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PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

Tînărul șef de echipă Constantin Bostan, din Secția textile a
Uzinei de fibre sintetice Săvinești, obține rezultate deosebite în 

producție
Foto : VAS1LE RANGA

Convorbire

cu tovarășul

Șl MUNCA SUB
CONDUCEREA P. C. R."

Hotărîrea Plenarei C.C. al U.T.C. cu privire la sărbăto
rirea semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist 
prevede desfășurarea la nivelul organizațiilor U.T.C. a 
unui colocviu-dezbatere pe tema „50 de ani de luptă și 
muncă sub conducerea P.C.R.", care se va finaliza cu sim
pozionul național „Rolul și locul tineretului în viața social- 
politică a României".

Tn legătură cu modul cum este concepută această acțiune 
am purtat un dialog cu ION GOLEȚ, locțiitorul secretarului 
Comitetului U.T.C. din Combinatul Siderurgic Reșița, or
ganizație cu vechi și bogate tradiții revoluționare.

— Să definim mai Tntîi 
noțiunea de colocviu-dez- 
batere, tovarășe Goleț.
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0 acțiune care
antrenează

NICOLAE OPREA,
președintele Consiliului Tine
ret Muncitoresc al Comitetu-
lui județean Prahova al U.T.C. |

răspunderea noastră,
a tuturor

— Gtnidindu-ne la aria lar
gă de cuprindere și la scopurile 
acestei forme de activitate, co-

Interviu realizat 
de GEORGETA HUȚA,

(Continuare în pag. a IlI-a)

Joi, 20 ianuarie a.c„ președin
tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a primit 
pe Edward Wilmot Blyden, care 
și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Sierra Leone la Bucu
rești.

După solemnitatea prezentării^ 
scrisorilor de acreditare, președin-

tele Consiliului de Stat, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a avut o 
convorbire prietenească cu am
basadorul Edward Wilmot Bly
den.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, și Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe.

Proletari din toate țările, uniti-vă !
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Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la apariția 
primului număr al revistei „Ifjumunkas“

DECORĂRI LA CONSILIUL DE STAT

— Observ pe biroul dv., tova
rășe președinte, o pagină apă
rută în ziarul nostru cu mai 
multe săptămîni în urmă: rela
tarea conținutului inițiativei ti
nerilor de la uzinele „Timpuri 
Noi“ din Capitală. Să conside
răm întimplător acest lucru ?

— Deloc întimplător, așa cum 
nu pe seama întimplării trebuie 
să dați prezența Ia noi a aces
tor materiale primite de la or
ganizațiile U.T.C. din întreprin
deri. Sînt primele răspunsuri pe 
care uteciștii prahoveni le-au 
formulat la chemarea adresată 
de colegii lor bucureșteni, che
mare care a avut, încă de la a- 
pariție, un deosebit ecou. în 
prezent atenția noastră este re
ținută de sprijinul ce trebuie a- 
cordat organizațiilor U.T.C. din 
întreprinderi pe de o parte, și 
celor școlare, pe de altă parte, 
în vederea coordonării eforturi
lor, a posibilităților lor pe di
recția preconizată de inițiativa 
bucureșteană. Sîntem, bineînțe
les, dornici ca perioada de pre
gătire, de definitivare a obiec
tivelor, a acțiunilor proprii, de 
conturare cît mai exactă a ca
drului in care se va acționa in

I

continuare să fie redus la mi
nimum astfel incit la nivelul 
fiecărei organizații U.T.C. să se 
poată vorbi cît mai repede po
sibil de rezultatele concrete și 
nu numai de intenții, de pro
iecte.

— Ce accepție dați expresiei 
„cit mai repede"?

— N-aș vrea să fim înțeleși 
greșit cînd spunem că dacă ne 
ferim de ceva, acest lucru este 
pripeala, treaba făcută pe fugă, 
fără o prealabilă și temeinică

argumentare a activităților sta
bilite. O asemenea acțiune, de 
amploare și importanță cu to
tul deosebită, trebuie să aibă ca 
punct de plecare un program 
elaborat pe baza studierii atente 
a situației, a realității din școa
lă și din întreprindere. Nu tre
buie pornit la drum cu intenția 
de a face lucruri imposibile dar 
nici nu trebuie lăsată în afară 
nici o posibilitate, oricît de 
mică, fără a fi valorificată. Așa 
trebuie înțeleasă situația că în 
unele locuri demarajul a fost 
aproape spontan, s-a trecut la 
treabă imediat după apariția în 
presă a Chemării tinerilor de la 
„Timpuri Noi“, iar în altele s-au 
cristalizat in mai mult timp 
obiectivele, direcțiile de activi
tate.

— Ceea ce spuneți dv. este 
perfect adevărat. Convingeți-ne 
insă că timpul nu trece în de
favoarea preluării inițiativei.

— Cel mai bun argument îl 
constituie, după părerea mea, în
țelegerea de către organizațiile

U. NEAGU

'Continuare în pag. a ll-a)

specialitate 
seral

Interviul nostru cu ION PĂDURARU,
director general adjunct în Ministerul Educației fi al Învățămân

tului

Dacă vom urmări dinamica 
lnvățămintulul liceal seral, nu 
numai la noi ci și în alte țări 
ale lumii, vom constata că există 
în prezent o creștere însemnată 
a ponderii sate în Instruirea ti
neretului. Este un proces firesc, 
corespunzător ritmului contem
poran de viață oare-1 Îndeamnă 
pe tînăr să adune într-o unitate 
de timp dată mai multe activi
tăți complementare. Dar este 
totodată și un răspuns cerințelor 
economiei moderne potrivit că-

La Consiliul de Stat a avut loc, 
joi la amiază, solemnitatea de
cernării „Ordinului Muncii“ cla
sa I revistei „Ifjumunkas“, or
gan al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de la apariția primului nu
măr al publicației, pentru con
tribuția adusă la reflectarea 
luptei revoluționare a tineretu
lui, la Întărirea unității și fră
ției tuturor tinerilor din țara 
noastră, la educarea comunistă 
și mobilizarea tineretului de na
ționalitate maghiară din Româ
nia la opera de construire a so
cialismului.

înalta distincție a fost lumi
nată de tovarășul Manea Mă
nescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat.

La solemnitatea ce a avut loc 
au luat parte tovarășii Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Dan Marțian, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tine-

retului, Andrei Vela, șeful sec
ției presă a C.C. al P.C.R.

în cadrul aceleiași solemnități, 
pentru merite deosebite în mun
că, cu prilejul aniversării a 50 
de ani de la apariția primului 
număr al revistei „Ifjumunkas“ 
au fost înminate „Ordinul Mun
cii“, clasa a 
„Steaua Republicii 
România“, clasa a V-a, 
lia Muncii", medalia 
Cultural“ clasa I și 
„Tudor Vladimlrescu“ 
Il-a, unor redactori ai 

în numele Consiliului

III-a, ordinul
Socialiste 

„Meda- 
„Meritul 
medalia 
clasa a 
revistei, 
de Stat,

al tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
personal, tovarășul Manea Mă
nescu a felicitat colectivul de 
redacție al revistei pentru dis
tincția primită precum și pe 
ziariștii decorați, urindu-le noi 
succese în muncă. Subliniind 
faptul că revista „Ifjumunkas“ 
a apărut în primii ani după 
crearea Partidului Comunist 
Român, vorbitorul a arăitat că 
această tribună a tineretului a 
ținut sus steagul revoluționar al 
luptei tineretului, pentru izbin-

(Continuare în pag. a ll-a)
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rara instrucția școlară complexă 
devine indispensabilă unei acti
vități productive eficiente.

La noi în țară, școala liceală 
serală — supusă, ca întreg învă- 
țămîntul, perfecționării și adap
tării nevoilor societății noastre 
— exercită o puternică atracție 
asupra tineretului. Zeci de mii 
de tineri îmbină munca în pro
ducție cu învățătura devenind, 
în final, muncitori cu un larg o- 
rizont. O dată cu apariția licee
lor de specialitate ar trebui să 
se înregistreze un aflux mai 
mare de opțiuni ale tinerilor, 
muncitori îndeosebi, către secți
ile serale ale acestora, întrucîi 
acest tip de școală asigură tînă- 
rului pe lingă cunoștințe de cul
tură generală aproape echivalen
te cu cele pe care le oferă liceul 
de tip clasic și posibilitatea 
perfecționării în profesia pe 
care o practică. Frecventarea 
secției serate a liceului de spe
cialitate este de natură să con
tribuie, în hună măsură, Ia sta
bilitatea tinerilor în meseriile 
odată însușite, să stăvilească 
tentația abandonării lor — la 
încheierea studiilor — în favoa
rea unor activități pseudo-inte- 
lectuale, precum cele de norma- 
tor, dispecer, funcționar etc.

Cum stau însă lucrurile în 
prezent ? Secțiile serale ale lice
elor de specialitate și-au cîști- 
gat popularitatea printre tinerii 
muncitori și, mai ales, au 
oare capacitatea de cuprindere 
necesară ?

Iată primele întrebări cu care 
ne-am adresat tovarășului Ion 
Păduraru, director general ad-

ADUNAREA FESTIVA
DE LA UNIUNEA ZIARIȘTILOR
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Interviu realizat de
MARIETA VIDRAȘCU

Salonul
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CONSTANTIN STOICIU

I ION MARCOVICI(Continuare în pag. a Il-a)
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ORIUNDE, IN ORICE COLȚ AL 
TARII, ACTIVITATEA CULTU

RALA POATE FI BOGATA

DE MUL T CUNOSCUTE!

al cărții
S-a deschis ieri, în sala 

Dalles, și va rămîne deschis 
pînă la sfîrșitul lunii, cel de 
al doilea Salon național al 
cărții, eveniment cu largi 
semnificații culturale și poli
tice, cu implicații dintre cele 
mai nobile în fluxul viu și 
mereu înnoitor al unei culturi 
ce năzuiește, și cu fiece nouă 
prezență afirmă, să fie a tu
turor. Selecționînd 1800 de 
volume din producția edito
rială a anului 1971, oferind 
fiecăreia din cele 22 de edi
turi posibilitatea unei apari
ții în public, cît mai defini
torii pentru profilul și preo
cupările lor, Salonul național 
al cărții adună — ca într-o 
impresionantă și sugestivă 
metaforă a efortului sublim 
de-a lungul unui an spre 
propășirea cuvîntului scris 
și a ecoului său printre cei 
cărora de drept li se adresea
ză — munca și creația a 
numeroși oameni de cultură 
și artă, scriitori, oameni de 
știință și oameni politici, edi
tori, tipografi, graficieni.

Este un semn acesta — 
îndrăzneala și obligația de a 
aduce sub ochii însetați de 
adevăruri și frumuseți ai ci
titorului cărțile unui an — al 
vitalității și deschiderii cul
turii noastre spre marile în
dreptățiri ale prezentului și 
epocii, spre sufletul și inteli
gența tuturor, spre viața 
noastră care nu cunoaște de
cît odihna încrederii în ceea 
ce înfăptuim și năzuim.

Desigur că cifrele despre 
producția editorială a anului 
trecut, fără vreun motiv de 
îngrijorare în privința unei 
atît de puțin probabile inflații 
a tipăriturilor în asaltul ne
întrerupt al celorlalte mijloa
ce de informare, impresio
nează sincer și invită la me
ditație. 3 475 de titluri, din 
care 155 în limbile naționali-

tăților conlocuitoare, intr-un 
tiraj global de 59 847 000 
exemplare, cu aproape 2 mi
lioane de exemplare mai mult 
ca în urmă cu doi ani. Dar 
dincolo de cifre, firesc edifi
catoare pentru autenticitatea 
preocupării organelor de stat 
și cultură în acest domeniu, 
dovada cea mai elocventă pe 
care o face Salonul național 
al cărții este diversitatea și 
calitatea aparițiilor, apropie
rea lor tot mai decisă și ne
cesară de exigențele și nevoi
le cititorilor, de vibrația 
timpului. In cuvîntul său de 
deschidere a Salonului, vice
președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
Ion Dodu Bălan, sublinia toc
mai această deosebită respon
sabilitate ce revine editurilor 
în lumina programului de e- 
ducație comunistă a tuturor 
oamenilor muncii, pentru 
făurirea omului nou, pentru 
îmbogățirea vieții sale spiri
tuale, pentru pregătirea sa 
ideologică, politică, profesio
nală. Este de la sine înțeles 
de aceea pentru ce cartea 
politică, a cărui trecut nu 
însumează prea mulți ani, dar

MUTAȚII
de AUREL DRAGOȘ MUNTEANU

— Informații
— Noutăți 

olimpice
— Poșta sportivă

Debuturi poezie 
— Ion Murgeanu 
CONFESIUNEA
Sine i«-a...
— revista revis

telor

PREA MUL TE EZITĂRI 
ÎN FA TA UNOR LIPSURI

MITROFAN PARFENIE I
Chilia este cea mal izolată 

comună din Deltă dar acesta nu 
poate fl un motiv ca viața cul
turală din satul nostru să fie 
slabă, săracă. Noi, cel patru sute 
de tineri din Chilia, am lăsat 
aceste motive la o parte și 
ne-am apucat de treabă. Co
muna este închisă de ape, nu 
poți să frecventezi activitățile 
culturale din „satul vecin“, este 
prea riscant să pleci noaptea 
vtelind pe canale la șezătoarea

de la Ilganl sau Maliuc. Ne-am 
zis : „Sîntem atlția oameni aici 
și așa cum cultivăm porumbul, 
secerăm griul și prindem peș
tele, tot noi, chilienii trebuie să 
facem și activitate culturală“. 
De ce să așteptăm spectacole 
de la Tulcea sau Sulina, (să 
vină atunci oînd vor ei), și să 
nu ne organizăm noi pe plan lo
cal, cu forțele proprii activita
tea de Ia căminul cultural ? Am 
căutat In primul rînd să ne a- 
ranjăm un lăcaș cultural care 
să atragă ; prin contribuția vo
luntară a tinerilor și sprijiniți 
cu fonduri de la Consiliul popu
lar avem In prezent un cămin 
frumos care rivalizează cu școa
la. Nu vreau să se înțeleagă că

la Chilia numai organizația 
U.T.C. face totul. Cele 30 de ca
dre didactice ale satului, meca
nizatorii, tinerii de la C.A.P., e- 
levil și pescarii, toți sîntem un 
colectiv unit și tot ceea ce orga
nizăm la cămin este rezultatul 
unei munci colective. După 
multă muncă sîntem Îndreptă
țiți să ne mîndrim acum cu 2 
brigăzi de agitație, un teatru 
pentru adulți, un teatru de pă
puși, pentru copii, un cerc de 
pictură, un cerc de muzică, un 
colectiv pentru redactarea gaze
telor satirice „Ciulinul“ și „Som
nul", și o universitate populară 
sătească, cu lectori de la Uni
versitatea populară din Bucu
rești ; academicieni, profesori, 
ingineri, critici de artă, oameni

de știință vin de două ori «ne 
lună la Chilia ca să conferenți
eze pe diferite teme. Anul tre
cut ne-a vizitat ansamblul ar
tistic al U.T.C., în primăvară 
ne gîndim să invităm la noi co
rul „Madrigal“, bineînțeles, 
dacă vor și le face plăcere să 
cînte și la Chilia. împreună cu 
directorul căminului cultural și 
cu un tovarăș profesor am fost 
în schimb de experiență la cî- 
teva case de cultură din țară. 
Ne-am dat seama că noi nu sîn
tem mari specialiști în monta
rea spectacolelor artistice de 
mare „efect“ scenic, secretul

Vreme îndelungată, disciplina »uverană In educația omu
lui era considerată istoria. Cartea trecutului oferea soluții 
pentru toate problemele prezentului, autoritatea ei găsin- 
du-și justificarea în convingerea că „ceea ce a fost va mai 
fi și ceea ce este a mai fost". Se întîmplă însă că timpul 
istoric nu este tot una cu timpul fizic și putem astăzi apre
cia, de pildă, că saltul tehnico-științific și schimbarea ima
ginii lumii în ultimii 30 de ani au fost mai spectaculoase, 
mai profunde și mai pline de semnificații decît evoluția 
conștiinței umane în multe secole anterioare. Cu adevărat 
sîntem îndreptățiți astăzi să credem că ne aflăm la în
ceputul unui ev cum nu a mai fost, că folosim un model 
complet schimbat al lumii, din punct de vedere filozofic, elf 
și practic, al conduitei umane de zi cu zi. Se pune astăzi 
problema de a înarma omul în primul rînd cu o capacitate 
mai mare de a reacționa favorabil la schimbarea vertigi
noasă a elementelor care-i populează universul moral și 
intelectual. Este mai greu decît ne-am putea închipui I 
Instituțiile umane au astăzi o mai mare flexibilitate. Profe
siile își schimbă foarte adesea conținutul in funcție de ul
timele date ale științei. Atît de muit discutata problemă 
reciclării nu are numai implicații în sfera deprinderilor și 
activităților umane, ci creează, de asemenea, <.......
morale, și nu rareori dezechilibre afective și sociale. 
Timpul, și-a mărit uluitor viteza, ne aflăm într-o eră a ma
rilor disponibilități. în mod paradoxal necesitatea unei spe
cializări, dobîndirea excelenței într-un domeniu foarte în
gust, specifică diviziunii exacerbate a muncii în epoca mo
dernă, coexistă cu imperativul unor multiple posibilități ale 
fiecărui om care se pregătește pentru o profesiune. într-una 
din cele, mai cunoscute cărți de futurologie, am citit o foar
te expresivă definiție a carenței de instrucție. Se spunea 
acolo că. a fi. astăzi analfabet nu înseamnă a nu ști să scrii 
sau să citești., ci a nu putea să-ți însușești lucrurile cores
punzătoare vieții, în condițiile societății tehnologice moder
ne. A nu ști să înveți, adică a nu fi pregătit să posezi cu
noștințe noi, a nu te adapta universurilor proaspete, care 
se creează conlinuu. Accentul se mută de pe instrucția și 
educația școlară pe aceea socială. Anii de școală vor în
zestra omul de mîine cu deprinderile necesare învățării, îl 
vor pregăti să învețe, fiindcă nu va mai exista un corp 
constituit de cunoștințe valabile pentru întreaga sa viată. 
Ele se schimbă în cicluri care nu vor depăși un deceniu. 
Nu trecutul va reprezenta sursa cea mai bogată în învă
țăminte pentru viata omului, ci capacitatea lui de a discerne 
în viitor, posibilitatea de a aprecia evoluția științei și a 
societății.

înseamnă oare că vom pierde orice stabilitate, că omul 
va trăi numai pe terenul 
sigur că nu I El nu va mai fi însă prizonierul trecutului, pri
virile lui vor fi 'ațintite înainte, termenul de referință cel mai 
sigur va fi în viitor. De altfel nici trecutul nu este imuabil 
nu trebuie să ne înșelăm. Universurile științifice sînt mai 
puțin contradictorii decît cele doctrinare. Un sistem fizic al 
lumii îl înglobează pe celălalt, fără a-l distruge, tot așa 
cum fizica cuantică nu o exclude pe cea clasică, newto
niană. care funcționează perfect în limitele ei. Mutîndu-și 
centrul interesului din trecut, în viitor, omul va fi dimpotrivă 
mai sigur pe sine, și poate mai puțin schimbător în datele 
sale fundamentale.

foarte adesea conținutul in funcție de _. 
științei. Atît de mult discutata problemă a 

'nderilor și a 
și dificultăți

labil al unor date relative ? De-

I.
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Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la apariția primului număr al revistei „Ifjumunkăs

adunarea eesiivă
DE u uniunea
mm->

Tn Capitală, la Uniunea Zia
riștilor, a avut loc, joi, aduna
rea festivă consacrată împlini
rii unei jumătăți de veac de la 
apariția primului număr al re
vistei „Ifjumunkăs“, organ de 
limbă maghiară al Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului 
Comunist.

Au luat parte Dan Marțian, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, Andrei Vela, șeful 
Secției presă a C.C. al P.C.R., 
Alexandru Ionescu, redactor șef 
al ziarului „Scînteia“, cadre de 
conducere ale ziarelor centrale 
și publicațiilor periodice din 
Capitală, reprezentanți ai unor 
instituții culturale, numeroși 
ziariști, scriitori, activiști de 
partid și ai Uniunii Tineretului 
Comunist.

Adunarea a fost deschisă de 
Nestor Ignat, președintele Uni
unii ziariștilor, care a relevat 
activitatea prodigioasă a publi
cației sărbătorite și a felicitat 
călduros colectivul redacțional.

Redactorul șef al revistei, 
Cseke Gabor, a vorbit despre 
drumul parcurs în decursul ce
lor cinci decenii de această pu
blicație pentru tineret. Relevînd 
faiptul că revista „Ifjumunkăs“ 
a fost înființată din inițiativa 
Partidului Comunist Român, 
vorbitorul a subliniat aportul a- 
cestei publicații, împreună cu 
întreaga presă comunistă, la rea
lizarea unității de acțiune a miș
cării revoluționare și democra
tice de tineret din țara noas
tră, la lupta poporului pentru 
libertate socială și națională, la 
Instaurarea orînduirii socialiste. 
Vorbit-rul s-a referit în conti
nuare la sarcinile de răspundere 
care au revenit revistei în anii 
socialismului: mobilizarea tine
retului de naționalitate maghia
ră din România pentru a con
tribui la traducerea în viață a 
programului partidului, la edu
carea tinerilor în spiritul trăsă
turilor moral-politice și idealu
rilor socialiste și comuniste, la 
cultivarea sentimentelor de pa
triotism, de prietenie și frăție 
dintre tinerii români și cei apar- 
ținînd naționalităților conlocui
toare, la combaterea fermă a 
ceea ce este străin modului co
munist de a trăi și gîndi, la să
direa în conștiința tinerilor a 
simțului responsabilității sociale

Salonul
național 
al cărții

(Urmare din pag. I) 
a cărei receptare cunoaște 
importante dimensiuni pentru 
valoarea și interesul cu care 
este urmărită —, fie că este 
vorba de opera secretarului 
general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fie că este vorba de volumul 
legat de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 
sau de „Istoria românilor din 
cele mai vechi timpuri pînă 
astăzi“ —, este reprezentată 
în Salonul cărții nu numai de 
către editura specializată, E- 
ditura politică, ci și de alte 
edituri, Științifică, Academiei, 
Dacia, Militară etc. Așa cum, 
o editură cum este „Cartea 
românească“ expune volume 
de publicistică politică sem
nate de autori prestigioși.

O mare parte a Salonului 
cărții este, desigur, dedicat 
beletristicii, consemnînd nu 
numai „dreptul la existență și 
stimă al noilor edituri“, cum 
spunea academicianul Zaharia 
Stancu adresîndu-se celor 
prezenți la deschiderea festi
vă, ci și — sau mai ales —, 
„orientarea sănătoasă“ a scri
itorilor tineri și vîrstnici care 
au fost prezenți în librării în 
anul ce a trecut, sau vor fi 
în acest an sau în anii ce vin, 
înțelegerea profundei lor le
gături cu realitatea socială și 
umană ce o făurim, cu oa
menii vii ai acestui prezent, 
cititorii de ieri și de azi și 
de mîine ai cărților.

Al doilea Salon național al 
cărții la festivitatea deschide
rii căruia au mai luat cuvîn- 
tul Zoe Dumitrescu Bușulen- 
ga, vicepreședintă a Acade
miei de științe sociale și po
litice și prof. univ. dr. docent 
Jean Livescu, rectorul Univer
sității București, președintele 
comisiei naționale pentru 
U.N.E.S.C.O. prilejuiește tot
odată o serie de manifestări 
organizate de către Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste 
împreună cu Universitatea 
populară menite unui contact 
nemijlocit între editori șl ci
titori, ca și unor dezbateri 
privind rolul sporit al cărții 
social-politice, tehnice, be
letristice, de artă și de film, 
întîlniri cu scriitori și oameni 
de știință etc.

Veritabil act de cultură 
românească în acest an in
ternațional al cărții desfășurat 
sub egida UNESCO, al doilea^ 
Salon național confirmă încă 
o dată locul și însemnătatea 
cărții în societatea noastră so
cialistă. 

și politice față de destinele pa
triei, la mobilizarea lor la o 
participare cît mai activă în c- 
pera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră — Republica 
Socialistă România.

în numele Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
al întregului tineret al patriei, 
Dan Marțian a adresat colecti
vului redacțional și colaborato
rilor publicației felicitări căl
duroase, urări de noi succese în 
activitatea pe care o depun pen
tru ca „Ifjumunkăs“ să se si
tueze mereu la înălțimea glo
rioaselor tradiții ale presei re
voluționare și democratice din 
țara noastră, ale mișcării re
voluționare de tineret din Ro
mânia, la înălțimea sarcinilor și 
încrederii cu care a fost inves
tita de partid, pentru a sluji cu 
abnegație și dăruire patria so
cialistă, cauza socialismului și 
comunismului.

Pășind în cea de-a doua ju
mătate de veac a existenței sale, 
gazetei „Ifjumunkăs“ îi revine, 
că de altfel întregii prese de ti
neret, datoria patriotică de a 
face cunoscute cititorilor prin
cipiile politicii marxist-leniniste 
a partidului și statului, obiecti
vele dezvoltării economice, so
ciale și culturale a întregii noas
tre societăți, preocupările actua
le ale Uniunii Tineretului Co
munist. Popularizînd larg in 
rîndul tinerilor aceste sarcini, 
realizările anilor socialismului, 
gazeta va trebui să pledeze con
vingător și în forme publicistice 
adecvate, pentru angajarea și 
integrarea activă a tinerilor în 
eforturile generale ale poporu
lui, în procesul complex, multi
lateral de formare a conștiinței 
lor socialiste.

Desfășurînd o vie și neîntre
ruptă activitate de educare co
munistă a tinerilor, in consens 
cu preocupările largi ale Uniu
nii Tineretului Comunist, cu 
sentimentele de adîncă dragoste 
și venerație pe care organizația 
noastră le nutrește față de pa
trie, partid și popor, față de se
cretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sîntem convinși, a 
spus în încheiere vorbitorul, că 
gazeta își va face și în conti
nuare un titlu de cinste din a 
cultiva sentimentele patriotis
mului, prietenia și frăția dintre 
toți tinerii marii noastre fami
lii socialiste, hotărîrea lor ca 
prin eforturi comune să închine 
tot ce au mai bun, resurselor 
lor de muncă și de creație, cau
zei înfloririi României socialis
te, înfăptuirii neabătute a poli
ticii Partidului 
mân.

în continuare, 
deriu, redactor 
„Elore", Eugen Florescu, redac
tor șef al ziarului „Scînteia ti
neretului“, Rado Jeno, secreta
rul Comitetului U.T.C. din co
muna Călărași — Turda, județul 
Cluj, corespondent voluntar al 
revistei „Ifjumunkăs“ și Petru 
Pînzaru, redactor-șef al revistei 
„Tînărul ' .ninist“ au urat pu
blicației sărbătorite noi succese 
în activitatea de răspîndire tn 
rîndurile tineretului a ideilor 
partidului, în creșterea contri
buției sale la procesul de edu
care a generației tinere și de 
mobilizare a acesteia la opera 
măreață de construire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate In România.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nare au adresat o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST
ROMAN, TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU.

Comunist Ro-

Szilagyi Dezi- 
șef al ziarului

(Urmare din pag. I)
lunct în Ministerul Educației și 
învățămîntului, cu rugămintea 
de a înfățișa cititorilor noștri 
tabloul prezent și de viitor al a- 
cestui învățămînt cu mari pers
pective de dezvoltare.

— Inițial, în anul școlar pe 
care-1 parcurgem, era prevăzut 
să școlarizăm în anul I al sec
țiilor serale ale liceelor de spe
cialitate 4083 de elevi. în urma 
indicațiilor date de partid cu 
privire la ameliorarea raportu
lui dintre liceele de cultură ge
nerală și cele de specialitate, în 
favoarea acestora din urmă, pre
cum și ca răspuns la interesul 
perfect justificat al tinerilor 
față de liceul de specialitate, 
ministerul nostru a luat măsuri 
pentru transformarea unor sec
ții serale ale liceelor teoretice 
tn secții serale ale liceelor de 
specialitate. Ca urmare s-au 
creat încă 4 000 de locuri pen
tru anul I. Altfel spus în anul 
școlar 1971/72 s-au primit în a- 
nul I al secțiilor serale ale li
ceelor de specialitate peste 8000 
de tineri , evident, în cea mai 
mare parte muncitori

— Totuși, în învățămîntul se
ral al liceelor de cultură gene
rală învață peste 20 000 de ti
neri. Pînă la echilibrarea to
tală mai sînt de făcut pași în
semnați...

— Problema îmbracă mai 
multe aspecte. Noi am modifi
cat raportul de 8 la 1 — care 
era în anul școlar 1970/71, la 
2.6 la 1 în anul școlar 1971/72. 
Ceea ce nu este puțin lucru. 
Pînă în anul școlar 1975/76 ba
lanța va înclina net în favoarea 
liceelor) de specialitate. Nu tre
buie însă să uităm că liceul de 
specialitate seral atrage, îndeo
sebi, pe tinerii care au deja o

tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

NOUTĂȚI
OLIMPICE

ga-

Răspunderea
noastrăr a tuturor

po
so-

MERIDIAN

Lisabona, Almeria, 
Frankfurt pe Main,

Comitetului Central al Partidului Comunist Roman

Adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a 50 de ani de la 
apariția primului număr al ga
zetei „Ifjumunkăs“, organ cen
tral in limba maghiară al Uniu
nii Tineretului Comunist, consti
tuie pentru noi, redactori și co
laboratori ai gazetei, un minu
nat prilej de a exprima deplina 
noastră adeziune la politica 
marxist-Ieninistă a Partidului 
Comunist Român, calda recu
noștință pentru grija părintească 
pe care partidul, Comitetul său 
Central, dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
acordați cunoașterii și rezolvă
rii problemelor contemporanei
tății noastre socialiste, creșterii 
și educării în spirit comunist a 
tinerei generații a țării — tineri 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — unită prin 
aceleași idealuri de luptă și 
muncă, prin aceeași devotată și 
fierbinte dragoste pentru partid, 
pentru România socialistă.

Vă mulțumim din inimă, sti
mate tovarășe secretar general, 
pentru înaltele distincții confe
rite gazetei, colectivului său, în 
care noi vedem aprecierea deo
sebită acordată muncii și răs
punderilor noastre de gazetari 
comuniști, dăruiți trup și suflet 
înfăptuirii politicii partidului, 
operei de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

Aniversarea gazetei noastre 
are loc în perioada în care în
tregul tineret al patriei întîm- 
pină. prin muncă și învățătură, 
un glorios jubileu — 50 de ani 
de activitate revoluționară a U- 
niunii Tineretului Comunist, a- 
jutor fidel și de nădejde al 
Partidului Comunist Român în 
lupta pentru eliberare socială și 
națională, pentru edificarea so
cialismului în patria noastră. In

Decorri

la Consiliul de Stat
(Urmare din pag. I)

da idealurilor clasei muncitoare. 
După eliberarea patriei, ea a 
dus în continuare cuvîntul parti
dului în rîndul tineretului de 
naționalitate maghiară, mobili- 
zindu-1 în lupta pentru făurirea 
unei vieți noi. în încheiere, to
varășul Manea Mănescu, a sub
liniat aportul revistei la educa
rea comunistă a tineretului în 
spiritul patriotismului și dra
gostei față de pațria comună, 
al frăției poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare, u- 
nității lor pentru ridicarea 
României socialiste pe treptele 
înalte ale progresului și civili
zației.

In numele celor decorați, Ga- 
bor Cseke a exprimat calde 
mulțumiri conducerii de partid 
și de stat, personal tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, precum și 
angajamentul colectivului re
dacțional de a face totul pen
tru traducerea în viață a poli
ticii partidului, a programului 
complex de educație comunistă 
a maselor de a mobiliza tine
retul la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră.

profesie. Dacă sînt strungari 
sau constructori, electricieni sau 
țesători, își iubesc profesia și 
vor să-și completeze studiile li
ceale găsesc mai avantajos s-o 
facă prin intermediul liceelor de 
specialitate. Rămînte însă o altă 
categorie de tineri, incluzînd 
foarte multe fete, care nu pot 
aborda secția serală a liceului 
de specialitate întrucît, exerci- 
tînd meserii necuprinse în no
menclatorul acestora, ar urma 
să se reprofileze profesional. 
Deși nici aceasta n-ar fi cu pu
tință . pentru că, la seral nu se 
însușește propriu-zis o meserie; 
se dau, ce-i drept, examene la 
sfîrșit de an școlar dar pentru 

Ii ■ ■ I. ; icialitate
verificarea cunoștințelor noi do- 
bîndite în profesie. Or, asta 
nu echivalează cu treptele obli
gatorii de urcat în însușirea 
unei profesii. Vedeți așadar că 
secțiile serale ale liceelor — de 
specialitate ori de cultură gene
rală — prezintă particularități 
față de învățămîntul de zi, par
ticularități ce nu pot fi excluse, 
nivelate ori ignorate.

— 8 000 de elevi în anul I 
reprezintă echivalentul a circa 
300 de clase. Cum sînt ele dis
tribuite pe harta țării ?

— înființarea noilor secții se
rale ale liceelor de specialitate 
s-a produs acolo unde s-a în
trunit un complex de condiții : 
nevoi economice, existența spa
țiilor de școlarizare și a persona
lului didactic, a opțiunilor și a 
numărului, de candidați necesari 
să se poată alcătui o clasă. A- 
cum însă, dacă privim așezarea 

această bătălie istorică pe care 
au dus-o cei mai buni fii ai ță
rii, vîrstnici și tineri, români, 
maghiari și de alte naționali
tăți, gazeta „Ifjumunkăs" a des
fășurat o intensă activitate pen
tru promovarea în rîndul tine
rilor de naționalitate maghiară 
a politicii Partidului Comunist 
Român, pentru educarea aces
tora în spiritul frăției, al acți
unii unite, al dragostei față de 
patria comună, pentru mobiliza
rea lor la lupta întregului 
por pentru victoria cauzei 
cialismului in România.

In anii de după eliberare, _ 
zeta „Ifjumunkăs" a constituit 
un instrument politic activ al 
Uniunii Tineretului Comunist 
pentru educarea tineretului în 
spiritul trăsăturilor moral-poli- 
tice promovate de partid, al glo
rioaselor tradiții de muncă și 
luptă ale poporului, al clasei 
muncitoare, pentru integrarea 
lui activă în întregul proces de 
transformare și edificare socia
listă a patriei. Acest uriaș pro
ces, demn de adevărate cronici 
istorice, a impus și presei co
muniste de tineret — inclusiv 
gazetei „Ifjumunkăs“ — o re
înnoire și o perfecționare conti
nuă pentru reflectarea cit mai 
fidelă și mai mobilizatoare a po
liticii interne și internaționale 
marxist-leniniste a partidului 
nostru, a vieții și activității ti
neretului din România, a orga
nizației sale revoluționare.

Programul complex de educa
ție comunistă, adoptat la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971, dezbătut și însușit 
în unanimitate de întregul nos
tru popor, a relevat coordona
tele de viitor, adevăratele di
mensiuni ale activității de for
mare și dezvoltare a omului nou,

Primire la tovarășul Paul Niculescu-Mizil
Joi, 20 ianuarie a.c., tovară

șul Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului’ Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., a primit o de
legație a C.C. al P.M.U.P., con
dusă de tovarășul B. Sujka, ad
junct al șefu’ui Secției Rela
țiilor Externe a C.C. a P.M.UP., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
se află în țara noastră pentru 
stabilirea planului de colabo-

• JOI DUPĂ-AMIAZĂ, s-a 
înapoiat în Capitală, venind de 
la Berlin, delegația condusă de 
Mihai Marinescu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, care 
a participat la întîlnirea de lu
cru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economi
că între Republica Socialistă 
România și Republica Democra
tă Germană.

• VICEPREȘEDINTELE Fede
rației internaționale de marke
ting, dr. Constantin Drăgan, 

lor, avem imaginea unor acți
uni perfect motivate. Iată cîteva 
exemple : Brașovul, un centru 
industrial recunoscut, avea doar 
două secții serale, pentru două 
specialități. în prezent, numă
rul secțiilor a crescut la cinci 
iar al specialităților la patru. 
Argeșul avea, la fel, doar două 
secții serale ale liceelor de spe
cialitate. Școala trebuie să o- 
glindească procesul de dezvol
tare industrială pe care-1 par
curge județul și astfel, din acest 
an funcționează aici patru sec
ții serale pentru cinci speciali
tăți. La Hunedoara s-a ajuns de 
la o secție serală la patru, in 
Gorj de la o secție la cinci, la

Vaslui de la nimic la două sec
ții. Și așa mal departe.

Cred că ar fi interesantă și o 
altă enumerare ; cea a orașelor 
și așezărilor care se înscriu de 
abia de acum înainte în cir
cuitul localităților industriale și 
a căror rețea școlară a fost lăr
gită cu secții serale ale liceelor 
de specialitate legate de profi
lul unităților economice. Am în 
vedere : Aiudul, unde secția se
rală pregătește elevi în specia
litatea „prelucrări prin așchi- 
ere“ ; Moinești, unde avem o sec
ție serală pentru „electromecani
că rafinării"; Orașul Victoria, 
prin profilul său, s-a îmbogățit pe 
plan școlar cu o secție serală 
avînd specialitatea „tehnolo
gie chimică organică“ ; la Turda, 
funcționează o secție serali cu 
două specialități : „materiale de 
construcții“ și „electromecanică 
— industria materialelor de 

sarcinile de mare importanță ce 
revin tuturor factorilor educa
tivi, presei comuniste. Ca gaze
tari și tineri comuniști resim
țim, stimate tovarășe secretar 
general, întreaga responsabili
tate ce ne revine, necesitatea 
de a ne consacra cu deplină a- 
deziune înfăptuirii acestui pro
gram, de care depind însuși vii
torul patriei, destinele tinerel 
generații.

A fi receptiv Ia nou, a sus
ține cu tărie politica partidului 
comunist, a acționa permanent 
pentru încetățenirea în practică 
a normelor eticii și echității so
cialiste, a sădi în conștiința ci
titorilor tineri responsabilitatea 
politică și socială, sentimentele 
de fierbinte patriotism, devota
mentul și dăruirea în muncă, 
spiritul revoluționar, exigența 
și combativitatea, intransigența 
politică și ideologică — acestea 
sînt și vor rămîne coordonatele 
crezului nostru profesional 
politic.

In acest moment solemn 
sărbătoririi a 50 de ani de la 
pariția primului număr al gaze
tei „Ifjumunkăs“, ne angajăm 
să facem totul pentru cauza par
tidului și a patriei, a frăției 
dintre poporul român și naționa
litățile conlocuitoare, să lucrăm 
în așa fel, încît gazeta noastră 
să-și aducă o contribuție din 
ce în ce mai mare Ia dezvolta
rea responsabilității și conștiin
ței socialiste a tinerei generații, 
la mobilizarea acesteia pentru 
a participa cu întreaga sa capa
citate, în mod creator, la opera 
de înflorire și propășire conti
nuă a patriei noastre comune. 
Republica Socialistă România.
COLECTIVUL REDACȚIONAL 

AL GAZETEI 
„IFJUMUNKĂS" 

rare între P.C.R. și P.M.U.P. 
pe perioada 1972/1973.

La primire, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, au participat Vasile 
Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., și Nicolae Ionescu, ad
junct de șef de secție la C.C. 
aj P.C.R.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polo
ne la București.

membru al Academiei tiberiene 
din Roma, care se află de cîteva 
zile în țara noastră, a fost joi 
după-amiază oaspetele Universi
tății din Timișoara și al filialei 
locale a Asociației române de 
marketing.

Cu acest prilej, omul de ști
ință italian, originar din Ro
mânia, a ținut la universitatea 
din localitate conferința „Mar
ketingul și economia modernă“, 
expunere audiată de un mare 
număr de oameni de știință ti
mișoreni, cadre didactice uni
versitare, economiști, matemaii- 
cieni și alți specialiști.

construcții“; în localitatea Mija, 
județul Dîmbovița, tinerii mun
citori pot urma secția serală 
pentru specialitatea „mașini și 
aparate electrice", la Petro
șani, Brad, Rovinari și Motru 
se pregătesc, prin acest sistem 
școlar, electromecanici mineri ; 
secția serală din Sighetul Mar- 
mației are specialitatea „indus
trializarea lemnului“, la Cisnă- 
die se școlarizează țesători și 
filatori. Lista specialităților • 
secțiilor serale este foarte 
cuprinzătoare și ea se va 
lărgi în următorii ani, încît, 
practic, tinerii muncitori care 
vor opta pentru acest tip 
de liceu vor avea de unde alege

£ără a întîmpina dificultăți.
în prezent, secțiile serale ale 

liceelor de specialitate funcțio
nează pe lingă licee de profil, 
dar și pe lîngă școli profesio
nale, licee de cultură generală 
ori școli generale care, proba
bil, în anii următori se vor 
transforma în licee de speciali
tate. Pentru viitor se prevede 
lărgirea numărului de secții se
rale, precum și creșterea numă
rului de locuri pentru cele exis
tente. în funcție de posibilități 
și condiții, se va trece la organi
zarea treptată, pe schimburi, a 
secțiilor serale, în așa fel încît 
tinerii muncitori să-și poată des
fășura nestingheriți activitatea 
de producție în toate schimbu
rile. Se vor lua de asemenea 
măsuri pentru organizarea învă- 
țămîntului seral pe lingă marile 
Întreprinderi, bineînțeles acolo

• ECHIPA DE FOTBAL Stea
ua București și-a început 
turneul în Brazilia, jucînd la 
Sao Paulo în compania echipei 
Portuguesa. Jocul, disputat pe 
stadionul „Pacaembu“, s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea gazdelor, prin punc
tul înscris în minutul 8 de fun
dașul centra] Marinho, selecțio
nat în lotul Braziliei.

• 288 DE ECHIPE vor lua
startul astăzi din 9 orașe (Oslo, 
Atena, 
Reims, _. .
Monte Carlo, Glasgow și Varșo
via) în cea de-a 41-a ediție a 
tradiționalei competiții interna-

• FLACĂRA OLIMPICA, 
care va arde în timpul des
fășurării Jocurilor Olimpice 
de la Sapporo, a sosit ieri la 
amiază la Hakodate, port la 
Insulele Hokkaido. Ea a fost 
transportată la bordul unui 
ferry-boat. Apoi, torța a fost 
preluată de ștafete care o vor 
purta pînă la Sapporo.
• PATINATORUL DE VI

TEZA Keichi Suzuki, In 
vîrstă de 29 de ani, fost re
cordman mondial Ia 500 m, 
va pronunța jurămîntul par- 
ticipanților la Olimpiada albă 
de la Sapporo. In cadrul fes
tivității de deschidere a celei 
de-a 11-a ediții a acestei 
mari competiții, jurămîntul 
oficialilor va fi rostit de ja
ponezul Fumio Asai, arbitru 
internațional de sărituri cu 
schiurile de la trambulină.

• YUKIO KASAYA, unul 
din schiorii japonezi preten- 
denți la o medalie olimpică 
de aur In proba de sărituri 
de la trambulină, este in 
vîrstă de 28 de ani. Cînd 
avea vîrstă de 8 ani, el a fost 
salvat de la înec de fratele 
său Kunio. In această nefe
ricită intimplare și-au pier
dut viața 5 copil.
• DIN SELECȚIONATA 

OLIMPICA de hochei pe 
gheață a S.U.A. face parte și 
un jucător In vîrstă de nu
mai 16 ani. Este vorba de 
Mark Howe, fiul fostului că
pitan al echipei profesioniste 
,,Red VVings“, Gordie Howe. 
Antrenorul selecționatei a- 
merioane, Murray William- 
son, a fost satisfăcut de ca
litățile acestui tinăr, căruia 
i-a permis să se antreneze 
singur, la Detrolt, timp de 3 
săptămini.

(Urmare din pag. 1)

U.T.C. a importanței pe care o 
prezintă alăturarea eforturilor 
lor în vederea aplicării în prac
tică a măsurilor stabilite prin 
liotărîrea Secretariatului C.C. al 
P.C.R., izvorîte din indicațiile 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
privind legarea învățămîntului 
de practică, educarea prin mun
că și pentru muncă a elevilor 
din licee și școli de cultură ge
nerală. Constatăm o atitudine 
general favorabilă susținerii a- 
cestei acțiuni la toate eșaloane
le noastre — la nivelul comite
telor orășenești, uzinale, în or
ganizațiile U.T.C. din secții, ser
vicii și ateliere productive. Re
găsim, de altfel, această dorință 
de a prelua ideea generoasă a 
constructorilor de mașini de la 
„Tinipuri Noi“ în chiar litera 
programelor stabilite deja în or
ganizațiile U.T.C., 
tem convinși 
conținute în 
vor organiza

— Concret,
— In mod 

tinerilor din 
află cu prioritate 
de a contribui pe măsura pri
ceperii lor la dotarea ateliere- 
lor-școală cu scule, cu dispozi
tive și verificatoare în funcție 

așa cum sîn- 
că Ie vom găsi 

activitățile ce se 
și de acum încolo, 
despre ce e vorba? 
evident în atenția 
întreprinderi se 

preocuparea

unde o asemenea măsură se va 
justifica.

— Singura modalitate pentru 
un tînăr muncitor de a deveni 
elev la secția serală a liceului 
de specialitate rămîne tot con
cursul de admitere ?

— Desigur, pentru a deveni 
elev în anul I tînărul concu
rează, alături de ceilalți candi
dați, pentru ocuparea locurilor 
scoase la concurs. Dar pe baza 
Ordinului ministrului, purtînd 
nr. 13886/1970 tinerii muncitori, 
absolvenți ai școlii profesionale, 
se pot înscrie, în limita locu
rilor existente, in anul III al li
ceelor industriale și economice, 
în specialități corespunzătoare 
meseriilor în care s-au pregătit 
prin școala profesională. Cu 
condiția să-și susțină examenele 
de diferență stabilite.

— Pe cînd rețeaua completă a 
liceelor de specialitate serale 
care vor funcționa în anul șco
lar 1972/73 ?

— Cred că cel mai tîrziu în 
luna martie, broșura cuprinzînd 
rețeaua școlară și condițiile de 
admitere va fi gata. Sperăm ca 
tirajul prevăzut să fie îndestu
lător încît cei interesați să o 
poată consulta atît la secreta
riatele liceelor, cit și la cele ale 
școlilor generale.

Este de așteptat ca pentru a- 
nul școlar viitor, toate inspec
toratele școlare județene să-și 
popularizeze larg — prin bro
șuri, afișe, prospecte — rețeaua 
învățămîntului post general, 
în care se includ și secțiile se
rale ale liceelor de specialitate, 
încît toate școlile, cu profilul 
lor distinct, să fie cunoscute de 
elevi și părinții lor, de cadrele 
didactice. Această informare, 
făcută bine și la timp, este pri
mul pas în direcția unei orien
tări profesionale corespunză
toare. 

țlonale automobilistice „Raliul 
Monte Carlo“.

• SÎMBATA ȘI DUMINICA, 
pe patinoarul „23 August“ din 
Capitală, se întîlnesc în două 
partide amicale reprezentativele

de hochei pe gheață — juniori 
— ale României și Iugoslaviei.

★
In cadrul pregătirilor pe care 

le efectuează în vederea parti
cipării la Campionatul mondial 
de hochei pe gheață (grupa B). 
care se va desfășura la Bucu
rești în luna martie, reprezen
tativa României va susține în 
zilele de 29 și 30 ianuarie, tot 
pe patinoarul acoperit „23 Au
gust“ din Capitală, două par
tide amicale în compania selec
ționatei de tineret a U.R.S.S. 
In deschidere se vor întîlni se
lecționatele de juniori ale Ro
mâniei și Bulgariei.

• INCEPIND DE DUMINICA, 
timp de 3 zile, la Cluj, se vor 
desfășura campionatele interna
ționale de tenis de masă ale Ro
mâniei. La această ediție și-au 
anunțat participarea reprezenta
tivele : R. P. Chineze, Angliei, 
Bulgariei, Cehoslovaciei, Cubei, 
R. D. Germane, Iugoslaviei, Po
loniei, Ungariei și României.

• In sala sporturilor din municipiul Gheorghe Gheorghlu-Dej a 
avut loc „Cupa semicentenarului U.T C. la tenis de masă". Alături 
de uteclștl au participat șl numeroși pionieri. Primele locuri au 
revenit pionierului loan Mustață (Școala generală nr. 5) șl tinerilor 
loan Dumltrache (Liceul nr. 2) șl Vasile Muram (Asociația sportiva 
„Trotușul”) • Amatorii de șah din comuna Mihalț, județul Alba, 
șl-au măsurat forțele într-un pasionant concurs. Au clștlgat cel 
mai buni : Nicolae Slmonca, Mihai Breazu șl Tralan Crlșan • Din 
acțiunile vacanței cele mal apreciate de elevii slblenl au fost con
cursul de tenis de masă „Cu paletele In vacanță” șl concursul de 
șah „Pionii atacă vacanța" • Săptămlnal, tinerii din Județul Vas
tul merg în excursii cu autocarele B.T.T., la Doftana, Iași, Bucu
rești etc. Pînă la aniversarea semicentenarului U.T.C. peste 3 000 
de tineri vor vizita monumente Istorice, locuri legate de activitatea 
revoluționară a Uniunii Tineretului Comunist « Pe masivul Tom
natic din obcina Feredeului, în apropierea vîrfuiul Pașcanu (1484 m), 
județul Suceava a funcționat tabăra sportlv-turistică a elevilor de 
la Liceul Moldovița. Au fost zilo plăcute, cu concursuri de schi, 
săniuțe, orientare turistică, excursii șl amintiri. Elevii au studiat 
„la fața locului” flora și fauna, traseul turistic ce va lega comu
nele Moldovița cu Breaza <j Sute de elevi din municipiul Timi
șoara participă la „Cupa semicentenarului U.T.C." la disciplinele 
handbal, baschet, șah, tenis de masă. La Liceul nr. 1 se fac se
lecționări, antrenamente, au loc meciuri amicale ; campionatul de 
tenis este în plină desfășurare « La Brașov se fac lucrări pregăti
toare pentru începerea construcției unei noi săli a sporturilor care 
va lărgi baza sportivă a orașului e 160 de tineri din Satu Mare 
au petrecut împreună în taberele de la Izvoarele, Maramureșul 
șl Stîna Oilor q, Vînătorli din Timișoara au înscris în palmaresul 
lor 14 mistreți și peste 100 de fazani. (De la corespondenții noștri : 
Angela Dragomlr, Thomas Breier, Cornellu Nuțu, Gheorghe Grunzu, 
Marla Jugănariu, Merchea Călăiță, Șerbu Tișteianu, Țebrean Ono- 
frel, Ion Petrescu, Cornel Mureșan).

de necesarul identificat de-a 
lungul unui an școlar, fără de 
care desfășurarea procesului in- 
structiv-educativ ar avea de su
ferit. Iată și un exemplu. Uzi
na de mecanică fină Sinaia pa
tronează din acest punct de ve
dere liceul „George Enescu“ și 
școala generală „Izvor". Ținînd 
cont de perspectiva extinderii 
uzinei cu o secție de mecanică 
aflată în construcție în orașul 
Breaza, întreprinderea va patro
na începînd din acest an și șco
lile generale din Breaza, pre
cum _ și liceul din acest oraș. 
Pornind de la faptul amintit, u- 
teciștii de la Uzina mecanică au 
considerat ca foarte firesc să in
cludă în răspunsul la Chemarea 
tinerilor de la „Timpuri Noi“, 
să-și propună cu prioritate in 
programul lor de activități con
fecționarea de scule pentru 
elevi. Mai mult, însă, ținînd 
cont că pentru practica școlară 
a elevilor este prevăzut un a- 
telier de producție, ei, tinerii, 
au stabilit ca prin muncă pa
triotică să participe la ampla
sarea mașinilor și utilajelor și 
chiar întreținerea acestora. Tex
tual, angajamentul lor, semnat 
de secretarul comitetului U.T.C., 
Ion Sandu, precizează: „pentru 
sprijinirea desfășurării în cele 
mai bune condiții a procesului 
instructiv-educativ în atelierele 
de producție școlare vom orga
niza acțiuni de muncă patrioti
că pentru confecționarea din de
șeuri și alte materiale recupera
bile 100 de truse de scule care 
vor intra în dotarea atelierelor 
școlilor aflate sub patronajul u- 
zinei în cinstea semicentenaru
lui U.T.C.“

— Vă amintiți, desigur, că în 
cadrul chemării la care facem 
referire un loc deosebit este a- 
cordaț relației directe muncitor- 
elev, intensificării procesului de 
educație muncitorească folosind 
cadrul nemijlocit al producției. 
Către ce anume se manifestă 
preferințele organizațiilor U.T.C. 
din județul dv. ?

— Cu ocazia deplasărilor pe 
teren, activiștii celor două or
ganisme care au în atenție pre
luarea inițiativei și desfășurarea 
acțiunilor circumscrise ei — mă 
refer la Consiliul tineret mun
citoresc și Consiliul elevilor — 
au putut constata atenția cu 
care se urmărește ca în cadrul 
secțiilor unde fac practică ele
vii — în general, ateliere meca
nice, de montaj, de reparații și 
întreținere — celor mai buni 
muncitori și specialiști tineri, 
să le fie repartizați un număr de 
elevi, cu misiunea de a-i spri
jini și îndruma continuu și sus
ținut în toată perioada desfășu
rării practicii în uzină. Consi
derăm noi că în acest fel primul 
pas a fost făcut. Mai ales că 
pornind de aici au apărui și pro
puneri noi nu lipsite de impor
tanță și utilitate practică. Ast
fel, de exemplu, la Grupul in
dustrial ........................ .....
mitetul 
sprijine 
practica 
comasat 
învățămînt, să fie eșalonată în 
timpul anului pe perioada de 
revizie a întreprinderii, perioa
dă în care conținutul instrucției 
practice poate căpăta, efectiv, o 
înaltă densitate educativă.

de chimie Ploiești, co- 
U.T.C. și-a propus să 

conducerea școlii ca 
elevilor, programată 

la sfîrșitul anului de

• COMPETIȚIA INTERNA
ȚIONALĂ de tenis „Grand 
Prix“-1972, organizată de fede
rația internațională de speciali
tate (F.I.L.T.), care In acest an 
va fl patronata de societatea en
gleză „Union Commercial", va 
începe la 7 februarie o data cu 
desfășurarea unui turneu pro
gramat la Los Angeles, după 
care va avea loc cel de la 
Hampton (S.U.A.) Iată concursu
rile care se vor desfășura in 
prima parte a acestei a treia e- 
diții a competiției „Grand 
Prlx".

6—12 martie Washington ; 27 
martie—3 aprilie Monte Carlo ; 
10—16 aprilie Madrid ; 17—23 a- 
prilie Palermo ; 17—23 aprilie 
Nisa ; 24 aprilie—2 mai cam
pionatele internaționale ale Ita
liei : 8—14 mai Bournemouth; 
8—14 mai Bruxelles și 22 mai—4 
iunie campionatele internațio
nale ale Franței. ,
• FOSTUL CAMPION MON

DIAL de box la cat grea Ca- 
ssius Clay îl va Întîlni la 1 a- 
prilie la Tokio pe compatriotul 
său Mac Foster. Meciul se va 
disputa pe distanța a 15 reprize 
a cîte 3 minute.

• ÎN CURSUL UNUI INTER
VIU televizat, campioana mon
dială în proba de slalom uriaș, 
canadiana Betsy Clifford, a a- 
nunțat oficial că la sfîrșitul a- 
cestui sezon se va retrage din 
activitatea competițională. Ea 
este în vîrstă de 18 ani.

— Ați spus, început, și am în
țeles că nu v-ați referit doar la 
delimitarea în timp a acțiuni
lor prevăzute.

— Este, desigur, și acesta un 
aspect, ne aflăm, totuși, abia Ia 
startul unei acțiuni de durată, 
prea importantă să fie conside
rată rezolvabilă într-un termen 
scurt și cu atît mai mult ea an
gajează de fapt răspunderea 
noastră a tuturor. Aveam in ve
dere, însă, continuînd ideea e- 
nunțată, că nu putem fixa 
sfera acțiunilor numai la limi
tele orelor de practică, nu atît 
de numeroase și mai ales pre
cis determinate. Dialogul mun- 
citor-elev va trebui să se pre
lungească așa cum e normal din
colo de orele de practică în pro
ducție, să-și găsească un spațiu 
larg de desfășurare în uzină sau 
m școală, pe estrada acțiunilor 
comune, în perimetrul acțiuni
lor cu efect educativ indubitabil.

— Dv., sau mai bine-zis, or
ganizațiile U.T.C. din întreprin
derile din Valea Prahovei, ce au în vedere ?

— Pentru dezvoltarea colabo
rării dintre comitetele U.T.C. 
ale uzinei și comitetele U.T.C. 
din licee și școli generale au fost 
întocmite programe de acțiune 
cu activități comune care să 
ducă la dezvoltarea pasiunii 
pentru meseriile specifice uzi
nei, a cultului pentru muncă, 
pentru făuritorii bunurilor ma
teriale. Astfel, elevii vor parti
cipa la acțiuni organizate în în
treprinderi — dezbateri pe pro
bleme ale activității de produc
ție, intîlniri cu muncitori frun
tași, cu specialiști, cu conducă
tori, ai uzinelor. Se vor prezen
ta filme cu teme legate de pro
ducție, sînt prevăzute demon
strații practice. Colectivele ga
zetelor „Tineretul și producția" 
vor urmări și publica aspecte le
gate de modul de desfășurare a 
practicii elevilor. în același timp 
vor fi extinse raidurile organi
zate în comun de cele două co- 
mitete U.T.C. De asemenea, ti
nerii uzinei vor participa la ac
țiuni tradiționale organizate în 
școli. N-aș trece cu vederea o 
prevedere de genul celei exis
tente pe platforma de la Brazi 
ca la finele anului școlar să fie 
organizată o expoziție cu cele 
mai reprezentative lucrări efec
tuate de elevi. Asemenea „ini
țiative locale" sînt, trebuie să 
vă spun, destule și noi vom de
pune eforturi pentru a le in
troduce în circuitul experienței 
comune.

— Ne aflăm la începutul ce
lui de al doilea trimestru al a- 
cestui an școlar și... al doilea 
trimestru de existență al iniția
tivei tinerilor de la „Timpuri 
Noi". Care sînt proiectele dv. 
legate de cele două elemente ci
tate ?

— In cadru! actualului tri
mestru, vă repet, cit mal cu- 
rînd posibil, veți avea prilejul 
să consemnați generalizarea ac
țiunii pornite la „Timpuri Noi" 
în organizațiile U.T.C. din ju
dețul Prahova. Fără ca prin a- 
ceasta să considerăm lucrurile 
cumva încheiate. Dimpotrivă, 
tot timpul ne va preocupa ce 
avem de făcut în continuare.
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locviul-dezbatere va deveni In 
fiecare organizație U.T.C. o 
sinteză a activităților care in
vestighează, prezintă, evocă, 
interpretează, invită la reflec
ție în termenii contempo
raneității asupra drumului stră
bătut de fiecare nucleu al or
ganizației noastre, în cei 50 de 
ani de existență, asupra tradi
țiilor ce și le-a făurit, a expe
rienței ce a căpătat, a exigen
țelor cu care s-a confruntat 
de-a lungul timpului, asupra 
comandamentelor politice și so
ciale prezente, asupra rațiunilor 
majore care au direcționat acti
vitatea U.T.C. în tot timpul ce 
e-a scurs de la crearea sa.

Fiecare utecist trebuie să se 
simtă obligat de a contribui la 
aflarea tuturor izvoarelor care 
aduc date și informații despre 
rolul U.T.C. de-a lungul acestei 
jumătăți de secol în uzina, în 
întreprinderea, în secția în care 
lucrează.

— Mai concret, ce anu-
me trebuie să investighe
ze fiecare tînăr ?

— Reșița, Combinatul nostru 
însuși, au un trecut bogat în 
Istorie și consider că este o da
torie politică și patriotică a fie
căruia dintre noi să contri
buim la cunoașterea și să cu
noaștem noi înșine trecutul re
voluționar, lupta, viața, munca, 
generațiilor comuniste de tine
ret care au existat pe melea
gurile noastre.

Desigur, introspecțiile făcute 
In istoria Reșiței în ultimii ani, 
recenta sărbătorire a semicen
tenarului P.C.R. și la scurt timp 
a bicentenarului siderurgiei în 
orașul nostru au prilejuit cer
cetarea și aprecierea științifică 
a istoriei eroice a proletariatu
lui reșițe„n. Știm, din date de 
necontestat, cu cîte eforturi, cîte 
suferințe, cîte sacrificii au făcut 
cei ce au trudit pe meleagurile 
noastre, cei care au aspirat și 
au luptat pentru o viață mal 
bună, în fruntea cărora în a- 
ceastă ultimă jumătate de veac 
au fost întotdeauna comuniștii | 
știm că de nenumărate ori fap
tele lor au fost plătite cu prețul 
scump al vieții ; că de flecare 
dată, alături de cei vîrstnicl s-a 
aflat tineretul. Aceste fapte cer
te, atestate de istoria fierbinte 
a Reșiței, capitol însemnat al is
toriei trecute și prezente a po
porului nostru, trebuie mai întîi 
cunoscute, pătrunse într-o am
plitudine care reține lucid eve
nimentul pînă la sentimentul 
cald care îl reînvie în inima 
fiecărui tînăr. De aceea, cred, 
colocviul-dezbatere trebuie mai 
întîi să îndrepte pe tineri către 
cercetarea surselor istoriei lo
cale, să adune date, mărturii, 
documente privitoare la trecu
tul organizației de tineret, la 
lupta și evoluția sa. Iată, de 
pildă, cîteva întrebări asupra 
cărora se pot opri tinerii din 
organizația noastră. Ce a re
prezentat Organizația Tine
rilor Muncitori care cu 50 
de ani în urmă s-a transfor
mat în organizația locală a 
U.T.C.? în ce condiții, în de
cembrie 1924 siguranța din Re
șița a arestat un grup numeros 
de comuniști-uteciști și con
ducători ai sindicatului unitar 
al muncitorilor metalurgiști? 
Care a fost participarea tinere
tului la greva generală de șase 
săptămîni din martie 1926 ce a 
cuprins 6 800 de muncitori de la 
furnale, oțelărie, laminoare, fa
brici și ateliere? Ce poziție au 
adoptat cei 600 de ucenici din 
uzină puși cu forța să lucreze 
în locul tovarășilor lor aflați 
în grevă? Cum s-au comportat 
uteciștii în timpul uteciștii în timpul mișcărilor 
greviste care au frămîntat anii 
următori? Cum au acționat ti
nerii comuniști și socialiști în 
anii 1927—1928 și în perioada 
care a urmat alături de munci
tori în spiritul unității? Cum au 
ajuns ei la concluzia că indi
ferent de vîrstă, de calificare, 
de naționalitate, toți muncito
rii sînt frați și au o singură 
cale pentru a scăpa de mizerie: 
lupta comună împotriva exploa
tatorilor? Care era starea so
cială. materială și culturală a 
tineretului muncitor în anii cri
zei economice? Există, de ase
menea, momente în legătură cu 
care poate fi adus un plus de 
date: adunarea de protest din 
decembrie 1932 a șomerilor ti
neri care, demobilizați din ar
mată, n-au mai fost reprimiți 
la lucru; semnificațiile adunării 
de protest a muncitorilor reși- 
țeni de la 17 februarie 1933 îm
potriva masacrului de la Grivi- 
ța. Există tradiții ale luptei ac
tive a tinerilor comuniști reși- 
țeni împotriva persecutării luptă
torilor comuniști din întreaga 
țară, de solidaritate cu aceștia. 
Se știe că la Congresul U.T.S. 
din septembrie 1933 un delegat 
reșițean a cerut cu vehemență: 
„Să înceteze prigoana comuniș
tilor, acești luptători curajoși, 
care luptă pînă la moarte pen
tru izbînda clasei muncitoare. 
Să le întindem mina. Să strigăm

bună, schiuri și zăpadăI la Piatra Arsă
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tare: Tovarăși, sîntem alături de 
voi în lupta contra fascismului, 
contra războiului, contra capita
lului, pentru societatea nouă!“

Apoi, în momentele grele pen
tru țară ale dictaturii antones- 
ciene și ale războiului, citade
la muncitorească a Reșiței a 
înscris pagini de înaltă abne
gație și devotament — în lupta 
împotriva cotropitorilor, pentru 
înfrîngerea fasciștilor. Este 
epoca tinereții eroice a părin
ților noștri, tinerețe care s-a 
călit nu numai la focul cuptoa
relor nestinse, ci și la flacăra 
luptei politice, a luptei cu arma 
în mînă pentru victoria insu
recției din august și pe melea
gurile reșițene.

— începuse o nouă epo
că în istoria patriei, în is
toria Partidului Comunist
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Român, a mișcării de 
tineret din țara noa
stră. Această parte a 
istoriei se supune recon
stituirii cu ușurința eve
nimentului trăit și care 
merită să fie interpretat, 
încadrat la locul cuvenit 
în viața generației noas
tre tinere. Și dacă sîntem 
părtași la istoria prezeiî- 
tă nu sîntem noi oare cei 
mai buni interpreți ai ei?

a

p

eliberare ?

a- 
ti-

— Cred că însăși istoria de azi 
.. poporului nostru, a organiza
ției noastre naște întrebări pen
tru realitățile trecutului. Com
binatul siderurgic are o orga
nizație de 1.900 de tineri. Iată, 
cei aproape 100 de uteciști de 
azi ai secției Furnale se pot 
întreba pe drept cuvînt : oare 
cîți tineri comuniști vor fi mun
cit acolo în trecut ? La ce ac
țiuni politice au participat? Cine 
i-a condus și cine le-a educat cu
rajul, devotamentul, consec
vența în luptă ? Ce activitate 
a desfășurat organizația lor 
în anii de după 
Cine a participat la șantie
rele naționale ale tineretului ? 
Cîți tineri, încă în anii aspri ai 
refacerii și apoi ai primelor cin
cinale, au devenit fruntași ai 
producțiilor peste plan, sau ino
vatori, sau au schimbat tempo
rar haina de furnalist sau oțe- 
lar cu cea' de elev și student 
pentru a s. reîntoarce în inima 
fierbinte a Reșiței? Cine sînt 
ceștia și cît de aspră a fost 
nerețea lor?

Va trebui să-i ajutăm pe 
neri să înțeleagă ce salt uriaș 
au făcut uzinele noastre, orașul 
nostru, de la momentele drama
tice ale grupurilor de șomeri 
din anii crizei economice și, a- 
poi, de la mitingul istoric 
al naționalizării pe care foto
grafiile le-au reținut și pînă 
cînd, apariția unei monografii 
impresionante de peste 800 de 
pagini a uzinelor reșițene re
zervă un larg spațiu de cinste, 
pentru a înseria numele tuturor, 
da, ale tuturor salariaților la 1 
martie 1971 Iată, asemenea 
momente trebuie să releve, să 
evoce colocviul-dezbatere, ase
menea întrebări trebuie să for
muleze și să le explice, 
nea stare de spirit de 
pentru ceea ce am fost, 
ceea ce sîntem și putem, 
capabili și avem dreptul 
venim, trebuie să cultive!

ti-

aseme- 
interes 
pentru 
sîntem 
să de-

— Pornind de la fapte 
cunoscute, fiecare organi
zație de bază are deci 
datoria să-și scrie, re
constituind după docu
mente și mărturii, dez- 
bătîndu-le și apreciin- 
du-le, propria sa isto
rie. Cum poate să devină 
eficace această muncă de 
forare în trecutul istoric 
al organizației, de sinte
tizare și cristalizare a 
faptelor tinerești ale pre
zentului ?

— Ne-am propus să desfășu
răm o largă campanie de cerce
tare a unor izvoare care ne pot 
furniza documente pentru fie

care organizație {lin uzină. A- 
ceste izvoare sînt: Arhivele sta
tului din Caransebeș, Arhivele 
Comitetului județean de partid 
Timiș, Muzeul orașului Reșița, 
colecțiile de zeci de ani ale u- 
nor publicații locale. Cunoaștem 
că la Comitetul județean U.T.C 
există intenția de a folosi și u- 
nele documente aflate la Insti
tutul de istorie a partidului. E- 
xistă însă și surse care pot fi 
solicitate de oricare tînăr: to
varășii de muncă mai vîrstnicl, 
foști uteciști, vechi comuniști, 
cunoscuți, rude care au avut ac
tivitate ilegală. Asemenea date 
le vom include în micromono
grafiile cuprinse în prima par
te a cărților de onoare alcătui
te în fiecare organizație U.T.C. 
De asemenea, vor fi amenajate 
mici muzee și expoziții cu do
cumente în fotocopie sau origi
nale din istoria acestei organi
zații.

în acest scop vom solicita 

îte genii avem și 
care-i ponderea lor 
în totalul lucrărilor 
științifice ? Iată do
uă întrebări de o 
însemnătate deose

bită pentru ceasul istoric de as
tăzi atît de adine marcat de 
revoluția științifică și tehnică. 
Autorul Arhivelor sentimentale, 
Paul Anghel, comentînd (în Con
temporanul) recenta apariție la 
Ed. Științifică (am mai zis și 
altădată, cea mai bună între e- 
diturile noastre actuale) a căr
ții lui Derek J. de Solia Price, 
Știință mică, știință mare rămî- 
ne, ca și noi, uimit : „dintr-un 
total de 100 oameni de știință, 
10 inși produc mai mult de 50 
la sută din totalul lucrărilor ; 
doi din acești 10 produc un sfert 
din toate lucrările, restul pro
duce restul, ceea ce înseamnă 
că 90 la sută din oamenii de 
știință produc mai puțin de 50 
la sută din ceea ce reprezintă 
cunoașterea.“ Trebuie să ne ui
mim de evidența rece a statis
ticilor care ne spun ceea ce bă
nuiam oare cumva empiric : că 
materia cenușie eminehtă e 
mult mai rară decît cel mai 
nobil element cuprins în tablou
rile chimiștilor. Dar cum se dis
tribuie materia cenușie emi
nentă ? Și asta ne-o poate spune 
tot statistica. Un englez, Fran- 
cisc Galton, care e socotit as
tăzi prea optimist, zice că un 
geniu ar fi posibil la 200 000 de 
indivizi. Oricum, „în ceea ce 
ne privește, n-avem 200 de oa
meni în viață care îmbogățesc 
cunoașterea mondială, ci cu 
mult mai puțin“. Deci : „Cum 
ne purtăm cu ei ? Cum îi pu
nem în condiția de a îmbogăți 
cunoașterea, adică progresul o- 
menirii ?....“ Sînt astea întrebări 
care pretind soluții dintre cele 
mai optime. Și eseistul adaugă : 
„...să știm a-i prețui pe cei 2 
ca excepționali, pe cei 8 ca e- 
minenți, pe cei 90 ca valoroși, 

colaborarea unor tineri din loca
litatea noastră — profesori de 
istorie, muzeografi, studenți la 
cursurile fără frecvență ale 
facultăților de istorie, filozofie, 
cercetători de la arhivele sta
tului. Acțiunea declanșată acum 
va trebui să devină un reflex 
al activității organizației noas
tre care să continue și după 
sărbătorirea aniversării.

— Cum veți continua 
calea de la cunoașterea 
unor date de istorie pro
prie la dezbaterea lor, la 
transformarea lor în in
strumente de educație a 
generației tinere acîbale?

— Pentru organizațiile U.T.C. 
însele cred că acest colocviu- 

dezbatere nu se poate împlini 
în afara unor întîlniri, simpo
zioane, mese rotunde cu parti
ciparea unor ilegaliști, a unor 
vechi conducători ai -organiza
ției U.T.C., a foștilor secretari 
U.T.C. aflați azi în combinat, 
sau care avînd altă muncă 
își împlinesc destinul social și 
uman într-o altă localitate, în 
vreun alt colț al țării. Aseme
nea oameni, care au contribuit 
la edificarea istoriei locale, își 
amintesc cu plăcere de acei 
ani, ,ei înșiși vor reconstitui 
cu ochii de azi ai maturității, 
momentele de viață și activi
tate la care au participat cu 
15—20 de ani în urmă, punînd 
în evidență inițiativele, fapte
le de atunci ale tinerilor. Avem 
azi un filtru obiectiv, capacita
tea, datoria dar și răspunderea 
de a discerne asupra valorilor, 
asupra 
pentru că acest filtru 
ține 
mai 
erau 
acum 
lari sau șefi de 
muncii socialiste,
M.A.N. Aceste generații, față în 
față, vor putea discuta mai su
gestiv, mai viu, despre ceea ce 
înseamnă a fi patriot, a fi re
voluționar azi ; vor confrunta 
datele trecutului cu cele ale 
prezentului și vor vedea care 
este contribuția lor la tezaurul 
de luptă și muncă al organi
zației ; vor înțelege mai ușor 
că istoria organizației U.T.C. 
este o istorie a curajului, devo
tamentului și bărbăției gene-

experienței noastre;
apar- 

unor oameni care nu- 
cu cîțiva ani în urmă 

membri ai U.T.C., iar 
sînt maiștri, prim oțe- 

secții, eroi ai 
deputați în

considerînd că fără ei nu pu
tem ocupa un loc onorabil în 
competiția mondială a cunoaște
rii. Aceasta nu-i numai o trea
bă de stat cl și o chestiune de 
opinie publică.“

M inistrul Mircea Ma- 
lița, la rubrica sa 
de Paradigme din 
Tribuna școlii — 
una din cele mai 
sclipitoare rubrici

susținute în presa de astăzi — 
oferă sub titlul Arborele, o lec
ție deschisă profesorilor noștfi. 
în fond, în limba mai veche, 
paradigmă are și înțelesul de 
model, pildă. Premisa, îndeobște
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cunoscută de toți, dar prea pu
țin luată în seamă de autorii 
manualelor școlare : „Cărțile 
de științele naturii ar avea spa
țiu suficient, dacă nu ar suferi 
de acea maladie care se nu
mește „descriptivism morfolo
gic“. Și acum, paradigma : „Fa
gul lîngă care stau are pentru 
15 cm. diametru și 20 m. înăl
țime circa 30 000 frunze, cu 38 
m2 suprafață. Analogia este 
gata : un yacht din clasa Q de 
treizeci picioare (jumătate din 
înălțimea fagului) are de obicei 
drept suprafață totală a pînze- 
lor 400 picioare pătrate, adică 
36 m2. Cine spune că cifrele sînt 
antipoetice ? La sfîrșitul plimbă
rii, tot calculînd, pădurea se 
transformă în flota suedeză a 

rațiilor tinere de-a lungul ce
lor cinci decenii, iar tinerii de 
azi sînt moștenitorii acestor a- 
tribute de vigoare și tinerețe 
veșnică ce trebuiesc puse în 
slujba progresului continuu al 
patriei. Asemenea dezbateri 
vor fi astfel în măsură să for
muleze în conștiința tînărului 
înalta lui responsabilitate poli
tică : responsabilitate pentru 
prezența în viața organiza
ției sale, a locului său de 
muncă, a țării, ceea ce nu con
trazice ci pune pe un temei con
temporan, actual, socialist ideea 
romantică de aventură, pentru 
că aventura sa reprezintă o re
voluționare în gîndire, în con
știință, o luptă mai dificilă une
ori decît pe cîmpul de luptă.

— Cum veți lărgi ca
drul colocviului-dezbate- 
re, dincolo de sala adună
rilor și simpozioanelor?

— Sîntem pentru acțiuni di
namice. Organizația U.T.C. să

evoce și să 
la locul de 
atelier, fap- 
anii tinere- 
scmnificație 
organizația

creeze o asemenea emulație și 
efervescență încît dincolo de or
ganizația U.T.C., muncitorii mai 
vîrstnici, cu experiență politică 
și profesională să 
explice, spontan, 
muncă, în brigadă, 
te și momente din 
ții lor care au o 
specială pentru
U.T.C. De asemenea, vom ini
ția vizite Ia case memoriale, 
la muzee, acasă Ia militanți 
și activiști mai vechi. Cred că 
în întîmpinarea inițiativelor 
noastre trebuie să vină și cele
lalte foruri educaționale sau 
care colaborează cu U.T.C. Iată, 
de exemplu, comisiile de tu
rism pot organiza noi trasee, e- 
ventual la propunerea tinerilor, 
în locuri de istorie locală sau 
națională.

Comitetul județean U.T.C. și 
ziarul local „Flamura“ au in
stituit un concurs de reportaje 
despre viața și activitatea tine
retului de azi. Cele mai valo
roase reportaje vor fi republi
cate într-o plachetă. Va fi și a- 
cesta un document care va ră- 
mîne. O contribuție la scrierea 
istoriei prezente.

Colocviul-dezbatere este menit 
să contribuie și la formarea ce
lor ce azi sînt chemați să dea 
viață unor noi inițiative ale or
ganizației U.T.C., să contribuie 
la împlinirea unor obiective de 
muncă ce aparțin întregului 
popor. Pentru că în cele 
din urmă, ceea ce trebuie să 
cultive colocviul-dezbatere este 
simțul istoriei ; al tradițiilor 
revoluționare trecute, care edu
că generația prezentă pentru 
a-și făuri ea însăși cu succes is
toria de azi și de mîine; tradi
ționalul cult pentru muncă al 
muncitorului din țara noastră; 
colaborarea și întrajutorarea 
tradițională în atingerea unui 
scop comun, de progres și pros
peritate intre diferite naționali
tăți care trăiesc pe meleaguri
le românești, răspunderea fie
căruia de a contribui Ia făuri
rea unei opere care nu este nu
mai a sa, nu este numai a co
lectivului restrîns din care face 
parte — ci a unei întregi gene
rații, a unei întregi societăți 
prezente și viitoare, a unei în
tregi națiuni.

★

Colocviul-dezbatere poate că
păta asemenea dimensiuni încît 
să contribuie la formarea și e- 
ducarea omului nou al societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, un specialist cu un înalt 
nivel politic, conștient și res
ponsabil față de prezent, pentru 
că a reușit să înțeleagă valoa
rea acestei responsabilități, și 
din faptele istoriei a căpătat un 
autentic sentiment al istoriei 
contemporane și al perspecti
vei sociale.

lui Gustav Vasa, ale cărei im
presionante rămășițe le-am ad
mirat la un muzeu din Stock- 
holm. (...) Bradul cu acele sale 
de suprafață minimă, s-ar pă
rea că este în inferioritate. Ei 
bine, un brad de aceleași di
mensiuni întrece pe tovarășul 
său fag, căci desfășoară o su
prafață a frunzelor de 450 m2. 
Performanța se datorează celor 
15 milioane de ace pe care le 
posedă“. Apoi alte cifre antipoe
tice privind greutatea în tone 
a frunzelor la hectarul de pă
dure. (Brădeto-făgetul de la Si
naia : 30 tone de frunze la 1 
ha.). „O pădure este deci ca o 
pîlnie uriașă care amplifică aria 

solului, în cazul nostru de zece 
ori, trimițînd-o lărgită către cer“.
Acum devine mai ușor „cu a- 
ceste noi cunoștințe despre 
frunze, cîștigate printr-o vizi
une ne-morfologică (într-un 
manual de botanică la capitolul 
„Frunza“, am citit, în două pa
gini, 44 termeni morfologici noi 
de memorat ! (n.n. : dispuneți, 
tovarășe ministru, să nu se mai 
aprobe asemenea manuale !) 
trecem la funcțiunea arborelui 
în ciclul apei.“ Alte cifre, din 
care reiese că „hectarul de bră- 
deto-făget trimite în atmosferă 
46 tone de apă zilnic“. Și apoi, 
ironia : „Școala morfologică 
mi-ar atrage atenția că am ui
tat să spun că vaporii de apă 
ies prin ostiolele stomatelor, că

ION MURGEANU:

comees/mio
ln maniera pe care o îmbră

țișează la debut Ion Murgeanu 
— o poezie de aparent prozaism, 
o proză înșelătoare, învăluitoare 
cu ample falduri — cele mai 
înalte ciuturi le-a dat pînă acum 
Mircea Ivănescu. Intr-adevăr, 
dacă acesta din urmă nu ar fi 
esențialmente și un subtil iro- 
nist, am putea spune că involun
tarul său discipol, Ion Murgeanu, 
urmează aceeași cale. Nu este 
cazul însă să facem o mai amă
nunțită apropiere, decît în mă
sura în care trebuie să vorbim 
despre acest ciudat lirism pro
zaic, atît de cultivat în istoria 
altor literaturi, dar atît de rar 
semnificativ și autentic la noi. 
Această poezie se deosebește 
esențial de poemul în proză, în 
primul tind prin depărtarea de 
„estetism". Nu întîmplător își in
titulează autorul astfel volumul, 
căci intenția sa este curat con- 
fesivă. Textul vrea să comunice 
un mesaj, o morală menită să 
depășească simplul formalism. 
Putem să preluăm în sprijinul a- 
cestei afirmații una dintre prime
le sale mărturisiri, anume ideea 
că poetul este o persoană cu 
două „trupuri", confesiunea fiind 
menită să vorbească despre trupul, 
despre personalitatea civilului, a 
„luptătorului" : „Mi s-au încre
dințat / La naștere două trupuri. 
Eu mă înfățișez cu cel al / 
Luptătorului, dar celălalt, firav, 
suferă taine, și acela / Cunoaște 
mîngîierea femeii și miroase a 
floare".

Tot despre acest gen de pro
zaism ; vom spune că numai în 
ultimul timp s-a petrecut o rea
bilitare a lirismului insinuant, 
dedus, pe care falsa proză tre
buie să-l conțină, dar care a fost
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FicEA inulte ezitâhi
(Urmare din pag. I)

nostru — la îndemîna tuturor 
— este pasiunea pe care o de
punem atunci cînd începem o 
activitate culturală. Enumerate 
în grabă, activitățile noastre 
lasă poate impresia că s-au or
ganizat ușor, de la sine. A tre
buit mult timp și mari efor
turi, din partea tuturor (nu am 
lăsat directorul căminului cul
tural și pe cîțiva pasionați pro
fesori să se zbată singuri) pînă 
ce am făcut din căminul cultu
ral o instituție obștească acti
vă, mereu prezentă în viața sa
tului.

-------------------------------------- |
n-am vorbit de lenticele, nici 
de țesutul parenchimatic.“ Insă I 
despre astea nici nu vrea să ne | 
vorbească autorul, căci dacă 
i-ar mai îngădui spațiul ar mai | 
face „calcule pentru rolul ar- I 
borelui în ciclul biologic al car- ' 
bonului și oxigenului, calcule . 
cu totul semnificative și actuale 1 
în marea dezbatere a apărării I 
echilibrului în natură.“ Și încă 
tot ar mai putea „privi arborele I 
ca masă lemnoasă pentru eco- | 
nomia națională“. Vrînd-ne- 
vrînd, ne-am amintit de Goethe . 
care a făcut pentru întîia oară I 
marele elogiu al frunzei... I

ribuna (nr. 2), prin I 
semnăturile acade- | 
micianului Daico- 
viciu și a fostului < 
elev Mircea Țoca, I 
consacră cuvinte I

de laudă celui de al optulea ro
mân distins cu prestigiosul pre- I 
miu Herder de către Universi- | 
tatea din Viena, profesorul și 
cercetătorul în domeniul arte- | 
lor plastice, Virgil Vătășianu. | 
„Găsesc că e de prisos să po
menesc aici mulțimea operelor . 
tale mari sau mai mici (dar tot I 
atît de prețioase !), mulțumin- I 
du-mă să trec la răboj cele fun
damentale pe care le-am văzut I 
aici în Cluj năseîndu-se și | 
răspîn.dindu-se : Istoria ar
tei feudale în Țările române : ■ 
Istoria artei europene ; Arhi- I 
tectura și sculptura romanică • 
în Panonia medievală și multe, 
foarte multe alte contribuții ma- I 
sive, cantitativ și calitativ, la | 
cunoașterea fenomenului artis
tic, fenomen pe care printr-o ■ 
sănătoasă orientare 1-al știut | 
încadra adecvat, fără exagerări, 
în miezul istoric al societății ro- 
mânești și umane. In locul „for- I 
melor“ seci, ai văzut mîna și I 
spiritul omului creator.“ (Din . 
Laudatio semnată de C. Daico- I 
viciu).

_____ ._____ _ . I 

multă vreme confundat cu 
o discursivitate absolut epică, 
profesată prin poemele tenuitice. 
Scopul acestor ample deschideri 
nu poate fi altul decît cel al 
descătușării unui cîntec plenar, 
un cîntec bogat de spații și de 
semnificații, exultant de uma
nism, bucuros el însuși de for
țele sale lăuntrice.

Desigur, poemele lui Murgea
nu sînt, în ansamblul lor, niște 
poeme livrești, de un sens apar
te însă, un sens care face posi
bilă însăși acceptarea destăinui
rii, a confesiunii. Orice poet este 
mai mult sau mai puțin o natură 
confesivă, dar nu oricine știe să 
scape de aceasta tocmai prin 
afișare ostentativă. Este un gest 
de rafinament intelectual, care 
duce însă — și aici vedem reu
șita volumului — nu la prețio
zitatea expresiei, ci la o simplifi
care. Simplitatea este pînă la 
urmă a unei naturi primare (sînt 
multe poeme cu aer sănătos, de 
o simplitate hesiodică), cu toate 
că noi știm cît orgoliu a trebuit 
să împace ea. Meditativ, dar 
mult mai mult bucuros de spec
tacolul lumii, al naturii, al amin
tirii copilăriei, al întregii memo-

TRADIȚIILE MUNCITOREȘTI 
ALE VĂII PRAHOVEI — 

MATERIAL EDUCATIV 
PENTRU CLUBURI

GHEORGHE NIȚOC:
Oricîte festivaluri vom orga

niza, funcțiile politico-educative, 
principiul de bază pe care se 
întemeiază activitățile de la 
casa de cultură — nu trebuie 
să înceteze a fi exercitate ni
ciodată. Sentimentul demnității 
patriotice nu este o virtute is
toric depășită. Acest lucru nu 
trebuie scăpat din vedere, toc
mai de către o instituție educa
tivă, și nici de către organiza
țiile U.T.C. Valea Prahovei, se 
știe, a fost valea luptelor mun
citorești ; în vecinătatea Cîm- 
pinei, pe o coastă de mal a Tele- 
găi a fost înălțată acea cetate 
contra libertății — Doftana. 
Sărbătorirea semicentenarului 
U.T.C. este un prilej pentru or
ganizațiile de tineret din ora
șul Cîmpina, unul din nucleele 
revoluționare ale muncitorilor 
petroliști, de a face o rememo
rare fidelă trecutului de luptă 
străbătut de poporul nostru. 
Prin intermediul cluburilor 
muncitorești și la casele de cul
tură am început să organizăm 
ample activități propagandisti
ce, se refac vechile itinerare de 
luptă, am întocmit o hartă cu 
locurile de întîlnire conspira
tive ale tinerilor uteciști ; in
vităm combatanți din activitatea 
ilegală la casa de cultură să ne 
povestească amănunte din viața 
și activitatea lor în organizația 
U.T.C. Ca să beneficieze de is
toria acestor locuri și tinerii 
din alte județe am luat legătura 
cu organizațiile U.T.C. de la Bu
zău, Tîrgoviște și Teleorman și 
le-am invitat să ia parte la ac
țiunile noastre. Casele de cul
tură și cluburile muncitorești 
ale marilor uzine, ale rafinării
lor și-au adecvat un amplu pro
gram de activități în cinstea a- 
cestei sărbători.

Prin aceasta cred că am de
monstrat marele folos pe care 
îl poate aduce unei colectivități 
de oameni, așezămîntul cultu
ral, participarea sa directă la 
evenimente, la viața socială a 
orașului.'

E necesar să intervenim grab
nic acolo unde activitatea cul
turală e ruptă de viața socială 
actuală.

ELENA TEODORESCU :
Intr-adevăr, casa de cultură 

sau căminul cultural trebuie să

rii, fraza poetului este adesea 
de-a dreptul extatică: „Cîți au 
murit pe lume se vor întoarce 
căci pe lume / Este un islaz al
bastru lîngă baltă, o sărătură, pe
lin mărunt, /. Vacile domnului 
mișună lîngă vacile noastre, iată 
cît de / Imens e totul I Și umbra 
la amiază sub lozii, rîul adormit 
în matcă, / Acel cor de albine, 
zumzetul lor stingea miere și 
mierea lor / Asemeni era cînte- 
cului pe buze îndrăgostite. Gos- 
podarule / Stoarce-ți fagurul I E 
nevăzută mîna luminii, iluzia tă- 
rîmului / Acesta crescu și dul
cele m-a ispitit. Fetițele cu pulpe 
dolofane umpleau cîmpul. / Des
pre această amiază am să vă 
povestesc și despre somnul meu! 
De înger lîngă rîu cînd una e 
ca mîna unui zeu hoinar. Vai, / 
Nu mă treziți ! Sînt legănat de 
cerul verde și de-acest copac l 
Cu rădăcinile adinei și cu frun
ziș, pe frunte se lăsau puteri, / 
Mă țin aceste clipe în natură 
pînă la venirea mamei! / Vă
spun tuturor să vă întoarceți aici 
rîul curge fără griji / Printre săl
cii de-un veac pe malurile rîului 
cresc lauri și / Deodată o mi
nune, Floarea Soarelui!“

Nu am citit de mult atita fre
nezie ! Dacă treci de primul mo
ment al ostilității față de această 
lungă frază, și dacă te lași -în 
legănarea largă a cînteculu.. <*»;- 
coperi cu uimire un spectacol de 
culori foarte penetrante, și nu 
mai puțin un spectacol de 
idei. Am fi tentați să acuzăm 
excesiva despletire, discursivita
tea, dar acestea sînt de fapt ae
rul subtil pe care-l respiră poe
mul. Salutând (mai trebuia oare 
spus ?) „Confesiunea“ — Ed. 
Cartea Românească —, nu ne as
cundem însă în final o curiozita
te : cum va arăta oare a doua 
carte a lui Ion Murgeanu ? Va 
dovedi ea că avem de a face cu 
autorul unei singure cărți, sau că 
acesta poate fi un poet plural ?

DINU FLAMAND

devină expresia spirituală a co
lectivității în care activează. 
Un „așezămînt“ rupt de reali
tate decade în rutină și manie
rism. Evenimentele, preocupă
rile orașului trec pe stradă și 
nu produc ecou sub acoperă- 
mîntul lăcașului cultural. Am 
participat la faza municipală a 
celui de-al IX-lea concurs al 
artei amatorilor. Textele bri
găzilor de agitație din cîteva 
mari întreprinderi erau măies
trit interpretate de către tineri. 
Instruiți de maeștri, ei luau în 
„dezbatere“, cu precădere pro
blemele cosmosului, antichitatea 
și oceanografia... cu toate că, 
in întreprindere se aflau și su
ficiente evenimente față de care 
brigada era necesar să aibă o 
atitudine cetățenească. Sub un 
aspect „modernizarea“ unor ac
tivități culturale datorată acce
soriilor tehnice cu care Începe 
să fie înzestrat căminul cultural 
sau casa de cultură — nu tre
buie să ne conducă la „deus ex 
machina“, nu trebuie să sub
juge calitatea, substanța educa
tivă a manifestărilor artistice. 
Să nu pierdem între lampioane 
și jocuri de lumini scop .1 pen
tru care am conceput o acțiune 
culturală. Uneori chiar noi, or
ganizația U.T.C. rămînem furați 
de aceste jocuri sterile de... 
prestidigitație și ne îndepărtăm 
de obiectivul principal, educația 
și propaganda politică. In mu
nicipiul București avem clubu
rile tineretului, Ecran - club, 
Tehnic-club, Modern-club, Uni
versal-club, specializate pe anu
mite genuri de activități. Sub 
un aspect e bine, se justifică 
această diversificare dar trebuie 
să veghem ca această „speciali
zare" să nu uniformizeze acti
vitățile. Dacă aducem Ia același 
numitor manifestările de la E- 

' eran-club îl transformăm în
tr-un cinematograf, iar Tehnic 
club devine un simplu sediu al 
cercurilor tehnice. Pe de altă 
parte dacă aceste cluburi sînt 
înzestrate cu aparatură tehnică, 
cu mijloace moderne, atunci a- 
cestea trebuie puse mai masiv 
în slujba educației pe care 
vrem s-o facem tinerilor, în 
slujba propagandei noastre, 
contra ideilor retrograde, con
tra mentalităților neștiințifice, 
anacronice. Această tehnică a 
cluburilor trebuie să fie pusă 
în primul rînd în serviciul 
educației politice.



succese 
aie patrioților 

sud-vietnamezi
Patrioții ■■ sud-vietnamezi 

continuă să olxjină noi succese 
în luptele angajate cu trupele 
americano-saigoneze. Numai 
într-o singură zi'^ la 9 ianuarie, 
în provincia Cartiau, patrioții 
au scos din luptă" 400 de sol
dați și ofițeri inamici, au dis
trus cinci tunuri și iau doborît 
un avion.

La 11 ianuarie, forțele pa
triotice din provincia Rat 
Zia au atacat un punct întărit 
al armatei saigoneze. Forțe 
ale F.N.E., la 13 ianuarie, au

încercuit subunitatea „apărării 
locale“ din satul Than Ngai, 
nimicind 42 de soldați și ofi
țeri. La 17 ianuarie, unități 
ale forțelor populare armate 
au dtoborît în provincia Binh 
Dinh> un avion și două elicop
tere americane. Zilele trecute, 
în pKn centru al Saigonului, a 
fosivaruncat în aer un impor
tant; depozit de armament, 
ceea ce dovedește, încă o dată, 
neputința regimului lui Thieu 
de a-șî asigura apărarea pro
priilor .obiective militare.

Conferința cvad ri
partita de la Paris

Joi, a avut loc cea de-a 141-a 
ședință a Conferinței cvadri- 
partite de la Paris în problema 
Vietnamului. Xuan Thuy, con
ducătorul delegației R.D. Viet
nam, a citat informații publicate 
de Statele Unite din care re
zultă că în 1971 numărul atacu
rilor aeriene americane asupra 
R. D. Vietnam a crescut de cinci 
ori în comparație cu 1970.

La rîndul său, reprezentantul 
delegației Guvernului. Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Ngujțen 
Van Tien, critioînd atitudinea

I

wir

neconstructivă adoptată la Con
ferința de la Paris de delegația 
S.U.A., a cerut acesteia, din nou, 
să dea un răspuns serios la 
propunerile de pace în șapte 
puncte avansate de Guvernul 
Revoluționar Provizoriu.

★

Intr-o scrisoare deschisă adre
sată femeilor din R.D. Vietnam, 
Liga Internațională a femeilor 
pentru pace și libertate din Sta
tele Unite condamnă cu fermi
tate recentele bombardamente 
împotriva R.D. Vietnam și ex
primă o profundă compasiune 
față de victimele acestor ac
țiuni, transmite agenția V.N.A. 
In scrisoare se arată că femeile 
americane se împotrivesc acțiu
nilor de distrugere îndreptate 
împotriva teritoriului și poporu
lui vietnamez, condamnă actele 
de agresiune și de încălcare de 
către S.U.A. a dreptului la au
todeterminare a poporului viet
namez.

Victimele 
de la Song My 

au fost mai numeroase

Manifestațiile de protest ale populației a fricane majoritare din Rhodesia împotriva terme
nilor acordului dintre Marea Britanie și regimul de la Salisbury, care se desfășoară de cîteva 
zile în diferite localități, au cuprins miercuri și capitala țării.

Pentru a opri accesul manifestanților spre centrul orașului Salisbury, poliția a izolat car
tierul Harare, cu o populație de 80 000 de oa meni, cel mai important dintre cartierele peri
ferice ale orașului locuite de africani. La inter venția polițiștilor, manifestanții au ridicat bari
cade. In timpul ciocnirilor au fost rănite mai multe persoane.

O declarație 
a senatorului 

George McGovern
Senatorul democrat George 

McGovern s-a pronunțat, intr-o 
alternativă la bugetul apăram 
al S.U.A. pe anul fiscal viitor 
(prima de acest gen elaborată 
de un candidat la funcția de 
președinte), pentru reducerea cu 
o treime a cheltuielilor milita
re americane și cu man mult de 
jumătate a forțelor S.U.A. din 
Europa. In documentul dat pu
blicității, McGovern arată că 
bugetul militar, pe care Admi
nistrația îl pregătește pentru 
anul viitor, se va situa în ju
rul cifrei de 83 miliarde dolari, 
el îl vede redus la 54,8 miliarde 
dolari. în ceea ce privește tru
pele americane dislocate în Eu
ropa, al căror total este în pre
zent de 310 000 militari, McGo
vern declară că ele trebuie re
duse pînă la aproximativ 130 000 
de oameni. Senatorul democrat 
se pronunță, de asemenea, pen
tru reducerea flotei de port
avioane de Ia 15 la 6 nave.

Seymour Hersh, ziaristul ameri
can care a obținut premiul Pu- 
litzer pentru reportajele despre 
masacrul de la Song My, a pu
blicat în revista „New Yorker” 
un articol în care arată că, po
trivit documentelor armatei
S.U.A., trupele americane au 
ucis în satul sud-vietnamez nu 
200 femei, bătrîni șl copii, cum se 
pretinde oficial, ci 347. Totodată, 
Hers subliniază că alți circa 90 de 
civili au fost masacrați în aceeași 

4zi în cătunul My Khe.

Comisia pentru probleme 
politice a senatorilor de- 
mocrați a adoptat miercuri 
o rezoluție prin care cere 
Administrației sâ retragă 
toate trupele americane din 
Vietnam în termen de șase 
luni și să negocieze proble
mele referitoare la elibera
rea prizonierilor americani 
de război. Reuniunea aces
tei comisii constituie o
nouă acțiune a unor con
gresmeni americani în fa
voarea încetării imediate a 
războiului din Vietnam.

Convorbiri între 
Michael Kohl 
și Egon Bahr

Agenția A.D.N. anunță că la 
Berlin au avut loo joi convor
biri între Michael Kohl, secretar 
de stat la Consiliul de Miniștri 
al R. D. Germane, și Egon Bahr, 
secretar de stat la Cancelaria fe
derală a R. F. a Germaniei, la 
care au luat parte și membrii ce
lor două delegații. După semna
rea Acordului dintre guvernele 
R.D.G. și R.F.G. cu privire la 
traficul de tranzit al persoanelor 
civile și bunurilor între R. F. a 
Germaniei și Berlinul occidental, 
la 17 decembrie 1971, precizează 
sursa citată, tratativele între cele 
două părți vor continua în ve
derea încheierii unui acord de 
circulație între Republica Demo
crată Germană și Republica Fe
derală a Germaniei.

• NUMĂRUL șomerilor din 
Marea Britanie a depășit cifra 
de un milion, atingînd în pre
zent cel mai înalt nivel din 
1940. Datele oficiale publicate 
joi de Ministerul Muncii arată 
că numai în ultima lună au 
rămas fără lucru aproximativ 
2 000 de oameni ai muncii. Ci
fra totală a șomerilor din An
glia și Irlanda de Nord este 
de 1 023 583, ceea ce reprezin
tă peste patru la sută din tota
lul forței de muncă.

AL 10-LEA FESTIVAL MONDIAL
AL TINERETULUI Șl STUDENȚILOR 

VA AVEA LOC LA BERLIN
La Sofia au avut loc lucrările 

Comitetului internațional de pre
gătire a celui de al 10-lea Fes
tival mondial al tineretului și 
studenților. La lucrări au parti
cipat reprezentanți ai unor orga
nizații naționale și internaționale 
de tineret și studenți din diferite 
țări ale lumii. Din țara noastră a 
participat o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist, compusă

din Mihail Stoica, membru al 
C.C. al U.T.C., adjunct de șef de 
secție la C.C. al U.T.C., Și 
Gheorghe Prisăcaru, membru al 
C.C. al U.T.C., reprezentantul 
permanent al U.T.C. la F.M.T.D.

Comitetul a adoptat o hotărî- 
re privind organizarea festivalului 
la Berlin, între 28 iulie și 5 
august 1973.

La Madrid continuă greva 
celor 57 000 de studenți, de
clanșată in semn de protest 
iață de reprimarea brutală de 
către poliție a demonstrațiilor 
organizate tn ultimele două 
zile in incinta universitară. 
După Incidentele violente pro
duse, rectoratul a declarat că 
este dispus să angajeze nego
cieri pe marginea revendicări
lor formulate de studenți. A- 
ceștla au respins însă oferta, 
reclamtnd ca, mal Intîl, trupe
le de poliție să părăsească 
centrul universitar. Miercuri, 
demonstrații de solidaritate cu 
studenții madrileni au avut loc 
la Valadolld. Poliția a Interve
nit operînd arestări.

Tinerii sud-coreeni 
refuză să se înroleze 
în armată

In rîndul tinerilor din Co
reea de sud se amplifică îm
potrivirea față de regimul 
de la Seul. Recent, peste 
2600 de tineri din Seul au re
fuzat să fie înrolați în ar
mată. Acest refuz, interve
nit în pofida acțiunilor re
presive ale regimului, a fost 
precedat de gestul similar 
al unui grup de alți 3 800 
de tineri din oraș.

Norvegienii împotriva 
aderării la C.E.E.

e APROXIMATIV 4 000 de 
persoane au lua* parte miercuri 
seară, la Oslo, .a o demonstra
ție organizată împotriva inten
ției guvernului de a semna, 
sîmbătă, acordul de aderare a 
Norvegiei Ia Piața comună. De
monstranții cereau organizarea 
unui referendum in problema a- 
derării.

• DUPĂ PATRU ZILE de 
consultări ale președintelui re
publicii, Giovanni Leone, în ve
derea reglementării crizei de 
guvern din Italia, bilanțul în
trevederilor șefului statului în
registrează afirmarea intenției 
partidelor democrat-creștin, so
cialist, socialist-democrat și re
publican de a reconstitui coali
ția de centru-stînga.

• DUPĂ APROAPE două 
săptămini de negocieri dificile, 
reprezentanții statelor membre 
ale Organizației țărilor expor
tatoare de petrol (O.P.E.C.) și cei 
ai companiilor petroliere occi
dentale au ajuns joi seara la un 
acord cu privire Ia creșterea cu 
8,49 la sută a prețului petrolului 
brut, pentru a compensa astfel 
pierderile înregistrate de țările 
producătoare ca urmare a deva
lorizării dolarului S.U.A.

• DUPĂ CUM informează a- 
gențiile M.E.N., Algerie Press 
Service și France Presse, la 
Beirut au avut loc, în cursul 
nopții de miercuri spre joi, mai 
multe explozii care au produs 
daune materiale clădirilor am
basadei algeriene din capitala 
libaneză și ziarului „El Mohar- 
rer". Joi dimineața, premierul 
libanez, Saeb Salam, a vizitat 
locurile în care s-au produs ex
ploziile, exprimind regretele sale 
pentru aceste incidente.

»•••••••

C
limatul alegerilor preziden
țiale din noiembrie începe să 
se încălzească. Chiar numă
rul candidaților la învestitu
ra partidelor republican (3) 
și democrat (8) ar fi de ajuns 

pentru a ridica temperatura pre-electora- 
lă. De la republicani și-au anunțat candi
datura Richard Nixon (fără emoții prea 
mari — s-ar putea spune — in cursa pen
tru președinție), Paul McCloskey din Ca
lifornia (membru al aripei de stingă re
publicane) și John Ashbrook din Ohio 
(mult la dreapta partidului). De la demo- 
crați, Edmund Muskie din Maine are mul
te șanse de a obține investitura democra
tă ; Hubert Humphrey are deja reasigurat 
sprijinul foștilor săi partizani din 1968 ; 
John Lindsay, primarul New York-ului. de 
cîteva luni democrat, are o atracție asupra 
alegătorilor care o egalează poate pe cea 
a lui Edward Kennedy ; George McGo
vern, „liberalul", dispune de multe simpatii 
în rîndul tinerilor și negrilor ; Eugene Mc 
Carthy nu se găsește de data aceasta prin
tre democrații favoriți la învestitură ; Shir
ley Chisholm, congresmană neagră, ar pu
tea atrage multe voturi ale negrilor ; 
Scoop Jackson, democrat de centru- 
dreapta din Washington, ambițios, este 
însă puțin cunoscut; același George Wal
lace, exponentul forțelor celor mal de 
dreapta din S.U.A., închide deocamdată 
lista. Edward Kennedy, constant printre 
cei care ar dispune de multe voturi, re
fuză să concureze pentru învestitură, a- 
menințat încă de umbra de la Chappaquid- 
dick, dar în așteptarea unui moment 
prielnic. Exprimind această părere, larg 
împărtășită, caricaturistul revistei „NEWS
WEEK" îi înfățișa pe ceilalți candidați în 
crosul alegerilor și pe Kennedy venind 
din spate pe „rotile" în plină viteză.

Pînă acum candidații au apărut la tele
viziune cu familiile și colaboratorii apro- 
piați, și-au completat statele majore bă- 
tîndu-se pentru conducătorii de campanii 
electorale cei mai experimentați. Muskie 
i „l-a suflat“ pe Robert Shrum lui Lindsay 
pentru a-i scrie discursurile, și-a mărit 
personalul de la 20 la 70, cu consultanți 
bine cunoscuți din campaniile anterioare 
ale lui Kennedy și McCarthy : Clark Clif
ford, Cyrus Vance ; Jeff Greenfield, fost

„scrib" al lui Robert Kennedy îi scrie 
discursurile lui Lindsay. Humphrey dis
pune în persoana lui Jack Chestnut de un 
manager dibace care i-a asigurat realege
rea ca senator în 1970.

Terenul confruntărilor pre-electorale îl 
vor constitui de data aceasta un număr 
record de state : 24. Primele vor fi insă 
decisive. La 7 martie în New Hampshire, 
Muskie are multe voturi asigurate. Peste o 
săptămină în Florida, Muskie, cu șanse 
puternice, îl va concura pe Wallace care 
a căpătat întotdeauna multe voturi în a-

S. Ü. A.

Cursa pentru
învestitură

cest stat. Humphrey va încerca „să-J o- 
prească" pe Muskie în celelalte alegeri 
preliminare. Dacă pînă la 4 aprilie în 
Wisconsin, Lindsay nu va dovedi că este 
„un favorit“ va trebui poate să uite 
anul 1972, iar Humphrey își va cunoaște 
definitiv șansele după alegerile din Cali
fornia în iunie. Dacă Muskie cîștigă în 5 
din primele 7 state, investitura sa va fi 
aproape ca și asigurată pînă la 1 mai. De 
altfel, într-un sondaj întreprins în S.U.A. 
de compania de televiziune C.B.S. rezul
tă că 1199 din cei 3.016 delegați la Conven
ția națională a partidului democrat se pro
nunță în favoarea acordării învestiturii 
senatorului Edmund Muskie. Democrații 
încearcă din răsputeri să recupereze pozi
ții pierdute în statele California, Illinois 
și Ohio care și-au dat voturile în 1968 pre
ședintelui Nixon. Pe de altă parte, repu
blicanii marșează în Texas, Pennsylvania 
și chiar New York, state unde democrații

sînt fortificați, pentru a le smulge mai 
multe voturi.

Democrații și suporterii lor au relansat 
fonduri uriașe în campaniile care vor 
avea loc în aceste state. Muskie, de exem
plu, a parcurs 100.000 de mile în 33 de 
state pentru a aduna sprijin material și 
politic. Statul său major a trimis o jumă
tate de milion de scrisori democraților 
cerîndu-le bani ; organizațiile pro-Muskie 
înființate în cele 33 de state sînt în curs 
să strîngă între 8—12 milioane dolari ne
cesari pentru campaniile sale, înaintea 
Convenției partidului democrat. In cazul 
în care Muskie va primi investitura, de
mocrații vor pompa alte fonduri.

Pe plan extern, „prima și cea mai im
portantă problemă a S.U.A. — declara 
recent într-un discurs rostit la Clubul 
presei din Washington Edward Kennedy — 
este în prezent războiul din Vietnam". 
Politica administrației în Peninsula indo- 
chineză este supusă unui rechizitoriu se
ver. Personalități politice de diferite 
nuanțe cer cu insistență fixarea unui ter
men pentru retragerea totală a trupelor 
americane.

Strategii republicani au stabilit deja 
prioritățile problemelor de politică internă 
care preocupă electoratul și cărora le vor 
fi dedicate cuvîntările președintelui Nixon : 
1. economia și dificultățile ei ; 2. desegre- 
garea școlilor și 3. criminalitatea în orașe. 
Aceiași strategi au sugerat concentrarea 
administrației republicane asupra proble
melor externe în primele șase luni ale 
anului și asupra celor interne în a doua 
parte a intervalului care precede alegeri
le prezidențiale din noiembrie. De strate
gia aceasta și de impresia pe care ea și 
rezultatele sale le au asupra electoratului 
american depinde în ultimă instanță succe
sul republicanilor în confruntarea cu de
mocrații. Demn de reținut este și faptul 
că anul acesta 25 de milioane de alegă
tori între 18 și 24 de ani vor avea un cu- 
vînt greu de spus și că în strategia ambe
lor partide problemele tineretului vor ocu
pa un spațiu mult mai mare decît cu oca
zia alegerilor precedente.

DOINA TOPOR

TURA LUI CAMALETTO), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

ABEL FRATELE TĂU : rulează 
la Central (orele 10; 12,30; 15;
17,30; 20).

DECOLAREA : rulează la Lumi
na (orele 9—19 în continuare) ; 
viitorul (orele 16; 18; 20).CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 

rulează la Excelslor (orele
9; 11,15-, 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 
18,15: 20 30).

MIRII ANULUI n : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30: 21), București (orele 9; 11,15; 
13,30; 16,30: 18,45: 21), Favorit (o-
rele 9,15. 11,30: 13.45; 16; 18 15;
20,30), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16' 18,30; 20,45).

LOVE STORY : rulează la Pa
tria (orele 9; 11,30; 14; 16,30; 19;
21,15), Luceafărul (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18.30; 21), Capitol (orele 
9,15; 11,30. H; 16,15; 18.30; 20 Gala 
filmului polonez : ABEL FRATE
LE TĂU ; VARȘOVIA IN PIC

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Festival (orele 9; 
11,15; 12.30; 16; 18,30; 21), Feroviar 
(orele “: 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45), Grivlța
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

OLIVEP : rulează la Arta (orele 
15,30; 19). Doina (orele 11,30; 16;
19.30) .

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează 
la Timpuri Noi (orele 9—18,30 In

Anwar Sadat 
l-a primit 

pe secretarul 
C.C. al O.T.S.A.

SPRE ORGANIZAREA 
UNUI CONGRES AL 

STUDENȚILOR LA CAIRO

După cum anunță agenția 
M.E.N. președintele Republi
cii Arabe Egipt, Anwar Sa- 
dat, l-a primit pe Ahmed Ka- 
mel, secretar aj Comitetului 
Central al Organizației Tine
retului Socialist Arab, și a 
avut cu acesta o convorbire. 
Potrivit informațiilor difuzate 
de agențiile Associated Press, 
Reuter și France Presse, care 
reiau știri transmise de agen
ția M.E.N., Sayed Marei, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Uniunii Socialiste 
Arabe, a avut, la Cairo, la 18 
și 19 ianuarie, întrevederi cu 
un grup de 14 reprezentanți 
ai organizațiilor studențești 
din instituțiile de învățămînt 
superior din Cairo. Sursele 
menționate relevă că în cadrul 
convorbirii s-a convenit asu
pra organizării cît mai curind 
posibil a unui Congres al stu
denților, în cadrul căruia vor 
fi examinate o serie de pro
bleme care preocupă studen
ții din Republica Arabă E- 
gipt. „Congresul studenților, 
transmit agențiile A.P. și 
France Presse, reluînd știrile 
difuzate de M.E.N., va avea 
loo la Universitatea din Cairo 
și se va desfășura în prezen
ța președintelui Anwar Sa- 
dat, și a altor lideri egipteni“.

în Chile 
va fi format 

un nou guvern
Joi seara, membrii guvernului 

chilian și-au prezentat demisiile 
pentru a da posibilitate șefului 
statului să restructureze cabine
tul — informează agenția Prensa 
Latina.

Ministrul chilian de interne, 
Alejandro Rios Valdivia, a anun
țat că președintele Allende a ac
ceptat demisiile prezentate, ce- 
rînd membrilor guvernului să ră- 
mînă în funcție pînă va termina 
consultările cu conducătorii par
tidelor care fac parte din Fron
tul Unității Populare în vederea 
formării unui nou cabinet.

Noul cabinet
belgian

Premierul desemnat al 
Belgiei, Gaston Eyskens, a 
alcătuit joi noul cabinet, pu- 
nîndu-se astfel capăt unei cri
ze politice care a durat 75 de 
zile. Noul guvern este tot o 
coaliție între social-creștini și 
socialiști, partide care au reu
șit să-și mențină pozițiile ma
joritare în parlament după 
scrutinul din toamnă. El va cu
prinde 19 miniștri (față de 21 
în cel precedent) și zece secre
tari de stat — formulă apărută 
în urma revizuirii, de anul tre
cut, a constituției belgiene. Ac
tualul guvern Eyskens a fost 
format în urma unor negocieri 
maraton, începute la scurt timp 
după alegerile generale antici
pate, desfășurate la F noiem
brie trecut.

întrevedere 
Gh. Cioară — 
V. A. Kirillin

La 20 Ianuarie, la Moscova a 
avut loc o întrevedere între 
Gheorghe Cioară, președintele 
Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie al Repu
blicii Socialiste România, și 
V. A. Kirillin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Știință și Tehnică al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Au fost examinate u- 
nele probleme ale colaborării 
științifice și tehnice, care pre
zintă interes pentru dezvol
tarea economiei, științei și 
tehnicii din cele două țări.

întrevederea s-a desfășurat 
într-un spirit de prietenie și 
deplină înțelegere reciprocă.

• MINISTRUL culturii al 
Uniunii Sovietice, Ekaterina 
Furțeva, care a participat la 
inaugurarea, Ia Washington, a 
expoziției „Creația populară a 
republicilor U.R.S.S.“, și-a în
cheiat vizita în S.U.A, plecînd 
spre patrie.

continuare)* 20,15 — PROGRAM 
DE DOCUMENTARE.

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

SORGUL ROȘU s rulează la 
Lira (orele 15,30, 18; 20,15).

ANA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
16; 19).

DUEL STRANIU : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Tomls (o- 
rele 9, 11,45: 14,30; 17,15; 20), Bu- 
cegl (orele 15,301 18; 20,30). ,

PĂDUREA DE MESTECENI : 
rulează la Unirea (orele 16; 18; 20).

MARELE, PREMIU î rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 19).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează ' la Glu- 
leștl (orele 15,30; 19), Miorița (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

NICI UN OM PENTRU CAMP 
DETRICK : rulează la Munca (o- 
rele 16; 18; 20).

MIHAII SȚROGOFF : rulează 
la Pacea (orele 15,45; 18; 20), Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

GARA BIELORUSĂ î rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Progresul (orele 15,30; 19).

SĂ CUMPĂRĂM O MAȘINĂ 
DE POMPIERI : rulează la Crîn- 
gașl (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI ; rulează la Aurora (orele 
9,30; 12,30: 16; 19,30).

CASTANELE SINT BUNE : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

STEAUA DE TINICHEA : rulea
ză la Moșilor (orele 15,30: 17,45; 
20).

PĂCATUL DRAGOSTEI : rulea
ză la Vitan (orele 15 30: 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS: ru
lează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

Opera Româna : LAKME — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICĂ 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 
20; (Sala Studio) : SA NU-ȚI 
FACI PRĂVĂLIE CU SCARA — 
ora 20; Teatrul ,C. I. Nottara“ 
(Sala Magheru) : BUNĂ SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul de Comedie : DISPARI
ȚIA LUI GALY GAY — ora 20;

TINERETUL LUMII

FRANTA

Șomajul... cu diplomă
Intr-unui din ultimele sale numere, cunoscutul 

cotidian francez „LE MONDE" dedică o pagină 
întreagă fenomenului șomajului în rîndul tine
rilor absolvenți ai institutelor de învățămînt 
superior din Franța. Reproducem unele extrase.

„Numărul tinerilor llioențiațl francezi însoriși în listele 
Agenției naționale pentru plasarea cadrelor a crescut într-un 
ritm spectaculos in ultimele luni ale anului trecut : de la 
600 in octombrie, la 1 450 in noiembrie și la 1 750 în de
cembrie. De asemenea, Asociația pentru recrutarea cadrelor 
(A.P.E.C.) a înregistrat, anul trecut, o Importantă creștere 
a cererilor de slujbe, în așa fel îneît, dacă în primul trimestru 
numărul tinerilor licențiați solicitanți era de 193, în ultimul 
trimestru acest număr se ridica la 600.

Firește, aceste cifre nu reflectă în întregime realitatea, 
Întrucât numeroși absolvenți fără slujbe nu sint înregistrați 
la aceste agenții — unii avind convingerea că ele nu le pot 
oferi slujbe corespunzătoare, iar alții considerînd că este 
umilitor să recurgă la serviciile lor.

Analiza cifrelor oficiale în acest domeniu relevă un alt 
element îngrijorător : marasmul actual afectează atît pe 
absolvenții facultăților tehnice, cit și pe cei al facultăților 
de litere, științe juridice etc. La 1 noiembrie 1971, din 1 454 
tineri absolvenți înscriși la Agenția națională pentru pla
sarea cadrelor, 630 erau literați, juriști sau economiști, Iar 
824 absolvenți al facultăților tehnice.

Lipsa posturilor corespunzătoare pregătirii provoacă situații 
cu totul anormale. După cum informează agenția națională 
pentru plasarea oadrelor, cele mai mari dificultăți le întâm
pină absolvenții facultăților de chimie, titularii unor diplome 
de ingineri-electrotehnicieni sau electroniști — deși nici 
licențiați! în științe economice sau juridice nu se descurcă 
mai bine.

Greutățile de care se lovesc noii absolvenți ai instituitelor 
de învățămînt superior îșl găsesc explicația, în primul rfnd, 
în actuala conjunctură, deosebit de rea, in majoritatea sectoa
relor. Căci, atunci cind o firmă se află în dificultate — sau 
dnd se teme de Izbucnirea unei crize — ea reduce sau sus
pendă cu totul recrutarea cadrelor. Astfel, compania I.B.M. 
a încetat angajarea llcențiaților începînd din martie 1971. Un 
mare număr de întreprinderi importante au sistat, de ase
menea, angajarea unor noi cadre, întrucît trebuiau să 
„digereze“ urmările fuziunilor survenite in 1970 și 1971.

In contextul unei conjuncturi atît de defavorabile, în luna 
septembrie a anului trecut, proaspeții absolvenți au trebuit 
să înfrunte concurența a circa 10 000 de cadre mal vechi, 
aflate în căutare de slujbe de mal mult timp. Pentru noii 
absolvenți, lupta cu acești oameni experimentați, cu serioase 
probleme familiale și personale, a fost deosebit de dură.

Fenomenul nu este propriu numai Franței : diverse studii 
publicate recent in Europa occidentală și în Statele Unite 
relevă o creștere continuă a șomajului în rîndul absolvenților 
institutelor de învățămînt superior. Pe de altă parte, un 
număr tot mai mare de absolvenți se găsesc înttr-o situație 
care nu diferă prea mult de șomajul propriu-zis, întrucît 
slujbele pe care le dețin nu sint corespunzătoare calificării 
lor. Potrivit revistei „Internațional Student Press Service“, 
publicată în Italia de către Institutul pentru cooperare uni
versitară, din 944 de medici, absolvenți ai Universității 
Wisoonsin (S.U.A.), aproximativ 800 nu au găsit slujbe co
respunzătoare calificării lor, trebuind să accepte posturi de 
funcționari de bancă sau ai companiilor de asigurare, comis 
voiajori, telefonlști.

Această situație riscă să se agraveze șl mai mult în 1972“.

GUATEMALA

2860000 de analfabeti
Tntr-o expunere făcută în 

fafa parlamentului, ministrul 
guatemalez al instrucțiunii 
publice releva că în cursul 
anului școlar precedent, în 
„republica bananelor" au 
fost alfabetizate circa 40.000 
de persoane. Ce reprezintă 
această cifră se poate con
stata din faptul că potrivit 
statisticilor oficiale, în mo
mentul de față numărul 
analfabeților se ridică în 
Guatemala la 2 860 000 (la 
o populație de 4 300 000 de 
locuitori). Un calcul procen
tual apare de prisos. Numă
rul guatemalezilor alfabeti
zați în ultimul an școlar este 
infim, în sensul cel mai 
exact al cuvîntului. Analfa
betismul constituie, alături 
de șomaj și subnutriție, una 
din plăgile cele mai răspîn- 
dite în Guatemala. Pare 
curios faptul că numărul ab
solut al analfabeți-lor în loc 
să scadă, manifestă de la 
an la an o tendință de creș
tere. La recensămîntul popu
lației desfășurat în 1940 au 
fost înregistrați 1 400 000 de 
analfabeți. în 1950 cifra era 
de aproape 2 000 000 pen
tru ca în 1970 să ajungă la 
aproape 3 000 000. Analizînd 
acest fenomen, ministrul 
guatemalez aprecia în ex
punerea amintită făcută în 
fața parlamentului că situa
ția deplorabilă în domeniul 
științei de carte trebuie ex
plicată , prin „împrejurările 
economico-sociaile din, cen
trele urbane unde nu se 
cere decît în mică măsură 
mîna de lucru cu o califica
re serioasă“ și prin „actua
lul sistem semifeudal de la 
sate care nu e interesat 
în cultivarea muncitorului 
agricol".

Guvernul guatemalez a 
anunțat, în ultimul timp, o 
serie de măsuri în vederea 
alfabetizării. Rezultatele au 
fost, însă, cu totul inferioare 
celor prevăzute în diferitele 
proiecte. La conferința mi
niștrilor învățămîntului din 
țările Americii Latine desfă
șurată la Punta del Este, re
prezentantul Guatemalei re
leva că în perioada 1960—

1970, numai circa 30 la sută 
din copiii înscriși în școlile 
elementare au terminat cele 
patru clase obligatorii și, 
din aceștia, numai cinci la 
sută au frecventat învăță- 
mîntul mediu sau liceal. Pre- 
zentînd aceste date, minis
trul guatemalez explica si
tuația prin „motive de ordin 
material- în special necesi
tatea multor părinți de a-și 
obliga copiii să contribuie 
la întreținerea familiilor".

Ceea ce autoritățile gua
temaleze preferă, însă, să 
lase în umbra tăcerii sau, 
în orice caz, să treacă pe 
un plan secundar atunci cînd 
analizează public plaga 
analfabetismului, este insu
ficiența mijloacelor materia
le destinate școlii. Conform 
datelor disponibile avansa
te de presa din Guatemala 
City, numărul cadrelor di
dactice din rețeaua învăță
mîntului elementar nu aco
peră decît cel mult o treime 
din necesarul normal la 
populația de vîrstă școlară 
respectivă. Statisticile sem
nalează, totodată, că nouă 
zecimi din școli sînt găzdui
te actualmente în clădiri cu 
altă destinație inițială. O 
anchetă a scos la iveală că 
din 660 de localuri de școa
lă numai 81 puteau fi con
siderate proprii și în condi- 
țiuni normale de salubrita
te pentru a adăposti cursuri 
școlare. De fapt, ceea ce 
autoritățile evită să spu
nă deschis, este că foar
te mulți copii sînt lip
siți de posibilitatea de 
a se apleca asupra abe
cedarelor, pur și simplu pen
tru că nu găsesc școli și 
învățători. Tn aceste împre
jurări nu e de mirare că în 
Guatemala se fac auzite 
numeroase voci care repro
șează autorităților că alocă 
42 la sută din bugetul sta
tului pentru poliție și arma
tă în vreme ce alocațiile 
destinate școlilor nu repre
zintă decît circa cinci Ia sută 
din același buget.

P. N.

Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (Schitu Măgureanu) : 
ZIARIȘTII — ora 20; (Sala Stu
dio) : DOMNIȘOARA DE BELLE- 
ISLE — ora 20; Teatrul „C. Tă- 
nase” (Sala Savoy) : BIMBIRICA 
— ora 19,30; (Cal. Victoriei) : 
GROAPA — ora 19,30; Teatrul 
Mic : ZADARNICE JOCURI DE 
IUBIRE — ora 19,30; Teatrul 
Giulești : OMUL CARE A VĂZUT 
MOARTEA — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : FETELE DI-
DINEI — ora 19,30; Teatrul Țăn
dărică (Cal. Victoriei) : NINIGRA 
ȘI ALIGRU — ora 17; (Str. Aca
demiei) : CARTEA CU APOLO- 
DOR — ora 17; Studioul „Casan- 
dra” al I.A.T.C. : ȘEFUL SECTO
RULUI SUFLETE — ora 20; An
samblul „Rapsodia Română” : 
MUGUREL DE ClNTEC ROMA
NESC — ora 19.30; Circul Globus: 
’72 CIRC ’72 — ora 19,30; A.R.I.A. 
(La Sala Palatului) : ALBĂ CA 
ZĂPADA ȘI CEI 7... INVADA-

TORI — ora 18; Teatrul „Ion 
Creangă” : N-A FOST IN ZADAR 
— ora 9,30; ELECTRA — ora 19,30.

16,00—17,00 Teleșcoală. Preludii 
la Hora Unirii — Legături spiri
tuale între Țările Române de-a 
lungul timpului. Elemente de ana
liză (I). Mulțimile numerelor N, 
Z. Q. 18,00 Căminul. 18,50 Zilele 
folclorului bihorean. 19,10 Trage
rea loto. 19,20 1001 de seri — A- 
venturile celor doi căței. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 Cro
nică politică internă de Eugen 
Mândrie. 20,15 Film artistic : In
credibilul I-Ilamida — o producție 
a Studiourilor sovietice despre 
viața lui Maxim Gorki. 21,50 Ca
dran internațional. 22,35 Farmecul 
operetei. 22,50 Telejurnalul de 
noapte.
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