. In centrul Berlinului — îmi 
povestea cineva — în urmă cu 
numai cinci ani clădirea-re-

Primul ministru al Israelului 
a părăsit Capitala delpest elhotare

(Urmare din pag. I)

’în treburile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
pe respectarea dreptului fiecă
rui popor de a-și hotărî liber 
soarta, fără nici un amestec din 
afară.

Părțile au fost de acord că 
existența în diferite zone ale 
globului a unor focare de în-, 
cordare și război reprezintă un 
serios pericol la adresa păcii 
mondiale și au subliniat nece
sitatea de a se depune eforturi 
pentru reglementarea pe cale 
pașnică a problemelor litigioa-

se, pentru excluderea forței 
din viața internațională.

In legătură cu conflictul din 
Orientul Apropiat, cei doi șefi 
de guvern s-au pronunțat pen
tru continuarea eforturilor în 
vederea soluționării pașnice a 
acestuia.

Primul ministru al Israelu
lui, Golda Meir, a adresat pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
invitația de a face, împreună 
ci soția, o vizită oficială în 
Israel. Invitația a fost accep
tată cu plăcere, data realizării 
ei urmînd a fi stabilită ulte
rior, pe oale diplomatică.

Puternice atacuri ale
patrioților sud-vietnamezi 
în zona Platourilor înalte

Consultări la Bonn
La ordinea zilei: apropiata dezbatere 

in Bundestag a tratatelor R.F. a Germaniei 
și Polonia

Ieri, forțele patriotice sud-vietnameze au continuat ofen
siva împotriva trupelor saigoneze. Ținta atacurilor au con
stituit-o bazele situate pe Platourile înalte, în regiunea 
Kontum. Astfel, unitățile de artilerie au bombardat cu 
mortiere și rachete baza Ben Het, aflată Ia 40 km nord-vest 
de Kontum.

CU UiRa$aS«

' Ieri, la Bonn s-au înregistrat 
noi luări de poziție, din partea 
unor personalități ale vieții po
litice vest-germane, in favoarea 
necesității adoptării unei atitu
dini lucide, realiste, față de ra
tificarea tratatelor încheiate de 
R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia, a 
căror dezbatere in Bundestag 
urmează să înceapă marți. Este 
cu neputință, arăta, într-un in
terviu difuzat la posturile de 
radio vest-germane. Herbert 
Wehner, vicepreședinte al P.S.D., 
președintele fracțiunii parla
mentare a P.S.D., să nu fie 
aprobată contribuția Republicii 
Federale a Germaniei la marele 
proces politic ce are loc între 
Est și Vest,, și anume al trecerii 
de la confruntare la colaborare.

Pe de altă parte, contactele 
între guvern și opoziție in ve
derea stabilirii unei baze mai

Interes pentru lărgirea 

cooperării economice 

româno - braziliene
. Tn continuarea vizitei sale în 
Brazilia, ministrul secretar de 
stat, la Ministerul Comerțului 
Exterior, Nicolae M. Nicolae, a 
avut intîlniri cu conducerile 
Confederației naționale a indus
triei și Federației industriale 
din statul Sao Paulo, cu cadre 
de răspundere din Ministerul 
Transporturilor, precum și cu 
conducători de firme braziliene 
care au legături comerciale cu 
țara noastră. La aceste întîlniri 
a participat ministrul plenipo
tențiar al României în Brazilia, 
Ion Moraru. Discuțiile au rele
vat interesul , reciproc pentru 
lărgirea schimburilor bilaterale 
și a colaborării economice în 
diverse domenii, apreciindu-se 
că în această privință există 
posibilități reale, actuale și de 
perspectivă.

Ca urmare a convorbirilor 
purtate in timpul vizitei, au 
fost încheiate unele contracte 
orivind livrarea către Brazilia 
de mașini-unelte. mașini pen
tru construcții și produse chi
mice.

Ministrul Nicolae M. Nicolae 
și persoanele care îl însoțesc 
au pir cit spre Lima.

largi pentru ratificarea tratate
lor in Bundestag continuă. Pur
tătorul de cuvînt guvernamental, 
Conrad Ahlers, sublinia că în
cercarea cabinetului Brandt de 
a ajunge la un punct de vedere 
comun - cu opoziția va fi conti
nuată pînă în ultimele momente 
dinaintea votului.

PURTĂTORUL de cuvînt 
al guvernului vest-german, 
Conrad Ahlers, a anunțat ieri 
la Bonn că astăzi va. avea loc 
o nouă întîlnire a liderilor par
tidelor reprezentate în Bun
destag, pentru a discuta posi
bilitatea unei cooperări în pro
blema ratificării tratatelor 
semnate dej R.F.G. cu U.R.S.S. 
și Polonia. Cancelarul Willy 
Brandt intenționează să invite 
la-discuție un cerc larg de oa
meni politici din coaliția gu
vernamentală și din opoziție.

Teri dimineața, informa a- 
genția D.P.A., cancelarul 
Brandt s-a consultat cu perso
nalități social-democrate și lî- 
ber-democrate, printre care 
Walter Scheel, ministrul Horst 
Ehmke, șeful fracțiunii parla
mentare a P.S.D.. Herbert Weh
ner, și secretarul general al 
P.L.D., Karl Hermann Flach.

Ieri dimineața, a fost ataca
tă cu rachete baza Da Nang ; 
în rîndul trupelor saigoneze 
s-au înregistrat pierderi în oa
meni și materiale.

Totodată, au fost bombarda
te bazele King și Birmingham, 
aflate în apropierea orașului 
Hue, vechea capitală imperia
lă, unde forțele patriotice au 
pricinuit inamicului pierderi în 
oameni și material de război. 
Alte lupte au fost semnalate 
într-o zonă situată la 60 km de 
Saigon. Unitățile saigoneze au 
încercat să stabilească contro
lul asupra șoselii nr. 13, care 
face legătura între An Loc și 
Saigon, dar tentativa lor a eșuat 
.într-un comunicat al Coman
damentului forțelor patriotice 
se arată că, în decurs de o lu
nă, de la 30 martie la 1 mai în 
Vietnamul de sud au fost scoși 
din luptă 90 000 de soldați apar- 
ținînd trupelor saigoneze.

Comunicatul relevă că, în a- 
ceastă perioadă, unitățile forțe
lor de eliberare au capturat sau 
distrus 750 tancuri și care blin
date. 2300 camioane militare, 
460 tunuri și zeci de mii de ar
me de diverse tipuri. Totodată, 
au fost doborîte sau distruse la 
sol 530 avioane și elicoptere, au 
fost scufundate 69 nave de răz
boi, au fost capturate sau dis
truse zeci de mii de tone de 
muniții, de arme, alimente și 
material de război, aflate în de
pozitele inamicului. Forțele pa
triotice, se arată în continuare 
în comunicat, au distrus 40 de 
baze militare, au atacat 19 sec
toare militare și centre distric
tuale, silind inamicul să aban

doneze mii de posturi și garni
zoane din întreg Vietnamul de 
sud. In cursul acestei ofensive, 
au fost total eliberate provincia 
Quang Tri, numeroase centre 
districtuale, sute de comune și

în 1968 de a înceta complet și 
necondiționat bombardamentele 
asupra Vietnamului de Nord.

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că, la 4 mai 1972, pentru 
a doua oară în cinci saptămîni, 
delegația americană la convor
birile cvadripartite de la Paris 
a declarat ca suspendă sine die 
participarea sa la lucrările a- 
cestei conferințe. Apreciind a-

• BAZELE BEN HET Șl DA NANG SUB FO
CUL PATRIOȚILOR • ÎN DECURS DE O LU
NĂ AU FOST SCOȘI DIN LUPTĂ 90 000 DE 
SOLDAȚI SAIGONEZI Șl AU FOST ELIBERA

TE PROVINCII CU 2 MILIOANE DE 
LOCUITORI

TINERETUL LUMII
g

Peste 20 de organizații de tineret din O- 
landa în sprijinul Conferinței securității 

europene
Reprezentanții a peste 20 

de organizații de tineret din 
Olanda s-au întrunit în loca
litatea Woudshoten, pentru a 
discuta o serie de probleme 
privind contribuția pe care 
ele o pot aduce la acțiunile 
întreprinse pe continent în

vederea convocării conferin
ței general europene în pro
blemele securității și coope
rării. întrunirea a fost orga
nizată de Comitetul tineretu
lui din întreaga Olandă pen
tru-securitate. creat în ia
nuarie a.c.

Președintele Allende despre rolul tineretului 
în progresul societății chiliene

într-o cuvîntare rostită în 
fața studenților de la Uni
versitatea din orașul Con
cepcion. președintele Repu
blicii Chile, Salvador Allen
de, a evidențiat contribuția 
ce revine tineretului țării la 
înfăptuirea programului de 
dezvoltare națională elaborat 
de Guvernul Unității Popu
lare.

Președintele Allende a sub
liniat că Guvernul Unității 
Populare se bucură de spri
jinul a milioane de munci
tori, țărani, studenți și alți 
cetățeni ai țării și este ho
tărît să realizeze obiectivele 
ce și le-a propus, respingînd 
orice manevre ale reacțiunii 
împotriva transformărilor 
progresiste ce au loc în pre
zent în Chile.

mii de așezări mai mici, cuprin- 
zînd în total 2 milioane de lo
cuitori.

La 6 mai, informează agenția 
V.N.A.. un mare număr de a- 
vioane americane au întreprins 
atacuri succesive asupra orașu
lui Nam Dinh. bombardînd 
mai multe cartiere populate, 
uzine și obiective de utilitate 
publică din oraș și din zonele 
învecinate. Numeroși civili au 
fost omorî ți și răniți, iar un 
mare număr de locuințe și alte 
bunuri materiale ale populației 
distruse.

In legătură cu aceste atacuri 
aeriene, menționează agenția 
V.N.A.. Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam a dat 
publiictății o declarație în care 
apreciză că ele constituie un 
nou pas pe calea intensificării 
războiului, o nouă încălcare de 
către Administrația S.U.A. a A- 
cordurilor de la Geneva din 
1954 cu privire la Vietnam și a 
principiilor dreptului internatio
nal, precum și a obligațiilor 
asumate de guvernul american

Ciocniri 
în Burundi

La o săptămină după tenta
tiva eșuată de lovitura de stat 
din Burundi, luptele dintre ele
mentele regaliste si 1 trupele 
guvernamentale continuă în su
dul țării, anunță postul de ra
dio burundez ..Vocea Revolu
ției" reluat de agențiile FRANCE 
PRESSE și UNITED PRESS 
INTERNATIONAL. Situația s-a 
agravat în ultimele 24 de ore ca 
urmare a acțiunilor grupurilor 
de mercenari care au atacat mai 
multe localități. ..Elemente ve
nite din afara tării și aiutate de 
forte reacționare interne se de
dau la masacre în rîndurile 
populației civile", afirmă postul 
de radio burundez.

ceastă măsură ca o torpilare a 
negocierilor de la Paris, decla
rația subliniază că poporul 
vietnamez continuă să adopte o 
atitudine serioasă în cadrul ne
gocierilor pentru găsirea unei 
soluții politice corecte a pro
blemei vietnameze, care să asi
gure drepturile fundamentale 
ale poporului vietnamez, adevă
rata autodeterminare a popu
lației sud-vietnameze și să per
mită Statelor Unite să iasă în 
mod onorabil din războiul din 
Vietnam.

După intilnirea 
tripartită 

de la Alger
Comunicatul comun dat publi

cității la încheierea întîlnirii 
care a avut loc în capitala alge
riană între președinții Algeriei, 
Houari Boumediene, Republicii 
Arabe Egipt, Anwar Sadat, și 
Libiei, Moamer El Geddafi, arată 
că „cei trei șefi de stat au că
zut de acord asupra necesității 
de a lua toate măsurile efective 
și de a adopta mijloacele eficace 
în cadrul unui plan de eliberare 
cu obiective stabilite". Acest 
plan ar urma să constituie „baza 
unei acțiuni arabe coordonate, 
astfel încît să asigure redobîn- 
direa teritoriilor arabe și să per
mită mișcării palestiniene să-și 
continue lupta victorioasă".

Comunicatul menționează, de 
asemenea, că cei trei șefi de stat 
și-au exprimat convingerea că 
„statele riverane ale Meditera- 
nei au datoria să stabilească un 
dialog și să procedeze la consul
tări pentru a găsi. în deplină li
bertate. soluții Ia problemele 
politice locale". Ei au hotărît să 
stabilească convorbiri și con
tacte periodice la nivel înalt, 
la toate nivelurile.

per era Casa învățătorilor în
cinsă cu frumosul ei brîu deco
rativ. Acum ea este înconju
rată și. în parte, dominată de 
mari ansambluri, blocuri, con
strucții sociale, culturale etc. 
In zona centrală este plasată 
cea mai înaltă clădire, hotelul 
international „Berlin", un ma
mut de 39 de etaje. Turnul te
leviziunii, unul dintre locurile 
de „excursie" ale berlinezului 
(in afară de prioritarele ..călă
torii" cu vaporul sau barca eu 
motor pe Spree, prin lacuri, pînă 
departe zeci de kilometri, în- 
tr-un peisaj plesnind de vegeta
ție, maluri cu terase de gazon 
pe care cea mai tînără genera
ție a republicii se joacă supra
vegheată pe sub ochelari de bu
nici coborîți parcă din cărți poș
tale ilustrate), inalt de 365 metri, 
este o veritabilă girafă plasată 
exact în centrul marelui oraș. 
La o înălțime de 207 m gîtul 
acestei girafe se îngroașă ne
verosimil luînd forma unei u- 
riașe sfere de sticlă din interio
rul căreia, așezat pe canapeaua 
restaurantului rotitor. în decurs 
de o oră poți să privești din 
toate unghiurile, de-a lungul 
marilor artere de circulație, pa
norama orașului : piața și bule
vardul Karl Marx, „Unter den 
Linden", „insula muzeelor", 
poarta Brandenburg, catedrala 
Sf. Hedwiga, Opera, „Comoda", 
Universitatea Humboldt...

După război, în proporție de 
70 la sută. Berlinul era o mo
vilă de dărîmături : 70 milioa
ne mc de moloz și cărămizi. Pri
ma stradă socialistă a orașului. 
Karl Marx, a fost construită în 
1952, pe traseul vechii alei 
Frankfurt. Treptat, au apărut, 
pe lingă străzi, blocuri, bule
varde, clădiri monumentale,

în centrul Berlinului sînt 
180 000 locuri de muncă și a- 
ceasta explică volumul con
strucțiilor edilitare din această 
parte a orașului. Apropierea oa
menilor de locul lor de muncă 
este o preocupare actuală. Dar 
în aprecierea realizărilor de 
pînă acum precum si a celor în
scrise în planuri trebuie să se 
tină cont de faptul că 50 la 
sută din clădirile orașului sint 
construite înainte de 1914 iar o 
mare parte din ele se compun 
din cite 5—6 curți interioare, tn 
cincinalul trecut au fost create 
24 000 de noi locuințe iar pen
tru cel în curs sînt prevăzute 
35 000 pe lingă cele 10 000 care 
vor fi reconstruite. Pînă în 1975 
orașul Berlin va avea 134 000 
locuințe noi.

Din turnul televiziunii privi
rea plutește deasupra orașului, 
pînă departe în zare, urmărește 
șlepurile, remorcherele, vapoa
rele care plutesc pe Spree și 
pot ajunge, printr-un sistem de 
ecluze Pînă la Marea Baltică. 
De-a lungul riului se întind 
vechi clădiri industriale, din că
rămidă roșie, înegrită de fumul 

, ce iese din coșuri înalte. Privite 
mai de aproape unele dintre a- 
cestea sint adevărate opere de 
artă, construcții de-a dreptul 
frumoase, de o suplețe greoaie 
însă neașteptat de familiare. 
Este unul din numeroasele as
pecte surprinzătoare pe care ți 
Ie oferă un drum prin Berlin, 
altfel oraș considerat mai puțin 
frumos decit, să zicem, Dresda. 
Insă farmecul capitalei, spre de
osebire de al vestitului focar 
saxon de cultură și știință, con
stă tocmai în discreția de nu 
chiar modestia exagerată cu 
care își arată frumusețile. Tre
buie să spun că printre cele 
mai impresionante frumuseți pe 
care orașul Ie arată cu discre
ție plină de o secretă mîndrie 
se înscriu tocmai aceste vechi 
clădiri industriale cu turnurile 
lor de fum încercînd, melan
colic și zadarnic, să se oglin
dească în apele rîului Spree.

Privite din față, aceste clă
diri de un brun roșcat dau o 
puternică impresie de familiar, 
de spații în care ideea de lo
cuință, de casă, se păstrează in
tactă. Mi se pare că această iz
bitoare trăsătură relevă tradi
ția unei serioase civilizații a 
muncii tehnice, capacitatea o- 
mului de a se simți la el acasă 
în cadrul activității industriale. 
Oamenii care lucrează astăzi în 
aceste spații industriale (multe 
dintre ele trebuind să fie reor
ganizate, extinse, pentru ca să 
corespundă sarcinilor economiei 
socialiste din R.D.G.) sînt cu- 
noscuți ca tehnicieni remarca
bili, pricepuți organizatori, mun
citori în care simțul disciplinei 
de producție este puternic dez
voltat. Lucruri confirmate și cu 
prilejul vizitării Combinatului 
de mașini-unelte „7 octombrie" 
(in care sint cuprinse 11 între
prinderi). Tovarășul Harry Voss, 
director general adjunct, ne-a 
vorbit îndelung despre sarcinile 
și preocupările actuale ale com
binatului, despre intensificarea 
eforturilor pentru ca oamenii 
să fie capabili să răspundă cu 
rapiditate cerințelor noilor re
pere, despre valorificarea mai 
bună a inițiativelor muncitori
lor, tehnicienilor, inginerilor. 
Probleme complexe rezultă din 
necesitatea adaptării unor între
prinderi la niște repere. din 
necesitatea ca muncitori cu 
înaltă calificare, cu 20—30 de 
ani de perfecționare în același 
gen de operații, să-și ciștige 
rapid o nouă specializare. Mo
bilitatea în adaptarea la me
reu schimbătoarele necesități 
tehnologice ale producției este 
o calitate indispensabilă, un 
muncitor care pînă mai ieri 
ajunsese să monteze „pe în
tuneric" un anume tip de ma
șină azi este solicitat in cu 
totul altă direcție, de cu to
tul alte operațiuni. Același 
lucru cu întreprinderi întregi : 
renumite pentru un anumit pro
dus, ele capătă alt profil. La 
urma-urmei este și o chestiune 
de mîndrie profesională care, 
datorită noilor condiții de dez

voltare a activității industriale, 
capătă alte dimensiuni și înțe
lesuri. Creat in 1969, fără mari 
schimbări în dotare și tehnică, 
cu aceeași forță de lucru, com
binatul a obținut în primii doi 
anj o majorare cu 10 la sută a 
producției — ne spune directo
rul general adjunct. 70—80 la 
sută din producția combinatului 
este destinată exportului (potri
vit planului de colaborare, a- 
ceșt combinat livrează Româ
niei mașini de șlefuit roți din
țate). O mare importanță se 
acordă folosirii cu randament 
maxim a capacității de produc
ție existente. De aceea un ac
cent deosebit este pus Pe miș
carea inovatorilor și raționali- 
zatorilor. în fiecare întreprin
dere există cite o brigadă de 
inovatori, de fapt nucleul unei 
mișcări care trebuie să-i cu-

seama mișcării de inovații (17 
milioane mărci), lucru normal 
pentru că 70 la sută din numă
rul total ai lucrătorilor sînt ti
neri din care 1400 membri ai 
F.DJ.

Pentru mărirea eficacității 
inovațiilor s-a hotărît ca timpul 
de prelucrare a unei propuneri 
să fie redus de la 6 la 2 săp- 
tămini. în acest fel tineretul 
participă Ia creșterea eficien
ței economiei R.D.G., se for
mează in spiritul tradițiilor 
progresiste ale clasei munci
toare. „In întreaga noastră poli
tică — arăta tovarășul Erich 
Honecker în raportul la cel de 
al VIII-lea Congres al Partidu
lui Socialist Unit din Germania 
— pornim de la faptul că edu
carea tinerei generații demne 
de clasa muncitoare constituie 
una dintre sarcinile cele mai

Privire 
din turn

prindă pe toți lucrătorii. De la 
începutul anului pînă acum în 
întreprinderea de bază a combi
natului au fost făcute 110 pro
puneri de inovații. Tovarășul 
Voss e de părere că este insă 
insuficient întrucît la aceste 
propuneri nu participă, deo
camdată, decit aproape 10 la 
sută din salariați. Planul e- 
conomiei naționale pe 1972 pre
vede o scădere a cheltuielilor 
de bază de 16 milioane în a- 
ceastă ramură : 2/3 din această 
sumă trebuie obținută tocmai 
pe seama inovațiilor și a ra
ționalizărilor. O asemenea sar
cină a făcut ca la sfîrșitul anu
lui trecut să se discute și a- 
dopte măsuri mai eficiente 
pentru ca propunerile de ino
vații din ultimii doi ani. redis
cutate, să se bucure de mai 
multă receptivitate. Apare evi
dent că în condițiile actuale 
problema calificării neîncetate 
este capitală. Cadrele tinere pe 
care și le pregătește combina
tul în școlile sale (patru între
prinderi, între care și cea de 
bază, au asemenea școli proprii) 
sau în altele, din afara lor. se 
bucură de o mare atenție. Toa
te colectivele patronează clase 
întregi din aceste școli. între
prinderea de bază patronează, 
aici în Berlin. în sectorul din 
care face parte, două scoli. De 
altfel, în ultima jumătate de 
an a școlii, ucenicii sint membri 
ai colectivelor din întreprin
dere.

Pentru a stimula și dezvolta 
trăsăturile muncitorului crea
tor, ingenios, capabil să îmbună
tățească prin contribuție proprie 
mașina ia care lucrează, proce
sul de producție. în întreg com
binatul (ca in toate ramurile 
industriale din R.D.G.) este a- 
tent urmărită mișcarea tineri
lor inovatori. în fiecare an la 
tradiționala Expoziție a meș
terilor de miine pot fi cerce
tate rezultatele gîndirii crea
toare a tinerilor muncitori. A- 
ceasta este una dintre frumoa
sele acțiuni la care-și aduce o 
substanțiala contribuție organi
zația tineretului — F.D.J. (Ti
neretul Liber German).

M
ișcarea tinerilor i- 
novatori, cu anua
la expoziție a 
„maeștrilor de
mîine" este o ade
vărată școală de 

formare a noilor cadre și, în 
același timp, importantă sursă 
de creștere a producției. La 
combinatul textil din Guben 
(districtul Cottbus) la cele 60 
inovații ale anului trecut s-a 
calculat un beneficiu de 10.6 
milioane mărci, adică mai mult 
de jumătate din creșterile obți
nute in întregul combinat pe
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importante ale clasei munci
toare însă-și".

93 000 de tineri inovatori in 
întreprinderi și instituții, 11000 
de colective tinere de muncă se 
înscriu, in economia R.D.G., în
tr-un remarcabil proces de ri
dicare necontenită a producti
vității, de dezvoltare a inițiati
vei creatoare, cu rezultate efi
ciente. In 1971 existau, de ase
menea, 18 000 de șantiere ale 
tineretului. Contribuția tinere
tului la construcția socialistă 
este apreciată așa cum se cu
vine și, in cadrul măsurilor po- 
litico-sociale ale recentei ple
nare a C.C. al Partidului Socia
list Unit din Germania, nevoile 
actuale ale tineretului ocupă 
un loc distinct.

îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și de viață ale oameni
lor muncii ocupă, în general, 
un loc central în preocupările 
actuale ale partidului și statu
lui. Măsurile recentei plenare 
au fost primite cu entuziasm 
de toate categoriile de oameni, 
determinînd, așa după cum 
ne-au spus și interlocutorii 
noștri -— conducători de între
prinderi, ai organizațiilor sin
dicale, membri ai guvernului — 
un adevărat val de inițiative și 
angajamente menite să spo
rească eficiența producției. să 
ducă la obținerea unor rezul
tate și mai mari.

Toate acestea sînt expresii ale 
unor vii preocupări față de 
dezvoltarea socialistă conti
nuă a țării prietene, pentru 
progresul economiei, științei, 
culturii, pentru creșterea nive
lului de viață al întregului po
por. Numeroși oameni, activiști 
de partid, funcționari în minis
tere, membri ai guvernului 
ne-au împărtășit satisfacția lor 
ca perspectivele colaborării re
ciproc avantajoase cu Româ
nia sînt deosebit de bune, ne-au 
vorbit cu însuflețire despre 
ceea ce s-a obținut și se va 
obține în cadrul acestei rodnice 
colaborări frățești.

I
ntr-un sat din 
zona muntoasă a 
raionului Anna- 
berg, la coopera
tiva din Schietau. 
«reședințele Uni

unii cooperatiste, un țăran cu 
două diplome ale învățămintu- 
lui superior, ne-a arătat mași
nile și tractoarele românești.

Este numai una dintre nume
roasele întîlniri cu prietenii 
germani care ne-au dovedit că 
România se bucură în această 
tară de o profundă simpatie, 
în cele mai diverse straturi, de 
la țăran pînă la ministru. Ceea 
ce constituie cel mai exact cer
tificat al bunelor sentimente și 
al relațiilor pozitive dintre două 
țări socialiste.


