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Primirea de către tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU a delegației
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Partidului Muncii din Coreea

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUSESCU, a primit 
delegația economică belgiană
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, vi
neri 19 mai, delegația Secției 
internaționale a Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, condusă de tovarășul 
Kim long Nam, membru al C.C. 
al P.M.C., prim-adjunct al șe
fului Secției internaționale a 
C.C. al P.M.C.», care, la invita
ția C.C. al P.C.R., face o vizită 
de prietenie în țara noastră.

Ieri, în prezența tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU
a avut loc deschiderea lucrărilor

CONFERINȚEI PE ȚARA A
INGINERILOR ȘI TEHNICIENILOR

n prezența to
varășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar 
general 
dului 
Român, 

tele Consiliului de 
Republicii Socialiste România, 
vineri dimineața au 
în Capitală lucrările

I al Parti- 
Comunist 
președin- 
Stat al
început 

_ I____  _____  _ Confe
rinței pe țară a inginerilor și 
tehnicienilor, eveniment cu pro
funde semnificații în viața in
telectualității tehnice românești, 
în. progresul neîncetat și rapid 
al științei și tehnicii, în intro
ducerea in producție a celor mai 
noi cuceriri ale cercetării apli
cative.

La ședința de deschidere a 
conferinței au luat parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș. Manea Mănes
cu, Gheorghe Pană, Gheorghe 
Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară. Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leon te Răutu, 
Gheorghe Stoica. Iosif Banc, 
Petre Blajovici, Miron Constan- 
tinescu, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Ion Ioniță, Vasile Patili- 
neț, Ion Stănescu, Ion Dincă.

Participă, de asemenea, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai guver
nului, conducători de institu
ții centrale, reprezentanți ai 
unor organizații de masă și ob
ștești, oameni de știință, cadre 
didactice din învațămîntul su
perior, muncitori-inovatori.

Sub cupola Ateneului Ro
mân. timp de trei zile, cei 800 
de delegați și invitați din în
treprinderi și centrale indus
triale, de pe șantierele de con
strucții, din agricultură și din 
alte sectoare ale economiei — 
reprezentind pe cei mai bine 
de 280.000 de ingineri și tehni
cieni din țara noastră, care, prin 
întreaga lor activitate, sînt or
ganic legați de popor, de nă
zuințele sale, profund atașați 
politicii partidului — vor ana- 
Jiza activitatea desfășurată de 
Consiliul Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor, de orga
nismele teritoriale ale acestuia, 
de la ultima conferință pînă în 
prezent. Ei vor dezbate pe larg 
sarcinile ce revin în continua
re cadrelor tehnice în înfăp
tuirea vastului program de dez
voltare economico-socială a ță
rii, elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului. în același 
timp, acest forum al inteligen
ței tehnice românești se cir
cumscrie în sfera acțiunilor 
care au loc în întreaga țară în 
întâmpinarea Conferinței na- 

' ționale a partidului, consti
tuind un prilej de analiză a 
contribuției aduse de cercetă
tori, de inginerii și tehnicienii 
care activează nemijlocit în 
producție la înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de partid pri
vind perfecționarea continuă a 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale, organizarea pe 
baze științifice a producției și 
a muncii, în toate sferele pro
ductive.

Fotografii de GHEORGHE CUCU.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

Stimați tovarăși,

(Continuare în pag. a IV-a)

NICOLAE
Este deosebit de plăcut pen

tru mine și pentru ceilalți to
varăși din conducerea parti
dului și statului să luăm par
te la Conferința inginerilor și 
tehnicienilor. Doresc, cu a- 
cest prilej, ca, in numele Co
mitetului Central al partidu
lui, al Consiliului de Stat, al 
guvernului și al meu personal, 
să adresez celor prezenți în 
această sală, tuturor cadrelor 
tehnice din România, un sa
lut călduros. (Aplauze puter
nice).

Această 
zentanților 
nicienilor

reuniune a repre- 
inginerilor și teh- 
este chemată să

teleetuâlității tehnice din Ro
mânia în activitatea consacra
tă sporirii și perfecționării 
continue a producției mate
riale și creșterii eficienței e- 
conomice, ridicării nivelului 
de civilizație și bunăstare al 
întregului nostru popor.

Trecînd, după eliberarea ță
rii, la edificarea noii orînduiri 
sociale pe pămîntul României, 
Partidul comunist a pus în 
fața întregului popor sarcina 
făuririi unei baze tehnico-ma- 
teriale superioare, a dezvoltării 
accelerate a forțelor de pro
ducție, a organizării moderne 
a întregii economii, conside- 
rînd că de rezolvarea acestei 
importante sarcini depinde 
progresul multilateral al pa-

CEAUȘESCU
triei noastre, viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste. 
(Aplauze puternice).

în anii socialismului au fost 
înălțate pe tot cuprinsul țării 
mii și mii de întreprinderi in
dustriale și agricole noi, dota
te cu tehnică avansată. Noile 
întreprinderi ridicate în toate 
regiunile țării au schimbat 
radical înfățișarea patriei 
noastre, au determinat modi
ficări profunde în condițiile 
de muncă și de viață ale oa
menilor muncii, în ridicarea 
gradului de civilizație mate
rială și spirituală a întregur 
lui popor. România realizează 
astăzi o gamă largă de produ
se industriale moderne, reu
șește în măsură tot mai mare

să asigure, din producția in
ternă, utilarea noilor obiective 
economice, participă activ la 
diviziunea internațională a 
muncii. în ultimii ani, în in
dustria noastră s-a realizat o 
cotitură importantă în preocu
parea pentru îmbunătățirea 
tehnologiilor de fabricație, 
pentru ridicarea calității pro
duselor, pentru autodotarea 
întreprinderilor, pentru crea
rea de utilaje și mașini-unelte 
cu caracteristici superioare, 
pentru introducerea cuceriri
lor științei și tehnicii moder
ne în producție. Cu toate a- 
cestea, trebuie spus că sîntem 
de-abia la începutul procesu-

(Continuare în pag. a Hl-a)dezbată sarcinile ce revin in-
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UN ÎNFLĂCĂRAT

La primire au participat to
varășii Ștefan Andrei, secretar 
al C.C. al P.C.R., Teodor Ma
rinescu și Ghizela Va&s, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, 
Li Ho Zang, însărcinatul cu a- 
faceri a i. al R.P.D. Coreene la 
București.

Cu acest 
delegației 
tovarășului 
un mesaj de caldă prietenie, din 
partea tovarășului Kim Ir Sen, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
..Coreea,

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rîndul 
său, tovarășului Kim Ir Sen 
un salut călduros, împreună cu 
urările de succes deplin în ope
ra de construcție a socialismu
lui, în lupta pentru reunificarea 
pașnică și independentă a pa
triei.

în cursul convorbirii a fost 
exprimată satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de strînsă colaborare și priete
nie frățească dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Re
publica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană, în interesul 
ambelor popoare, al cauzei uni
tății țărilor socialiste și a miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale.

Primirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

prilej, conducătorul 
coreene a transmis 
Nicolae Ceaușescu

LA TG. MUREȘ
SI BRAILA

Vineri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, a pri
mit delegația Oficiului belgian 
de comerț exterior și Comitetu
lui economic belgian pentru Ro
mânia, condusă de Constant 
Helssen, președintele Comite
tului belgian pentru România, 
care se află în vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au luat parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, Manea Mănescu, preșe
dintele Consiliului Economic, 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, Ni
colai Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Mihail 
Florescu, ministrul industriei 
Chimice, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini, Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor. Ion Crăciun, 
ministrul industriei ușoare, Ro
man Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț. Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Gheorghe Oprea și 
Ion Românu, consilieri ai pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Ion St. Ion, vicepreședinte ai 
Consiliului Economic, membri 
ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale economice.

Din partea belgiană au fost 
prezenți Edouard Decastiaux, 
ministrul plenipotențiar la Mi
nisterul Afacerilor Externe 
și Comerț exterior, Willy

Monfils, inspector general la 
Oficiul belgian de comerț ex
terior, precum și ceilalți mem
bri ai delegației.

A participat, de asemenea, 
Jan Adriaenssen. ambasadorul 
Belgiei la București.

In cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
evocate cu satisfacție bunele ra
porturi existente intre Româ
nia și Belgia — țări care sînt 
preocupate de asigurarea con
solidării destinderii și coopera - 
rii. relevîndu-se că aceste le
gături tradiționale creează con
diții favorabile pentru evoluția 
ascendentă a colaborării econo
mice și tehnico-științifice. A 
fost subliniată dorința comună 
de a dezvolta pe mai departe și 
diversifica relațiile economice 
mai ales prin intensificarea co
operării industriale și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.' 
Au fost relevate, în context, 
posibilitățile ample de coope
rare, inclusiv crearea de între
prinderi mixte, pe care le ofe
ră preocupările României și 
Belgiei de a-și dezvolta econo
mia si a ridica nivelul ei teh
nic. S-a exprimat convingerea 
că vizita delegației belgiene și 
discuțiile purtate au permis o 

• mai bună cunoaștere a necesi
tăților țării noastre și căilor de 
înfăptuire a cooperării, că ele 
vor duce la inițierea unor ac
țiuni concrete, contribuind ast
fel la promovarea- și adîncirea 
relațiilor bilaterale.

întrevederea a decurs într-o 
atmosferă de cordialitate.

In dezbatere: INTEGRAREA
PROFESIONALĂ A TIMARULUI

Acțiuni bine organizate
rezultate pe măsura așteptărilor

larizati devenind, în scurt timp, 
muncitori pricepuți. destoinici, 
organic integrați colectivelor în 
care-și desfășoară activitatea. In 
rîndurile ce urmează ne propu
nem a face cunoscute unele mo
dalități, cadrul organizatoric în 
care s-au desfășurat asemenea ac
țiuni la nivelul orașelor Brăila și 
Tîrgu Mureș, rezultatele obținute 
aici.

O primă constatare : cele două 
comitete orășenești U.T.C., în 
strînsă colaborare cu oficiile for
ței de muncă din orașele respec
tive — lucru fireșc avînd în ve
dere că aceste organisme sînt in
termediare între cererea și oferta 
forței de muncă, centralizează 
permanent disponibilitățile exis
tente — așadar, au trecut la re
zolvarea propriu-zisă a proble
mei după ce, în prealabil, au cu
noscut datele ce o compun, a- 
dică numărul tinerilor absolvenți 
de liceu din ultimii ani, al celor 
admiși în învațămîntul superior 
sau în școli tehnice, posibilitățile 
întreprinderilor de a-i angaja, 
condițiile, drepturile și obligați
ile ce decurg nemijlocit din a- 
cest contract.

Detaliind, vom observa că și 
la Tîrgu Mureș și la Brăila cele 
două comitete orășenești U.T.C. 
și-au întocmit un plan de lucru 
concret și amănunțit. Odată cu
noscut numărul absolvenților, 
pentru a putea discuta cu ei s-au 
format colective de activiști, cărei 
au fost apoi repartizate pe străzi,’ 
pe cartiere, acoperindu-se întrea
ga rază ; orașului. La Tîrgu Mu
reș, prin cele două cotidiene ju
dețene și la postul de radio local 
s-a anunțat deschiderea cursului 
de calificare pentru absolvenții 
de liceu, data și locul unde aceș
tia trebuie să se prezinte. De

Începînd de anul trecut, în mai 
multe orașe — centre in
dustriale ale țării — au avut 
loc acțiuni menite să facili
teze încadrarea în producție 
a unui număr cît mai mare 
de absolvenți ai liceului de

cultură generală, calificarea lor 
la locul de muncă fiind asigu
rată prin cursuri postliceale de 
scurtă durată. Dovedindu-și din 
plin oportunitatea, aceste acțiuni 
au confirmat așteptările, marea 
majoritate a tinerilor astfel șco-

PROBELE
MA TURITA ȚII

Acest posibil autoportret al 
celor de 18 ani se conturează pe 
baza unor întrebări nu lipsite de 
dificultate. S-a putut observa 
chiar de la întîia întrebare pe 
temeiul căreia s-a constituit pri
ma fișă a autoportretului. Acea 
primă fișă presupunea o viziu
ne de ansamblu asupra lor. ca 
parte a generației. începînd cu 
cea de-a doua întrebare, încer
căm să explorăm zonei mai a- 
dînci ale vîrstei; tot ce vom afla 
va confirma sau va infirma 
precierea lor de ansamblu 
ceea ce-i privește.

personale în stare să afecteze 
maturizarea.

Exemplificăm.

a- 
în

Da *)
• Mă consider matur și pot 

interveni în evoluția mea vii
toare întrucît am o mare putere 
de muncă, voință și curaj. (20 
răspunsuri).

• Am maturitatea vîrstei. In 
ceea ce privește viitorul, mă bi
zui pe perseverență, hărnicie, 
seriozitate. (18 răspunsuri).

• Din moment ce mi-am ales 
profesia, înseamnă că am dat

IT. Vă considerați matur _
vîrsta aceasta, capabil să răs
pundeți de evoluția dv. vii
toare ?

u LUCREȚIA LUSTIG. 
MARIETA VIDRAȘCU NICOLAE ADAM

După conținutul lor, răspunsu
rile celor 186 de subiecți antre
nați la ancheta ziarului se stra
tifică în trei categorii mai dis
tincte : .,Da“, ,,Nu“, „Nu pot a- 
i’irnia cu certitudine4’. £rin nu
anțe, prin sublinieri, unele răs
punsuri se află la hotarul din
tre aceste categorii. Poate și din 
cauză că întrebarea nu cerea să 
se răspundă prin .da" sau ,.nu“ 
ci să se precizeze calitățile per
sonale care certifică maturita
tea, capacitatea de a acționa a- 
supra propriei evoluții. După 
caz, se cerea și numirea cauze
lor care au întîrziat maturiza
rea, precum și a unor defecte

(Continuare în pag. a ll-a) (Continuare în pag. a ll-a)

TIPOLOGIE
de A. I. ZÂINESCU

A

ÎNDEMN
LA tMBOEĂTIREA CREAȚIEI

TEHNICE ROMANEȘTI
Intr-un moment al expunerii 

sale la Conferința pe țară a in
ginerilor și tehnicienilor, adre- 
sîndu-se tinerilor, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, le oferea ca 
exemplu prestigioasa persona
litate a savantului Henri Coan- 
dă, prezent în sală, a altor sa- 
vanți și oameni de știință ro
mâni care deși la o vîrstă înain
tată dovedesc o inepuizabilă 
tinerețe și vitalitate în activita-

tea lor creatoare, pusă în sluj
ba științei și tehnicii, a dezvoltă
rii patriei noastre socialiste. Nu 
era, mi-am dat și ne-am dat 
seama noi cei din sală, toți cei 
ce am ascultat cuvîntarea’ se
cretarului general al partidului, 
un exemplu întîmplător. 
ducerea 
întregul 
prețuire 
își aduc 
aport ia

Con- 
partidului și statului, 

popor, acordă o mare 
celor ce și-au adus și 
în continuare prețiosul 
perfecționarea și mo-

dernizarea industriei noastre so
cialiste, la creșterea prestigiului 
științei și tehnicii românești 
peste hotare și tinerilor nu li 
se pot oferi mai exemplare pil
de de pasiune și abnegație crea
toare decît numele celor care 
rămîn pentru ei un model de

ROMULUS LAL

(Continuare în pag. a IV-a)

Formidabilă această viată aparent solitară, indiferentă, a 
măștilor! Se vede că cei ce le confecționează sînt, neîn
doielnic, niște fini psihologi. întocmai ca și cei ce le co
lecționează. Am nimerit din întîmplare, odată, într-un 
astfel de atelier, spațiu vidat parcă, mobilat numai cu 
măști. Era ca și cum o lume de miriapozi, fantastică, îți 
năvălea dintr-o dată-n auz, și-ți intra prin simțuri și pori 
un foșnet sec, uscat ca al frunzelor, toamna, un clipocit rar 
de pleoape ce se închid și deschid din reflex. Erau acolo 
măști groase de carton, impenetrabile, grave, silențioase, 
olimpiene, deținătoare parcă de adevăruri înalte, funda
mentale, inaccesibile altora și mai erau și măști cameleo- 
nice, hîrtia lua culoarea și temperatura aerului, a ochilor 
peste care se lipea ; măști nervoase și reci, sarcastice, 
blînde, măști de o zi sau de-o viață, impersonale, măști 
în tranzit de caractere sau deja fixate, triste sau vesele, 
conjuncturi de o clipă, severe și tainice efemeride, fizio
logii si anatomii rare, spectrul ciudat, incredibil aproape, 
al universului numit om.

N-ar fi de luat în seamă toată această complexă tipo
logie a măștilor dacă, prin insolitul ei, ar face aoar obiec
tivul strict al unei galerii de artă fantastică. în spatele 
măștilor sau chiar prin vinele lor reci de hîrtie foșnesc 
însă măruntele lumi rudimentare, înșelătoare, însațioase si 
tentaculare ale unui mod de a fi, în ultimă instanță, pre
car. A fi altfel decît ești — iată problema și, în cazurile 
maladive, insalubre pe plan social, aceasta este și soluția.

Transpirația îi dă omului o strălucire perfect umană* — 
sună, parcă, un vechi dicton, dar cine poate spune că nu 
există și o mască a transpirației, un fel de glandă coman
dată a acesteia, cunoscută și stăpînită după cele mai per
fecte legi fiziologice ? 1 Transpirația în muncă naște cel 
mai adesea și inspirația dar există de asemenea și o mască

(Continuare în pag. a ll-a cy
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TELEGRAME ÎNCHEIEREA UICRĂRILOR Convorbiri economice „CUPA DAVIS"

GIOVANNI LEONE, președintele Republicii Italiene a trimis 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă:

Deosebit de sensibil la condoleanțele pe care ați binevoit 
să mi le transmiteți cu ocazia catastrofei aeriene care a avut 
loc în vecinătatea orașului Palermo, doresc să vă exprim, dom
nule președinte, cele mai vii mulțumiri 
neavoastră de solidaritate.

pentru gestul dum-

președintelui Consi- 
România, NICOLAE

REGELE OLAV al Norvegiei a trimis 
liului de Stat al Republicii Socialiste 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți sincerele mele mulțumiri pentru felicitările 
și bunele urări pe care ați binevoit a mi le adresa cu ocazia 
zilei naționale a Norvegiei.

CRONICA
U. T. C.

Ieri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Varșovia, 
delegația Uniunii Tineretului 
Comunist formată din tova
rășii Vladimir Galin, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., Marin Voinea, preșe
dintele consiliului tineret- 
muncitoresc de > Comitetul 
municipal • București al 
U.T.C., și Ilie Ursu, secreta
rul comitetului U.T.C. de la 
Combinatul siderurgic Ga
lați, care a efectuat o vizită 
în R.P. Polonă Ia invitația 
Comitetului Polonez de Coo
perare al Organizațiilor de 
Tineret (O.O.O.M.).

în Editura politică a apărut:
„CURS DE SOCIALISM 

ȘTIINȚIFIC"

Elaborat de catedra de 
Socialism științific a Insti
tutului politehnic din Bucu
rești, cursul pune la înde- 
mîna studenților 
și a unor largi 
cititori — un util 
de lucru, menit să 
cunoașterea și 
proceselor și *_________
social-politice proprii lumii 
contemporane. O mare parte 
din sumarul cursului este 
consacrată problemelor revo
luției socialiste, procesului 
revoluționar în România, po
liticii marxist-leniniste, crea
toare, interne și externe, a 
Partidului Comunist Român.

— precum 
cercuri de 
instrument 
înlesnească 
înțelegerea 

fenomenelor

CONGRESW.III DE STOMATOLOGIE
Prestigioasa manifestare știin

țifică desfășurată sub înaltul 
patronaj al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat, manifestare reu
nind cel de-al VII-lea Congres 
internațional de stomatologie, al 
VII-lea Congres român de sto
matologie și a IlI-a Reuniune a 
medicilor stomatologi din țările 
balcanice, s-a încheiat vineri la 
București.

în încheierea lucrărilor, a fost 
adresată președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România. NICOLAE 
CEAUȘESCU, o telegramă, în 
care se spune : „Noi, participan
ții la al VII-lea Congres Interna
țional de Stomatologie, al VII- 
lea Congres Român de Stoma
tologie și a IlI-a Reuniune a me
dicilor stomatologi din țările 
Balcanice, ne manifestăm pro
funda recunoștință pentru că ați 
binevoit să onorați cu înaltul 
Dv. patronaj această reuniune 
științifică, apreciind în mod deo
sebit interesul pe, care statul ro
mân și Dv. personal le acordați 
dezvoltării multilaterale a știin
țelor puse în slujba creșterii bu
nei stări a întregului popor.

Asociația stomatologică inter
națională și Uniunea Medicală 
Balcanică vă exprimă respec
tuoase mulțumiri pentru ospita-

litatea cu care au fost înconju
rați participanții străini, iar de
legații la Congres care reprezin
tă masa medicilor stomatologi 
din toate județele țării, vă asi
gură de atașamentul și devota
mentul lor nețărmurit și se an
gajează să lupte neobosit alături 
de întregul corp medical penthi 
apărarea stării de sănătate a 
poporului român".

GRUP
DE EXCURSIONIȘTI

ROMÂNI A PLECAT
IH R.P. CHINEZA

a
de

romano - japoneze ROMANIA

LUCRĂRILE SESIUNII 
ȘTIINȚIFICE A ACADEMIEI DE

• VINERI LA AMIAZA 
plecat spre Pekin un grup 
turiști români, format din acti
viști de partid și de stat, lucră
tori în domeniile economiei, în- 
vățămîntului, culturii și presei, 
condus de Gheorghe Găvăruș, 
instructor al C.C. al P.C.R., care 
va face o vizită in R. P. Chineză.

La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, grupul de turiști români 
a fost salutat de Traian Lupu, 
secretar general în Ministerul 
Turismului, de activiști de 
partid.

A fost de față Van Țen-iuan, 
consilier al Ambasadei R. P. 
Chineze la București.

Vineri la amiază, la Palatul 
Consiliului de Miniștri, Ilie Ver- 
aeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, au continuat convorbi
rile cu membri ai delegației e- 
conomice japoneze, condusă de 
Masashi Isano, vicepreședinte al 
Corpului de consilieri ai Fede
rației organizațiilor economice 
din Japonia — Keidanren, pre
ședintele grupului industrial 
„Kawasaki Heavy Industries".

★
La Palatul Consiliului de Mi

niștri a avut loc, vineri la a- 
miază, semnarea unui Protocol 
între Camera de Comerț a 
Republicii Socialiste România, 
Federația organizațiilor econo
mice din Japonia — Keidanren 
și Asociația japoneză pentru 
promovarea eomerțului cu țări
le socialiste.

Documentul a fost semnat, din 
partea română, de Roman Mol
dovan, președintele Camerei de 
Comerț, iar din partea japoneză 
de Masashi Isano, conducătorul 
delegației economice japoneze, 
vicepreședinte al Corpului de 
consilieri ai Federației organiza
țiilor economice — Keidanren, 
președintele grupului industrial 
„Kawasaki Heavy Industries".

La ceremonia semnării au par
ticipat Ilie Verdeț, prim-vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
miniștri, reprezentanți ei con
ducerii unor organe econo
mice centrale și alte persoane o- 
ficiale.

Din partea japoneză au fost 
prezenți Teruyoshi Tasaka, vice
președinte și director la firma

„Nippon Steel Dorp", șl Toshio 
Ishizuka, director la Asociația 
japoneză pentru promovarea co
merțului cu țările socialiste.

Au fost, de asemenea, pre
zenți Yoshito Shimoda, ambasa- 

' dorul Japoniei la București, și 
membri ai ambasadei.

♦
Vineri seara a părăsit Capitala 

delegația economică japoneză, 
condusă de Masashi Isano, vice
președinte al corpului de consi
lieri ai Federației organizațiilor 
economice din Japonia-Keidan- 
ren, președintele grupului indus
trial „Kawasaki Heavy Indus
tries", care a făcut o vizită în 
țara noastră.

a VINERI dupA-amiazA, 
tovarășul Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi- . 
niștri, ministrul comerțului exte
rior, a primit ne A. G. Bakhtiar, 
-jubsecretar do stat pentru in
dustrie ia Ministerul Economiei 
din Iran, conducătorul delegației, 
eare face o vizită în țara noastră 
cu prilejul lucrărilor sesiunii 
Subcomisiei mixte româno-ira- 
niene de colaborare economică și 
tehnico-științifică în domeniul 
construcțiilor de mașini.

IRAN 3 0

...Și s-a jucat
și partida
Obișnuiții amatori de tenis au 

fost și eri prezenți în■ tribunele 
deocamdată încăpătoare ale are
nei „Progresul" (tare sînt cu
rios, cum va putea găzdui acest 
teren o eventuală finală a „Cu
pei Davis"?) la disputarea parti
dei de dublu din întîlnirea Ro- 
mânia-Iran contind pentru turul 
doi, sferturile de finală, ale gru
pei întîi europene. Și se poate 
afirma că n-au făcut drumul 
inutil, pentru că, așa cum pre
vedeam în precedenta cronică, 
adversarii lui Năstase și Țiriac 
(de astă dată Shirzad Akhbari- 
Yssa Khoday) au constituit un 
partener oarecum mai incomod 
decît cei din partidele de sim
plu, reușind cîteva ghemuri 
spectaculoase, atît ca joc cit și 
ca evoluție a scorului.

Dacă, conform tradiției din 
ultimele partide, primul set 
s-a consumat repede și ca timp 
și ca rezultat (6—1 în favoarea 
perechii române), celelalte două 
s-au ju-'a* sub semnul echilibru-

încheierea convorbirilor economice

de dublu
lui mai ales după ce, conducînd 
cu 3—0, cuplul nostru a „redus 
motoarele" permițînd iranienilor 
să egaleze. Chiar dacă egalarea 
a fost „un foc de paie", înt-rucit 
setul ne-a revenit la 6—3, în jo
cul final, oaspeții, încurajați de 
ghemurile obținute anterior ati 
opus o dîrză rezistență, cedînd 
de-abia în prelungiri cu 5—7. 
Sigur nici de astă dată califica
rea n-a stat sub semnul între
bării, dar atenția trebuie con
centrată în special asupra parti
delor de dublu, altă dată punctul 
forte al echipei, care în pre
zent mai dă semne, uneori, de 
neputință.

...Și de-abia de acum încolo ne 
putem considera angajați în 
„Cupa Davis", unde ne așteaptă 
doi „pași serioși" pentru a pu
tea întâlni 
bil echipa 
rea grupei

un adversar reduta- 
Australiei, cîștigătoa- 
asiatice.
S. UNGUREANU

STIINTE SOCIALE SI
•> y 5

POLITICE
Vineri au continuat în Capi

tală lucrările sesiunii științifice 
a /Academiei de științe sociale 
și politice cu tema „Făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", organizată în cadrul 
manifestărilor care au loc în 
întâmpinarea Conferinței națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân.

In cursul dimineții au luat 
sfîrșit dezbaterile pe comisii.

Reuniți în ședință plenară, 
participanții Ia sesiune au au
diat concluziile președinților 
celor cinci comisii.

Prezentând concluziile dezba
terilor purtate în comisia I, 
Mircea Malița, membru al Pre
zidiului Academiei de științe 
sociale ' și politice, a spus : 
Semnificînd un moment creator 
în dezvoltarea gîndirii mar
xiste, conceptul de societate so
cialistă multilateral dezvolțată 
are o mare forță teoretică, fiind 
fundamental pentru dezvoltarea 
societății socialiste. Izvorît din 
experiența practică a partidului 
nostru, a drumului parcurs de 
România în mersul ei spre so
cialism și comunism, el consti
tuie o idee cu capacitate mo
bilizatoare. Este meritul parti
dului nostru, al secretarului 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
de generalizare și elaborare a 
unei teorii menite să stimuleze 
practica și să contribuie la îm
bogățirea concepției marxiste.

Prezentînd concluziile comisiei 
a Il-a, acad. Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru al Prezidiului 
Academiei de științe sociale și 
politice, a arătat că de un in
teres deosebit s-au bucurat pro
blemele creșterii eficienței eco
nomice Curba eficienței econo
mice, a spus el, se află la un 
punct de inflexiune, cînd creș
terea ponderii factorilor inten
sivi trebuie să ducă la crește
rea eficienței. în același timp 
este necesară o îmbunătățire a 
metodologiei de studiu.

S-a afirmat, de asemenea, 
necesitatea regîndirii unor no
țiuni din aparatul teoretic. Din
tre acestea s-a insistat asupra 
noțiunii de forță de producție.

Prezentînd concluziile, comisi
ei a IlI-a a sesiunii, loan Ce- 
terchi, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și poli
tice, a relevat importanța prin
cipială și practică a măsurilor 
adoptate de partid pentru pro
movarea acelor forme și meto
de de organizare și conducere 
care să corespundă necesității 
de a accelera progresul social, 
să asigure adîncirea democra
ției socialiste, atragerea mșreu 
mai largă a oamenilor muncii 
la conducerea statului. în acest 
sens, a spus vorbitorul, o pro
blemă viu discutată a fost a; 
ceea a funcționalității cadrului 
instituțional menit să 
stimularea inițiativei 
participarea activă a _ 
cetățenilor la dezbaterea și a- 
d op tarea deciziilor fundamen
tale pentru prezentul și viitorul 
societății noastre.

Formulînd concluziile asupra 
dezbaterilor comisiei a IV-a, 
Constantin Petre, membru co
respondent al Acodemiei de ști
ințe sociale și politice., a subli
niat contribuția participanților 
Ja discuții în definirea unor

în cursul dezbaterilor, vorbito
rul a subliniat necesitatea oa 
institutele Academiei de științe 
sociale și politice să acorde 
o mai mare atenție investi
gării modalităților practice de 
perfecționare a exercitării ro
lului conducător al partidu
lui, antrenînd la această ac
tivitate un larg colectiv de 
cercetători, cadre didactice, ac
tiviști de partid și de stat.

In încheierea lucrărilor sesiu
nii a luat cuvîntul Miron Con
stantinescu, președintele Acade
miei de științe sociale și politi
ce, care a arătat că referatele 
prezentate, dezbaterile vii purta
te în comisii, la care au luat 
parte un mare număr de parti
cipant, concluziile președinților 
comisiilor vor fi însumate în
tr-un volum ce. se va edita în 
întâmpinarea Conferinței Națio
nale a partidului.

Revoluționarea relațiilor de 
producție și generalizarea relați
ilor socialiste în întreaga econo
mie — a subliniat vorbitorul — 
au situat țara noastră, din punct, 
de vedere social-politic, în avan
garda umanității, alături de alte 
țări socialiste, dar prin aceasta 
nu s-a realizat decît începutul 
în edificarea noii orînduiri.

Vorbitorul a subliniat atenția 
deosebită acordată în sesiune 
problemelor adîncirii democra
ției, formării și dezvoltării con
științei socialiste în lumina in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a programului de 
educație socialistă adoptat de 
Plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie 1971.

In continuare, vorbitorul a re
levat ca un merit al sesiunii 
faptul că s-a ocupat și de unele 
probleme epistemologice. Acum 
peste un secol, Marx și Engels 
au elaborat un fond de concepte, 
categorii, noțiuni fundamentale 
care își păstrează și azi deplina 
valabilitate, formînd fondul de 
aur al științei despre societate. 
Nu se poate concepe o dezvol
tare a științelor sociale decît în 
temeiul acestui fond. Dar, dacă 
ne vom limita numai la păs
trarea și comentarea acestor 
concepte, nu vom putea cuprin- ■ 
de și înțelege în toate dimensiu
nile ei evoluția lumii contem
porane.

De aceea, sarcina noastră este 
să aprofundăm și să dezvoltăm 
conceptele fundamentale create 
de fondatorii marxism-leninis- 
mului, și, în același timp, inter 
meindu-ne pe aceste categoții să 
elaborăm noi concepte care să 
permită cunoașterea aprofundată 
a lumii de astăzi și a tendințe
lor evoluției ei viitoare. Fără a- 
ceasta ar însemna să renunțăm 
la acea funcție de mare însem
nătate a conștiinței social’e de 
proiector care luminează viito
rul.

în încheiere, președintele Aca
demiei de științe sociale și po
litice a subliniat însemnătatea 
acestei sesiuni, dedicate Confe
rinței Naționale a Partidului 
Comunist Român ca eveniment 
științific ce a însumat idei, 
puncte de vedere valabile, de o 
reală utilitate pentru înțelegerea ■ 
mai profundă, mai completă a 
temei abordate și în măsură să 
stimuleze dezvoltarea și adîn- 
cirea cercetărilor științifice în a- 
cest domeniu.

româno
Vineri dimineața s-au încheiat 

convorbirile economice româno- 
belgiene.

Din partea română, au parti
cipat : Manea Mănescu, pre
ședintele Consiliului Economic, 
Ion Pățan. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, minis
trul comerțului exterior, loan 
Avram. ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Mi
hail Florescu, ministrul indu
striei chimice, Florea Dumi
trescu, ministrul finanțelor, 
Ion Crăciun, ministrul indus
triei ușoare, Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț, 
Vasile Voloșeniuc, președintele 
Consiliului de administrație al 
Băncii Române de Comerț Ex
terior. Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Romanu, consilier, și alte 
persoane oficiale.

Din partea belgiană, au parti
cipat : Constantin Helssen, pre
ședinte al Comitetului economie 
belgian pentru România, ” 
douard- Decaetiaux, 
plenipotențiar la 
Afacerilor Externe 
merț Exterior, Willy 1 
fils, inspector general 
Oficiul belgian de comerț exte
rior, precum și ceilalați membri 
ai delegației. A participat, de 
asemenea, Jan Adriaenssen, am
basadorul Belgiei la București.

în cadrul întâlnirii de lucru, 
desfășurată într-o atmosferă de

cordialitate, s-a făcut un bilanț 
al rezultatelor convorbirilor și 
tratativelor purtate, de reprezen
tanții . firmelor belgiene la mi
nistere, centrale și întreprinderi 
de comerț exterior.

S-a apreciat că vizita delega
ției Oficiului belgian de comerț 
exterior și Comitetului economic 
belgian pentru România a fost 
deosebit de fructuoasă, în cursul 
ei identifieîndu-se noi posibili
tăți de lărgire și diversificare a 
schimburilor reciproce comer
ciale și a cooperării industriale, 
științifice, tehnice.

Vineri, a sosit în Capitală, 
Herta Kuusinen, președinta Fe
derației Democrate Internațio
nale a Femeilor, care face o vi
zită de prietenie în țara noas
tră. La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, erau prezente Suzana 
Gâdea, președinta consiliului 
Național al Femeilor, membre 
ale consiliului.

• LA PALATUL PIONIERI
LOR din București a avut loc 
vineri seara o manifestare cul- 
tural-artistică dedicată împlinirii 
a 50 de ani de la crearea Orga
nizației Unionale de Pionieri 
„V. I. Lenin“ din U.R.S.S.

La manifestare, care s-a des
fășurat sub egida Palatului Pio
nierilor și a Casei Prieteniei 
româno-sovietice din București, 
au participat pionieri români și 
sovietici, părinți ai acestora, ca
dre didactice.

Supercampionul nostru, Ilie 
Năstase a fost surprins de 
fotoreporterul Gheorghe Cucu 
intr-un schimb de „amabili
tăți" cu o admiratoare. La 
una din schimbările de teren, 
aceasta i-a aruncat o floare 
tenismanului la care, pentru

a-i răspunde, Ilie i-a „retur- 
nat" racheta. A urmat apoi 
un schimb de „obiecte" și s-a 
ajuns, astfel, la situația care 
îl prinde mai bine pe fie
care : fata cu floarea și 

Năstase cu racheta.

(Urmare din pag. I)

asigure 
maselor, 
tuturor

I
I
I
I

i
I

strategii adecvate pentru îmbo- I 
gătirea conștiinței sociale reale | 
și a personalității.

Conceptele principale în ju
rul cărora s-au desfășurat dis
cuțiile — personalitatea multi
lateral dezvoltată, conștiință so
cială economică, politică, juri
dică, conștiință posibilă, reală 
ș.a. — se înfățișează ca ele
mente integrate ale strategiei 
cunoașterii proceselor de con
știință.

Dezbaterile din cadrul corni- . 
si ei a V-a, a arătat Valter Ro- I 
man, membru al Prezidiului A- I 
cademiei de științe sociale și 
politice, au abordat o multitu
dine de probleme legate de ana
liza științifică a modalităților 
de realizare a rolului conducă
tor al partidului în țara noas
tră. în mod deosebit au fost 
analizate aspectele : rolul știin
ței în făurirea societății socia- l 
liste necesitatea elaborării ști- I 
inței conducerii în condițiile ță
rii noastre, problema dezvoltă- . 
rii democrației socialiste. Refe- I 
rindu-se la propunerile făcute I

I
I
I

I
I

primul semn de maturitate și, 
evident, m-am gîndit ce se va 
întîmpla cu mine și cum am 
să-mi folosesc posibilitățile. (15 
răspunsuri)

• Școala ne-a format o con
știință. ne-a condus spre un 
ideal, ne-a învățat să nu dezar
măm. (14 răspunsuri)

• Cînd spun „da" înseamnă 
că mă voi baza pe cunoștințe, 
pe care ie voi asocia curajului, 
optimismului, cinstei. (11 răspun
suri)

• Dacă a fi matur înseamnă a 
ști ce drum urmezi în viață, a- 
tunci sînt matur. (7 răspunsuri)

• Sînt matur pentru că pot 
să disting ceea ce e bine și ceea 
ce e rău : acest discernămînt va 
sta și la baza evoluției mele vi
itoare. (7 răspunsuri)

• Știu 
majoră și 
nesc orice 
suri)

• Viața 
tea de organizație ne-au matu
rizat, și într-o anumită măsu
ră, ne-au învățat ce înseamnă 
să învingi greutățile (2 răspun
suri).

• Conștiinciozitatea șî spiritul 
de răspundere sînt semne ale 
maturizării noastre ; tot ele vor 
sta Ia baza evoluției noastre vi
itoare. (2 răspunsuri)

• Bineînțeles. Există calități 
pe care ne putem baza în evo
luția viitoare : perseverența. în
crederea în ideal, încrederea în 
propriile posibilități, puterea de 
a le evalua în mod just. (1 răs
puns)

• Sînt capabil să-mi impun 
îd orice situații o anumită con
duită și îmi place să muncesc. 
Este temelia pe care mă dezvolt 
de aici înainte (1 răspuns)

• Faptul că întotdeauna aleg 
drumul drept ca mod de acțiune, 
că sînt entuziast și vreau să mă

despre mine că sînt 
capabilă să îndepli- 

sarcină. (3 răspun-

de școală și activita-

E- 
ministiru 

Ministerul 
și Co- 

Mon- 
1 la

Adunarea generală a Academiei

de Științe sociale și politice
în cursul după-amiezii de vi

neri s-a deschis la Muzeul de 
istorie a Republicii Socialiste 
România, adunarea generală a 
Academiei de Științe sociale și 
politice.

La ședința de deschidere au 
luat parte tovarășii Janos Fa- 
zekas. membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidu-. 
lui Comunist Român, președinte 
al Consiliului de conducere, 
rector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu", Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al Comite
tului Central al Partidului Co
munist ■ Român, președintele

Academiei de Științe sociale și 
politice, Ion Iliescu, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, se
cretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., precum și 
membri și membri corespon
denți ai Academiei de Științe 
sociale și politice, conducători 
de ministere și alte instituții 
centrale, cadre didactice din 
învățămîntul superior, cercetă
tori științifici din întreaga țară, 
activiști de partid și de stat.

Președintele Academiei, Mi
ron Constantinescu, a prezentat 
Raportul Prezidiului Academiei 
de Științe sociale și politice 
a Republicii Socialiste România.

Lucrările adunării generale 
continuă.

(Agerpres)

din jur 
de ma-

realizez în folosul celor 
este, cred eu, o dovadă 
turitate. (1 răspuns).

• O dovadă că sînt
mi-am propus țeluri rezonabile, 
pe care să le pot îndeplini. (1 
răspuns)
Nu pot afirma cu certitudine •♦)

• Nu știu, părinții mă ajută 
să-mi formez viitorul, dar poate 
dacă aș fi pus în situația de a 
mă descurca singur, aș reuși s-o 
fac. (12 răspunsuri):

• Doar într-o oarecare mă
sură, deoarece răspunderile de 
pînă acum au fost mici, nu m-au 
pus la încercare. (8 răspunsuri)

• Nu am confirmat încă al- 
maturitatea mea întrucît 
acum n-am trecut prin 
unor probe decisive. (5

tora 
pînă 
fața

în momentul integrării noastre 
sociale. (1 răspuns)

matur î
• Mă consider matur 70 Ia

sută, nu sută Ia sută cum ar fi
normal după 12 ani de școală.
(1 răspuns).

• Mă aflu în plin proces de

se
maturizare. (1 răspuns)

Nu ♦**)
• întîrzierea maturizării 

datorează faptului că familia a 
preluat asupra ei totul. îneît nu 
știu cum ne vom descurca sin
guri mai departe. (16 răspunsuri)

• Nu cred că pot afirma acest 
lucru fiindcă pînă acum m-a in
teresat strict învățătura. E sin
gura experiență cîștigată. (10 
răspunsuri).
• N-am capacitatea de a de

cide. de a lua hotărîri. Pînă a- 
cum au hotărît alții pentru 
mine. (8 răspunsuri)

ACȚIUNI
(Urmare din pag. [)

menționat că, în ambele orașe, a- 
ceastă primă acțiune a avut în 
vedere tinerele absolvente. Co
lectivele amintite au discutat cu 
viitoarele muncitoare despre 
perspectivele fiecărei meserii, do
meniul în care se exercită, con
dițiile în eare se profesează, a- 
vantajele materiale și morale pe 
care Ie implică, în general discu
țiile din această fază avînd un 
caracter de informare, de pre
zentare a viitorului loc de muncă 
pentru care absolventele s-ar fi 
decis să opteze. Drept urmare a 
acestui dialog, la începutul lunii 
august, la două întreprinderi din 
Tîrgu Mureș — „Metalocasnica" 
și „Electro-Mureș“ — s-au pre
zentat cîteva sute de absolvente. 
Acestea au susținut un test pre
liminar pentru a se evidenția 
aptitudinile și înclinațiile candi
datelor, meseriile pentru care s-a 
recurs la testare fiind cea de 
strungar, frezor și, respectiv, 
montator la mașini de calculat.

In cadrul acestei rubrici, am 
mai adus în discuție faptul că, 
gradul de automatizare al indus
triei noastre crește de la un an 
la altul muncitorul transformîn- 
du-se într-un specialist cu 
profunde și temeinice cunoș
tințe profesionale posibile, în
să, numai în cadrul unei în
tinse culturi generale și de 
specialitate. Am făcut această 
paranteză pentru a vedea că, 
așa cum practica o dovedește, 
meseria de strungar sau de frezor 
presupune, acum, tocmai o ase-

Așa s-au constituit opiniile 
elevilor despre ei vizavi 
de o întrebare. purtând 

nota ei de gravitate. Observînd 
că predomină afirmativul „da, 
sînt matur", cu toate implicați
ile lui, poate n-ar mai trebui in
sistat. In fond, e de așteptat ca 
la 18 ani elevii să aibă justifi
cări pentru maturizarea de 
acum. Dar faptul că predomi
nă afirmativul nu înseamnă 
încă totul. Și nu înseamnă pen
tru că, așa cum s-a detașat din 
răspunsuri, el are un ton de
clarativ.

întrebarea nu era simplă, ea 
obliga nu numai la confirmarea 
maturității la această vîrstă și 
a capacității de determinare a 
evoluției viitoare, ci cerea să fie 
dezvăluite și calități indivi
duale care certifică maturizarea.

• •

Probele malarităiii
răspunsuri)

• Maturitate poate am, dar nu 
pot afirma că sînt în stare să 
răspund singur de evoluția mea 
viitoare. (3 răspunsuri)

© Sînt echilibrat și am o anu
mită capacitate de a mă des
curca, dar nu știu dacă asta în
seamnă maturitate. (1 răspuns).

o Eu spun că sînt matur, dar 
e un da subiectiv. Proba dată în 
școală, nu e totuna cu_ ceea ce 
va fi proba vieții. (1 răspuns)

• Ne vom completa maturita
tea o dată cu cîștigarea expe
rienței de viață. (1 răspuns).

• Greu de afirmat că matu
rizarea este completă. Există 
niște trăsături care reflectă pre
zența ei : faptul că știi ce vrei, 
că ești hotărît să realizezi ceea 
ce vrei. (1 răspuns)

• Maturitatea se va verifica

• Nu pot preciza cum mă voi 
descurca în viitor deoarece nu 
știu ce-mi va rezerva el și, pro
babil, asta înseamnă lipsă de 
maturitate. (2 răspunsuri)

• îmi pare rău că la 18 ani 
nu pot să mă declar matur și 
răspunzător pentru ceea ce voi 
fi în viitor, (1 răspuns).

• în momentul de față nu pot 
lua singur o decizie, oscilez, îmi 
schimb părerile. (1 răspuns)

• Deocamdată universul meu 
e izolat la clasă. Nu am hotărîri 
ferme, mă las 
încă nu 
puns)

• Nu 
deci nu 
puns)

• N-am încredere în mine, 
n-am curaj să-mi propun ceva 
deosebit, mă las dus de curent. 
(1 răspuns)

După cum îl invita pe elev

_ ___ influențat, dar 
mă deranjează. (1 răs

mă cunosc îndeajuns, 
pot răspunde. (1 răs-

După cum îl invita pe elev să 
se gîndească și cum va acționa 
de aici înainte în sensul evolu
ției sale. Proba aceasta n-a fost 
trecută . decît în foarte puține 
cazuri. Din nou se confirmă că 
elevul e lăsat să traverseze anii 
de școală fără a fi „deranjat" 
cu prea multe întrebări dificile 
și decisive Iar el, fără un im
bold dinafară, nu și le pune sin
gur.

Dincolo de observația de mal 
sus. trebuie reținut un lucru 
îmbucurător : elevii cred despre 
ei că dețin semne ale maturită
ții și calității esențiale — spirit 
de răspundere, conștiința că 
slujesc un ideal nobil, voință, 
perseverență, curaj, optimism, 
cinste, alături de o bună pregă
tire școlară Cu această zestre 
se duc mai departe și-și propun 
s-o utilizeze, chiar dacă nu știu 
încă cum o vor face concret. De

BINE ORGANIZATE
menea condiție. Calificarea la 
locul de muncă a durat șase luni 
cele aproape 250 de tinere mun
citoare beneficiind în această pe
rioadă de asistența celor mai 
competenți muncitori, maiștri 
și ingineri din cele două u- 
nități. După terminarea aces
tui curs la „Metalocasrfica" 
ș-a întocmit un studiu pri
vind gradul de acomodare al ti
nerelor cu normele de etică profe
sională, randamentul pe care îl 
dau în producție, problemele care 
s-au ivit pe parcurs. Concluziile 
au fost de natură să întreacă și 
cele mai optimiste așteptări, ab
solventele de liceu integrîndu-se 
organic în viața de zi cu zi a 
fabricii, realizîndu-și și chiar de- 
pășindu-și normele într-un timp 
record de la data cînd au făcut 
„cunoștință" cu meseria.

In linii mari la fel s-au petre
cut lucrurile și la Brăila, cu ace
leași bune rezultate. Deși aici nu 
s-a întocmit un studiu ca la Tîr- 
gu Mureș, conducerile celor două 
întreprinderi — fabrica de con
fecții și combinatul pentru fibre 
artificiale — sînt pe deplin sa
tisfăcute de modul cum își fac 
datopa tinerele muncitoare, de 
gradul sporit de cunoștințe pro
fesionale la care au ajuns într-un 
termen redus față de cel acceptat 
ca fiind necesar altor categorii de 
tineri calificați în condiții simi
lare. Ce s-a făcut la Brăila în 
plus a fost organizarea unei în- 
tîlniri a tinerelor cu reprezentan
ții celor două întreprinderi* ai or
ganizației de tineret într-un ca
dru organizat unde li s-a vorbit

viitoarelor muncitoare despre 
profilul unităților, condițiile de 
lucru, gradul de automatizare al 
utilajelor, despre perspectivele 
pe care le au despre, și asta tre-‘ 
buie subliniat, locul pe care îl 
ocupă în societate un muncitor, 
despre climatul sănătos, tonic în 
care vor activa. Discuțiile pe 
care le-am purtat cu unele din 
proaspetele muncitoare calificate 
au învederat tocmai robustețea 
acestui mediu, tăria de caracter 
a celor cu care au venit în con
tact, faptul că existența lor a 
cîștigat în „greutate", a căpătat 
noi dimensiuni și înțelesuri.

Fără a ne grăbi să tragem con
cluzii definitive privind cadrul 
de desfășurare al unor asemenea 
acțiuni, modalitățile la care să se 
recurgă cu precădere, cîteva 
constatări se impun, putând de
veni repere prin însăși puterea 
exemplului care le-a generat :

- integrarea în producție 
absolvenților liceului de 

antrenează 
o seamă

MERIDIAN
• PESTE 40 000 DE SPEC- 

TATORI?au asistat la meciul 
amical de fotbal dintre echi
pele Dinamo București și 
Olympiakos Pireu. Victoria a 
revenit fotbaliștilor greci cu 
scorul de 3—0 (1—0).

ce n-o știu ? Și asta se poate 
discuta. Dar atunci ajungem, 
mai ales, la răspunsurile incer
te și la cele care se ordonează 
sub „Nu".

Nu sînt categorii de ignorat 
nici prin număr, nici prin ceea 
ce afirmă. Au avut franchețea 
să spună fie că n-au conturată 
maturitatea pentru respectiva 
vîrstă, în toate elementele ei, 
fie că n-o au deloc (e un semn 
bun că știu asta despre ei !). A- 
cuză drept cauze, excesiva gri
jă părintească, care i-a ferit de 
întîlnirea directă cu greutățile, 
lipsa altei experiențe de viață 
decît cea furnizată de clasă, mic
șorarea universului de răspun
deri numai la învățătură, neso- 
licitarea directă pentru a lua 
hotărîri în ceea ce-i privește. 
Credem că au dreptate, fără a-i 
disculpa, a-i aproba, ori a-i 
scoate totalmente din cauză. 
Pentru că, la urma urmelor, la 
vîrstă aceasta nu trebuie să 
aștepți numai intervenția din 
afară pentru dobîndirea matu
rizării. Să nu punem însă punct 
aici. Pentru că urmează între
barea, pe care, din nou, o pro
punem și cititorului de această 
vîrstă •

III. V-ați gîndit la 
lele dificultăți pe care 
întîlni în următoarea 
vieții dv ?

1. Dacă da, care ar 
acestea și cum sînteți 
6ă le învingeți.

2. Dacă nu v-ați gîndit se da
torează faptului că pînă acum 
n-ați întâmpinat dificultăți ori 
ați fost ferit de ele de către cei 
din jur.

*, întrucît subiecții au
formulat ideile într-o mani
eră personală, la grupările 
alcătuite am transcris răs
punsurile reprezentative pen
tru problema exprimată, iar 
suma lor a fost făcută ținîn- 
du-se seama de prezența u- 
nei anumite idei în răspuns.

eventua
le puteți 
etapă a
putea fi 
pregătit

I
I
I
I

I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a 
cultură generală 
familiile acestora, 
de foruri, organisme de stat 
și obștești, instituții, dar, în 
același timp, trebuie să consti
tuie una din preocupările perma
nente ale organizației de tineret, 
chemată să îndrume și să călă
uzească primii pași ai acestor ti
neri spre activitatea productivă;

— modul în care cele două co
mitete orășenești U.T.C. au rezol
vat „recensămîntul" absolvenților 
ni se pare a fi utilizabil cu mari 
șanse de operativitate cum, de 
asemenea, colaborarea cu oficiile 
forțelor de muncă trebuie în
cepută din primul moment.

— tinerilor trebuie să li se 
explice cu franchețe ce perspec
tive au, la ce anume mașini vor 
lucra, ce obligații profesionale 
presupune îndeplinirea sarcinilor 
de producție, în sfîrșit, să li se 
vorbească despre etica profesio
nală, despre conduita lor în ge
neral.

Sînt cîteva din reperele eviden
țiate în desfășurarea acestei’ ac
țiuni la Tg. Mureș și Brăila și 
care se recomandă tocmai prin 
consistența lor.

• TRAGEREA LA SORȚI 
a grupelor turneului final de 
fotbal al Jocurilor Olimpice 
de la Munchen va avea loc 
la 11 iunie. La turneu vor lua 
parte 16 echipe Pe de altă 
parte s-a hotărît ca, in caz 
de egalitate, la sfîrșitul me
ciurilor care trebuie să deci
dă pe învingător sau pe j 
ocupantele locurilor 3—4, nu 
va exista o departajare prin 
tragere la sorți sau lovituri ■ 
de penalty putîndu-se acorda ' 
eventual cite două medalii de 
aur sau de bronz.
• DUPĂ TREI TURE, în 

campionatul european fero- j 
viar de șah pe echipe (tur
neul se desfășoară la Varna), 
în clasament conduc : Bulga
ria și Polonia cu cite 43,5 
puncte, urmate de R D. Ger
mană 33,5 (1), Iugoslavia 31,5 
puncte (2), U.R.S.S. 30 punc
te (5), România 28,5 punc
te (3).
• DISPUTATA TIMP DE

TREI ZILE la Bangalore, în
tîlnirea de tenis dintre echi
pele Australiei și Indiei pen
tru finala zonei asiatice a 
„Cupei Davis" s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 în favoarea 
oaspeților. în ultimele două 
partide de simplu. Colin 
Dibley I-a învins cu 7—5, 
4—6. 6—3, 6—2 pe Vijay
Amrithraj, iar Ross “ 
dispus cu 6—1, 8—6, 
Anand Amrithraj.

Case a 
7—5 de

unui• CU PRILEJUL 
concurs atletic desfășurat pe 
stadionul „Lenin" din Mosco
va. sportivul sovietic Vladi
mir Abramov a cîștigat pro
ba de săritură în înălțime cu 
2,21 m. Rezultatul lui Abra
mov, obținut în stilul „Fos
bury", reprezintă cea mai 
bună performanță europeană 
a sezonului realizată într-un 
concurs disputat în aer liber.

TIPOLOGIE
4 (Urmare din pag. I)

acesteia din urmă pe care unii și-o compun cu suavâa acesteia din urma pe care unu și-o compun cu suavâ 
sinceritate. Astfel îneît apar și inspirați și transpirînd. îl vezi 
pe insul din spatele biroului sâu lucios, stâpînit de un aer 
atît de grav și preocupat îneît abia îndrăznești să-fi ridici 
privirea. Te duci la el cu o problemă care nu suferă amî- 
nare și el îți răspunde da, ser mai vedem, sâ ne gîndim. 
Și îl lași și el rămîne acolo, vâzînd și gîndindu-se. Masca 
sa îl recompune prin aer din rudimente de gînd și oste
neală. Dar masca sa îl ascunde, îl apără, îl face invizibil 
în eforturi fiindcă de fapt invizibil este. Adică nul.

Răsare soarele, cîteodată, de-a dreptul într-o masca. Și 
atunci hîrtia aceea subțire, ușor ceruitâ, se topește lâsînd 
brusc, pentru spectacolul inedit al ochilor, fața aceea ade
vărată a lenei și incompetenței vopsite pînă atunci în culori 
de lu.cru. Ca o frîngere de linii, adînciturile din obraz încep 
să tremure convulsiv. Masca pînă atunci îi insufla un curaj 
absolut. Spaima acum îl cicatrizează. Insul trăit și purtat 
de conjunctură, pe valurile subțiri ale nepotismului sau ale 
unei erori de moment în procesul de selectare și promo
vare a cadrelor coboară de pe piedestal cu alură de mar- 
Hr. Ceea ce regretă, e faptul că nu și-a confecționat o 
mască și mai puternică. încă o eroare desigur, și aceasta 
ține ae calculul interesului îngust, mărginit, fiindcă mai 
devreme sau mai tîrziu, relațiile sociale — care într-o 
zona a liniștii se perfecționează și întăresc — aruncă la 
mal, una după alta, tot felul de măști. întocmai ca pe un 
țărm, cînd marea azvîrle-n nisip grămezi grele de cochilii, 
eliberîndu-se de greutatea lor subterană.

I
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pae,. I) 

lui de modernizare a indus
triei noastre socialiste cores
punzător cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice mondiale.

Toate realizările înfăptuite 
în anii construcției socialiste 
sînt rodul politicii marxist- 
leniniste a Partidului Comu
nist, al muncii eroice a clasei 
muncitoare, țărănimii, a tutu
ror oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, 
care aplică cu 'fermitate și 
elan în viață programul ela
borat de partid — de înflorire 
a țării, de ridicare a bunăstă
rii tuturor celor ce muncesc. 
(Aplauze puternice).

In procesul industrializării, 
clasa muncitoare și-a dovedit 
din plin energia revoluționară, 
spiritul de sacrificiu, talentul 
și capacitatea creatoare : din 
rîndurile ei s-au ridicat zeci 
de mii de inovatori și inven
tatori, precum și nenumărate 
cadre de specialiști în multe 
domenii tehnice.

O dată cu dezvoltarea nu
merică și ridicarea nivelului 
tehnic și profesional al clasei 
muncitoare, partidul a acor
dat o atenție deosebită dez
voltării învățămîntului tehnic, 
formării cadrelor de specia
liști, de ingineri și tehnicieni 
în toate domeniile activității 
industriale. Se poate spune că 
în acești ani a fost creată o 
puternică intelectualitate teh
nică nouă, care, împreună cu 
specialiștii mai vîrstnici, și-a 
pus întreaga capacitate și pu
tere de muncă în slujba edi
ficării societății socialiste în 
România. (Aplauze puternice, 
prelungite). Astăzi, numărul 
inginerilor este de circa 12 ori 
mai mare decît în 1944 ; în 
întreprinderi, pe șantierele de 
construcții, în unitățile din a- 
gricultură, în activitatea de 
cercetare și proiectare lucrea
ză circa 120 000 ingineri și 
peste 160 000 tehnicieni. Inte
lectualitatea tehnică, lărgin- 
du-și continuu rîndurile cu noi 
elemente din rîndul clasei 
muncitoare, contopîndu-se cu 
aceasta în muncă. în creația 
tehnică, a adus o contribuție 
de seamă la rezolvarea pro
blemelor complexe puse de 
dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, la înfăp
tuirea programului general de 
edificare a socialismului în 
România. :

Doresc ca de la această tri
bună să adresez cele mai cal
de mulțumiri și felicitări cla
sei muncitoare — creatoarea 
industriei noi, socialiste din 
România — puternicului nos
tru detașament de cadre teh- 
nico-inginerești care, împreu
nă și în strînsă unitate și co
laborare cu ceilalți oameni ai 
muncii, dau viață politicii par
tidului, asigură mersul ferm 
înainte al țării pe drumul fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în Româ
nia. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Dragi tovarăși,
Poporul român a înfăptuit 

măreața operă revoluționară 
de înlocuire a orînduirii baza
te pe exploatare și asuprire cu 
noua orînduire socialistă, în 
care oamenii muncii sînt stă- 
pîni pe avuția națională, pe 
roadele muncii lor. pe pro- 
, Ui lor destin. Trăim astăzi 
lntr-o societate superioară din 
punct de vedere social și poli
tic, care asigură oamenilor 
muncii o viață demnă, posibi
litatea manifestării plenare în 
conducerea treburilor țării, în 
întreaga viață economieă-so- 
cială.

Cu toate succesele uriașe ob
ținute în anii de după elibe
rare în creșterea potențialului 
material al țării, din punct de 
vedere al dezvoltării economi
ce între România și țările a- 
vansate ale lumii, inclusiv u- 
nele țări socialiste mai dez
voltate, există încă un decalaj 
însemnat. Realitatea social-e- 
conomică obiectivă — nivelul 
venitului național pe cap de 
locuitor, ponderea populației 
agrare în totalul populației, 
precum și alți indicatori eco
nomici — demonstrează că 
mai avem încă un drum lung 
de parcurs pentru a lichida 
starea de înapoiere de la care 
am pornit, pentru a ajunge la 
nivelul țărilor dezvoltate : de 
aceea trebuie să spunem des
chis că România continuă să 
fie o țară în curs de dezvol
tare.

Pentru lichidarea acestui 
decalaj, pentru apropierea cît 
mai grabnică de nivelul țări
lor avansate din punct de ve
dere economic. Congresul al 
X-lea a pus în fața întregului 
popor sarcina intensificării e- 
forturilor pentru dezvoltarea 
bazei tehnico-materiale a so
cietății, modernizarea indus
triei și agriculturii, pentru rea
lizarea unei economii în pas 
cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii mondiale, 
pentru valorificarea la maxi
mum, la’ un nivel superior, a 
resurselor materiale și umane 
ale țării..

.Practic, lichidarea decalaju
lui care ne mai desparte de 
țările dezvoltate din punct de 
vedere economic, ridicarea 
României la nivelul țărilor 
avansate ale lumii va mai 
dura, probabil, cîteva cinci
nale — pînă în 1935—1990. 
Făurirea orînduirii socialiste, 
descătușarea energiei crea
toare a maselor eliberate de 
exploatare și participarea a- 
cestora la conducerea societă
ții. creează premisele pentru 
accelerarea dezvoltării multi
laterale a țării, pentru realiza

rea progresului rapid al forțe
lor de producție, al bazei ma
teriale a societății. A făuri so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată înseamnă tocmai a 
crea o economie avansată, o 
industrie modernă și o agri
cultură intensivă de înalt ran
dament, o știință înfloritoare 
care să asigure atît dinamiza
rea producției materiale cît și 
perfecționarea întregii socie
tăți, o instrucție publică largă, 
de un nivel ridicat — adică a 
asigura condiții care să per
mită satisfacerea plenară a 
nevoilor materiale și spiritua
le ale tuturor celor ce muncesc 
de la orașe și sate.

Avem toate condițiile ca 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea să fie nu nu
mai îndeplinit, dar chiar de
pășit, parcurgem astfel mai 
repede drumul spre lichidarea 
subdezvoltării. Depinde de noi 
toți — și în primul rind de 
clasa muncitoare —, de țără
nime, de intelectualitate, de 
toți oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, ca 
România să ajungă într-o pe
rioadă cît mai scurtă la nive
lul țărilor dezvoltate. Avem o 
bază socială nouă, socialistă, 
puterea se află în mîna po
porului ; prin noi înșine tre
buie să făurim — și vom făuri
— o societate superioară ! 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Pornind de la aceste consi
derente și cerințe, actualul 
cincinal prevede ca industria 
să se dezvolte într-un ritm a- 
nual de 12 Ia sută, astfel în- 
cît ea să-și întărească poziția 
conducătoare în economie, 
participînd în final cu aproa
pe 65 la sută Ia formarea ve
nitului național. In cursul cin
cinalului se vor construi circa 
1 500 de întreprinderi indus
triale noi, urmărindu-se cu 
deosebire dezvoltarea rapidă a 
ramurilor moderne ce creează 
produse de valoare economică 
superioară, cum sînt : cons
trucția de mașini, industria 
chimică și petrochimică, ener
getică și altele.

După cum se știe. în prezent 
se elaborează lucrări de prog
noză menite să definească li
niile orientative ale evoluției 
economico-sociale a țării pînă 
la sfîrșitul acestui secol. Ne 
propunem ca în deceniile ur
mătoare să creăm o industrie 
puternică, la nivelul tehnicii 
și științei modeme, care să 
aibă ca ramuri de bază elec
tronica și electrotehnica, me
canica fină, construcția de 
utilaje tehnologice, construc
țiile navale, producția de mase 
plastice, de fibre sintetice, 
energia nucleară și altele. A- 
cordăm o mare atenție progre
sului rapid al agriculturii care 
în următoarele cincinale va 
trebui să asigure producții ri
dicate. la nivelul țărilor dez
voltate din acest punct de ve
dere. După cum se cunoaște, 
•facem eforturi serioase în ve
derea mecanizării, chimizării, 
a irigării terenurilor și altor 
îmbunătățiri funciare.

Tot ceea ce ne propunem să 
realizăm este chemat să asi
gure înfăptuirea țelului su
prem al politicii partidului 
nostru, al socialismului însuși
— ridicarea bunăstării între
gului popor, făurirea condiții
lor ca omul societății noastre 
să ducă o viață demnă, tot 
mai îmbelșugată. Vom face to
tul pentru a asigura, an de an, 
ridicarea bunăstării poporului 
nostru. (Aplauze puternice, 
prelungite).

înfăptuirea programului e- 
laborat de Congresul al X-lea
— făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate — 
presupune perfecționarea con
tinuă a relațiilor socialiste 
de producție, a organizării în
tregii societăți, crearea cadru
lui organizatoric corespunzător 
pentru participarea la condu
cerea țării, la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, 
la desfășurarea întregii vieți 
sociale și economice, a tuturor 
categoriilor de oameni ai 
muncii, a întregului popdr. 
Numai pe această bază, asigu- 
rînd unirea eforturilor între
gului popor și participarea 
activă a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii la elabo
rarea politicii interne și exter
ne, dezvoltînd democrația so
cialistă, se poate făuri socia
lismul multilateral dezvoltat 
în România. Sînt cunoscute 
măsurile adoptate în ultimii 
ani în această direcție. Con
ferința Națională a partidului, 
care va avea loc în a doua 
parte a lunii iulie, urmează să 
facă bilanțul realizărilor de 
pînă acum și să stabilească 
noi măsuri pentru perfecțio
narea în continuare a organi
zării și conducerii economiei, 
a întregii vieți sociale, pentru 
aplicarea în viață a tuturor 
hotărîrilor Conferinței Națio
nale Și a Congresului al X-lea. 
Procesul de perfecționare a 
conducerii societății, de dez
voltare a democrației socialis
te va trebui să se amplifice, 
să constituie o preocupare 
permanentă a partidului și 
statului nostru, acesta fiind 
un factor de seamă al edifică
rii cu succes a societății socia
liste. al creării condițiilor pen
tru trecerea la făurirea comu
nismului în România.

O atenție deosebită acordăm 
afirmării îh viață a principii
lor eticii și echității socialis
te. Este de înțeles pentru toți 
că societatea pe care o edifi
căm trebuie să asigure o justă 
repartiție a venitului național, 
corespunzător rolului și im
portanței pe care diferitele ca

tegorii de oameni ai muncii o 
au în producția materială și 
în viața socială. Trebuie, de 
asemenea, să facem totul pen
tru a lichida vechile mentali
tăți și stări de lucruri care, 
din păcate, se mai manifestă 
și se vor mai manifesta încă 
multă vreme și în societatea 
noastră. îngrijindu-ne de dez
voltarea bazei materiale, de 
perfecționarea conducerii so
cietății, de dezvoltarea demo
crației socialiste, trebuie să ne 
preocupăm de promovarea 
fermă a principiilor comuniste 
de muncă și de viață. Vom 
face totul ca aceste principii 
să devină călăuza tuturor oa
menilor muncii, a fiecărui ce
tățean din patria noastră. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

înfăptuirea mărețelor obiec
tive de dezvoltare a patriei 
noastre pune cu acuitate pro- 
blema valorificării superioare 
a resurselor materiale și uma
ne ale societății. Pentru eco
nomia românească, problema 
esențială în actualul cincinal 
și în cincinalele următoare 
este de a obține o creștere 
substanțială a ponderii produ
selor cu un grad de prelucra
re superioară care înmagazi
nează o cantitate mai mare de 
muncă, de inteligență tehnică 
și, în același timp, duc la un 
consum minim de materii pri
me și materiale. Față de si
tuația de astăzi, va trebui să 
ajungem la sporirea de cîteva 
ori a valorii tonei de materii 
prime și materiale prelucrate 
industrial sau — ca să fiu mai 
clar — va trebui să producem 
asemenea mașini și utilaje în- 
cît dintr-o tonă de metal să 
obținem, pînă în 1980—1985, o 
valoare de 4—5 ori mai mare 
decît realizăm astăzi. Aceasta 
este valabil pentru toate ra
murile industriale. Numai pe 
această cale va fi posibil ca 
economia românească să de
vină realmente o economie a* 
vansată. Subliniez acest lucru 
pentru că dumneavoastră, in
telectualitatea tehnică, împre
ună cu clasa noastră munci
toare, sînteți chemați să faceți 
totul pentru înfăptuirea a- 
cestui obiectiv. Realizarea a- 
cestui înalt grad de dezvolta
re economică cere o preocupa
re mai intensă pentru intro
ducerea unor tehnologii mo
derne în toate procesele de 
producție. Totodată, atingerea 
acestor obiective impune creș
terea substanțială a producti
vității muncii, care reprezintă 
condiția hotărîtoare a eficien
ței economice, a sporirii pro
dusului social și a venitului 
național, a ajungerii din urmă 
a statelor dezvoltate atît la 
producția pe cap de locuitor, 
cît și .în ce privește standar
dul de viață al populației. 
Vreau să fiu foarte explicit. 
Venitul nostru național pe lo
cuitor este astăzi de circa 
5—600 dolari anual. Olanda, 
de exemplu, are un venit na
țional pe locuitor de circa 
2 400 dolari anual. Oricît de 
bine am împărți noi cei 5—600 
dolari, chiar dacă i-am con
sacra pe toți consumului — 
ceea ce ar însemna să con
damnăm țara nu numai la 
menținerea situației actuale, 
dar chiar la regres — tot nu 
am putea repartiza pentru 
consum atît cit se poate re
partiza dintr-un venit de 2 400 
dolari. Deci, problema esenția
lă, atît pentru dezvoltarea e- 
conomiei cît și pentru crește
rea nivelului de trai, este creș
terea rapidă a avuției națio
nale. a venitului național. A- 
cest lucru trebuie să fie înțe
les de noi toți — și mai ales 
de dumneavoastră, inginerii, 
care aveți un rol important în 
valorificarea superioară a mij
loacelor materiale și umane. 
Trebuie să spunem că avem, 
în această privință, deficiențe 
mari. Nu se introduc încă des
tul de rapid tehnologiile mo
derne : deși avem multe ini
țiative cu rezultate bune, ele 
se generalizează greoi, chiar 
în întreprinderile în care au 
fost concepute și unde se a- 
plică. Se întîmplă, astfel, să 
se producă unele motoare cu 
subansamble noi. mai moder
ne. cu o greutate de 2—3 ori 
mai mică decît cele vechi — 
dar în același timp continuă 
să se fabrice și produsele 
vechi. Se, menține încă o men
talitate de grandomanie, care 
duce la risipirea avuției ma
teriale a poporului. Construim 
încă întreprinderi supradi
mensionate. facem finisaje 
costisitoare. nejustificate. 
Dumneavoastră știți foarte 
bine că nu dimensiunile clă
dirii sau calitatea finisajului 
acesteia asigură gradul înalt 
al tehnologiei producției. Se 
impune să luăm o poziție ho- 
tărîtă împotriva unor astfel 
de practici negative în folosi
rea mijloacelor materiale și 
umane. Trebuie să utilizăm cu 
chibzuință fiecare leu. Cînd 
facem o investiție, cînd chel
tuim un leu, să ne punem în
trebarea : cît vom realiza ? 
Este inadmisibil să se cheltu
iască o mie de lei și să se ob
țină o producție de 900 Iei. Ce 
fel de eficiență economică ar 
fi aceasta ? Fără a obține la 
mia de lei cheltuită o produc
ție de 3—4 ori mai mare nu se 
poate lichida subdezvoltarea, 
nu ne vom putea apropia ra
pid de țările avansate din 
punct de vedere economic. 
Iată o problemă ce trebuie 
bine înțeleasă, iată o sarcină 
fundamentală pe care partidul 
o pune în fața inginerilor și 
tehnicienilor, a tuturor oame
nilor muncii din România !

Avem, după cum am spus, 
multe rezultate bune în aceas
tă direcție. De aceea, apreciez 
că există toate condițiunile 
pentru a lichida, într-un timp 
scurt, stările negative de lu
cruri, pentru a asigura o îm
bunătățire substanțială a în
tregii activități economice. Aș 
dori să exprim convingerea 
mea, a conducerii de partid 
și de stat, că inginerii și teh
nicienii vor face din această 
sarcină problema centrală a 
muncii lor. (Aplauze puter
nice).

Realizarea unei creșteri im
petuoase și diversificarea for
țelor de producție, transfor
marea radicală a structurii e- 
conomiei țării necesită ridica
rea continuă a gradului de 
pregătire profesională și de 
cultură științifică și tehnică a 
tuturor oamenilor muncii. In 
următorii 10—15 ani pe baza 
dezvoltării învățămîntului de 
toate gradele, a măsurilor de 
calificare, specializare și reci
clare luate de partid în în
treaga economie națională, se 
va realiza o creștere impor
tantă a nivelului tehnic și de 
cultură generală al clasei 
muncitoare, se va asigura o 
sporire considerabilă a numă
rului inginerilor și tehnicie
nilor din producție. Pe această 
cale se va realiza o puternică 
apropiere între munca fizică 
și intelectuală, între muncitori 
și specialiști, care, împreună, 
vor constitui o uriașă forță di
namică a progresului material 
și tehnico-știiAțific al țării, 
determinînd totodată un pro
ces de profundă omogenizare 
a națiunii noastre socialiste.

Știți că astăzi cele mai mul
te inovații, cele mai multe 
modernizări ale proceselor 
tehnice și tehnologiilor de pro
ducție sînt rezultatul conlucră
rii strînse dintre ingineri, teh
nicieni și muncitori. Avem 
sute de mii de muncitori cu 
o înaltă calificare care rezol
vă probleme de mare tehnici
tate. Acolo unde s-a realizat 
o colaborare strînsă între 
muncitori, tehnicieni și ingi
neri, s-au obținut cele mai 
bune rezultate în moderniza
rea producției. în introducerea 
tehnologiei noi. De aceea pro
blema atragerii largi a munci
torilor în procesul de moder
nizare a industriei socialiste, 
conlucrarea strînsă dintre in
gineri, cercetători, oameni de 
știință și muncitori constituie 
un factor hotărîtor pentru dez
voltarea economiei noastre 
socialiste. (Aplauze puternice, 
prelungite).

îndeplinirea marilor sarcini 
de modernizare a economiei 
noastre impune ca inginerii, 
tehnicienii, toți specialiștii să 
se afle în permanență acolo 
unde se hotărăște soarta per
fecționării și dezvoltării pro
ducției, unde-și pot valorifica 
cel mai bine experiența și 
pregătirea tehnico-științifică. 
Inginerii și specialiștii trebuie 
să-și desfășoare activitatea în 
sectoarele de concepție, proiec
tare și cercetare ale unităților 
de producție, asigurîndu-se 
astfel valorificarea deplină și 
cit mai operativă a rezultatelor 
gîndirii tehnice proprii. Așa 
cum am subliniat și la ul
tima plenară a Comitetului 
Central al partidului, trebuie- 
să combatem în modul cel mai 
hotărît tendința unor cadre 
din economie de a apela în 
mod nejustificat la importul 
de licențe, subapreciind capa
citatea de creație a inginerilor 
și tehnicienilor noștri. Este 
necesar să se acorde mai mul
tă încredere inginerilor, oa
menilor de știință din țara 
noastră, gîndirii tehnice ro
mânești în soluționarea pro
blemelor impuse de dezvolta
rea producției industriale și a- 
gricole.

In aceeași ordine de idei, 
este necesar sâ fie combătută 
cu cea mai mare fermitate 
tendința care mai există Ia 
unele ministere, centrale și 
întreprinderi de a folosi ingi
neri, cadre cu înaltă calificare 
tehnică în munci cu caracter 
administrativ, birocratic, îm- 
piedicîndu-le astfel să-și pună 
în valoare pregătirea, capaci
tatea, în slujba progresului 
tehnic, a modernizării produc
ției materiale. Nu aș dori sâ 
mă refer astăzi concret la 
vreun minister sau la vreo 
centrală, mai cu seamă că, în
tr-un fel sau altul, peste tot 
se găsesc asemenea stări de 
lucruri. Este necesar însă să 
se ia măsuri hotărîte pentru a 
se pune capăt practicilor la care 
m-am referit, pentru a nu se 
mai folosi în munci adminis
trative, funcționărești oameni 
de specialitate, pentru ca toate 
forțele tehnice să fie îndruma
te spre sectoarele de cerce
tare. concepție și producție. 
Aceasta constituie, de aseme
nea, o problemă de importanță 
deosebită pentru țara noastră 
și trebuie să o rezolvăm în cel 
mai scurt timp. (Aplauze pu
ternice). La Comitetul Execu
tiv al C.C. al partidului am 
stabilit ca, într-o perioadă 
scurtă, să se prezinte propu
neri pentru a se norma mai 
bine și a se stabili mai precis 
funcțiile în care pot și trebuie 
să lucreze inginerii spre a în
lătura stările negative de as
tăzi, și anume încadarea ingi
nerilor într-un șir de funcții 
administrative. Aș apela la 
dumneavoastră, la toți ingine
rii din țara noastră, la condu
cerile întreprinderilor să ajute 
ca această lucrare să se facă 
cît mai repede și cît mai bine. 
Este o problemă națională, 
dacă se poate spune așa, folo

sirea cu pricepere și în mod 
rațional a forței tehnico-știin- 
țifice a țării ; vă rog pe toți să 
acționați în strînsă unitate, 
spre a asigura înfăptuirea a- 
cestui comandament esențial 
pentru progresul economic al 
României. Sper că vom găsi în 
acest sens sprijin la fiecare 
inginer și tehnician, că ei în
șiși vor cere să iasă din bi
rouri, să înceteze de a-și mai 
duce munca printre hîrtii. Nu
mai cu hîrtii nu se poate face 
nimic! Cu hîrtii venitul na
țional nu crește cu nici o cen
timă — dimpotrivă, prin a- 
ceasta se consumă venit na
țional. Venitul național se rea
lizează în cercetare. în con
cepția tehnică și mai cu seamă 
în producția de bunuri mate
riale. Acolo este locul ingine
rului ! (Aplauze puternice, 
prelungite).

Inginerii, tehnicienii, toți 
specialiștii trebuie să fie înflă
cărați . promotori ai tehnicii 
noi, să se situeze în primele 
rînduri ale luptei pentru mo
dernizarea producției și a pro
cesului de fabricație, pentru 
dezvoltarea mișcării de inova
ții și raționalizări, pentru afir
marea noului în producție, în 
tehnică, împotriva rutinei și 
conservatorismului, a practici
lor și metodelor de muncă 
perimate care se mai întîlnesc 
în unele din întreprinderile 
noastre. Pasiunea pentru teh
nică trebuie să fie un atribut 
esențial al profesiei ingine
rești ! în istoria tehnicii româ
nești sînt nenumărate exemple 
de ingineri și specialiști care, 
deși și-au desfășurat acti
vitatea în condițiuni des
tul de grele, au făcut prin 
creațiile lor, prin pasiunea cu 
care au muncit, adevărate o- 
pere de pionierat în tehnică; 
sînt cunoscute exemplele mi
nunate pe care le-au dat în a- 
ceastă privință mulți specia
liști români — nu aș dori să 
dau acum nume, pentru că ar 
trebui să citez o listă foarte 
mare — dar doresc să mențio
nez că ei au contribuit, prin 
activitatea, prin opera lor la 
ridicarea prestigiului tehnicii 
românești, jucînd totodată un 
rol important pe planul pro
movării tehnicii internaționale. 
(Aplauze puternice). Aceasta 
presupune îndrăzneală, pasiu
ne, dăruire noului, progresu
lui. A desfășura o muncă e- 
ficientă în cercetare și în pro
iectarea tehnologică nu în
seamnă a pune pe primul plan 
preocuparea pentru a scrie cît 
mai multe volume de litera
tură tehnică care, în treacăt 
fie zis, uneori conțin reluări 
din diferite reviste de specia
litate, nu înseamnă a face în 
fiecare lună cite o comunicare 
așa-zis științifică. De o aseme
nea activitate — să vă spun 
drept, — nu prea avem nevoie; 
asemenea operațiuni trebuie 
să le facă centrele de docu
mentare, nu cercetătorul, omul 
de știință. Noi avem nevoie de 
oameni de știință care să rea
lizeze procese tehnologice noi 
în domeniile lor de activitate, 
să le perfecționeze pe cele e- 
xistente. Aceasta este știință, 
aceasta este creație ! Să înlo
cuim preocuparea pentru a 
realiza tomuri de hîrtii pe care 
nu le citește nimeni, cu preo
cuparea de a concepe soluții 
tehnice, redîndu-le concis prin 
desene, prin cifre, și de a le 
aplica în viață. De o asemenea 
creație științifică, și tehnică 
avem nevoie, o asemenea crea
ție vă cerem ! (Aplauze pu
ternice, prelungite). îmi veți 
permite — deși am spus că nu 
voi da nume —•' să mă refer 
totuși la un savant prezent 
aici, la Henry Coandă. (Aplau
ze prelungite). După cum știți 
el este printre creatorii pri
mului avion cu reacție : are, 
de asemenea, o serie de alte 
descoperiri în tehnică folosite 
în întreaga lume. Deși a trecut 
de 80 de ani. el este tînăr, se 
poate lua la întrecere cu mulți 
tineri în gîndire, în preocupa
rea de a descoperi noi căi pen
tru progresul științei și tehni
cii. (Aplauze puternice). Cu 
toate acestea cred că nu veți 
putea găsi la Henry Coandă — 
care are o activitate de peste 
60 de ani în cercetarea științi
fică — lucrări atît de volumi
noase ca ale unor tineri spe
cialiști de ai noștri în vîrstă 
de abia 30, 35 de ani. De ce 
ridic această problemă ? Pen
tru că ea reflectă modul de a 
gîndi și înțelege activitatea 
de cercetare și de creație. Nu 
dezbatem acum această pro
blemă. dar întrucît aici sînt 
cercetători, ingineri, și tehni
cieni e bine să amintim că cre
ația științifică nu se măsoară 
în tone sau în kilograme de 
hîrtie, ci în ceea ce aduce nou, 
în contribuția la dezvoltarea 
societății socialiste în Româ
nia, în dezvoltarea societății 
în general. De aici trebuie să 
pornim. Aceasta este cerința 
pe care o punem în fața dum
neavoastră, a tuturor ingineri
lor și tehnicienilor. (Aplauze 
puternice).

Producția industrială actuală 
pune pe prim plan buna or
ganizare și conducerea rațio
nală a producției. Și aici, pe 
lingă rezultatele bune pe care 
le-am obținut, avem încă o 
serie de neajunsuri. Cu ac
tualele capacități de producție, 
nrintr-o bună organizare, prin- 
tr-o rațională folosire a mași
nilor, prin modernizarea lor., 
putem obține o producție cu 
cel put.in 30—40 la sută mai 
mare decît cea care se reali
zează. iar în unele întrenrin- 
deri putem dubla producția 

fără a cheltui un leu în plus. 
Iată ce rezerve uriașe există 
în economia noastră, iată ce 
sarcini mari revin inginerilor 
și tehnicienilor în calitatea lor 
de organizatori și raționaliza- 
tori ai producției ! Am dori să 
se realizeze o cotitură radicală 
în preocuparea pentru buna 
organizare șl folosire a mijloa
celor pe care le avem la în- 
demînă.

Problema productivității 
muncii, care constituie fac
torul esențial al progresu
lui societății, este legată și 
ea de buna organizare și 
raționalizare a activității în
treprinderilor. Pentru a reali
za creșterea substanțială a 
productivității muncii , tre
buie să realizăm o meca
nizare și o automatizare ra
pidă a procesului de produc
ție, să trecem la mașini-agre- 
gate, la mașini complexe care 
să înlocuiască un număr mare 
de mașini, să necesite un nu
măr mic ae oameni pentru 
mînuirea lor. Trebuie să tre
cem hotărît la modernizarea 
producției, Ia introducerea teh
nicii noi, la automatizare, la 
folosirea mijloacelor electroni
ce de comandă, pentru că nu
mai pe această cale vom pu
tea spori de 5—6 ori producti
vitatea muncii într-o perioadă 
de 10—15 ani. Aceasta este 
problema esențială pentru noi
— și trebuie s-o înțelegem cu 
toată seriozitatea.

Toți inginerii — aflați pe o 
scară sau alta a procesului de 
producție — îndeplinesc în 
fond funcții de conducere. Deci 
stă în puterea lor, pînă la 
urmă, să asigure o organizare 
și desfășurare superioară a 
procesului ae producție. Orga
nele colective de conducere ale 
întreprinderilor și centralelor
— în care participă un număr 
mare de ingineri — trebuie să 
stabilească măsurile necesare 
în vederea perfecționării în
tregii activități de organizare 
și conducere a procesului de 
producție în unitățile respec
tive.

Este, de asemenea, necesar 
ca inginerii să acorde o mai 
mare atenție realizării progra
mului de ridicare a nivelului 
de cunoștințe tehnice și pro
fesionale al tuturor muncito
rilor. Avem pentru aceasta 
toate condițiile și doresc 
să-mi exprim convingerea că 
.și în acest domeniu cadrele 
noastre inginerești vor depune 
o activitate mai susținută. De
sigur, va trebui mai multă 
preocupare și pentru ridicarea 
nivelului propriu de cunoștințe 
al inginerilor și tehnicienilor, 
pentru perfecționarea continuă 
a pregătirii lor profesionale.

Trebuie să avem în vedere 
că însuși în învățămîntul nos
tru se impun unele perfecțio
nări. S-au luat un șir de mă
suri, se acționează pentru o 
legare mai strînsă a învăță
mîntului cu producția, cu cer
cetarea, dar nu se poate să nu 
se aibă în vedere că un ingi
ner trebuie să cunoască bine și 
tehnologia, și utilajele, și apa
ratura de automatizare și 
control ce se folosește și se va 
folosi mîine în întreprinderi.

întreaga organizare a învă
țămîntului nostru trebuie să 
țină seama de cerințele pro
ducției. Nu poți să fii, spre 
exemplu, un bun inginer chi
mist dacă nu cunoști tehnolo
gia, aparatura cu ajutorul că
rora funcționează uzinele mo
derne ! Nu este pentru nimeni 
un secret că în chimie avem 
încă greutăți în asigurarea 
funcționării întreprinderilor 
si complexelor moderne. Este 
necesar de aceea să tre
cem la un program unificat 
de pregătire a inginerilor 
chimiști, să lăsăm la o par
te conservatorismul și să a- 
plicăm practica universală. 
Să pregătim chimiști moderni, 
așa cum cere astăzi producția 1 
De aceasta avem nevoie! 
(Aplauze puternice, prelungi
te). Este, desigur, necesar să 
discutăm, să ne consultăm ; 
dar dacă discuțiile și consul
tările se transformă într-o pie
dică în dezvoltarea activității 
noastre, trebuie să le punem 
capăt. Discuțiile fără sfîrșit 
n-au nimic comun cu consul
tarea și cu democrația! Di
mpotrivă. constituie o anarhie 
și anarhia trebuie lichidată cu 
hotarîre ! Discuțiile presupun 
finalitate, hotărîri și acțiune. 
Orice tărăgănare înseamnă, de 
fapt, o piedică în calea dezvol
tării țării — și trebuie să în
lăturăm aceste piedici. (Aplau
ze puternice, prelungite).

M-am referit, tovarăși, la 
cîteva aspecte principale ale 
activității noastre în economie, 
eonisiderind că această Confe
rință trebuie să contribuie la 
realizarea unei cotituri — dacă 
se poate spune astfel — în fe
lul de a gîndi și de a acționa 
al intelectualității noastre teh
nice, al inginerilor, tehnicieni
lor, al celorlalți specialiști. 
Numai în acest fel vom putea 
asigura realizarea cu succes a 
marilor sarcini pe care le-am 
stabilit pentru dezvoltarea 
țării noastre.

Vom sărbători, la sfîrșitul 
acestui an, 25 de ani de la 
proclamarea Republicii — eve
niment istoric, care marchează 
trecerea la edificarea socialis
mului în țara noastră. Sîntem 
în al doilea an al planului 
cincinal care se realizează cu 
succes. Trebuie să spun că 
anul acesta și anul 1973 — dar 
în mare măsură acest an — 
sînt hotărîtori pentru îndepli
nirea prevederilor cincinalu
lui. Anul acesta trebuie să in
tre în producție un mare nu

măr de întreprinderi, și tot
odată să fie realizate proiec
tele și documentațiile necesare 
pentru investițiile întregului 
cincinal, pentru toate capaci
tățile de producție ce trebuie 
date în funcțiune în acești 
ani. Iată de ce este necesar 
să luăm toate măsurile pen
tru a asigura înfăptuirea cu 
succes a prevederilor pla
nului pe 1972, să întîmpi- 
năm a 25-a aniversare a 
Republicii cu rezultate deo
sebite în toate domeniile de 
activitate. Ar trebui ca întrea
ga întrecere, întreaga activita
te să se desfășoare sub sem
nul sărbătoririi acestui eveni
ment care a deschis drumul 
socialismului, bunăstării și fe
ricirii Sporului nostru. (A- 
plauze prelungite, puternice).

Stimați tovarăși,
Realitățile complexe ale lu

mii contemporane, ale revolu
ției tehnico-științifice mondia
le accentuează tot mai mult 
interdependența dintre po
poare pe planul economiei, 
științei și tehnicii, necesitatea 
participării tot mai active a 
fiecărei țări la diviziu
nea internațională a muncii. 
Aceasta impune să luăm mă
suri, în primul rind. pentru o 
bună specializare în produc
ția internă a țării noastre. 
N-aș dori să fac iar critici, 
dar producem chiar la con
strucții de mașini, în cîteva 
locuri, același fel de piese și 
de mașini. Cel fel de speciali
zare este aceasta? Ce fel de 
producție de serie se poate 
numi ? Ce fel de productivi
tate se poate obține ? Produ
cem în întreprinderile Minis
terului Industriei Construcții
lor de Mașini și ale altor mi
nistere, piese și mașini simi
lare. Doresc să apreciez aici 
că sînt ministere care obțin 
rezultate bune. Aș remarca 
Ministerul Industriei Ușoare 
care își produce aproape 90 la 
sută din mașinile și piesele 
necesare, unele de calitate 
foarte bună. Acesta este un 
lucru bun ; nu acest lucru îl 
critic. Dimpotrivă, trebuie să 
facem ca toate ministerele 
să-și rezolve singure o parte 
însemnată din nevoile proprii 
de mașini și utilaje. Dar tre
buie să realizăm și aici o spe
cializare ; dacă se creează o a- 
numită mașină la industria 
ușoară, la chimie sau la un alt 
minister, atunci trebuie să le 
ajutăm să se specializeze în 
producerea acestora. Trebuie 
să realizăm, în primul rînd, la 
noi în țară, o bună specializare 
și cooperare în producție. A- 
ceasta este o problemă esen
țială pentru folosirea cores-, 
punzătoare a mijloacelor și ca
drelor de care dispunem.

Totodată, trebuie să parti
cipăm activ la cooperarea in
ternațională. O atenție deose
bită trebuie să acordăm inten
sificării cooperării tehnico-ști
ințifice cu țările membre ale 
C.A.E.R., în spiritul Programu
lui complex adoptat la Consfă
tuirea de la București, precum 
și cu toate . țările socialiste. 
Această cooperare trebuie să 
devină foarte largă, să asigure 
un progres rapid țării noastre. 
Desigur, România, ca țară so
cialistă în curs de dezvoltare» 
trebuie să extindă cooperarea 
cu țările socialiste mai dezvol
tate pentru a-și asigura un 
progres mai rapid pe calea 
dezvoltării industriei, a între
gii economii) Această coope
rare, în general, trebuie să a- 
sigure progresul tehnico-știin- 
țific rapid al fiecărei economii 
naționale și egalizarea nivelu
rilor de dezvoltare a forțelor 
de producție din toate țările 
socialiste. Pînă la urmă se 
poate vorbi de o dezvoltare a 
colaborării pe bază de egali
tate, și de crearea unor condi
ții generale de viață demne de 
a se numi socialiste, numai a- 
sigurîndu-se realmente un ni
vel egal al venitului național 
și al consumului țărilor socia
liste. Aceasta nu înseamnă că 
trebuie să producem fiecare 
toțul, ci dimpotrivă, să mer
gem pe calea specializării, 
a producției mari. Vom a- 
junge astfel să grăbim dez
voltarea rapidă a fiecărei 
țări socialiste. Așa concepem 
noi și așa acționăm pentru a 
contribui la realizarea acestui 
program complex de coope
rare, și în C.A.E.R., și cu toate 
celelalte tari socialiste. (A- 
plauze puternice).

Fiind țară în curs de dez
voltare, este de înțeles că 
România promovează pe scară 
largă conlucrarea și întrajuto
rarea strînsă cu celelate țări 
în curs de dezvoltare, astfel 
ca. împreună, să asigurăm re
ducerea și lichidarea decala
jului care ne desparte de ță
rile avansate, să înfăptuim 
progresul, bunăstarea și feri
cirea fiecărui popor. Așa cum 
a reieșit și în cursul vizitei re- 
cente pe care am făcut-o în 
opt țări africane, există largi 
posibilități pentru amplifica
rea și diversificarea cooperă
rii cu aceste țări. Țara noastră 
dispune de anumite condiții 
pentru a înfăptui o colaborare 
tehnică, în formarea de cadre, 
în dezvoltarea unor ramuri de 
producție avansate, contribu
ind la o valorificare mai bună 
a potențialului economic al 
popoarelor respective, la dez
voltarea economiei lor inde
pendente. Poporul român cu
noaște din proprie experiență, 
din îndelungata sa istorie, că 
o națiune își poate asigura in- 
denendența reală numai în 
măsura în care reușește să 
pună bazele unei economii 
puternice, modeme, care să-i 

permită să colaboreze în de
plină egalitate cu celelalte 
țări și popoare, să-i asigure un 
nivel de viață tot " mai ridicat. 
(Aplauze puternice).

Așa cum am mai spus și în 
alte rînduri, acționînd neabă
tut pentru construirea cu 
succes a noii orînduiri sociale 
pe pămîntul României, înde- 
plinindu-ne îndatoririle funda
mentale față de poporul ro
mân, facem, de asemenea, to
tul pentru a ne achita cu 
cinste de sarcinile internațio
nale ce ne revin în calitate de 
țară socialistă, de detașament 
activ al forțelor progresiste, 
democratice, antiimperialiste. 
România consideră de datoria 
sa sâ participe cu energie și 
înalt spirit de răspundere la 
viața internațională, să nu 
precupețească nimic pentru 
a-și aduce contribuția la în
făptuirea aspirațiilor popoare
lor de libertate, progres social 
și independență națională, la 
promovarea unor relații noi, 
de respect al independenței și 
suveranității naționale, de de
plină egalitate în drepturi în
tre toate națiunile, de abolire 
a politicii imperialiste de do
minație și agresiune, de ames
tec în treburile altor state, îm
potriva folosirii sau amenință
rii cu forța în relațiile interna
ționale. Ne pronunțăm cu 
hotarîre împotriva colonialis
mului, neocolonialismului, a 
politicii de discriminare rasia
lă, a oricăror forme de subju
gare și asuprire a altor po
poare, de ingerințe în trebu
rile lor interne. Milităm pen
tru respectarea fermă în rela
țiile dintre toate țările a prin
cipiilor dreptului internațional, 
pentru promovarea coexisten
ței pașnice între state cu orîn
duiri sociale diferite, pentru 
dezvoltarea largă a colaborării 
rodnice între toate popoarele, 
pentru destindere și pace în 
lume.

Considerăm că interesele 
supreme ale popoarelor, cauza 
progresului și civilizației uma
ne, dictează ca statele să se 
întreacă între ele nu pe planul 
înarmărilor, al producerii mij
loacelor de distrugere, ci în 
dezvoltarea științei și tehnicii, 
în aplicarea cuceririlor cunoaș
terii umane în slujba bunăstă
rii și fericirii omului, în slujba 
vieții, a păcii. (Aplauze puter
nice, prelungite).

Schimbările care au avut loc 
pe plan internațional, procesul 
de accentuare al acestor 
schimbări evidențiază cu pu
tere faptul că în lumea de azi 
crește rolul fiecărui stat în 
viața internațională. Soluțio
narea marilor probleme ale 
vieții contemporane nu se poa
te face decît cu participarea 
egală a tuturor statelor lumii, 
indiferent de mărimea lor. De 
aceea este necesar să se asigu
re dezvoltarea activității Orga
nizației Națiunilor Unite și a 
altor organizații internaționa
le, să se creeze condiții ca toa
te statele să poată participa 
cu drepturi egale la activita
tea acestor organisme, să se 
poată găsi soluții corespunză
toare care să țină seama de 
interesele tuturor națiunilor, 
de interesele progresului social 
și păcii în lume. (Aplauze pu
ternice).

în spiritul acestor principii 
a acționat și își orientează în 
continuare activitatea interna
țională România, considerînd 
că în acest fel ea își îndepli
nește îndatoririle față de na
țiunea noastră socialistă, față 
de toate forțele care se pro
nunță pentru progres social, 
față de toate popoarele lumii 
cu care dorim să colaborăm, 
militînd împreună pentru 
bunăstarea fiecăruia, pentru 
progresul general al omenirii. 
(Aplauze puternice, prelun
gite).

Dragi tovarăși,
Programul de dezvoltare a 

României pune în fața ingine
rilor și tehnicienilor din țara 
noastră sarcini însuflețitoare, 
mărețe. Sînt create toate con
dițiile ca fiecare inginer, fie
care om al muncii, fiecare ce
tățean al patriei noastre să-și 
poată pune pe deplin în va
loare cunoștințele, priceperea, 
talentul, patriotismul, dragos
tea de popor, devotamentul 
fată de socialism, în slujba 
progresului patriei. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

Sînt convins — și exprim și 
convingerea conducerii noastre 
de partid și de stat — că in
telectualitatea tehnică din Ro
mânia. în strînsă unitate și 
colaborare cu. clasa muncitoa
re, cu întregul popor,, va face 
totul pentru a da viață preve
derilor programului de dezvol
tare a patriei noastre — pro
gram ce corespunde pe deplin 
intereselor vitale ale întregu
lui popor, făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
creării condițiilor pentru vic
toria comunismului pe pămîn
tul României. (Aplauze puter
nice. prelungite).

Urez deplin succes lucrări
lor Conferinței dumneavoas
tră. Vă urez tuturor, întregii 
intelectualități tehnice, ingine
rilor, tehnicienilor, celorlalți 
specialiști, noi și mari succese 
în munca închinată poporului, 
înfloririi Republicii Socialiste 
România. (Aplauze puternice, 
urale).

Multă sănătate și multă fe
ricire ! (Aplauze puternice, 
prelungite. Se ovaționează în
delung pentru Partidul Comu
nist Român, pentru Comitetul 
său Central, pentru secretarul 
general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu).
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CONFERINȚA PE ȚARĂ A
INGINERILOR ȘI TEHNICIENILOR

RAPORT 
privind activitatea Consiliului Național 

al Inginerilor și Tehnicienilor
(Urmare din pag. I)

Avînd caracter de lucru, con
ferința va stabili orientarea ge
nerală a activității obștești a 
cadrelor tehnice, căile și moda
litățile practice menite să asi
gure promovarea largă a pro
gresului tehnic în industrie, a- 
gricultură și celelalte ramuri 
ale producției materiale, dez
voltarea cercetării științifice pe 
baza unor programe prioritare, 
introducerea și extinderea me
todelor și tehnologiilor avansa
te de lucru, asimilarea de noi 
produse, în concordanță cu ce
rințele revoluției tehnioo-știin- 
țifice contemporane, cu exi
gențele mereu în creștere ale 
pieții interne și externe, ale 
dezvoltării actuale și de per
spectivă a economiei naționa

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR

PROF. ING, SUZANA GADEA ; Femeile reprezintă aproape 
44 la sută din totalul tehnicienilor, inginerilor și altor specia
liști care lucrează în economia națională. Nu este însă vorba 
numai despre număr, ci, în primul rînd, despre contribuția 
însemnată pe care numeroase femei o aduc la conducerea pro
ducției, la perfecționarea acesteia, la progresul tehnic.

Se impune deci ca și în activitatea Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor să se acorde atenția cuvenită fe
meilor, atragerii acestora în activitatea tehnică creatoare, să 
crească preocuparea pentru încadrarea lor în diversele acțiuni 
de perfecționare profesională.

ING. IOAN AVRAM, ministrul industriei construcțiilor de 
mașini : Deci, ceea ce se așteaptă de la inginerii și tehnicienii 
noștri este pasul înainte de la rutină la creație inginerească, 
de la tehnologia „tradițională" la tehnologia optimizată pe bază 
de criterii tehnice și economice, de la „așa am lucrat pînă acum“ 
la „așa trebuie să lucrăm în viitor". Să folosim constructorii 
pentru a proiecta mașini moderne, ieftine, dar sigure în exploa
tare, adaptate cît mai bine cerințelor exploatării competitive 
în raport cu tehnica internațională. Să folosim tehnologii pentru 
a alege cele mai raționale metode de fabricație, pentru a pro
mova cu curaj tehnologiile moderne, pentru a economisi metal 
și ore de lucru, pentru a asigura efectuarea în condiții optime 
a fiecărei operații. Să folosim inginerii noștri pentru a organiza 
mai bine fluxurile de fabricație, pentru a raționaliza transpor
turile interne, pentru a1 introduce metode noi de programare și 
urmărire a producției.

ING. TRAIAN GHEORGHIȚA, Combinatul siderurgic din Hu
nedoara : Constituirea unui colegiu pentru problemele eticii pro
fesionale, propunere cuprinsă în raportul prezentat, va face să 
sporească contribuția Consiliului Inginerilor și Tehnicienilor 
la creșterea prestigiului profesiunii de inginer, economist și teh
nician, la sporirea răspunderii sociale a acestor profesii, la ridi
carea nivelului de conștiință profesională, la crearea unei Opinii 
de masă în favoarea unei înalte ținute morale, la respectarea 
eticii profesionale.

ING. MIHAI PUNGOCI, Șantierul Naval Galați : Problema 
care se pune cu acuitate în prezent, reliefată cu pregnanță în 
ouvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, este aceea & integrării 
mai puternice a cadrelor tehnice în viața întreprinderilor, a 
creșterii contribuției lor la soluționarea problemelor cu care 
acestea se confruntă în perioada actuală. Aceasta implică antre
narea în activitatea de zi cu zi a tuturor inginerilor și tehnicie
nilor, a economiștilor, a altor specialiști în aplicarea celor mai 
valoroase realizări ale tehnicii în producție, în perfecționarea 
organizării producției și a muncii în vederea valorificării tutu
ror resurselor materiale și a întregului potențial uman.

PROF. ING. ION CURIE VICI, Iași: Strîngerea legăturilor din
tre conducerile întreprinderilor și cadrele didactice inginerești 
capătă, în condițiile actuale, o importanță de prim ordin. Prin 
rezolvarea și aplicarea în producție a unor teme valoroase și 
de eficiență, cadrele inginerești didactice își pot aduce o însem
nată contribuție la dezvoltarea propagandei tehnice în întreprin
deri, prin dezbateri și schimburi de experiență în cadrul cărora 
să fie valorificate în practică cuceririle științei și tehnicii con
temporane,

IONEL RADUCANU, Uzinele „Electronica" : Ga muncitor, 
apreciez justa precizare cuprinsa în raport referitoare la desfă
șurarea activității obștești a inginerilor și tehnicienilor în cadrul 
sindicatelor. Am ținut să fac această subliniere pentru1 că au 
existat nu de mult la unii tovarăși ideea de a se crea niște aso
ciații ale inginerilor și tehnicienilor, de sine stătătoare. Prac
tica de zi cu zi ne demonstrează că inginerii și tehnicienii se 
identifică în aspirații și țeluri cu noi, muncitorii. De aceea eu 
cred că trebuie să discutăm aici despre prezența totală a ingi
nerilor și tehnicienilor alături de muncitori în miezul procesu
lui de producție, despre folosirea cît mai din plin a inteligen
ței tehnice proprii.

ING. GHERMAN DRAGHICI, Brașov: Considerăm rațional 
ca actualul serviciu de organizare științifică a producției și a 
muncii să fie mult lărgit și transformat într-un compartiment 
puternic de optimizare a procesului de producție, care să urmă
rească lunar și să reprezinte grafie în secții evoluția prețului 
de cost al produselor fiecărei secții, a productivității muncii, 
precum și a rebutului, această acțiune constituind un factor de

mobilizare a întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehni- z 
cieni pentru îmbunătățirea acestor indicatori. J

ING. OCTAVIAN ANGHEL, întreprinderea agricolă de stat < 
Insula Mare a Brăilei : Specialiștii din întreprinderea noastră r 
au conceput și realizat cu posibilități locale o serie de dispo- 2 
zitive și adaptări care au mărit indicele de utilizare a mașinilor > 
și utilajelor și au sporit productivitatea acestora. Rezultatele J 
puteau fi și mai însemnate, dacă, la eforurile colectivului s-ar > 
fi adăugat un sprijin mai substanțial și din partea Consiliului % 
Național al Inginerilor și Tehnicienilor prin trimiterea unor spe- L 
cialiști, atît pentru schimburile de idei, cît și pentru rezolvarea <. 
unor probleme apărute în condițiile specifice din Insula Brăilei.

IULISKA BOROS, Fabrica de pielărie și încălțăminte „Clu- 2 
îear.a" : Adoptarea de către conferință a Statutului Consiliului z 
Național al Inginerilor și Tehnicienilor și a altor documente ce z 
stabilesc obiectivele și sarcinile concrete ale comisiilor ingine- A 
rilor și tehnicienilor — ca organe obștești care activează în > 
cadrul sindicatelor — va spori și mai mult participarea lor la \ 
promovarea progresului tehnic, la soluționarea problemelor eco- \ 
nomice și sociale din unitățile în care acestea își desfășoară < 
activitatea. < (

ING. TEODOR VALCU, Combinatul pentru exploatarea și 2 
industrializarea lemnului din Tg. Secuiesc : Intelectualitatea teh- 2 
nică din județul Covasna, români și maghiari înfrățiți în muncă 
și idealuri, desfășoară o activitate susținută pentru transpune- J 
rea în viață a sarcinilor izvorîte din hotărîrile Congresului al J 
X-lea al P.C.R. Preocupările cadrelor tehnice sînt îndreptate în S 
direcția creșterii eficienței economice a activității productive, 
obiectiv ce se poate realiza prin elaborarea și aplicarea de mă- 
suri eficiente, ca rod al gîndirii creatoare. < (

DR. ING. ILIE PARASCHIV, Maramureș: In întreprinderile 2 
industriei miniere și metalurgiei metalelor neferoase, din județul Z 
nostru, cu sprijinul comisiilor inginerilor și tehnicienilor, s-au z 
materializat numeroase acțiuni care au contribuit la valorific z 
carea superioară a resurselor naturale. Prin aplicarea unor noi 1 
tehnologii în sectorul minier s-a reușit ca randamentele în do- S 
meniul extracției de metal să se situeze la un nivel ridicat, asi- \ 
gurîndu-se valorificarea minereurilor mai sărace în conținut. La C 
obținerea acestor rezultate a contribuit participarea intensă a c 
comisiilor inginerilor și tehnicienilor din întreprinderi la reali- 
zarea programului de propagandă tehnică, inițiat de Consiliul \ 
județean al sindicatelor denumit „Știință, tehnică, productivi- 
tate“. (1

MARIA GALIN, de la Grupul industrial chimic Rm. Vilcea: \ 
întreprinderea noastră întâmpină încă greutăți datorate instala- j 
țiilor tehnice cu care este dotată. Doresc ca, în acest forum, să 
subliniez că unele sisteme de ventilație prezintă deficiențe de 2 
concepție și proiectare, nefiind eficiente. Exemplificăm cu insta- < ( 
lațiile de ventilație de la secțiile var și calcinată, oare, deși au 
fost montate din 1968, nici pînă în prezent nu dau rezultate. \ 
Pentru aceasta s-a intervenit în repetate rînduri la Î.P.R.A.N., i 
s-au deplasat specialiști la fața locului, însă nu s-au dat soluțiile I 
corespunzătoare. Sînt deci necesare în continuare eforturi de 2 
cercetare în acest domeniu. c

ING. MIHAI PUFLEA după ce a prezentat unele realizări 2 
din cercetarea geologică și din activitatea de foraj, a arătat 2 
că, în ceea ce privește selectarea și pregătirea cadrelor, este 
necesar ca Ministerul învățămîntului să elaboreze instrucțiuni 
pentru cadrele didactice, obligîndu-le să-i urmărească pe tinări h 
și în cursul orelor de practică pentru a se cunoaște preferin- J 
țele și capacitățile acestora în exercitarea unei anumite me- 2 
serii. în acest domeniu, comisiile inginerilor și tehnicienilor 2 
vor trebui să manifeste mai mult interes în popularizarea di- < 
verselor meserii cu ocazia vizitelor pe care școlile le orga- 
nizează în uzine și șantiere. \

ING. NICOLAE BABICI, de la Uzina de sîrmă și produse 
din sîrmă-Buzău : O preocupare deosebită a întregului colectiv \ 
al uzinei a fost traducerea în viață a indicațiilor primite din J 
partea secretarului general al partidului cu ocazia vizitei fă- z 
cute în anul 1967, cu privire la utilizarea rațională a spațiilor r 
productive. Totodată, au fost îmbunătățite fluxurile tehnolo- C 
gice și de transport. C

(Urmare din pag. 1)

dăruire, o inestimabilă școală 
vie a științei și experienței.

Dar tinerii ingineri, tehni
cieni, eoonomiști și alți spe
cialiști prezenți ia conferință, 
miile de tineri care lucrează in 
acest domeniu, se regăsesc în 
fiecare cuvînt, în fiecare fra
ză dm ampla și bogata expune
re a secretarului general al 
partidului pentru că ea .repre
zintă prin întreaga sa viziune o 
valoroasă și științifică direc
ționare a activității profesio
nale, de concepție și cercetare 
a întregii intelectualități teh
nice din țara noastră, în lumi
na programului de cons-truire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate, adoptat de Con
gresul al X-lea al P.C.R. ,,în 
fața noastră stau astăzi sarcini 
extrem de grele nu numai prin 
complexitatea și dificultatea lor 
— ne declara tânăra ingineră 
Lucia Muj, delegată a Uzinei 
de fibre sintetice Săvinești — 
dar, mai ales, prin timpul scurt 
la care trebuie să raportăm în
făptuirea lor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, printre 
altele, încă o dată, marile efor
turi ale statului socialist pen
tru dezvoltarea rapidă a in
dustriei chimice și de aici ne
cesitatea ca ea să-și dovedeas
că mai plenar capacitatea de 
valorificare superioară, cu înal
tă eficientă economică a ma
teriilor prime, necesitatea de 
a-și spori într-o mai puterni
că dinamică contribuția la ve
nitul național, de a se afirma 
competitiv pe piața mondială. 

le. Ea oferă cadrul unei rod
nice dezbateri a măsurilor de 
îmbunătățire a activității ob
ștești a inginerilor și tehnicie
nilor. de ridicare continuă a cu
noștințelor de specialitate, ast
fel încît intelectualitatea teh
nică să-și sporească aportul la 
materializarea amplului pro
gram de perfecționare continuă 
a bazei tehnico-materiale a ță
rii, de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, constituind o expresie a 
preocupărilor partidului nostru 
pentru perfecționarea relații
lor de producție, a întregii ac
tivități economice și social-po- 
litiee a țării.

Ora 9,00. Asistența întâmpi
nă cu îndelungi și vii aplauze 
intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a celor

înțelegem că nouă, inginerilor, 
tehnicienilor, tuturor specialiș
tilor, ne revine sarcina promo
vării consecyente a progresu
lui tehnic și aplicării cuceriri
lor revoluției șnințifice și teh
nice în ramura noastră, că va 
trebui să folosim toate posi
bilitățile ce le avem pentru a 
atinge într-un timp scurt un 
înalt nivel de dezvoltare a 
cercetării proprii astfel îneît 
să reducem considerabil im
portul de licențe străine, să de
venim noi înșine într-o mai 
mare măsură exportatori de in
teligență tehnică. Ne vom ra

UN ÎNFLĂCĂRAT ÎNDEMN
porta în munca noastră la ceea 
ce spunea azi secretarul gene
ral al partidului: să organizăm 
mai bine compartimentele de 
cercetare, să elaborăm cu mai 
mult discemămînt tematica 
cercetării — acea tematică im
pusă de nevoile imediate și de 
perspectivă ale producției — să 
învățăm și să perfecționăm neo
bosit propria noastră pregă
tire".

Inginerul utecist Szocs Ștefan 
de la Uzinele de fier din Vla- 
hița, ne sublinia într-o pauză 
a conferinței acel pasaj din ex
punere care se referă la nece
sitatea intensificării activită
ții de invenții, inovații și ra

lalți conducători de partid și de 
stat, care iau parte la confe
rință. Intr-o atmosferă de vi
brant entuziasm, minute în șir 
se ovaționează pentru partid, 
pentru secretarul general al 
Partidului Comunist Român.

Prezența la acest forum ingi
neresc a secretarului general al 
partidului constituie o dovadă 
grăitoare a grijii și prețuirii pe 
care conducerea de partid și de 
stat le manifestă- față de inte
lectualitatea tehnică a țării, 
care, împreună cu clasa munci
toare și țărănimea, participă, ca 
specialiști, conducători ai pro
ducției, cercetători, și ca cetă
țeni, cu competență și înaltă 
conștiință, la înfăptuirea po
liticii partidului, la realizarea 
marilor obiective industriale și 
agricole, la ridicarea pe noi 
trepte a prestigiului creației 

ționalizări în întreprinderi și 
instituții, corelarea mai judi
cioasă a acestor activități cu 
cerințele producției. „Am deja 
patru inovații aplicate, ne măr
turisește el, care au soluționat 
unele neajunsuri în procesul 
nostru tehnologic dar nici eu, 
nici ceilalți ingineri și tehni
cieni din uzină nu ne putem de
clara mulțumiți cu cît am fă
cut, cu modul în care se valo
rifică sub acest aspect vocația, 
pasiunea și inteligența tehni
că a colectivului nostru. Sînt 
încă multe greutăți subiective 
care trebuie înlăturate, începi nd 

cu simplificarea legislației ac
tuale și terminînd cu înființa
rea în fiecare județ — acolo 
unde nu există — a unor cen
tre de documentare tehnică a 
cărei lipsă noi o simțim acut 
în județul Harghita. Ar fi bine 
de asemenea — consideră în 
continuare inginerul Szocs — ca 
Institutul Central de documen
tare tehnică să-și lărgească mai 
mult și să-și înnoiască cu mai 
mare operativitate zestrea sa 
bibliografică, să înlesnească ac
cesul nostru la această docu
mentație.

Ideea centrală a expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu 
este folosirea cu maxim ran

tehnico-științifice românești.
Lucrările conferinței sînt des

chise de proving. Constantin 
Dinculescu, președintele Con
siliului Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor.

Primit cu îndelungi aplauze, 
cu urale și ovații, a luat cu- 
vintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată în 
repetate rinduri eu vii și în
delungi aplauze, cei prezenți 
manifestându-și astfel profun
dul lor atașament față de po
litica partidului, hotărîrea de a 
înfăptui neabătut vastul pro
gram elaborat de Congresul al 
X-lea al P.C.R.. pentru avîntul 
neîntrerupt al întregii economii 

dament pentru producție a fie
cărui inginer, tehnician și e- 
conomist, a fiecărui specialist, 
„în prezent — este de părere o 
altă tînără ingineră, tovarășa 
Teodora Dobra de la întreprin
derea „Textila" Pitești — se face 
mare risipă de forță ingine
rească, deseori stagiatura se 
consideră o perioadă de aco
modare în care tinerilor nu li 
se dă nici o responsabilitate 
concretă. Consider că în spi
ritul cuvîntării secretarului 
general al partidului, încă 
.de la intrarea lor în pro
ducție tinerii ingineri vor 

trebui să primească spre cer
cetare și rezolvare sarcini cu
rente ale producției, sarcini de 
nivel ingineresc și nicidecum 
atribuții care de drept revin 
dispecerilor sau maiștrilor".

De altfel, toți cei cu care am 
discutat în pauzele conferinței 
in impunătorul hol al Ateneului 
român — tineri și mai vîrstnici, 
delegați reprezentând cele mai 
diverse sectoare ale economiei 
naționale — porneau în aborda
rea propriilor lor păreri de la o 
idee generoasă, de la o observa
ție obiectivă, de la o sugestie 
prețioasă cuprinse în cuvîntarea 
secretarului general al partidu
lui. Era firesc să fie așa pentru 

naționale, chezășie a înfloririi 
continue a României socialis
te. Ea constituie un îndreptar 
prețios în activitatea de viitor 
a cadrelor tehnice, un înflăcă
rat îndemn de înfăptuire, la 
cel mai înalt nivel, a tuturor 
îndatoririlor tehnice, politice și 
sociale care revin intelectua
lității tehnice din țara noastră.

Exprimînd gîndurile și sen
timentele tuturor ddegaților și 
invitaților la conferință, tova
rășul Constantin Dinoulesou 
a mulțumit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru valoroasele 
îndrumări pe care le-a dat în 
cuvîntarea rostită, pentru apre
cierile făcute la adresa activi
tății intelectualității tehnice din 
țara noastră, angajîndu-se in 
numele participanților ca ac
tuala Conferință să marcheze o 
cotitură importantă în munca 
desfășurată pentru introducerea 
noului și perfecționarea acti
vității de producție, astfel in
cit toate cadrele tehnice să-și 
aducă o contribuție iși mai ac
tivă la construcția multilatera
lă a socialismului în scumpa 
noastră patrie.

La primul punct al ordinii de 
zi, prof. ing. Constantin Din
culescu a prezentat apoi Ra
portul asupra activității des
fășurate de Consiliul Național 
al Inginerilor și Tehnicienilor 
și cu privire la sarcinile ce re
vin intelectualității tehnice, a- 
lături de toți oamenii muncii, 
pentru înfăptuirea programu
lui de construire a societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, vast program d^ continuă 
înflorire a României adoptat 
de Congresul al X-lea al Par
tidului Comunist Român.

în continuare prof. ing. dr. 
Oliviu Rusu, vicepreședinte al 
C.N.I.T,,, a prezentat Raportul la 
proiectul de statut al Consiliului 
Național al Inginerilor și Tehni
cienilor.

Au luat apoi cuvîntul la 
dezbateri, pe marginea ordinei 
de zi a Conferinței, ing. Traian 
Gheorghiță, de la Combinatul 
Siderurgic Hunedoara, ing. Mi
hai Pungoci, de la Șantierul Na
val Galați, vicepreședinte al Co
misiei județene a inginerilor și 
tehnicienilor, prof. ing. Ion Cu- 
rievici, decanul Facultății de 
chimie industrială din Iași, pre
ședintele Comisiei județene a in
ginerilor și tehnicienilor. Ionel 
Răducanu. muncitor specialist 
la Uzinele „Electronica" din 
București. Erou al Muncii Socia
liste, prof. univ. dr. Gherman 
Drăghici, de la Universitatea din 
Brașov, președintele Comisiei 
județene a inginerilor și tehni
cienilor.

în ședința de după-amiază, 
președintele Comisiei de valida
re, Dumitru Dima, a prezentat 
Raportul acestei comisii. în con
tinuare au luat cuvîntul la 
dezbateri ing. Ilie Paraschiv, de 
la Institutul de cercetări și pro
iectări pentru industria mine
reurilor neferoase din Baia 
Mare, ing. Teodor Vâlcu, de la 
Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului din 
Tîrgu Secuiesc, ing. loan Avram, 
ministrul industriei construcți
ilor de mașini, Iulișka Boroș, 
maistru la întreprinderea „Clu- 
jana“, ing. Octavian Anghel, șef 
de fermă la I.A.S. „Insula Mare 
a Brăilei", prof. ing. Suzana 
Gâdea, prorector la Institutul 
politehnic din București, Mircea 
Constantinescu, președintele Co
mitetului sindicatului „Autobu
zul" din București, ing. Maria 
Galin de la Grupul industrial 
chimic din Rîmnicu Vîlcea, acad. 
Henri Coandă, ministru, consi
lier la Consiliul de Stat, ing. 
Constantin Rachieru, de la Re
gionala C.F.R. Craiova, pre
ședintele Comisiei județene a in
ginerilor și tehnicienilor, ing. 
Mihai Puflea, directorul Centra
lei industriale a gazului metan 
din Mediaș, ing. Comeliu Popa, 
de la Uzina metalurgică-Bacău, 
președintele Comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor, Mar
ton Ernest, tehnician la Uzina de. 
vagoane din Arad, ing. Dumitru 
Mocănescu, directorul Fabricii 
textile nețesute Bistrița-Năsăud, 
președintele Comisiei județene a 
inginerilor și tehnicienilor, ing. 
Georgeta Agapi, de la Uzina tex
tilă — Botoșani, președintele 
Comisiei județene a inginerilor 
și tehnicienilor, ing. Nicolae 
Babici de la Uzina de sîrmă și 
produse din sîrmă-Buzău, și 
Elena Grigorescu, economistă la 
întreprinderea de construcții de 
căi ferate-Iași.

Lucrările conferinței continuă.

că interlocutorii noștri consideră 
această cuvîntare ca pe un 
adevărat document programatic 
pe care toate cadrele tehnico- 
inginerești din industrie, din în- 
vățămînt, din sectoarele de cer
cetare trebuie să-1 așeze la baza 
întregii lor activități viitoare.

Desfășurîndu-se sub însemnul 
marilor fapte de muncă, al am
plelor activități politice, eco
nomice, științifice, premergătoa
re apropiatei Conferințe Națio
nale a Partidului Comunist Ro
mân, Conferința pe țară a in
ginerilor și tehnicienilor s-a 
caracterizat în prima zi a lu
crărilor sale printr-un pro
nunțat caracter de lucru și 
de dezbatere, printr-o at
mosferă de înaltă răspundere 
și exigență. Sub puternicul 
impuls al cuvîntării tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, ei au 
analizat în spirit critic aotivi- 
tatea desfășurată pînă acum de 
Consiliul Național al Inginerilor 
și Tehnicienilor și au dezbătut 
sarcinile ce revin intelectualită
ții tehnice, alături de toți oa
menii muncii pentru înfăptui
rea sarcinilor actualului plan 
cincinal. Din cuvîntul partici
panților. din discuțiile cu ei 
reiese hotărîrea fermă a fiecă
ruia de a-și consacra întreaga 
capacitate și experiență pen
tru continua perfecționare a 
tehnicii și producției la locul 
său de muncă, pentru crearea 
în toate întreprinderile și in
stitutele noastre, a unui climat 
de puternică afirmare a inven- 
dvității și inteligenței tehnice 
românești.

Lucrările Conferinței pe țară 
a inginerilor și tehnicienilor au 
loc în condițiile în care clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, întregul nostru popor 
muncește cu devotament pentru 
traducerea în viață a mărețelor 
obiective ale Congresului al 
X-lea al partidului și realizarea 
sarcinilor de plan pe 1972 ; în 
viața internațională se afirmă 
justețea politicii externe a ță
rii noastre ca o politică realistă, 
constructivă, profund interna
ționalistă, pusă în slujba creș
terii prestigiului socialismului 
în lume, promovării păcii și co
laborării între popoare.

După ce evocă realizările ob
ținute în economia națională în 
cincinalul precedent și în peri
oada care s-a scurs din actua
lul cincinal, raportul prezentat 
de Constantin Dinculescu, preșe
dintele C.N.I.T., arată că în anii 
construcției socialiste s-a for
mat un puternic detașament de 
cadre tehnice, care numără circa 
120 000 ingineri și peste 160 000 
tehnicieni, capabile să rezolve 
cu succes problemele pe care le 
ridică revoluția științifică și teh
nică. organizarea modernă a 
producției, construcția econo
miei socialiste.

Atașată' profund politicii 
Partidului Comunist Român. îm
preună cu clasa muncitoare și 
țărănimea, intelectualitatea teh
nică participă cu competentă si 
înaltă conștiință la înfăptuirea 
politicii partidului de continua
re in ritm susținut a industria
lizării țării, de dezvoltare ascen- • 
dentă și armonioasă a tuturor 
ramurilor economiei naționale în 
condițiile sporirii continue a e- 
ficienței, de făurirea unui ni
vel tot mai înalt de trai și ci
vilizație a întregului nostru po
por.

Principalul aport al Consiliu
lui Național al Inginerilor și 
Tehnicienilor a constat în orga
nizarea unei activități de spe
cialitate menite să sprijine ca
drele tehnice în lucrările pe care 
le efectuează în întreprinderi și 
instituții pentru promovarea 
progresului tehnic, stimulind 
schimbul de informații și opinii, 
gîndirea creatoare, ingeniozita
tea și energia în vederea solu
ționării competente și eficiente 
a sarcinilor cuprinse în planuri
le tehnice și de cercetare știin
țifică. Prin cele peste 500 mani
festări organizate în ultimii 
cinci ani în comun cu ministe
rele, organele centrale de stat și 
uniunile sindicatelor pe ramuri 
de activitate, au fost dezbătute 
și propuse măsuri practice în 
interesul producției.

Cu toate rezultatele bune, în' 
activitatea comisiilor inginerilor 
și tehnicienilor se resimt unele 
lipsuri și neajunsuri ; multe din 
ele au fost generate de o vizi
une îngustă a rolului acesto
ra. în unele locuri nu s-a înțe
les că ele sînt forma de atrage
re a tuturor cadrelor tehnice la 
activitatea desfășurată de sin- 
dicațe pentru mobilizarea oa

COMUNICAT
cu privire la vizita in Republica Socialistă România 

a delegației Partidului Comunist din Australia
în perioada 12—19 mai a.c., o 

delegație a Partidului Comunist 
din Australia, condusă de tova
rășul Laurie Aarons, secretar 
național al partidului, a făcut o 
vizită în Republica Socialistă 
România. Din delegație au fă
cut parte tovarășii Bernie Taft, 
membru al Comitetului Execu
tiv al P.C.A. și Judy Mundey, 
membră a Comitetului Național 
al P.C.A.

în timpul șederii în țara noas
tră, delegația s-a întâlnit cu re
prezentanți ai organelor și or
ganizațiilor locale de partid, a 
vizitat obiective economice și 
social-culturale din București și 
județul Iași. Pretutindeni, oas
peții australieni au fost primiți 
cu sentimente de solidaritate 
internaționalistă, expresie a le
găturilor prietenești dintre cele 
două partide și popoare.

Delegația P.C.A. a avut în- 
tîlniri și a purtat discuții cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al P.C.R., pre
cum și cu tovarășii Virgil Tro- 
fin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă tovă
rășească, de caldă prietenie, 
s-au făcut informări reciproce 
cu privire la activitatea și pre
ocupările actuale ale celor două 
partide; de asemenea, au fost 
discutate probleme privind dez
voltarea relațiilor de colabora
re dintre ele, precum și unele 
aspecte ale situației internațio
nale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

Partea română a relevat efor
turile depuse de întregul popor 
român pentru transpunerea hi 
viață a programului adoptat de 
Congresul al X-lea al P.C.R. în 
vederea făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate, și 
a subliniat preocupările actuale 
în domeniul dezvoltării indus
triei, agriculturii, științei, cul
turii și învățămîntului, ridică
rii nivelului material și cultu-- 
ral al poporului, lărgirii demo
crației socialiste, educării co
muniste a tuturor oamenilor 
muncii.

Delegația australiană a infor
mat despre activitatea P.C.A. 
pentru apărarea intereselor e- 
conomice și sociale ale clasei 
muncitoare australiene, pentru 
promovarea ideilor socialiste.

în cadrul convorbirilor, s-a 
constatat cu satisfacție dezvol
tarea continuă a relațiilor fră
țești. de solidaritate internațio
nalistă dintre Partidul Comunist 

menilor muncii la înfăptuirea 
obiectivelor economice, politi
ce, sociale și culturale ale vie
ții din întreprinderi. Neajun
suri se resimt și în ce privește 
finalizarea manifestărilor or
ganizate de C.N.I.T. pe plan 
central.

Trecînd la aspectele legate de 
contribuția cadrelor tehnice la 
realizarea programelor de cer
cetare științifică, raportul re
legă că, în etapa actuală, în 
cercetarea științifică, ponderea 
mare revine cercetării de dez
voltare, realizată în institutele 
de cercetări și proiectări. în la
boratoarele uzinale. Așa s-a reu
șit să se realizeze în țara noas
tră instalații de foraj de mare 
adîncime, avînd un înalt grad 
de automatizare, tehnologii și 
utilaje pentru încălzirea, to
pirea și tratamentul termic al 
metalelor, noi produse chimi
ce. cimenturi superioare ș.a.

Parte integrantă a procesului 
de introducere a tehnicii noi 
în producție, o manifestare a 
creației de masă, o constituie 
mișcarea inventatorilor și ino
vatorilor. Numai în anul tre
cut aportul celor 30 000 inova
tori și inventatori a depășit 1,7 
miliarde lei.

In domeniul invențiilor și ino
vațiilor. apar fenomene de tă- 
răgăneală in executarea pro
totipurilor, lipsă de interes in 
generalizare datorate și unor 
cadre tehnice din ministere, 
centrale și întreprinderi. Con
siliul nostru nu a luat poziție 
față de manifestările birocra
tice, de atitudinea pasi/ă și con
servatoare a unor organe teh
nice și nu a urmărit reducerea 
duratei de aplicare în produc
ție a unor realizări valoroase.

Reducerea cheltuielilor ma
teriale de producție, valorifi
carea superioară a resurselor, 
constituie un alt domeniu în 
care trebuie să se facă și mai 
mult simțită intervenția cadre
lor tehnice.

Ridicarea calității produselor 
și asimilarea de noi produse cu 
calități tehnico-funcționale su
perioare constituie o sarcină 
fundamentală, un factor hotărî- 
tor care condiționează dezvol
tarea cu succes a economiei 
noastre în etapa actuală.

Succesele obținute în realiza
rea unor produse de înaltă ca
litate sînt umbrite de neajunsuri 
datorate unor deficiențe de con
cepție, nerespectârii disciplinei 
tehnologice cu implicații nega
tive în aprovizionarea cu pro
duse destinate consumului in
tern și îndeplinirea sarcinilor 
de export.

Formarea și perfecționarea 
pregătirii profesionale este o 
sarcină de mare actualitate a 
inginerilor și tehnicienilor, se 
arată în raport. Datorită politi
cii partidului, în țara noastră 
se asigură formarea de specia
liști legați de practica industri
ală, familiarizați cu problemele 
producției. In ce privește per
fecționarea cadrelor cu pregăti
re superioară și medie, din pro
gramele întocmite reiese că a-

Român și Partidul Comunist 
din Australia și s-a subliniat 
hotărîrea comună de a le dez
volta pe mai departe, în intere
sul ambelor partide și popoare, 
al cauzei unității mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale, al tuturor forțelor an- 
tiimperialiste.

Ambele partide s-au pronun
țat pentru extinderea relațiilor 
dintre România și Australia pe 
multiple planuri, corespunzător 
intereselor celor două popoare, 
cauzei înțelegerii și cooperării 
internaționale.

P.C.R. și P.C.A. și-au reafir
mat hotărîrea de a milita cu 
fermitate împotriva politicii im
perialiste de dictat, ingerințe și 
presiuni, de atentat la liberta
tea și independența popoarelor. 
Ele se pronunță pentru respec
tarea dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de e-și hotărî 
singur soarta, fără nici un a- 
mestec din afară, pentru rezol
varea problemelor litigioase pe 
calea tratativelor, pentru lichi
darea focarelor de conflicte și 
încordare, pentru excluderea din 
relațiile Interstatale a folosirii 
forței sau a amenințării cu re
curgerea la folosirea forței.

Reafirmindu-și și cu acest 
prilej solidaritatea militantă și 
sprijinul activ cu lupta eroică 
a popoarelor din Indochina, ce
le două partide dezaprobă cu 
toată fermitatea noile acte de 
război întreprinse de S.U.A. îm
potriva R.D. Vietnam, care re
prezintă un grav pericol pentru 
pacea și securitatea internațio
nală. Ele consideră că es.te im
perios necesar să se pună ca
păt bombardamentelor și ori
căror acte de război împotri
va poporului vietnamez, să fie 
retrase toate trupele S.U.A. și 
ale aliatilor lor din Indochina ; 
popoarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian trebuie lăsate să-și 
soluționeze singure probleme
le așa cum doresc, fără nici un 
amestec din afară.

P.C.R. și P.C.A. se pronunță 
pentru rezolvarea pe cale po
litică a conflictului din Orien
tul Apropiat, în conformitate 
cu Rezoluția Consiliului de 
Securitate al O.N.U. din noiem
brie 1967. Aceasta presupune re
tragerea trupelor israeliene d« 
pe teritoriile arabe ocupate, a- 
sigurarea integrității și suve
ranității fiecărui stat din aceas
tă zonă, rezolvarea problemei 
uopulației palestiniene conform 
intereselor ei naționale.

Ambele partide și-au afirmat 
atașamentul profund și spriji
nul activ față de lupta popoa
relor din Africa și din alte 
continente împotriva imperia

proape jumătate urmează să se 
perfecționeze la locul de muncă, 
prin programe de studiu indivi
dual. Această situație obliga 
Consiliul Național și comisiile 
județene ale inginerilor și teh
nicienilor să-și diversifice acti
vitatea desfășurată pe tărîmul 
perfecționării pregătirii cadre
lor și să o coreleze cu cea or
ganizată de întreprinderi și cen
trale, adoptând programele și 
formele care sînt reclamate cu 
prioritate de nevoile producției, 

îmbunătățirea activității ob
ștești a inginerilor și tehnicie
nilor în cadrul și sub îndruma
rea sindicatelor — se arată în 
continuare — face parte inte
grantă din măsurile stabilite de 
partid privind perfecționarea 
relațiilor de producție, pe linia 
dezvoltării democrației socia
liste. de participare activă la 
conducerea treburilor statului a 
tuturor categoriilor de oameni 
ai muncii.

Angajarea mai deplină a ca
drelor tehnice la munca pentru 
progresul tehnicii și organizării 
întreprinderilor, pe linie profe
sională impune perfecționarea 
formelor organizatorice, a meto
delor de muncă ale C.N.I.T. și 
ale comisiilor. Se prevede ori
entarea activității pe probleme
le esențiale ale producției, con
sultarea și confruntarea de idei, 
stabilirea de so nții pentru pro
blemele practice ale întreprin
derilor. Nici o problemă tehni
că sau de organizare a produc
ției, care confruntă întreprinde
rile, nu trebuie să rămînă în 
afara preocupărilor comisiilor, 
întreaga activitate să se des
fășoare sub semnul np^rativitâr 
ții și eficienței, evitîndu-se as
pectele de formalism și festi- 
vism.

în ideea stimulării perfecțio
nării profesionale și a activității 
de creație în domeniul tehnic și 
științific raportul propune să se 
ia în studiu posibilitatea insti
tuirii gradelor tehnice, care să 
ateste valoarea și capacitatea 
profesională pe baza pregătirii 
și realizărilor, precum și insti
tuirea titlului de inginer emerit, 
economist emerit și tehnician 
emerit, care să se confere ca
drelor cu mari merite în înfăp
tuirea politicii partidului d*» 
perfecționare a producției so
cialiste.

Un capitol al raportului este 
consacrat activității internațio
nale a Consiliului Național al 
Inginerilor și Tehnicienilor.

Dînd expresie sentimentelor 
de recunoștință ale intelectuali
tății tehnice față de partid — 
se spune în încheierea raportu
lui — ne angajăm să întâmpi
năm Cp Națională a
partidului și sărbătorirea a 25 
de ani de la proclamarea repu
blicii. alături de întregul popor, 
cu entuziasmul și hotărîrea de 
a ne consacra toată energia 
pentru realizarea cu succes a 
politicii Partidului Comunist 
Român de ridicare și înflorire 
a României Socialiste.

lismului. pentru înlăturarea do
minației coloniale, pentru li
chidarea politicii rasiste de a- 
partheid : ele sînt solidare cu 
tinerele state independente în 
eforturile acestora pentru con- 
>olidarea independenței și apă
rarea cuceririlor democratice, 
pentru o rapidă dezvoltare eco
nomică și socială de sine stă
tătoare. pentru înaintarea pe 
calea progresului și păcii.

Cele două partide și-au ex
primat convingerea că reali
zarea unei păci trainice în lu
me necesită intensificarea lup
tei maselor populare, a forțe
lor largi antiimperia.li.ste, în ve
derea trecerii la măsuri prac
tice efective, pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru în
făptuirea dezarmării și, în pri
mul rind, a celei nucleare.

Subliniind importanța înfăp
tuirii securității în Europa, pen
tru asigurarea păcii în întreaga 
lume, P.C.R. și P.C.A. au relie
fat necesitatea organizării cit 
mai curînd a Conferinței ge
neral europene, menită să con
tribuie la crearea unui sistem de 
relații noi între statele euro
pene, care să permită fiecărei 
națiuni dezvoltarea în condiții 
de deplină securitate, lărgirea 
cooperării economice, tehnico - 
științifice și culturale, pe baza 
respectării intereselor funda
mentale ale tuturor popoarelor 
europene.

P.C.R. și P.C.A. și-au reafir
mat hotărîrea de a milita ac
tiv și în viitor pentru promova
rea unor raporturi de colabo
rare $i solidaritate internațio
nalistă cu toate țările socia
liste. cu toate partidele co
muniste și muncitorești, de a 
acționa pentru depășirea ac
tualelor dificultăți și întărirea 
unei noi unități a mișcării co
muniste mondiale, bazată pe 
respectarea principiilor mar- 
xism-leninismului. ale indepen
denței fiecărui partid, egalită
ții în drepturi. neamestecului 
in treburile interne, respectu
lui reciproc și întrajutorării to
vărășești. Totodată, ele vor mi
lita activ pentru raporturi de 
solidaritate cu toate forțele de
mocratice și progresiste, cu ti
nerele state independente, cu 
mișcările de eliberare națională 
pentru unitatea tuturor forțe
lor antiimperialiste.

Vizita in România a deles'»- 
tiei Partidului Comunist <jin 
Australia, contactele si convo 
b’rile avute au constituit u ■ 
prilej de adîncire a cunoaște’- 
reciproce, de întărire in cor 
tinuare a legăturilor de stimă 
reciprocă, prieteni* ri colabora 
re între cele d-o.ia ; -rtide și 
popoare.
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ÎN ÎNTÎMPINAREA CONFERINȚEI NAȚIONALE A SCRIITORILOR
Participa : Anca Visdei — elevă. Liceul Gh. La zar, Valeria 

Negovan — eleva, Liceul din Anina, Eleonora Luca, studenta — 
Facultatea de biologie, Cristina Gavrilescu — studentă. Insti
tutul Politehnic, Radu Constantin, Nica Ion, Dinu Dumitru — 
muncitori la Uzina „Grivița Roșie", și scriitorii Maria-Luiza 
Cristescu, Iulian Neacșu, Ștefan Stoian, Dorin Tudoran, Daniel 
Turcea.

Constantin Stoiciu: Așadar, 
cu cîteva zile doar înainte de 
Conferința Națională a scriito
rilor, vă propun să discutăm 
despre, cu o formulă gazetă
rească, relația fertilă cititor tî- 
năr — scriitori, opere literare.

Cristina Gavrilescu : încep
cu o mărturisire : de 4 ani de 
zile n-am citit nici o carte de 
literatură. Motivele pentru 
care n-am citit nu sînt proba
bil atît de interesante. în fine, 
am dat admiterea la Politehni
că și asta mi-a cerut o pregă
tire superioară, pentru că, tre
buie să înveți, altfel repeți 
anul foarte ușor. Așa încît, 
doar în vacanța de vară aș 
mai fi avut prilejul să citesc 
cite ceva, dar nu știu acum de 
ce nu am făcut-o.

Eleonora Luca : Labiș vor
bea într-un poem de omul co
mun, obișnuit, constrîns de 
existența lui comodă, pe care 
totuși îl iartă și-1 salută di
mineața. Vreau să spun că eu 
m-am izbit foarte mult în a- 
cești cinci ani de facultate de 
colegi de-ai mei la fel de ti
neri ca și mine, acum au a- 
proape 23 de ani, care curînd 
vor lucra ca profesori de bio
logie,. vor fi și diriginți și vor 
trebui deci să cunoască foarte 
multă literatură și nu numai 
literatură — dar ei nu cunosc 
decît biologie. Așa că nu mă 
surprinde mărturisirea Cristi- 
nei Gavrilescu. Pentru mulți 
absolvenți de facultate, pentru 
mulți studenți, între speciali
zare și cultură generală se pro
duce o ruptură care riscă să 
nu se. mai repare toată viața.

Maria Luiza Cristescu : Fap
tul că ești specialist nu înseam
nă că ești un om întreg, trebuie 
să-ți cultivi toate laturile per
sonalității, și cea a priceperii 
de a exercita o muncă, dar și 
a dragostei pentru ea, dar și 
plăcerea de a o face, dar și 
plăcerea de. a trăi în lume. Or, 
destui tineri ies din școli insu
ficient pregătiți, nu știu per
fect un lucru, în schimb sînt 
imperfecți. pentru foarte multe 
sitele. Și de aici vine și 
un gest de refuz pentru artă, și 
un gest de refuz pentru ceea ce 
înseamnă altceva decît specia
litate. Cînd se apropie de o 
carte,, ei vin adesea cu preju
decăți sau cu o anumită expre
sie de cultură și atunci refuză 
o carte scrisă altfel decît tra
dițional, sau cum a învățat el 
în liceu, și atunci poetul lui 
preferat nu este Labiș, și a- 
tunci ceea ce nu rimează nu 
este poezie. Cu alte cuvinte, tî- 
nărul posedă despre artă niște 
date elementare dar nici pe a- 
cestea bine puse la punct.

Eleonora Luca : Este o rea
litate. Foarte mulți dintre cei 
care au terminat liceul rămîn 
la cunoștințele generale învă
țate superficial, după care ur
mează specializarea. Aceasta e 
o problemă cunoscută și discu
tată, se. caută soluții, dar în 
ultimă instanța rezolvarea ei 
depinde de bunăvoința fiecă
ruia. Dacă nu se schimbă ni
mic, apare clar pericolul’ pla
fonării. Vreau să spun, deci, 
că omul comun există și tre
buie stimat, salutat dimineața, 
chiar dacă nu uităm nici o sin
gură clipă că el n-a mai des
chis o carte de pe băncile șco
lii.

Iulian Neacșu : Să nu ne re

zumăm doar la cei de față, dum
neavoastră, ca cititori, fiind 
pînă la urmă reprezentanți ai 
unor diverse preocupări, a di
verse profesii, noi, ca scriitori, 
în felul nostru reprezentîndu- 
ne în primul rînd prin cărți., 
dar putem, desigur, discuta și 
despre alte cărți. Să lărgim a- 
tunci puțin discuția, și să ve
dem în ce măsură răspunde 
•scriitorul la ceea ce ar dori ci
titorul, nu neapărat comun, să 
citească, și în ce măsură răs
punde cititorul la literatura 
care i se dă, la cărțile care 
apar. Care este relația fatală 
între cititor și scriitor? Upul 
.este obligat să citească, celălalt 
scrie. în această direcție a dis
cuției eu cred că este adevărat 
că există și cititori întîmplă- 
tori, ocazionali, oameni care nu 
sînt. pregătiți să citească toate 
cărțile, oameni care prin edu
cație în familie, în școală, în 
facultate sînt mai apropiați de 
un. anumit tip de literatură, de 
obicei literatura așa-numită cla
sică. acea literatură care a in
trat în conștiința omului me
diu prin marea circulație pe 
care a a/ut-o, circulație dato
rată și timpului, nu numai va
lorii în sine, deci și un astfel 
de cititor care gîndește litera
tura printr-o opoziție perma
nentă, adică în momentul în 
care acceptă un autor tradițio
nal, să spunem așa, îl refuză 
automat pe Labiș. Există pe 
urmă cititori care au numai un 
anumit tip de lectură, de pre
ferință romanele de dragoste, 
de pildă, care iar reacționează 
prin opoziție la celelalte ro
mane, chiar și fără să le ci
tească. Alții spun : eu citeso 
numai cărți de călătorie, eu ci
tesc numai cărți cu subiect 
istoric. Acum eu întreb și vă 
rog să-mi răspundeți foarte 
sincer: Ce ați dori să citiți, 
cum v-ați imagina o carte pe 
care s-o citiți cu multă pa
siune, și pe care să doriți s-o 
scrieți chiar dumneavoastră ?

Valeria Negovan : Am avut 
impresia după primele interven
ții că există o anumită neînțe
legere.^ Dar. scriitorul nu tre
buie să scrie pentru că un a- 
numit cititor vrea să citească 
o carte de aventuri sau un ro
man istoric, scriitorul scrie 
pentru că simte nevoia să scrie, 
și dacă este adine înfipt în 
viață, dacă cunoaște viața și 
dacă ia parte la viață, e nor
mai. ca el să scrie o carte ce 
va interesa pe cititori. Și a- 
tunci chiar și tinărul cititor are 
posibilitatea să-și aleagă cartea 
dorită. Căci tînărul cititor nu 
citește o carte pentru că n-a 
găsit încă tematica care să-’ 
intereseze, nu ? Și totuși, de ce 
nu se citește ?

Iulian Neacșu: Eu sînt con
vins că în România se citește 
foarte mult, se citește literatură' 
bună și putem vorbi chiar de 
tirajele mici ale cărților cerute 
de public, și de difuzare defec
tuoasă.. Mergînd pe lîngă libră
rii poți să vezi prin vitrinele 
lor foarte mulți oameni care-și 
aleg o carte. Nu cred că asta 
este problema, că la ora actua
lă scriitorii noștri n-ar fi citiți.

Valeria Negovan • Totuși, s-a 
pus problema că sînt unii scrii
tori tineri ca vîrstă care nu sînt 
citiți.

Constantin Stoiciu : Impor

tant nu este acum să știm dacă 
sînt sau nu citiți scriitorii ti
neri, chiar cei de față, trebuie 
să vedem care sînt posibilită
țile unei apropieri cît mai pro
funde între literatură, carte și 
cititorii tineri. în această di
recție ar fi de dorit să conti
nuăm discuția.

Dinu Dumitru : Ce așteptăm 
noi de la scriitori ? După pre
ferințele fiecăruia am dori să 
să se încline spre un anumit 
fel de scriere. Majoritatea ci
titorilor sînt tineri. De aceea 
am dori să se scrie despre via

educației de viață. Dacă nu se 
citește tot timpul, dacă nu te 
apropii cu curiozitate, cu do
rință — atunci te apropii doar 
cu „asta îmi place mie“ și nu 
ești un cititor adevărat. Acum, 
încă ceva : noi spunem scrii
tori tineri pentru că întîmplă
tor ne-am întîlnit niște oameni 
tineri aici, dar cînd cumperi o 
carte nu știj ce fel de scriitor e, 
e un scriitor de 2 000 de ani 
care stă alături de un scriitor 
de 24 de ani.

Anca Visdei : Eu cred că 
scriitorul trebuie să scrie des GAVRILESCU CRISTINA IULIAN NEACȘU ANCA VISDEI

TINERII SCRIITORI 
FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU 
TINERII CITITORI

ță, despre realitatea noastră, 
despre un muncitor chiar, care 
lucrează într-o uzină, cum ara
tă viața lui de cînd a pășit pri
ma dată pe poarta uzinei, cum 
s-a integrat în colectiv, cum a 
învățat să trăiască ca om ade
vărat. Nu să se scrie numai 
despre lucruri frumoase, să se 
scrie și despre greșeli, nedrep
tăți, despre viață așa cum e. 
Sau despre descoperirea unui 
talent, despre o inovație cum 
s-a ajuns la ea, s-ar putea 
scrie multe pornind de aici, 
și asta ar atrage foarte mulți 
tineri.
• Nica Ion : Pe tineri îi a- 
trage și literatura universală, 
de exemplu Alexandre Du
mas. Este uneori mai citită ca 
literatura de azi. Eu, de exem
plu, am citit de curînd un volum 
de poezii al unui tînăr scriitor 
și trebuie să vă spun că n-am 
înțeles nimic. Este și aceasta 
o explicație de ce tinerii aleg 
opere din literatura universală. 
Dar pot fi și alte explicații.

Maria Luiza Cristescu : Noi 
trebuie să-i cunoaștem mai bine 
pe aceia care citesc pentru că 
au mai citit, citesc acum ca să 
citească și altădată, și nu ne 
poate fi indiferentă problema 
soluțiilor pentru ca numărul a- 
cestora să crească necontenit. 
A ști să citești este un lu?ru 
care se învață. Or, cine citește 
numai întîmplător o carte, nu 
este un cititor adevărat. De a- 
ceea trebuie să discutăm des
pre cititori ca despre niște oa
meni cu o cultură formată. Cul
tură nu înseamnă cunoștințe en
ciclopedice, nu înseamnă neapă
rat studii universitare, ci în
seamnă o atracție permanentă 
față de carte, față de citit. 
S-a citat aici un nume de scrii
tor, Alex. Dumas, fiul sau ta
tăl. nu știu care vă place mai 
mult, amîndoi erau foarte buni, 
e drept că mai aveau încă două
zeci de oameni care le scriau 
cărțile și le semnau ei. Ei sînt 
însă niște autori pentru o anu
mită vîrstă a cititorilor, nu 
vîrstă fizică, adică nu de 16 
ani sau 80 de ani, ci de o 
vîrstă intelectuală, dar după ce 
l-ai citit pe Alexandre Dumas 
îi poți citi și pe alții. Deci, 
chestiunea cititorului trebuie 
pusă în funcție de o perpetuă 
educație a gustului, dar și a

MASA ROTUNDA A 
„SCÎNTEII TINERETULUI"

pre ceea ce cunoaște mai bine. 
Cu atît mai mult tînărul scrii
tor. Acum referitor la termi
nologia de scriitor tînăr. Sînt 
anumiți scriitori tineri cărora 
le citești cărțile și ai impresia 
că ai stat de vorbă cu un om 
foarte matur care te-a in
dispus nu prin bătrînețea lui 
ci prin neputința lui. Un scrii
tor, indiferent că a trecut de 
50 sau 60 de ani, poate și tre
buie să rămînă tînăr dacă știe 
să păstreze ceea ce trebuie și 
dacă știe să dea oamenilor, ci
titorilor, ce așteaptă ei de la 
el. De acești scriitori avem 
nevoie. Cartea preferată, pe 
care o aștept eu, se poate des
chide foarte bine cu orice, dacă 
locul sau faptele pot să-ani spu
nă. ceva despre omul de azi. 
Principalul este să fie scrisă bi
ne și cu suflet. Referitor la 
apropierea dintre scriitori și 
cititori. Un autograf care ni se 
dă sau o întîlnire cu un scrii
tor prezintă o fațetă infimă, de
oarece e fațeta intimă a. vieții 
unui scriitor. Mă pot lăuda că 
am văzut un scriitor nu 
numai la televizor. Dar asta 
este ceva infim. Dar să 
sțăm patru ani într-un liceu 
și după aceea tinerii să știe 
foarte puțin cine este Alexan- 
drescu mi se pare ciudat și ne
drept. Cred că s-ar putea face 
foarte multe în liceu cînd noi, 
ca elevi sîntem foarte receptivi 
și putem înțelege foarte multe. 
Trebuie asigurat un public 
foarte larg pentru scriitori, mai 
ales pentru scriitorii tineri care 
trebuie să facă eforturi mai 
mari să nu se piardă într-o 
masă de scriitori comuni. Ce 
s-ar putea, face? în nici un 
caz numai ceea ce se face 
acum. Știți ce ne lipsește nouă? 
Ne lipsește foarte mult patosul, 
sinceritatea. Dacă profesorii de 
română, dacă elevii la orele 
de română, de literatură, de 
franceză, de engleză, de ce 
vreți, de tot ce se leagă de li
tera scrisă s-ar aduna sub a- 

ceeași sinceritate, sub același

patos, s-ar rezolva foarte mul
te. Să ne gîndim mai puțin 
cum să organizăm autografe la 
librării și să ne gîndim mai 
mult la fiecare dintre noi. Mai 
multă sinceritate face foarte 
mult. Face chiar și receptivita
te față de poezia lui Nichita 
Stănescu.

Ștefan Stoian : Aveți în di
recția aceasta să imputați unor 
scriitori lipsă de sinceritate ? 
Aici este foarte interesant de 
știut. Adică dezinteresul citito
rului nu vine și din această lip
să de sinceritate din partea 
scriitorilor ?

Ancă Visdei : Adevărat. De 
multe ori deschizi o carte, și 
este o carte atît de fals scrisă 
că te întrebi : oare vreo nevoie 
materială l-o fi împins la masa 
de scris, oare l-o fi forțat ci
neva să scrie asta ? Și dacă 
ești om inteligent o lași în 
pace, să minți la nevoie poți și 
tu,, n-ai nevoie să citești. Să 
dai și 3,75 lei pe o minciună. 
Ți-o faci singur.

Ștefan Stoian : însuși exa
menul de maturitate al scrii
torului tînăr este dorința im
perioasă de a spune adevărul. 
El este născut în anii socialis
mului, cum sînt și eu, și do
rește să facă din fiecare citi
tor un prieten apropiat. Sigur 
că ideal ar fi fost ca întîlnirea 
noastră să se desfășoare cam 
așa : dv. să ne fi citit, noi să 
fim scriitorii dv. preferați, după 
cum noi, la rîndul nostru, să 
vă cunoaștem mai bine. Sînt 
probleme destiil de importante 
care, stau în fața noastră, în 
special în fața prozatorilor, 
după părerea mea, din acest 
punct de vedere.

Eleonora Luca: Noi sîntem 
tineri, aici la masa rotundă, și 
știm cu toții, ca tineri, că 
avem problemele noastre, nu 
numai ale vîrstei, dar proble
me de integrare socială, de 
raportare la celelalte genera
ții,, de ideal. Scriu tinerii scrii
tori despre noi așa cum sîntem, 
cu îndrăzneală și adevăr ?

Există aceste cărți îndrăznețe ? 
Dacă ar exista sînt sigură că 
ar fi citite.

Dorin Tudoran : Vreau să 
întreb : ce înseamnă pentru 
dv. un lucru îndrăzneț în li
teratură ?

Cristina Gavrilescu : * După 
părerea mea un lucru îndrăz-^ 
neț în literatură este să spui 
exact ceea ce simți tu, fără 
să-ți fie frică că dacă spui se 
întîmplă cine știe ce. Asta în
seamnă lucru îndrăzneț, adică 
să scrii ceea ce simți, tu, să nu 
te ascunzi și să nu minți. Bine
înțeles, poți să fii așa, adică 
îndrăzneț, dacă cunoști . și în
țelegi viața noastră de azi, idea
lurile societății noastre socia
liste și dacă nu scrii despre 
ele doar ca despre' idealuri pup 
și simplu ci ca idealuri care 
prind un anumit contur în 
viața oamenilor, a constructo
rilor. muncitorilor, a tuturora, 
De altfel, s-ar putea spune că 
vechimea teoretică și practică 
a „inaccesibilității idealului." 
îi împiedică pe unii oameni, 
poate și pe unii scriitori să se
sizeze că noi, azi, nu numai că 
punem problema idealului în 
alți termeni dar o și trăim alt
fel. în orice caz idealul a în
cetat de a mai fi o stea înde
părtată, inaccesibilă și, dacă 
poetic această metaforă este 
frumoasă, în realitate lucrurile 
sînt mai complexe, resimțim în 
alt chip relația aceasta cu idea
lul. Curaj înseamnă, mai întîi, 
de a înțelege bine cum s-au 
schimbat lucrurile.

Iulian Neacșu : Eu cred că 
cel mai îndrăzneț lucru este 
viața, și-1 citez aproximativ pe 
Einstein, care spre sfîrșit, cînd 
descoperise anumite lucruri, 
spunea că este uluit, nu-și poa
te explica, dar viața există! 
Nu trebuie totuși să coborîm 
aceste noțiuni grave, sincerita
tea, îndrăzneala la niște întîm- 
plări mărunte. Cred că este su
ficient ca un scriitor să-și a- 
sume această îndrăzneală de a 
privi viața așa cum este, și a- 
tunci cred că-și va rezolva pen
tru el foarte multe lucruri în 
ceea ce privește opera, și cred 
că și cititorii vor'fi mulțumiți. 
Nu există o contradicție de 
nici un fel între ceea ce do
resc cititorii și ceea ce doresc 
scriitorii. Ar fi absurd să cre-

dem că un scriitor n-ar dori să 
scrie capodopere citite de toa
tă lumea, și nu numai astăzi, 
ci și mîine, și după o sută de 
ani. după două mii de ani, și 
că cititorii nu ar dori să ci
tească aceste cărți.

Constantin Stoiciu: Este in
teresant să încercăm să aflăm 
acum, care sînt preocupările, 
care sînt acele modalități de a- 
propiere ale scriitorilor de citi
tori și ale cititorilor de scrii
tori, în afară, bineînțeles, de 
obișnuitul sau întîmplător îl 
gest de a intra în librărie. Aș 
vrea să întreb cum arată ac
țiunile organizației U.T.C. din 
uzina în care lucrați, din școa
lă sau facultate care să facili
teze un contact mai direct, un 
contact mai bogat cu literatu
ra, fie și cu literatura tinerilor 
scriitori. Să nu uităm că tinerii 
sînt. în marea lor majoritate 
uteciști și U.T.C. face și muncă 
cultural-educativă. Mi se pare 
că a convinge tinerii să citească 
literatură bună, firește, fie că 
este scrisă, de mai tineri sau 
mai vîrstnici, este o acțiune 
cultural-educativă. Adică. în. 
afară de dans, de muzică 
ușoară și întîlniri întîmplă
toare cu scriitorii la ocazii 
festive, ce se face altceva ?

Dinu Dumitru : Să profit de 
această invitație, și pentru că 
sînt și secretar de organizație 
la Grivița Roșie, vreau să vă 
spun că am avut ca temă la 
o adunare de U.T.C. discutarea 
unei cărți. Un tînăr a citit o 
carte și a prezentat un referat 
în ședința U.T.C. S-a citit car
tea „Cenușă și orhidee la 
New York", un roman polițist.

Constantin Stoiciu : Practic, 
cum s-au desfășurat lucrurile ?

Dinu Dumitru : Bineînțeles 
că adunarea a fost de acord să 
citim această carte propusă de 
un utecist. S-a făcut un rezu
mat și s-a ajuns la concluzia : 
că este o carte bună. Eu n-am 
citit-o ca să știu cum este, dar 
cine a făcut referatul a spus 
că este bună. O s-o citească 
fiecare probabil, s-a trasat sar
cină să fie citită de toți în 15 
zile.

Anca Visdei: Vreau numai 
să fac o precizare : este o con
tradicție, fiindcă de o parte 
chiaT dumneata ai spus, și știm 
cîte ceva și noi (prea puțin, 
încă 1), că este foarte in
teresantă viața de uzină, și 
astea sînt cărțile pe care 
le dorim cu toții, și pe de altă 
parte ești de acord să se ci
tească un roman polițist și să 
fie discutat într-o adunare 
U.T.C. Eu cred că da-că este 
vorba, în general, să dai o 
carte unei mase largi s-o ci
tească și s-o comenteze atunci 
aceea trebuie să fie o carte mai 
serioasă, în orice caz care să 
ne spună nouă, acum, ceva.

Valeria Negovan : Fac o pro-
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terare este aproape 
nariat. Cel ce și-a asumat în
datorirea de a comenta căr
țile prezentului se afla de cele 
mai multe ori în cleștele pre
judecăților curente. Ce înseamnă 
a scrie despre o carte P A semna 
simple dări de seamă informati
ve ? A cerceta o carte din punc
tul de vedere al bănuitelor inten
ții ale autorului P A supune car
tea exigențelor criticului P Și 
astfel de întrebări se mai pot 
pune. Desigur că actul critic pre
supune mereu cîte ceva din toate 
acestea. Acțiunea criticului e 
însă rar netulburătă de intruși. 
Nu există critică ci critici. 
Unul dintre ei ne-a lăsat și 
ceea ce s-ar putea numi jurna
lul unui critic. E. Lovinescu a si- 
luetat o întreagă faună de literați 
și de pseudoliterați ai vremii lui. 
In contactul cu ei criticul a găsit 
rareori suportul sufletesc și echi
librul necesar atitudinii lui de 
misionar literar. Unul îl felicită 
pentru că găsește în articolul cri
ticului expresia unei defulari pe 
care el n-a avut curajul să și-o 
îngăduie. Altul preferă să nu-1 
mai cunoască, după ce Lovinescu 
și-a exprimat opinia despre lite
ratura lui. Cei mai mulți sînt în
cântați cînd criticul își exercită 
incisivitatea la adresa altora. 
Niciodată atunci cînd ea se în
dreaptă chiar către ei. Galeria 
este întinsă și situarea ei de că
tre critic în domeniul zoologicu
lui nu este întîmplătoare. Puțini 
se ridică deasupra măruntelor pa
siuni și impulsuri. Ce s-ar fi în- 
tîmplat însă cu E. Lovinescu 
dacă n-ar fi avut propria sa re
vistă și dacă una din editurile cu 
care colabora nu l-ar fi publicat 
cu cel puțin o carte pe an, asa 
cum s-a întîmplat, spre binele 
literaturii române ? Puțini cred 
că și-au pus întrebarea. Insatis
facțiile, obrăzniciile, zîmbetele 
canine, vorba mieroasă dar otră
vită nu aveau alt cîmp de desfă
șurare decît pe stradă în întîlni- 
rile întîmplătoafe cu maestrul, 
într-o librărie unde acesta venea 
să răsfoiască o carte și cam atît. 
Cariera lui s-a bucurat de o bine
făcătoare continuitate. Atacat, 
criticul a putut răspunde în va-
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ginile 
ducea, i 
de în t 
făceau.

Așa că întrebarea trebuie pusă 
din nou pentru a fi reținută : ce 
s-ar fi ales de E. Lovinescu, cu 
a cărui critică literatura română 
se mîndrește, dacă revista în 
care-și susținea magistratura cri
tică i-ar fi fost rănită de lumea 
literară nemulțumită de verdicte
le și de părerile lui ?

Am fi numărat desigur un cri
tic mai puțin. Ceea ce nu se în
țelege în mod curent în presa 
românească actuală este că actul 
critic are nevoie de continuitate 
și că puterea de expresie a unui 
critic nu se exprimă numai prin 
contribuții întîmplătoare ci și 
prin durata actului critic. O opi
nie literară ferma nu se poate în
scăuna decît prin permanența u- 
nor opinii de autoritate. Or, ceea 
ce caracterizează ultimii ani de 
presă literară este tocmai insta
bilitatea rubricilor de opinie li
terară. Puține rubrici de cronică 
literară au rămas neatinse în 
cursul a numai cîțiva ani de zile. 
Reviste de primă importanță pen
tru influențarea și îndrumarea o- 
piniei publice au strălucit tocmai 
prin ușurința îndepărtării croni
carilor. Cronica literară a devenit 
un fel de scaun domnesc oferit 
aproape oricui dacă nu chiar pri
mului venit. Rubricile de recen
zii au fost și mai sînt lăsate sub 
egida unor semnături care n-au 
darul să sporească încrederea în 
actul critic. Cîteva rubrici ce-și 
ciștigaseră prestigiul prin felul 
cum vorbiseră despre proză, poe
zie, critică au dispărut și ele ori 
s-au degradat. Criticului trebuie 
să i se garanteze continuitatea 
și imunitatea de expresie. Cînd 
securitatea actului critic nu este 
asigurată, rezultatele vor fi și ele 
lipsite de mari pretenții. Cei ce 
manifestă nostalgii maioresciene 
și lovinesciene pronunțate, dar- 
cred totuși că un critic e mare 
ma* ales atunci cînd deservește 
pe tinerii scriitori cu cornuri, unt

revistei pe care o con- 
Contrazis, a putut răspun- 
termeni demni celor ce o

lorși ceai și nu pentru opera 
scrisă e bine să se gîndească la 
continuitatea actului critic ca la o 
condiție fără de care nu se poate 
întemeia o viață literară plenară.

I
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OPINII

David Romulus, student anul 
II, Fizică : Da, au reyșit. Au ce
rut noi soluții ecuațiilor umane, 
care prin amploarea lor, prin 
compatibilitatea la societatea pe 
care o trăim, și-au manifestat 
dreptul la viața literară. Cit 
despre lipsuri, acestea sînt ine
rente oricărei acțiuni în care 
perfecțiunea nu poate fi măsu
rată cu instrumente de o maxi
mă exactitate și obiectivitate. 
Ele s-au manifestat, cred, prin 
suprasaturarea publicului citi
tor, în anumite momente, 
unele și mereu aceleași teme 
reluate în spirit necreator. Con
secințele au fost de ordin local 
— cartea' nu era acceptată — 
fără însă ca tema, ca realitatea 
pe care o dezvăluie cartea res
pectivă să fie lezată în integri
tatea și valențele ei. De exem
plu. „Moromeții" lui Preda sau 
„Setea" de Titus Popovici sînt 
inegalabile pînă acum, chiar 
dacă unii autori au încercat să 
se înalțe pînă la ei („Cordova- 
nii" de Ion Lăncrănjan). Litera
tura militantă este una din pîr- 
ghiile de bază ale unei socie
tăți în afirmare, cum e socie
tatea în care trăim. Ea trebuie 
să se dezvolte în continuare, 
căci drumul ei este deschis. 
Mi-ar face plăcere să știu că a- 
cum, un scriitor, un membru 
activ al societății noastre so
cialiste lucrează la o operă de 
amploare, la o frescă a zilelor 
noastre, la o „Saga" a poporu
lui român.

Dan Stoica, anul I, Regie : 
Desigur, toate marile opere li
terare realizate în ultimele două 
decenii converg în aceasta di
recție (Moromeții, Păsările lui

cu
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valori pentru educația comunistă !
----------------- ------------------ a ;aeiior s: o anumită fermitat» ■

— Cum apreciați dezvoltarea caracterului militant al li
teraturii actuale ? în ce măsură, scriitorii de azi au reușit 
să ofere cititorilor scrieri valoroase, contribuții la consoli
darea militantismului literar ?

Ivasiuc,
Stancu,
Nichita Stănescu). Toate ope
rele cu adevărat valoroase tind 
să impună publicului anumite 
valori morale, politice, estetice, 
care le acordă caracterul de o- 
pere militante.

opera lui Zaharia 
poezia lui Păunescu,

Bogdan Ivănescu, anul II, 
Medicină : Artistul, prin defi
niție nu este un indiferent, un 
blazat, un „neînțeles", aceasta 
cu atît mai mult în epoca pe 
care o trăim. Efortul artis
tului trebuie să meargă în di
recția transformării individului, 
să-1 sensibilizeze, să-1 educe în 
sensul'cel mai înălțător pe care 
îl are acest cuvînt, în spiritul 
umanismului. Artistul trebuie 
să fie „un semănător de credințe 
și un semănător de biruințe" 
cum spunea marele poet Goga, 
Majoritatea artiștilor societății 
socialiste au reușit și mai ales 
au luptat cu arma scrisului lor, 
pentru a ne face pe' noi, oame
nii, niște ființe iubitoare de 
frumos, niște ființe care să vi
breze la realitățile înconjură
toare, niște „angajați" în sen
sul spuselor de mai înainte.

Gabriela Laszlo, anul III. Fi
zică : Am senzația că ritmul de 
evoluție al literaturii militante 
a rămas puțin în urmă, la un 
moment dat, față de evoluția

la

publicului. In măsura în care 
natura, conținutul marilor și 
micilor probleme actuale s-^a 
schimbat, cred că scriitorii tre
buie să le discute în mod adec
vat, să le abordeze sincer,
temperatura lor reală. Cred că 
sinceritatea — care se simte — 
este atributul sine qua non al 
literaturii militante. Și curajul, 
curajul civic, responsabilitatea 
față de realitățile noastre. A 
scrie despre noi este practic egal 
cu a’ scrie pentru noi. Cred că o 
adevărată literatură militantă 
trebuie să stabilească un dialog, 
unul interior, între scriitor și 
cititor, care să pună probleme, 
chiar dacă nu le rezolvă pe 
toate.

Literatura militantă vrea să 
convingă, și pentru asta trebuie 
să fie bine scrisă. Nu mă refer 
la simple exerciții de stil. Parcă 
aș înclina totuși pentru o lite
ratură sinceră, care are conți
nut realizat și pe plan ar
tistic. Dar între; „a fi sin
cer" și ,<a avea conținut" 
este o mare deosebire, și din 
acest punct de vedere cred că a 
scrie bine trebuie să însemne 
întotdeauna și a scrie cu conți
nut.

O minte clară, care știe ce 
știe și ce vrea să spună nu poa
te scrie confuz, obscur. Mai 
bine-zis. pentru a nu scrie ast
fel, e necesară această claritate

a ideilor și o anumită fermitate. 
Și mai e ceva : a vrea să scrii, 
într-o singură carte, despre tot, 
despre toate, este prea mult, iar 
rezultatul, nu de puține ori, 
este o scriere care a încercat 
să vorbească și despre... și des
pre... dar n-a reușit. De aseme
nea, dorința de a nu fi prea 
clar (pentru a nu crea senzația 
de superficial) sau neputința de 
a se exprima direct, duce la 
astfel de producții literare. Im
plicațiile ? îndepărtarea nubli- 
eului. Există o mare foame de
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literatură, dar asta nu implică ■ 
lipsa de selecție. Și sînt destul I 
de puțini cei care, din snobism ■

Isau ^in complexe de inferiori
tate, aderă la o literatură care, 
pentru ei, este obscură.

Tamara Drăgănescu. anul I, 
română : în ceea ce privește I 
rolul educativ al literaturii, efor- B 
turile nu vor fi niciodată sufi- B 
ciente. Literatura trebuie și ■ 
poate să fie educativă ; plec de | 
la ideea că literatura trebuie să ■

Iredea viața în tot ce are ea mai 
semnificativ. Sînt deplin de a- 
cord cu ideea că operele lite
rare trebuie să aibă ca subiecte 
aspecte din viața majorității, 
dar cred cu tărie că prezentarea 
unor fapte mai i 

și generalizatoare, are valoarea sa 
de necontestat. Cred că utiliza
rea suficientă și eficientă a dez
baterilor în jurul unor probleme 
din literatură nu și-a aflat încă 
modalitatea prin care eliberîn- 
du-se de niște formule rigide să 
devină un mijloc direct, mai e- 
ficient de educație comunistă.

I
c vet —
puțin generale, I 

3 are valnarea ca ®
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punere : se scrie foarte mult, 
avem atîtea și atîtea cărți și 
atîția scriitori în fața cărora 
cel care nu este încă un citi
tor format nu știe totdeauna 
ce să aleagă. Un om care n-are 
o călăuză, se duce într-o libră
rie foarte bine aprovizionată si 
vede „Cenușă și orhidee la 
New York"... Propaganda cărții, 
critica, ar trebui să facă mai 
mult.

Daniel Turcea : Eu cred că 
scriitorul nu se poate apropia 
de cititor decît într-un singur 
fel : prin cărți de valoare, iar 
cititorul nu se poate apropia 
de aceste cărți de valoare d°- 
cît tot într-un singur fel : prm 
vocația culturii. Altfel, discu
ția este absolut inutilă. Libră
riile sînt pline de cărți și poți 
alege de acolo cartea pe care 
o dorești, găsești oricînd și în 
număr foarte mare literatură 
de aventuri, cărți polițiste etc. 
Propuneați un ghid al lecturii, 
idealul este ca. la un moment 
dat, fiecare să-și poată forma 
propriul său ghid de lectura.

Radu Constantin : Am stat și 
am ascultat părerile dv. atît 
despre scriitori cît și despre ci
titori. Nu peste mult timp, în
treaga obște scriitoricească va 
trăi un moment de adîncă ana
liză a întrebării : ce fel de lite
ratură se scrie ? Mă refer, evi
dent, la Conferința Națională a 
Scriitorilor. Din această cu
prinzătoare perspectivă vă 
rog să-mi permiteți să sub
liniez contribuția secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, îndem
nurile sale în a ajuta pe scri
itori, pe oamenii de artă în în
țelegerea imperativelor epocii 
noastre, a conexiunilor din
tre viața socială și actul 
artistic, întrucît orice operă 
literară trebuie să se a- 
dreseze unor cititori, prin
tre, care și nouă, tineri munci
tori din uzine și fabrici (sînt 
lăcătuș), așteptăm de la tine
rii noștri scriitori, colegi de 
generație, o literatură angajată, 
profund preocupată de proble
mele realității, ale formării 0- 
mului nou. Am citit cîteva 
cărți de tineri scriitori și ti
neri poeți, dar din păcate, tre
buie să vă mărturisesc, fără a 
pune la îndoială talentul celor 
care le-au scris, că unele din
tre ele au conflicte imaginare, 
tn care noi nu ne recunoaștem, 
după cum nici în personajele 
care susțin asemenea conflicte. 
Mie nu mi se pare de 
aceea deloc nepotrivit ca 
un _ tînăr scriitor să vină 
mai des în mijlocul mun
citorilor din uzine, pe ogor, sau 
pe platformele industriale, pe 
șantiere, să vadă cum trăiesc 
și muncesc, cum învață, cum 
își afirmă propria lor persona
litate. Cred că ar fi destul de 
interesant și pentru ei și pentru 
noi, ne-am cunoaște mai bine, 
ne-am înțelege mai bine. Dacă 
ar fi să mă refer la tinerii 
scriitori, părerea mea este că 
un prozator ca Petru Popescu 
ori un poet ca Adrian Pâu- 
nescu au reușit alături de alții 
să se sincronizeze cu etapa pe 
care o trăim, să redea fără a- 
brevieri realitatea înconjură
toare. Romanul „Dulce ca mie
rea e glonțul patriei- mi-a plă
cut foarte mult. Prin limpezi
mea faptelor, prin mesajul său. 
dacă vreți, prin curajul cu 
care autorul spune lucrurilor 
pe nume. Am învățat de aici și 
lucruri pe care nu le-am aflat 
din manualele de istorie. A- 
drian Păunescu este un poet 
cu participare politică efer
vescentă. Recentul său volum 
de poezie „Istoria unei secun
de- reunește o serie de poezii 
profunde angajate politic. Eu, 
ca muncitor, vreau să citesc 
cărți adevărate, pasionante ca 
Și viața pe oare o trăim. Este 
d.re.pt că munca eultural-educa- 
tivâ a organizației noastre de 
U.T.C. este de multe ori. în a- 
cest domeniu, formală, întîm
plătoare. Dar asta nu înseamnă 
ța dacă ne place un roman po
lițist nu vrem să citim și cărți 
bune despre noi, așa cum s-a 
și spus aici, îndrăznețe, ade- 
vârâte, sincere. Eu cred că nu 
trebuie să impunem restricții re
gimului lecturii, după cum nici 
scrierii cărților. în acest 
caz mă întreb însă de c- 
uneori, în loc ,ă citim 
ceea ce unii dintre dumnea
voastră cred că ar trebui ne
condiționat să citim, noi ale
gem totuși, chiar dacă nu toc
mai nimerit, „Cenușă și or
hidee..." ? ! Ba cred că acea
stă carte de aventuri poate 
fi mai bună decît altele, 
ceea ce nu trebuie ignoraț i 
Vreau să mai spun că am do
rit să ne întîlnim, la noi în 
fabrică, cu unii dintre scriitori, 
dar n-am izbutit, din vina 
noastră, din vina lor... Promi
tem insă să vă invităm foarte 
curînd în uzina noastră, șî să 
continuăm discuția.

Constantin Stoiciu : Desigur, 
că în această legătură a 
cititorului de carte și a scriito
rului de oamenii timpului său, 
Intîlnirile, discuțiile sincere 
dintre creatori și cititori își su 
un rost bine definit — aduc o 
cunoaștere mai bună și o în
țelegere mai bună, cum frumos 
s-a spus aici.

Masă rotundă organizată de
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Bundesratul a aprobat
tratatele R.F.G. cu U.R.S.S

R. P. Polonă.Germaniei cu U.R.S.S. și cu

Reprezentanții landurilor în 
care se află la putere opoziția 
U.C.D.-U.C.S. au anunțat că se 
abțin de la vot. La întrebarea 
vicepreședintelui Bundesratului, 
Hans Koschnick, dacă vreun 
land dorește să facă apel, in le
gătură cu tratatele, la Comisia 
de procedură a Bundesratului și 
Bundestagului, nimeni nu a răs
puns afirmativ. Prin aceasta, 
Bundesratul a renunțat la un 
vot formal în legătură cu trata
tele. Camera landurilor a apro
bat, apoi, în unanimitate, rezo
luția comună, care fusese adop
tată anterior în Bundestag, Ca
mera inferioară, a Parlamentu
lui, cu o majoritate 
toare.

După vot, Koschnick 
rat că, prin aprobarea 
nită in Bundesrat, s-a 
procedura de ratificare
telor cu Uniunea Sovietică și cu 
Polonia și s-a încheiat „o cale

cu Polonia.

anevoioasă44. El a arătat că tra
tatele vor face posibilă o cola
borare mai strinisă cu U.R.S.S. 
Și

Ratificarea tratatelor în
cheiate de R.F. a Germaniei 
cu Uniunea Sovietică și cu 
Republica Populară Polonă 
constituie un eveniment pe

CUBA: în amplul program de dezvoltare a rețelei rutiere se înscrie și construcția autorutei 
naționale Sud. în fotografie, aspect de pe șantierul acestei mari autorute

LA PNOM PENN
• Acțiunile curajoase ale studenților cambodgieni
# Atmosferă de teroare la Pnom Penh • Tineri

covîrși-

a decla- 
interve- 

terminat 
a trata-

care Iugoslavia îl salută și 
îi sprijină — a afirmat Ge- 
mal Biedici, președintele 
Consiliului Executiv Federal, 
într-o declarație făcută agen
ției TANIUG. Ratificarea 
tratatelor, care conțin și a- 
sumarea obligației de a se 
renunța reciproc la folosirea 
forței, contribuie Ia stabili
zarea continuă a relațiilor 
dintre aceste țări, iar pe plan 
general european constituie, 
desigur, un nou imbold în
semnat pentru promovarea 
colaborării pașnice între toa
te țările europene.

Sărbătoarea
pionierilor

sovietici

cambodgieni vorbesc „Scînteii tineretului"

Guvernul vest-german
propune alegeri anticipate

1 Agenția vest-germană D.P.A., 
janunță că guvernul federal a 
chemat, la 19 mai. opoziția 
U.C.D.-U.C.S. isă cadă d" acord 
asupra unei date apropiate pen
tru noi alegeri.

în declarația cancelarului Wil
ly Brandt, prezentată ziariștilor 
de purtătorul de cuvint Conrad. 
Ahlers și care a fost adusă la 
cunoștința președinților tuturor 
fracțiunilor din Bundestag, 
Brandt a reînnoit propunerea 
făcută opoziției de a colabora în 
domeniul politicii externe. în a- 
cest sens, cancelarul federal a 
menționat evoluția Pieței comu
ne, aplicarea tratatelor semnate 
de R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. 
și cu Polonia, pregătirea confe
rinței general-europene de secu
ritate și colaborare, precum și 
relațiile între cele două state 
germane.

ÎNȚELEGERE 
SOVIETO-AMERICANĂ 

PRIVIND 
PREÎNTÎMPINAREA 

INCIDENTELOR ÎNTRE 
NAVE SI AVIOANE

..Din. actuala situație parla
mentară rezultă o dorință puter
nică de a se ajunge la o situa
ție majoritară clară, a explicat 
cancelarul Brandt. Acest lucru 
se poate obține numai pe calea 
unor noi alegeri'4. Brandt și-a 
exprimat temerea că opoziția va 
folosi „echilibrul relativ" din 
Bundestag pentru a îngreuna ac
tivitatea guvernului în Parla
ment și a împiedica votarea 
unor legi importante. El a aver
tizat opoziția împotriva unei 
„politici obstrucționiste irespon
sabile44.

Cancelarul a cerut opoziției 
U.C.D.-U.C.S. să iespecte acor
dul. încheiat lq. sfîrșitul lunii 
aprilie cu guvernul in ceea ce 
privește o colaborare lirtiitată 
in problemele importante de po
litică internă. El a indicat, in 
acest sens, domeniile bugetului 
și finanțelor, abordarea parla
mentară a unor importante pro
iecte de legi și politica valutară.

Piața Roșie din Moscova a 
fost inundată, vineri dimi
neața, de fluviul cravatelor 
roșii ale miilor de pionieri 
sovietici, care au sărbătorit 
a 50-a aniversare a creării 
organizației de pionieri „V.I. 
Lenin". In tribuna Mausole
ului „Lenin" se aflau secre
tari ai C.C. al Comsomolu- 
lui, conducători ai Organiza
ției unionale de pionieri, re
prezentanți ai vieții sociale 
sovietice.

Primul secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al 
Comsomolului. Serghei Ku- 
preev, i~a salutat pe parti- 
cipanții la parada pionieri
lor, urînd „cravatelor roșii" 
noi succese în învățătură și 
muncă.

La paradă au asistat o de
legație a Consiliului Național 
al Pionierilor din Republica 
Socialistă România, condusă 
de tovarășul Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului, 
precum și numeroase alte 
delegații din străinătate.

• DEPARTAMENTUL DE 
STAT a anunțat că Statele U- 
nite și Republica Bangladesh 
au stabilit relații diplomatice 
la nivel de ambasadă, relatează 
din Washington agenția France 
Presse,

DELEGAȚIA P.C.R. ÎN FRANȚA

Puternic atac la Kontum
♦ Patriofii sud - vietnamezi

continuă acțiunile ofensive

Detașamente ale forțe
lor patriotice din Viet
namul de sud au lansat, 
ieri dimineața, noi a- 
tacuri asupra dispoziti
vului defensiv al orașu
lui Kontum, situat în 
zona Platourilor înalte.

semnalate, de asemenea, în alte 
regiuni ale Vietnamului de sud, 
inclusiv la 50 lon de Saigon.

în ultimele 48 de ore, relevă 
agenția FRANCE PRESSE, a- 
vfoane americane „B-52" au 
intrat în acțiune, bombardînd 
mai ales zonele în care pre
siunea forțelor patriotice este 
deosebit de puternică.

la 
con- 

între delegațiile 
condusă de amiralul 

prim-loc- 
’ ' SU-

Trei tineri cambodgieni ne-au vizitat la redacție. Sînt, de 
putina vreme, studenți la București și au dorit sâ ne relateze 
situația din încercata lor țara. Ngo Chantrea a trait la Pnom 
Penh pînă în septembrie 1971. A fost martor ocular al eveni
mentelor care au răscolit Cambodgia iar, în prezent, chiar 
de la mii de kilometri distanța, poate sesiza cu exactitate fac
torii care determina actualele frămîntări din mediul univer
sitar.

Acțiunile patrioților au fost 
precedate de un atac de arti
lerie. Potrivit relatărilor agen
ției FRANCE PRESSE, asupra 
perimetrului orașului Kontum, 
supus unor atacuri permanente 
în ultimele 51 de zile, au căzut 
aproximativ 5 000 de proieciile 
de artilerie. La periferia din 
partea de nord-vest a orașului, 
patrioții au angajat ’ 
inamicul și în alte 
Kontum-ului.

Agenția REUTER 
că și orașul An Loc 
pus joi unui violent atac lansat 
de F.N.E. Angajamente au fost

lupte cu 
zone ale

relatează 
a fost su-

de la Budapesta

Ministerul Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam a dat publici
tății, vineri, o declarație în care 
se arată că, in zilele de 17 și 18 
mai, o dată cu minarea și blo
carea porturilor R. D. Vietnam 
și cu bombardare^ orașului 
Hanoi și a portului Haifong for
țele S.U.A. au efectuat raiduri 
de bombardament asupra unor 
zone populate din provinciile 
Vinh Phu, Ha Bac, Quang Ninh, 
Nam Ha, Ninh Binh. Thanh Hoa, 
Vghe An și Quang Binh, precum 
și din zona Vinh Linh. în același 
timp, navele de război america
ne au atacat cu artileria zonele 

. populate de. pe litoralul provin
ciilor Thai Binh, Nam Ha și 
Thanh Hoa. Ca urmare a acestor 
noi acte agresive — subliniază 
declarația — au fost înregistrate 
numeroase victime omenești și 
au fost provocate grave daune 
materiale unor obiective econo
mice, culturale și sociale

irește, convorbirea 
noastră a avut ca 
punct de pornire e- 
fervescența pe care 
o cunoaște studen
țimea din Pnom

Penh. Nemulțumirea tinerilor a 
răbufnit mai întii la facultatea 
de drept. Totul a început cu o 
declarație a decanului împotri
va Iui Sirik Matak, unul din li
derii grupului antipopular care 
a acaparat puterea Ia Pnom 
Penh. Acesta a reacționat conce- 
diindu-1 pe decan. Studenții au 
folosit momentul pentru a-și ex
prima revendicările în cadrul li
nei adunări pașnice desfășurate 
în incinta facultății. Agitația din 
lumea universitară este, fără în- • 
doială, consecința unui proces 
de clarificare.

— La începui, după lovitura 
de stat, Lon Noi reușise să în
șele o parte a studenților, pro- 
mițîndu-le înnoiri sociale — po
vestește Ngo Chantrea. Unii ti
neri, lipsiți de experiență, dădu
seră crezare vorbelor luî des
pre „republică", despre transfor
mări în viața publică. Dar ei 
și-au dat scama repede că Lon 
Noi este un dușman al intere
selor naționale, că el face jocul 
Washingtonului. Absența liber
tății de exprimare, profund re
simțită de tineretul universitar, 
a fost dublată de practica re
presiunilor împotriva tuturor

cenă bătălie s-a purtat, mai 
multe ore, în centrul capita
lei. S-a dovedit, astfel, vulne
rabilitatea sistemului defensiv 
al Iui Lon Noi, neputința mer
cenarilor de a stăvili lupta 
dreaptă a poporului...

— Ce ne puteți spune 
despre atmosfera din Pnom 
Penh în ajunul plecării 
dv. ?

— Pe scurt aș spune că suflul 
războiului, apropierea frontului, 
se resimțeau în întreaga viață a 
orașului. Pnom Penh devenise o 
tabără militară de proporții mari 
(reporterul adaugă la spusele 
interlocutorului său cele afirma
te într-un ziar din Pnom Penh 
și anume că de la lovitura de 
stat „dezordinea a crescut de 
10 ori iar corupția de 100 ori"). 
Dar „măsurile sțricte" luate de 

a-
Dar „măsurile stricte" luate 
Lon Noi și de consilierii săi 
mericani nu l-au ajutat să-și a- 
melioreze situația... în septem
brie ca să părăsesc Pnom Pen- 
hul a fost nevoie să obțin o a- 
probare în vederea continuării 
studiilor la Paris. Actualmente 
este mult mai simplu : zona eli
berată, controlată de F.U.N.K., 
se află în apropie: 3 de Pnom 
Penh și trecerea în -ceasta zonă 
este realizabilă...

Revenim la informațiile des
pre luptele studențești. Mișcarea 
declanșată la facultatea de drept

tra inflației, a creșterii vertigi
noase a prețurilor, a costului 
insuportabil al învățămîntului. 
Intr-o scrisoare din Pnom Penh, 
sosită la Paris (despre care am 
aflai dintr-un buletin al 
F.U.N.K. editat în capitala fran
ceză) se subliniază că „agitația 
domnește în toate instituțiile u- 
niversitare din multe cauze și 
în special clin cauza incapacită
ții regimului, a corupției care 
s-a generalizat și agravat". Stu
denții au găsit sprijinul unor 
largi pături sociale : muncitori, 
mici comercianți. bonzi patrioți, 
etc. Universitățile au cunoscut 
imagini emoționante : locuitorii 
aduceau tinerilor greviști hrană, 
îi încurajau în lupta lor.

Puternicele demonstrații stu
dențești de la Pnom Penh au 
dezvăluit, o dată în plus, criza 
marionetelor lonnoliste. falimen
tul politicii lor antinaționale. De 
altfel, efervescența din capitală 
a coincis cu veștile despre stră
lucitele succese ale F.U.N.K. pe 
cimpul de luptă, despre extin
derea continuă a zonei eliberate.

Interlocutorii noștri sînt opti
miști. Ei știu că lupta poporului 
cambodgian este grea, că multe 
dificultăți mai trebuie înfrînte, 
dar au încredere deplină în vic
torie. în aceste zile de luptă ale 
colegilor lor din Pnom Penh. 
gîndurile lor se îndreaptă către 
patria insingerată, transmițind 
studențimii cambodgiene un me
saj de solidaritate, denunțind 
ferm represiunile grupului mer
cenar al lui Lon Noi și pe pro
tectorii lui americani. „Sîntem 
hotăriți să luptăm, împreună cu 
poporul nostru, pînă la victoria 
finală" — declară studenții cam
bodgieni din București.

înainte de a ne despărți dis
cutăm despre proiectele de vli-

• INTRE 4 ȘI 17 MAI, 
Washington au continuat 
vorbirile 
U.R.S.S.,
Vladimir Kasatonov, 
țiitor al comandantului 
prem al Flotei maritime mi
litare a U.R.S.S., și delegația 
S.U.A., condusă de John War
ner, ministrul marinei, în pro
blema preîntîmpinării inciden
telor între navele și avioanele 
celor doua părți în marea libe
ră și în spațiul aerian de dea
supra acesteia — anunță agen
ția T.A.S.S.

în urma convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de lucru, s-a realizat în
țelegerea corespunzătoare în pri
vința problemelor discutate.

Vineri dimineața, delegația 
Partidului Comunist Român 
condusă de tovarășul Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită la Centrul de stu
dii și cercetări marxiste și la 
Institutul „Maurice Thorez" din 
Paris. Cu acest prilej, au avut 
loc convorbiri cu Guy Besse, 
membru al Biroului Politic al. 
C.C. al P.C.F.. director al Cen
trului de studii și cercetări mar
xiste, și Georges Cognot, pre
ședintele Institutului „Maurice

- Thorez".
în ■ cursul după-amiezii, dele

gația Partidului Comunist Ro
mân a avut convorbiri la sediul 
C.C. al P.C.F. cu tovarășul Rene 
Piquet, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.6.F.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

în aceeași zi, delegația P.C.R. 
a vizitat noul sediu al C.C. al 
P.C. Francez.

• I.A BUDAPESTA A FOST 
SEMNAT un protocol privind 
schimburile de mărfuri pe anul 
1972 dintre Ungaria și R.F. a 
Germaniei și colaborarea eco
nomică și tehnică a celor două 
țări. Protocolul prevede o lăr
gire substanțială a exporturilor 
ungurești de mărfuri, asupra 
cărora mai există restricții în 
R.F.G. De asemenea, va crește 
contingentul de mărfuri impor
tate de Ungaria din R.F.G.

In prezența lui Jeno Fock, 
președintele guvernului, și a 
altor conducători de partid, 
și jde stat ungari, vineri Biru 
Jozsef, ministrul comerțului 
exterior, a deschis oficial 
noua ediție a tîrgului inter
național de primăvară din 
Budapesta. Alături de cele 
peste 1100 de întreprinderi 
ale țârii gazdă, la actuala 
ediție a tîrgului participă 
1 700 de întreprinderi indus
triale și firme comerciale din 
41 de țări.

România este prezentă și 
în acest an la tîrg cu un pa
vilion propriu. Pe o supra
față de 1 800 metri pătrați 
sînt expuse unele dintre cele 
mai noi produse realizate de 
întreprinderile românești.

După deschiderea oficială 
a tîrgului, pavilionul Româ
niei a 1‘ost vizitat de Jeno 
Fock, președintele guvernu
lui ungar, Nyers Rezso, 
membru al Biroului politic, 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Feher Lajos, Timar Matyas 
și Valyi Peter, vicepreședinți 
ai guvernului, Biro Jozsef. 
ministrul comerțului exteri
or, alte persoane oficiale. La 
sfîrșitul vizitei. Jeno Fock a 
adresat felicitări pentru or
ganizarea interesantă și su
gestivă a pavilionului și, în 
mod deosebit, pentru standul 
produselor electronice.

Interviul ministrului
de externe egiptean

• AGENȚIA TASS ANUNȚA 
că, vineri, a avut loc Plenara 
Comitetului Central al P.C.U.S 
Plenara a ascultat și dezbătut 
raportul „Cu privire la situația 
Internațională44, prezentat de 
Leonid Brejnev, secretar general 
ai C.C. al P.C.U.S., și a aprobat 
o hotărire pe marginea raportu
lui.

Plenara a ascultat și aprobat 
raportul „Cu privire la schim
barea documentelor de partid44, 
prezentat de Ivan Kapitonov, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.

Boris Ponomariov, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., a fost ales 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.

• LA HOUSTON (STATUL 
TEXAS) a avut loc ședința or
dinară a grupului de lucru so- 
vieto-american pentru proble
mele biologiei și medicinii cos
mice. relatează agenția TASS. 
Specialiștii celor două țări au 
făcut un schimb de materiale 
referitoare la rezultatele cerce
tărilor medico-biologice, • înfăp
tuite în cadrul programelor zbo
rurilor navelor cosmice „Soiuz" 
și „ Apollo", precum și stației 
științifice orbitale sovietice 
„Saliut".

Intr-un interviu, acordat în 
exclusivitate agenției France 
Press-e. Mourad Ghaleb, minis
trul de externe al Republicii 
Arabe Egipt, a afirmat că „E- 
giptul urmărește îndeaproape e- 
forturile depuse de secretarul 
general al O.N.U., Kurt Wald
heim, pentru soluționarea poli
tică a crizei din Orientul Apro
piat44. „Noi salutăm aceste e- 
forturi, a spus Mourad Ghaleb. 
Vom continua, de asemenea, să 
încurajăm și misiunea lui Gun
nar Jarring, reprezentantul per
sonal al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Mijlociu. 
Precizăm, o dată în plus, că ac
țiunea noastră politică va con
tinua în cadrul Națiunilor Uț 
nite si al aplicării integrale a 
articolelor rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiem
brie 1967".

..Dacă după cinci ani de ocu
pație și de eforturi depuse pen
tru o reglementare pașnică a 
conflictului, noi vorbim de e- 
liberarea teritoriilor, nu ne re
ferim decît la teritoriile cuce
rite cu mijloace militare și vom 
continua, in același timp, să ac
ționăm sincer în favoarea unei 
soluții politice", a spus Ghaleb.

Patrioți cambodgieni după o acțiune împotriva lonnoliștilor

celor ce nu sînt de acord cu 
grupul mercenar. La Pnom Penh 
domnește incertitudinea. Oame
nii trăiesc sub amenințarea ră
fuielii, a raziilor poliției, a ares
tărilor și schingiuirilor...

• VIOLENȚELE DIN IR
LANDA DE NORD CONTINUA 
să facă noi victime. Joi, ca ur
mare a uciderii altor trei per
soane, între care un soldat bri
tanic, numărul total al pier
derilor de vieți omenești s-a 
ridicat la 332.

DELEGAȚIA CARE ÎL VA 
TNSOTI PE PREȘEDINTELE 

NIXON LA MOSCOVA
Agenția TASS relatează, 

citind un comunicat al Casei 
Albe, că președintele S.U.A., 
Richard Nixon, va fi însoțit 
în vizita pe care o va face 
în U.R.S.S. de o delegație din 
care vor face parte: secre
tarul de stat al S.U.A., Wil
liam Rogers, consilierul spe
cial al președintelui pentru 

națio- 
direc- 
pentru 
asupra 
Smith,

wV

cial al președintelui 
’ problemele securității
nale, Henry Kissinger, 
torul agenției S.U.A. 
dezarmare și control 
armamentelor, Gerard 
ambasadorul S.U.A. la Mos- 

( cova, Jacob Beam, și alte per
soane oficiale.

• AGENȚIA TASS INFOR
MEAZĂ că un grup de țări occi
dentale a izbutit să impună ce
lei de-a 25-a sesiuni a Adunării 
Mondiale a Sănătății hotărîrea 
de a amina din nou discutarea 
problemei admiterii Republicii 
Democrate Germane ca membru 
în Organizația Mondială a Să
nătății. Problema urmează să 
examinată la cea 
siune a Adunării.

• DUPĂ CUM 
GENȚIA B.T.A., 
continuat convorbirile între de
legația de partid și guverna
mentală a R. P. Bulgaria, con
dusă de Todor Jivkov. prim-se- 
cretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat, 
și delegația de partid și guver
namentală a Republicii Cuba,

de-a 26-a

ANUNȚA
la Sofia

fie 
se-

A-
au

condusă de Fidel Castro Ruz, 
prim-isecretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al 
Guvernului Revoluționar.

CRIZA GUVERNAMENTALA 
DIN TURCIA

• ÎNSĂRCINAT DE PREȘE
DINTELE REPUBLICII, CEV- 
DET SUNAY, cu misiunea for
mării unui nou guvern 
Ferit Melen și-a încheiat, 
seara consultările cu liderii par
tidelor politice inițiate, în sco
pul asigurării cooperării în ca
drul unei coaliții guvernamen
tale care să pună capăt actualei 
crize politice din țară.

Ferit Melen a primit acest 
mandat după tentativa eșuată, a 
senatorului Suat Hairy Urgii- 
plii a cărui echipă guvernamen
tală a fost respinsă de Cevdet 
Sunay.

A INTRAT ÎN VIGOARE 
TRATATUL PRIVIND 

INTERZICEREA AMPLASĂRII 
ARMELOR NUCLEARE 
PE FUNDUL MARILOR

• LA SEDIUL DEPARTA
MENTULUI DE STAT AL 
S.U.A. a avut loc, la 18 mai, 
depunerea, spre păstrare, a in
strumentelor de ratificare de 
către statele depozitare — Uni
unea Sovietică, Statele Unite 
ale Americii și Marea Brita- 
nie — a Tratatului cu privire 
la interzicerea amplasării ar
melor nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă pe fun
dul mărilor și oceanelor și în 
subsolul lor. lua Londra,, depu
nerea spre păstrare a instru
mentelor de ratificare a trata
tului menționat a avut loc în 
cursul unei ceremonii, la Fo
reign Office.

După cum s-a mai anunțat, 
o ceremonie asemănătoare a 
avut loc joi la Moscova. Po
trivit prevederilor tratatului, 
acesta a intrat în vigoare la 
18 mai a.c.

— Cu toate aceștea, 
populația dovedește o re
marcabilă combativitate 
împotriva lui Lon Noi...

— Intr-adevăr... Represiunile 
nu și-au atins obiectivul. Mora
lul populației este ridicat pen
tru că forțele patriotice reunite 
în F.U.N.K. șj acționînd sub 
conducerea Guvernului Regal 
de Unitate Națională obțin stră
lucite victorii. Frontul este 
foarte aproape de Pnom Penh. 
Eroicii noștri luptători au pă
truns chiar în oraș dînd grele 
lovituri dușmanului. O crîn-

a îngrijorat pe Lon Noi. Trupe 
și tancuri au înconjurat facul
tatea. Mercenarii au dat dovadă 
de o cruzime deosebită, rănind 
și ucigînd numeroși studenți. 
Cadavrele n-au fost predate fa
miliilor, într-o încercare dispe-» 
rată de a șterge urmele crimei. 
Dar reacția tinerilor s-a dove
dit promptă. Acțiunea grevistă 
s-a extins în toate facultățile : 
științe, farmacie, medicină, co
merț. pedagogie. Apoi au intrat 
in scenă și elevii. în licee miș
carea de solidaritate cu studen
ții a dobîndit o neașteptată am
ploare. Același fenomen s-a pro
dus și în provincie : la Kom- 
pong Cham, Takhman, Battam- 
bang...

Revendicărilor de ordin poli
tic — denunțarea clicii lui Lon 
No> — li s-au adăugat cele de 
ordin economic : protestul con-

tor ale tinerilor cambodgieni. 
Ngo Chantrea urmează I.P.G.G., 
secția foraje („voi putea servi 
mai bine țării mele la ceasul li
bertății44), Sinn Phonna studia
ză la București științele econo
mice. iar Ham Huy urmează In- 
st.hutul de Construcții („sper să 
devin constructor de centrale e- 
lectrice"). Alți tineri cambod
gieni urmează cursurile Politeh
nicii, I.P.G.G. și Academiei de 
Științe Economice. „Sîntem re
cunoscători poporului român care 
sprijină cu hotărire lupta noas
tră șj care, cu deosebită simpa
tie șî înțelegere, ne ajută să ne 
pregătim pentru a putea fi 
specialiști calificați, utili Cam- 
bodgiei de mîine" — spun inter
locutorii noștri.

EUGENIU OBREA

De aproape două săptâmîni Lisabona cunoaște o succe
siune de puternice demonstrații studențești sub semnul pro
testului energic împotriva războiului colonial dus de tru
pele portugheze în Angola, Mozambic și Guineea (Bissau). 
Alternînd demonstrațiile de stradă cu greve protestatare, 
înfruntînd represiunile de mare brutalitate ale poliției (nu
mai în cursul a două ciocniri, la 17 mai, au fost răniți 
aproape o sută de tineri), studenții își afirmă cu vigoare 
cerința lor, cuvîntul de ordine înscris pe toate pancartele 
purtate de ei la demonstrațiile de stradă sau afișate în 
incinta facultăților: 
războiul colonial !".

„Nici un om, nici un ban pentru

nei. Ele scot și mai puternic în 
evidență vigoarea creseîndă a 
opoziției față de războiul fără 
sens și fără perspectivă pe care 
actualul regim lusitan îl poartă 
în Africa. Un război care în
ghite 50 la sută din cheltuielile 
statului și care a transformat 
țara înir-o cazarma (serviciul 
militar s-a mărit recent de Ia 
patru Ia șase ani). O aventură 
sîngeroasă care secătuiește re
sursele Portugaliei și așa insu
ficiente. .

,,Opoziția față de războiul din

se scurge practic nici o săptă- 
mină fără să se semnaleze un 
act de sabotaj sau o operație de 
comando. Sînt bine cunoscute 
asemenea acțiuni de mare cu
raj ca atacurile împotriva ba
zelor militare de Ia Tancos și 
Pombal (soldate cu distrugerea 
a numeroase aparate de zbor și 
a unor importante instalații mi
litare) exploziile provocate la 
bordul a două nave, „Cunene" 
și „Vera Cruz" (gata să ridice 
ancora pentru a transporta tru
pe și muniții în Angola), atacul

ncercările de 
midare, de o 
virulență (ministrul 
educației Simao a 
amenințat cu „ex
matriculări în ma

să" și ministrul apărării, gene
ralul Viana. Rebelo, a avertizat 
că „va chema sub arme imediat 
pe toți tinerii care participă la 
agitații") nu au redus cu nimic 
amploarea protestului studen
țesc. Dimpotrivă. Inițiată de 
studenții Facultății de științe ai 
Universității din Lisabona, ac
tuala mișcare — corespunzînd 
revendicării arzătoare a între
gului tineret portughez — a cu
prins imediat absolut toate in
stituțiile de învățămînt din ca
pitala Portugaliei. „ESTE PEN
TRU PRIMA OARA — sublini
ază agenția FRANCE PRESSE 
— CIND ABSOLUT TOATE 
ȘCOLILE SUPERIOARE ȘI CO
LEGIILE DIN CAPITALĂ PAR
TICIPA SIMULTAN ȘI DES
CHIS LA O ACȚIUNE OPO
ZIȚIONISTĂ INTR-O PROBLE
MA AL CĂREI CARACTER 
NET POLITIC NU MAI TRE
BUIE SĂ FIE DEMONSTRAT44. 
Aceeași agenție ține să releve, 
de asemenea, „solidarizarea re-

inti- 
rară

EXPLOZIA NEMULȚUMIRILOR
STUDENȚEȘTI LA LISABONA
• „NICI UN OM, NICI UN BAN PENTRU RĂZBOIUL COLONIAL!"
• AMENINȚĂRILE GENERALULUI REBELO Șl RIPOSTA TINERILOR

• Ă.R.A. ÎN ACȚIUNE • REFUZUL CELOR 46 000

marcabil de largă" a consiliilor 
profesorilor din diferitele facul
tăți cu actuala acțiune protes
tatară studențească.

Semnificația curajoasei miș
cări studențești nu poate scăpa 
nici unui observator atent al 
scenei politice portugheze. Este 
vorba de primele demonstrații 
de stradă, în masă, împotriva 
războiului colonial al Lisabo-

teritoriile africane — scria re
cent intr-o corespondență din 
Lisabona cotidianul elvețian 
NEVE ZURCHER ZEITUNG — 
tinde să devină, din ce în ce 
mai evident, o dominantă a vie
ții politice portugheze". Unul 
din indiciile care rețin atenția 
este recrudescența acțiunilor de 
sabotare directă a efortului mi
litar. Din toamna anului 1970 nu

asupra centralei telefonice și 
telegrafice din Lisabona, deraie
rea unor trenuri cu echipament 
militar pe linia Lisabona-Porto, 
explozia care a provocat serioa
se distrugeri noii clădiri de la 
Oeiras a Cartierului general al 
N.A.T.O. pentru zona ibero-a- 
tlantică (acțiune care a vizat 
sprijinul notoriu al N.A.T.O. 
pentru războiul colonialist al

Lisabonei în Africa). In primele 
trei luni ale acestui an, chiar 
sursele guvernamentale — foar
te zgircite cu asemenea dezvă
luiri — au făcut cunoscută exe
cutarea a 22 de acte de sabotaj 
pe teritoriul Portugaliei. Cea 
mai recentă acțiune de acest 
gen, atribuită A.R.A. (organiza
ția ilegală de rezistență „Acți
unea Revoluționară Armată") a 
fost semnalată Ia 6 mai Ia un 
depozit de muniții din apropi
ere de Porto.

O altă formă a opoziției ac
tive o constituie refuzul în ma
să al tinerilor de a se prezenta 
Ia încorporare sau la diferitele 
forme de pregătire premilitară. 
Chiar după date oficiale (vădit 
ajustate la limita inferioară) în 
anii 1970 și 1971 au părăsit țara 
pentru a se sustrage serviciului 
militar în armata colonială din 
Africa 46 000 de tineri portughe
zi. La aceștia trebuie, desigur, 
adăugat marele număr de de
zertori din rindul corpului ex- 
pediționar colonial (au devenit 
frecvente, în ultima vreme, ca
zurile în care soldați sau chiar 
ofițeri portughezi trec în rîn- 
duri Ie detașamentelor armate 
ale forțelor de eliberare națio
nală din Angola, Mozambic sau 
Guineea — Bissau).

Energicul protest studențesc 
din aceste zile nu face decît să 
,,scoată în stradă", în inima ca
pitalei lusitane, o mișcare opo
ziționistă din ce în ce mai lar
gă. Ea ilustrează escaladarea 
împotrivirii populare față de un 
război colonial, absurd.

EM. RUCĂR
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