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în nici o epocă din istoria lu
mii știința și tehnica n-au ocupat 
un loc atît de important în dez
voltarea societății ca în epoca 
actuală. Revoluția științifică și 
tehnică pe care o trăim își face 
simțite efectele, amplu și multi
lateral, în viața socială. Noile ce
rințe în viața omului descătușea
ză forțele de producție, dezvoltă 
spiritul său inovator.

într-o statistică a O.N.U. pe 
anii 1950—1970, se arăta că pro
ducția industrială mondială a 
crescut de 3 ori, cea agricolă de 
1,7 ori; producția petrolieră de 5 
ori, a maselor plastice de 15 ori, 
a cimentului de 4 ori, a oțelului 
de 3 ori, a autovehiculelor de 2,7 
ori. Aceasta nu ar fi posibil fără 
folosirea unor tehnologii înalte, 
în care producția apare de multe 
ori ca rezultat nemijlocit al ști
inței moderne.

Știința este factorul principal 
al dezvoltării societății, fiind in
fluențată de dezvoltarea socială și 
exercitînd la rîndul ei o puternică 
influență asupra acestei dezvol
tări. Tehnica, aplicînd știința cea 
mai înaltă, descoperă metode de 
folosire optimă a materialelor și 
mașinilor, a mijloacelor de pro
ducție și de muncă. Investigația 
științifică și tehnică devine me
reu mai profundă. Se poate spu
ne că, în medie, activitatea ști
ințifică se dublează la 10—*15 ani.

Se produce o dezvoltare a ști
inței și tehnicii pe toate frontu
rile. Interesează : noi materii pri
me, noi surse de energie, noi 
tehnologii, noi surse alimentare, 
energia nucleară, cercetarea spa
țială, cibernetica, masele plastice, 
electronica, metalele mai rezis
tente, transporturile de tot felul, 
dar și protecția sănătății, curăți
rea mediului ambiant, oceanogra
fia, prelungirea vieții ; se dă o 
deosebită atenție științei condu
cerii, informaticii, folosirii calcu
latoarelor electronice.

Am sugerat acest succint ta
blou al importanței științei și 
tehnicii actuale pentru a da o 
imagine, oricît de incompletă, a 
ceea ce înseamnă azi știința și 
tehnica. Și ce sarcini revin inte
lectualității tehnice chemată, ală
turi de clasa muncitoare, să uti
lizeze știința și tehnica în inte
resul întregului popor, în cele 
mai bune condițiuni, cu maximum 
de randament. Sînt imagini ce se 
conturează și mai clar, acum, la 
Conferința Națională a ingi
nerilor și tehnicienilor, a eco
nomiștilor și celorlalți specialiști 
din întreprinderi și instituții — 
conferință în care intelectualita
tea tehnică urmează să examine
ze ce a făcut pînă acum și ce are 
de făcut în viitor pentru a în
deplini la optimum sarcinile tra
sate de partid în vederea con
struirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate în patria noas
tră. Operă la care participă cu 
entuziasm și din plin și tineretul 
țării, cei foarte tineri pregătin- 
du-se să intre în focul luptei, iar 
cei care au terminat primele școli 
punînd cu seriozitate umărul la 
construirea noii vieți.

Tinerii din uzine și din fabrici,

(Continuare în pag. a Ill-a)

Proletari din toate țările, unlți-vă!
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Tractoarele in
sistemul „Service"
La secția Medgidia a S.M.A., 

Remus Opreanu, județul 
Constanța, a avut loc joi o 
consfătuire de lucru cu carac
ter de schimb de experiență 
privind introducerea sistemu
lui de întreținere tehnică tip 
„service" a tractoarelor. Par
ti cipanții au luat cunoștință 
cu acest prilej de principiile 
de organizare, tehnologia exe
cutării și eficiența acestui nou 
sistem de întreținere a trac
toarelor, aplicat în prezent la 
S.M.A. Remus Opreanu și 
Chimogeni din județul Cons
tanța. Noul sistem constă în 
organizarea unei stații tip 
„service" pentru întreținerea 
tractoarelor ,pe lîngă secția de 
mecanizare a S.M.A.. dotată 
cu utilaje și instalații de revi
zuire, gresare și alimentare și 
deservită de mecanici specia
lizați. S-a stabilit ca acest sis
tem. care contribuie la pre
lungirea duratei de funcționa
re a tractoarelor și utilizarea 
integrală a timpului de lucru 
în cîmp afectat tractoriștilor, 
să fie extins și în alte S.M.A. 
din țară.
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NOI PIESE LA „DOSARUL UCENICILOR"

IăTRE IMPERATIVELE REAL!
TAj/l Șl ML SUBTIL AL
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JUMĂTĂȚILOR DE MĂSURĂ

un

După opt luni, din nou la Uzina „Progresul" din Brăila.
Au fost numiți instructori cu practica dar ce instruire poate da 
strungar unui ucenic care se pregătește să devină sudor ?
Se impune revizuirea programului de învățămînt pentru uceni-

cii din anul I
* Cu ce ochi privește secretarul U.T.C. pregătirea ucenicilor ?

INTÎLNIREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCUA A

9

CU DELEGAȚIA P. C. DIN AUSTRALIA 
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass. șef de secție la
C.C. al P.C.R. 

întîlnirea a prilejuit un 
schimb de păreri privind as
pecte actuale ale situației po
litice internaționale, ale mișcă
rii comuniste și muncitorești, 
ale luptei forțelor revoluționa
re și antiimperialiste pe plan 
mondial. Totodată, au fost a- 
bordate probleme privind dez
voltarea continuă a relațiilor 
de solidaritate internațională și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, s-a întîlnit 
în cursul zilei de joi cu dele
gația Partidului Comunist din 
Australia, condusă de tovarășul 
Laurie Aarons, secretarul na
țional al partidului.

Din delegație fac parte tova
rășii Bernie Taft, membru al 
Comitetului Executiv al P.C.A., 
și Judy Mundey, membră a Co
mitetului Național al P.C.A.

Au participat tovarășii Vir
gil Trofin, membru al Comite- 

xz

colaborare tovărășească dintre 
P.C.R. și P.C.A., în interesul 
întăririi prieteniei dintre cele 
două partide, dintre poporul 
român și poporul austraâÎMi, al 
întăririi unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, a tuturor forțelor 
angajate în lupta împotriva 
imperialismului, pentru pace, 
democrație, independență na
țională și socialism.

Discuțiile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A PRIMIT
ECONOMICĂ JAPONEZĂ

■9

DELEGAȚIA
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Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
primit joi dupăramiază delega
ția economică japoneză condusă 
de Masashi Lsano. vicepreședin
te al Corpului de consilieri ai 
Federației organizațiilor econo
mice din Japonia — Keidanren, 
președintele grupului industrial 
„Kawasaki Heavy Industries", 
care face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Consiliului de Miniștri, Iile 
Verdeț, prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, Nicolae Aga- 
chi, ministrul industriei meta
lurgice, Mihail Florescu, minis
trul industriei chimice, loan 
Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțe
lor, Roman Moldovan, președjn-. 
tele Camerei de Comerț, Gheor
ghe Oprea și Ion Românu, con-

siilieri ai președintelui Consiliu
lui de Stat.

Din partea japoneză au luat 
parte Teruyoshi Tasaka, vice
președinte și director la firma 
„Nippon Steel Corp.", Yoshizo 
Ikeda, vicepreședinte la firma 
„Mitsui Co Ltd", Takuo Sasaki, 
vicepreședinte executiv și di
rector la firma „Nippon Elec
tric Co.“, Hiroshi Morihiro, vi
cepreședinte executiv la firma 
„Marubeni Co.", Yasuo Matsu- 
mya. președintele firmei „Tokio 
Boeki Ltd.", Juichi Sadahiro, 
vicepreședinte executiv la firma 
„Nissho Iwai", Naka Takizawa, 
vicepreședinte executiv la firma 
„Ataka Co. Ltd", și alți membri 
ai delegației, reprezentanți ai 
unor importante firme japo
neze.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Yoshito Shimoda. ambasadorul 
Japoniei la București, precum 
și de membri ai ambasadei.

S-a subliniat cu satisfacție 
evoluția- pozitivă a colaborării 
economice româno-japoneze,
dorința comună de a imprima 
în continuare un curs ascendent 
relațiilor

INT
bilaterale pe măsura

posibilităților pe care le oferă 
dezvoltarea economică a celor 
două țări. In acest context, con
ducătorul delegației japoneze a 
relevat interesul deosebit cu 
care este așteptată apropiata 
vizită oficială în țara sa a pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu Elena Ceaușescu, subli
niind că aceasta reprezintă un 
eveniment remarcabil al rela
țiilor dintre cele două țări, un 
moment de mare însemnătate 
în dezvoltarea pe multiple pla
nuri a bunelor raporturi exis
tente între România și Ja
ponia.

în cadrul convorbirii, s-a ex
primat convingerea că vizita 
reprezentanților vieții economi
ce japoneze va duce la lărgirea 
și diversificarea cooperării in
dustriale, tehnice și științifice, 
a relațiilor economice bilaterale 
în ansamblul lor, în interesul 
celor două țări și popoare, al 
înțelegerii și păcii în lume.

Întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de cordialitate.

ERVIUL
acordat de președintele Consiliului de Stat,

Noul 
Ciuc 
toare 
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spital din Miercurea
— o clădire impună- 

care îmbogățește peisa- 
orașului transilvănean.

Foto : ORESTE PLECAM

Pe șantierele sistemului hi
droenergetic Someș, lucrările 
de construcții se desfășoară in
tr-un ritm intens. Colectivele 
de muncă de la captarea So
meșului Rece 2, galeria forțată 
și centrala subterană de la 
Mărișelu au devansat cu mult 
prevederile din grafice, iar Ia 
galeria principală spre hidro
centrală au fost deschise toate 
fronturile de lucru înscrise în 
proiectul de execuție. Se înalță, 
de asemenea, barajul Hidrocen
tralei de la Tarnița. Lunar, 
aici se toarnă peste 7 000 m.c. 
de beton. Tot la Tarnița se 
pregătește străpungerea galeriei 
secundare de aducțlune.

(Agerpres)

NICOLAE CEAUȘESCU,
Companiei de televiziune V.A.R.A. din Olanda

Despre instrucția practică 
a ucenicilor de la Uzina de 
construcții industriale și ruti
ere „Progresul" din ' Brăila 
ziarul nostru a mai scris acum 
8 luni de zile (13 octombrie 
1971) criticînd unele neajun
suri grave, sugerînd unele so
luții. Revenind — așa cum ne 
este obiceiul — încercăm să 
surprindem eventualele modi
ficări survenite.

De la început aflăm că „si
tuația s-a schimbat mult în 
bine". Interlocutorul nostru,, 
secretarul comitetului U.T.C. 
pe uzină, detaliază: activita
tea ucenicilor în uzină e con
dusă de instructorii cu prac
tică, ucenicii au fost reparti
zați și în schimbul II ast
fel incit la o mașină să 
lucreze cîte unul singur, 
s-a îmbunătățit dotarea lor

cu scule și dispozitive, ca
ietele cu practica sînt com
pletate la zi etc. „Sîntem mul
țumiți dp ucenici, ni se mai 
spune. Și secretarii organiza
țiilor U.T.C. din uzină se ocu
pă mai mult de ei, îi antre
nează la acțiuni, se interesea
ză de instruirea lor practică" 
Numai că detaliile divulgă un 
întreg neconcludent 
cînd ne apropiem mai 
privim cu atenție. Da, 
s-a schimbat. Și nu 
spune că nu în bine.
cerea uzinei, dovedind recep
tivitate. a luat măsuri ca de 
instruirea practică a ucenicilor 
să
aii 
bă 
ra

atunci 
mult și 
situația
putem 

Condu-

se ocupe instructori speci- 
angajați, ca ucenicii să ai- 
posibilitatea de a-și procu- 
haine de protecție etc. Dia

logurile purtate cu mai mulți

ucenici denotă că există mai 
multă grijă pentru buna lor 
calificare. („Lucrez singur pe 
o mașină, în fiecare zi cîte 7 
ore, ne spunea ucenicul strun
gar Gh. Vasilescu") ; „Munci
torii ne ajută, ne explică, cînd 
e nevoie ne conduc cu mina 
lor, ne spune ucenicul sudor 
Marin Tambrea" etc. Cu 
toate acestea, situația, deși 
schimbată, e departe de a sa
tisface. Ceea ce dovedește că 
măsurile luate ori au fost in
suficiente, ori nu s-au aplicat 
întocmai.

Să ne oprim pentru exem
plificare asupra problemei in
structorilor cu practica. Ce 
fac instructorii cu practica de 
la Progresul ? Multe. Țin pre
zența. (Asta trebuie). Repar
tizează pe ucenici la mașini. 
(Și asta trebuie). Controlează 
caietele de practică. Ii ajută 
pe ucenici să-și rezolve unele 
probleme personale. Și cam

ÎN NUMĂRUL
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• Cronica plastică 
— PICTURA TN 
BIENALA 1972

• Sine ira...
— REVISTA 
REVISTELOR

• Sport

După cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, a primit la 13 mai a.c. pe Harry van den Bergh, comen
tatorul de politică externă al Companiei olandeze de televiziune 
V.A.R.A., căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule 
Ceaușescu, în calitate de pre
ședinte al României, susțineți 
principiile suveranității și in
dependenței naționale. Ce re
prezintă exact aceste principii 
și ce rol ar putea avea ele în 
politica internațională ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Româ
nia se pronunță în mod constant 
pentru așezarea relațiilor dintre 
toate statele lumii pe principii
le respectului suveranității și in
dependenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului re
ciproc. însăși enunțarea lor vor
bește de faptul că aceasta în
seamnă că între state trebuie să 
existe relații care să permită fie
cărui popor de a-și organiza via
ța corespunzător năzuințelor sale, 
fără nici un amestec din afară, 
că este necesar să se pună cu 
hotărîre capăt politicii de forță, 
de amenințare cu forța, să se 
introducă principiile care asigu
ră realmente o colaborare traini
că și pacea între toate popoare
le lumii.

Apreciez că aceste principii 
s-au impus tot mai mult în via
ța internațională, că numai pe 
baza lor este posibil să se evite 
noi conflicte în lume.

ÎNTREBARE : In ultimii 
ani, ați avut numeroase întîl
niri cu oameni politici cunos- 
cuți ca Richard Nixon, L. 
Brejnev. Mao Tzedun, Iosip 
Broz Tito, Willy Brandt, An
war Sadat, Golda Meir. Ce 
semnificație atribuiți întîlni- 
rilor dintre factorii politici 
responsabili ai diferitelor

ce în ce mai mare în soluțio
narea problemelor internaționale, 
în cadrul acestor întîlniri se 
poate realiza o mai bună înțe
legere asupra diferitelor proble
me, se pot evidenția căile pen
tru soluționarea marilor proble
me și asigura dezvoltarea unei 
colaborări rodnice între state, în 
inteiesul dezvoltării libere ,a fie
cărei națiuni, al cauzei păcii și 
securității internaționale.'

ÎNTREBARE : Informații
le de presă relatează ca ați 
avut convotbjri de 10 ore cu 
Golda Metr. Cum apreciați 
situația din Orientul Mijlo
ciu și ce principii considerați 
că ar trebui aplicate într-o 
soluție a conflictului din d- 
ceastă zonă ?

RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna — și deci se 
pronunță și în prezent — pentru 
o soluție politică a conflictului 
clin Orientul Mijlociu, pe baza 
rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 1967. Considerăm că 
acceptarea și aplicarea acestei 
rezoluții de către toate statele 
implicate în conflict ar deschide 
calea unei soluții politice, care 
să ducă la retragerea trupelor

israeliene din teritoriile arabe o- 
cupate, la garantarea integrității 
și suveranității tuturor statelor 
din această zonă și, totodată, să 
asigure soluționarea problemei 
populației palestiniene corespun
zător năzuințelor sale de a-și a- 
vea asigurată o viață indepen
dentă.

ÎNTREBARE : A; dori să 
cunosc, domnule președinte, 
părerea dumneavoastră cu 
privire la evoluția în prezent a 
rolului marilor puteri, al ță
rilor mici și mijlocii în viața 
internațională.

RĂSPUNS : În lumea de astăzi 
există, după cum bine se știe, 
atît țări mari, 
mijlocii — 
și rolul lor 
națională este 
apreciem că

cît și țări mici și 
și, desigur., că 
în viața inter- 
divers. Dar noi 
nici o proble

mă care interesează astăzi na
țiunile lumii nu poate fi solu
ționată fără participarea tuturor 
țărilor, deci și, a țărilor mici și 
mijlocii. De aceea, ne pronunțăm 
în mod ferm pentru a se ține 
seama și a se asigura deplina e- 
galitate în drepturi între toate 
statele lumii, indiferent de mări
mea lor, de a se asigură parti
ciparea lor la soluționarea tutu
ror problemelor care le privesc, 
a problemelor privind securitatea 
lumii.

O sărbătoare 
a prieteniei frățești 

româno - iugoslave

M
omentul acesta, 
desfășurat în am
bianța solemnă 
de la Porțile de 
Fier, va în
vinge scurgerea 

timpului păstrîndu-se — prin 
bogatele sale semnificații — 
printre faptele memorabile 
ale unei istorii care, în nenu
mărate împrejurări, a unit 
popoarele României și Iugo
slaviei. Peste cele două ma
luri ale Dunării s-a întins o 
punte care înseamnă nu nu
mai miliarde de kilovați-oră. 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de 
Fier — pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip

Broz Tito I-au inaugurat 
marți — reprezintă, fără în
doială, o excepțională perfor
manță tehnică, o strălucită 
demonstrație a forței crea
toare a constructorilor români 
și iugoslavi, o mărturie a 
competenței și a eroismului 
lor. Imblînzirea apelor Dună
rii, faptul că aceste ape au 
încetat să-și mai irosească 
energiile transformîndu-Ie a- 
cum în lumină, constituie o 
operă măreață, o lucrare de 
mari proporții cu valoare 
simbolică. Reporterii au des
cris cu bogăție de amănunte 
construcția de pe Dunăre și 
enumeițnd cifre, date suges
tive, ne-au transmis suflul u-

nei emoționante poezii, chiar 
atunci cînd ne purtau pe te
renul aparent arid al statis
ticii. Gigantica cetate a lumi
nii de la Porțile de Fier re
flectă uriașele resurse de 
care dispune societatea socia
listă, capacitatea constructivă 
a popoarelor libere, stăpîne 
pe destinul lor. Dar această 
realizare exprimă în modul 
cel mai concludent înfrățirea 
a două țări care construiesc 
socialismul, a două țări ve
cine pe care le unesc o 
prietenie durabilă. Cuvintele

EUGENIU OBREA
(Continuare în pag. a IV-a)

ION CHIRIC

(Continuare în pag. a Il-a)
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• Comentariul extern
— Victoria rațiu
nii (pe marginea 
votului din Bun- 
destagul vest-ger- 
man)

responsabili 
state ?

RĂSPUNS : Într-adevăr, am 
avut întîlniri cu mulți oameni 
politici, cu mulți șefi de state, 
atît din țările socialiste, din țări
le în curs de dezvoltare, din ță
rile capitaliste dezvoltate. Apre
ciez că toate aceste întîlniri 
și în general întîlnirile și convor
birile dintre factorii politici res
ponsabili — au o importanță din

PREGĂTIREA

EXAMENELOR

(Continuare în pag. a IV-a)

Receptivitate
la fericire

de VICTOR VIȘINESCU

• Sesiunea înseamnă și un examen al
activității asociațiilor studențești

Lumea universitară se pregă
tește pentru a intra, peste cîteva 
zile, într-o nouă sesiune de exa
mene. Această perioadă pretinde 
un efort susținut din partea tu
turor studenților și mai ales din 
partea celor care cu cîteva luni 
în urmă și-au adăugat, prin 
neprezentare sau nepromovare. 
unul sau două examene la pro-

gramul dintotdeauna încărcat al 
sesiunii de vară.

Ca toate centrele universitare, 
Petroșaniu.1 cunoaște acum febra 
pregătirilor. în prima jumătate 
a lunii mai în institut s-au ana
lizat măsurile ce urmează a fi 
luate în vederea asigurării ceîoi 
mai bune condiții pentru pregă
tirea sesiunii, atrăgîndu-se aten
ția asupra sarcinilor ce revin în

această perioadă tuturor cadre
lor didactice și asociațiilor stu
dențești din ani și grupe. Dai 
cum sesiunea însăși, rezultatele 
ei nu depind în esență, în pri
mul rînd, de ceea ce se între
prinde în ultimă instanță, ci de

GEORGETA RLȚA

(Continuare In pag. a lll-a)

Care copil, la vîrsta primelor trepte școlare, nu este în
trebat : „Ce vrei sa te faci, cînd vei fi mare ?" Răspunsul, 
oricît de incert, atesta receofivitatea puiului de om față de 
o promisiune, dorința fericita de a intra în posesia ei. Lc 
capătul studiilor complete, cu prețul a 16 pînâ la 18. ani 
de învățătură, dorința fericita (a copilăriei) devine fericire 
dorita (a tinereții). Absolventul trăiește momentul festiv al 
înmînării diplomei universitare de specialist în... O vocație 
împlinită teoretic, în consecința preludiul unei fericiri per
sonale parțial împlinite, ca urmare a receptivității față de 
chemările unei profesiuni.

Societatea noastră răspunde cu deosebită solicitudine 
dorințelor de afirmare ale tineretului. Se știe că statul so
cialist cheltuiește pentru școlarizarea unui singur student 
aproximativ 60.000 lei. Recunoștința, tinerii absolvenți și-o 
demonstrează prezentîndu-se la posturile încredințate, mun
cind acolo cu seriozitate. Astfel, din promoțiile verii tre
cute mai mult de 17.000 de diplomați universitari au luat- 
startul ascensiunii profesionale. Ceea ce indică o recep
tivitate continuă în urcușul spre fericire.

Dar tot în vara trecută, pînă spre toamnă, tîrziu, mai 
existau tineri — procente cu totul infime — prizonieri ai 
unei fericiri iluzorii, căutate acolo unde nu-și avea sursa. 
Pe cîțiva i-am cunoscut pe coridoarele unui minister eco
nomic. Solicitau (re)repartirare în București, „indiferent pe 
ce post*. De fapt, respectivii se aflau la hotarul dezonoarei, 
întreținuți de părinți, în vreme ce colegii de promoti-e pri
miseră deja două-trei salarii. Dincolo de inechitățile pre
supuse de aranjamentele în care se antrenau, blamate de 
întreaga opinie publică, ei riscau niște efecte profesionale 
contrarii : reprofilare, birocratizare, pulverizare. La un loc, 
ruinarea trudei tuturor anilor de scoală, divorțul de spe
cialitate, negarea fericirii dobîndite.

...O tînără ingineră spunea că nu se prezentase la uzina 
constructoare de mașini din orașul R., pentru că, întîi, era 
prea departe, apoi, deși văzuse la televizor că respectiva 
uzină posedă un laborator formidabil, nu știa, totuși, ce 
perspective i se deschideau. Posibil, să nu o blamăm pentru 
necunoaștere. Dar dacă ar fi făcut măcar un singur drum 
în orașul R., ar fi aflat că acolo, în uHimii 5 ani, au sosii

(Continuare in pag. a Ul-a) '
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Galați. Vestita scară de pe malul Dunării
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ION ALIN
GHEORGHIU

Prezent în multe expoziții in
ternaționale, tablourile sale gă- 
sindu-se în mai multe presti
gioase colecții particulare, deți
nător al unor importante pre
mii oare i-au fost atribuite în 
țară și în străinătate (ultimul, 
anul trecut. Ia Bienala de ti
neret din Tokio), Ion Alin 
Gheorghiu și-a cîștigat un bine
meritat renume printre tinerii 
pictori români.

In atelier, tablourile la oare 
lucrează se circumscriu în suita 
denumită „Grădini suspendate*, 
titâu generic cu care de cîtăva 
vreme artistul își denumește 
pînzele. în principal, discursul 
plastic înseamnă la Ion Alin 
Gheorghiu un echivalent colo- 
ristic al impresiilor oe se aglo
merează pe retina privitorului. 
Un tablou mare, intitulat „Pri
măvara*, este de fapt tot o 
„grădină suspendată* în care 
culoarea florii de cais ocupă 
centrul pinzei pe o suprafață 
strict delimitată, celelalte culori 
ale anotimpului : albastrul des
chis, verdele, galbenul grupin- 
du-se într-o exfoliere concentri
că. Esența extrem de laborioasă 
a comunicării pictorului cu pri
vitorul se vădește și din reali
zarea altor două „grădini sus
pendate" care au premers „Pri
măvara". Aceste două tablouri 
artistul le consideră încercări, 
etape obligatoriu necesare rea-

(Urmare din pag. I)

atît. Dar de instruit nu instru
iesc. Deși se numesc instruc
tori. Deși ar trebui să o facă 
clipă de clipă, cu foarte multă 
insistență, în așa fel incit a- 
tunci cind absolvă, fostul uce
nic să-și poată îndeplini nor
ma din prima lună, nu ca în 
prezent, cind... Și mai este un 
motiv foarte serios : o bună 
parte dintre ucenici nu fac în 
anul I nici o buche de teorie, 
se învîrt în jurul mașinilor 
fără să le știe părțile compo
nente, fără să^știe cum se mă
soară cu șublerul sau mi- 
crometrul, cum se citește un 
desen tehnic etc. Desigur, fap
tul că ucenicii din anul I fac 
numai instrucție practică re
prezintă o imperfecțiune a 
sistemului de învățământ prin 
ucenicie la locul de muncă pe 
care trebuie să o înlăture or
ganele competente din minis
terele de resort. Dar cu atît 
mai mult, în asemenea condi
ții, ar trebui ca instructorii cu 
practica să fie cu adevărat 
instructori și nu doar pe post 
de „băgători de seamă".

Mergem însă mai departe și 
spunem : o bună parte dintre 
instructorii cu practica de la 
uzina Progresul nici nu ar pu
tea să instruiască. Nu ne în
doim că au fost selecționați 
pentru asemenea posturi mun
citori foarte buni, cu experi
ență. Dar ne întrebăm cum la 
turnătorie un instructor care 
a fost pînă mai ieri sudor 
poate să pregătească pe viito
rii mod ciori ai uzinei, cum 
un strungar poate să instru
iască un sudor etc.

Iată deci că această măsu
ră stabilită de conducerea în
treprinderii fiind realizată de
ficitar se dovedește, cel puțin 
pe jumătate, ineficace. De 
aceea considerăm că proble
ma realizării unei instruiri 
practice metodice rămîne, la 
uzina Progresul în continuare 
deschisă. Asta cu atît mai 
mult cu cît datorită număru
lui mare de ucenici, o parte 
din ei lucrează și pe lîngă ti
neri muncitori care întîmpină 
serioase dificultăți în realiza
rea propriilor sarcini de pro
ducție, consecință a unui nivel 
profesional nu prea ridicat. 
Din puținul pe care îl au, ce 
să mai dea și altora ? Cu atît 
mai mult deci instructorii cu 
practica trebuie promovați pe 
criterii ferme, tn așa fel incit 
ei să poată și să aibă condiți
ile necesare pentru a-și înde
plini cu adevărat menirea.

Ne-am întrebat desigur cum

a intervenit organizația U.T.C. 
în contextul relevat mai sus, 
pentru înlăturarea unor defi
ciențe evidente, pentru îmbu
nătățirea instrucției practice 
a ucenicilor, cunoscut fiind 
faptul că aceștia sint membrii 
organizațiilor U.T.C. din sec
țiile uzinei. In cursul investi
gațiilor noastre am aflat și lu
cruri nu prea îmbucurătoare : 
ucenicul Tudorancea Petroșa- 
nu, deși e de 8 luni în uzină, 
încă nu a fost luat în evidența 
organizației, Marin Tambrea 
e și el în afara organizației de 
două luni etc. Nici unul din 
ucenicii cu care am discutat 
nu mi-a putut numi o acțiune 
a organizației anume conce
pută pentru ucenici deși aceș
tia, în unele organizații, dețin 
aproape majoritatea. Deși 
realitatea din secții impune 
așa ceva. De pildă, faptul că 
ucenicii din anul I nu partici
pă la nici o oră de instrucție 
teoretică, ar fi trebuit să de
termine o serie întreagă de 
acțiuni pentru studierea cărții 
tehnice, concursuri profesio
nale pentru ucenici, demon
strații practice, 
telinice acordate 
maiștri și ingineri 
etc., etc. La fel, un ciclu de ac
țiuni pentru stimularea intere' 
sului, a dragostei față de me
seria aleasă Da- la secția de 
uzinaj, acolo unde lucrează 
majoritatea ucenicilor, con
statăm că nu s-au desfășurat 
asemenea acțiuni specifice 
absolut necesare. In schimb 
secretarul comitetului de aici, 
tov. Crăciun Filip, cind îi 
semnalăm lipsurile existente 
și posibilitățile nefructificate,

spatele

spune 
de in-

IMPERATIVELE REALITĂȚII
aruncă toată vina în 
ucenicilor :

— Sînt delăsători 
dinsul. Dovedesc lipsă
teres pentru a învăța o mese
rie. Sint pasivi. Majoritatea 
sînt așa. E greu de muncit cu 
ei

l-am transmis întocmai cu
vintele. Și, acceptînd că au 
un fundament real, ne între
băm : dacă sînt delăsători, ci
ne e devină ? Dacă nu dove
desc interes pentru meseria 
aleasă, ce am făcut noi, orga
nizația și comitetul U.T.C. de 
la uzinaj, secretarul U.T.C. 
pentru ca ei, ucenicii, să-și 
îndrăgească meseria ? Dacă ei 
sînt pasivi, ce ai făcut dum
neata tovarășe Crăciun Filip, 
ca ei să devină activi ? Dă-mi 
voie să-ți răspund eu : nimic 
sau aproape nimic. Cu un 
concurs cultural intitulat. „A- 
vem și noi artiștii noștri" și 
cu un film de protecția mun
cii nu se pot rezolva pro
blemele dificile complexe pe 
care le ridică instrucția prac
tică a ucenicilor în secția uzi
naj.

Ca o concluzie, socotim că 
la Uzina Progresul, în ce pri
vește ucenicia la locul de 
muncă, atît conducerea între
prinderii cît și comitetul 
U.T.C. trebuie să asculte cu 
mai. multe, atenție glasul rea
lității concrete. Un ajutor 
substanțial le-a fost acordat 
atît de comitetul municipal de 
partid, cît și de 
nicipal U.T.C. 
mult nu trebuie 
ze cu jumătăți 
conform cerințelor.

Iui Pallady și 
cromatic ceva 
legendele le- 
mari artiști.de cei doi

un birou din atelier, pie- 
păstrează, ca intr-un ade- 
muzeu, pietre, conuri de 
scoici de cele mai cu- 

eorali, actinii,

lizării edificiului plastic al ce
lui de-al treilea. Universul na
turii — în fond apropierea de 
natură și înțelegerea ei consti
tuie o șansă, și nu ultima, a 
permanenței umanismului din 
toate timpurile. Două pînze — 
omagiu închinate 
Bacovia transpun 
din realitățile și 
gate

Pe
torul 
vărat 
brad,
rioase forme, 
madreporii, clești de crab, bu
căți ditnr-un trunchi, multe flori 
uscate. Formele extrem de in
teresante ale acestor „piese de 
inspirație**, alăturate fortuit pe 
un spațiu restrîns, se regăsesc 
în pînze. Intr-o vază, cîteva 
flori proaspete ale acestei pri
măveri oferă pictorului po
sibilitatea unui transfer a- 
proape direct al culorii p^tate- 
ter pe paletă. O serie de acua
rele foarte bine reahzate cu 
care Ton A’in Ghe^rgh’*-’ Hten- 
țior«»arii să ilustreze o viitoare 
ediție a ..Divinei comed’i* sînt 
concepute intr-o manie non
figurativă Trei d’*n u!
„grădini suspendate" ale p ' o- 
rvlui. prezerte în recenta Bie
nală l-au adus, zilele trecute, 
Premiul Uniunii Artiștilor Plas
tici pe anul 1971.

O manifestare artistică de 
amploarea unei Bienale presu
pune inevitabil cantitatea și di
ferențierea valorică. Această 
constatare nu poate Justifica 
nici pesimismul, pe fondul că
ruia să se desfășoare de la bun 
început întreprinderea critică, 
dar nici bagatelizarea unei reale 
insuficiențe. Privită fragmentai*, 
și fără conștiința unor realizări 
anterioare o bienală poate de
concerta im privitor obișnuit. El 
va rămîne inevitabil la pragul 
unei perceperi condiționate mai 
mult de convenția lucrărilor 
parcursă „descriptiv4* cu un plus 
sentimental pentru una sau alta, 
și mai puțin de substanța lor, 
de coeziunea unor căutări în an
samblu. O Bienală este totuși, 
oricâte carențe ar manifesta, 
expresia momentului pe care-i 
reprezintă, a climatului în care 
se dezvoltă creația artistului. 
Indiferent de natura concluzii
lor ea oferă, cred, un mate
rial substanțial analizelor și ge
neralizărilor. Unul din reproșu
rile constante ce se aduc (ca șl 
în cazul de față) Bienalelor este 
tocmai neconcordanța între ceea 
ce propun ele și ceea ce conțin 
atelierele artiștilor, în ultimă 
instanță caracterul lor neadevă
rat. Dar și imaginea unor fabu
loase comori subterane, claus
trate în ateliere, a unor direcții 
estetice insolite menite să acor
de radical altă față peisajului 
nostru artistic, ni se pare la ria
dul ei neadevărată.

O Bienală este. în acest sens, 
un „Pat al lui Procust" numai 
în mintea oamenilor cu imagi
nație bogată sau a celor cu pre
judecăți disimulate continuu. O 
Bienală se realizează prin par
ticipări concrete care-i dau o 
configurație sau alta, dar par
ticipări, în care, după părerea 
noastră, definitorie rămîne op
țiunea artistului onorată de 
propria semnătură și nu de ac
tivitatea inerent subiectivă a 
unui juriu. Și dacă Intr-adevăr 
atelierele ..ascund** ceva, ce i-a 
împiedicat pe artiștii respectivi 
să nu-și etaleze lucrările, să nu 
consimtă de a aduce în fata ju
decății publice ceea ce conside
ră mai valoros, și tocmai într-o 
Bienală ca aceasta unde întâl
nim cele mai diverse viziuni și 
soluții și unde, e limpede, n-a 
existat nîci o intenție de „nor
mare" a lor ? Altfel s-ar pu
tea trage concluzia de-a dreptul 
ridicolă că operind cu criterii 
diverse putem realiza mai multe 
„profiluri4* de Bienale, eventual 
chiar antinomice. Realitatea ar
tistică în totalitatea sa rămîne 
aceeași.^ De aceea trebuie să 
discernem cu atenție intre in
tenția de a o cuprinde și reflec
ta în chip obiectiv (atît cît este

cu putință) și intenția de a de
monstra un lucru sau altul, ac- 
oentuînd sau unilateralizînd un 
aspect sau altui, o direcție sau 
alta a creației plastice contem
porane. Discuția devine absolut 
laterală dacă știm din capul lo
cului că această Bienală își pro
pune să celebreze două momen
te importante ale istoriei noas
tre contemporane : aniversarea 
Semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist și un deceniu 
de la încheierea cooperativizării.

O primă constatare privind 
pictura se referă la apelul mai 
insistent în utilizarea reprezen
tării figurative, fapt cu conse
cințe vădite pe terenul accesi
bilității (al unei accesibilități 
imediate, firește). Fără îndo
ială aceasta se datorește 
exigențelor tematice, dar nu 
numai lor, pentru că te
matica în sensul exact și pro
priu al cuvintului este prezentă 
în paralel cu destul de multe 
lucrări neutre, oarecare (fără a 
include neapărat in această ca
tegorie piesajul, natura moartă 
eitc.). Ceea ce ne interesează în 
primul rind ese tocmai modul 
în care este manevrată expresia

după o formulă existentă (ac
tuală sau trecută în arhiva is
toriei artei). Ochelari suprarea
liști, expresioniști, cubiști, etc. 
ne stau generos la dispoziție în 
a contempla o realitate „înnobi
lată4* (firește înainte de a fi cer
cetată !) de curente istorice, de 
prestigiul culturii deci. Mulți ar
tiști au parcă o spaimă de a 
privi în jurul lor și de a expri
ma intr-un mod propriu ceea ce 
văd și ceea ce simt. De 
aici o senzație aproape genera
lă de manierism, de lipsă de 
vitalitate și de forță de convin
gere. De aici, îngustarea punc
tului de contact numai Ia zona 
„plasticității pure“ și a informa
ției eu caracter „istoric". Dincolo 
de ele nu mai avem ce ne spu
ne, par să ne sugereze multe 
lucrări, sau în orice caz nu mai • 
avem să ne spunem ceva esen
țial. Exjstă în Bienală lucrări 
ce vădesc maturitate, consec
vență, elevație spirituală, ci
tind ca autori aici, pe maeștrii? 
în special pe Henry Catargi și 
Corneliu Baba, pe artiștii din 
generația mijlocie ca : Ion Pa
cea, Traian Brădean, Viorel 
Mărginean ș.a. Există în Bie

PICTURA

pețe cu mult mai bogate. Ne 
vedem, în fine, siliți 6ă repetăm 
lucruri pe care le-am mai spus. 
Constatăm de exemplu că între 
schița acceptată de beneficiari 
(și am văzut numeroase aseme
nea schițe) și lucrarea definitivă 
există o neconcordanță proveni
tă, la limita extremă, din pre
zentarea și acceptarea pînă la 
urmă a unei alte lucrări. Cons
tatăm — a cita oară ? — că sis
temul de achizițit în abstract, 
nelegat deci de o destinație pre
cisă în decorarea interioarelor 
și exterioarelor obiectivelor de 
interes social și cultural, a 
parcurilor și a străzilor e defi
citar, creând un teren favorabil 
execuțiilor pripite, nesemnifica
tive, a apariției unui soi de hi
brizi ce vor ingroșa rindurile al
tor lucrări „pensionate4* în ^de
pozitele de artă. Începem să 

credem că nu numai pentru a 
realiza o lucrare, ci și pentru a 
o cere este necesar un talent și 
o clarviziune cel puțin egale.

In orice oaz, artistul are da
toria să creeze și deopotrivă, 
atunci cind este necesar, să ee 
lupte, să convingă publicul de 
adevărul și consecvența crezului
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figurativă, modul în care ea de
vine echivalența sugestivă și e- 
minamente artistică a realității 
imediate, a unor semnificative 
aspecte, materiale și spirituale, 
ale societății noastre. Din acest 
punct de vedere, și considerind 
ansamblul expoziției, firește, 
constatăm în multe cazuri fie o 
„utilizare" prudentă a semnului 
figurativ gata parcă orirind a 
fi infirmat, fie o utilizare mar
cat estetică, mai exact esteti
zantă. în care valoarea de re
prezentare a realului presupus 
de artist de la bun început, este 
cel mai adesea nulă. !n această 
categorie realitatea ne apare 
mereu în travesti. Oamenii e- 
pocii noastre, dacă am lua în 
considerație această „panora- 
mare" neobișnuită, se co
stumează cu o ușurință dar 
și cu aparență de seriozi
tate incredibilă, schimbînd 
în numele metaforei mantia 
evului mediu cu cea a unor ar
haice și pastorale anotimpuri, 
plutind în nori ca personajele 
picturii renascentiste ori popu- 
lînd pămîntul cu siluete som
nambule de roboți. De fapt nu 
ei interesează ci limbajul prin 
care sint „animați", un limbaj 
umflat și gongoric, un limbaj 
în cele mai multe cazuri calchiat

VIOREL MĂRGINEAN — .Campanie de primăvară"

EXPLORĂRI IN
NECUNOSCUTELE

FIZICII
Ținînd seama de importanța pe 

care teoria cinetică a gazelor o 
are în dezvoltarea științei și teh
nicii, colectivul catedrei de fizică 
moleculară de la Universitatea 
din București, a elaborat lucrarea 
„Teoria cinetico-moleculară a ga
zelor" apărută de curînd in 
editura științifică. în cele 300 de 
pagini ale volumului se distinge 
strădania autorilor de a expune 
cît mai simplu și mai inteligibil 
unul din cele mai captivante ca
pitole ale fizicii. Cu toate că este 
o cucerire relativ nouă a științei, 
teoria cinetică a gazelor își are 
originea în filozofia popoarelor din 
antichitate sprijinindu-se pe con
cepția atomistă. Această concepție 
a fost dezvoltată de-a lungul 
veacurilor de cei mai valoroși 
gînditori materialiști, astfel că suc
cesele teoriei cinetice constituie în 
același timp, și up aport la trium
ful filozofiei materialiste, singura 
filozofie care satisface în întregi
me pe omul de știință din zilele 
noastre.

Demonstrarea cît mai completă 
a fiecărei probleme, ceea ce con
duce și lâ o înțelegere corectă a 
fenomenelor fizice descrise, face 
ca lucrarea să fie nu numai ac
cesibilă dar chiar recomandată 
unui cerc larg de cititori. Ea se 
adresează deopotrivă absolvenți
lor de liceu, studenților, tinerilor 
fizicieni, ingineri și tehnicieni.

I. VOICU

nală și artiști tineri care prin 
stăruința de a-și adînci sub 
toate aspectele viziunea se im
pun interesului și * atenției 
noastre (Mihai Bandac, Gheor- 
ghe I. Anghel, Ion Grigore, Ni- 
colae Groza, Ioan Gînju, Di- 
mitrie Grigoraș ș.a.). Există în 
Bienală dacă revenim la ,o per
spectivă de ansamblu totuși 
stăruința de a rezolva co
rect Un lucru, există lu
crări de o reală sensibili
tate plastică, pentru unele, 
firește, judecate ne centimetru 
pătrat. O onestitate sau un or
goliu de mărunt meșteșugar ce 
transferă 'a’îtățile „materifei** și 
ale științei de a organiza o su
prafață asupra adevărului și ve
rosimilității viziunii. Și toate 
aCes'eT ne ton de vă ’ită, m dțu- 
mire ce respinge orice mișcare 
afectivă și ideatică, ce reprimă 
inexplicabil orice tentativă de 
exprimare degajată și persona
lă. Aici aș descoperi adevăratul 
pat procustian, în limitele a- 
cestei bariere interioare ce hră
nește în fond filistinismul unor 
creatori. Aș oferi ca exemplu 
unele lucrări ce utilizează ima
ginea realistă, brută, într-un 
montaj, cu vădite intenții nova
toare", „avangardiste44, (Florin 
Maxa, Sultana Maitec, Marin 
Gherasim, loan Grigorescu ș.a.) 
lucrări ce nu reușesc să impună 
și să facă sensibilă o Idee ge
neroasă, un aspect sau altul al 
realității, ci dimpotrivă să Ie 
coboare prin confuzie pînă la li
mita unde nu mai au nici „va
loare de reprezentare44, și nici 
valoare strict plastică, pînă la 
limita unde nu mai sint nimic 
de fapt. Asemenea lucrări ce-și 
propun să fie altceva decît pic
tură, (nu se prea demonstrează 
ce !) ca și lucrările de pictură 
în „stil" „folclorizant", suprarea
list, expresionist etc. nu ne a- 
par decît ca dejunuri modeste, 
ridicole uneori prin ritualul cu 
care se desfășoară, , alimentate 
cu firimituri rămase de la

său, de a nu adopta, pe linia 
minimei rezistențe, calea com
promisului și încă nu o dată, a 
compromisului mănos. Știu, se 
pot cita numeroase exemple de 
comenzi „cerute44 inadecvat, 
uneori hilar care s-au soldat cu 
lucrări slabe, dar și tot atâtea 
cazuri în care beneficiarul a ac
ceptat „disputa44 cu artistul, ca
zuri în care acesta prin solide 
argumente. în primul rind ar
tistice. și-a impus punctul de 
vedere. Cele mai realizate mo
numente ,și lucrări de artă mo
numentală din ultimii ani o do
vedesc cu prisosință.

Aș încheia cu cîteva observa
ții privind organizarea propriu- 
zisă a Bienalei. Nu sînt de na
tură să mărească prestigiul a- 
cestei manifestări republ’cane : 
linsa unei date constante de des
fășurare a ei, ea prinzînd viață 
după principiu’ Mne cunoscut 
„apare când iese de sub tipar44, 
lipsa catalogului la vernisaj, lip
sa etichetelor cu titlul lucrărilor 
și numele autorilor in ziua ver
nisajului și chiar la o zi după 
(ca în cazul lucrărilor existente 
la Sala de marmură a Casei 
Scinteli), fragmentarea „demo
cratică* a lucrărilor unui autor 
(după pricipiul din două, una 
rămîne la Dalles iar cealaltă la 
Casa Scînteii), panotarea înghe
suită și încă multe altele. în tot 
ce am spus nu descifrăm nu știu 
ce „drame44 de nerezolvat, /JL 
poate numai o rutină și o bla
zare cu care trebuie să luptăm 
pentru că și de o parte și de alta 
există suficiente forțe pentru a 
face ca lucrurile să arate altfel. 
In locul convenționalului să me
dităm, să reflectăm ar fi de do
rit să schimbăm, să transformăm 
pentru că oricit de puțin ar a- 
tinge zona creației factorul or
ganizatoric tot o afectează în- 
tr-un mod ale cărui consecințe 
uneori sint greu de prevăzut și 
mult mai greu de remediat.

C. R. CONSTANTINESCU

, consultații 
de tinerii 
din uzină

comitetul mu-
Cu atît mai 

să se acțione- 
de măsură, ci

ELISEI TARTA

{Qnerna

ION GRIGORE — „Primăvară"

^Șteatre

Popular (orele 15,30; 19).
TAINA SOFIEI GRUSKO î ru

lează la Ferentari (orele 17,45; 20).
CINCI PENTRU INFERN : ru

lează la Ferentari (orele 10; 15,30).
AVENTURI IN ONTARIO ; ru

lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Moșilor (ora 20).

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

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează la Progresul (orele 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE î 
rulează la Cosmos (orele 15,30; 18; 
20,15}.

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

HELLO DOLLY : rulează la Fla
căra (orele 15.30; 19).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Vltan (orele 15,30; 18). Grădina 
Vitan (ora 20).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11,45; 15.30: 18; 20.30).

OSCEOLA : rulează Ia Lăromet 
(orele 15.30; 17.30: 19,30).

ACEASTĂ FEMEIE ; rulează la 
Grădina Buzești (ora 20)

VIKINGII (ora 8), INTRE NOI 
PĂRINȚII (orele 10; 12; 14),
MAGDALENA, ZERO LA PUR
TARE (orele 18; 18,15), AVENTU
RIERA (ora 20.30), rulează Ia Ci
nemateca „Union".

Conferinței pe țară a inginerilor 
și tehnicienilor. 10,30 Vetre folclo
rice. 11,00 Curs de limba germa
nă — lecția a 18-a. 11,45 Film se
rial pentru copii. 12.30 Telejurnal. 
15,00 Tenis de cîmp : România — 
Iran (sferturile de finală ale Cu
pei Davis). 17,35 Artă plastică.
17.55 Stop-cadru. 18,35 Satul con
temporan. 19,00 Cunoașteți legile ? 
19,15 Tragerea Loto. 19,30 Telejur
nal. 20 00 Campionatele europene 
de haltere — categoria semi-grea. 
20,30 Film artistic : ..Canarul și 
viscolul*. 22,05 Revista literară TV. 
22,45 „24 de ore*.
PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru co
pii. 20,15 Biblioteca pentru toți. 
21,35 Viața economică a Capitalei.
21.55 Film documentar. 22,15 Dans 
și muzică de pretutindeni.
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TRAFIC : rulează la Patria (o- 

rele 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30).
INIMA E UN VÎNATOR SINGU

RATIC : rulează la Scala (orele 
8,30; 11; 13.30; 16; 1830; 21), Ca
pitol (orele 8.30; 11: 13.30; 16; 
Grădina Select (ora 20), Grădina 
Capitol (ora 19,30).

BĂRBAȚI CUMSECADE (Gala 
filmului Cehoslovac) : rulează la 
Capitol (ora 20).

robin HOOD rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), București (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Central (orele 9,15; 12,30; 16; 19,30), 
Giulești (orele 15.30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL e 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30, 20.45), Favorit (o- 
rele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

GOYa : rulează la Miorița (ore
le 9. 12.30; 16; 19.30).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Excelsior (orele 9,15; 12,30;

19,30), Feroviar (orele 9,15; 
16; 19,30), Modern (orele 9; 
16; 19,30), Grădina Modern

(ora 20.15).
ASTA SEARA, DANSĂM IN 

FAMILIE : rulează la Gri vița (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomls (orele 9: 11,15; 13.30; 16,30; 
18.15), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30). Grădina To
mis (ora 20).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Aurora (orele 9; 11,15; 13,30:
15.45: 18 20,15), Grădina Aurota
(ora 20.15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU î 
rulează la Lumina (orele 9; 11.15;
13.30: 16: 18,30; 20,45).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Bticegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Gloria (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30). Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRlNEȚE : 
rulează la Timpuri Noi (orele 9— 
13.30 în continuare), (la orele 18,45 
20.15 — program de documentare).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20).

19 FETE $1 UN MARINAR î ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30; 16: 19.15; 20.3G).

incidentul : rulează la Dru
mul Sării (orele 15.30: 17.45 : 20).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18).

LOVE STORY : rulează la Crfn- 
gași (orele 15,30; 18: 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Lira (ora 15.30). Grădina Lira (ora
19.30) .

PRERIA : rulează la Volga (o- 
rele 9: 11,15; 13,30: 18; 18,15; 20.30), 
Grădina Arta (ora 20), Arta (orele 
15.30: 17.45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Pacea (orele 15,45: 18: 20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează Ia 
Viitorul (orele 15.45: 18; 20.15).

SILVIA : rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18.30 : 20.30).

MARY POPPINS : rulează la

VINERI, 19 MAI 1972

Opera Română : MADAME BUT
TERFLY — ora 19,3®; Teatrul de 
Operetă : VOIEVODUL ȚIGANI
LOR — ora 19,30; Teatrul Național 
„I. L. Caragiale44 (Sala Studio) : 
DULCEA PASARE A TINEREȚII
— ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE
— ora 19,30; (Sala Studio) : SORA
CEA MARE — ora 20; Teatrul de 
Comedie : MUTTER COURAGE — 
ora 20; Teatrul Giulești : (La Sala 
Palatului) : ...ESCU — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : PLAY
STRINDBERG — ora 20; (Sala 
Studio) : SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICA — ora 20; Tea
trul „C. Tănase* (Sala Savoy} : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19,30: (Sala Victoria) : ȘI FEMEI
LE JOACA FOTBAL — ora 19.30; 
Teatrul „Ion Vasilescu- ; FETELE 
DIDINEI — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică* (Sala Victoriei) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
NOCTURN VI — ora 21,30; Circul 
„București* : — INTER-CIRCUS — 
ora 19,30; A.T.M. (La Sala Teatru
lui Evreiesc de Stat) : PROMETEU 
ÎNCĂTUȘAT — ora 20; Teatrul 
„Ion Creangă* : CARAGIALE ȘI... 
ALȚII — ora 9,30; COCOȘELUL 
NEASCULTĂTOR — ora 10.

VINERI, 19 MAI 1812
PROGRAMUL I

în Jurul orei 9,00 posturile noas
tre de radio și televiziune vor 
transmite direct de Ia Ateneul Ro
mân, ședința de deschidere a

Ce vor discuta scriitorii la a- 
propiata lor Conferință ? Să des
chidem revistele și să înțelegem.

Deși între timp Uniunea scri
itorilor, asociațiile scriitorilor 
și-au anunțat premianții pe anul 
trecut — ceea ce, in mod normal 
ar fi trebuit să aducă o avalanșă 
de comentarii pro și contra, ae 
fiecare dată în astfel de situații 
existînd nedreptățiți reali sau 
presupuși, puncte de vedere în 
contradicție sau la unison cu 
punctul de vedere al juriilor 
ce-au dezbătut, e bine să credem, 
sub lumina curată a imnarțiali- 
tății și valorii autentice —, re
vistele literare și de cultură au 
continuat să fie preocupate de 
pregătirea climatului în care se 
va desfășura Conferința națională 
a scriitorilor. O singură excepție 
(TRIBUNA nr. 19), din păcate 
rezumată la comentarea fugitivă a 
premianților exclusiv din Cluj, 
semn — se spune — al ieșirii 
din conul de umbră a provincia- 
lității. In rest, aproape tăcere.

Pornind de la „teze** opiniile 
creatorilor și cititorilor făcute 
publice în largi spații de revistă 
(qm mai avut prilejul să consem
nez bogata participare), au ră
mas cu toate acestea la nivelul 
afirmațiilor generale și generoase 
despre literatura noastră yi des
pre scriitorii noștri, despre atît 
de frumoasa legătură dintre scri

itori și cititori, despre principii 
al căror adevăr este demult ne
îndoielnic. Nu s-ar putea spune 
totuși cu mina pe inimă că lite
ratura noastră a ajuns să-și re
zolve pînă la capăt mulțimea de 
probleme traversate în anii din 
urmă — fie, de pildă, reconside
rările limpezi ale unor noțiuni 
compromise altădată, cum este 
cazul realismului, angajării etc., 
sau lămuririi aproape depline a 
raportului general-particular în 
creația artistică, sau șansele expe
rimentului artistic, sau inevitabila 
conexiune la realitatea a/tistică a 
epocii ș.aim.d. Nimic de zis, tex
tul publicat în întîmpinarea Con
ferinței se referă în termeni în
deobște exacți, într-o cuprinză
toare analiză a literaturii și a di
recțiilor ei de dezvoltare, la a- 
ceste probleme și la altele la fel 
de importante pentru scriitorii 
români și pentru creația lor. Cum 
o literatură trăiește însă într-un 
chip foarte concret — literatura 
noastră nu face deloc excepție — 
tezele sînt de fapt, și este firesc 
să fie așa, orientative, puncte de 
plecare de evidentă valabilitate și 
de stringentă actualitate într-o 
posibilă și necesară dezbatere —, 
în nici un caz literă încremenită 
alături de viața și de munca scri
itorilor. Că. rostul Conferinței 
este tocmai acesta, fără îndoială, 
dar dacă timiditatea majorității

opiniilor din reviste, aerul lor de 
adeziune festivă, de comodă re
petare a unor promisiuni se păs
trează, atunci — revenind la în
trebarea cu care am pornit — ce 
vor discuta scriitorii la apropiata 
lor Conferință ? Stăpînit de a- 
ceastă îngrijorare retorică, am re
citit febril intervențiile din ulti
mele săptămâni ale scriitorilor 
vis-â-vis de Conferință, dar sur
priza a venit din altă parte —■ 
din rindurile unui proaspăt și 
iconoclast cronicar dramatic: Ion 
Băieșu. „Diletanții dau năvală", 
exclamă patetic și argumentează 
imediat Ion Băieșu (LUCEAFĂ
RUL, nr. 19), descoperind su
fletelor sensibile și auzurilor 
tari una din cele mai ciu
dat de rezistente practici din 
promovarea dramaturgiei noastre 
originale: amatorismul vulgar, 
profitor și totdeauna prompt și 
dezarmant, stîrnind desigur 
„Mare supărare mare" (LUCEA
FĂRUL nr. 29). Transcriu fără 
comentarii din prima interven
ție : „Majoritatea pieselor proas
te și foarte proaste se scriu și 
chiar se joacă în provincie... A- 
cești misterioși autori locali au 
niște relații diabolice și o putere 
de a insista supraomenească', 
profită de o conjunctură, de o 
aniversare, de un jubileu sau de 
tembelismul cuiva și sint jucați". 
Aderînd la această binevenită in
criminare, Dinu Săram (SĂPTĂ- 
M1NA nr. 75, „Nu numai dile
tanții*) extinde observația, adu
ce în discuție responsabilitatea 
teatrelor, amintește de cazul de 
tristă încurajare al unui diletant 
„specializat? în piese cu țărani 
cooperativizați, se întreabă ce 
trebuie făcut atunci cînd profe
sioniștii recunoscuți improvizează

penibil și conclude cu multă 
dreptățire: „Iată astfel și 
subiect foarte potrivit pentru a- 
propiata și binevenita Conferință 
națională a scriitorilor șj pe care 
întinsele teze nu l-au propus se 
pare atenției noastre : criteriile și 
autoritatea premiilor literare. 
Căci, daca și unele din aceste din 
urmă premii ridică întrebări... 
este că problema criteriilor rămî
ne încă o problemă deschisă și 
pentru că spiritul de grup, îm
prejurarea, conjunctura continuă 
uneori să țină locul curajului jus
tițiar pe care ar trebui să-l dea 
juraților caracterul angajat al 
clipei cînd spun „da" sau „nu". 
De aici, din această lipsă de au
toritate, de aici, din victoria in
teresului conjuctural. local și mă
runt, vin multe din neajunsurile 
vieții noastre literare, și firește, 
confuziile pe care aceste neajun
suri le pot determina în conștiin
ța marelui public". Iată deci ci- 
teva chestiuni, nu neștiute, nu 
foarte noi, ci uitate dintr-o prea 
dezinvoltă aplecare spre genera
litățile care nu supără pe nimeni, 
schimbă doar arareori ceva dar 
hrănesc în compensație iluzia u- 
nei obști în care totul este per
fect și poate fi făcut mai perfect, 
Conferinței apropiate revenin- 
du-i în imaginația unora tocmai 
menirea de a sărbători acest suiș 
al perfecțiunii. Găsesc de aceea 
binevenită, în consens cu puncte
le de vedere citate mai sus', in
tervenția criticului Paul Geor
gescu (CONTEMPORANUL" nr. 
20, „Coordonate") care cheamă 
la statuțarea fermă a criteriilor 
obiective de valorificare a operei 
literare nu numai la nivelul prin
cipiilor, al teoriei, ci și al func-

ționării lor curente. „Problema 
centrală a criticii noastre în acest 
moment, — și numai de aici pot 
porni toate celelalte — este care 
sint coordonatele reale ale unui 
critic sau altul, și modul concret, 
la obiect, la analiză pe text, în 
care, intr-un articol sau într-o 
carte aplică singura metoda o- 
hiectivă". Este interesant de ur
mărit, intr-un viitor apropiat, 
poate chiar la Conferință, analiza 
de către același critic a consec
vențelor și inconsecvențelor con
fraților, altfel considerațiile despre 
coordonatele nestatorniciei ființei 
criticului, dar mai ales îndemnul 
la discuții „pe concret" riscând să 
devină amănunte de conjunctură 
festivă.

In sfirșit, ca o prelungire a 
unor bătăioase anchete TV., Vio
rel Grecu continuă (în LUCEA
FĂRUL nr. 20) să cheryoneze 
scriitorii și criticii îndeosebi dacă 
sint de acord sau nu cu Tezele, 
ceea ce, la o privire mai atentă, 
nu pare să aibă o prea mare im
portanță, răspunsurile confirmând 
că atît scriitorii, cît și criticii sint 
de acord cu Tezele, deși, pe ici 
— pe colo se fac niște corective, 
se semnalează niște formulări 
ambigui sau afirmații aproape 
riscante. Problema nefiind deci 
fundamentală, Ioana Crețul eseu 
profită de împrejurare ca să lan
seze promisiunea de a lămuri 
conceptul de realism care, folo
sind cuvintele domniei-sale, „tre
buie o dată pentru totdeauna scos 
dintr-o îngustime care impietea
ză asupra esenței lui filozofice" 

Așadar, cam despre aceste 
lucruri și altele vor discuta scri
itorii la apropiata lor Conferință.

CONSTANTIN STOICII'
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Sesiunea științifică cu tema
V _ _ ______________V

Șl TOTUȘI. DRUMULU. T. C

Joi, a plecat la Paris delega
ția Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
care face o' vizită în Franța, la 
invitația Partidului Comunist 
Francez.

CRONICA

în climatul de efervescență 
creatoare generat în întreaga 
țară de apropierea Conferinței 
Naționale a partidului se relevă 
și o bogată activitate teoretică 
pe tărîmul științelor sociale. Se 
evidențiază îndeosebi lucrările 
Sesiunii științifice a Academiei 
de Științe Sociale și Politice cu 
tema „Făurirea societății socia
liste multilateral dezvoltate". Se
siunea se desfășoară în lumina 
tezelor recentei expuneri a se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cu privire la problemele științei 
conducerii societății.

La lucrările care oferă ca
drul unui larg schimb de opinii, 
prezentării unor concluzii gene
rate de cunoaștere directă a 
realităților multiple și com
plexe din țara noastră, contură
rii unor viitoare domenii care se 
cer supuse investigațiilor științi
fice, participă membri și mem
bri corespondenți ai Academiei 
de Științe Sociale și Politice, 
conducători de ministere și alte 
instituții centrale, cercetători 
care își desfășoară munca în ins
titute și centre științifice din în
treaga țară, cadre didactice din 
învățămîntul superior, activiști 
de partid și de stat, specialiști în 
domeniul producției materialei

în cuvîntul de deschidere, pre- 
ședintel? A'-ademfei de Științe 
Sociale și Politice, prof. dr. Mi
ron Constantinescu a precizat că 
actuala sesiune se înscrie în se
ria de manifestări social-politice 
consacrate Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, 
ce va avea loc în luna iulie a 
acestui an.

Participanții la ședința plena-

ră a sesiunii au audiat în cursul 
dimineții un număr de cinci re
ferate.

In referatul la tema „Concep- 
tul de societate socialistă multi
lateral dezvoltată" prof. dr. Va- 
sile Nichita a evidențiat semni
ficația deosebită pe care o are 
caracterizarea științifică a obiec
tivelor și sarcinilor fundamentale 
pe care le ridică dezvoltarea so
cială într-o anumită etapă pen

In întîmpinarea

Naționale a P.C.R
tru elaborarea unei politici rea
liste care să valorifice la maxi
mum toate posibilitățile oferite 
de etapa respectivă.

„Dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale — trăsătură 
esențială a făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate" 
— a făcut obiectul referatului 
prezentat de C-tin Grigorescu, 
director adjunct al Institutului 
de cercetări economice. Referen
tul a subliniat faptul că procesul 
de dezvoltare și modernizare al 
economiei este un element com
ponent al făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, iar 
potrivit caracterului ei social, c- 
conomia noastră națională este 
și va fi subordonată satisfacerii

din unitățile Ministerului Energiei Electrice

nevoilor materiale și spirituale 
ale populației.

Ștefan Voicu, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale 
și Politice s-a referit Ia o serie 
de probleme „Cu privire la per
fecționarea relațiilor de producție 
socialistă". în dubla calitate de 
producător și proprietar al for
țelor de producție, a arătat au
torul, se desprind liniile gene
rale ale perfecționării relațiilor 
sociale socialiste de producție.

Progresul conștiinței sociale 
în etapa construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
cercetarea sa științifică, con
ceptualizarea personalității mul
tilaterale sînt cîteva din capi
tolele înserate în referatul „Con
știința și personalitatea. Despre 
strategia dezvoltării teoriei con
științei sociale și a personali
tății", pregătită de prof. dr. do
cent Al. Tănase, directorul Ins
titutului de filozofie și dr. M. 
Cernea, șef de secție la Institu
tul de filozofie.

Prof. dr. Constantin Vlad, vi
cepreședinte al Academiei de 
Științe Sociale și Politice a sus
ținut referatul cu tema „Crește
rea rolului conducător al PiC.R. 
și perfecționarea vieții sociale". 
în cuvîntul său, prof. dr. Cons
tantin Vlad a arătat printre al
tele : „...înfăptuirea cerințelor 
revoluției științifice în viața so
cială presupune știința condu
cerii, iar aceasta este și poate fi 
numai știința exercitării rolului 
partidului comunist de forță po
litică conducătoare în socie
tate.

Referatele prezentate au avut 
un rol introductiv la c 
matică ce a______ ____ ___
ample dezbateri în cadrul 
cinci comisii de specialitate.

Lucrările sesiunii continuă.
DORINA TURCU

In aceeași zi delegația a sosit 
la Paris. Pe aeroportul Le 
Bourget, oaspeții au fost întîmpi- 
nați de Raymond Guyot, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.F., Henri Rol-Tanguy, mem
bru al C.C. al P.C.F., activiști ai 
P.C.F.

Au fost, de asemenea, de față 
ambasadorul României la Paris, 
Constantin Flitan, alți membri ai 
Ambasadei.

în cursul după-amiezii, dele
gația P.C.R., însoțită de Henri 
Rol-Tanguy, a depus o jerbă de 
flori la cimitirul Ivry, la mormin
tele unor luptători români care au 
participat la Rezistența franceză. 
Au fost de față Jacques Laloe, 
primar al municipalității Ivry, 
Auguste Pioline, președintele Fe
derației naționale a deportaților 
și intemaților, numeroși militanți 
ai P.C.F. și foști combatanți îm
potriva fascismului.

In continuare, au avut loc con
vorbiri între delegația P.C.R., 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, și * o delegație a 
P.C.F., condusă de tovarășul 
Raymond Guyot, din care au fă
cut parte Jean Kanapa și Henri 
Rol-Tanguy, membri ai C.C. al 
P.C.F., și Roger Trugnan, acti
vist al C.C. ai P.C.F.

Ieri a părăsit Capitala to
varășul Mihail Stoica, mem
bru al C.C. al U.T.C., ad
junct de șef de secție la C.C. 
al U.T.C., care va participa 
la cel de al XIX-lea Congres 
al Tineretului Social Demo
crat din Danemarca.

Un detașament de nave
militare sovietice a sosit
lntr-o vizită in portul Brăila

în cadrul unei vizite de prie
tenie ce va fi efectuată în por
turile unor țări dunărene, joi 
dimineața, a sosit în portul 
Brăila un detașament de nave 
fluviale sovietice, comandat de 
căpitanul de rangul I, A. H. 
Bardasciuk. Timp de trei zile, 
marinarii militari sovietici vor 
fi oaspeții portului și munici
piului Brăila, ai marinarilor mi
litari români.

Promoția de uteciști 
a Semicentenarului

ductiv la o proble- 
făcut obiectul unor

a

Joi dimineața, a plecat la Kin
shasa o delegație a Partidului 
Comunist Român, formată din 
tovarășii Comei Burtică, mem
bru ’ supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Alexandru Ionescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al ziarului „Scînteia", și Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., care 
va participa la lucrările primu
lui Congres al Mișcării Populare 
a Revoluției din Republica Zair.

PARCURS E ONORABIL

Joi s-au desfășurat la Cluj 
lucrările unei consfătuiri pe 
țară a inginerilor și tehnicie
nilor din unitățile Ministeru
lui Energiei Electrice. Au 
fost dezbătute probleme pri
vind activitatea de invenții, 
inovații ..și raționalizări, ca 
faetb'r important al progresu
lui tehnic în sistemul electro- 
energetic național. S-a subli
niat. cu acest prilej, că, în 
anul trecut, au fost aplicate 
pe ramură 956 invenții și ino-

vații a căror eficiență econo
mică postcalculată s-a ridicat 
la peste 54 milioane lei. în a- 
cest an, au fost aplicate pînă 
în prezent 28 de invenții și 
numeroase inovații și raționa
lizări.

Cu ocazia acestei consfă
tuiri, la Casa de cultură a stu
denților din localitate s-a 
deschis expoziția republicană 
de invenții, inovații și rațio
nalizări din domeniul energiei 
electrice.

TCRUĂl ĂL

la fericire
Receptivitate

INTELIGENTEI
(Urmare din pag. I) 

agricultură și de pe șantiere, 
școli, laboratoare și institu- 

de cercetări, muncesc cu

din 
din 
tele 
hărnicie și dîrzenie pentru înde
plinirea sarcinilor ce le revin, 
încearcă să Ie descifreze cît mai 
amănunțit și să le ducă mai de
parte, mai bine și mai rapid.

Avem tineri inimoși, entuziaști, 
harnici, care doresc să facă tot 
mai mult pentru partid, pentru 
patrie și popor. Numeroși tineri 
ingineri și tehnicieni, economiști, 
fizicieni, chimiști sau de alte spe
cialități, s-au afirmat prin mun
ca lor stăruitoare, prin dorința de 
a introduce noul, prin ingeniozi
tatea lor. Este în fond, datoria 
fiecărui tinăr de a sprijini activi
tățile științifice și tehnice din în
treprinderi și instituțiile în care 
lucrează, de a pune întreaga lor 
pricepere și putere de muncă în 
interesul patriei.

în primul rînd, tinerii trebuie 
să-și însușească în cel mai înalt 
nivel tehnologia, tehnicile postu
lui de muncă în care lucrează, să-și 
dobîndească tot mai multe cu
noștințe aprofundate în domeniul 
în care sînt specialiști, insistînd 
în găsirea unor noi căi pe care să 
se ajungă la creșterea producti
vității muncii, la folosirea inte
grală a mașinilor, la reducerea 
prețului de cost, la o calitate su
perioară. O contribuție impor
tantă poate aduce tineretul în 
problemele de autodotare, de in
troducere a noului, de descoperi
re a rezervelor din producție.

Alături de muncitori, împreună 
cu ceilalți tovarăși de munca, ti
nerii specialiști trebuie să încer
ce să înțeleagă cît mai adînc 
procesul muncii în care sînt an
grenați, să îndeplinească exem
plar planul de muncă, să încerce 
să realizeze sarcinile mai bine 
decît s-au realizat pînă la ei. Un 
rol deosebit îl au în acest sens 
și Comisiile inginerilor și tehni
cienilor (C.I.T.) din întreprinderi 
și instituții, care pot să sprijine 
munca tinerilor. In același timp, 
tinerii trebuie să folosească toate 
miiloacele pe care le oferă 
C.I.T.-urile pentru dezvoltarea 
personalității lor și perfecțio
narea muncii. Tinerii trebuie să 
participe atît la perfecționarea 
muncii lor, cît și prin muncă ob
ștească socialistă, la perfecțio
narea activității întregului colec
tiv în care lucrează.

Este o datorie și a persoanelor

mai în vîrstă să se preocupe de 
formele de îndrumare și perfec
ționare a tineretului, asigurîndu-i 
în permanență sprijinul în pro
blemele ce i se pun.

Știința și tehnica înaintată sînt 
speranțe ale întregii umanități 
spre o viață mai bună, iar tine
retul reprezintă factorul conti
nuator, speranțele noastre pentru 
viitor. Este deci firesc ca tinerii 
să contribuie Ia viitorul umani
tății, îndreptățind speranțele ce 
se pun în ei. Afirmăm cu toată 
convingerea că avem un tineret 
minunat, care poate asigura vii
torul luminos al patriei noastre 
socialiste.

(Urmare din nan 1/
pes+e 300 de ingineri de diferite specialități, că unii conduc 
în prezent sectoare importante ale uzinei, sînt autori.de ' 
inovații tehnice, își pregătesc teze de doctorat..

...O altă iînârâ inginera, dimpotrivă, venise la același 
minister să ceară un lucru nemaiauzit : transferul din Bucu
rești, unde fusese repartizată, în orașul G., unde se con
struiesc nave ; adică ceea ce învățase ea 6 ani ; adică 
ceea ce nu făcuse la institutul bucureștean pe care-l pără
sea. Spre stupefacția celor din minister, dar, mai ales, a 
celor care doreau morțiș să rămînă în marele oraș al țârii.

întîmplarea a făcut ș-o reîntîlnesc în această primăvară 
pe inginera core evadase conștient, printr-un act civic și 
profesional lucid și de perspectivă, din perimetrul tangent 
cu specialitatea sa. întrebînd-o dacă nu regretă renun
țarea la București, a surîs: „Regretă unii dintre colegii 
mei, care îmi reproșează că nu mi-am făcut rîvnitul buletin. 
Este adevărat, m-am depărtat cu încă 200 de kilometri față 
de părinți, dar m-am apropiat de mine însămi, de visul 
meu. îl întrezăresc în spirala perfecționării — de aceea 
poate mă și, găsesc la aceste cursuri de specializare — îl 
anticipez printr-un subiect pe care să-l propun teză de 
doctorat. Ca să răspund, mi se pare că încep să fiu feri
cită...-

...Mă gîndeam la fata cu chip de creolă, îmbrăcată cu 
mult gust, capabilă, desigur, sa iubească băieți, să comen
teze spectacole de teatru dar, poate că înainte de orice, să 
întrevadă contururi de cargouri de zeci de tone, care nu 
se construiesc la București, unde ea a avut șansa sâ râ- 
mîn,ă...

Care se construiesc în orașul G., de unde ea a venit la 
perfecționare.

Adică pe firul continuu al receptivității la fericire.
Adică de Ja fericirea dorita, teoretic împlinită, Io ferici

rea posedata prin muncă, acolo unde munca o poate am
plifica.

I

Zilele trecute, Teatrul de es
tradă din Capitală a găzduit un 
eveniment deosebit Sectorul 1 
al U.T.C. a organizat aici fes
tivitatea luminării carnetelor 
roșii de uteciști primei promo
ții a semicentenarului din acest 
sector — evident, formată din 
elevi aflați Ia vîrsta de 14 ani.

Inmînarea carnetelor s-a des
fășurat în atmosfera sărbăto
rească și solemnă, sub faldurile 
drapelului partidului. Au pri
mit o caldă felicitare și un în
demn comunist la muncă și în
vățătură pentru a obține rezul
tate pe măsura titlului de ute- 
cist, din partea tovarășului 
Gh. Ionescu, prim secretar al 
Comitetului Sectorului I al 
P.C.R. A urmat salutul plin de 
tandrețe și însoțit de flori din 
partea celor care încă mai 
poartă cravata roșie și se con
sideră frații mai mici ai ute- 
ciștilor.

Comitetul U.T.C. al Sectorului 
I a dedicat omagierii acestei 
promoții de uteciști și un foarte 
reușit spectacol la care și-au dat 
concursul formațiile artistice 
ale elevilor din sector - laure
ate ale ambițioasei competiții 
cultural-artistice a elevilor des
fășurate sub semnul semicente
narului. A fost deci și o sărbă
toare a cîntecului și dansului 
din care s-a putut reține mo
mentul folcloric susținut de , e- 
levele Grupului școlar noligrafic 
„Dimitrie Marinescu‘5. corul Li
ceului „MihailSadoveanu" și 
montajul literar muzical „Porți 
de ba^m. norți de legendă", pre
zentat de un grup de elevi 
la Liceul „I. L. Caragiale"

GH. BUCĂTARU 
elev

In minutul 88 apărarea noas
tră se bîlbîie, Szdke primește o 
excelentă pasă de la un coechi
pier și, aflat singur, șutează ne
cruțător în colțul lung al por
ții, Răducanu se întinde cît 
poate, dar nu reușește să o- 
prească golul fatal, cum făcuse 
de cîteva ori în această dramati
că confruntare dintre echipele 
României și Ungariei.

In sfîrșit, după 3 manșe, după 
o luntă de o neobișnuită uzură 
fizică și nervoasă s-a decis și 
cîștisăioarea dramaticei în
fruntări de forțe, dar semnifica
tiv că abia în ultimele cUpe, cum 
se spune, la potou, la un scor 
general strîns, la limită: 5—4 
(1—1 ^—2, 2—1) în favoarea
echipei Ungariei care se cali
fică astfel în semifinalele Cu
pei Europei, alături de celelalte 
promovate : U.R.S.S., Belgia și 
R.F. a Germaniei.

50000 de spectatori au urmă
rit pe stadionul „Partizan" din 
Belgrad un meci de un înalt ni
vel tehnic și spectacular după 
cum se consideră aici, „un Stră
lucit festival de fotbaT'. Ambi
anța jocului a fost electrizantă. 
Contrar obiceiului, aș spune 
„tradiției", tricolorii încep par
tida dezinvolt, fără crispare, stă- 
pîni pe ei și asta se reflectă în 
dominarea noastră insistentă, în 
stăpînirea terenului și a con
trolului balonului perioade lungi 
de timp. Băieții se găsesc, ac
ționează impetuos spre poarta 
apărată de Rothermel, punlnd-o 
adeseori intr-un real pericol, a- 
parătorii maghiari reușind doar 
în ultimă instanță să înlăture 
asaltul nostru.

In minutele 3 și S Neagu tn- 
cearcă șuturi de la distanță, in 
min. 9 Luvescu venit pentru 
o lovitură liberă pe care o exe
cută Lucescu, trimite cu puțin 
peste bară, ratînd o mare ocazie

de a deschide scorul, de a ne 
aduce golul dătător de speranțe. 
Primul șut al oaspeților îl con
semnăm de abia în min. 16 prin 
Zambo. In min. 21 Domide a 
avut șt el o ocazie favorabilă, dar 
s-a grăbit să tragă deși era sin
gur și ar fi putut să-și potriveas
că mingea pentru un șut precis. 
Contrar cursului focului, in pli
nă dominare a tricolorilor, jucă
torii maghiari, Ia prima lor oca
zie mai bine legată, reușesc 
min. 27 să înscrise primși, prin 
Kocsis. Astfel îi conduc, în «- 
ceastă confruntare, pe tricolori a 
patra oară consecutiv. Din nou 
Deleanu și-a lăsat zona desco
perită și șutul neiertător al unui 
înaintaș maghiar este respins de 
Răducanu, dar Kocsis, singur, 
reia tmparabil.

Pentru a vatra oară sîntem 
puși în situația de a lupta pen
tru egalare. Observați dt de 
exact se repetă iarăși istoria de 
la Budapesta și București. Și eta
larea cine. Vine pentru că go
lul nu i-a demoralizat pe băieții 
noștri, ei luptă cu ardoare, se 
mobilizează și iată că Dumitru, 
enervat de neclaritatea fazelor 
noastre de atac, face un slalom 
irezistibil pînă în careul ma
ghiar, driblînd, ca un mare ma
estru tot ce întâlnește, pasează 
și Neagu nu-l iartă pe Rother- 
mel: I—1 în min. 34.

Neagu egalează, ca și la Bucu
rești, echilibftnd lupta și adu- 
dndu-și echipa din nou la șan
sa egalității In condiții similare 
în lupta pentru victorie, pentru 
calificare.

Dar repriza secundă, cum se 
știe și cum s-a văzut, începe sub 
semnul echilibrului. Pe teren, e- 
chipa noastră nu mai acționea
ză cu moralul unui scor egal. Nu 
sîntem suficient de ofensivi, pe- 
netranți. Jucătorii se resimt du
pă eforturile depuse în prima

echipa din nou la fan-

„CUPA DAVI$“: După prima zi, 
România-iran 2-0

DIN NOU, FĂRĂ PROBLEME

repriză. Se joacă dîrz, hotărît 
dar sportiv. Dobrin intră la re
cuperarea balonului, cum nu l-am 
mai văzut, și îi reușesc multe 
tentative. Se accidentează De
leanu, îl înlocuiește Hălmăgea- 
nu, inițiativa pentru o bucată 
de timp este de partea echipei 
maghiare, un unsprezece mai 
clar, mai lucid în acțiuni. Li
nia noastră de mijloc, Dumitru, 
NunweiUer și Dobrin își pier
de, văzînd cu ochii, din vigoa
re și are un randament ceva mai 
scăzut. Domide nu-și prea gă
sește nici el locul. Ne apăram 
bine dar nu atacăm. Mijlocul te
renului acum e deținut de ad
versarii noștri și totuși avem 
două ocazii mari pe contraatac 
prin Domide — min. 77 și Nea
gu — min. 82. Dar Fortuna nu 
ține cu noi, iar arbitrul nu ve
de că apărătorii unguri lovesc 
uneori mingea cu mina, de două 
ori chiar în careu. Nu se vede 
nici faptul că partenerii noștri de 
joc, cei de la înaintare în spe
cial simulează că sînt atacați ne
regulamentar ca să beneficieze 
de dt mai multe lovituri libe
re din preajma careului nostru. 
Și cînd cei 50000 de spectatori 
se așteptau cel mai puțin, vine 
golul care le taie și ne taie ră
suflarea la* toți.

Firește, în pofida unor ase
menea lucruri văzute la fața lo
cului, nu trebuie să dramatizăm 
această Vnfrîngere. Am fost în
vinși la limită de o echipă pu
ternică, valoroasă. Noi am scă
pat șansa calificării, cum bine 
se știe, la București. Dar nu a 
nici o nenorocire. Drumul par
curs pînd la această fază a com
petiției e un drum de afirmare 
și confirmare prestigioasă pen
tru fotbalul românesc. Situarea 
naționalei noastre printre pri
mele 8 echipe ale Europei este 
totuși o performanță. Ea pără
sește întrecerea onorabil, cu 
fruntea sus. Nu trebuie să uităm 
că în condiții similare au pără
sit competiția echipe de primă 
mărime: Anglia și Italia, deci 
fosta campioană a lumii și ac
tuala vice-campioană mondială.

V. CABULEA

de

Ne-am prezentat și în cel de al 
doilea tur al „Cupei Davis* și se 
pare că din nou nu vom avea 
probleme. „Galopul de sănătate" 
continuă ! Ori am nimerit noi în
tr-o serie mai accesibilă, ori am 
devenit prea redutabili pentru a 
ne prezenta în primele faze ale 
Întrecerii ? Adevărul este undeva 
între aceste două alternative.

Dar pînă una alta să vedem 
s-a intîmplat.

In prima partidă de simplu 
echipa Iranului sorții au vrut_
prima noastră „rachetă", Năstase, 
să întilnească pe T. Akbari și Iliu- 
ță a jucat dar, mai ales, s-a ju
cat cu primul set care i-a reve
nit net și fără probleme la sco
rul de 6—1 după numai 15 ml-

ce

cu 
ca

nute. Cel de al doilea l-a clști- 
gat la același scor, dar a fost cu 
patru minute mai lung, și de-abia 
in setul trei partenerul său a reu
șit să > ’•'-ere-
serviciu, la 2—1 șl un „egal" la 3—3. 
De aicx o-a ....
tigător, fără. să. mai cedeze aaver- 
sarului nici un ghem. Și astfel 
„socotelile* primului meci au fost 
încheiate în 60 de minute, simplu, 
neoferindu-ne posibilitatea de a 
face și alte remarci, în afară de 
atmosfera deconectantă ce a dom
nit de-a lungul partidei.

In cea de a doua întîlnire, Ti
riac avîndu-I ca adversar pe ce
lălalt Akbari (H) a fost, la În
ceput, oarecum surprins de mobili
tatea și reflexele adversarului și 
a cedat primele puncte reușind 
numai la 2—2 să egaleze și apoi 
să-și continue cursa spre 6—2. In 
setul secund Țiriac a început in 
virtutea inerției „tare* și a luat 
conducerea cu 3—0. De aici, insă, 
partenerul a început să recupere
ze din handicap pînă la 3—4 și s-a 
ajuns în final Ia 6—3 pentru ro
mân. Tot cu același scor s-a ter
minat și ultimul set, dar Akbari 
a condus la un moment dat cu 
3—1 oferindu-j lui Țiriac posibili
tatea să arate apoi o gamă mai 
variată din punct de vedere teh
nic și mai ales, tactic.

Partidele au însumat mai puțin 
de două ore și un sfert și au fost 
în general plăcute ca spectacol, 
în afara unei serii de servicii gre
șite de ambele părți cel mai mult 
greșind partenerul Iui Țiriac. H. 
Akbari, cu un serviciu mai precis 
ar fi fost ceva mai greu de de
pășit.

Astăzi se dispută partida de 
dublu care s-ar putea să ofere un 
spectacol agreabil, chiar dacă in 
privința rezultatului nu ne „pune 
pe ginduri*.

S. UNGUREANU

MERIDIAN
• S-AU ÎNCHEIAT meciurile 

din cadrul grupelor preliminare 
ale Turneului de fotbal „U.E.F.A." 
rezervate echipelor de juniori. 
Iată ultimele rezultate : Polonia— 
Norvegia 4—0; Franța — Olanda 
3—1; R. F. a Germaniei — Unga
ria 3—2; Scoția — U.R.s.s. 2—0; 
Anglia — Iugoslavia 1—0; Belgia 
— Irlanda 2—0; italia — România 
1—1; Spania—Malta 8—0. S-au cali
ficat pentru semifinale : Polonia, 
R. F. a Germaniei, Anglia șl Spa
nia.

CONCURSUL
PRONOSPORT NR. 21
etapa din 21 mai 1972

România-Danemarca a
Dunărea-Sp. studențesc 1,X
C.F.R. Pașcani 

-Metalul Buc. 1»X
Electroputere-

C.S.M. Reșița l»x
Olimpia S.M.-Poli. Tim. 1
Atalanta-Milan X,2
Cagliari-Sampdoria I
Catanzaro-Verona X
Fiorentina-Juventus 1.x,2
Internazionale-Mantova 1
Lanerossi-Varese 1
Napoli-Bologna X

Torino-Roma 1

PREGĂTIREA EXAMENELOR
(Urmare din pag. I) 

pregătirea ritmică a fiecărui stu
dent pe parcursul întregului se
mestru, al întregului an univer
sitar, de activitatea desfășurată 
de consiliile asociațiilor studen
țești, de comisiile profesionale ale 
acestora și de ceilalți factori ai 
procesului de învățămînt în a- 
ceastă întreagă perioadă, vom în
cerca să privim din acest punct 
de vedere preocupările pentru 
reușita ei.

W
La întoarcerea de la Plenara 

C.U.A.S.R. care a analizat re
zultatele sesiunii din iarnă, Emil 
Marica, președintele studenților 
petroșăneni a acordat un „10 mi
nute" revistei „Orizont" a insti
tutului : „Mărturisesc sincer că nu 
m-am prea simțit în apele mele 
cînd era vorba despre I.M.P. 
Procentul de integraliști din se
siunea de iarnă este total nesa
tisfăcător. Cauzele ? Multe. Atît 
de multe îneît mă tem că n-o să 
le pot enumera pe toate. Indo
lența, munca în asalt, „cochetă
ria cu bafta".
ceastă situație 
zată în institut, 
A.S., reușindu-se
cauze multiple, unele întrecînd 
pe cele obișnuite, dar pe cele

Desigur, a- 
a fost anali- 

la adunările 
să se releve

mai grave le definesc nefrecven- 
tarea consecventă a cursurilor, 
seminariilor și laboratoarelor, 
nepregătirea Ia timp a lucrări
lor și proiectelor de an, 
munca în asalt. Acestea ar iz
vorî, cum se zice, din partea 
studenților. Celelalte cauze, în
deobște sînt justificative, pentru 
că decurg din imperfecțiuni, 
deși trecătoare, care afectează 
totuși teritorii importante ale 
procesului de învățămînt: prac
tica comasată la sfîrșitul lui oc
tombrie și dificultățile provoca
te de un orar care nu s-a regle
mentat pînă în ianuarie. „In cel 
de al doilea semestru, arată stu
dentul Aurel Stanciu, președin
tele C.A.S. de la Facultatea de 
mine, atenția A.S., a comisiei 
profesionale s-a concentrat asu
pra activității profesionale a a- 
nilor I și a anului IV-Mine, care 
ar putea furniza surprize neplă
cute. S-a urmărit un grafic al 
frecvenței, rezultatele la lucră
rile de control, s-a discutat in
dividual cu studenții,
chemați la consultații, 
toate încercările de a-i 
am observat că unii au 
totuși opaci și indiferenți.
buit ca adunările generale să pro-

au fost 
După 
ajuta, 
rămas 
A tre-

pună decanatului trei exmatricu
lări și să voteze 35 de sancțiuni 
— mustrare cu avertisment — 
pe linie de organizație. De no
tat că aceiași studenți au fost 
sancționați și în semestrul I". 
Constatarea că ele s-au dovedit 
ineficace este semnificativă nu 
numai pentru profilul celor că
rora au fost date, dar și pentru 
fermitatea discutabilă a A.S. din 
această facultate.

„Comisia profesională a C.A.S. 
din Facultatea de electromeca
nică are o evidență a activității 
studenților, notează rezultatele 
lucrărilor de control, frecvența. 
Pe baza acestor date, explică 
Grigore Calotă, președintele 
C.A.S., comisia este în măsură 
să recomande Consiliului și a- 
dunărilor generale, discutarea 
celor ce întîrzie să se încadreze 
în disciplina universitară. Din 
păcate, pînă la nivelul anului sau 
grupei o recomandare cît de ju
dicioasă ' și de obiectivă nu în
totdeauna își păstrează unda de 
forță și în consecință se acțio
nează cu mai puțină hotărîre". 
Constatarea este confirmată și 
de Emil Marica care accentuînd 
asupra rolului colectivului din 
an sau grupă în dezbaterea 
activă, cu cel mai deplin interes 
a problemelor profesionale, con-

chide că există acțiuni care la 
unii ani de studiu au avut o in
fluență pozitivă, în timp ce Ia 
alți ani, eficiența nu s-a obser
vat. Lucrul acesta se relevă po
zitiv îndeosebi la anii I, II, unde 
prezența și intervențiile cadre
lor didactice găsesc un mai larg 
ecou din partea studenților. Noi 
insistăm asupra stimulării fer
mentului acțiunii îndeosebi în 
grupe, sublinia președintele 
C.U.A.S. din institut, pentru 
că la acest nivel este posibil 
să organizăm săptămînal cite 
un scurt bilanț asupra acti
vității fiecărui student. Apoi, 
tot la acest nivel, colaborarea 
A.S. cu cadrele didactice în
drumătoare poate fi mai con
cretă și mai operativă. Cre
dem că discuțiile tradiționale pe 
care noi le organizăm mai ales 
cu studenții anilor I, ar trebui 
să capete o formulă optimă și 
pentru anii mai mari. In institu
tul nostru o astfel de încercare 
s-a făcut în actualul semestru 
cu anul IV — Mine unde, instau- 
rîndu-se o atmosferă de lînce- 
zeală și inactivitate, am inițiat o 
întîlnire a studenților cu cadre
le didactice la ale căror cursuri 
și seminarii se observaseră cele

mai multe absențe sau o slabă 
pregătire. C.A.S. a prezentat un 
referat. Cei vizați au arătat că 
absențele se explică prin faptul 
că au rămas în urmă cu proiec
tele, cu lucrările de laborator și 
de aceea au lipsit Ia alte disci
pline, la alte forme de activități. 
Aceasta nu putea însă convinge 
pe nimeni. Colegii au votat sanc
ționarea lor.

Oricum, semnele apropierii se
siunii sînt pozitive. S-a observat 
că cei puși în discuție au înce
put să aibă o frecvență bună, 
se pregătesc și sperăm că vor 
reuși să facă față exigențelor Ia 
examene. încercăm să credem că 
rezultatele nemulțumitoare ale 
sesiunii din iarnă, analizele e- 
fectuate și avertismentele ce s-au 
exprimat, ajutorul efectiv ce le-a 
fost -dat în acest răstimp îi vor 
fi determinat pe toți studenții 
să acorde atenția necesară exa
menelor ce se apropie, la reu
șita lor o contribuție însemnată 
adueîndu-și-o cunoștințele cu 
care practica productivă, activi- 
tea de cercetare științifică le-a 
lărgit orizontul profesiei.

Discuțiile purtate de noi cu 
studenții, cu cadre A.S. și cadre 
didactice conduc și la unele con
cluzii în legătură cu însuși sti
lul de muncă al A.S. în dome
niul activității profesionale.

Este limpede faptul că A.S.

cunosc bine direcțiile acțiunii 
lor, dar discern mai greu mij
loacele prin care le pot concre
tiza. Astfel, se apreciază pe drept 
cuvînt că o problemă esențială 
este educarea spiritului de dis
ciplină profesională, aceasta în- 
semnînd frecvență la cursuri și 
seminarii, efectuarea lucrărilor 
practice, a proiectelor, pregăti
rea ritmică, prezentarea la se
siunile de bază.

Dar realitatea arată că efica
citatea maximă în munca A.S. 
nu poate decurge urmînd o 
schemă care începe cu consem
narea frecvenței și se încheie cu 
discutarea abaterilor, schemă al 
cărui profil este mai mult admi
nistrativ, organizatoric decît po- 
litico-educativ, așa cum ar tre
bui să fie pentru A.S. Adică, 
ceea ce se înțelege prin educare 
este rezolvat prin alte mijloace 
decît cele educative. Neputința 
unor A.S. de a decela noi căi 
de educație în spiritul profesiei 
se relevă și în dificultatea cu 
care activiști cu stagiu îndelung 
în A.S. din unele institute reușesc 
să răspundă la întrebarea „care 
sînt sarcinile A.S. pe linie profe
sională Și nu lipsit de inte
res este faptul că ei înșiși 
ezită să repete sarcinile și o- 
biectivele pe care de obicei le 
inserează în programele de acti
vități. Ajungînd la acest punct 
ar trebui să arătăm că stereo
tipia lor vădește lipsa*unui efort 
anterior din partea celor ce le-au 
alcătuit de a distinge, de a gîn- 
di asupra modului cum vor rea
liza cele prevăzute. Parcurgînd 
planul de activități al Facultății 
de mine observăm formularea 
foarte generală a obiectivelor,

fără nici o adresă concretă, care 
să diferențieze de la o etapă la 
alta unele activități, avînd în 
vedere interesul diferit ce ar 
putea exista la unii ani de studii 
sau la alții. Nimic despre aspec
tele lucrative ale sarcinilor ce și 
le propun, nimic despre modul 
cum vor fi realizate. Am putea 
spune că de la nivelul institu
tului către grupe, iar mi invers, 
programele se concretizează mai 
mult și mai bine. Păcat însă că 
formularea unor obiective nu 
este asigurată de o analizare 
prealabilă a posibilităților de în
deplinire. Astfel, se propune or
ganizarea unui centru de pro
iectare studențesc, obiectiv care 
după primele încercări a tre
buit să fie abandonat; de aseme
nea, se prevede organizarea unor 
simpozioane pe diferite teme de 
specialitate, dar în condițiile 
concentrării forțelor pentru re
zolvarea altor sarcini (între care 
pregătirea pentru festivalul artei 
studențești, la care, este ade
vărat, rezultatele I.M.P. au fost 
excelente), nu s-a putut realiza. 
Există și obiective neîndeplinite 
încă din lipsa de insistență a 
comisiei profesionale care în- 
tîmpină unele greutăți din par
tea administrației. Astfel este a- 
fișarea gazetei satirice care ar fi 
avut o mare însemnătate pentru 
întărirea disciplinei universitare.

★
Intervențiile A.S. pe linie pro

fesională pot deveni cu atît mai 
eficace cu cît ele vor căpăta un 
conținut concret mai bogat, de 
perspectivă, în contextul efortu
rilor educaționale ale întregului 
institut.

autori.de
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Companiei de televiziune V.A.R.A. din Olanda
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ÎNTREBARE : Dumnea
voastră, domnule președinte, 
sînteți unul din principalii 
promotori ai unei conferințe 
europene pentru securitate și 
cooperare. După cum s-a ob
servat, mul(i vorbesc despre 
această conferință, dar numai 
în principiu, fără a între
prinde pași concreți pentru 
pace și securitate. Ce pași 
concreți aveți dumneavoas
tră în vedere ?

RĂSPUNS: într-adevăr, Româ
nia se pronunță în mod ferm 
pentru o- conferință general-eu- 
ropeană, care să ducă la așe
zarea relațiilor dintre statele con
tinentului nostru pe noi baze, 
care să asigure dezvoltarea libe
ră a colaborării dintre ele în toa
te domeniile de activitate. Este 
adevărat că astăzi, mai toate 
statele europene se pronunță, în 
principiu, pentru această confe
rință și, clupă părerea mea, e- 
xistă condiții prielnice pentru ca, 
într-un viitor apropiat, să se 
treacă la pregătirea ei. Pentru 
aceasta este necesar, într-a
devăr, să se iasă din dome
niul discuțiilor generale și să se 
întrunească reprezentanții tutu
ror statelor pentru a discuta și 
stabili împreună ordinea de zi, 
organizarea conferinței, partici- 
panții și celelalte măsuri care să 
ducă la ținerea conferinței în 
cel mai scurt timp.

Desigur că în această direc
ție o importanță deosebită o are 
activitatea fiecărui stat pentru 
dezvoltarea relațiilor bi și mul
tilaterale, depășirea și învinge
rea anumitor neînțelegeri, înlă
turarea unor serii de restricții și 
bariere în relațiile economice, 
tehnico-științifice și culturale ; 
desigur, că o importanță ar avea, 
de asemenea, ratificarea de că
tre Bundestagul Republicii Fe
derale a Germaniei a tratatelor 
cu Uniunea Sovietică și cu Po
lonia.

ÎNTREBARE -.în comu
nitatea europeană am reținut 
că țara dumneavoastră doreș
te să aibă relații cu Piața 
comună. Ce urmăriți prin a- 
ceasta și din ce motive ?

RĂSPUNS : Noi pornim de la 
faptul că Piața comună repre
zintă o realitate și că este nece
sar să se găsească căile pentru 
o mai bună colaborare între 
țările din Piața comună și cele
lalte state. în acest spirit, Ro
mânia dorește să obțină prefe
rințele generalizate, adică ridi
carea unor restricții și taxe va
male, creîndu-se astfel condi- 
țiuni favorabile pentru extinde
rea schimburilor economice din
tre România și aceste state.

ÎNTREBARE : Recent, ați 
invitat și ați primit o delega
ție a Partidului Muncii din 
Olanda, una a partidului 
francez și una a partidului 
belgian. Sînteți activi în re
lațiile cu partidele social- 
democrate din Europa oc
cidentală. Cum priviți aceste

relații cu partide avind nuan
țe și principii diferite ?

RĂSPUNS : Partidul Comu
nist Român întreține relații largi 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, cu un mare nu
măr de partide socialiste și so- 
cial-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională și alte- parti
de și organizații progresiste care 
se pronunță împotriva politicii 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru o politică de 
colaborare și de pace. In acest 
spirit, relațiile cu Partidul Mun
cii din Olanda, cu Partidul So
cialist Francez, belgian și cu 
alte partide socialiste și social- 
democrate din Europa occiden
tală, dar și din alte continente, 
se înscriu în contextul activită
ții generale la care m-am re
ferit, de dezvoltare a relațiilor 
cu toate partidele și organiza
țiile care se pronunță pentru co
laborare, pentru securitate în 
Europa și în lume, pentru o po
litică de deplină egalitate între 
state. Desigur ca avem în vede
re existența unor * deosebiri de 
păreri — cîteodată fundamen
tale — asupra unor probleme 
privind dezvoltarea societății 
omenești; dar pornim de la fap
tul că existența unor deosebiri 
de păreri nu trebuie să împie
dice ci, dimpotrivă, trdbuie să 
ducă la dezvoltarea acestor re
lații, spre a se găsi căile co
mune pentru dezvoltarea cola
borării în problemele de inte
res general pentru toate po
poarele, pentru securitatea lumii.

ÎNTREBARE ; O altă ches
tiune, domnule președinte. 
Poziția dumneavoastră în pro
blema Indochinei a fost în
totdeauna clară. Care este 
această poziție în prezent, în 
contextul ultimelor eveni
mente ?

RĂSPUNS : România este deo
sebit de îngrijorată de măsurile 
anunțate de președintele State
lor Unite privind minarea por
turilor Republicii Democrate 
Vietnam și intensificarea bom
bardamentelor. Apreciem că a- 
ceste măsuri reprezintă o nouă 
escaladare a războiului. Ele 
sînt, în același timp, îndreptate 
împotriva statelor care între
țin relații cu Republica Demo
crată Vietnam și, totodată, îm
potriva libertății navigației, ceea 
ce constituie o agravare deose
bită a situației internaționale, 
creează precedente foarte peri
culoase pentru relațiile dintre 
state.

Pornind de aici, ne pronun
țăm cu hotărâre pentru încetarea 
acestor măsuri, pentru relua
rea tratativelor de la Paris și 
pentru o soluție politică care 
să ducă la retragerea totală a 
trupelor Statelor Unite și'ale a- 
liaților lor din Indochina, lă- 
sînd popoarele vietnamez, cam
bodgian și laoțian să-și rezolve 
problemele fără nici un ames
tec din afară.

ÎNTREBARE : în final, a- 
această întrebare, domnule

președinte: In ultimul timp 
s-a vorbit mult în Occident 
despre o nouă politică cul
turală în România. Am re
ținut dintr-o cuvîntare a 
dumneavoastră că vreți să vă 
apărați poporul împotriva in
fluențelor dăunătoare din 
afară. Puteți să ne explicați 
principiile acestei politici ?

RĂSPUNS : Am mai vorbit 
despre faptul că, se pare, că în 
Occident unii nu înțeleg că po
litica culturală nouă în Româ
nia a început o dată cu trece
rea la construirea societății so
cialiste ; că această politică cul
turală nouă a înregistrat succese 
remarcabile — în dezvoltarea 
învățămîntului, științei, culturii 
— care au devenit un bun al 
întregului nostru popor. Deci nu 
este vorba acum de o politică 
nouă, ci de accentuarea acestei 
politici care are drept scop ri
dicarea la un nivel superior a 
învățămîntului, științei,. cultu
rii, înarmarea poporului nostru 
cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și culturii naționale . și 
universale.

Desigur, ca țară socialistă — 
pornind de la faptul că forța 
politică conducătoare în Ro
mânia este Partidul Comunist 
Român — așezăm la baza în
tregii activități de educație a 
oamenilor muncii concepția ma- 
terialist-dialectică și istorică des
pre lume.

Ne pronunțăm, fără îndoială, 
împotriva diferitelor acțiuni în
dreptate împotriva intereselor 
maselor populare, care, deși cîte
odată apar sub formă de „cul
tură" sau „artă", în fond sînt 
manifestări retrograde, reacțio
nare, primejdioase pentru dez
voltarea vieții popoarelor. Mă 
refer la teoriile rasiste, la dife
rite forme de a preamări brutali
tatea și de a împinge la ură între 
popoare. Considerăm că aseme
nea activități, chiar înfățișate 
sub formă de activități cultural- 
artistice, sînt cu totul străine de 
adevărata cultură și artă. în acest 
sens, desigur, că ne gîndim, și 
considerăm că avem obligația, 
de a nu admite ca în România 
să se propage asemenea forme 
de influențare negativă a oame
nilor.

Noi considerăm că arta și cul
tura trebuie să servească înno
bilării omului, prieteniei, apro
pierii, să ajute de a avea o ima
gine tot mai înaltă despre viață, 
despre relațiile între oameni.

Prin aceasta noi considerăm 
că servim nu numai interesele 
poporului nostru, dar și intere
sele altor popoare, cauza priete
niei și colaborării între diferite 
națiuni ale lumii.

HARRY VAN DEN BERGH : 
Vă mulțumesc mult, domnule 
președinte.

NICOLAE CEAUȘESCU: Aș 
dori să transmit, prin intermediul 
Dumneavoastră, cele mai bune 
urări de prosperitate și de pace 
întregului popor olandez.

(

(Urmare din pag. I)

dăltuite în marmură care 
vorbesc prezentului și viito
rului despre această reușită 
o apreciază, în mod just, 
drept „simbol al prieteniei și 
colaborării socialiste fructuoa
se, al bunei vecinătăți". Cei, 
7 ani de muncă înfrățită de 
la Porțile de Fier au de
monstrat că relațiile româno- 
iugoslave sînt un exemplu de 
relații de tip nou între po
poare — bazate pe respec
tarea independenței și suve
ranității naționale, a e- 
galității în drepturi, ne
amestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc, 
relații de conlucrare interna- 
ționalistă, de întrajutorare to
vărășească. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia: „Acest 
impresionant complex hidro
energetic făurit împreună de 
popoarele noastre este un 
simbol al legăturilor trainice 
ce le unește în mersul lor 
avîntat pe calea socialismului, 
al unității lor în lupta împo
triva imperialismului, pentru 
triumful cauzei generale a so
cialismului, pentru colabora
re și pace în lume, un sim
bol al hotărârii noastre de a 
merge veșnic înainte împreu-' 
nă“. Tovarășul Tito aprecia 
această realizare „ca un mo
nument durabil al colaborării 
cu succes și al bunei vecină
tăți între Iugoslavi * " 
nia, precum ca și 
pentru popoarele 
țări ale noastre 
eforturi comune”.

Festivitățile de 
de Fier au prilejuit numeroa
se manifestări ale trăiniciei 
legăturilor dintre popoarele 
noastre, ale încrederii, stimei 
și respectului reciproc ce ca
racterizează aceste legături, 
întilnirile tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și losip Broz Tito 
sînt tradiționale și fiecare din 
aceste întîlniri stimulează 
dezvoltarea pe mai departe a 
relațiilor dintre cele două 
țări. Inaugurarea marii con
strucții de pe Dunăre a dat, 
fără îndoială, o notă aparte, 
festivă, actualei întîlniri din
tre conducătorii țărilor noas
tre. Primirea deosebit de căl
duroasă făcută înaltului oas
pete iugoslav pe malul ro
mânesc, vibrantul miting al 
prieteniei româno-iugoslave, 
ca și primirea la fel de căl
duroasă făcută tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe pămîn- 
tul iugoslav' reliefează senti
mentele de frățească prietenie

I

ia și Româ- 
i un imbold 

celor doua 
s spre noi

la Porțile
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Tentativă de complot 

la Brazzaville
Postul de radio „Vocea revo

luției congoleze", reluat de a- 
gențiile France Presse și 
T.A.S.S.. a difuzat un comu
nicat al Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Muncii, 
in care se arată că „un grup 
de rebeli, în frunte cu inițiato
rul complotului din februarie 
a.c., Ange Diawara. a încercat 
să repete, evenimentele de la 22 
februarie". Potrivit comunica
tului, în cartierul Djoue, din 
Brazzaville, între . complotiști 
și serviciile de securitate a avut 
loc o ciocnire armată. în cursul 
căreia elementele rebele au fost 
izgonite. Diawara și o parte 
dintre participanții la această 
acțiune au reușit să fugă.

într-un mesaj adresat mun
citorilor, țăranilor, intelectuali
tății, tuturor luptătorilor pentru 
revoluție, difuzat de mai mulțe 
ori de postul de radio citat, Co

mitetul . Central al Partidului 
Congolez al Muncii a chemat 
la vigilență și la o strânsă co
laborare cil forțele de securita
te și ale armatei naționale con
goleze. pentru a captura pe 
Ange Diawara și pe colaborato
rii săi. In virtutea măsurilor a- 
doptate de autoritățile de la 
Brazzaville, toate căile de ac
ces spre capitală au fost blo
cate, iar mașinile și persoane
le care intră sau ies din capi
tală sînt percheziționate.

La Brazzaville, informează a- 
genția France Presse, situația 
este calmă, populația își con
tinuă activitatea normală.

în urma evenimentelor care 
au avut loc la 22 februarie 1972, 
Ange Diawara. fost membru al 
Biroului Politic al Partidului 
Congolez al Muncii, a fost con
damnat la moarte. în contuma
cie. de Tribunalul din Brazza
ville.

Joi dimineața a început in 
întreaga Italie o grevă de 
48 de ore a salariaților pu
blici, declanșată unitar de 
către cele trei mari centra
le sindicale — C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L. Greva a 
fost declarată în sprijinul 
revendicărilor privind îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și muncă, și afectea
ză peste 300 000 de salariați 
din ministere și servicii pu
blice, întrerupînd orice ac
tivitate în aeest sector. Gre
va va prilejui, totodată, nu
meroase manifestări în prin
cipalele centre ale Italiei. 
La Roma are loc joi o mani
festație publică în piața Es- 
quilino, iar la teatrul „Bran- 
caccio“ — o adunare orga
nizată de cele trei centrale 
sindicale. Manifestații și a- 
dunări asemănătoare se vor 
desfășura la Milano, Napoli, 
Florența, Torino, Bologna, 
Ancona, Bari și în alte lo
calități, în cadrul cărora vor 
lua cuvîntul reprezentanți ai 
sindicatelor.

ADUNAREA DE LA MOSCOVA• AGENȚIILE T.A.Ș.S. Și 
Taniug anunță că, la invitația 
C.C. al P.C.U.S, și a Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
losip Broz Tito, președintele 
R.S.F. Iugoslavia, președintele 
U.C.I., va face o vizită oficială 
de prietenie în Uniunea So
vietică. în prima jumătate a 
lunii iunie.

INCIDENTE 
ÎN IRLANDA DE NORD

® NOI incidente, soldate cu 
morți și răniți, s-au semnalat, 
in ultimele 24 de ore,. în Irlan
da de Nord. Elemente înarmate 
au ucis un soldat aparținind tru
pelor britanice, iar un altul a 
fost rănit in cursul unui schimb 
de focuri.

La Belfast a fost, de aseme
nea. descoperit cadavrul unui 
civil, numărul total al victimelor 
înregistrate din anul 1969' ridi- 
cîndu-se, astfel. la 329. Totodată, 
cel puțin 21 de persoane au fost 
rănite în diferite incidente.

• O MARE adunare a pionie
rilor sovietici a avut loc, joi 
după-amiază, la Palatul Congre
selor din Kremlin, cu prilejul 
împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea Organizației de pio
nieri „V. I. Lenin" din Uniunea 
Sovietică. '

nia. precum și alți conducători ai 
delegațiilor din străinătate, care 
participă la festivități.

• ÎN URMA efectelor provo
cate de valul de căldură care 
s-a abătut asupra regiunilor 
din nordul Indiei în ultimele 
două săptămîni au murit 119 
persoane, s-a anunțat oficial în

P eMs CTU. 2? rt
în prezidiu au luat loc Leo

nid Brejnev. Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornii, alți conducă
tori de partid și de stat sovietici. 
Conducători ai Komsomolultfi. 
ai organizației pionierilor sovie
tici, cosmonauți. reprezentanți ai 
organizațiilor obștești. în prezi
diu se aflau, de asemenea. Vir- 
giliu Radulian, președintele Con
siliului Național al Pionierilor 
din Republica Socialistă Româ

capitala țării. în cursul acestei 
perioade, temperatura a oscilat 
între 42 și 47 grade Celsius.
RELAȚIILE INDO-PAKISTANEZE

• ÎNTR-UN discurs rostit în 
Parlament, ministrul afacerilor 
externe, Swaran Singh, a reafir
mat dorința guvernului indian 
de a soluționa, pe baza convor
birilor bilaterale, toate proble
mele care afectează relațiile re-

ce animă popoarele noastre, 
bucuria și satisfacția profun
dă cu care ele au sărbătorit 
acest moment ce se va înscrie 
în istoria comună a României 
și Iugoslaviei. Ovațiile cu care 
tovarășii Ceaușescu și Tito 
au fost salutați, aplauzele 
puternice și prelungite care 
au subliniat cuvîntările lor, 
entuziasmul constructorilor și 
al populației — au exprimat 
gradul înalt de înțelegere și 
încredere dintre popoarele 
României și Iugoslaviei.

întîlnirea de Ia Porțile de 
Fier a fost și un fericit prilej 
pentru a da expresie înaltei 
prețuiri pe care poporul ro
mân o acordă activității neo
bosite a tovarășului Iosip

o

Comunicatul comun dat 
publicității la încheierea con
vorbirilor relevă cu deosebi
tă satisfacție că relațiile tra
diționale de prietenie dintre 
România și Iugoslavia Se 
dezvoltă și se lărgesc multi
lateral, pe baza respectării 
depline a principiilor inde
pendenței și suveranității na
ționale, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi 
și avantajului reciproc. Cei 
doi președinți au apreciat că 
promovarea neabătută a aces
tor principii a conferit și 
conferă relațiilor dintre cele 
două țări o valoare și o sem
nificație deosebită, exprimînd 
dorința de a găsi noi posibi-

rea celor două țări de a dez
volta în continuare relații de 
prietenie și colaborare cu toți 
vecinii, relații care corespund 
intereselor lor actuale și de 
viitor, reprezentînd o contri
buție concretă la întărirea 
păcii în această parte a Eu- 
ropei ca și în lumea întreagă.

Dialogul româno-iugoslav 
la nivel înalt a relevat năzu
ința celor două țări de a dez
volta și pe mai departe rela
ții de prietenie cu toate țările 
socialiste, cu celelalte state ale 
lumii, indiferent de orânduirea 
lor socială și politică.

Convorbirile au evidențiat 
identitatea sau marea apropie
re a punctelor de vedere ale

sărbătoare
a prieteniei frățești

româno - iugoslave

un oma- 
contribu- 
adîncirea 
româno-

Broz Tito, conducătorul în
cercat al popoarelor iugosla
ve, personalitate proeminen
tă a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
înaltele distincții românești 
conferite tovarășului Tito 
cu ocazia împlinirii vîrstei 
de 80 de ani, sînt 
giu adus marii sale 
ții la dezvoltarea și 
prieteniei frățești 
iugoslave.

Intr-o atmosferă de priete
nie, cordialitate, stimă, depli
nă încredere și înțelegere re
ciprocă — specifice relațiilor 
româno-iugoslave — s-au 
purtat convorbiri între tova
rășii Ceaușescu și Tito. Con
ducătorii români și iugoslavi 
au examinat o sferă largă de 
probleme, abordînd cu prio
ritate pe cele ce privesc dez
voltarea pe mai departe a 
legăturilor bilaterale. De ase
menea, s-au trecut în revistă 
principalele, aspecte ale ac
tualității internaționale, ca și 
probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești interna
ționale.1

lități și forme pentru extin
derea relațiilor româno-iugo- 
slave pe multiple planuri. Co
laborarea dintre cele două 
țări înregistrează progrese 
constante în cele mai diver
se domenii. Este semnifica
tivă în această privință creș
terea cu aproape 50 la sută, în 
1971, a volumului livrărilor de 
mărfuri în raport cu realiză
rile din 1970. Protocolul co
mercial pe anul în curs pre
vede din nou o creștere im
portantă a schimburilor re
ciproce de mărfuri. In cadrul 
convorbirilor s-a convenit ca 
organele competente din cele 
două țări să elaboreze propu
neri concrete pentru promo
varea în continuare a coope
rării economice.

Experiența României și 
Iugoslaviei, exemplul colabo
rării lor, relevă că relațiile 
fructuoase de bună vecinăta
te constituie una din premi
sele colaborării multilaterale 
între state, ale progresului și 
păcii în lume. Conducătorii 
români și iugoslavi au expri
mat și cu acest prilej hotărî-

celor două partide și țări pri
vind problemele relațiilor și 
colaborării dintre partidele 
comuniste și muncitorești și 
cele mai importante proble
me internaționale actuale. E- 
voluția situației mondiale a 
confirmat justețea aprecie
rii și pozițiilor exprimate în 
comunicatul comun din no
iembrie 1971 de la Timișoa
ra. Procesele în curs pe are
na mondială vădesc afirma
rea într-o măsură tot mai 
mare a forțelor socialismului, 
progresului și păcii. Viața de
monstrează într-o multitudine 
de forme că la rezolvarea 
problemelor stringente care 
preocupă umanitatea, trebuie 
să ia parte în mod activ 
toate statele — mari, mijlocii 
și mici.

Dînd glas preocupării în le
gătură cu persistența în lume 
a unor focare de tensiune, în 
comunictaul comun se ara
tă că cele două părți au 
condamnat cu hotărîre noile 
acte de război ale S.U.A. în
treprinse împotriva poporului

vietnamez și au exprimat de
plina solidaritate cu lupta 
popoarelor din Peninsula 
Indochineză pentru dreptul 
de a fi stăpîne pe destinele 
lor. România și Iugoslavia se 
pronunță cu fermitate pentru 
încetarea neîntîrziată a tutu
ror acțiunilor agresive în
dreptate împotriva R. D. 
Vietnam, pentru reluarea tra
tativelor de Ia Paris în ve
derea găsirii unei soluții paș
nice, pentru retragerea totală 
a trupelor S.U.A. din întreaga 
Indochină. în ceea ce priveș
te criza din Orientul Apro
piat — care prin perpetuarea 
ei poate genera consecințe 
imprevizibile — cei doi pre
ședinți au considerat că este 
necesară o angajare mai am
plă pentru găsirea unei solu
ții politice pe baza aplicării 
grabnice a rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiem
brie 1967.

O idee subliniată în mod 
deosebit în documentul co
mun, este aceea a interesu
lui României și Iugoslaviei 
pentru întărirea păcii în Eu
ropa, cei doi președinți consi
derând că în prezent sînt 
create condiții favorabile 
pentru pregătirea în cadru 
multilateral a conferinței ge- 
neral-europene. S-a reliefat 
năzuința comună de a dezvol
ta relații de prietenie, bună 
vecinătate și cooperare în 
Balcani, pentru ca această re
giune să se transforme într-o 
zonă a păcii și colaborării, li
beră de arme nucleare.

Documentul acordă o aten
ție deosebită intensificării le
găturilor dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
scoțînd în relief dorința co
mună de a dezvolta, în spiri
tul prieteniei și respectului 
reciproc, schimbul multilate
ral de păreri și de experien
ță, de a extinde continuu co
laborarea.

întîlnirea de la Porțile de 
Fier se va înscrie ca un mo
ment cu valori simbolice în 
analele relațiilor româno- 
iugoslave. Inaugurând uriașa 
construcție de pe Dunăre, 
examinînd aprofundat per
spectivele colaborării româno- 
iugoslave, ibvarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
au demonstrat marea forță a 
prieteniei româno-iugoslave, 
hotărârea popoarelor noastre 
de a întări această prietenie, 
de a aprofunda colaborarea 
frățească, de a-i da noi di
mensiuni, mereu mai ample.

i

Ofensiva forțelor 
patriotice sud-vietnameze

Agenția France Presse 
informează că în zona 
Trang Bang, la aproxi
mativ 40 km vest de Sai
gon, au avut Ioc anga
jări violente între for
țele F.N.L. și trupele sai- 
goneze.

Patrioții au bombardat cu ra
chete orașul Trang Bang, pro- 
vocînd pierderi inamicului. A- 
gentia U.P.I. relatează că. în 
zona orașului Kontum. forțele 
antiaeriene ale patriotilor sud- 
vietnamezi au lovit un avion 
american de transport, de tip 
„C-130“, în această împrejurare 
pierzîndu-și viața șapte dintre 
cei nouă membri ai echipaju
lui. în zona orașului Pleiku. în 
regiunea Platourilor înalte, pa- 
trioții au aruncat în aer un de
pozit de muniții, iar la Hue un 
pod. întrerupînd traficul pe 
principala cale de legătură cu 
baza de la Da Nang.

Agenția Associated Press in
formează că portavionul ameri
can „Ticonderoga", specializat în 
acțiuni antisubmarin, a părăsit 
miercuri baza navală de la San 
Diego (California) pentru a par
ticipa la luptele din Vietnam. 
Agenția precizează că „Ticon
deroga" este al șaptelea port 
avion trimis spre Vietnam, men- 
ționînd. totodată, că a șasea 
navă de acest fel. portavionul 
„Saratoga", care a plecat la 10

aprilie de la baza navală May- 
port (Florida), s-a alăturat, joi 
dimineața, pentru prima dată, 
acțiunilor militare întreprinse în 
Vietnam de aviația Flotei a 7-a.

Associated Press apreciază că 
aceasta reprezintă cea mai mare 
concentrare de forțe aero-navale 
americane de la începutul războ
iului din Vietnam.

★

Ministrul Afacerilor Externe 
al R.D. Vietnam a dat publici
tății o declarație în care se a- 
rată că, la 16 mai. aviația Sta
telor Unite a continuat raidu
rile sale asupra R.D. Vietnam, 
bombardînd zone dens populate 
din împrejurimile orașelor Hai- 
fong și Vinh. iar flota a 7-a a 
S.U.A. a continuat să efectueze 
bombardamente de artilerie a- 
supra localităților de coastă, 
provocînd numeroase victime 
în rândul populației civile, dis- 
trugînd locuințe și baraje de 
pe râurile nord-vietnameze. 
transmite agenția V.N.A. Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
R.D. Vietnam condamnă ener
gic aceste acte de agresiune și 
cere guvernului S.U.A. să în
ceteze blocada si minarea por
turilor R.D.V. și celelalte ac
țiuni de război îndreptate împo
triva R.D. Vietnam.

ciproce cu Pakistanul, în scopul 
asigurării unei păci trainice în 
această regiune a lumii. El și-a 
exprimat speranța că acordul 
privind încetarea focului va fi 
respectat cu strictețe și că aceas
ta va crea condițiile necesare 
succesului apropiatelor convor
biri la nivel înalt dintre primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi 
și președintele Pakistanului, 
Zulfikar Aii Bhutto.

CEYLON : 
ANULAREA INTERDICȚIILOR
• GUVERNUL Ceylonului a 

ridicat interdicțiile privind orga
nizarea de demonstrații și adu
nări publice, relatează agenția 
Associated Press. Aceste măsuri 
au fost dictate de evenimentele 
din aprilie 1971, cînd elemente 
ostile guvernului au declanșat o 
serie de acțiuni împotriva au
torităților centrale și locale. Mă
surile anunțate la Colombo sînt 
puse în aplicare cu citeva zile 
înainte de intrarea în vigoarea 
noii constituții

TINERETUL 
LUMII

r a

Ratificarea de către Bundestag
a tratatelor cu Uniunea Sovietică

și Polonia

DEMONSTRAȚII 
STUDENȚEȘTI 

ÎN PORTUGALIA
Puternicele demonstrații 

studențești desfășurate săp- 
tămîna trecută la Lisabona, 
de către studenții mai mul
tor institute de învățămînt 
superior, în semn de protest 
împotriva războiului colo
nial dus de trupele portu
gheze în Africa, au continuat 
și în ultimele zile. După cum 
precizează agenția France 
Presse, în urma intervenției 
brutale a poliției pentru a 
dispersa o demonstrație or
ganizată de studenții de la 
Institutul de științe econo
mice și financiare, peste 50 
de demonstranți au fost 
răniți, fiind necesară spita
lizarea acestora. Acțiuni si
milare de protest au fost 
organizate și de studenții de 
la facultatea de științe, care 
au declarat o grevă de 24 
de ore, de la Institutul su
perior de geniu etc.

Victoria rațiunii

Dizolvarea guvernului 
malgaș

• GENERALUL GABRIEL RAMANTSOA ÎNSĂRCINAT CU 
FORMAREA UNUI NOU CABINET. • EL S-A ANGAJAT SA 
SATISFACĂ REVENDICĂRILE STUDENȚILOR SI MUNCITO

RILOR.
După șase zile de ciocniri în

tre studenți și forțele poliție
nești, președintele Republicii 
Malgașe, Philibert Tsiranana, a 
anunțat joi, într-o declarație 
radiodifuzată, că guvernul țării 
a fost dizolvat. Generalul Ga
briel Ramantsoa, șeful de stat 
major al armatei malgașe, a 
fost însărcinat cu formarea unei 
noi jchipe ministeriale și, tot
odată, a fost investit cu puteri 
depline, pentru a acționa în ve
derea restabilirii calmului.

Pentru a legifera aceste ho
tărâri, joi s-a întrunit, la Ta
nanarive, intr-o reuniune ex
traordinară, Adunarea Naționa
lă a țării.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
adunări populare, generalul Ra
mantsoa s-a angajat să acțione

ze în vederea satisfacerii reven
dicărilor formulate de studenți 
și muncitori, care se referă, în
deosebi, la demiterea guvernu
lui și formarea unui nou cabi
net — cerere care a fost satis
făcută — la măsuri privind în
făptuirea unor reforme demo
cratice și la revizuirea actua
lului sistem al învățămîntului 
universitar, în sensul unei ac
centuări a specificului național 
și a tradițiilor culturale și ar
tistice malgașe.

Corespondenții de presă apre
ciază că ziua de joi a fost cal
mă la Tananarive, demonstra
țiile care au avut loc s-au des
fășurat în liniște și. pentru pri
ma dată în ultimele șase zile, 
nici o ciocnire n-a mai fost 
semnalată.

atificarea de către Bundestag a tratatelor încheiate 
de R.F. a Germaniei cu Uniunea Sovietică ș» 
R.P. Polonă a fost primită cu un sentiment de 
vie satisfacție de opinia publică europeană 
și mondială. Reacțiile parvenite pînă la a- 
ceastă oră sînt extrem de semnificative. Ex-

primîndu-și, prin intermediul purtătorului său de cuvint 
satisfacția pe care i-a produs-o știrea ratificării, secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, declara că „acest eve
niment reprezintă o nouă consolidare a destinderii in 
Europa". Anunțînd rezultatele votului, comentatorul televiziunii 
sovietice aprecia că „s-a realizat un lucru util, important" și că 
„realismul politic a triumfat și in Bundestagul vest-german". La 
Paris, Londra și Washington vestea a fost salutată de oficialități 
in același mod, comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al 
Franței subliniind : „Nu ne îndoim, că noi progrese vor deveni 
astfel posibile în direcția destinderii în Europa". Salutind „cu 
bucurie" votul din Bundestag, declarația Ministerului Afacerilor 
Externe danez aprecia hotărârea drept „un mare pas înainte spre 
destinderea dintre Est și Vest". însuși secretarul general al 
N.A.T.O., Joseph Luns, și-a exprimat „marea satisfacție" fața de 
ratificarea tratatelor și a declarat — potrivit agenției Associated 
Press — că „nu ezită să prevadă acum că conferința pentru 
securitatea europeană ar putea avea loc în toamna acestui an“. 

într-adevăr, semnificația acestui eveniment pentru cauza păcii, 
destinderii și cooperării în Europa este de deosebită importanță. 
Elementele esențiale ale tratatelor ratificate de Bundestag la 
17 mai — recunoașterea realităților și a inviolabilității frontie
relor existente in Europa și angajamentul statelor semnatare de 
a renunța la folosirea forței și la amenințarea cu folosirea forței 
în relațiile reciproce — reprezintă o contribuție importantă la 
îmbunătățirea climatului politic pe continent, la cauza norma
lizării relațiilor interstatale, a destinderii și cooperării în Europa 
și în lume. Semnarea acestor tratate în vara și toamna anului 
1970 oferise impulsuri pentru soluționarea altor probleme aflate 
în suspensie, concretizate ulterior în acordul cvadripartit asupra 
Berlinului occidental, în acordurile și convențiile dintre cele 
două state germane, dintre R.D.G. și Senatul Berlinului occi
dental. in aplicarea temporară, printr-un act de bună-voință al 
guvernului R.D.G., a unor prevederi conținute în aceste acorduri 
încă înainte de intrarea în vigoare a documentelor respective. 
Lupta „dificilă și acerbă", cum o caracteriza cancelarul Brandt 
în cuvîntarea ținută la posturile de radio și televiziune vest- 
germane după aprobarea de către Bundestag a tratatelor, s-a 
încheiat așadar cu o victorie a rațiunii și realismului acestei 
„Ostpolitik" a guvernului federal. în cele cîteva luni care s-au 
scurs de la inițierea procedurii de ratificare a tratatelor, atenția 
opiniei publice europene s-a concentrat cu atenție și speranță 
amestecată cu îngrijorare asupra scenei politice de la Bonn, 
caracterizată prin poziția netă de respingere a tratatelor pe care 
s-a situat, pină în preajma votului final, opoziția creștin-demn- 
crată (în contrast vădit cu marea majoritate a populației). Subli
niind echivocul care a guvernat atitudinea opoziției chiar la 
votul decisiv (abținerea masivă la ratificarea tratatelor dar 
aprobare netă a rezoluției comune a celor trei fracțiuni parla
mentare privind politica externă) este demn de menționat faptul 
că U.C.D.—U.C.S. nu a putut să nu țină seamă, în cele din 
urmă, de cerințele epoții, de interesele reale ale R.F. a Ger
maniei. de curentul de opinie general favorabil năcii. destin
derii și securității. în acest context se situează și declarațiile 
liderilor crestin-democrați în ce privește intenția lor de a nu 
se opune adoptării definitive a tratatelor în cadrul Bun- 
destagului (Camera reprezentanților landurilor), unde dispun 
de un vot în plus.

Eveniment nozitiv important al vieții internaționale, ratificarea 
de către Bundestag a tratatelor R.F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 
Polonia deschide noi perspective destinderii, fiind salutat pre
tutindeni ca un semn de bun augur pentru dezvoltarea colabo
rării. pentru pacea și securitatea popoarelor de pe continentul 
european.

BAZIL ȘTEFAN
"W
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