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Vizita președintelui

Proletari din toate țările, uniti-vă I
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R.F. a Germaniei, Gustav Heinemann
SOSIREA
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La invitația președintelui 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, Elena 
Ceaușescu, luni a sosit la Bucu
rești, într-o vizită oficială în 
țara noastră, președintele Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și soția, 
Hilda Heinemann.

în întîmpinarea președintelui 
Republicii Federal^. a Germa
niei, pe aeroportul. internațional 
Otopeni se aflau președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi
niștri, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Stefan Peterfi, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Emil Drăgă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Dumitru Popa, 
primarul general al Capitalei, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, împreună cu so
țiile, membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducă
tori ai unor instituții centrale, 
generali și ofițeri superiori, pre
cum și numeroși ziariști români 
și străini.

Erau de față ambasadorul 
României în R. F. a Germaniei, 
Constantin Oancea, ambasadorul 
R. F. a Germaniei la București, 
Erich Stratling, membri ai Am
basadei R. F. a Germaniei, șefi 
ai misiunilor diplomatice, atașați 
militari și alți membri ai corpu
lui diplomatic acreditați la 
București.

Deasupra clădirii aeroportului 
erau arborate drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Federale a 
Germaniei, iar pe frontispiciul 
pavilionului central se aflau por
tretele președintelui Consiliului 
de Stat, Nicolae Ceaușescu, și 
președintelui R. F. a Germaniei, 
Gustav Heinemann. Pe mari 
pancarte se puteau citi, în limbi
le română și germană, urările: 
,.Bun sosit Excelenței Sale pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei „Trăiască priete
nia dintre poporul român și po
porul Republicii Federale a Ger
maniei".

Ora 11,30. Avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul 
aerian al României de avioane cu 
reacție ale Forțelor noastre Ar
mate, aterizează.

La coborîrea din avion, pre
ședintele R.F. a Germaniei, Gus
tav Heinemann, și soția sa, sînt 
salutați cordial de președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția sa.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă oaspeților personalitățile 
române venite în întîmpinare.

în vizita pe care o întreprinde 
în țara noastră președintele Gus
tav Heinemann este însoțit de o 
delegație oficială din care fac 
parte : Walter Scheel, vicecance
lar și ministrul federal al aface
rilor externe, Dietrich Spangen- 
berg, secretar de stat, șeful Ofi-
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ciului Prezidențial Federal, Con
rad Ahlers, secretar de stat, șe
ful Oficiului Federal de presă, 
și alte personalități.

Comandantul gărzii de onoare, 
aliniată pe aeroport, prezintă o- 
norul. în timp ce se intonează im
nurile de stat ale celor două țări, 
în semn de salut se trag 21 de 
salve de artilerie.

Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare. Președin
tele Gustav Heinemann salută 
drapelul, se oprește în fața mili
tarilor și rostește în limba româ
nă : „bună ziua ostași".

Președintelui R.F. a Germaniei 
îi sînt prezentați apoi șefii misiu
nilor diplomatice și persoane ofi
ciale române venite în întîmpi
nare.

Cei doi președinți se îndreaptă 
apoi spre podiumul de onoare de 
unde primesc defilarea gărzii mi
litare.

Numeroși bucureșteni veniți pe 
aeroport fac o primire călduroasă 
oaspeților, aplaudă, flutură stegu- 
lețe. Un grup de tinere în costu
me naționale oferă oaspeților bu
chete de flori.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Gustav Heinemann 
iau loc apoi într-o mașină des
chisă, escortată de motocicliști și 
se îndreaptă spre reședința re
zervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoazat 
cu drapelele de stat ale României 
și R.F. a Germaniei, un mare nu
măr de bucureșteni salută din 
nou pe oaspeți.

Cei doi președinți răspund cu 
cordialitate manifestărilor de sim-> 
patie făcute de populația Capi
talei. Opinia publică din țara 
noastră vede în vizita președinte
lui Gustav Heinemann în Româ
nia un aport la dezvoltarea cola
borării dintre cele două țări, la 
progresul destinderii și securității 
pe continentul nostru și în restul 
lumii.

(Agerpres)

Consiliului de Stat, 
Stătescu, secretarul 
de Stat, Corneliu 

ministrul afacerilor

Luni după-amiază, președin
tele Republicii Federale a Ger
maniei, Gustav Heinemann, îm- 
.preună ou soția, Hilda Heine
mann, au făcut o vizită proto
colară președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
soției sale, Elena Ceaușescu.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, și soția Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, vicepre
ședinte al 
Constantin 
Consiliului 
Mănescu, 
externe, Constantin Oancea, am
basadorul României în Republi
ca Federală a Germaniei

La sosirea oaspetelui și a per
soanelor care-1 însoțesc, la Pala
tul Consiliului de Stat, o gardă 
militară a prezentat onorul.

în cadrul vizitei protocolare, 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a înmînat 
președintelui Republicii Federa
le a Germaniei, Gustav Heine
mann, Ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România" clasa I, 
subliniind că acordarea acestui 
înalt ordin este un semn al prie
teniei dintre România și R.F. a 
Germaniei și a dorinței de a dez
volta aceste relații, o recunoaștere 
a contribuției pe care președin
tele R.F. a Germaniei o 
aceasta.

Același ordin a fost 
și soției președintelui

aduce la

înmînat
R. F. a.

Socialiste România, 
Ceaușescu, „Marea 

a Ordinului de Merit al 
a Germaniei", clasa spe- 
declarînd că conferă a- 
înaltă distincție în același 
relevat de șeful statului

Germaniei, Hilda Heinemann.
Președintele Republicii Fede

rale a Germaniei, Gustav Heine
mann, a înmînat apoi președin
telui Consiliului de Stat al Re
publicii 
Nicolae 
Cruce 
R. F. 
cială, 
ceasta 
spirit j 
român.

Aceeași decorație a fost în- 
mînată și soției președintelui 
Consiliului de Stat al Republi-

DINEU OFICIAL
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușescu, 
au oferit luni, la Palatul Consi
liului de Stat, un dineu oficial 
în onoarea președintelui Repu
blicii Federale a Germaniei, 
Gustav Heinemann, și a soției 
sale, Hilda Heinemann.

Au participat Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Elena Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghe 
Pană, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, 
Emil Drăgănescu, Dumitru Popa, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Ștefan 
Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Corneliu Mă-
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CEAUȘESCU Șl PREȘEDINTELE GUSTAV HEINEMANN.

Depunere de coroane ■
în cursul după-amiezii ace

leiași zile, președintele R.F. a 
Germaniei, Gustav Heine
mann, și persoanele oficiale 
care 11 însoțesc, au depus o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism. «

La solemnitate au participat 
Dumitru Popa, președintele 
Consiliului popular al muni
cipiului București, primarul 
general al Capitalei, Constan
tin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe,' general-colonel 
Sterian Țîrcă, adjunct al mi
nistrului Forțelor Armate, 
Constantin Oancea, ambasado
rul României în R.F. a Germa-

Cînd dintr-un efectiv de 5 000 
de salariați pleacă într-un an 
peste 3 000, cînd într-un inter
val de timp atît de scurt aproa
pe întreg colectivul se reîmpros
pătează, faptul trebuie sa con
stituie un serios motiv de îngri
jorare. în ce o privește, se pare, 
conducerea Combinatului minier 
din Bălan n-a sesizat întreaga 
gravitate a fenomenului, argu
mentația oferită de datele fluc-

■ tuației n-o impresionează prea 
mult, de vreme ce încă n-a tre
cut la măsurile energice pentru 

■ mai marea stabilizare a forței de 
muncă. Pentru că așa cum spu- 

cii dociaiiste nomania, Elena neam în articolul precedent de 
Ceaușescu. n ia această rubrică, fluctuația se

între președintele Nicolae ™ menține aici la aceleași cote 
Ceaușescu și președintele Gus- _ exagerate de ani de zile. La 
tav Heinemann, a avut loc apoi B porțile combinatului bat mulți 
o întrevedere, care s-a desfășu- tineri, încearcă să-și găsească . - . . r v 1 M un loc de munca convenabil dari at intr-o atmosfera de cordia- g ej s!nt prea puțin ajutați să_i 

găsească chiar atunci cînd lipsa 
* n lor se.resimte cu acuitate. Repet,

Soția președintelui Consiliului H în 1970 s-au angajat 3 821 munci- 
de Stat al Republicii Socialiste _tori «j a¥ P|efat ?21.6- Situația „ . . _ Bpe primele patru luni ale aces-
Homania, Elena Ceaușescu, a ■ fui an prefigurează o inștabili- 
oferit, în aceeași după-amiază, _ tate similară și în continuare.

■ Desigur, sînt mai multe cauze un ceai m onoarea soției pre- ■ care generează și mențin fenc- 
ședintelui Republicii Federale a —
Germaniei, Hilda Heinemann. B ———————————

■

luat parte persoanele ofi- 
din suita președintelui 
a Germaniei, 
fost intonate imnurile

nescu, ministrul afacerilor exter- H 
ne, împreună cu soțiile, membri ™ 
ai Consiliului de Stat și ai gu- — 
vemului, alte personalități ale ■ 
vieții politice, sociale și cultu
rale.

Au 
ci ale 
R. F.

Au 
stat ale celor două țări.

în timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă _ 
caldă, cordială, președintele ■ 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele R. F. | 
a Germaniei, Gustav Heine
mann, au rostit toasturi.

■ n
■ 

de ■

■A 5-A :

HI Lucrările reuniunii au fost 
deschise de OVIDIU BĂDINA, 

■ directorul Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, 

— directorul acestui ciclu de stu-

niei, general-locotenent Con
stantin Popa, locțiitor al șefu
lui Marelui Stat Major, Tudor
Jianu, directorul Protocolului hreotorU| acestul clclu ae sra_ 
din Ministerul Afacerilor Ex-Bdiu. El a subliniat interesul pe 
terne, generali și ofițeri supe- tare țara noastră a manife5tâ 
riori, cetățeni ai Capitalei. ■ față de problemele generației 

Au fost prezenți Erich tinere, contribuția României la 
Stratling, ambasadorul R.F. a — dezbaterea acestor probleme în 
Germaniei la București, și B ceje maj importante foruri in- 
membri ai ambasadei. ternaționale, inițiativele sale în

O gardă de onoare, aliniata ■ acest sens. Vorbitorul a salutat 
pe platoul din fața Monumen- )Je participant și a reliefat linii- 
tului, a prezentat onorul. Au — le directoare ale acestei impor- 
fost intonate imnurile de stat ■ tante manifestări ce-și propune 
ale celor două țări. nună în relief rolul genera-

După depunerea coroanei, ■ ției tinere în multilateralul pro- 
cei prezenți au păstrat un mo- ces a] dezvoltării sociale.
ment de reculegere, apoi au« țn numele guvernului Repu- 
"'solemnitatea ms°-aU7n“t Șo-aliste “a' al
prin defilarea gărzii de o- Jmitetului Central al Uniunii Ti- 
onoare. neretului Comunist, al întregu-

in viata de organizație

menul. Dar aproape în totali
tate ele cad în competența de 
soluționare a conducerii com
binatului, a consiliului popular 
al orașului, a autorităților jude
țului Harghita.

— Dumneavoastră de ce ple
cați ?

— Nu mă satisface întrutotul 
câștigul, ne spune tînărul . Ion 
Sandulache pe care îl întîlnisem 
cu foaia de lichidare pe la ser
viciile combinatului. La I.M.A, 
Cudalbi de unde am venit, câști
gam mai mult deși munca este 
mai ușoară.

Fără îndoială, orașul Bălan nu 
este un „El Dorado" cum cred 
mulți care-i trec pragul și-i cer 
angajarea. Banii nu se cîștigă 
ușor. Este tot atît de adevărat 
insă că echipele bine organizate, 
cu oameni statornici și bine ca
lificați, realizează cîștiguri mari, 
satisfăcătoare. Dar tocmai n\a- 
ceastă direcție — a organizării 
echipelor și brigăzilor, a conso
lidării personalității lor - s-a 
făcut mult prea puțin. Combina
tul n-a acționat cu suficientă o-

ROMULUS LAL
(Continuare în pag. a 111-a) 

IERI A ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI 
REUNIUNEA EUROPEANĂ PRIVIND

Rolul tineretului in procesul
dezvoltării sociale*

La Palatul Pionierilor au început ieri dimineață lucrările 
ciclului de studiu european privind „Rolul tineretului în pro
cesul dezvoltării sociale", organizat de Divizia pentru proble
mele sociale a Oficiului Națiunilor Unite de la Geneva în co
laborare cu Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist 
și Centrul român de cercetări pentru problemele tineretului. 
La această reuniune iau parte distinse personalități, experți 
în problemele tineretului, reprezentanți ai organizațiilor gu
vernamentale și neguvernămentale — naționale și internațio
nale, ai diverselor instituții de știință, cultură și de educație 
din numeroase țări ale Europei.

La ședința inaugurală au fost prezenți Dan Marțian, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretu
lui, miniștri adjunct!, secretari ai C.C. al U.T.C., membri ai 
Academiei Române, reprezentanți ai diverselor organizații 
centrale, ziariști.

lui tineret al patriei noastre, cei 
prezenți au fost salutați de că
tre DAN MARȚIAN, prim se
cretar al C.C. al U.T.C., minis
tru pentru problemele tineretu
lui. Prețuind inițiativa organiză
rii acestui ciclu european de stu
diu — a reliefat vorbitorul — 
ne exprimăm, totodată, convin
gerea că el va favoriza un viu 
și cuprinzător dialog asupra 
problematicii complexe a tinere
tului, asupra diferitelor expe
riențe, soluții și preocupări și 
va releva căi și modalități 
practice de concentrare a efor
turilor tuturor factorilor respon
sabili, atît pe linia instituțiilor 
de stat, cît și a organismelor și 
organizațiilor obștești, naționale 
și internaționale, pentru a crea 
tineretului condiții adecvate de 
instruire și de participare efec-

Interviu cu prof. univ. 
ZOE DUMITRESCU- 

BUȘULENGA

— Ce semnificație cul
turală mai largă are în
ființarea catedrei „Mihai 
Eminescu" în contextul 
politicii culturale de as
tăzi ?

— O catedră „Eminescu" a 
Universității din București în
trunește semnificații multiple 
din acest punct de vedere. Mai 
întîi înseamnă afirmarea cu 
mîndrie a celei mai de preț va
lori naționale în poezie, ca un 
simbol. Apoi momentul acesta 
îl ridică pe poetul și gînditorul 
Eminescu în planul universali
tății, îngăduind zborurile în
drăznețe ale minților în ipos
taze și analogii necesare plasă
rii unui artist național pe orbita 
lumii. Pe de altă parte, catedra 
ținînd de Universitate, depă
șind deci pragurile Facultății de 
limbă și literatură română, se 
arată ca o catedră deschisă tu
turor tinerilor studenți. de la 
orice facultate ori institut, care 
ar dori să afle totul despre ma
rele artist.

— Sinteți autoarea u- 
nuj curs Eminescu. Des
pre o tradiție a acestor 
cursuri speciale se poate 
vorbi, credem, avînd în 
vedere anumite inițiative 
anterioare (Călinescu, 
Vianu). Așadar, catedra 
nu apare pe un loc gol, 
în acest sens. In ce fel, 
în ce direcții vedeți va
lorificată moștenirea ma
rilor precursori, a exege
zei lor ?

— Fără îndoială tradiția 
cursurilor despre Eminescu este 
stabilită (și cu cit prestigiu) de 
mult și nu numai de la Vianu și 
Călinescu. ci chiar de la Ibrăi- 
leanu la Iași și de la DimitrJe 
Popovici la Cluj, cuprinzând 
toată țara. Și exegeza noastră 
de azi nu poate porni decit de 
la ei și de la. monumentala 
operă a lui Perpessicius, ca de 
la niște bunuri ciștigate. Și tra
diția nu va intra doar intr-un 
curs, să zicem, de ..critica criti
cii". ci va pătrunde substanțial 
perspectiva noastră, punctele 
noastre de vedere.

dăriî în 
creației celui mai 
poet al românilor ?

— Predarea sistematică 
avantajul de a concentra 
datele studiului eminescian 
pină acum, de a nu lăsa nimic 
la intîmplare, de a dărui o in
terpretare totuși universitară 
unei opere atit de complicate, 
de dificile.

— Ce direcții fertile de 
cercetare ați propune în
tre obiectivele catedrei ?

— Eu, în calitatea mea de 
comparatist. văd organizarea 
catedrei într-un chin mai com
plex. Desigur nu pot lipsi stu
diile biografice și de istorie li
terară. nici sintezele critice. 
Dar simt nevoia unor SGminarii 
speciale de interpretare de text, 
care să capete cu vremea im
portanța și permanența a ceea 
ce înseamnă lectura Dantis 
pentru Italia în vremea lui 
Boccaccio. Apoi sper să facem 
un curs de surse ale operei, ro-

RED.

(Continuare în pag. a ll-a)

tivă la viața economică, politică, 
culturală, științifică, la întregul 
proces al dezvoltării sociale. 
Sîntem bucuroși să găzduim o 
reuniune ce-și propune aseme
nea obiective, să ne aducem 
contribuția la realizarea unei 
dezbateri cît mai fructuoase, la 
deplina reușită a lucrărilor sale, 
în continuare tovarășul Dan 
Marțian a subliniat că tineretul 
— caracterizat dintotdeauna 
prin cutezanță și receptivitate 
față de ■ transformările înnoitoa
re —; se afirmă în zilele noas
tre ca o puternică forță a pro
gresului, ca un factor activ și 
dinamic în dezvoltarea și perfec
ționarea societății, în viața so- 
cial-politică a lumii, în făurirea 
unei societăți bazate ,pe echita
te și justiție, pe egalitate socială 
și națională, a unei lumi a co
laborării și păcii între popoare, 
în țara noastră, pregătirea și 
educarea multilaterală a tinere
tului constituie o preocupare 
esențială a școlii, familiei, insti
tuțiilor de cultură, a organisme
lor guvernamentale și a organi
zațiilor obștești. Avînd largi po
sibilități de instruire și de afir
mare în întreaga viață economi
că și socială a națiunii române, 
tineretul, organizațiile sale, 
participă cu un spirit de profun
dă responsabilitate socială la 
înfăptuirea programului de dez
voltare multilaterală a patriei.

(Continuare în pag. a Vl-a)
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FESTIVALUL 
„PRIMĂVARA 
IEȘEANĂ"

Bătrînul centru 
moldav a cunoscut 
săptămînă un ciclu 
tari cultural-artistice care 
conținut și mod de desfășurare 
s-au integrat perfect atmosferei 
acestui mijloc de mai : „Primă
vara ieșeană" — cum a fost in
titulat festivalul organizat de 
către Consiliul U.A.S.R. din 
centrul universitar Iași. Iubitorii 
de muzică clasică au fost satis- 
făcuți încă din prima zi a festi
valului cînd formația corală „A- 
nimosi" și orchestra simfonică 
a Conservatorului „George E- 
nescu" au oferit programe atrac
tive, la un înalt nivel interpre
tativ. în trei seri scena a răsu
nat de ritmurile melodiilor popu
lare, de chiotele dansatorilor an
samblurilor : „Doina Carpaților" 
— al Casei de cultură a tinere
tului și studenților, „Miorița" — 
al Universității „Al. I. Cuza" și 
cel al Institutului agronomic. 
Trebuie să remarcăm grija și mă
iestria cu care au fost prezentate 
programele foclorice, gradul de 
profesionalism la care au ajuns 
mulți dintre interpreți. De alt
fel, membrii ansamblului „Doi
na Carpaților" au fost și mesa
geri ai cîntecului și dansului 
popular românesc peste hotare.

De un binemeritat succes s-a 
bucurat spectacolul de estradă 
„De la studenți adunate" pre
zentat de mediciniști. Ca întot
deauna, Dorin Cernei, de acum 
cunoscut nu numai ieșenilor, gra
ție micului ecran, a cucerit a- 
plauzele atît pentru compozițiile 
sale cît și pentru parodiile reu
șite pe care le-a prezentat în 
lipsa formației „Roșu și negru" 
aflată la Festivalul de muzică 
pop din București, muzica ușoară 
a reunit celelalte orchestre din 
Iași : „Prometeu" de la Institu
tul agronomic. „Quo vadis" de la 
Institutul de medicină și farma
cie, „Apollo" și formația de es
tradă de la Casa de cultură, ca 
și pe oaspeții timișoreni, membri 
ai formației „Amicii".

Teatrul a constituit, nu numai 
prin cantitate dar și prin noutate 
și calitate, unul dintre principa
lii protagoniști ai Festivalului. 
S-au prezentat nu mai puțin de 
5 spectacole, Ion Băieșu a fost 
preferatul ieșenilor daoarece 3 
din cele 5 pieșe prezentate șînț 
semnate de el : „Iertarea", „Dre- 
soarea do fantome" „în căuta
rea sensului pierdut". S-a deta
șat, prin interpretare și concep
ție regizorală, spectacolul cu 
„Iertarea", prezentat de formația 
de mini-teatru club a Casei de

cultură a tineretului și studenți
lor.

La toate acestea trebuie să 
mai adăugăm întîlnirea cu Amza 
Pelea, seratele dansante, verni
sajul expoziției de pictură a stu
denților de la Facultatea de arte 
plastice a Institutului pedagogic.

redarea tragicului 
dîrzenia cu care 
împotriva apelor.

acelor zile, 
s-a luptat

GH. B. • CRONICI « CRONICI • CRONICI • CRONICI • | «

universitar 
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de manifes- 
prin

OCTAVIAN MILEA

LICEUL NR. 4 DIN 
BRĂILA A PRIMIT 
NUMELE LUI 
PANAIT ISTRATI

Premiile

Simbătă 
lemnitatea 
lui Panait 
4.

Manifestarea s-a bucurat de 
prezența soției scriitorului 
Margareta Istrati, și a lui 
Alexandru Talex, traducător și 
prieten al scriitorului. La in
trarea în incinta școlii, portre
tul lui Panait Istrati domină o 
expoziție alcătuită din volume 
reprezentative, documente și 
diverse obiecte ce au aparținut 
acestuia. După citirea Decretu
lui Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România 
prin care Liceului nr. 4 din 
Brăila i se atribuie numele ce
lui mai reprezentativ scriitor 
al acestor meleaguri, Panait 
Istrati, numeroși vorbitori au 
evocat personalitatea scriitoru
lui brăilean, valoarea operei 
sa'e, momente din dramatica 
sa viată.

Evenimentul s-a încheiat cu 
un montaj literar.

s-a desfășurat so- 
conferirii numelui 
Istrati Liceului nr.

„EXPO-PARC" — 
PITEȘTI

In orașul Pitești, pe Calea 
București a fost inaugurat un 
parc-expoziție, o adevărată 
grădină botanică. Pe o supra
față de 17 000 m2 sînt expuse 
cele mai diverse specii și so
iuri de flori, arbori și arbuști 
ornamentali. Lacul amenajat 
pe locul unei bălți dizgrațioase, 
a cărui oglindă este acum pre
sărată de siluetele lebedelor, în 
irizările fîntînii arteziene, va 
fi populat cu nuferi și alte 
plante acvatice. încă în cursul 
acestui an, aici vor înflori 
300 soiuri de trandafiri, flori 
din 200 soiuri și 250 soiuri și 
specii de conifere, arbuști, 
liane etc. In final, „Expo-parc" 
Pitești va deține nu mai puțin 
de 100 000 plante ornamentale 
din peste 1 000 specii și soiuri. 
Prin celelalte amenajări a- 
dăugate spațiului expozițîonal 
propriu-zis, această inedită 
prezență arhitectonică piteș- 
tcană se înscrie în peisajul 
marelui oraș ca o adevărată 
oază de frumusețe, odihnă și 
ineîntare.

V. RAVESCU

I. A.
dimineața, în aula filia- 
Iași a Academiei, a a- 
o dezbatere științifică cu

r. v. Duminica PLASTICA

ne culcam devreme patru galerii

„ORELE ZBORULUI" SI 
„TEMPERATURA"

• Un nou debut cinemato
grafic. Regizorul Timotei 
Urs'u a terminat probele pen
tru filmul artistic de lung 
metraj „ORELE ZBORULUI". 
Scenariul aparține lui Con
stantin Stoiciu. Pînă la ori- 
mul tur de manivelă să no
tăm numele interpreților 
principali : coregraf Cornel 
Patrichi, Monica Ghiuță.

• Inundațiile din primăva
ra anului trecut au pus la 
grea încercare poporul nos
tru. Doi tineri absolvenți 
ai I.A.T.C.-..I. L. Caragiale". 
MIRCEA VEROIU și DAN 
PIȚE, încearcă. în filmul de 
montaj „TEMPERATURA",

Luni 
lei din 
vut loo , ___  _ . ,
tema „începuturile istoriei mo
derne pe teritoriul României", 
organizată de Institutul de isto
rie și arheologie „A. D. Xe- 
nopol“.

Au fost de față tovarășii Mi
ron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și. 
politice, Miu Dobrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Iași al P.C.R., președintele Con
siliului popular județean.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. Mircea Petres
cu Dîmbovița, membru al Pre
zidiului Academiei de științe 
sociale și politice, directorul In
stitutului „A. D. Xenopol". 
După comunicările prezentate 
de cercetătorii ieșeni au avut loc 
dezbateri, la care au luat parte 
și specialiști din București.

festivalului cultural-artistic
al pionierilor și școlarilor

Juriul fazei republicane a 
Festivalului cultural-artistic al 
pionierilor și școlarilor, ediția 
1971, analizînd rezultatele ob
ținute de formațiile artistice 
și soliștii participanți la festi
val, a acordat următoarele 
premii I :

ANSAMBLURI CORALE: 
Premiul I și premiul special 
al Ministerului învățămîntului
— Liceul nr. 1 „Nicolae 
Bălcescu" — Craiova, județul 
Dolj. Premiul I și premiul spe
cial al Ministerului învățămîn
tului — Liceul nr. 1 — Drăgă- 
șani, județul Vîlcea. Premiul I
— Școala generală nr. 2 
Cugir, județul Alba. CORURI 
DE CAMERA ; Premiul I și 
premiul special al Ministerului 
învățămîntului — Sc. gen. nr. 1
— Rîmnicu Vîlcea ; Premiul I
— Sc. gen. nr. 6 — Brașov 
Premiul I — Casa pionierilor 
Deva. județul Hunedoara. 
GRUPURI VOCALE: Pre
miul I — Liceul nr. 2 — Dej, 
județul Cluj ; Premiul I — 
Casa pionierilor Brașov. SO
LIȘTI VOCALI DE MUZICA 
POPULARA : Premiul I — 
Crăciunescu Laviniâ, Șc. Celei, 
jud. Gorj. GRUPURI FOLCLO
RICE : Premiul I și premiul 
special al Ministerului Învăță
mîntului — Șc. gen. Săliștea de 
Sus, județul Maramureș ; Pre
miul I — Șc. gen. Mosga, jud- 
Caraș-Severin ; Premiul I — 
Casa pionierilor Beiuș. OR»- 
CHESTRE DE MANDOLINE
— ACORDEOANE — MUZI
CUȚE — FLAUTE î Premiul I
— Șc, gen. Huedin, jud. Cluj ; 
Premiul I — Casa de copii Tr.

Severin ; jud. Mehedinți. IN
STRUMENTE POPULARE: 
Premiul I și premiul special al 
Ministerului învățămîntului — 
Șc. gen. Vaideni, jud. Vîlcea ; 
Premiul I și premiul special al 
Ministerului învățămîntului — 
Șc. gen. Dobrotești, jud. Te
leorman ; Premiul I — Șc. gen. 
Polovraci, jud. Gorj. FAN
FARE : Premiul I — Șc. gen. 
nr. 39 — București ; Premiul I
— Casa pionierilor Constanța. 
ORCHESTRE DE MUZICĂ 
POPULARA : Premiul I și 
premiul special al Ministerului 
învățămîntului — Șc. gen. 
nr. 15 — Brașov ; Premiul I — 
Șc. gen, Băicoi, jud. Bacău ; 
Premiul I — Casa pionierilor 
Constanța. ORCHESTRE DE 
MUZICA UȘOARA : Premiul I
— Liceul Seini, jud. Maramu
reș ; Premiul I — Casa pionier 
rilor Mediaș, județul Sibiu. 
ORCHESTRE DE ‘ MUZICA 
CULTA : Premiul I — Sc. gen. 
nr. 5 — Constanța ; Premiul I
— Palatul pionierilor, Bucu
rești; SOLIȘTI INSTRUMEN
TIȘTI — MUZICA CULTĂ 
Premiul I — O. Avramescu, 
Liceul „V. Roaită — Vîlcea
— Vioară. RECITATORI ȘI 
POVESTITORI : Premiul I — 
Oană Ana, Șc. gen. nr. 3 — 
Pitești, jud. Argeș. SOLIȘTI 
VOCALI DE MUZICĂ UȘOA
RĂ : Premiul I ■— Amîie Vo» 
lodea, Șc. gen. nr. 5 Tg. 
Neamț, jud. Neamț. SOLIȘTI 
INSTRUMENTIȘTI — MUZI
CA POPULARA ȘI UȘOARĂ! 
Premiul I — Stănescu Ion, Șc. 
gen. Maciova, jud. Caraș-Se-

verin — saxofon. DANSURI 
POPULARE : Premiul I și pre
miul special al Ministerului 
învățămîntului — Șc. gen. Si- 
cuț — jud. Bistrița-Năsăud ; 
Premiul I și premiul special al 
Ministerului învățămîntului — 
Șc. gen. nr. 8 — Hunedoara : 
Premiul I și premiul special al 
Ministerului învățămîntului — 
Șc. gen. Conțești, jud. Teleor
man ; Premiul I și premiul 
special al Ministerului învă
țămîntului — Șc. gen. nr. 40 — 
București ; Premiul I — Șc. 
gen. Mireșul Mare, jud. Mara
mureș. BALET : Premiul I — 
Șc. gen. nr. 3 — Suceava. 
GIMNASTICA ARTISTICĂ ; 
Premiul I — Șc. gen. nr. 171 — 
București ; DANS MODERN : 
Premiul I — Șc. gen. nr. 8 — 
Hunedoara ; Premiul I — Pa
latul pionierilor, București. 
SOLIȘTI DANSATORI ȘI 
GIMNASTICA : Premiul I — 
Dobrițoiu Nicușor, Șc. gen. 
Nereju, jud. Vrancea. ALTE 
FORMAȚII : Premiul I — Șc. 
gen. nr. 5 — Petroșani, jud. 
Hunedoara (circ).

Au mai fost acordate, de 
asemenea, peste două sute de 
premii și mențiuni.

După un drum lung, sinuos și 
nu întotdeauna neted, iată ca 
Televiziunea s-a întors de unde 
plecase, oferindu-ne duminică — 
post-meridian — propria de
monstrație pentru rotunjimea pă- 
mîntului. Presimt că se vor 
isca discuții : Tudor Vomicu își 
cîștigase suporterii săi și nu în
cape îndoială că Emanuel Vale
riu și-i va reactiva pe cei cîști- 
gați cu ani în urmă, cînd a dat 
pentru prima oară coerență, far
mec și personalitatea numeroa
selor tentative ale micului ecran 
de a nu ne lăsa să dormim du
minică după-masă. Și e mai 
mult ca sigur că discuțiile^ vor 
fi lungi și inutile, pentru că (1) 
ambele tabere vor folosi cam a- 
celași arsenal de argumente, (2) 
în secret va fi vorba despre 
gusturile care nu se discută și 
(3) la urma urmei e o îndelet
nicire feminină aceea de a opta 
între doi bărbați cu personalități 
la fel de pregnante, la fel de a- 
gresive chiar, egali pînă și în 
lumeasca artă de a te face a- 
greabil unor oameni pe care îi 
privești de fapt în creștet. Din 
unghiul de vedere al cronicaru
lui, însă, comperul n-are decît o 
însemnătate limitată, concepția 
și realizarea emisiunii fiind 
fapt esențiale.

Nu știm în ce măsură îl 
prezintă pe Emanuel Valeriu 
cest „Post-meridian" inaugural 
— pe generic au apărut și doi 
redactori, plus regizorul Vlad 
Bâtcă, dat dispărut o vreme — 
dar emisiunea pe oare a prezen
ta t-o pi s-a părut mai comple-

de

re-
a-

Premiile Festivalului 
Național de muzică „pop“

Juriul a acordat șapte diplome ca semn al aprecierii neierar- 
hizante a valorii spectacolelor prezentate de următoarele for
mații : Olympic *64 (originalitate), Metronom (idee de spectacol). 
Roșu și Negru (unitate de stil), Phoenix, Sfinx, Chromatic Group 
și Modern Grup (tot pentru : omogenitate instrumentală).

Adevăratele premii, cele individuale au fost acordate astfel : 
SOLIȘTI VOCALI, Dorin Liviu Zaharia (originalitate vocală) 
Liviu Tudan (pr. I), Dini Trandu (pr. II) ; GHITARA SOLO, 
Sorin Tudoran și Dan Andrei Ex Aequo (pr. I), Nicolae Covaci 
(pr. II); GHITARA BAS, Kovâcs Zoltan (pr. I), Dan Dimitriu 
(pr. II), Liviu Tudan (pr. III) ; PIAN, Giinther Reininger (pr. I), 
L. Teicu (pr. II) ; ORGA, Nancy Brandes (pr. I) ; FLAUT, Tonii 
Bereczky (pr. I) ; SAXOFON, Beter Wertheimer (pr. I) ; BA
TERIE, Ovidiu Lipan (pr. I), Marian Toroimac (pr. II) ; COMr 
POZIȚII, „Zodia capricornului" — Chromatic (pr. I)> „Șir de 
cocori" — Sfinx (pr. II), „Iarna pe uliță" — Dantes (pr. III).

Juriul a apreciat valoarea întregului pachet de suflători al 
formației Modern Grup și a acordat premii următorilor inter
pret de muzică folk : Mircea Florian (pr. I), Marcela Saftiuc 
(pr. II), și grupul ,JCivi" condus de Mircea Popa (pr. III).

O. URSULESCU

xă, mai bogată, mai pe toate 
gusturile decît „Studioul N“. Se 
cuvine să ținem seama 
vitorii acestei emisiuni 
cale, de dispoziția lor 
siestei și atunci vom 
temeiurile unor reproșuri de u- 
nilateralitate, de intelectualism 
și subțjrime ostentativă, formu
late față de „Studioul N“. Iată 
că, fără să coboare prea mult, 
„Post-meridian" a izbutit — cel 
puțin la prima sa ediție — să 
evite asemenea defecte, oferind 
și muzică bună, și umor amuzant, 
și acțiune polițistă, și curiozități, 
și material de actualitate... Aici, 
în domeniul actualizării acestui 
magazin duminical mai este însă 
loc: precedînd un meci de
mare miză, bunăoară, putea nu 
numai să ne îndulcească aștep
tarea, dar să ne-o și tensioneze, 
oferindu-ne amănunte de ultimă 
oră furnizate de trimisul Tele
viziunii la Bratislava, o ultimă 
avancronică, un sondaj printre 
suporterii naționalei ș.a.m.d. De 
altfel, și subiectul de actualitate 
— înregistrarea unor 
angrenate în Festivalul 
plină desfășurare — a 
cel puțin prin lipsă de 
citate, oa să nu mai vorbim de

de pri- 
dumini- 
la ora 
înțelege

formații 
pop, în 
păcătuit 
autenti-

absența unui cît de succint co
mentariu la obiect Și, dacă mai 
e nevoie de încă un argument, 
iată-1: pe vremea „Studioului
A“ — patronat tot de Emanuel 
Valeriu — îmi amintesc că exista 
chiar practica unor acțiuni spe
ciale organizate duminica de că
tre emisiune; bunăoară emisiu
nea primea oaspeți străini aflați 
în zilele acelea prin țară, provo
ca întîlniri, cuprindea reportaje 
realizate chiar în zona respecti
vă etc., etc.

Mă opresc aici, știind că e 
prea devreme pentru o discuție 
amănunțită. îmbucurător este 
că, încă de la debut, „Post-me- 
ridian“ te face să nu regreți 
somnul de duminică după-amia- 
ză. Din păcate, Televiziunea — 
exagerat de grijulie față de o- 
dihna noastră — s-a și grăbit 
să ne ofere compensația : ne 
putem culca devreme, progra
mul de seară a fost mult mai 
puțin interesant — un film prost 
(suplinind în ultimul moment o 
promisiune mai 
concert care n-a
Ia Brașov,

tentantă) și un 
entuziasmat nici

COSTIN BUZDUGAN

14" se putea foarte bine che-P. S. „Un tramvai numit...
ma, intr-adevăr, „Un tramvai numit... 13". Nu în titlu a 
stat hiba. Ci în puținul și debilul umor pus la îndemînă 
celor doi mari actori de revistă care sînt Stela Popescu și 
Ștefan Bănică. într-un veritabil tur de forță ei ne-au oferit 
umorul lor natural, dar ce emisiune excepțională ar fi fost 
dacă autorii ei și-ar fi cheltuit fantezia nu numai pe pre
texte, ci și pe texte !

Expozifie'de picturi decorativi aparținînd elevilor Liceului economic din Focșani

EMINESCU Șl MUZICĂ
UNIVERSITATEA

(Urmare din pag. 1)

mânești și universale, cuprin- 
zînd poeți și gînditori laolaltă, 
un adevărat curs de eminesco- 
logie comparată. Nu poate lipsi 
un curs de studiu al manuscri
selor în sensul acelor Caele 
Eminescu. Și așa mai departe. 
Totul depinde de mijloacele ce 
ne

Este adevărat că aseme
nea abateri de la o nor
mă constituită ar putea 
avea efecte negative în 
procesul instructiv-educa- 
tiv dedicat studenților ?

vor fi puse la îndemînă.

— Există opinii contra
dictorii asupra „moderni
zării “ Iui Eminescu, une
le dintre aceste opinii 
privesc probabil orice în
cercare de a ieși din di
rectiva marilor repere 
drept adevărat sacrilegiu.

— Ceea ce mă interesează în 
mod special este ca imaginea 
creată în tineretul nostru asu
pra lui Eminescu să fie una atit 
de vastă șj de solidă. îneît să 
suporte orice șoc. al oricărei 
opinii, oricît de îndrăzneață și 
de iconoclastă. De altfel dorim 
să facem tocmai în cadrul a- 
cestei catedre să se confrunte 
opiniile cele mai .ortodoxe" cu 
cele mai ..eretice". Este singura 
modalitate de a păstra un mare 
artist viu pentru toate timpa-

J oi seara in Studioul de 
concerte al Radiotelevi* 
ziunii, Orchestra Simfo

nică a prezentat sub conduce
rea dirijorului Constantin Bo- 
bescu un program de densitate 
care ne-a prilejuit, printre al
tele, o 
din noile 
danului 
Simfonia
Mult mai interesantă ni s-a pă
rut cealaltă primă audiție din 
catalogul de creații al 
lui M. Andricu prezen
tată în urmă cu o săptămînă 
în aceeași sală : Simfonia a XI- 
a „In memoriam", simfonie 
concepută drept un omagiu a- 
dus victimelor fascismului, o

• ••••«

reîntîlnire cu una 
lucrări ale academi- 
Mihail Andricu —• 
de Cameră nr. 3.

FACEREA LUMII : rulează la 
Patria (orele 9; 12; 15; 18; 21). Fa
vorit (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

SERATA : rulează la Central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Modern (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Modern (ora 20).

CHEMAREA FRONTULUI : ru
lează la Lumina (orele 18,15;
20.30) .

PE LUCIUL 
la Lumina (orele 
16).

BĂTĂLIA DE 
rulează la Sala
18.30) , Festival
16,15; 20).

PRINTRE COLINELE VERZI : 
rulează la Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,30).

ȘI CAII SE ÎMPUȘCA, NU-I 
AȘA ? ; rulează la Capitol (orele 
3.30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Gră
dina Capitol (ora 19,30).

O FLOARE ȘI DOI 
NARI ’. rulează B ' 
(orele 9; 12,30; 16; 19,30).
rești (orele 9; 12,30; 16,30;
Feroviar (orele 9,30; 13; 
19,45), Melodia (orele 8,45: 12.15;
15,45; 19,30). Grădina ~ '
(ora 20).

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE • rulează la Timpuri 
Noi (orele 18,30: 20,30)

GOOL : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—17 în continuare).

SUNETUL MUZICII : rulează la

la Lumina (orele

GHEȚII : rulează 
9,15; 11,30; 13,45;

PE NERETVA : 
Palatului (ora 
(orele 9; 12,30;

___ GRĂDI-
la Luceafărul

Bucu- 
20), 

16,15;

Doina

Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30), 
Gloria (orele 9; 12,30: 16; 19,30), 
Flamura (orele 10; 14,30; 19).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Bucegi (orele 16; 18,15; 
20,30), Grădina Bucegi (ora 20,30).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI ; 
ZESTREA DOMNIȚEI RALU : 
rulează la Volga (orele 10; 15,30; 
19,15), Arta (ora 15,30), Grădina 
Arta (ora 19,30).

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Ferentari (orele 15; 19).

BUTCH CASSIDY ȘI SUNDAN
CE RID : rulează la Grivița (orele 
9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Au
rora (orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 
18). Victoria (orele 9,15; 12; 15; 18;
20.30) , Grădina Aurora (ora 20,15).

CEI TREI CARE AU SPERIAT 
VESTUL : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20), Viitorul (o- 
rele 15,45; 18; 20).

ADIO, GRANADA ! : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18), Grădina 
Buzești (ora 20,15).

TRANDAFIRI ROȘII PENTRU 
ANGELICA : rulează la Dacia (o- 
rele 8,45—20 în continuare).

PAN WOLODIJOWSKI : rulează 
la Unirea (ora 16). Grădina 
Unirea (ora 19,30).

MOARTEA FILATELISTULUI : 
rulează la Lira (orele 15,30; 18), 
Grăcjina Lira (ora 20,15).

PE COMETA : rulează la Dru
mul Sări! (orele 15,30: 17,45; 20).

CLANUL SICILIENILOR : ru
lează la Giuleștl (orele 15,30; 18;
20.30) .

PREȚUL PUTERII • 
Pacea (orele 15,45; 18; 
șilpr (orele 15,30: 18;

LOS TARANTOS

rulează la
20.15) , Mo-
20.15) .

........ _r__........__ rulează la
Crînga$l (orele 15,30: 18; 20,15).

DOMICILIUL CONJUGAL : ru

„Apollo“*)
N Amsterdam, Balcic, Paris,
■ Tîrnovo, Leipzig, Tașkent, 

"Weimar, Samarkand, Tirol, Cara- 
șova sînt „subiectele" actualei ex
puneri a Micaelei Eleutheriade. 
Ne aflăm deci în fața unui fel 
de „jurnal de călătorie" în care 
realități atît de diverse sînt con
topite sub cenzura decisă a vi
ziunii și a stilului, într-una sin
gură pe care am putea-o numi 
„țara picturii sale". Titlurile, a- 
mănunte biografice la urma ur
melor ar putea justifica — con
cret — pentru cine se îndoiește 
de menirea „invenției" în artă, 
gustul artistei pentru pitoresc și 
exotic. Important de subliniat ar 
fi tocmai această convertire a 
realismului local, într-unul carac
teristic limbajului artistic. Amster- 
dam-ul, Weimar-ulf Leipzig-ul, 
nu au nimic „nordic", nimic „go
tic" : ele au fost „mutate" într-un 
imperiu de solaritate sud-medi- 
teraneana unde detaliul se ivește 
spontan și aparent capricios ca 
semnele unui arabesc (și numai 
atît cît să susțină starea poetică 
și implicit să împiedice formarea 
discursului narativ), unde culoa
rea este irizată, reverberată în 
infinite și catifelate nuanțe. E 
vorba, într-un fel, tot de o că
lătorie...

Vasile Baboie nu contrazice 
nici cu această participare 

structura sa „folclorică". Pericolul 
glosării la infinit pe marginea 
creației populare este real numai 
pentru imitatori, pentru îndemâ
naticii artizani seduși de strălu
cirea intrinsecă a acesteia. La 
Vasile Baboie „aspectul" folclo
ric e o consecință a unor convin
geri mai adinei, de ordin sufle
tesc, insuficiente firește numai 
pentru cine nu le poate „argu
menta" în planul creației. Noile 
sale lucrări impun tocmai printr-o 
mai accentuată renunțare la „spe-, 
cific", printr-o rarefiere a detaliu
lui, printr-o intenție de reinventa- 
re a lui. In aceste lucrări se eli
berează treptat de ceea ce este 
voit în sacralizarea imaginii: ri
tualul nu mai pare asociat cu săr
bătorescul hieratic al universului - 
rustic. Înțelegerea exactă afectivă 
dar și rațională a propriului de
mers artistic nu va depăși nici
odată perimetrul liber acceptat al 
semnificațiilor enunțate. Deci nu 
va putea eluda, între altele, nici
odată tonul elegiac și nostalgic, 
cam univoc — s-o recunoaștem 
— a patriarhalului.

3 Traian Brădean este un ex
celent desenator. Caracteris

tica picturii sale rezidă tocmai în 
pronunțatul său caracter grafic. 
Acest fapt explică însă foarte 
greu gestul de a expune o suită 
de crochiuri, de exerciții deci, în 
fața cărora nu poți constata decît 
expresivitatea și concizia duetu
lui, darul de a surprinde atitudini, 
spirit de observație. Drept care 
o și facem. Despre creație — cu 
un alt prilej mai concludent.

4 Debutul Adinei Țuculescu 
tfldea înaintea oricăror pre

ferințe, oricăror opțiuni, talent. 
Expozițiile anterioare în care o 
includem deopotrivă și pe cea de 
față au limpezit în timp premi- 
zele unei viziuni. Ele au eviden
țiat înclinația către compoziția 
fastuoasă (uneori stufoasă chiar) 
în care volumele proliferau baro- 
chizant, au evidențiat o mișcare, 
o învolburare a formelor ce tră
da, și trădează în continuare, un 
dramatism interior.

Lucrările expuse sînt elocven
te pentru stadiul asimilării unui 
limbaj formal pe care artista îl 
manevrează acum cu o mare fa
cilitate. Se poate vorbi deci de 
un registru de forme deplin în
chegat. Se poate vorbi de un de- 
corativtem ce tinde să depășească 
simple efecte de euritmie și să-și 
apropie o semnificație oarecare. 
Se poate vorbi de o plăcere de
liberat cultivată de a combina, de 
a analiza la nesfârșit forma și, 
implicit, starea pe care o poate 
propune spiritului. Se poate vorbi 
în schimb, mai puțin de o „vizi
une", de tot ceea ce înțelegem să 
includem cuvintelor „univers ar
tistic". Să consemnăm în conse
cință aceste „premize" în aștep
tarea cristalizărilor de profunzi
me. Ce legătură poate stabili pri
vitorul intre cei patru expozanți ? 
Știm că dincolo, de orice inter
pretări posibile — nici una. E o 
„întâlnire" absolut întâmplătoare. 
Să „privim" deci lucrările expuse, 
separai. Să ne închipuim că 
există patru galerii „Apollo" în- 
tr-una singură, și să nu ne închi
puim despre asta numai lucruri 
rele.

C. R. CONSTANTINESCV

•) Expoziția de „grup" (s.n) » 
Micaela Eleutheriade, Vasile 
Baboie. Traian Brădean, Adina 
Țuculescu — Galeriile „Apollo", 
Calea Victoriei nr. 56.

Valori muzicale
naționale

simfonie de substanță drama* 
tică.

Regăsim aici concizia, forța 
de expresie a temelor, suple
țea atit de caracteristică com
pozitorului în interpretarea for
melor clasice, lipsa de conve
niențe, tiparele melodice și rit
mice din mai vechile lucrări 
ale compozitorului.

4

leaza la Miorița (orele 10
15; 17,30; 20), Tomis (orele 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15), Grădina To
mis (ora 20,30).

SECRETUL DIN SANTA 
TORIA : rujează Ja Munca 
15,30; 18; 20,15). Laromet
15; 17,30: 19,45).

BĂIEȚI ---------------------
rulează la 
18: 20,15).

ȘARADA : 
(orele 15,30;

GENOVEV

VIT- 
(orele 
(orele

RAI : 
15,30;

20.15).

’buni, băieți 
Cosmos (orele 

rulează la Flacăra 
.18; 20,15).

GENOVEVA DE BRABANT: 
rulează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

EU, FRANCISC SKORINA : ru
lează la Rahova (orele 15,30; 18; 
20,15).

DOAR UN TELEFON : rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18;
20,15).

Studioul I.A.T.C. : E ZI DE SLA
VĂ ȘI TEMEI — ora 20 ; Tea
trul Evreiesc de Stat : PE PLA
CUL TUTUROR - ora 19,30 ; 
Teatrul Țăndărică (Str. Acade
miei) : BANDIȚII DIN KARDg- 
MOMME — ora 17 ; Teatrul „Ion 
Creangă" : CINCI SĂPTĂMÎNI 
ÎN BALCON — ora 16 ; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : _ ’
VOLAN — ora 
Globus : ARENA 
— ora 19,30.

REVISTA LA
19,30 ; Circul

PRIMĂVERII
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Opera Română : LAKME — 
ora 19,30 ; Teatrul de Operetă ; 
SOARELE LONDREI — ora 19,30 ; 
Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le“ (Sala Studio) : SĂ NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARĂ - 
ora 20 ; Teatrul de Comedie : 
FATA MORGANA — ora 20 ; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : GLUGA 
PE OCHI — ora 20 ; Teatrul „C. 
Tănase" (Cal. Victoriei) : SONA- 
TUL LUNII — ora 19,30 ; Teatrul 
„C. I. Nottara" (B-dul Magheru) : 
ADIO CHARLIE — ora 19,30 ;

MARȚI. 19
• 10,00—11,00 Teleșcoală. Istorie 

— clasa a VIII-a: Adunarea de 
la Blaj. Matematică — clasa a 
VIII-a : Probleme recapitulative. 
Biologie — clasa a IX-a : Bioce
noza pădurii de stejar • 18,00 
Deschiderea emisiunii. Panora
mic științific : Incursiune în ine
dit • 18,30 Toate pînzele sus — 
emisiune pentru pionieri • 19,20 
1001 de seri • 19,30 Telejurnalul 
de seară. Sport • 20,10 Reflector 
• 20,25 Momente din isto
ria teatrului universal — Co
media dell’arte. „Nebunia lui 
Pantalone1* • 21,55 Concertul or
chestrei de jazz din Mflnchen 
condusă de Dusko Goykovich • 
22,45 Telejurnalul de noapte.

Am ascultat în ultimele zi
le multiple prime audi
ții de muzică româneas

că. (O statistică aflată zilele 
trecute la Direcția Muzicii din 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă ne oferă cîteva ci
fre ce demonstrează din plin 
efervescența „șantierului" com
ponistic și a vieții muzicale 
naționale — subliniază faptul 
că în perioada 1 aprilie — 
15 mai au fost programate în 
14 centre muzicale ale țării 85 
de lucrări semnate de 56 com
pozitori români dintre care 22 
în primă audiție absolută). Din 
mulțimea acestor prime audi
ții aș vrea să amintesc numele 
unui foarte tînăr creator — 
Dan Buciu care prin piesa sa 
„Antinomii pentru orchestră" 
mărturisește o capacitate com
ponistică care ne va aduce in
discutabil multe surprize.

Prin piesa „Antinomii" Dan 
Buciu a făcut înainte de toa
te dovada unui excelent „simț" 
al orchestrei, al capacității de 
a crea „evenimente" sonore. La 
o analiză atentă, partitura este 
lipsită de consistență tematică, 
pare un simplu „joc de sonori
tăți" dar fiecare frază este în
cărcată cu culoare, fiecare mo
ment este așteptat cu nerăb
darea unui „eveniment" sonor.

diții. Săptămînă trecută nume
le lui Mihai Moldovan a apărut 
pe afișul de concert al primei 
orchestre simfonice a țării.

In șirul de lucrări elaborate 
de Mihai Moldovan piesa in
titulată „Tulnice" ocupă un loc 
aparte. înclinat în ultimul timp 
spre experimente camerale, 
compozitorul construiește în 
„Tulnice" cu ajutorul a 23 de 
instrumente o atmosferă bala- 
descă, o curgere epică fără a 
utiliza un program literar ca
re să ghideze derularea eveni
mentelor. Ca și toate celelalte 
lucrări scrise de Mihai Moldo
van în ultimii ani „Tulnice" 
este adine împlîntată în lumea 
folclorului ardelenesc, dar ori
ce stadiu al imitației este de
pășit. Pornind de la cî- 
teva formule de bucium, Mi
hai Moldovan făurește o piesă 
de solidă construcție ce se re
fuză soluțiilor coloristice cu 
scop in sine, o muzică de o 
captivantă sobrietate.

Am vorbit adeseori de-a 
lungul acestei stagiuni 
despre un tînăr creator: 

Mihai Moldovan. Formații sim
fonice și camerale din Bucu
rești și Cluj ne-au oferit în a- 
cest an revelatoare prime au-

In sfârșit, aș vrea să remarc 
bucuria pe care ne-a 
adus-o reluarea unei mai 

vechi lucrări a compozitorului 
Theodor Grigoriu „Odă orașu
lui meu" — înaripant imn de
dicat Galațiului, transformări
lor sale, orașul natal al compo
zitorului și al poetei Nina Cas- 
sian — autoarea versurilor.

Lucrarea a fost scrisă în 
1963 și a fost recent revăzută, 
compozitorul „încărctnd" dese
nul portativelor cu rezultatele 
noilor sale experiențe compo
nistice. Cantata „Odă orașului 
meu" ca și o altă lucrare mai 
veche a compozitorului pe ca
re am reascultat-o în urmă cu 
luni — „Variațlunile pe o te
mă de Anton Pann" impun la 
reluare, prin aceeași „matrice 
stilistică" prin continuitatea u- 
nor căutări, subliniind pereni
tatea unor valori făurite in ul
timele decenii.

IOMF SA VA

I
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Formele tinerești cîștigă teren

ACȚIUNI DEDICATE
PREGĂTIRII
PROF ESIONALE
Ancheta noastră își propune 

să reia o idee argumentată în
tr-un număr recent al ziarului, 
continuînd-o de data aceasta pe 
un alt plan, acela al modalități
lor de intervenție în domeniul 
pregătirii profesionale și urmă
rind să sublinieze în ce măsură 
răspund acestea unor necesități 
firești, reliefînd în mod deosebit 
acele elemente care creează ca
drul specific de acțiune al orga
nizației. Selecționate dintr-un 
număr de situații întîlnite în ju
dețele Arad, Bihor și Timiș, 
exemplele pe care le vom men
ționa reflectă tendința firească 
de a căuta și găsi tocmai acele 
forme adecvate, determinate de 
nevoile producției, de carențele 
constatate în pregătirea profesio
nală, de nevoile impuse de acti
vitatea zilnică a acestora, ca și 
de perspectivele meseriei în care 
tinerii urmează să se speciali
zeze. în acest context experiența 
acumulată de orgaqjzația U.T.C. 
a Uzinelor de vagoane din Arad 
ni se pare demnă de reținut.

Uzina de vagoane din Arad 
deține o pondere însemnată în 
peisajul industrial al județului. 
Aci lucrează peste 2 000 de ti
neri uteciști, mulți dintre Ci or
ganizați în brigăzi ale tineretu
lui. Pornind de la această reali
tate, comitetul U.T.C., în urma 
discuțiilor cu tinerii, a ajuns la 
concluzia potrivit căreia una 
dintre modalitățile mobilizării 
uteciștilor la realizarea sarcinilor 
de producție o constituie organi
zarea a o serie de concursuri pe 
meserii. S-au organizat astfel 
concursurile pentru cel mai bun 
forjor, turnător, sudor, pentru cea 
mai bună inovație. Li se adaugă 
olimpiadele lăcătușilor și sudori
lor, concursul „Organizație frun
tașă în întrecerea dintre organi
zații" etc. Sigur, concursurile pe 
meserii nu sînt specifice numai 
organizației U.T.C. de la U.V.A. 
Ele au și în alte părți o amploa
re deosebită și se bucură de o 
largă audiență în rîndul tinerilor.

Ceea ce credem că este de no
tat în cazul nostru este faptul 
că la U.V.A. comitetul U.T.C. a 
găsit o formă de organizare care 
să sporească eficiența acestor 
concursuri, să le lege în mod ne
mijlocit de producție. Și conse
cințele nu s-au lăsat așteptate. 
La începutul anului uzina întîm- 
pina o seamă de dificultăți în 
realizarea planului. De acest lu
cru s-a ținut seama, în primul 
rînd, atunci cînd s-au organizat 
concursurile pe meserii. Proba 
practică pe care a dat-o fiecare 
utecist la locul de muncă era în
soțită în fiecare zi de întrebarea: 
„Ți-ai îndeplinit sarcinile de 
plan de astăzi ?“ și răspunsul 
conta ca un calificativ esențial. 
Aceasta a făcut ca fiecare tînăr 
să acorde mai multă atenție sar
cinilor de la locul de muncă și, 
cunoscîndu-le zilnic, să se mobi
lizeze pentru realizarea unor lu
crări de calitate. Să mai adău
găm că la punctajul final s-a ți
nut seama și de disciplina în 
muncă a fiecărui tînăr, de com
portarea sa. „Rezultatul final, ne 
spune PAVEL MIRCEA, secre
tarul comitetului U.T.C., este

cela că toți am ciștigat. S-a reu
șit ca alături de întregul colectiv 
al uzinei, planul să fie nu nu
mai îndeplinit, dar și depășit".

Aceasta este însă o modalitate 
ca oricare alta ; gama posibilită
ților ce stau la îndemîna orga
nizațiilor U.T.C. este mult mai 
variată. Școlile profesionale și de 
specialitate manifestă o preocu
pare permanentă pentru pregăti
rea viitorilor muncitori. Și aici 
organizațiile U.T.C. înregistrează 
inițiative pe cît de variate, pe 
atît de interesante.

Am asistat la faza județeană a 
concursului „Cine știe meserie, 
cîștigă", organizat pentru elevii 
școlilor profesionale agricole din 
județul Bihor, în colaborare cu 
Inspectoratul județean al Mili
ției. Peste cîteva zile elevii a- 
cestor școli urmau să se prezinte 
în fața lucrătorilor de miliție 
pentru a susține examenul în 
vederea obținerii permisului de 
conducere. Deci o verificare 
înaintea acestui examen era, fără 
îndoială, mai mult decît nece
sară. Dar ceea ce a stîmit oare
cum nedumerirea celor de față 
a fost insistența cu care juriul 
a stăruit asupra unor probleme 
privind întreținerea tractorului pe 
timpul lucrului și exigența cu 
care au fost apreciate tocmai a- 
ceste răspunsuri. Explicația ne-o 
dă BUNA ILIE, secretarul 
U.T.C. al Liceului agricol din 
Oradea : „In deplasările pe ewe 
le-am efectuat în unitățile agri
cole am constatat ca o deficien
ță aproape generală necunoaște
rea și neglijarea tocmai a pro
cedeelor de întreținere a trac
toarelor pe timpul lucrului. A- 
ceastă lacună produce mari per- 
turbații ritmului de lucru și duce 
la uzura prematură a motoare
lor. De aceea ne-am gîndit că o 
bine ca viitorii mecanizatori să-și 
însușească mai întîi aceste lu
cruri. Concursul nostru nu face 
de fapt altceva decît să vină în 
întîmpinarea programei de învă
țământ, dar găsind o modalitate 
care să trezească 
antreneze".

Deși urmărind 
acțiunea inițiată
U.T.C. a Liceului industrial de 
construcții civile din Timișoara 
oferă o altă posibilitate a mani
festării interesului pentru califi
carea multiplă a viitorilor mun
citori. La acest liceu funcționea
ză un cerc poate prea rigid inti
tulat „de construcții”. în cadrul 
acestuia elevii se perfecționează 
în executarea unor lucrări 
finisaj cu oarecari pretenții

interesul și să

același scop, 
de organizația

(Urmare din pag. 1)

a-

ÎN CURÎND

REZULTATELE
Una din veștile care argumen

tează procesul de aplicare în via
ță a măsurilor adoptate de con
gresul U.T.C. ne-a fost transmisă 
zilele trecute din Botoșani de co
respondentul nostru George Co- 
gălniceanu. Consiliul tineretului 
muncitoresc, de pe lingă comite
tul județean U.T.C., raportează 
deja o primă acțiune pe agen
da sa de lucru : contribuția la 
organizarea și conceperea meto
dologică a unei consfătuiri a se
cretarilor U.T.C. din unitățile in
dustriale. de construcții. de 
transporturi, de deservire a 
populației, precum și a respon
sabililor cu probleme profesiona
le din comitetele U.T.C. ale ace
lorași unități.

Consfătuirea a pus în dezbate
re formele și metodele 
de organizațiile U.T.C. —
sporirea aportului adus de tine
ret în producție alături de răs
punderile pe care le are secre
tarul U.T.C. în calitate de repre
zentant al tinerilor în organele 
de conducere economică.

După discuțiile, schimburile de 
păreri și propunerile îndrăznețe 
lansate în decursul consfătuirii, 
se apreciază că rezultatele ei se 
vor face în curînd simțite și în 
activitate.

folosite 
pentru

răs-

de 
ar-

perativitate în calificarea noi
lor angajați și integrarea lor pe 
această cale în rîndul minerilor 
stabili» lungește în mod artificial 
momentul cuprinderii celor care 
îndeplinesc condițiile în cursu
rile de calificare, nu și-a con
centrat toată atenția în sprijini
rea lor în primele luni după an
gajare, n-a asigurat o ambianță 
primitoare în care tinerii de abia 
sosiți să se simtă atrași, să do
rească să rămînă în combinat. 
Unii dintre maiștrii și șefii echi
pelor îi primesc cu răceală" în co
lectivul lor, îi lasă să se 
descurce singuri, nu se apropie 
cu înțelegere de ei, nu-i spri
jină în realizarea normelor, nu 
le explică perspectivele pe care 
le au. Aceasta este una dintre 
cauzele ce determină marea 
fluctuație a minerilor în primele 
luni după semnarea contractu
lui.

— Care sînt soluțiile la care 
v-ați gîndit ?

— Bineînțeles, am luat multe 
măsuri pe această linie, ne spu
ne tovarășul Lendeczky loan, 
directorul comercial și cu pro
bleme sociale, primul lucru de 
care ne îngrijim este cazarea în 
cămine chiar din ziua angajării 
a fiecărui nou salariat nefami- 
list. acordarea abonamentului pe 
credit la cantină pînă la primul 
salar, stimularea bănească a șe
filor de echipe și brigăzi care 
dovedesc preocupare pentru 
proaspeții mineri — dar rezulta
tele nu sînt, cu toate acestea, 
cele așteptate.

Nu sînt într-adevăr — pentru 
că și măsurile luate sînt, deseori, 
jumătăți de măsură. Inițiativa 
stimulării acelor șefi de echipă 
sau brigăzi care prelntîmpină 
fluctuația la nivelul colective
lor lor s-a dovedit inspirată și 
viabilă dar ea a încetat să se 
aplice tocmai în clipa în care 1

tistice. Aci se execută lucrări în 
mozaic și lucrări de pictură mu
rală, se încearcă diversele pro
cedee de imitare, prin vopsire, 
a marmorei. Părerea specialiști
lor este că la absolvirea școlii 
membrii cercului vor deveni și 
niște buni finisori. De pe acum 
ei și-au amenajat un atelier — 
coridoarele școlii — și un obiec
tiv : înfrumusețarea sa prin lu
crări din categoria celor aminti
te. Aprecierile se impun aproape 
de la sine.

Pentru a întregi imaginea pe 
care ne-o oferă preocuparea or
ganizațiilor U.T.C. pentru ridi
carea calificării profesionale ne 
vom opri de data aceasta asupra 
unui alt gen de concurs, dintr-un 
sector aparent mai puțin „pro
ductiv”, Concursul „Mercur” ini
țiat de arădani a fost extins în 
toate unitățile comerciale din 
țară. Consecvent cu inițiativele 
proprii, Comitetul municipal 
Arad al U.T.C. a lansat concursul 
amintit și anul acesta. Ecusonul 
pe care fiecare participant îl 
poartă e mai mult decît un sim
plu simbol, e un semn al unei 
relații deosebite ce se stabilește 
între vînzător și cumpărător, im- 
punînd obligații și responsabili
tăți cu semnificații multiple. Re
zultatul ? O îmbunătățire sub
stanțială a deservirii și formarea 
încă de pe acum a unor deprin
deri necesare și utile comerțului 
nostru. Ne îngăduim, întru sus
ținerea celor mai de sus, să re
producem din caietul concursului 
observația unui cumpărător de la 
magazinul nr 39 : „Am solicitat 
în mai multe rînduri mărfuri de 
la acest raion. De fiecare dată 
am fost servit exemplar. M-a 
impresionat în mod plăcut poli
tețea, îndemînarea și sîrguința cu 
care am fost servit. Aș fi foarte 
mulțumit dacă și în alte unități 
aș întîlni același stil de muncă". 
Din această cauză factorul efi
ciență educativă și utilitară de
pășește mai mult decît se pare 
la prima vedere perioada con
cursului lăsîndu-și pozitiv am
prenta pentru vreme îndelungată.

Acțiunile pe care le-am amintit 
nu sînt deloc de mare noutate 
și nici utilizate doar în organiza
țiile menționate. Ceea ce am în
cercat să surprindem este adap
tarea unor forme de activitate 
de largă circulație la condițiile 
concrete ale fiecărei organizații. 
Această adaptare asigură, de 
fapt, succesul imediat și cel de 
perspectivă a unei manifestări.

AL. DOBRE

s-a văzut buna eficiență. Efici
ența a durat exact cît a durat 
stimularea. Nici problema locu
ințelor nu a fost în întregime re
zolvată. Tovarășul director spu
nea că n-au probleme în această 
privință, ba dimpotrivă dispun 
de un stoc „tampon" de 30 de a- 
partamente care își așteaptă lo
catarii.

Pentru acest an sînt prevăzute 
se da în folosință alte 260 a-a

cifre din
angajament

Șantierul Național al Tineretului de la Caraeu

brigadierilor Șantierului Național

V™
DE PE

Un punct din angajamentul 
al Tineretului Valea Carasu reține: vom contribui prin munca 
noastră la crearea acelor condiții care să permită predarea către 
beneficiar cu 90 de zile înainte de termen a unei suprafețe de 
o mie de hectare, cu 60 de zile mai devreme a altor două mii 
de hectare, iar în devans cu o lună, 12 000 hectare. Deci, pentru 
15 000 hectare vor fi create condiții pentru irigare chiar din acest 
an. Tovarășul Ion DUMITRESCU, directorul T.C.I.F, Constanța 
explică: „Îndeplinirea angajamentului presupune în primul rînd 
escavarea a o jumătate milion metri cubi de pămînt, apoi mon
tarea a cîteva sute de metri conducte din azbociment, turnarea 
unui volum de betoane și executarea de construcții-montaje echiva
lente cu o stație de pompare". Și, toate acestea, într-un interval 
de numai cîteva luni.

Pe ce măsuri organizatorice se bazează angajamentul formulat ? 
„Discuțiile atente pe detașamente și brigăzi, ne spunea tovarășul 
Traian ANGHEL, comandantul Șantierului Național al Tineretu
lui au subliniat posibilitățile de ridicare a indicelui de utilizare 
a mașinilor cu cel puțin 20 la sută numai prin asigurarea alimen
tării cu carburanți și lubrifianți la locurile de muncă și dotarea 
acestora, prin inventar, cu piesele de schimb cel mai mult soli
citate pentru depanarea eventua-lelor defecțiuni. De asemenea, s-a 
prevăzut ca în lunile de vară activitatea să înceapă la 6,30 dimi
neața, prevedere ce asigură folosirea, mai completă a schimbului 
pe autoscrepere și screpere, pe mașinile de mare tonaj folosite la 
transporturi. Peste 500 de tineri brigadieri vor fi îndrumați să 
urmeze cursuri de calificare și de ridicare a calificării .

Predînd beneficiarului cu mult mai devreme cele 15 000 de hec
tare amenajate pentru irigații brigadierii din Valea Carasu con
tribuie în mod direct la realizarea unui plus de producție echiva
lentă cu 6 000 vagoane porumb boabe. Succesele obținute pînă 
acum în procesul muncii de către brigadierii Șantierului Național 
al Tineretului din Dobrogea de sud — succese pentru care Co
mitetul Central al U.T.C. a distins organizația lor cu Diploma 
de onoare —, dau garanția că angajamentul făcut public cu pri
lejul careului festiv de duminică va fi îndeplinit exemplar.

FOTOGRAFIILE : PAVEL TINJALA

prea incomodă din cauza nave
tei.

Desigur, problema depășește 
competența conducerii combina
tului ca și a autorităților orășe
nești de altfel. Dar forurile ju
dețene, Ministerul Minelor, Pe
trolului și Geologiei în colabo
rare cu Ministerul Industriei 
Ușoare trebuie să caute și^ să 
găsească o soluție rezonabilă. Ne 
gîndim de pildă că locurile ofe-

SOLUȚIILE EXISTĂ, DAR
TREBUIE SI

7
partamente. în același timp însă 
mina va primi în ourînd, prin 
absolvire, 44 maiștri, 22 ingineri 
și peste o sută de muncitori ca
lificați. Normal este ca ei să se 
bucure de cea mai bună pri
mire, de condiții optime de ca
zare din chiar prima zi a- sosirii 
în combinat. Tocmai de aceea 
trebuie urmărită și impulsio
nată cu mai multă insistență 
activitatea de investiții pe șan
tierele construcțiilor de locuin
țe, unde stadiile fizice sînt mult 
rămase în urmă, astfel încît 
noile spații de locuit să fie puse 
la dispoziția minerilor la timp 
și la un nivel calitativ adecvat.

In orașul Bălan sînt peste 
2 000 de femei — soțiile mineri
lor. Nu lucrează însă decît o 
parte dintre ele. Pentru cele
lalte nu există la ora actuală 
posibilități de angajare în loca
litate. E drept s-au oferit la Fa
brica de confecții din Miercurea 
Ciuc locuri de muncă, dar după 
cum i-a dovedit, o soluție mult

APLICATE
rite la Miercurea Ciuc ar putea 
fi transferate, prin înființarea 
unor secții primare sau auxili
are la Bălan. Ar fi, credem noi, 
o soluție intermediară bineve
nită.

Unități ale industriei ușoare 
împînzesc de altfel județul Har
ghita — la Miercurea Ciuc, O- 
dorhei, Gheorghieni. Cu atît mai 
mult, credem că trebuie studiată 
propunerea ca unele secții. sau 
ateliere ale unităților amintite 
— care se pretează — să fie 
transferate și adaptate aici.

O tot atît de îndreptățită ce
rere a minerilor este înființarea 
unui liceu în Bălan printre 
foarte puținele orașe ale țârii 
fără o asemenea instituție de în- 
vățămînt.

Unele probleme, și tot de na
tură subiectivă, ridică și apro
vizionarea populației din aceas
tă localitate. Din discuțiile cu 
gospodinele, dintr-o chiar su
mară vizită prin unitățile co
merciale, lesne te edifici asupra 
insuficientei preocupări în a-

ceastă direcție a factorilor res
ponsabili. Cele mai prost apro
vizionate sînt centrele de legu
me care în absența pieței (de ce 
oare ?) trebuie să răspundă unui 
foarte mare volum de cereri. 
Ne-am convins la fața locului că 
legumele și zarzavaturile se 
aduc sporadic, în cantități insu
ficiente. Unele magazine ali
mentare ca cele cu nr. 70 și 71 
și-au reîmprospătat doar de două 
ori marfa în acest an. In cursul 
trecerii noastre prin magazine 
am notat în filele carnetului o 
seamă de sortimente industriale 
care lipsesc deși erau solicitate 
de cumpărătoare. Am convocat 
la fața locului o discuție cu fac
torii de răspundere. Am adus cu 
noi cele notate în orașul reșe
dință de județ.

— Cum se explică situația re
clamată ? — l-am întrebat pe 
tovarășul Iosif Teodoriu, direc- 

’ tor adjunct al Direcției comerci
ale județene.

— Trebuie să precizez de la 
început că nu este vorba de 
produse deficitare, din contra 
dispunem de toate acestea în 
depozitele din Miercurea Ciuc și 
Brașov. Situația se explică ex
clusiv prin deficiențe de apro
vizionare.

— Cine dacă nu dumneavoas
tră trebuie să pună ordine în 
acest sistem ?

— Incepînd chiar de mîine di
mineață în oraș va sosi un con
voi de mașini cu toate produsele 
comandate.

A doua zi, am aflat printr-o 
convorbire telefonică cu Bălanul 
că promisiunea a fost respectată. 
Dar aprovizionarea orașului 
cere însă ritmicitate, cu toate 
sortimentele cerute și pe tot 
parcursul anului.

Toate aspectele sesizate sînt 
de o stringență ce nu comportă 
amînare și de a căror soluționa
re depinde într-o măsură hotă- 
rîtoare mai marea stabilitate a 
forței de muncă în orașul Bălan.

MEDITAȚII LINGĂ
UN CAREU ALBASTRU '

ȘANTIERUL 
TERMOCENTRALEI 

ROVINARI. 16 MAI 1971

pePlecasem să vă scriu de 
șantierul termocentralei de la 
Rogojelu, și iată, ajuns aici, 
sînt obligat să înscriu pe fron
tispiciul acestei epistole altă 
denumire geografică : Rovi- 
nari. O explicație se impune. 
De fapt e vorba despre unul 
și același loc, de unul și ace
lași șantier. Numai că...

— Numai că, îmi spune in
ginerul Alexandru Tuleașcă, a 
venit vremea să purtăm nu
mele nostru de drept, numele 
sub care apare șantierul nos
tru încă din H.C.M.-ul care a 
hotărît deschiderea lucrărilor: 
șantierul termocentralei de la 
Rovinari.

— Și Rogojelu ?
— Rogojelu numește 

punct infim, numește satul în 
perimetrul căruia au fost în
cepute primele escavări, pen
tru fundațiile termocentralei, 
satul care de altfel, va fi de
zafectat. înțelegeți, e oricum, 
chestiune de psihologie : pînă 
mai anul trecut nu-ți venea 
să alături denumirea de Ro
vinari (nume cu ample și 
grave rezonanțe în viața in
dustrială a țării) dat lucrării 
care abia își scrie denumirea 
în pămîntul excavat, ori săpat 
manual, în strimte cărări, în 
îngrămădiri amorfe, indesci
frabile încă, de materiale care 
vor deveni construcție.

Rovinarii minelor la supra
față, exploatate modern, în
seamnă un loc industrial con
sacrat, trainic așezat în ta
bloul economic al țării, și în 
conștiința oamenilor, însemna 
maturitate și tradiție. în 
schimb, Rogojelu reprezenta 
un început, însemna primii 
pași ai unui viitor gigant in
dustrial. Sentimental vorbind, 
cu sau fără voia noastră, am 
numit pînă acum această con
strucție : Rogojelu, așa cum, 
adresîndu-te copiilor folosești 
diminutivele sau poreclele de 
alint. Acum însă...

BUN VENIT, ROVINARI !

un

Port această discuție într-o 
tihnită dimineață de mai, în 
mijlocul unui peisaj pe care 
l-am putea numi patetic. Pa
tetic prin dimensiunile sche
letelor metalice, ale viitoare
lor hale — adevărate cetăți 
transparente pe care lumina 
sfîrșitului de primăvară le 
face să vibreze continuu, in
credibil. Patetic prin multitu
dinea semnelor de exclamație 
ale macaralelor gigant (citată 
astfel, întreaga fostă ogradă 
a construcției pare un strigăt 
perpetuu). Patetică prin 
nul acela sur, de beton, 
țat de zidari, la 112 m 
reportată ieri) și despre 
știm că abia și-a 
mătate din înălțimea înscrisă 
în proiect. (Vor fi aici, în fi
nal, 4 asemenea turnuri — 
două de cîte 200 de m, cele
lalte de cîte 250 — și de aceea, 
patetic poate fi 
dul nostru care 
închipuie cum 
peste un an — 
Gorjului brâncușian sprijinit 
pe 4 pilaștrii de argint din 
care doi vor fi cele mai înal
te zidiri ale țării).

...Locul e o largă depresiune 
între dealuri dulci, o vale de
numită pînă mai anul trecut 
în portelul idilic al poienițelor, 
în albul ingenuu tivit cu si- 
niliu, al celor cîteva case ță
rănești, în verdele acidulat al 
straturilor din preajma gos

tur- 
înăl- 
(cota 
care 

atins ju-

numit și gîn- 
încearcă să-și 
va arăta — 
acest cer al

podăriilor, întregul tablou jus- 
tificînd mîngîietorul nume de 
Rogojelu. Acum, fondul aces
tei „pînze” s-a convertit în 
galben de humă dezvelită, în 
negru de cernoziom scormonit, 
muncit parcă de. niște mari 
explozii. Iar pe acest fond, 
grunduit cu o pensulă febrilă, 
se elevează rigoarea, geometri
că, trasată meticulos în gri și 
vînăt, în albastru și roșu, a 
schelăriilor și structurilor me
talice, a cupolelor fabricii de 
beton, a puzderiei de autoca
mioane și excavatoare, a ver
ticalelor suple, cu cîte 8 re
flectoare în creștet (pentru 
lucru de noapte), turnuri pris
matice diversificînd expresiv 
pădurea semnelor de excla
mare despre care vorbeam mai 
înainte. în zare ; fumurile 
albe ale cetății de ciment de 
la Bîrsești. Pe clinuri : filigran 
de drumuri noi. Undeva sub 
streașină din dreapta dea
lurilor : respirația statornică 
a Rovinarilor carboniferi, 
fabulos depozit de hrană 
pentru viitorul obiectiv ter- 
moenergetic, uriaș nesățios 
care va da lumină și forță nu
mai și numai îngurgitînd fără 
oprire, zi și noapte, 
de clipă, ani și decenii
rînd, cărbunele gras al acestor 
dealuri binecuvîntate... în 
stînga, ca o încredințare că 
așa va fi, înaintează pașii de 
cîte 7 porții ai stîlpilor celei 
mai recente linii de înaltă 
tensiune : cea care va lega 
Porțile de Fier de miezul 
țării... Iar în mijlocul acestui 
decor patetic, care, acum, nu 
mai suportă apelativul alintă- 
tor, fiind această poartă, po
trivit „actului de naștere", 
numele viguros al Rovinarilor 
în mijlocul dealurilor de pă
mînt și al crenelurilor de me
tal, aici, aproape de tot, pe o 
esplanadă de beton neted se 
desenează un careu albastru, 
alcătuit din tinere staturi de 
constructori, încordate solemn, 
trăind cu toți ceilalți emoția 
ridicării steagului patriei la 
pavilionul care dă acestui loc 
numele de Șantier național al 
tineretului.

365 DE ZILE

- o- 
stă- 

de

...Discuția cu inginerul Tu
leașcă o port, cu voce scăzută, 
chiar în timpul acestei cere
monii. Se împlinește un an de 
la investirea șantierului de 
aici, cu emblema tinereții. 365 
de zile în care construcția s-a 
dezvoltat de la nedefinit că
tre primele contururi nete. în 
care Jiului i s-a mutat matca, 
fiind obligat, așa cum scrie în 
raportul pe care îl rostește 
acum, în fața careului, Con
stantin Dobromir, comandan
tul șantierului — „să-și trea
că apele prin barajul nostru”. 
Un an de-a lungul căruia 
cursul vieții și muncii con
structorilor de aici, s-a situat 
și el în altă matcă, a cunos
cut alte ritmuri, și alte stră
luciri. Un an în răstimpul că
ruia, s-a petrecut, de fapt, 
justificarea convertirii nume
lui de Rogojelu în renumele 
de Rovinari...

De la acest adevăr porni
sem discuția. Știam că, pînă 
anul trecut, construcția
ceasta cunoscuse niște stag
nări nefaste, știam că se ope
raseră aici cîteva — destul de 
des — schimbări în schema 
organizatorică, știam, ce să 
mai lungim vorba, că, pînă 
mai an, evocarea acestui șan
tier mereu rămas în urmă, 
punea umbră pe multe chi
puri, el fiind socotit un fel 
de „oaie neagră” a construc-

a-

țiilor energetice. Iar lucrul a- 
cesta i-1 spusesem deschis in
ginerului Tuleașcă, socotind 
că, oricît i-ar fi fost de ne
plăcut, tocmai azi, în zi de 
sărbătoare, asemenea evocare, 
ea poate constitui ?Tn schimb, 
un prielnic punct de pornire 
pentru închegarea unul răs
puns la întrebarea;

— în condițiile pe care le 
știm, ce a reprezentat consti
tuirea unui șantier național 
al tineretului în perimetrul a- 
cestei construcții ? Vă rog 
să-mi răspundeți, fără consi
derații auxiliare,. fără digre
siuni, și, dacă se poate, fără 
să-mi enumerâfi" cauzele • 
biective sau nu — care 
teau la baza stagnărilor 
pînă acum un an.

— Se poate. Notați : în răs
timpul acestui an, ca urmare 
a constituirii șantierului na
țional al tineretului de la Ro
vinari (vă rog să scrieți Ro
vinari, nu Rogojelu !), s-au 
obținut următoarele : 1) reali
zarea valorică a planului; 2) 
aducerea la zi a situației fizice 
a lucrărilor ; 3) cîștigarea u- 
nor garanții sigure că vom 
reuși să dăm în funcțiune, 
pînă în decembrie 1971, pri
mul grup de 200 megavați. 4) 
închegarea unui colectiv ma
tur, entuziast, responsabil, 
demn să dialogheze de la egal 
la egal și cu fruntea sus, cu 
puternicele colective de la 
Porțile de Fier sau Lotru, ca
pabil încă de pe acum — vă 
rog să subliniați — să crească 
eșaloane de constructori și 
pentru alte șantiere. în în
cheiere, o precizare necesară : 
n-am să spun că toate acestea 
se datorează în exclusivitate 
creării șantierului național al 
tineretului. Dar elementul e- 
sențial al modernizării noas
tre, acesta a fost. Gîndiți-vă 
numai la un amănunt : în ul
timul an am calificat aici, 
prin diferite sisteme, vreo 380 
de tineri. Cîte unul pentru 
fiecare zi a acestui răstimp, 
în care pe șantierul nostru 
s-au întîmplat atîtea încît 
greu pot fi cuprinse într-o 
discuție ca aceasta. De pildă, 
dacă ar fi să vorbim numai 
despre aportul tinerilor ingi
neri și tehnicieni, ne-ar tre
bui zile în șir...

Ne îndreptăm din nou aten
ția spre careul albastru. La 
tribună, un tînăr brigadier fi
rav, blond și emoționat, își 
spune cuvîntul pe marginea 
raportului. „...încerc azi, spu
ne el, o emoție la fel de pu
ternică ca aceea din prima zi 
de contact cu producția, cînd. 
abia ieșit de pe băncile fa
cultății... am găsit aici un pa
sionat teren de activitate. Am 
găsit oameni minunați. Am 
găsit acest șantier național al 
tineretului, în cadrul căruia, 
aici, la Rogojelu, vreau să 
spun* aici, la Rovinari, noi 
toți...**.
Inginerul Schultz, vorbitorul, 

e comandant de detașament, 
are la activ în numai un an 
de producție, un volum de 
muncă pentru care l-ar putea 
invidia ingineri cu vechi ștate 
și a cuprins în cuvîntul său. 
notat febril pe cîteva coaie 
înguste, multe din răspunsu
rile la întrebarea : Ce a re
prezentat pentru această con
strucție a Gorjului constituirea 
șantierului național al tinere
tului ?

Dar despre aceste răspun
suri, despre oamenii cuprinși 
în ele, într-o scrisoare vii
toare...

PETRE DRAGU
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Convorbire cu 
ION PUȘCAȘU, 
director general In 

Ministerul in»aț«mintuku

candidează la admiterea

în învățămîntul profesional

PRIMA PROMOȚIE A CLASEI A X-A

Ne sosesc la redacție numeroa
se scrisori ale tinerilor care ab
solvă, la 15 iunie, clasa a X-a a 
Scolii generale. Sîntem solicitați 
să revenim asupra condițiilor în 
care își pot continua studiile în 
învățămîntul profesional sau 
prin sistemul uceniciei la locul 
de muncă. Întrucît problema este 
în atenția întregii promoții care 
absolvă școala generală de 10 ani 
— circa 30 000 de tineri — ne-am 
adresat tovarășului Ion Pușcașii, 
director general în Ministerul 
învățămîntului, cu rugămintea să 
schițeze perspectivele ce li se 
deschid în dobîndirea unei pro
fesii, precum și condițiile con
crete pe care le au de îndeplinit 
pentru a putea candida la con
cursul de admitere.

— Prin școlile profesionale și 
ucenicia la locul de muncă ab
solvenții școlii generale de 10 ani 
se pot califica în peste 160 de 
meserii. In anii de școlarizare ei 
primesc o bună pregătire teh
nică și practică, își lărgesc ori
zontul de cunoștințe generale, au 
create condiții bune pentru edu
cație fizică, pentru petrecerea 
utilă și plăcută a timpului liber. 
La absolvire sînt așteptați în u- 
nitățile productive unde au asi
gurate locuri de muncă în me
seria în care s-au calificat.

Concursul de admitere în șco
lile profesionale — învățămînt 
de zi — și pentru ucenicie la 
locul de muncă, se desfășoară 
între 6—14 iulie, conform pro
gramului afișat la locul concursu
lui. în cazul cînd vor rămîne 
locuri neocupate, se va organiza 
și a doua- sesiune a concursului 
de admitere în perioada 1—10 
septembrie. Pentru ucenicia la 
locul de muncă, se poate orga
niza și a treia sesiune, în pe
rioada 20—30 septembrie.

înscrierile la concursul de 
admitere se fac în perioada 1—5 
iulie (15—31 august — pentru 
sesiunea a doua), și 10—19 sep
tembrie — pentru ucenicia 
locul de muncă, la sediul 
cărei școli sau al centrelor 
înscriere stabilite.

Concursul de admitere se 
ganizează separat pentru absol
venții clasei a X-a a școlii gene
rale — față de ceilalți candidați 
înscriși.

Subiectele pentru lucrările scri
se, cît și pentru examenele orale 
vor cuprinde cunoștințele prevă
zute în programele de concurs, 
publicate în „Gazeta învățămîn- 
tului" din 19 și respectiv 26 mar
tie 1971 și în broșura „îndrumă
tor pentru admiterea în școlile 
profesionale" editată de Minis
terul învățămîntului. Broșura, a- 
părută recent, va putea fi cum
părată în unitățile de difuzare a 
presei, sau consultată la secre
tariatele școlilor generale și pro
fesionale.

Pentru meseriile la care con
cursul de admitere va consta din 
teste (probe de cunoștințe), în- 

. trebările sau exercițiile se vor 
formula numai din programele 
publicate. Probele de aptitudini

cerute pentru unele meserii nu 
SÎnt eliminatorii.

Absolvenții claselor a X-a ale 
școlii generale, reușiți la con
cursul de admitere, vor forma 
clase separate; durata de șco
larizare pentru însușirea unei 
meserii va fi de 1—2 ani față 
de 2—3 ani cît reprezintă, în 
prezent, pentru absolvenții a opt 
clase.

După cum reiese din aceste 
cîteva precizări, faptul că ab
solvenții clasei a X-a dețin un 
volum mai mare de cunoștințe

de cultură generală față de co
legii lor care au promovat numai 
opt clase, a creat necesitatea 
susținerii diferențiate a concursu
lui de admitere și a făcut po
sibilă reducerea duratei de șco
larizare pentru însușirea meseriei.

Desigur, pînă la concurs, can
didați! mai au de străbătut acest 
ultim trimestru de școală pențiu 
a promova cu succes clasa a 
X-a. Cu diploma care va atesta 
succesul — școlile profesionale 
îi așteaptă !

Trepte pe drumul măiestriei

Foto : O. PLECAN

LA FACULTĂȚILE de matematică.
M. V.

n i
1N0KLMAIOR•J. «<»>:>•<

maxim interes

FIZICA, chimie și biologie

ANUL V
supe-

la 
fie- 
de

or-

Încă din anul III, elevii li
ceelor economice se familiari
zează ou un „colaborator" 
nelipsit al muncii economis
tului — mașina de calcul.

Fotografia reprezintă o ima
gine înregistrată la liceul e- 
conomic din Focșani.

Foto : PAVEL TINJALA

DE SPECIALIZARE

NOUTĂȚI ÎN PROFI
LUL LICELOR DE 

CULTURĂ GENERALĂ

pentru absolvenții școlii generale
Ministerul învățămîntului a scos recent de sub tipar bro- < 

șura „îndrumător pentru admiterea în liceele de specialitate". < 
Absolvenții clasei a VIII-a a școlii generale găsesc aici in- 4 
formații prețioase privind specialitățile în care se școlari- 1 
zează elevii prin liceele industriale, agricole, silvice, econo- J 
mice și sanitare, rețeaua lor pe județe, precum și condi- , 
țiile de admitere. <

In același timp a fost editată și broșura „îndrumător pen- < 
tru admitere în școlile profesionale" — pentru anul școlar < 
1971—1972. Acest îndrumător se adresează absolvenților școlii 1 
generale de 10 ani, elevilor care au promovat clasa a VÎII-a, < 
și doresc să-și însușească o meserie, precum și tinerilor mun- < 
citori din producție care tind să-și ridice calificarea urmînd < 
cursurile serale ale școlii profesionale. <

Ambele broșuri se vor găsi de vînzare, peste cîteva zile, < 
în unitățile de difuzare a presei. De asemenea, ele vor fi < 
distribuite școlilor generale, școlilor profesionale și liceelor 
de specialitate unde vor putea fi consultate de toți cei in- < 
teresați. «

Consiliul învățămîntului
rior a dezbătut, recent propu
nerea, ca în învățămîntul uni
versitar, la facultățile de mate
matică, fizică, chimie și biologie 
să se organizeze școlarizarea și 
în anul V Inițiativa este salu
tară, ea alăturîndu-se măsurii 
luate încă în anul universitar 
trecut, ca studenții Arhitecturii 
să se pregătească diferențiat —- 
trei ani ori șase ani de studii. 
De mai multă vreme au fost 
exprimate opinii privind o anu
mită diversificare și a învăță- 
mintului universitar — ca durată 
și sistem de pregătire — pentru 
cei care sînt hotărîți să devină 
profesori, ori să lucreze în pro
ducție, și diferit — superior, am 
spune — pentru cei care țintesc 
spre mai mult, dovedind calită
țile necesare care să justifice do
rința de a ocupa posturi în în
vățămîntul superior, cercetare 
și producție. Așadar, organiza
rea anului V în facultățile numi
te — totodată domepii care soli
cită un număr mare de cadre cu 
o pregătire de înaltă ținută ști
ințifică răspunde unei necesi
tăți actuale și de perspectivă. 
Deocamdată, putem da pri
mele informații privitoare la 
structura pregătirii în facultă
țile universitare în condițiile or
ganizării anului V.

în mod normal, studenții ur
mează să parcurgă patru ani de 
studiu cu un profil de pregătire 
mai larg, în ramura științei res
pective. Absolvirea anului IV le 
dă dreptul să predea la catedre
le claselor 
propune să

V-XII. Anul V își 
integreze un număr

O

de studenți în domenii mai re- 
strînse de studiu, iar școlariza
rea urmează să se facă numai în 
funcție de locurile solicitate de 

; instituțiile centrale beneficiare,
i de posibilitatea ca la absolvire

aceștia să poată lucra în ramuri 
i care cer o înaltă calificare.

Cercetarea învățămîntul supe
rior, producția și chiar învăță
mîntul liceal - pentru clasele 
speciale de profil — vor putea 
beneficia. în modul acesta, de un 
specialist mai bine format.

Apar interesante modalitățile 
de pregătire. Mai întîi. încă din 
anul IV se preconizează forma
rea mai multor grupuri de 
cursuri, cu caracter facultativ, 
care să realizeze o inițiere ști
ințifică pe domenii mai restrîn- 
se. Tn plus, se conturează ideea 
ca la sfîrșitul anului al ITT-lea 
de facultate — în cursul lunii 
septembrie — să se facă o pre- 
repartizare diferențiată a stu
denților : pentru munca la ca
tedră școlară, cercetare științi
fică. producție și învățămînt su
perior. Criteriul prerepartiției 
îl constituie rezultatele la învă
țătură și aptitudinile dovedite în 
trei ani de studenție. în acest 
fel. prerepartizarea își propune 
să realizeze un vechi deziderat : 
specializarea încă din anul TV 
prin grupuri de cursuri de pro
fil cu adresă : învățămînt. cer
cetare. producție ; alegerea su
biectelor lucrărilor de diplomă 
în condițiile contactului cu un 
loc de muncă și elaborarea lor 
în aceleași condiții.

Ca modalitate de selectare a 
studenților pentru a urma cinci 
ani de studiu se detașează con
cursul, acesta dînd drept de 
prezentare doar studenților 
au obținut media minimă 
în cei trei ani de studiu — 
înaintea prerepartiției.

Tn condițiile în care studen
tul urmează patru ani. el va stu
dia discipline de profil mai larg, 
grupuri de discipline la alegere 
legate însă de profilul viitoarei 
specializări, dar și discipline fa
cultative care să-1 introducă în 
specializare. Obligatorie pentru 
toți studenții — practica pedago
gică. încheierea studiilor după 
patru ani este maroată de susți
nerea lucrării de diplomă, a- 
ceasta dînd dreptul la diploma 
de licență.

Anul al V-lea, urmînd să func
ționeze cu un număr mai redus 
de studenți, are o structură apar
te. Pregătirea lor se va bizui pe 
planuri de studiu individual al- 

. cătuite de profesorul conducător 
și aprobate de consiliul profeso
ral. Deci, anul care se adaugă 
devine un autentic an de spe
cializare, întrucît planurile de 
studiu individual vor conține ac-

tivități aplicative - lucrări prac
tice, proiecte, memorii științifi
ce, majoritatea vizînd temele lu
crărilor de diplomă. O asemenea 
activitate va presupune folosi
rea laboratoarelor facultăților 
ori cele ale unităților de cerce
tare. Nu vor lipsi nici cursurile 
teoretice speciale

A promova un asemenea an, 
va însemna a realiza integrai 
planul individual și a obține no
te corespunzătoare pentru ac
tivitățile desfășurate. Lucrarea 
de diplomă a absolventului anu
lui V îi dă dreptul acestuia să 
obțină o diplomă pe care este 
menționată și specialitatea do- 
bîndită.

Pentru toate cele 4 facultăți 
care urmează să școlarizeze stu- 
denți și în anul V, sînt propuse 
48 de specializări, după cum ur- 
mează :

I. MATEMATICA

Analiză matematică; Ecuații și 
analiză aplicată; Ecuații func
ționale; Analiză numerică, pro
gramare matematică; Informati
că (mașini de calcul); Cercetări 
operaționale; Algebră; Analiză 
funcțională; Geometrie diferen
țială ; Calculul probabilităților ; 
Mecanica fluidelor; Mecanica 
corpului solid deformabil; Elas
ticitate; Astronomie.

II. FIZICA

Fizica nucleară ; Radiofizica ; 
Fizica corpului solid; Fizica 
plasmei; Optică și spectroscopie; 
Fizica ' ‘ —
fizică; 
Fizica 
sferei

electronică; Eleetroradio- 
Fizica teoretică; Biofizică; 
polimerilor : Fizica atmo- 
și meteorologie.

POȘTA PAQINI7
SONIA DUMITRIU — jud. 

Teleorman ; între timp a apă
rut îndrumătorul și ai putut 
constata că secția care te inte
resează nu se află la Politehnică 
ci tot la A.S.E. în ceea ce mâ 
privește, nu înțeleg de tce o iu
bitoare de fizică și matematică 
nu ar putea deveni inginer 
constructor de mașini, mai ales 
dacă ele aparțin mecanicii 
fine? Mi se pare, dimpotrivă, 
o profesiune foarte „feminină". 
Cere răbdare și un anumit 
„instinct al miniaturii". Nu-ți 
schimba gindul!

E. R. _ jud. Teleorman : 
Prietenii te-au sfătuit bine. 
Ascultă-i 1

eugeniu alexandru — 
București. Da ! funcționează și 
are la secția fără frecvență — 
durata de 4 ani. Pentru rest, in- 
teresați-vă la telefon 14.71.93.

BOCȘA L. — Lupeni, jud. Hu
nedoara : Psihologii clinicieni 
funcționează, în fapt, la poli
clinicile de copii (cabinete'? de 
neuropsihiatrie infantile? și în

spitalele de psihiatrie, adulți și 
copii, dar nimic nu se opune, 
în drept, să funcționeze și la 
alte tipuri de spitale (cardiolo
gie, reumatologie, T.B.C., neu
rologie). Psihologul clinician e- 
fectuează, la cererea medicului, 
examene psihologice în cadrul 
căruia aplică diferite metode de 
investigație (testele reprezintă 
numai una dintre aceste meto
de) și redactează concluziile. 
De asemenea, efectuează anu
mite tipuri de psihoterapie, în- 
deosebi de tipul psihoterapiei 
raționale, psihologiei, terapiei 
educaționale. La Cluj se poate 
obține o bună pregătire în 
această specialitate.

ADRIAN TÂBIRCEA — Ba- 
cău Mă îndoiesc, stimate ami
ce că ți-au luat moțul deoarece 
se' constată că tot moțat ai ră
mas. Caută să dai admiterea la 
un liceu de arte plastice și în 
orice caz ulterior la un insti
tut de arte plastice. Pe aici tre
ce drumul iubitorilor animatori 
de desene... animate. Și dacă 
ai ceva gata, trimite la „Ani- 
maf’.lm". Poate le place. și te 
sfătuiesc ei mai bine.

UȚA COMAN ION — Vîlsă- 
nești — jud. Argeș : Astfel de 
tehnicieni se pregătesc numai 
în școli de specializare postli- 
ceală.

SAVA CONSTANTIN — Co- 
zieni — jud. Buzău și RADU 
SICA — comuna Buzescu, jud. 
Teleorman : Școala profesională 
care vă interesează funcționea
ză pe lîngă uzinele „Electro
magnetica" (București, Calea 
Rahovei, nr. 70). Vă veți putea

recomand, însă, două școli pen
tru celelalte meserii alese : 
Școala profesională din Sibiu, 
str. Localului nr. 2 — 4 (m-am 
gîndit la specialitatea „confec
tioner îmbrăcăminte din țesă
turi") și Școala profesională din 
Timișoara, str. 1 Decembrie, 
pentru profesiunea contabil 
pentru cooperația de consum.

CIOBANU RODICA — Satu 
Mare ; Drumul trece tot pe la 
Facultatea de istorie sau mai

care
8.00 

deci
III. CHIMIE

Chimia cuantică și structura 
moleculară; Cinetică chimică și 
radiochimie; Cataliză și catali
zatori: Electrochimie și termo
dinamică chimică ; Chimia fizică 
a macromoleculelor și coloizilor; 
Chimia analitică — Analiză chi
mică instrumentală; Chimie or
ganică — Sinteze și analize or
ganice; Chimie anorganică — 
Combinații și procese anorgani
ce; Chimia și tehnologia sub
stanțelor folosite în agricultu
ră; Biochimie

IV. BIOLOGIE

Botanică; 
plantelor — 
cu aplicații 
ziologia animalelor — Fiziologia 
animalelor acvatice. Fiziologie a- 
plicată: Biologia dăunătorilor și 
paraziților plantelor; Microbio
logic Microbiologic aplicată ; 
Genetică; Hidrobiologie; Biolo
gie celulară; Geobotanica — Eco
logie -- Geobotanică ; Muzeolo
gie și grădini zoologice; Metabo
lism și reglare neuro-endpcrină 
cu aplicații pentru cercetări de 
laborator și clinică; Antropolo
gie.

Zoologie; Fiziologia 
Fiziologia vegetală 
în agricultură: Fi-

Centrocoop. Recrutarea pare a 
se face prin aceste instituții. 
Deci, informați-vă la sursă.

ARION NICU — Bîrlad : Nu 
știu la ce obiecte se dă dife
rența pentru liceu, dar sînt 
aproape sigur că la liceu este 
cineva care știe. Medicii veteri
nari se pregătesc la institutele 
agronomice, în cadrul facultăți
lor de medicină (veterinară). 
La Institutul agronomic „Ion 
lonescu de la Brad" din Iași

râturi slave, limbi și literaturi 
romanice, clasice și orientale, 
germanice. Deci, abia trebuie 
să-ți alegi facultatea care, la 
rîndul ei are mai multe secții. 
Spune, ce te faci ?

DRAGANU CONSTANTIN — 
Loco : Dacă se rezolvă proble
ma cu aparatul, piedica în ca
lea învățăturii dispare. Prea 
ceri multora sfaturi, tovarășe 
Drăganu. Ar fi cazul să știi sin
gur ce dorești să faci. Eu votez

Viafa bate la ușa! de SEN ALEXANDRU

pregăti pentru a deveni „mon- 
tatori de aparatură electroni
că".

M. N. — Vaslui : Se dă exa
men ! Ce fel de operatori ? Nu 
mi-ai indicat specialitatea care 
te interesează.

ANGELA BUDOROV — jud 
Timiș : Colega avea dreptate 
Școala este postliceală. Se cere 
deci să fi absolventă de liceu 
iar pentru Facultatea de limbi 
străine, chiar bacalaureat. îți

exact, pentru dumneata, pe la 
secția de istorie a Facultății de 
istorie-filozofie din Cluj. Școala 
arheologică din Cluj este cele
bră, știi, desigur, acest lucru ! 
Dacă este o pasiune reală (și se 
pare că așa este), n-ar fi păcat 
să renunți ? Succes !

STANCIU M. ION : O astfel 
de școală funcționează la Bucu
rești (str. Economu Cezărescu 
nr. 47, sectorul 7), alta la Con
stanța (str. Caraiman nr. 1) 
Prima funcționează pe lîngă 
UCECOM, cealaltă pe lîngă

funcționează o astfel de facul
tate (Aleea M. Sadoveanu nr. 
3). Profesori de sport se pregă
tesc ia Institutul de educație 
fizică și sport din București, 
str. Maior Ene nr. 12. Ești mul
țumit ?

BULIGA GH. — Comănești - 
jud. Bacău : Da. există un ase
menea institut, care se numește 
chiar „Institutul de limbi și li
teraturi străine", funcționează 
în cadrul Univesității Bucu
rești (str. Pitar Moș nr. 7 — 11) 
și are facultăți de limbi și life-

pentru seral, dar și pentru 
schimbarea profesiunii actuale, 
deoarece zgomotul este într-a- 
devăr contraindicat. Pînă la 
urmă „destinul va fi de acord" 
Poate că te-a pus numai la în
cercare ca să-ți măsoare pute
rea de rezistență și perseveren
ță. Succes !

STELIAN - Buhuși : 1. Nu 
s-ar putea printr-un examen, 
dar se poate printr-un institut 
pedagogic la secția fără frec
vență (4 ani). 2. Funcționează 
după necesități 3. Mi se par a-

în viitorul an școlar, învățămîntul liceal va funcționa după 
un program diversificat, incit să ooreșpnndă mai complex ne
voilor contemporane de pregătire a tinerei generații, interese
lor multiple ale elevilor, să-și exercite mai deplin rolul de dez
voltare a talentelor și aptitudinilor tinerilor.

Următorul an școlar va manca creșterea numărului liceelor 
de specialitate și a ponder ei lor în pregătirea pentru muncă și 
viață a elevilor. Paralel și liceele teoretice își adaptează ace
lorași nevoi programele de învățămînt ; anul școlar 1971—1972 
va găsi 115 licee teoretice — din cele 571 existente — funcțio- 
nînd cu profile și programe diversificate.

Astfel, de la 15 septembrie 1971 elevii se vor împărți, pen
tru prima oară, din anul I de liceu în secțiile reală și umană ; 
în 4 licee din țară vor funcționa și secții clasice.

Prin extinderea claselor speciale de matematică, fizică, chi
mie, iar din anul viitor și de biologie, numărul liceelor avînd 
asemenea profile va ajunge la 57.

25 de licee, din principalele centre șoolare ale țării, vor fana- 
ționa cu program de educație fizică, iar alte 28 stat profilate 
ca licee de artă.

In 10 licee se Introduce studiul tuturor obiectelor d« htv*- 
țămint in limbi străine. Astfel, vor funcționa : in București, 
patru licee cu limba de predare engleză, franceză, rusă »i spa
niolă ; la Cluj un liceu cu limba de predare engleză ; la Bra
șov. un liceu cu limba de predare rusă ; 1* Craiova, un lloeu 
cu limba de predare franceză ; la Constanța, un liceu ou limba 
de predare germană ; la Galați, un liceu cu limba de predare 
italiană ; la Iași, un liceu cu limba de predare g-rmana

Cu titlu experimental, in 10 licee din țară se va realiza fi 
pregătirea profesională a elevilor in profesiuni specifice nonei 
unde sînt amplasate; în finalul studiilor liceale, absolvenții 
acestor unități vor primi, împreună cu diploma de bacalaureat, 
și atestatul de muncitor calificat

Tot in cadrul experimentelor pe care le Întreprinde Ministe
rul învățămîntului, din toamnă vor funcționa 5 licee-lnter- 
nat și alte 5 cu regim de semiinternat ; este vorba de unități 
de invățămint oare vor beneficia de programe aparte de lucru, 
eșalonate pe toată ziua, în scopul creșterii productivității aott- 
vității șoolare.

Pentru informarea elevilor și a părinților lor, pagina „Pro
fesia ta“, va publica, începind cu acest număr, rețeaua liceelor 
cu profile specifice. Astăzi:

REȚEAUA LICEELOR
CU PROGRAM

DE EDUCAȚIE FIZICĂ

REȚEAUA LICEELOR 
DE MUZICĂ. ARTE 
PLASTICE Șl DE 

COREGRAFIE

Liceul „ion Slavici" — 
Arad (atletism) ; Liceul de 
atletism Cîmpulung Muscel 
— jud. Argeș ; Liceul de 
fotbal — Bacău ; Liceul de 
gimnastică — orașul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej — jud. 
Bacău ; Liceul nr. 4 Oradea 
(gimnastică, baschet) : Li
ceul nr. 2 Brașov (atletism, 
gimnastică, handbal) ; Liceul 
„N. Bălcescu" Cluj (atletism, 
gimnastică, volei) : Liceul 
„X. Bălcescu" Craiova (a- 
tletism, gimnastică, baschet); 
Liceul nr. 4 Galați (atletism, 
gimnastică, baschet) : Liceul 
nr. 1 Miercurea-Ciuc (hochei 
pe gheață) ; Liceul nr. 2 
Deva — jud. Hunedoara (a- 
tletism, fotbal) ; Liceul nr. 2 
Iași (atletism, gimnastică, 
handbal) : Liceul nr 3 Baia 
Mare (atletism, gimnastică) ; 
Liceul „Balyai Farcaș" Tg. 
Mureș (atletism, gimnastică 
baschet, handbal) : Liceul 
„I. L. Caragiale" Ploiești (a- 
tletism, gimnastică, handbal): 
Liceul nr. 1 Zalău — județul 
Sălaj (atletism) ; Liceul nr 4 
Timișoara (atletism, gimnasti
că, handbal); Liceul nr. 2 Km. 
Vîlcea (atletism, gimnastică, 
volei) ; Liceul „Al. I. Cu«T 
Focșani — jud. Vrancea (a- 
tletism, fotbal) ; Liceul nr 35 
București (atletism, gim
nastică, baschet) ; Liceul nr. 
38 — București (fotbal) ; Li
ceul „B. P. Hasdeu — Buzău 
(atletism, gimnastică) : Li
ceul Predeal — jud. Brașov 
(schi) ; Liceul nr. 11 Cluj (a- 
tletism, gimnastică, volei); 
Liceul Sinaia (schi).

Liceul de muzică și arte 
plastice — Arad : Liceul de 
muzică și arte plastice — 
Pitești ‘ Liceul de muzică — 
Bacău : Liceul de muzică și 
arte plastice — Oradea ; Li
ceul de muzică și arte plas
tice — Botoșani ; Liceu] de 
muzică și arte plastice — 
Brașov ; LiceuJ de muzică și 
arte plastice — Buzău : Li
ceul de arte plastice : Li
ceul de muzică ; Liceul de 
coregrafie — Cluj ; Liceul de 
muzică ; Liceul de arte plas
tice — Constanța ; Liceul 
muzică și arte plastice -- 
Craiova : Liceul de muzică 
și arte plastice — Galați ; Li
ceul de muzică și arte plas
tice -— Deva ; Liceul de mu
zică și arte plastice — Iași ; 
Liceul de muzică și arte plas
tice — Baia, Mare ; Liceul 
de arte plastice — Tr. Seve
rin ; Liceul de muzică și arte 
plastice — Tg. Mureș ; Liceul 
de muzică și arte plastice — 
Ploiești ; Liceul de muzică și 
arte plastice — Satu Mare ; 
Liceul de muzică și arte plas
tice — Sibiu ; Liceul de mu
zică ; Liceul de arte plastice 
— Timișoara ; Liceul de arie 
plastice ,.N Tonitza" ; Li
ceul de muzică nr. 1 ; Liceul 
de muzică nr. 2 ; Liceul de 
coregrafie — municipiul 
București.

decvate școlile postliceale de 
stenodactilografie (București, 
str. Sfinții Voievozi nr. 52 -r 54, 
Craiova, str. Caracal nr. 105), 
cu examene la limba română 
(scris și oral) și geografia Ro
mâniei (oral) ; pentru secretar 
stenodactilograf și limba româ
nă (scris și oral) o limbă străi
nă la alegere : rusa, engleza, 
franceza, germana (scris și b- 
ral), pentru secretar stenodacti
lograf limba română și limbi 
străine și Școala postliceală 
pentru cultură și artă speciali
tatea bibliotecari, București, 
șos. Străulești nr. 1, cu exam°n 
la limba română (scris și oral), 
istorie (oral).

PALIN ION — Loco ; Am 
aflat ce meserie nu-ți place dar 
nu mi-ai spus care îți este pe 
plac Poți deveni util societății 
în foarte multe feluri. La două
zeci și doi de ani. mai ales cu 
o experiență de viață ca a du- 
mitale, este cazul să poți arăta 
mai precis ce idealuri ți-ai fă
cut în legătură cu profesia. 
Arată-mi ce profesiuni te-ar a- 
trage și ne vom sfătui.

MUREȘAN AURICA - 
Chieșd — Jud. Sălaj : Citește 
răspunsul dat lui Stelian Bu
huși la nr. 3. La școala postii- 
ceală pentru industria alimen
tară (piscicultură) se dă exa

men la zoologie (scris și oral), 
chimie (oral) ; la Școala postli
ceală agricolă (conservarea ce-, 
realelor) se dă examen la chi
mie (scris și oral), fizică (oral). 
Acum ești lămurită ?

VIORICA PETRESCU — Sî- 
ghetul Marmației : farmacistă, 
contabilă sau textilistă ? Ce do
rești, de fapt ? Profesiunile ci
tate mai sus sînt destul de 
deosebite una de alta. Școli de 
farmacie găsești la : Tg. Mureș 
(str. Vorosmarthyun nr. 8). Si
biu (str. Dealului nr. 6), Oradea 
(str. Leontin Sălăjan nr. 13) 
Arad (B-dul Republicii nr. 77), 
Cluj (B-dul V, I Lenin nr. 7). 
La școala financiară din Baia 
Mare sînt indicate numai 
cursuri serale și fără frecventă, 
dar nu știu de cc Școala post
liceală pentru industria ușoară 
(finisarea produselor textile) 
funcționează la București, str 
Bîrsei nr. 3.

ELEONORA WALKERSDOR- 
FER — Arad ; îndrumătorul nu 
prevede un astfel de impedi
ment pentru candi ’ate. între
bați direct la facultate (Cluj, 
str. Clinicilor 5 — 7 telefon 
1.42.96, 1.61.00).

LIVAM MIHAELA - Boto
șani : Citește răspunsul dat Iui 
Stelian Buhuși Pentru data 
concursului, urmărește presa 4
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VIZITA PREȘEDINTELUI
R. F. A GERMANIEI,

Toastul președintelui Consiliului

GUSTAV HEINEMANN
Toastul președintelui

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliu

lui de Stat al Republicii Socialiste România, a primit din 
partea lui CEVDET SUNAY, președintele Republicii Turcia, 
următoarea telegramă :

Profund mișcat de mesajul de simpatie și condoleanțe pe 
care Excelența Voastră a binevoit să mi-1 adreseze în 
legătură cu seismul ce a lovit regiunea Burdur, țin să vă 
exprim, în numele sinistraților și al meu personal, vii mul
țumiri.

de Stat al Republicii Socialiste România, Republicii Federale a Germaniei,

GUSTA V HEINEMANN
Stimate domnule Președinte, 
Stimată doamnă Heinemann, 
Doamnelor șl domnilor. 
Stimați tovarăși,
Ne este deosebit de plăcut 

să salutăm prezența la acest 
dineu a dumneavoastră, dom
nule președinte, a distinsei 
doamne Heinemann, a stima- 
ților dumneavoastră colabo
ratori șl să vă urăm o vizită 
cit mai plăcută și utilă în 
tara noastră, unde sînteți pri- 

Amiți cu toată ospitalitatea ce 
caracterizează poporul român.

Vizita dumneavoastră în 
România constituie o ilustra
re elocventă a cursului ascen
dent pe care-1 cunosc în ulti
mii ani raporturile româno— 
vest-germane, și, într-un sens 
mai larg, ea se înscrie în ca
drul dezvoltării pe care o cu
noaște astăzi cooperarea între 
state în spiritul stimei și res
pectului, al egalității în drep
turi și neamestecului în tre
burile interne, al avantajului 
reciproc.

însemnătatea acestei vizite 
iese și mai mult în relief în 
lumina constatării că evoluția 
pozitivă de pînă acum a rela
țiilor dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Federală a Germaniei a fost 
favorizată în mare măsură de 
contactele politice și schimbu
rile de vizite, la diferite ni
vele, dintre factorii de răs
pundere ai celor două țări, 
între care pe primul plan se 
înscrie vizita făcută în țara 
noastră cu aproape patru ani 
în urmă de către domnul 
Willy Brandt, precum și vizita 
făcută anul trecut de către 
președintele guvernului ro
mân, Ion Gheorghe Maurer, 
în Republica Fedgrală. a Ger
maniei. 7—

Consemnăm....91 șătisfacție' .. 
în primul rînd extensiutiea pe 
care au luat-o relațiile econo, 
mice dintre statele noastre, 
oglindită în faptul că Repu
blica Federală a Germaniei 
ocupă unul din locurile de 
frunte în cadrul schimburilor 
comerciale ale României cu 
țările occidentale. Cunoaște o 
tot mai largă diversificare 
gama de mărfuri pe care ță
rile noastre și le vînd reci
proc și, totodată, se înregis
trează unele progrese pe linia 
cooperării în producție și în 
domeniul științei și tehnicii. 
Apreciem, de asemenea, am
ploarea relațiilor culturale, 
precum și a schimburilor tu
ristice, care contribuie la mal 
buna cunoaștere și la apro
pierea dintre popoarele noas
tre.

Sînt încredințat, domnule 
președinte, că vizita pe care 
> faceți în România, convor
birile pe care le purtăm în 
aceste zile vor influența po
zitiv asupra intensificării 
schimburilor și a cooperării 
multilaterale dintre țările 
noastre, asupra înlăturării tu
turor impedimentelor care 
mai pot stînjeni amplificarea 
și diversificarea, în condiții 
reciproc avantajoase, a co
laborării româno—vest-germa- 
ne, în special pe tărîm eco
nomic și tehnico-știlnțific. 
Cred că împărtășiți opinia că 
o asemenea evoluție a rapor
turilor dintre cele două țări 
corespunde pe deplin atît in
tereselor fiecăruia dintre po
poarele noastre, cît și cauzei 
generale a colaborării inter
naționale, a înțelegerii și pă
cii In lume.

DUPĂ MECIUL 
ROMÂNIA ■ CEHOSLOVACIA

Presa cehoslovacă publi
că ample comentarii pe 
marginea meciului de fot
bal dintre echipele Ceho
slovaciei și României, dis
putat la Bratislava. în cro
nica ziarului „Rude Pravo~ 
se scrie, între altele : „Ro
mânii au venit cu dorința 
să cîștige cel puțin un 
punct. Acestui scop i-au 
subordonat întreaga tacti
că : și-au asigurat apărarea, 
au atacat sporadic, deși u- 
nele acțiuni ale lor au fost 
rapide și periculoase. Par
tea slabă a echipei ro
mâne, de altfel ca și a celei 
cehoslovace, este capacita
tea redusă de a șuta la 
poartă. Concepția tactică a 
formației române poartă 
pecetea unei maturități fot
balistice și cu toate că la 
Bratislava n-a repetat vic

NICOLAE CEAUȘESCU
Doresc să-mi exprim, de a- 

semenea, convingerea că dis
cuțiile pe care le vom avea, 
schimbul de păreri asupra 
problemelor majore ale vie
ții internaționale actuale pe 
care îl vom face vor per
mite o mai bună cunoaște
re a pozițiilor celor două 
țări, precum și găsirea de 
noi căi de a conlucra mai 
intens pe arena mondială în 
vederea însănătoșirii vieții po
litice și întăririi securității în 
Europa și în lume, a destin
derii și păcii internaționale.

Este cunoscut că România 
desfășoară o activitate neobo
sită pentru promovarea în 
viața internațională a unor 
relații care să excludă războ
iul dintre state și să permită 
cooperarea pașnică a popoare
lor pentru progres și civiliza
ție. Amplificînd continuu re
lațiile de prietenie și colabo
rare cu țările socialiste, Re
publica Socialistă România, 
acționînd în spiritul coexisten
ței pașnice, extinde legături
le economice, tehnico-științi- 
fice, culturale cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orîn- 
duire socială. Pornim în po
litica noastră de la conside
rentul principal că în epoca 
actuală participarea activă la 
diviziunea internațională a 
muncii, la schimbul mondial 
de valori materiale și spiri
tuale este indispensabilă atît 
pentru progresul fiecărui po
por și dezvoltarea generală a 
societății umane cît și pentru 
întărirea încrederii între na
țiuni, pentru destindere și 
securitate în lume. In acest 
spirit ne pronunțăm și acțio
năm statornic pentru instau
rarea în. relațiile internațio
nale a egalității depline între 
toate.statele lumii, a respec
tului față de dreptul sactu al 
fiecărui popor de a trăi și de 
a se dezvolta liber și suveran, 
la adăpostul oricăror ingerin
țe din afară.

Apreciem ca un fapt pozi
tiv pentru destinderea în Eu
ropa încheierea Tratatului 
dintre Uniunea Sovietică și 
R. F. a Germaniei, a Trata
tului dintre R P. Polonă și 
R. F. a Germaniei, tratative
le care au loc între Republi
ca Federală a Germaniei și 
Republica Democrată Ger
mană, precum și începerea 
tratativelor dintre R.F. a Ger
maniei și Republica Socialistă 
Cehoslovacă. Ratificarea cît 
mai grabnică a tratatelor în
cheiate, normalizarea relații
lor cu toate statele, inclusiv 
cu Republica Democrată Ger
mană, ar avea o mare însem
nătate pentru însănătoșirea 
climatului politic în Europa și 
în întreaga lume.

Fără îndoială că, una din 
problemele de importanță pri
mordială de care depinde des
tinderea internațională este 
înfăptuirea securității pe con
tinentul nostru. Securitatea 
europeană trebuie să ducă, 
după părerea noastră, la așe
zarea pe baze sănătoase a ra
porturilor dintre toate statele 
continentului, la eliminarea 
totală a forței sau a amenin
țării cu forța din viața poli
tică a Europei, la crearea u- 
nei atmosfere de colaborare, 
încredere și înțelegere între 
popoare.

în vederea atingerii acestui 
țel se impune trecerea la ac
țiuni practice rit mai urgen

toria de la Guadalajara, e- 
chipa României poate spera 
in rezultate bune. Ea este 
in orice caz mai puternică 
decît selecționata Țării Ga
lilor, iar meciul retur de la 
București îi poate oferi 
șansa unei revanșe.

Sub titlul : „Calificarea 
se va stabili in toamnă la 
București", ziarul „Cesko- 
slovenski Sport" notează, 
printre altele : „Românii 
și-au apreciat just posibi
litățile, concentrîndu-și toa
te forțele în obținerea unui 
meci nul și erau cît pe aci 
să reușească. Dar un ase
menea joc ascunde un mare 
pericol. Echipa se apără, 
se apără, însă nu poate e- 
vita situațiile încurcate din 
fața porții sale și din ase
menea situații oricind se 
poate marca un gol“. 

te, la organizarea de întîlniri 
pregătitoare, cu participarea 
tuturor statelor interesate, în 
vederea ținerii unei conferin
țe general-europene, fără con
diții prealabile. înfăptuirea 
securității europene este o ce
rință arzătoare a tuturor po
poarelor continentului nostru, 
a cauzei colaborării și păcii 
mondiale.

Ținînd seama de faptul că 
pacea este indivizibilă, destin
derea și securitatea interna
țională impun lichidarea cît 
mai grabnică a tuturor con
flictelor armate și focarelor 
de tensiune care mai stăruie 
astăzi în lume. In acest sens 
sînt necesare, înainte de toa
te, încetarea războiului din 
Indoclțina, retragerea tuturor 
trupelor S.U.A. din Vietnam 
și respectarea suveranității 
popoarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian, a dreptu
lui lor de a-și rezolva singu
re problemele fără amestec 
din afară. De asemenea, ne 
pronunțăm pentru soluțio
narea pașnică a conflictului 
din Orientul Apropiat, în spi
ritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din noiembrie 1967.

Pe agenda lumii de astăzi 
se află numeroase probleme 
cardinale care-și cer rezol
varea prin eforturile comune 
ale tuturor popoarelor; dintre 
acestea aș aminti înfăptuirea 
dezarmării generale. în primul 
rînd a celei nucleare, lichi
darea blocurilor și a bazelor 
militare, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriile altor 
state, înlăturarea subdezvol
tării, a marilor decalaje care 
despart tinerele state de ță
rile avansate, reprezentarea 
tuturor țărilor în organisme
le internaționale, și în special 
in Organizația Națiunilor U- 
nite, perfecționarea dreptului 
internațional în concordanță 
cu aspirațiile actuale ale tu
turor popoarelor. O condiție 
hotărî toare pentru soluțio
narea acestor mari probleme 
care confruntă omenirea de 
astăzi este participarea cu 
drepturi egale la viața in
ternațională a tuturor sta
telor, indiferent de numă
rul populației, mărimea te
ritoriului sau forța econo
mică și militară, luarea în 
considerare în politica fiecă
rei țări a intereselor vitale 
ale tuturor națiunilor.

Doresc să închei exprlmîn- 
du-mi, încă o dată, convin
gerea că vizita dumneavoas
tră, domnule președinte, va 
marca un moment important 
în evoluția relațiilor dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Federală a Ger
maniei, va contribui la dez
voltarea conlucrării multila
terale dintre popoarele noas
tre și, totodată, va servi sco
purilor apropierii și colaboră
rii între națiuni, cauzei des
tinderii și păcii.

Dînd glas acestei convin
geri, doresc să ridic paharul :

— Pentru continua dezvol
tare a colaborării dintre 
România șl Republica Federa
lă a Germaniei !

— Pentru pace și prietenie 
între popoare !

— în sănătatea dumnea
voastră, domnule președinte 
și a stimatei doamne Heine
mann 1

— în sănătatea tuturor ce
lor care sînt prezențl la a- 
ceastă masă !

Ieri, pe stadionul Republicii

Deschiderea festivă 
a campionatelor 

universitare
lari, pe stadionul „Republicii" 

din Capitală a avut loc festivi
tatea de deschidere a Campio
natelor universitare, ediția 1971. 
Competiție de anvergură, finala 
acestor campionate a adus la 
start numeroși studenți sportivi 
pe care-i vom vedea tntrecîn- 
du-se, timp de 7 zile, în multi
ple discipline : atletism, bas
chet, handbal, judo, tenis de 
cîmp, fotbal, volei, gimnastică 
modernă.

La finale stnt prezenți aproa
pe 1 400 de sportivi, firește cei 
mai valoroși dintre participan- 
ții (circa 50 000) la etapele ante
rioare. Este și aceasta o dovadă 
a răspîndirii sportului studen
țesc în țara noastră, a afirmă
rii sale.

In programul de deschidere

Mult stimate domnule pre
ședinte Nicolae Ceaușescu,

Stimată doamnă Ceaușescu, 
Stimate doamne,
Domnilor,

Vă mulțumesc pentru cuvin
tele prietenoase prin care 
ne-ați urat bun venit în țara 
dumneavoastră, soției mele și 
mie, precum și doamnelor și 
domnilor care mă însoțesc, vă 
mulțumesc pentru larga ospi
talitate cu care ne întîmpinați.

Am dat curs cu deosebită 
bucurie invitației dumneavoas
tră. Cînd, în ianuarie 1967, s-a 
căzut de acord asupra stabili
rii de relații diplomatice între 
țările noastre, eu eram mem
bru al guvernului federal din 
acea vreme și am participat 
la adoptarea acestei hotărîri. 
Atît înainte cît mai ales de 
atunci încoace, am urmărit cu 
mare interes dezvoltarea ță
rii dumneavoastră și evoluția 
relațiilor germano-române. A- 
ceastă vizită la dumneavoastră 
este prima vizită a unui pre
ședinte al Republicii Federale 
a Germaniei într-o țară socia
listă și astfel, o dovadă pen
tru situația îmbucurătoare toc
mai a relațiilor noastre re
ciproce. în fine, ea este un 
exemplu îmbucurător pentru 
evoluția spre care se tinde în 
relațiile dintre toate țările eu
ropene.

România a pășit pe o cale 
care a apropiat-o simțitor, mai 
ales în cursul ultimilor ani, 
sub o conducere conștientă de 
răspunderea ei, de țelul unui 
stat modern și industrializat, 
în același timp, și-a putut păs
tra caracterul național și spe
cific.

După cum ați spus în expu
nerea dumneavoastră din 8 
mai anul curent, rezultatul e- 
forturilor comune depuse de 
toate grupările sociale și toate 
naționalitățile din țara dum
neavoastră, constituie o dova
dă a strînsei legături dintre 
cetățeni și patria lor. Voința 
de a construi, care se constată 
pretutindeni și care nu s-a lă
sat descurajată nici de gravele 
urmări ale catastrofei naturale 
de anul trecut, se bucură Ia 
noi de mare apreciere și de 
simpatie. Mă bucură că cola
borarea dintre economia și in
dustria germană și cea română 
au fost de folos și sper că va 
fi și în continuare.

Relațiile noastre reciproce se 
sprijină pe o îndelungată tra
diție. De secole ne leagă o 
soartă europeană comună. Tră- 
gînd învățături din greșelile 
unui trecut apropiat de care 
sîntem încă toți conștienți, ge

Recepție oferită in onoarea președintelui

Republicii Federale a Germaniei
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, Elena Ceaușes
cu, au oferit, luni seara, 
la Palatul Consiliului de Mi
niștri, o recepție în onoarea pre
ședintelui Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, 
și a soției sale, Hilda Heine
mann.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, ou soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 

a figurat mai întîi un complex 
de exerciții dehionstrative, su- 
gerînd sporturile practicate. La 
punctul trei al primei zile : 
gimnastică modernă, program 
executat de 800 de băieți și 800 
de fete. Unul din punctele de 
mare atracție ale programului 
a fost, însă, întîlnirea de fotbal 
feminin dintre echipele I.E.F.S. 
și Politehnica București, meci 
susținut cu ardoare de mii de 
microbiști...

Iată programul de mîine. Cu 
începere de la ora 9,00 fotbal, 
pe stadioanele I.M.F. și Poli
tehnica. La orele 14.00 baschet 
și volei pe terenurile Facultății 
de drept și handbal — la Sta
dionul „Tineretului". La orele I 
15 00 gimnastică sportivă, •
sala Floreasca. I 

nerația noastră se străduiește 
să ajungă la o Europă a drep
tății, a colaborării și păcii. 
Trebuie, de asemenea, să apre
ciem ce înseamnă o țară care 
este patria mai multor națio
nalități conlocuitoare. Dacă a- 
ceste naționalități înving 
prin înțelegere reciprocă și to
leranță dificultățile rezultate 
dintr-o asemenea conviețuire, 
decurge de aci o esențială îm
bogățire pentru toți.

Statele noastre sînt de acord 
că o dezvoltare trainică, paș
nică și rodnică a relațiilor 
dintre popoarele Europei și 
lumii poate fi asigurată nu
mai dacă se respectă într-a- 
devăr principiile suveranită
ții, egalității în drepturi, auto
determinării și respectării 
concepțiilor diferite. Pe a- 
ceastă bază s-au dezvoltat per
manent și pe multe tărîmuri 
relațiile dintre Republica Fe
derală a Germaniei și Repu
blica Socialistă România. Am 
și constatat cu bucurie a- 
cest lucru în convorbirile noas
tre de astăzi.

Cred că sîntem însă de acord 
și asupra faptului că cele 
realizate nu constituie un mo
tiv de a ne mulțumi cu atît. 
ci ar trebui să fie mai curînd 
un îndemn. Viul schimb de 
păreri în domeniul politic și 
în cele de specialitate dintre 
reprezentanți ai țărilor noas
tre sînt un semn că ne aflăm 
pe o cale bună.

în cadrul acestei vizite avem 
prilejul să discutăm noi pași 
concreți pe care vrem să-i fa
cem pe drumul dezvoltării re
lațiilor germano-române.

Tin să vă asigur. Domnule 
Președinte, că guvernul fede
ral și populația Republicii Fe
derale a Germaniei au dorința 
să continue colaborarea de 
pînă acum spre avantajul re
ciproc.

Guvernul federal se strădu
iește să stabilească raporturile 
Republicii Federale a Germa
niei cu celelalte state est-euro- 
pene pe baza acelorași princi
pii după care se călăuzesa sta
tele noastre în evoluția relații
lor lor bilaterale și internațio
nale. Este dorința noastră să 
ajungem și cu popoarele răsă
ritului european — dincolo de 
toate diferențele în concepțiile 
ideologice și politice — la a- 
ceeași înțelegere pe care am 
realizat-o de multă vreme cu 
țările din Apus. Noi credem că 
aceste eforturi pot contribui la 
o continuare a asigurării păcii 
în Europa și în lume.

în acest spirit, Republica 
Federală a Germaniei a sem

Gheorghe Pană, Virgil Trofin, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Florian Dănălache, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Miron Con- 
stantinescu, Mihal Dalea, Ion 
Iliescu, Ion Ioniță, Ion Stănes- 
cu, Ștefan Peterfi, vicepreședin
te al Consiliului de Stat, îm
preună cu soțiile, membri ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de in
stituții centrale, academicieni și

.„Pentatlonul atletic școlar"

Se anunță o finală 
de zile mari

Competiția de nivel republican 
PENTATLONUL ATLETIC ȘCO
LAR, ediția a IlI-a — integrată 
în cadrul acțiunii sportive de 
masă „Anul atletismului școlar"
— se află în faza etapelor județe
ne. Sîmbătă și duminică un prim 
lot de 12 județe și-au desemnat 
campionii : Bihor, Botoșani, Me
hedinți, Satu Mare, Vrancea, Te
leorman, Vîlcea, Ialomița, Buzău, 
Bistrița Năsăud. Așa după cum 
prevede regulamentul, la etapele 
județene au fost admise primele 
opt echipe de licee și școli pro
fesionale (băieți și fete) care la 
etapa precedentă au obținut cel 
mai mare număr de puncte. Fie
care echipă, alcătuită din șase 
elevi sau eleve, a luat startul în 
cadrul celor cinci probe consa
crate : 100 m. plat, 800 m. plat 
(400 m. plat fete), săritura în 
lungime, săritura în înălțime și 
aruncarea greutății (5 și respec
tiv 3 kg.). Secțiile Sport din ca
drul Comitetelor județene ale 
U.T.C. au centralizat rezultatele
— convertite în puncte, conform 
tabelelor regulamentare — și 
le-au înaintat Comisiei centrale 
a C.C. al U.T.C. Aici, la «fîrși- 

nat anul trecut acordurile de 
la Moscova și Varșovia. Prin 
aceasta, vrem să netezim calea 
spre destindere și spre o îm
bunătățire a raporturilor din 
întreaga Europă. Noi credem 
că și partenerii noștri sînt gata 
să colaboreze în spirit larg la 
rezolvarea problemelor încă 
existente. Aceasta nu este nu
mai în interesul participanți- 
lor direcți, ci, în cele din urmă, 
în interesul unei colaborări 
rodnice a tuturor popoarelor 
și statelor Europei.

Colaborarea cere încredere ; 
încrederea presupune înțele
gere pentru celălalt. Trebuie 
să ajungem să ne cunoaștem 
mai bine reciproc. Din acest 
motiv salut faptul că în fie
care an, un număr mereu mai 
mare de compatrioți de ai mei 
își petrece concediul în Româ
nia, că mulți vin încoace din 
motive profesionale și că, în 
fine, eu însumi și însoțitorii 
mei avem prilejul să cunoaș
tem personal țara dumnea
voastră. Au putut cunoaște cu 
toții proverbiala ospitalitate 
românească, de care avem și 
noi parte aici în mod atît de 
impresionant. Salutăm faptul 
că numărul românilor și toc
mai cel al cetățenilor tineri 
din tara dumneavoastră, care 
vin în Republica Federală a 
Germaniei, este în creștere.

Aș dori să leg aceste cuvin
te de un gînd trimis spre cei 
care, pretutindeni, în țara 
dumneavoastră, în țara mea și 
în întreaga lume urmează să 
trăiască și să făurească viito
rul : oamenii tineri. Știu că și 
dumneavoastră, Domnule Pre
ședinte, sînteți animat de gîn- 
dul la tineret atunci cînd vă 
gîndiți la viitor și la viitorul 
țării dumneavoastră. De aceea 
ar trebui să netezim tineretu
lui din țările noastre calea 
care duce de la unii spre alții, 
pentru a se cunoaște, pentru a 
elimina prejudecățile care au 
luat și iau naștere din necu
noaștere și neștiință, din neîn
țelegere și lipsă de înțelegere 
reciprocă. Cred că putem face 
mult pentru un viitor fericit, 
dacă ne lăsăm călăuziți de a- 
cest gînd.

Permiteți-mi să ridic acum 
paharul împreună cu însoțitb- 
rii mei și să beau în sănăta
tea dumneavoastră personală, 
Domnule Președinte, în sănă
tatea stimatei dumneavoastră 
soții, a tuturor oaspeților de 
față, în sănătatea popoarelor 
noastre și pentru o continuare 
a bunei colaborări în spiritul 
păcii și prieteniei.

alți oameni de știință și cultură, 
Îjenerali, reprezentanți ai culte- 
or, ziariști români și străini.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe pre
ședintele Republicii Federale a 
Germaniei în România.

Au fost prezenți șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.

La intrarea în sala de reoepțfe 
au fost intonate imnurile de stat 
ale oelor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, cordială.

tul săptămînil, după disputarea 
fazei a treia și în celelalte 28 de 
județe, vor fi stabilite — în or
dinea punctajelor comunicate — 
cele 16 echipe finaliste care, la 
Cluj, între 5—6 iunie, îșl vor dis
puta titlul pe anul în curs. De
sigur, este prematur a se face u- 
nele pronosticuri. Se anunță, to
tuși, cîteva formații atletice re
dutabile care emit pretenții la 
un loc onorabil în finala pe țară. 
„Unele dintre acestea — după 
cum ne relatează coresponden
tul subredacțlel noastre, Ștefan 
Moașe —, sînt și echipele Liceu
lui nr. 3 din Turnu Severin care, 
în special la băieți, și-au învins 
detașat adversarii în cadrul eta
pei pe județul Mehedinți reali- 
zînd punctaje substarițiale“. Este 
rîndul la replică, printre alte for
mații, și a atleților bucureșteni 
de la Liceul „Gh. Lazăr". Să aș
teptăm, însă, centralizarea tutu
ror datelor. Finala de la Cluj se 
anunță, în orice caz, deosebit de 
atractivă !

VIOREL RABA

Prin Decret al Consiliului de 
Stat, tovarășul Alexandru Boa
bă a fost numit în funcția de 
ambasador extraordinar și ple
nipotențiar al Republicii Socia
liste România în Iran, în locul 
tovarășului Pavel Silard, care a 
fost rechemat în centrala Minis
terului Afacerilor Externe.

La invitația Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România — Austrih, luni 
după-amiază a sosit în Capitală 
o delegație a Grupului parla
mentar de prietenie Austria — 
România, condusă de deputatul 
dr. Bruno Pittermann, fost vice
cancelar federal al Austriei, care 
va face o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Otto 
Libal, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Aus
tria — România, Adam Pichler, 
Frantz Muller, Hans Vollmann, 
Johann Neumann, dr. Wolfgang 
Blenk, Werner Melter, deputați, 
ing. Herbert Guglberger, consi
lier federal. Delegația este înso
țită de dr. Helmut Losch, secre
tarul delegației, și dr. Hans Koch, 
referent de presă.

Pe aeroportul Otopeni, oaspe
ții au fost salutați de Ilie Mur- 
gulescu, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, Alexandru 
Sencovici, președintele Grupului 
parlamentar pentru relațiile de 
prietenie România — Austria, 
Constantin Dinculescu, președin
tele Comisiei pentru învățămînt, 
știință și cultură, a M.A.N., Tra
ian Ionașcu, președintele Comi
siei juridice, Jean Livescu, vice
președinte al Grupului parla
mentar pentru relațiile de prie
tenie România — Austria, Mir
cea Rebreanu, secretarul Grupu
lui, Anton Breitenhofer, membru 
în Comitetul de conducere al 
Grupului. A fost prezent, de a

ANUNȚ
I.C.S. Victoria

cu sediul în București str. Academiei nr. 2 — sector 4, selec
ționează prin : ..... ™. —

CONCURS
In perioada 10—30 iunie 1971, zilnic, între orele 7 ți 15,30 

tineri, pentru a fi calificați prin Școala profesională comer
cială, cu durata de 2 ani, în următoarele meserii :

— vînzători produse textile-încâlțăminte ;
— vînzători produse metalo-chimice ;
— vînzători aparate și produse electromecanice. 
CANDIDAȚII TREBUIE SA ÎNDEPLINEASCĂ URMĂTOARELE

CONDIȚII •
— să aibă domiciliul stabil în municipiul București ;
— să îndeplinească în cursul anului 1971 maximum vîrsta 

de 18 ani ;
— să fie absolvent a 8 clase generale.
LA CONCURS. CANDIDAȚII VOR PREZENTA URMĂTOARE

LE ACTE :
— Buletinul de identitate ;
— Certificat de naștere, în original și copie ;
— Adeverință de promovare a clasei a Vlll-a a școlii ge

nerale, sau certificat de absolvire (în original și copie) a 
școlii generale ;

— Fișa medicală completată, eliberată de școala generală, 
sau un certificat medical, eliberat de circumscripția me- 
dico-sanitară, la care candidatul este luat în evidentă ;

— Buletinul de analiza sîngelui și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar (radioscopie, radiografie sau micro
radiografie) efectuat cu cel mult 3 luni, înainte de con
curs ;

— Adeverință din cîmpul muncii al tatălui candidatului.
Candidații se vor prezenta la sediul întreprinderii, împreună 

cu părinții (tatăl), In vederea încheierii contractului de uce
nicie.

Drepturile elevilor-ueenici sînt cele acordate de dtepozifiile 
în vigoare.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul personal și 
învățămînt, telefon 14 77 84.

CONCURS

MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE 
C.I.A.C.U.P.S.

CENTRALA INDUSTRIALA ARTICOLE 
CASNICE UTILAJE Șl PIESE DE SCHIMB

SERVICIUL PERSONAL — B-dul Bucureștii 
Noi 170

I
 Pentru Sectorul de Prototipuri din Bucu

rești — Șos. Sălaj nr- 110, telefon 23.49.40 se 
ține concurs la data de 30 mai 1971 în vede
rea ocupării următoarelor posturi :

— Ingineri proiectanți pentru construcții 
de prototipuri mașini și utilaje.

— Ingineri proiectanți pentru construcții 
de aparate de laborator și 
tru invenții și inovații.

— Ingineri construcții de 
experimentări prototipuri.

— Tehnicieni proiectanți
puri de mașini.

Candidații trebuie să îndeplinească condi- i 
țiile de studii și vechime conform nomencla- ! 
torului de funcțiuni. !

Actele și lucrările proprii vor fi depuse la i 
Serv. Personal sau la Sectorul de Prototipuri i 
cu cel puțin 5 zile înaintea concursului.

prototipuri pen-

mașini pentru

pentru prototi-

semenea, Iuliu Fejes, secretar al 
M.A.N.

Au fost de față dr. Eduard 
Tschop, ambasadorul Austriei la 
București, și membri ai amba
sadei.

La 17 mai 1971, ministrul a- 
f aceri lor externe, Corneliu 
Mănescu, a primit pe N. Ro
dionov, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
care, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe al Republi
cii Socialiste România, face o 
vizită de prietenie în țara noa
stră.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire cordială, priete
nească cu privire la dezvol
tarea relațiilor româno-sovie- 
tice, precum și în legătură cu 
unele probleme internaționale 
de interes comun.

La primire au participat 
Nicolae Ecobescu, adjunct al 
ministrului, George Marin, di
rector în M.A.E., precum și 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, și N. 
Sikaciov, director în M.A.E. al 
U.R.S.S.

Cu prilejul centenarului naște
rii pictorului Theodor Pallady, 
la sala Dalles din Capitală a 
avut loc luni o seară oma
gială organizată de Universita
tea populară București, în , co
laborare cu Comisia Națională a 
României pentru U.N.E.S.C.O.

Despre opera marelui artist 
plastic român a vorbit prof, 
univ. Radu Sorban. Asistența a 
vizionat apoi filmul documentar 
„Theodor Pallady", producție a 
Studioului cinematografic „Ale
xandru Sahia“.

(Agerpres)



IERI A ÎNCEPUT LA BUCUREȘTI
REUNIUNEA EUROPEANĂ PRIVIND

„Rolul tineretului in procesul 
dezvoltării sociale"

Manifestări consacrate 
semicentenarului P. C. R.

(Urmare din vag. 1)

Tineretul român, organizațiile 
sale îndeplinesc un rol social și 
politic activ, beneficiind de un 
cadru instituțional ce le asigură 
participarea nemijlocită la con
ducerea societății, la elaborarea 
opțiunilor și deciziilor care pri
vesc dezvoltarea în ansamblu a 
societății.

Țara noastră — a arătat mai 
departe vorbitorul — a pornit și 
pornește de la convingerea că 
soluționarea problemelor tinere
tului și educarea sa în spiritul 
ideilor păcii și colaborării între 
popoare, reprezintă un obiectiv 
major al fiecărei națiuni, al în
tregii comunități internaționale. 
România a fost una din țările 
bare au susținut statornic, în 
cadrul Organizației Națiunilor 
Unite, ideea creșterii continue a 
aportului tineretului din toată 
lumea la instaurarea unui cli
mat de cooperare și securitate 
internațională. Guvernul țării 
noastre a inițiat și sprijinit la 
Națiunile Unite și în organis
mele sale specializate rezoluții 
avînd ca scop stimularea coope
rării între state în domeniul e- 
ducării și pregătirii tinerei ge
nerații, cunoașterea problemelor 
care frămîntă tineretul, a mo
dalităților eficiente de înfăptuire 
a aspirațiilor sale. Alături de 
alte țări membre ale Organiza
ției Națiunilor Unite, România a 
contribuit activ la adoptarea de 
către Adunarea Generală a 
O.N.U. a Declarației cu privire 
la promovarea în rîndurile tine
retului a ideilor de pace, res
pect mutual și înțelegere între 
popoare. Ea a sprijinit și inițiat 
adoptarea altor rezoluții și do
cumente în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite și a instituții
lor sale specializate, a participat 
la programele pentru tineret din 
cadrul primului deceniu al dez
voltării, la congrese, conferințe 
și seminariî regionale și mon
diale.

Tovarășul Dan Marțian a evi
dențiat faptul că tînăra genera
ție a patriei noastre își aduce o 
contribuție proprie la înfăptuirea 
obiectivelor și principiilor poli
ticii noastre externe^ acționînd 
consecvent pențru crearea unui 
climat de pace ,și securitate în 
lume, pentru' jnțenșjficarea cir
cuitului de valori materiale și 
spirituale între popoare și stator
nicirea în viața internațională a 
unor relații întemeiate pe sti
mă și respect reciproc, pe depli
nă egalitate în. drepturi a tutu
ror statelor, pe respectarea•. in
dependenței și suveranității, na
ționale. Alături de forțele pro
gresiste de pretutindeni, tinere
tul nostru se pronunță și mili
tează pentru dezvoltarea unor 
raporturi de înțelegere și co
laborare între popoare, încetarea 
actelor de agresiune, lichidarea 
tuturor focarelor de tensiune și 
încordare, excluderea din relați
ile între state a folosirii forței, a 
oricăror imixtiuni, desființarea 
blocurilor militare, asigurarea 
condițiilor dezvoltării libere și 
pașnice a fiecărei națiuni. Tine
retul român salută și susține ac
tiv eforturile și acțiunile con
crete pe care țara noastră, îm
preună cu alte state, cu toate 
forțele interesate în lărgirea co
laborării pe continentul nostru 
le întreprinde în vederea stabi
lirii unor raporturi pe baze noi 
între statele europene și creării 
unui sistem durabil de securita
te și pace în Europa și în în
treaga lume.

în încheiere vorbitorul a 
spus : „Exprimîndu-mi satisfac
ția pentru organizarea în țara 
noastră a ciclului european de 
studiu, am convingerea că a- 
ceastă reuniune va constitui un 
fericit prilej de a realiza schim
buri utile de opinii și experien
țe, înscriindu-se astfel, prin re
zultatele sale, ca o contribuție 
valoroasă "în eforturile de asigu
rare a condițiilor necesare unei 
participări plenare a tineretului 
la dezvoltarea socială și națio
nală, la înfăptuirea aspirațiilor 
popoarelor de pace, bunăstare, 
civilizație și progres".

A luat apoi cuvîntul PETER 
KUENSTLER, reprezentant al 
secretarului general al Organi
zației Națiunilor Unite. Vorbi
torul a arătat că programul eu
ropean de dezvoltare socială, 
desfășurat de Organizația Na
țiunilor Unite în colaborare cu 
guvernele țărilor din Europa, 
este realizat de. peste 21 de ani. 
Printre altele, acest program 
prevede organizarea unor semi- 
narii, grupe de studii, reuniuni 
de experți și colocvii, permițînd 
țărilor europene să procedeze la 
un schimb de informații și să 
realizeze o acțiune de întraju
torare reciprocă în domeniul 
dezvoltării sociale. în cadrul a- 
cestui program 115 reuniuni s-au 
ținut în 20 de țări ale Europei 
între anii 1950—1970. Peter 
Kuenstler a spus : „Este pentru 
mine o deosebită plăcere de a pu
tea fi aici și de a putea mulțumi 
autorităților române pentru coo
perarea lor și pentru ospitalitate, 
care fac din România cea de a 
21-a țară ce găzduiește o re
uniune a acestui program. Noi 
dorim să mulțumim pentru mo
dul amabil și eficace în care au 
fost duse la bun sfîrșit lucrările 
pregătitoare ale acestui ciclu de 
studii și gîndim că aceasta nu-i 
decît începutul relațiilor de 
strînsă colaborare cu programul 
nostru". Vorbitorul a subliniat 
faptul că această primă reuniu
ne a programului social de dez

voltare socială care se ține în 
România este consacrat proble
melor tineretului. în acest con
text domnia-sa a amintit preo
cupările pe care România le are 
în legătură cu problemele tine
retului, afirmînd că delegațiile 
române, atît la Organizația Na
țiunilor Unite, cît și la 
UNESCO, au desfășurat o 
muncă de pionierat și au jucat 
un rol important în acest do
meniu, prezentînd și făcînd să 
fie adoptate numeroase rezolu
ții. Mai departe vorbitorul a 
trecut în revistă problemele ce 
preocupă în prezent generația 
tînără a lumii și s-a referit pe 
larg la documentele O.N.U. ce 
relevă rolul pe care tineretul îl 
are în dezvoltarea societății, ne
cesitatea participării sale la via
ța economică, politică și socială 
a fiecărei țări.

După-amiază directorul ciclu
lui european de studiu, OVIDIU 
BĂDINA, a prezentat raportul 
introductiv. Vorbitorul a arătat 
că reuniunea de la București 
își propune să examineze as
pecte generale și particulare ce 
privesc realități diverse ale con
tinentului nostru, privite în ca
drul ansamblului problematicii 
relațiilor tineretului ou dezvol
tarea socială. Au fost propuse 
dezbaterii aspecte generale defi
nite prin cîteva principii 
fundamentale : considerarea ti
neretului ca factor activ al dez
voltării sociale, oa factor de 
schimbare al structurilor socio- 
economice perimate, de înnoire 
a valorilor și stilurilor de viață, 
ca beneficiarul de mîine a ceea 

La tribuna : tovarășul Dan Mar fidn, prim-secretar al C.C. al 
U.T.G, ministru pentru problemele tineretului

ce se face azi; recunoașterea 
raportului reciproc dintre parti
ciparea tineretului la dezvolta
re și crearea prin dezvoltare a 
cadrului unei afirmări multila
terale a tineretului; orientarea 
acțiunii factorilor responsabili 
spre crearea unui cadru so
cial-economic, politio și cultural 
care să asigure efectiv tineretu
lui posibilitatea afirmării sale în 
toate domeniile vieții sociale, 
fără îngrădiri și discriminări so
ciale, politice, naționale, rasiale 
sau culturale ; elaborarea politi
cilor privind participarea tinere
tului la dezvoltare, pornind de 
la premiza necesității asigurării 
condițiilor care să permită an
grenarea lui efectivă, atît la 
realizarea ei, cît și la luarea 
deciziilor ; asigurarea integrării 
sociale a tinerilor în procesul 
dezvoltării, în structuri social- 
eoonomice radical înnoite, pri
vite în perspectiva progresului 
economic, social, cultural și mo
ral al societății și în procesul de 
permanentă transformare a 
structurilor sociale în conformi
tate ou aspirațiile fundamentale 
ale societății și în concordanță 
cu nevoile și posibilitățile ei 
reale, științific cunoscute ; core
larea participării tineretului la 
dezvoltarea socială a umanității 
prin orearea condițiilor interna
ționale de pace, securitate și în
țelegere între popoare. Mai mult 
decît oricine, tineretul este in
teresat să trăiască într-o lume a 
păcii și progresului, bazată pe 
colaborare și cooperare între na
țiuni egale în drepturi, care să 
întrețină relații întemeiate pe 
principiile unanim recunoscute 
ale dreptului internațional. în 
continuare vorbitorul a schițat 
aspectele de bază ale raportului 
dintre tineret și dezvoltarea so
cială, în condițiile variate ale 
Europei de azi, evidențiind în
semnătatea acestei problematici.

Participanții s-au reunit apoi 
în grupuri de discuții pentru un 
contact preliminar. Lucrările a- 
cestei importante manifestări, 
care se desfășoară într-o atmos
feră de fructuoasă cooperare, 
continuă.

★

La lucrări iau parte : Peter 
Kuenstler — reprezentantul se
cretarului general al O.N.U.; Ro
ger Egglcstone — secretar ad
junct al Serviciului universitar 
mondial; Wladislaw Adahnski — 
directorul Institutului de cerce
tare pentru tineret (Polonia); 
Alec Dickson — director onori
fic și fondator al „Community 
Service Volunteers''; Jan Fjel- 
lander — expert al O.N.U.; Ni- 
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cole Samuel — expert al O.N.U.; 
Suzane Atkinson — secretară 
administrativă la Divizia de pro
bleme sociale a Oficiului O.N.U. 
de la Geneva; Ferdinand 
Krause — șef de serviciu pen
tru protecția tineretului din gu
vernul landului Austria Inferi
oară (Austria); Lieve D’Oliesla- 
ger —■ de la Fundația națională 
de cercetări științifice (Belgia); 
Willy Peirens — propagandist 
național pentr.u acțiunea printre 
tineri la Confederația sindica
telor creștine (Belgia); Iuliana 
Anghelova — inspector general 
Ia Comitetul pentru problemele 
tineretului și sporturilor (Bul
garia): Dimo Dimov — student, 
Institutul de tehnologie chimică 
și siderurgie (Bulgaria) ; Sven 
Koch — de la Ministerul edu
cației (Danemarca); Egon Krie
ger — consilier științific la Bi
roul tineretului de pe lingă Con
siliul de Miniștri (R.D.G.); Hans 
Gruber — consilier științific la 
Biroul tineretului de pe lingă 
Consiliu] de Miniștri (R.D.G.); 
Rudolf Mayer — director adjunct 
al Institutului german pentru 
tineret (R.F.G.); Janos Barabas 
— cercetător la Consiliul națio
nal ungar în problemele politi
cii și educației tineretului 
(R.P.U.); Gabor Boldîzsar —ad
junct de șef de secție la C.C. al 
Uniunii Tineretului Comunist 
(R.P.U.); Giorgio Pisano —res
ponsabil al promovării sociale 
și educației permanente la „So- 
cietă Umanitaria" (Italia); Celso 
Coppola — reprezentant al Bi
roului pentru reeducarea mino
rilor de pe lingă Ministerul Jus
tiției (Italia); Arnfinn Holten — 
secretar pentru informații la 
Federația Crucii Albastre (Nor
vegia); Per Mathoesen — cerce
tător la Institutul de cercetări 
sociale aplicate (Norvegia);

Anne Rasmussen — asistentă la 
Institutul de cercetări sociale a- 
plicate (Norvegia); Gerard Boon 
von Ochssee — consilier pentru 
problemele tineretului la Mini
sterul afacerilor culturale, o- 
dihnei și protecției sociale (O- 
landa); Koos Van Duinen — a- 
nimator in probleme de tineret 
la „De Kargadoor“ (Olanda); 
Jacobus Coms — șef al secției 
externe Ia Federația SALCO 
(Olanda); Romulus Bena — șef 
de comisie la B.T.T. (România); 
Dan Bârliba — secretar al 
U.A.S.R. (România); Gheorghița 
Fleancu — șeful sectorului cer
cetare la Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor (Româ
nia) ; Fred Mahler — director 
adjunct la Centrul de cerce
tări pentru problemele tine
retului (România); Mihail Stoi
ca — adjunct de șef de secție 
la C.C. al U.T.C. (România) ; 
Mora Dickson — (Anglia) ; 
Neil Pirie — organizator la 
Consiliul serviciului social din 
Bristol (Anglia); Mary Ware — 
secretar la „United Bible So
cieties" (Anglia); Siv Ceder- 
quist — prim secretar Ia Biroul 
pentru copii și protecția tinere
tului al Societății naționale pen
tru sănătate și protecție (Sue
dia); Kurt Kihlfors — secretar
general adjunct la „Swedish 
Scout Association" (Suedia); 
Hans Kunz — șeful Oficiului 
minorilor din cantonul Soleure
(Elveția); Vladimir Starșinov — 
secretar al Ambasadei sovietice 
la București (U.R.S.S.); Milan
ka Jaksic — asistent la Comisia 
de educație a Uniunii Tineretu
lui din Serbia (Iugoslavia) ; 
Cvija Kondic Mijanovic — jude
cător la Curtea regională pen
tru delicvența juvenilă, Saraje
vo (Iugoslavia); Helen Harden — 
de la Divizia pentru activitatea 
tineretului (UNESCO); Ivo 
Frana — Federația Mondială a 
Tineretului Democrat; Krzys- 
tof Opalski — vicepreședinte al 
Uniunii Internaționale a Stu
denților; Roland Brufimans — 
(CENyC); Laurențiu Fotescu — 
secretar general al Crucii Roșii 
Române reprezentînd Liga So
cietăților de Cruce Roșie; Tra
ian Pătrașcu — membru al Co
mitetului Executiv al Crucii Ro
șii Române (Liga Societăților de 
Cruce Roșie); Andre Garrigo — 
adjunct al Programului pentru 
Europa al Uniunii Internaționa
le de studii asupra Educației.

EUGENIU OBREA 
BAZIL ȘTEFAN

La Centrul de expoziții interna
ționale din capitala R.D. Ger
mane, la 17 mai a avut loc ver
nisajul expoziției „P.C.R. — 50 de 
ani de activitate". Expoziția oglin
dește aspecte ale mișcării munci
torești din România, momente 
importante din activitatea glo
rioasă a Partidului Comunist 
Român, de la înființare pînă în 
zilele noastre.

La vernisajul expoziției au fost 
de față Hermann Axen, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., Paul Markowski, 
șeful Secției relații internaționale 
a C.C. al P.S.U.G., alți membri 
și membri supleanți ai C.C. al 
P.S.U.G., reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe al 
R.D.G., printre care Ewald 
Moldt, locțiitor al ministrului, re
prezentanți ai partidelor și or
ganizațiilor de masă din R.D.G., 
numeroase alte personalități ale 
vieții politice, precum și condu-
cători și membri ai misiunilor di
plomatice acreditați la Berlin.

Paul Wandel, președintele 
Ligii pentru prietenia între po
poare, care a deschis expoziția, a 
vorbit despre crearea și activi
tatea P.C.R., subliniind tradițiile 
de solidaritate dintre comuniștii 
germani și români, rolul conducă
tor al P.C.R. în construcția socia-

Lucrările Adunării
Consiliului Mondial

a! Păcii
BUDAPESTA 17. — Cores

pondentul Agerpres, Alexan
dru Pintea, transmite : La 
Budapesta au luat sfîrșit lu
crările Adunării Consiliului 
Mondial al Păcii. In cadrul șe
dinței de închidere au fost 
prezentate rapoartele grupe
lor de.lucru.

CeT pesle'700 de delegați, in- 
vitați și observatori din 125 de 
țări au adoptat în unanimita
te un .manifest adresat tuturor 
popoarelor lumii, chemîndu-le 
să-și unească eforturile în 
lupta pentru pace, indepen
dență națională, împotriva im
perialismului și războiului. A- 
dunarea Consiliului Mondial 
al Păcii și-a exprimat spriji
nul pentru cauza dreaptă a 
popoarelor din Indochina. Par
ticipanții au subliniat că ideea 
convocării unei conferințe eu
ropene în problemele securită
ții și cooperării a găsit înțe
legere și sprijin.

In Consiliul Mondial al Pă
cii și în Prezidiul acestuia au 
fost incluși noi reprezentanți 
ai unor organizații naționale ; 
prof. Tudor Ionescu, președin
tele Comitetului Național pen
tru Apărarea Păcii din Româ
nia, a fost ales membru al 
Prezidiului.

ORIENTUL 
APROPIAT

ÎNTREVEDERI LA 0. N. C.
• SECRETARUL de stat 

al S.U.A., William Rogers, 
s-a întîlnit luni, la sediul 
Națiunilor Unite, cu secreta
rul general al O.N.U., U 
Thant, și cu reprezentantul 
acestuia în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring. Scopul 
vizitei, lui Rogers la sediul 
O.N.U. a fost de a face cu
noscute lui U Thant conclu
ziile sale în urma recentu
lui turneu întreprins în u- 
nele capitale arabe și la Tel 
Aviv — informează agenții
le de presă.

După întîlnire, William Ro
gers a declarat ziariștilor că 
discuțiile care au loc în
tre S.U.A. și guvernele in
teresate, inclusiv cu secre
tarul general al O.N.U. și cu 
Jarring, vor continua în ve
derea realizării unui „acord 
interimar" asupra redeschi
derii Canalului de Suez, ca 
o etapă spre o reglementare 
de ansamblu a conflictului 
din Orientul Apropiat.

MISIUNEA 
STEENKAMP

Senatorul Petrus Steenkamp, 
însărcinat de regina Juliana a 
Olandei cu studierea posibilită
ților de soluționare a crizei mi
nisteriale, a început luni schița
rea unui program menit să în
trunească adeziunea mai multor 
partide politice, care ar putea 
participa la un guvern de coa
liție. Constituirea unei aseme
nea coaliții constituie o condiție 
indispensabilă alcătuirii unui 
nou guvern, deoarece nici unul 
dintre partidele politice olan
deze n-a obținut în alegerile de 
la 28 aprilie majoritatea în Ca
mera inferioară a Parlamentu
lui.

Intr-un interviu acordat du
minică televiziunii olandeze, 
Petrus Steenkamp a declarat că 
nu intenționează să accepte și 
sarcina formării ț>ropriu-zise a 
guvernului.

In aceste condiții, oercurile 
politice olandeze apreciază că 
Barend Beisheuvel, liderul pro
testanților antirevoluționari, ar 
putea fi desemnat ca viitor 
premier. 

lismului, importanța celui de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român. In continuare, 
vorbitorul s-a referit la legăturile 
frățești dintre P.S.U.G. și P.C.R., 
dintre popoarele celor două țări, 
subliniind sprijinul acordat de 
Republica Socialistă România 
primirii R.D. Germane în O.N.U. 
și în alte organisme internațio
nale. La rîndul său, ambasadorul 
României la Berlin, Nicolae Ghe- 
nea, a relevat cele mai impor
tante momente din istoria Parti
dului Comunist Român, succesele 
dobîndite de poporul român în 
construcția socialismului, sub 
conducerea P.C.R., precum și re
lațiile bune existente între P.C.R. 
și P.S.U.G., între Republica So
cialistă România și R. D. Ger
mană.

Asistența a vizionat cu mult 
interes expoziția.

delpe st ellio t are
Pentru 60 de cenfi...

Luni s-a desfășurat la Buda
pesta, consfătuirea reprezentan
ților mișcărilor pentru apărarea 
păcii din 23 de capitale și mari 
orașe de pe continentul euro
pean. Mișcarea pentru pace din 
capitala țării noastre a fost re
prezentată de prof. Tudor Io
nescu, președintele Comitetului 
național pentru apărarea păcii. 
Participanții au constatat cu 
satisfacție că guvernele unui 
număr de țări europene au în
treprins pași însemnați în di
recția pregătirii Cohvocării Con
ferinței general europene în 
problemele securității și colabo
rării pe continentui nostru 
și au exprimat hotărîrea miș
cărilor pentru pace pe care le 
reprezintă de a face totul pen
tru sprijinirea organizării și 
desfășurării cu succes a confe
rinței.

• ÎN CAPITALA Poloniei 
s-a deschis tradiționalul Tirg 
Internațional de Carte. Ro
mânia este prezentă cu un 
stand cuprinzind circa 700 
de volume, reprezentînd ma
joritatea editurilor din țară.

La loc de frunte sint ex
puse primele patru volume 
ale lucrării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu „România 
pe drumul desăvîrșirii con
struirii socialismului" și vo
lumul „Nicolae Ceaușescu" 
apărut în colecția „Destine 
Politice" a Editurii Seghers 
din Paris.

Editura Politică și cen
trala cărții „Libri" din Bucu
rești expun numeroase lu
crări originale, traduceri, lu
crări ale scriitorilor naționa
lităților conlocuitoare, coedi- 
tări cu firme străine, mareînd 
astfel o prezență prestigioasă 
in compania a peste 200 de 
edituri din 20 de țări, care 
prezintă aproximativ 60 000 
de lucrări din cele mai dife
rite domenii de activitate.

• LA 17 MAI, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
în Republica Democrată Ger
mană, Nicolae Ghenea, a fost 
primit de președintele Camerei 
Populare a R.D. Germane, Ge
rald Gotting. Convorbirea, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, a prilejuit un schimb 
de vederi privind dezvoltarea 
relațiilor parlamentare între Re
publica Socialistă România și
R. D. Germană.

INTERVIUL LUI
W. ROGERS

• „SlNTEM foarte dornici să 
negociem cu Uniunea Sovietică 
o reducere reciprocă a forțelor 
noastre din Europa", a declarat 
duminică, într-un interviu tele
vizat, secretarul de stat al
S. U.A., William Rogers, referin- 
du-se la propunerile în acest 
sens făcute joia trecută, Ia Tbi
lisi, de Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S. 
EI a anunțat, totodată, că am
basadorul S.U.A. la Moscova a 
primit instrucțiuni de a lua con
tact cu oficialitățile sovietice in 
legătură ou aceste propuneri.

• LA INVITAȚIA guver
nului sovietic, luni a sosit 
la Moscova într-o vizită o- 
ficială. primul ministru al 
Canadei, Pierre Elliott Tru
deau. Oaspetele canadian^ a 
fost intîmpinat de Alexei 
Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și de alte oficiali
tăți sovietice.

In cele zece zile cît va 
rămîne în Uniunea Sovieti
că, premierul canadian va 
purta cu Alexei Kosîghin și 
cu alte persoane oficiale 
convorbiri privind relațiile 
dintre Canada și U.R.S.S. și 
diferite probleme internațio
nale, printre care situația 
din Europa și din Asia de 
sud-est. El urmează, de ase
menea, să viziteze o serie 
de orașe din Uniunea Sovi
etică.

La Saigon au avut loc recent manifestații studențești împotriva războiului. Tn fotografie, un 
aspect de la o asemenea manifestație.

Revista NEWSWEEK 
aduce, în unul din ulti
mele sale numere, dez
văluiri despre un feno
men social ținut de obi
cei în umbra discreției : 
exploatarea muncii co
piilor în Statele Unite.

NEWSWEEK citează, astfel, 
datele nepublicate încă pînă a- 
cum ale unei anchete ample 
efectuate de American Friends 
Service Committee. Ancheta, 
desfășurată în regiunile agrico
le din statele Maine și Ore
gon și în valea Rio Grande 
din Texasul de sud-vest, a sta
bilit că numărul copiilor folo- 
siți ca muncitori agricoli pe 
plantații și la ferme „este de 
ordinul zecilor de mii". Mărtu
riile și datele strînse de reali
zatorii anchetei dezvăluie că 
marea majoritate a acestor eo- 
pii muncesc, în activități agri
cole istovitoare, între 10—12 
ore pe zi pentru remunerații 
zilnice variind între 40—60 
cenți — adică, mai precis, așa 
cum remarcă sugestiv autorii 
anchetei, pentru prețul unui 
număr al suplimentului dumi
nical al lui „New York Times".

„Ceea ce este dureros — 
constată NEWSWEEK pe mar
ginea anchetei lui American 
Friends Service Committee — 
este ca în actuala perioadă a 
revoluției tehnice și a creșterii 
posibilităților de prosperitate, 
numărul copiilor din Statele 
Unite folosiți ca forță de mun
că este în urcare". Referin- 
du-se la date furnizate de or
gane federale specializate, re
vista notează că actualmente 
„numărul minorilor utilizați 
ilegal în economie și în dome
niul serviciilor este mai mare 
decît oricînd în cursul ultimilor 
trei decenii". în ultimii cîțiva 
ani fenomenul cunoaște o con
tinuă amplificare. Anul trecut, 
de exemplu, departamentele de 
inspecție ale ministerului mun
cii au descoperit aproape 
30 000 de „violări ale legii a- 
supra muncii minorilor", ceea

• AGENȚIA China Nouă a- 
nunță că Le Duan, prim-secre
tar al C.C. al Partidului celor 
ce Muncesc clin Vietnam, care a 
făcut o vizită în R.P. Chineză, 
a plecat spre patrie. în timpul 
vizitei, Le Duan a avut o între
vedere cu premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, Ciu 
En-lai.

REZULTATUL UNUI 
SONDAJ „GALLUP"
• POTRIVIT ultimului son

daj al institutului Gallup" se
natorul Edward Kennedy ocupă

war
In prezent primul loc printre 
principalii candidați potențiali 
din partea Partidului Democrat 
la viitoarele alegeri preziden
țiale din Statele Unite.

CONVORBIRI 
UNGARO-POLONE
• LA invitația Comitetului 

Central al P.M.S.U. și a guver
nului R. P. Ungare, la 15 și 16 
mai Edward Gierek. prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., și Piotr 
Jaroszewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, au făcut o vizită 
prietenească la Budapesta. Ei au 
avut convorbiri cu Janos Kadar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
cu Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului ungar, la 
care au participat și alte per
soane ungare. Conducătorii po
lonezi și unguri, arată comuni
catul dat publicității la încheie
rea vizitei, s-au informat reci

ce reprezenta o creștere cu 15 
la sută în comparație cu anul 
1969. „Și aceasta, după păre
rea experfilor — remarcă 
„NEWSWEEK — nu reprezintă 
decît vîrful unui iceberg". Cu 
alte cuvinte „violările legii a- 
supra muncii minorilor" sînț 
mult mai numeroase sau, mai 
precis, exploatarea muncii co
piilor e un fenomen de pro
porții considerabile".

Situația aceasta e departe 
de a se mărgini la sectorul 
muncilor agricole. „Inspectorii 
federali si ai statelor — scrie 
NEWSWEEK — au semnalat 
o creștere masivă în ultimii

„NEWSWEEK" 

DESPRE EXPLOA

TAREA MUNCII 

COPIILOR ÎN S.U.A.

cinci ani a violărilor legilor 
care interzic folosirea muncii 
copiilor în industrie. Există a- 
firecierea netă câ actualmente 
ucrează în industrie și în sfe
ra serviciilor și comerțului a- 
proape tot atîți minori ca și în 
agricultură". La New York s-a 
semnalat astfel, recent, folosi
rea muncii copiilor de 12—14 
ani în unele întreprinderi, din 
domeniul chimiei, în activități 
deosebit de periculoase și noci
ve ca, de pildă, spălarea reci
pientelor care au conținut in
secticide. La Detroit o anchetă 
efectuată la începutul acestui 
an a relevat că aproape jumă
tate din personalul motelurilor 
era format din băieți și fete 
pînă la 16 ani folosiți ilegal.

Legislația federală e astfel 
concepută îneît, în principiu, in
terzice folosirea muncii copii

proc despre situația internă din 
cele două țări și au examinat 
relațiile bilaterale. Ei au făcut 
un schimb de păreri în proble
me internaționale actuale.

RĂPIRE LA ISTANBUL
• CONSULUL general al 

Israelului la Istanbul, Ephraim 
Elrom, a fost răpit luni de opt 
persoane înarmate, rămase ne
identificate. Răpitorii au pă
truns in cursul zilei în locuința 
consulului general, situată în 
plin centrul orașului, după care 
s-au îndreptat, împreună cu a- 
cesta, într-o direcție necunos
cută.

• ZIARUL „AI Ahram", re
luat de agenția M.E.N., infor
mează că 110 persoane au fost 
arestate in R.A.U. pentru impli
care în tentativa eșuată de com
plot. Potrivit ziarului, autorită
țile egiptene de resort anche
tează în prezent acțiunile împo
triva securității de stat ale ce
lor arestați.

„DRENAJ 
INTELECTUAL" SPRE

S.U.A.
• PUBLICAȚIA londoneză 

„Sunday Times" relevă că în 
1970 numărul persoanelor cu ca
lificare superioară din Europa 
Occidentală,' care s-au stabilit 
în S.U.A., a fost cu 30 la sută 
mai mare decît în 1969. Ca și 
în trecut, Marea Britanie a fost 
cea care a avut cel mai mult 
de suferit. De aici au plecat în 
cursul anului trecut 680 de teh
nicieni, 220 de savanți de dife
rite specialități și aproximativ 
200 de medici* .

• „Japonia va fi silită să-și 
reevalueze moneda dată fiind si
tuația forte a balanței sale de 
plăți" — este declarația pe care 
revista americană „Newsweek" 
o atribuie unui proeminent om 
de afaceri nipon, despre care a- 
firmă că este unul dintre consi
lierii intimi ai premierului Ei- 
saku Sato.

După ce a supraviețuit ulti
mei furtuni monetare vest-euro- 
pene, scrie revista, dolarul se 
află acum în fața unei adevă
rate bătălii cu valuta japoneză. 

lor sub 16 ani (cu unele excep
ții și cu stipularea expresă că 
cei sub 16 ani nu pot munci 
mai mult de 3 ore pe zi). A- 
ceastă legislație e însă departe 
de a fi eficientă. O primă ca
tegorie de piedici o formează 
legile foarte diferite din diver
sele state ale S.U.A. care ofe
ră nenumărate „portițe" pentru 
folosirea muncii minorilor. In
tervine, apoi, precaritatea mij
loacelor de control. Chiar în 
acele state unde legislația de 
protejare a copiilor e adecva
tă, nu există aparatul necesar 
pentru a determina respecta
rea legilor respective. în Cali
fornia, de exemplu, legea a- 
supra muncii minorilor e consi
derată un model de perfecțiu
ne în materie. Corpul de in
spectori ai lui State Division 
of Industrial Welfore (organul 
executiv specializat) a fost re
dus la jumătate în ultimii cinci 
ani. Aceasta în timp ce violă
rile legislației de protecție a 
minorilor au crescut în aceeași 
perioadă cu 50 la sută (chiar 
potrivit constatărilor, evident 
incomplete, făcute de corpul 
continuu diminuat de inspec
tori).

Dincolo de imperfecțiuni le
gislative, exploatarea muncii 
copiilor în Statele Unite are ca 
fundament social tendința mul
tor „întreprinzători" de a utili
za mîna de lucru foarte iefti
nă a celor sub 16 ani; ei fac 
aceasta profitînd de necesita
tea unui număr destul de mare 
de familii americane de a a- 
dăuga cîștigul mic al copiilor, 
veniturilor lor neîndestulătoa
re. NEWSWEEK citează cuvin
tele cinice ale lui Sith Mc ln- 
tire, „managerul" lui Farm La
bor Association din Aroostook 
(statul Maine) : „Desigur, noi 
nu facem filantropie și-i plă
tim (pe copii n.n.) mult mai 
puțin decît pe cei mari. Dar 
nimeni nu-i obligă să munceas
că dacă nu vor".

îi obligă nevoia...

P. NICOARA
Bo 

_____________________________ T*

ȘEDINȚA UNEI
COMISII A C.A.E.R.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
La Moscova a avut loc cea de-a 
30-a ședință a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru comerț 
exterior, la care au participat 
delegații din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R.D. Germană, Mongolia, 
Polonia, România, Ungaria și 
U.R.S.S. Au fost prezenți, de a- 
semenea, o delegație iugoslavă, 
iar în calitate de observatori re
prezentanți ai R.P.D. Coreene, 
Cubei și R.D. Vietnam. Printre 
participanții la ședință s-au aflat 
reprezentanți ai Băncii Interna
ționale de Colaborare EConoihi- 
că.

Comisia a examinat rezultate
le tratativelor și ale încheierii 
acordurilor comerciale pe ter
men lung intre țările membre 
ale C.A.E.R., precum și cu R.S.F. 
Iugoslavia pe perioada 1971— 
1975.

în actualul cincinal, schimbu
rile de mărfuri dintre țările so
cialiste vor realiza un progres 
considerabil, s-a constatat la șe
dință. Noile acorduri vor contri
bui la dezvoltarea stabilă a eco
nomiei. și a relațiilor comerciale 
dintre țările C.A.E.R., precum și 
cu R.S.F. Iugoslavia", la realiza
rea planurilor economiilor lor 
naționale. După cum se arată în 
comunicatul ședinței, „livrările 
reciproce de mărfuri din actua
lul cincinal vor exercita o influ
ență activă asupra avîntului e- 
conomiei fiecărei țări". Ele vor 
contribui la adîncirea și perfec
ționarea colaborării economice 
între țările socialiste.

Comisia a constatat că încă în 
primul an al realizării noilor a- 
corduri comerciale volumul li
vrărilor reciproce de mărfuri 
între țările membre ale C.A.E.R. 
va crește cu peste 8 la sută față 
de prevederile protocoalelor pe 
1970. Schimbul de mărfuri al 
R.S.F. Iugoslavia cu țării s 
C.A.E.R. va crește cu 6.5 la sută.

în comunicat se arată că șe
dința Comisiei s-a desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere 
reciprocă prietenească și de co
laborare tovărășească.


