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PATRIEI ȘI POPORULUI 
DĂRUIM MUNCA NOASTRĂ:

ÎNZECINDU-ȘI EFORTURILE PEN

TRUNDE CIT MAI ADlNC ÎN TAI

NELE CUNOAȘTERII, TINERETUL SE

VA PUTEA ACHITA ÎN BUNE CON

DIȚII DE ÎNDATORIRILE TOT MAI

MARI PE CARE LE RIDICĂ CONDU

CEREA ÎNTREGII VIEȚI SOCIALE,

NOASTRE SOCIALISTE, PROGRE

SUL GENERAL AL SOCIETĂȚII

TRU A ÎNVĂȚA, PENTRU A PA

DEZVOLTAREA PRODUCȚIEI, ȘTI- 

INȚEI Șl TEHNICII, A CULTURII

Transferăm adeseori anotimpurilor, în 
trecerea lor inexorabilă, propriile noa- 
tre simboluri. De peste 80 de ani, in con
știința lumii muncitoare venirea primăverii 

se indentifică cu ziua de 1 Mai. Sîrguincioa- 
sele acumulări ale miezurilor pămîntului, tai
nicele și neabătutele asocieri de biologii în
noitoare, prefacerile tăcute și continui care par 
să mărturisească sensul unui efort trainic, si
gur pe sine și îndrăzneț, s-au întîlnit în meta- 
forma expresivă a sărbătorii care elogiază 
munca și pe cei ce muncesc de pretutindeni.

Dintr-un asemenea punct de vedere pri
măvara 1972 își afla, pe meleagurile româ
nești semnificații și dimensiuni aparte în 
perspectiva evenimentelor, trăite pină acum 
dar mai cu seamă a acelora către care abia 
ns îndreptăm. A fost convocată, pentru a 
doua jumătate a lunii iulie, Conferința Na
țională a Partidului Comunist Român. Ea 
și-a propus să dezbată modul în care se în
făptuiesc Hotărîrile Congresului al X-lea al 
Partidului precum și noi măsuri de perfec
ționare în continuare a conducerii și plani
ficării activității economico-sociale, de dez
voltare a democrației socialiste. Entuziasmul 
angajării noastre plenare ia înfăptuirea obi
ectivelor actualului plan cincinal, de depăși
re a lor Ia chemarea pe care ne-o adresează 
partidul de a munci cu mai multă eficiență, 
de a isca noi frumuseți, la Hotărîrea adopta
tă în plenara C.C. al P.C.R. din aprilie a.c. 
de a pregăti temeinic și din vreme cadre ca
pabile să folosească cele mai perfecționate 
sisteme de conducere a economici naționale, 
de' a ne înscrie prin felul în care mînuim 
uneltele lumii moderne și ne raportăm la 
imperativele morale ale civilizației socialis
te în rîndul națiunilor cu vecbi tradiții in
dustriale, a fost dovedit odată mai mult de 
competiția hărniciei desfășurată anul trecut 
Multe din colectivele participante la întrece
re au fost distinse, ca semn al prețuirii pe 
care partidul o acordă clasei muncitoare, e- 
forturilor întregului nostru popor cu „Ordinul 
Muncii**.

Semnificația acestui 1 Mai este amplificată, 
însă și de rememorarea unor împrejurări 
Istorice. Primăvara de acum un deceniu mar
ca prin încheierea cooperativizării victoria 
definitivă a socialismului în orașele și satele 
românești. Deceniul care a urmat a fost un 
deceniu al rodniciei, al multiplelor argumen
te dovedind cu fiecare an justețea liniei par
tidului în construcția economică, a înțelep
ciunii programului său care definise cu cla
ritate singura cale posibilă a desființării pri
mitivismului rural, a apropierii treptate a 
satului de oraș prin transformări profunde 
și neabătute, prin schimbarea fundamentală 
a mentalității oamenilor.

$i pentru că de 1 Mai evocăm recunoaște
rea meritelor dobîndite prin muncă, prin 
împlinirea datoriilor politice și sociale față 
de popor și față de patrie, ne stîrnește un 
sentiment de justificată mindrie și de nețăr- 
muită încredere în viitor faptul că această 
primăvară a așezat pe drapelul organizației 
noastre revoluționare cu prilejul aniversării 
unei jumătăți de secol de la înființarea ei 
de către Partidul Comunist Român cea mai 
înaltă distincție a țării : Ordinul „Victoria 
Socialismului**.

Antrenat, astfel, într-o vastă operă de 
transformare revoluționară a societății, de 
realizare a celor mai înaintate idealuri și 
aspirații umane, tineretul din România edu
cat de partid își manifestă, în același timp, 
solidaritatea cu lupta pentru libertate și drep
tate a tinerilor de pretutindeni, cu . marile 
bătălii purtate împotriva opresiunii imperi
aliste. a colonialismului și neocolonialismu- 
lui manifestîndu-se activ pentru destindere 
și colaborare între popoarele lumii. Aceste 
sentimente ale sale, întărite cu fapte și ac
țiuni proprii, îsi extrag seva din politica in- 
ternaționalistă de înaltă principialitate a par
tidului nostru. Recenta vizită în Africa a 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU menită 
să dezvolte relațiile de prietenie și colabo
rare multilaterală cu popoarele din această 
parte a lumii a reprezentat, așa cum apreciau 
și documentele plenarei din aprilie, o ma
nifestare fără precedent a politicii externe a 
partidului și statului de solidaritate cu țările 
care au scuturat jugul colonial, cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate popoarele 
angajate în lupta pentru apărarea și conso
lidarea independenței, pentru progres și pa
ce în lume.

Sărbătoarea lui 1 Mai in perspectiva fes
tivă a căreia vom celebra la 2 Mai „ZIUA 
TINERETULUI" reprezintă pentru între
gul nostru popor, pentru tineretul patriei 
socialiste, prilejuri minunate de afirmare a 
unității noastre, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități în jurul partidului, a 
conducerii sale, în frunte cu cel mai iubit și 
mai respectat fiu al poporului nostru, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU. de amplifica
re a hotaririi care ne animă, aceea de a în
făptui neprecupețit programul înțelept al 
partidului de înflorire economică și socială a 
României, de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

Viitor comunist de aur România are, 
Să lucrăm cu toții la a ei înălțare!

Desen de ȘT. COCIOABA

A. I. ZĂINESCU

TINERI
C-un trandafir punctînd carul în svelte 
Linii, cu soare de la butonieră, crud. 
Tineri cu-atletici mușchi, viu tresărind ca delte 
De lumini, voi sînteți culorile de boltă. 
Destinul plinelor corăbii ce se-aud ;

In steagul mîinii alb ce se dezvoltă 
E frăgezimea pusă de unelte,
Și-i sănătatea pietrelor în umeri, pură. 
Sclipirea zimbetului, lamă de ofel pe guri,

Suprema, nesfîrțita aventură 
A dragostei în tot ce se respiră pur. .

Legași de-o presimtire-n sentimente 
Cum de catarge marea, într-un port, 
Suspensie de puncte-adolescente
Si orizontul sud sînteți, și est. 
Și sud și est și vest și nord.
Ca-ntr-o olimpiadă-a lung văzutei zile 
Coloanele de ani care transpar 
Lumina ce sorbind-o prin pupile 
Ne-absoarbe și-ntregește, statuar.
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VIITORUL NOSTRU,
VIITORUL SOCIALISMULUI

însuflefitor bilanț de Mai
• IAȘI

Vești de ultimă oră, cifre în» 
deosebi dar cifre grăitoare ca 
niște inscripții* despre felul în 
care oamenii muncii din jude
țele Moldovei au înțeles să în- 
tîmpine armindenul, despre hăr
nicia, priceperea și puterea dă
ruirii se așează acum, în mo
mentele de sărbătoare a solida
rității internaționale într-un 
uriaș convoi, subliniind sensu
rile contemporane ale Interna
ționalei. La Bicaz, 1 Mai e în
tâmpinat cu circa 7.000 tone ci
ment peste plai}. Cantitate vi- j 
zibilă în muntele de ciment. ’ 
frate cu dimensiunile Ceahlău- j 
lui pe care l-a produs în isto- | 
ria ei fabrica abia zărită la con- ■ 
fluența Bistriței și Bicazului. La ! 
Roman 600 tone țevi, o arteră 
de oțel uriașă născută peste 
ceea ce a fost prevăzut. La 
Roznov 600 tone îngrășăminte 
cu azot activ. La Săvinești 172 
ta.ne fire și fibre sintetice O 
horbotă uriașă pusă pe obra- 1

zul frumos al județului Neamț 
și al locuitorilor săi cu ocazia 
sărbătorii. Tot la Neamț lumina 
electrică pătrunsă în sate, dînd 
senzația unei adevărate revăr
sări în satele cele mai ascunse. 
Așa s-a întîmplat la Cernei, 
Vlădnicele, Ghidion, Veja, Ar- 
mășoaia. Cifrele de ultimă oră 
sînt la înălțimea metaforelor 
poeților săi, o demonstrație pe 
căile destinului nostru socialist, 
pe căile viitorului.

ION CHIRIAC

• GALAȚI
La șantierul naval din Galați, 

fiecare nouă navă lansată la 
apă prilejuiește o adevărată 
sărbătoare. La sărbătoarea zilei 
oamenilor muncii care e și pro
pria lor sărbătoare, constructo
rii navali gălățeni au ținut să-și 
semneze și anul acesta un sem
nificativ preludiu : lansarea la 
apă a unui cagou de 4 500 tone 
D W. cu 30 de zile mai de
vreme.

— Acest avans, ne spune A- 
saftei Ră/van locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C. con

stituie și an mare succes al ti
nerilor constructori navali care 
au muncit cu deosebită dărui
re zile și nopți la rînd pentru 
a lua-o înaintea timpului.

Dintre tineri nu putem reți
ne prea multe nume, deși în
tr-o imagine simbolică ar tre
bui să ne închipuim pe toți sus- 
ținînd aceasta nouă navă cu bra
țele lor vînjoase. ridicate în aer.

Iar din inițiativa organiza
ției U.T.C. de aîci destul de nu
meroasă și semnificativă, amin
tim pe cea care s-a constituit 
într-o recentă duminică de 
muncă patriotică la care au_ fost 
mobilizați mai multe brigăzi 
de tineri sudori și constructori 
navali pentru a lucra la o navă 
acum lansată de cîteva ore la 
apă. Ne place însă să subliniem 
încă o dată că toți tinerii con
structori de nave din Galați 
sînt semnatari ai acestui fru
mos preludiu la marea sărbă
toare a oamenilor muncii.

ION CHIRIC

• HUNEDOARA
Aflîndu-ne ieri după amiază 

pe platforma oțelâriei Siemens 
Martin nr. 2 de la Hunedoara,

am găsit schimbul condus da 
tînărul inginer Gheorghe Răv- 
dan, angrenat în activități fe
brile. La fiecare din cele 8 cup
toare de cîte 400 tone, topito
rii dădeau bătălia pentru redu
cerea duratei de elaborare a 
șarjelor, dorind să întâmpine și 
în acest an ziua de 1 Mai cu 
realizări pe măsura prestigiu
lui cîștigat. Eforturile depuse 
nu au fost zadarnice. După cî
teva ore de la intrarea. în 
schimb, muncitorii conduși de 
utecistul Răvdan au evacuat a 
zecea mia tonă de oțel elabo
rată peste plan Ia oțelăriile hu- 
nedorene de la începutul anu
lui. Momentul a prilejuit o vie 
satisfacție. „Schimbul tineretu
lui*4 cum e denumit el în com
binat s-a angajat să adauge a- 
cestei cifre cîteva sute de tone. 
Dînd peste plan 10.000 tone de 
oțel siderurgiștii hunedoreni 
și-au onorat jumătate de anga
jament anual, existînd premize 
ca acesta să fie substanțial de- i 
pășit, așa cum s-a întîmplat în j 
fiecare din ultimii ani.

AL. BALGRADEAN 1

• RÎMNICU VÎLCEA
Pe șantierul viitoarei salbe 

de lumină de pe Olt patosul 
muncii a înregistrat în perioa
da premergătoare Zilei de 1 
Mai cote dintre cele mai înal
te. Ca urmare a eforturilor de
puse de colectivele de muncă 
de aici planul de producție pa 
primele patru luni a fost reali
zat în proporție de 126 la sută 
concomitent cu depășirea' pro
ductivității muncii cu peste 2.4 
la sută. Aceste frumoase re
zultate se concretizează în 88 100 
m.c. excavații și 72 800 m.c. 
umpluturi peste plan.

La Rm. Vîlcea fundațiile ba
rajului și culeea malului drept 
au fost terminate cu trei luni 
mai devreme. Sînt atacate lu
crările de montaj la cele două 
turbine. Pe șantierul Hidrocen
tralei de la Govora lucrările au 
ajuns într-un stadiu avansat. 
Iată doar cîteva din realizările 
remarcabile cu care se prezin
tă, la sărbătoarea muncii, con
structorii viitoarelor cetăți vîl- 
cene ale luminii.

DORU MOȚOC

CITITORILOR ZIA
RULUI, TUTUROR TINE
RILOR, calde felicitări 
cu prilejul Zilei de 1 Mai 

și a Zilei tineretului, 
urarea de noi și impor
tante succese in muncă 
și învăfătură, în efortul 
dăruit cu abnegație, 
alături de întregul 
popor, pentru înfăptu
irea programului parti
dului, pentru înflorirea 
patriei socialiste
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ZECE ANI DE LA ÎNCHEIEREA COOPERATIVIZĂRII AGRICULTURII
Se împlinesc în aceasta pri

măvară zece ani de la încheierea 
cooperativizării agriculturii. în 
înfăptuirea revoluției socialiste 
în îtomânia, primăvara anului 
1962 se înscrie ca un moment de 
importanță istorică pentru evo
luția satuiui românesc, a între
gii noastre șpcietăți. Se încheia 
in acel moment un lung proces, 
conceput și condus de Partidul 
Comunist Român, de atragere 
pe făgașul socialismului a celei 
mai numeroase părți a populați
ei țării — țărănimea; milioa
nele de gospodării țărănești, fă
râmițate și rudimentar utilate, 
incapabile să se adapteze și să 
valorifice marile cuceriri ale ști
inței și tehnicii agricole, se 
transformaseră în mari unități 
agricole socialiste, singurele în 
măsură să asigure valorificarea 
deplină a acestor cuceriri, să 
faciliteze progresul multilateral 
al agriculturii, atragerea satului 
romanesc pe orbita bunăstării și 
civilizației. Se punea astfel « 
pât, o dală pentru totdeauna, îi. 
delungatei domnii a proprietăț.. 
private la sate cu întregul cor
tegiu de consecințe pe care le-a 
determinat existența acesteia ; 
erau lichidate definitiv clasele 
exploatatoare ca și bazele eco
nomice ale exploatării ; în în
treaga economie au fost genera
lizate relațiile de producție so
cialiste, ceea ce a dus la crea
rea economiei socialiste unitare 
în România. Cooperativizarea 
deschidea larg agriculturii poar
ta viitoruui, trecîndu-1 pe țăra
nul român, cu întreaga lui exi
stență materială și spirituala, 
într-o nouă epocă istorică, epoca 
socialismului și comunismului. 
Cooperativa agricolă a devenit 
astfel temelia pe care se ridică 
astăzi întreaga ființă a satului 
românesc.

După cum se știe, transforma
rea socialistă a agriculturii — 
operă fundamentală a Partidu
lui Comunist Român — s-a în
făptuit treptat, pe măsura con
vingerii milioanelor de țărani 
de avantajele muncii în comun, 
de superioritatea organizării pro
ducției și a muncii pe baze noi, 
socialiste. Ea a necesitat o u- 
riașă muncă politică și organi
zatorică pe care Partidul Comu
nist Român a desfășurat-o în 
toată această perioadă, cu ab
negație și strălucire. Este meri
tul nepieritor al partidului nos
tru care în rezolvarea acestei 
complicate probleme — trans
formarea socialistă a agricultu
rii — poate cea mai complexă 
din cîte ridică revoluția socia
listă, a știut să aplice în . mod 
creator teoria marxist-leninistă 
la condițiile specifice ale Româ
niei, a dezvoltat-o îmbogățind-o 
cu noi elemente de excepțională 
însemnătate teoretică și practică. 
O atenție deosebită a acordat 
P.C.R. folosirii diferitelor forme 
de cooperare în producția agri
colă, ca trepte ale aceluiași pro
ces general, dar mai ales fun
damentării cooperativei agricole 
ca formă de bază pentru socia
lizarea satului românesc. Este 
cunoscut de acum ce însemnă
tate au avut pentru educarea 
țărănimii, pentru finalizarea a- 
cestui proces revoluționar ape
larea la formele simple de co
operare, la întovărășirile agri
cole prin școala cărora au tre
cut numai puțin de 1,8 milioane 
de familii țărănești. Pînâ la

Manifestări cultural -sportive
in zilele de 1 și 2 mai

Festivități. La Teatrul de vară 
din Sf. Gheorghe ; premierea cîști- 
gătorilor concursului „Ștafeta ge
nerațiilor" (2 mai) : la Clubul ti
neretului din Oradea : premierea 
câștigătorilor concursului „Partidul 
și tineretul" (2 mai).

Carnavalul tineretului. Munici
piul Arad (2 mai); orașul Sf. 
Gheorghe (1 mai); Slatina și Ca
racal — județul Olt (2 mai); Pia
tra Neamț și Tg. Neamț — jude
țul Neamț (2 mai); Sibiu, Mediaș, 
Cisnădie. și Ocna Sibiului — jude
țul Sibiu (2 mai); Baia Mare și 
Sighetul Marmației — județul Ma
ramureș (2 mai); Focșani, Panciu 
și Mărflșești — județul Vrancea (2 
mai); Jimbolia, Lugoj și Sînnico- 
laul Mare — județul Timiș (1 mal); 
Buzău, Rm. Sărat (1 mai); Con
stanța și Hlrșova (1 mal); Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (2 mai); 
Tr. Severin, Orșova șl Strehaia — 
județul Mehedinți (1 mal); Vaslui 
și Huși (1 mai); Tulcea și Măcin 
(2 mai); Alexandria, Tumu-Mă- 
gurele șl Roșiori — județul Te
leorman (2 mai); Ștrandul tinere
tului din Iași (1 mal); Pașcani 
(2 mai); în cele opt orașe din ju
dețul Suceava (1 mal).

Baluri ale tineretului. In orașele 
Llpova, Sebeș, Nădlag, Curtici și 
Pîncota — județul Arad (1 mai); 
Ia Negrești — județul Satu-Mare 
(2 mai). _ _

Spectacole culturale. La Tg. 
Neamț, spectacolul „La rampă 
amatori" (1 mai); la Satu-Mare — 
concertul de muzică ușoară „Me
ridiane" (1 mal); spectacol cultu
ral pe stadionul din Ploiești (2 
mai); concert de muzică de came
ră la Casa de cultură din Iași (î 
mai). 

/

Desen de G. BADEA Desen de Șt COCIOABĂ

urmă forma de proprietate, de 
organizare a producției și a 
muncii cea mai corespunzătoare 
caracterului noilor relații ale o- 
rîndurii noastre s-a dovedit co
operativa agricolă. Viabilitatea 
ei a fost confirmată de hotărî- 
rea cu care țărănimea din Româ
nia a îmbrățișat-o, de faptul că 
ea și-a dovedit capacitatea de a 
asigura dezvoltarea economică 
continuă a satului, creșterea per
manentă a bunăstării țărănimii, 
sporirea aportului agriculturii 
la progresul general al societății.

O importanță deosebită pentru 
transformarea socialistă a satu
lui l-a avut faptul că atragerea 
țărănimii pe calea cooperativi
zării a avut loc pe baza respec
tării neabătute a liberului con- 
simțămînt, pe măsura convinge
rii acestora că numai coopera

FORȚA 
AGRICULTURII 

COOPERATISTE
tiva agricolă asigură împlinirea 
năzuințelor lor de bunăstare și 
progres. Acest fapt, la care se 
adaugă marile eforturi financiare 
și materiale ale statului pentru 
dezvoltarea industriei în primul 
rînd, a bazei tehnico-materiale a 
agriculturii au făcut posibil ca 
aceste schimbări fundamentale 
în structura socială a satelor să 
nu fie însoțite de o scădere sau 
stagnare a producției agricole 
ci, dimpotrivă, au proiectat-o pe 
o linie mereu ascendentă.

Desigur, privită în perspecti
va generală a dezvoltării social- 
istorice a țării, perioada par
cursă de satul românesc, din 
primăvara anului 1962 și pînă 
în prezent, apare ca o perioadă 
relativ scurtă. Privită însă din 
unghiul istoriei socialismului în 
patria noastră, ea apare sufici
entă pentru a-i descifra vitali
tatea transformărilor înfăptuite 
și totodată semnificația noii e- 
poci pe care acestea au inaugu- 
rat-o în evoluția satului nostru. 
Cîteva din aceste transformări 
de esență și mai ales consecin
țele profunde produse în viața 
țăranului român au și fost înse
rate în paginile ziarului nostru 
prin intermediul mai multor re
portaje despre evoluția în timp 
a satului. în rîndurile de față 
adăugăm la cele relatate cîteva 
date mai generale. Astfel, în a- 
nul 1971, primul an al noului 
cincinal, producția globală a co
operativelor agricole a crescut 
cu 48 la sută, iar averea obș
tească cu 40 la sută în compara
ție cu anul 1962. In ultimul de
ceniu producțiile au crescut cu

Programe cultural-artistice. La 
Caracal, Corabia, Slatina și Balș 
— județul Olt (1 și 2 mai); pe 
estrada Bitca Doamnei — din Pia
tra Neamț (1 mal); pe estradele 
din Piatra Neamț, Roman, Tg. 
Neamț (2 mai); Brăila (1 și 2 mai); 
Galați, Tecuci și Tg. Bujor (1 și 
2 mai); Panciu, Mărășești, Adjud 
și Focșani (1 mai); Buzău și Rm. 
Sărat (2 mai); Poiana Nouă, Va
lea Răcădăului și Parcul central 
din Brașov, orașele Făgăraș, Rîș- 
nov, Rupea, Codlea — județul 
Brașov (1 mal); Oradea, Salonta, 
Beiuș șl Harghita — județul Bi
hor (1 mai); Tg. Jiu și Cărbu- 
nești — județul Gorj (1 mai); Bîr- 
lad, Vaslui, Negrești și Huși (1 
mai); Ploiești, Cîmpina, Sinaia, 
Slănic, Boldești-Scăieni (1 mai); 
Abrud, Alba Iulia, Ocna Mureș, 
Cîmpenl — județul Alba (1 mai); 
Pitești, Topoloveni, Costești (1 
mai); în parcurile „Argeș" și „Tri- 
vale" din Pitești (2 mai); Slobozia, 
Călărași și Fetești — județul Ialo
mița (1 mai); Botoșani și Dorohoi 
(2 mai); Iași și Pașcani (1 mai).

Seri cultural-distractive. Piatra 
Neamț și Roman (1 mai); Cisnă
die, Copșa Mică, Ocna Sibiului și 
Municipiul Sibiu (1 mai); parcul 
Rozelor din Timișoara (2 mai); 
Palatul Culturii din Brașov, Săce- 
le, Rîșnov, Victoria, Rupea (2 mai); 
în toate orașele din județul Con
stanța (2 mai); Tg. Jiu și Cărbu- 
nești (2 mai); Mizil, Plopeni, Ur
lați, Vălenii de Munte — județul 
Prahova (2 mai); în toate orașele 
din județul Dolj (1 și 2 mai); Casa 
de cultură din Pitești (2 mai); Rm. 
Vîlcea (1—2 mai); în toate orașele 
din județul Cluj (1—2 mai); Bo
toșani și Dorohoi (1 mai); Sucea
va, Rădăuți și Fălticeni (2 mai). 

35 la sută la cereale, 57 la sută 
la floarea soarelui, 97 la sută la 
sfecla de zahăr, 65 la sută la 
legume. Numeroase construc
ții gospodărești au fost înălțate 
în cooperativele agricole, au luat 
ființă noi ferme de animale care 
în 1971 adăposteau cu peste 
600 000 bovine, 800 000 porcine și 
aproape un milion de ovine mai 
mult decît în anul 1962. Pe a- 
ceastă bază agricultura coopera
tistă a putut să aducă un aport 
sporit la satisfacerea mai îndes
tulătoare a nevoilor generale ale 
societății în produse agroalimen- 
tare și la crearea unor disponi
bilități pentru export. Numai în 
cincinalul de curînd încheiat 
vînzările efectuate de coopera
tivele agricole la fondul de stat 
au crescut față de perioada 
1961—1965 cu peste 35 la sută la 
porumb, peste 40 la sută la floa

rea soarelui și sfeclă de zahăr, 
76 la sută la cartofii de toamnă, 
75 la suită la carne, iar la lapte 
de vacă și legume de aproape 
două ori. Evident, în mod co
respunzător a evoluat gradul de 
bunăstare a țărănimii. La finele 
anului trecut veniturile bănești 
ale țărănimii provenite din co
operativele agricole erau cu 25 
la sută mai mari față de 1962.

Preocuparea constantă a parti
dului și statului pentru crește
rea potențialului economic al 
cooperativelor agricole, îmbună
tățirii condițiilor de viață ale 
țărănimii și introducerea în me
diul sătesc a elementelor de ci
vilizație urbană au făcut ca as
tăzi, prin înfățișarea lo:r nouă, 
mereu mai prosperă, prin rit
mul intens în care se înalță di
versele obiective industriale, a- 
gricole, social-culturale, viața 
satelor să se apropie treptat de 
cea a orașelor. Pentru ilustra
re datele apar din nou de neîn
locuit. Numai în cincinalul pre
cedent au fost construite sau 
renovate în mediul sătesc 240 
de mii de locuințe ; la sfîrșitul 
anului 1971 numărul școlilor de 
cultură generală ajunsese la 
13190, al căminelor culturale 
la aproape 7 500, al cinemato
grafelor la 5 619, al caselor de 
naștere, dispensarelor, staționa
relor de circumscripție și al spi
talelor la peste 5 200, iar al gră
dinițelor și creșelor la mai mult 
de 8 400. In același an aproape 
85 la sută din satele patriei erau 
electrificate; valoarea mărfuri
lor desfăcute la sate ajunsese la

Serbări cîmpenești. In 14 locali
tăți din județul Constanța (1 mai); 
pe stadionul din Beiuș (2 mai); 
Turda, Gherla și Dej (1—2 mai); 
la Alexandria, Zimnicea și Ro
șiori (1 mai).

Competiții sportive. întreceri do
tate cu Cupa „1 Mai" — Tg. Secu
iesc, Baia Mare, Sighetul Marma
ției, Vișeu, Galați, Tecuci, Tg. Bu
jor, Zalău, Bacău, orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Buhuși, Moinești, 
Vaslui, Bîrlad, Fetești, Călărași, 
Slobozia, în toate orașele din ju
dețul Suceava (1 și 2 mai); Crosul 
tineretului — Piatra Neamț, Sălaj, 
Alexandria, Suceava (1 mai); 
Jocuri sportive — Negrești, Cărei, 
Satu-Mare, Brașov, Făgăraș, Să- 
cele, Predeal, Rupea, în toate ora
șele din județul Constanța, în ora
șele din județul Ialomița, în toate 
orașele din județul Teleorman (1 
și 2 mai).

IN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Carnavaluri ale tineretului cu 
tema „De treci poarta Capitalei". 
Iși dau concursul cîntăreți de mu
zică ușoară, comici, formații mu
zicale — la cluburile tineretului 
(1 și 2 mai); Drumeții la pădurea 
Pustnicul și Snagov organizate de 
comitetele U.T.C. de la întreprin
derile „Neferal", „Progresul", „A- 
cumulatorul", „Antrefrig", „Frigo
tehnica" (1 și 2 mai); Serbare clm- 
pen&ască la care vor participa ti
nerii de la Uzina mecanică de 
material rulant „Grivița Roșie" — 
Parcul Copilului, ora 10,00 (2 mai); 
Excursii pe itinerarii montane or
ganizate prin agenția București a 
B.T.T. pentru 4 700 tineri (1 și 2 
mai); manifestări sportive dedica
te Zilei tineretului — Stadionul 
Olimpia, orele 9,00 (2 mai).

25 miliarde lei, aproape dublu 
față de 1961.

Punând punct acestor eviden
țieri e necesar să arătăm că rea
lizările remarcabile obținute în 
dezvoltarea materială și spiri
tuală a satului românesc ar fi 
fost de neconceput fără ajutorul 
multilateral acordat, în toată 
această perioadă, de stat, de 
clasa muncitoare țărănimii, nu 
ar fi fost posibile dacă țărăni
mea n-ar fi urmat cu hotărîre și 
entuziasm politica profund ști
ințifică a Partidului Comunist 
Român. Pentru că, așa cum a- 
rată tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la cel de al II-lea 
Congres al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Pro
ducție — „...cooperativizarea nu 
rezolvă și nu poate rezolva de 
la sine, problemele creșterii și 
modernizării producției agricole. 
Ea nu creează decît baza socială 
și organizatorică necesară înfăp
tuirii acestui scop. Realizarea 
unei agriculturi intensive, de 
mare randament — necesitate 
obiectivă a construcției socia
liste — cere eforturi susținute 
pentru dezvoltarea bazei tehni
co-materiale a acestei ramuri, 
reclamă investiții pentru meca
nizare, chimizare, pentru îm
bunătățiri funciare și, totodată, 
impun o preocupare constantă 
pentru organizarea rațională a 
producției și a muncii, pentru 
aplicarea în producție a cuceri
rilor științei agrozootehnice a- 
vansate". Tocmai în această di
recție au acționat partidul și sta
tul nostru pe baza unei orientări 
politice clare, ferme, politică în 
a cărei științifică definire un rol 
primordial l-a avut tovarășul 
Nioolae Ceaușesou — secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român.

Această politică s-a materia
lizat în primul rînd în impor
tantele fonduri investite în a- 
gricultura cooperatistă (12,8 mi
liarde lei în perioada 1962—1965; 
16,6 miliarde lei în cincinalul 
precedent) cu ajutorul cărora au 
fost amenajate pentru irigații 
6au desecate mari suprafețe, s-au 
realizat plantații pomiviticole, 
sere și solarii, au fost construite 
complexe industriale pentru 
creșterea și îngrășarea animale
lor, precum și alte obiective cu 
caracter productiv. A cunoscut, 
apoi o puternică dezvoltare în
zestrarea tehnică a S.M.A. care 
la sfîrșitul anului 1971 cuprin
dea peste 80 000 de tractoare, 
42 000 semănători, 30 000 cohibine 
pentru cereale păioase și zeci de 
mii de alte mașini și utilaje mo
derne. Au sporit an de an can
titățile de îngrășăminte chimice 
furnizate de stat, în 1971 fiind 
de 3,5 mai mari față de 1965. 
Nu mai puțină însemnătate au 
avut, și au, cunoscutele măsuri 
de perfecționare a organizării 
producției și retribuirii muncii, 
introducerea acordului global, 
înființarea în cooperativele a- 
gricole a fermelor de producție 
organizate pc- principii econo
mice, organizarea stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii 
pe grupe de cooperative și înfi
ințarea în fiecare cooperativă a 
unei secții de mecanizare.

Perspective largi de dezvol
tare a deschis agriculturii coope
ratiste, ca de altfel întregii noas
tre agriculturi, programul elabo
rat de cel», de al X-lea Congres 
al partidului, ale cărui linii di
rectoare se regăsesc însorise, la 
nivele îmbunătățite, în noul 
plan cincinal. Datele care dau 
configurație precisă acestei dez
voltări sînt de acum cunoscute. 
De aceea, ne vom mărgini să 
subliniem doar volumul fără 
precedent al investițiilor alocate 
în acest cincinal agriculturii — 
80 de miliarde lei din fondurile 
statului la care se adaugă încă 
25 de miliarde lei din acumulă
rile proprii ale cooperativelor 
agricole, că în linii generale 
pînă la finele anului 1975 meca
nizarea lucrărilor agricole va fi 
rezolvată, că va spori conside
rabil suprafața terenurilor ame
najate pentru irigat, precum și 
cantitatea de îngrășăminte chi
mice și ierbicide puse la dispo
ziția agriculturii.

Din noul cincinal a și trecut 
un an, încheat, după cum se știe, 
cu rezultate remarcabile în dez
voltarea producției agricole. A- 
■ceste rezultate dovedesc că ță
rănimea și-a însușit programul 
stabilit de Congresul X ca pe 
propriul său program de muncă 
și viață, că la sprijinul multi
lateral pe care partidul și sta
tul i-1 acordă înțelege să răs
pundă printr-o muncă neobosită, 
prin hărnicie și pricepere pen
tru valorificarea deplină a ma
rilor rezerve de care dispune 
agricultura noastră spre binele 
și bunăstarea sa, a întregului 
popor.

VASILE BARAC

PROGRAMUL II

fffnernu
LUNI 1 MAI 1972

SILVIA : rulează la Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21),

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), București (orele 8,45; 
11,45; 14,45; 17,45; 20,45).

DOMNA și VAGABONDUL : ru
lează la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 
16.15; 18,30; 21), Grădina Select 
(ora 19,30).

ASTA-SEARĂ DANSĂM IN FA
MILIE : rulează la Patria (orele 
10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Capitol (orele 9; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 21), Grădina Capitol (ora
19.30) .

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Feroviar (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Modern (ora 19,30).

PENTRU CĂ SE IUBESC : ru
lează la Lumina (orele 9; 11; 13,15; 
15,45; 18; 20,30), Lira (orele 15,30; 
18). Grădina Lira (ora 19,30).

PRERIA : rulează la Excelsior 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Melodia (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

POLONEZA DE OGHINSKI : ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 18;
20,15).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20.30), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15: 20,30).

FELIX ȘI OTILIA : rulează la 
Buzești (orele 15,30; 19), Volga (o- 
rele 9; 12,30; 16; 19,30), Tomis (o- 
rele 9: 12,30; 16; 19,30), Grădina
Buzesti (ora 19), Grădina Tomis 
(ora Î9,30).

Carnavalul 
primăverii 

studențești
Complexul cuiltural-sportiv u- 

niversitar a găzduit simbăă 
o manifestare intrată de a- 
cum în tradiția vieții stu
dențești bucureștene : Car
navalul Primăverii. începută 
după amiază, cu o oră înaintea 
meciului de fotbal România — 
Ungaria, serbarea studenților a 
polarizat drumurile primilor in
vitați spre micile ecrane care au 
oferit integral spectacolul fot
balistic de la Budapesta, Seara, 
comentariile au fost întrerupte 
de sunetul armonios al semna
lului de deschidere intonat 
de trompeți și toboșari, semn 
al începerii carnavalului la care 
au participat cei mai buni stu- 
denți din institu' 'le de învăță- 
mînt superior di.. Capitală și 
invitați elevi și tineri munci
tori. Artificiile, adevărate jerbe 
luminoase multicolore,’ reflectate 
spectaculos în luciul lacului au 
dat la rândul lor semnalul de 
începere al numeroaselor pro
grame artistice oferite invitați- 
lor. La scena mare a răsunat 
tradiționalul Gaudeamus igitur, 
interpretat de corul Centrului 
universitar Bucureșți, urmat de 
un montaj de «elecțiuni oferite 
din repertoriile celor mai bune 
formații studențești : Doina — 
cîntece și jocuri populare româ
nești. Metronom — muzică u- 
șoară cu M. Constantinescu și 
Gh. Dobrică, Capitol și Eden 
— susținătoare ale reprizelor de 
dans, precum și numeroșilor so
liști studenți, care au oferit cole
gilor lor programe de muzică 
folk, momente muzicale, micro- 
recitaluri comice, recitaluri de 
poezie patriotică. Nu au lipsit 
din bogatul program desfășurat 
pe scenele și pe ringurile com
plexului universitar decorat ad- 
hoc, cu mult gust și cu o fan
tezie pe care o dorim tuturor 
cluburilor studențești, momente 
susținute de brigăzile de agita
ție, concursuri și jocuri distrac
tive, nelipsitele explozii de con- 
fetii, serpentine și baloane.

Nu au lipsit, de asemenea, vi
zionările de filme, în cadrul că
rora eroii lui Walt Disney și-au 
cucerit din nou spectatorii cu a- 
venturile lor, cursele solitare de 
carturi, în nocturnă. Amatorii de 
surprize au asaltat tombola, la 
care o căutare deosebită au' a- 
vut-o păpușile, mult dorite de 
studente și accesoriile de carna
val, mai mult cîștigate de stu- 
denți.

Antrenanta sărbătoare a pri
măverii studențești, manifestare 
închinată Zilei tineretului, la 
care au participat 'cîteva mii de 
fii ai Almei Mater s-a terminat 
în zori, marcînd reușita organi
zatorilor, care au oferit cu gene
rozitate oaspeților aproape 12 
ore de atractive și interesante 
momente Recreative într-o at
mosferă tinerească, de sărbă
toare.

C. S.

Duminică s-a înapoiat în Ca
pitală, venind de la Budapesta, 
delegația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului, 
care a luat parte la lucrările 
celui de-al V-lea Congres al 
Frontului Popular Patriotic din 
Ungaria.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, erau prezenți Ion Turcu, 
vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
Socialiste, alți membri ai Con
siliului.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei R. P. Ungare la 
București.

La Sibiu a apărut duminică 
primul număr al revistei „Tran
silvania", publicație politică, 
social-culturală și literară.

Cîteva din cele 68 de pagini 
laie revistei, apărută în bune 
condiții grafice, sînt consacrate 
unui grupaj de versuri și pro
ză semnate de scriitori sibieni.

Duminică, la Hoteni, în Ma
ramureș, s-a desfășurat tradi
ționala serbare populară, de
numită „Tînjaua", obicei cu 
adinei rezonanțe în trecutul 
istoric al acestor meleaguri. 
Potrivit datinei, care se crede 
că subzistă din perioada daco
română, în această zi este săr
bătorit cel mai harnic om din 
sat, bărbatul care a ieșit pri
mul la arat și semănat.

în această primăvară, sfatul 
bătrânilor satului a desemnat 
drept cel mai gospodar plugar 
pe Mihai Hoțea.

20,10 Muzică populară. 20,40 Riul, 
ramul... 20,55 Seară de operă : 
„Nevestele vesele din Windsor". 
22,10 Film documentar : Inteligență 
cifrată. 22,25 In pași de dans.EVADARE DIN PLANETA MAI

MUȚELOR : rulează la Grivița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) . Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15), Flamura (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădi
na Aurora (ora 19,30).

HEI, PUȘTIULE ! : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—18,30 în con
tinuare; PROGRAM DE DOCU
MENTARE — ora 20,15).

MARY POPPINS : rulează la 
Bucegi (orele 16; 19,30), Giulești 
(orele 15,30; 19), Grădina Bucegi 
(ora 19,30).

CERCURILE DRAGOSTEI : ru
lează la Crfngași (orele 15,30; 18; 
20,15).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Arta (orele 16; 19,30), 
Grădina Arta (ora 19,30).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Drumul Sării (orele 15,30; 17,45; 
20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează 
la Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20.30 — la ora 10 Program 
de desene animate pentru copii).

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

LOVE STORY : rulează la Dacia 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Unirea (orele 15,30; 18), 
Grădina Unirea (ora 19,30).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Moșilor (orele 15,30; 17,45; 20), 
Grădina Moșilor (ora 20).

INCIDENTUL : rulează la Viito
rul (orele 16; 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Pacea 
(orele 15.45; 18; 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18; 
20).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

pentru turneul

Sîmbătă, pe Nepstadion, 

Ungaria-România: 1-1 (l-O) 

CALIFICARE A 
final al campionatului european

se va decide la București
Greu ne putem învinge și a- 

cum, după ce au trecut multe 
ore de la fluierul final, emoția 
și bucuria produsă de frumoa
sa comportare a echipei Româ
niei aici la Budapesta.

Indiscutabil e una dintre cele 
mai valoroase realizări ale fot
baliștilor noștri. Prin acest draw 
echipa noastră națională con
firmă valoarea și experiența ei 
internațională, ascensiunea ei 
valorică, rezultatele bune do- 
bîndite pe plan extern în ul
timii ani. Rezultatul și jocul ei 
demonstrează că echipa tare o- 
mogenitate, are personalitate, 
demonstrează că joacă la fel de 
bine acasă ca și în deplasare 
și asta nu exprimă altcevla decît 
clasa ei internațională. Tot
odată, acest rezultat de egalita
te obținut în deplasare înseam
nă pentru echipa noastră un pas 
hotăritor spre calificare.

Iubitorii fotbalului din țară 
au urmărit partida, fie pe mi
cul ecran, fie ascultînd transmi
sia la posturile de radio și au 
trăit, desigur, cu aceeași epui
zantă intensitate momentele lui 
dramatice, decisive, ca și 
noi, cei de aici, care l-am 
urmărit din tribune. Așa 
că nu ne vom mai opri a- 
supra desfășurării meciului, 
asupra detaliilor. După un. 
început cam greoi, în care jucă
torii noștri, contrar premiselor, 
au avut trac, au manifestat o 
oarecare crispare, greșind atît 
în atac, cît și în apărare, ei își 
revin treptat, acționează mai cu 
calm și luciditate și jocul de pe 
la mijlocul primei reprize se 
desfășoară sub semnul echilibru
lui. Superioritatea adversarului 
în această primă parte și de
ruta apărării noastre s-au ma
terializat prin obținerea a zanta- 
jului pe tabela de marcaj în go
lul înscris de către Branikovits

CAMPIONATUL
EUROPEAN UNIVERSI

TAR LA FOTBAL
LA BUCUREȘTI A AVUT 

LOC TRAGEREA LA SORȚI j
Intr-unui din saloanele situate 

la al XXI-lea etaj al impună- ' 
torului hotel „Intercontinental" j 
din Capitală a avut loc sîmbătă I 
tragerea la sorți pentru stabili- ! 
rea grupelor preliminare ale I 
Campionatelor europene univer- ' 
sitare de fotbal ce se vor des- i 
fășura în România între 19—30 , 
iulie a. c.

La această a treia ediție și-au 
anunțat participarea reprezenta
tivele studențești dim 16 țări ; 
Anglia, Belgia, Brazilia, Bulga
ria, Cehoslovacia, Franța, Israel, 
Iugoslavia, Luxemburg, Olanda, 
R.F. a Germaniei, Spania, Tur
cia, Tunisia, Ungaria, U.R.S.S. 
și bineînțeles România. Aceasta ’ 
constituie un record de pârtiei- î 
pare “dacă ținem seama că la j 
prima ediție, organizată în Spa- ’ 
nia, au fost prezente 8 repre- I 
zentative, iar la cea de a doua, . 
desfășurată în Iugoslavia — 10 I 
țări. Să menționăm participarea ; 
pentru prima' oară a țărilor ne- i 
europene.

Iată configurația celor patru • 
grupe :

GRUPA I (Craiova) 1. U.R.S.S. ’ 
2. Cehoslovacia, 3. Luxemburg, 4. I 
Tunisia.

GRUPA a Il-a (Cluj) 1. Spa- i 
nia, 2. Anglia, 3. Iugoslavia, 4. • 
Bulgaria.

GRUPA a III-a (București) 1. 
Franța, 2. Belgia, 3. Ungaria 4. : 
Brazilia.

GRUPA a IV-a (Constanța) 1. 
România, 2. Olanda, 3. R. F. a 
Germaniei, 4. Israel.

AL. DOBRE. 1

SACCO și VANZETTI : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18; 20,30).

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

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : rulează la Vitan (orele 
15.30; 18), Grădina Vitan (ora
19.30).

' MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

O/
LUNI, 1 MAI 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii. Cîn- 
tec de sărbătoare. 9,30 Film artis
tic pentru copii și tineret : „Aport, 
Muhtar" ! 11,00 Flori de mai —
program de cîntece și dansuri 
populare. 12,00 Magazin sportiv. 
Campionatele europene de lupte 
greco-romane. Aspecte înregistra
te de la Kotowice. Rugby : Româ
nia — Maroc (Cupa Națiunilor); 
Finala „Cupei campionilor euro
peni" la handbal feminin : Spar
tak Kiev — Sport Club Leipzig 
(repriza a Il-a). Transmisiune de 
la Bratislava. 14,45 Dans și cîntec 
de pretutindeni. 15,45 Oameni și 
fapte. 16,00 Ostașii la ei acasă — 
Spectacol înregistrat în careul u- 
nei unități militare. 16,45 1 Mai
1972. 17,00 Avanpremieră. 17,05 De
sene animate. 17,25 Speranțe... 
confirmări — concert-spectacol cu 
public, susținut de tineri interpreți 
de muzică populară. 18,10 Reportaj 
TV. : „Fragment din jurnalul unui 
poet" — jurnal cinematografic 

De la trimisul 
nostru special

dintr-o fază în care apărarea 
noastră a săvîrșit una din pu
tinele greșeli. Deschiderea sco
rului atît de repede ne-a dat 
emoții și ne-am temut ca nu 
cumva acest gol să influențeze 
negativ moralul echipei noastre. 
Dar acest lucru nu s-a întîm- 
plat, jucătorii români au găsit 
resursele morale, fizice și teh- 
nico-tactice să se impună. Re
priza secundă începe într-o stare 
favorabilă pentru noi. In mi
nutul 49 Domide șutează năpraz- 
nic spre poarta goală și doar 
printr-un miracol Balint reu
șește să devieze balonul. Jocul 
devine mai frumos, mai dina
mic, mai spectaculos. încet, în
cet, tricolorii pun stăpânire pe 
joc. Mijlocașii Dumitru și Nun- 
weiller interceptează și dirijează 
cu siguranță la mijlocul terenu
lui, apărarea reține și ea cu mai 
mult calm baloanele și le trimi
te înainte cu precizie, unde Do
mide, Dembrovschi. Iordănescu 
își creează situații favorabile și 
numai lipsa de decizie și preci
zie sau intervențiile în ultime 
fracțiuni de secundă ale apără
torilor gazde, fac ca rezultatul 
de pe tabela de marcaj să nu 
se schimbe în favoarea noastră 
în mâi multe rînduri. La o a- 
semenea fază Iordănescu este 
faultat în apropierea careului, 
tot el execută lovitura liberă, 
portarul Geczi nu poate reține 
balonul înalt și Sătmăreanu, 
bine infiltrat în coasta apărării 
adverse, trimite splendid cu 
capul (minutul 55) în gol. Tri
bunele amuțesc. Nu o dată, con
trar așteptărilor de aici, apără
torii noștri au devenit atacanți

Ce scriu ziarele maghiare
Presa apărută ieri dimineață 

la Budapesta rezervă un spațiu 
foarte larg cronicilor și comen
tariilor. opiniilor despre meciul 
de pe Nepstadîon. Aproape toa
te titlurile converg spre aceeași 
idee și anume că echipa ungară 
a ratat o ocazie, a ratat posi
bilitatea de a-și asigura califica
rea aici la Budapesta, că au 
scăpat o victorie din mină. Zia
rul Nepszabadsag, recunoaște 
valoarea și meritele echipei 
noastre. Sub titlul „Jos pălăria 
în fața adversarilor" arată că : 
„Românii intrați o dată în po
sesia lui 1—1 nu au renunțat 
la atac : în timp ce și-au orga
nizat foarte bine apărarea, in 
frunte cu Răducanu, care poate 
fi comparat cu un adevărat ju
cător de rugbi ca fizic și forță, 
apărătorii și-au făcut datoria cu 
adevărat ca niște acrobați. Cîte- 
o dată au avut și timp și răgaz 
să provoace panică în 11-le 
maghiar. Naționala României 
care a fost la Campionatul Mon
dial din Mexic nu mai e echi
pa care joacă fotbalul ce l-am 
știut noi o dată și pe care îl 
juca cu mulți ani în urmă. Dar 
din păcate e alta și echipa ma
ghiară. După prima repriză, dă
tătoare de speranțe, acest 1—1 
de pe Nepstadion e un rezul
tat foarte slab și dă foarte pu
ține speranțe de calificare a e- 
chipei noastre la revanșa din 14

MINUTUL 91
Illovszki Rudolf, selecționerul 

echipei maghiare : „In prima 
repriză echipa noastră a jucat 
splendid. Fiecare dintre jucă
tori a respectat ceea ce am dis
cutat, nimeni nu s-a abătut de la 
indicațiile mele. Fiecare dintre 
ei, însă, a simțit, a știut că re
zultatul de 1—0 e foarte puțin 
și acest lucru i-a inhibat și mai 
mult. Am permis românilor 
să-și revină și ei sânt mult prea 
buni și inteligenți ca să nu 
fructifice o asemenea ocazie". 

semnat de poetul Alex. Andrițoiu.
18.30 Film de aventuri : Cer arză
tor. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20,10 Te laud, te apăr și te 
cînt — spectacol muzical-literar. 
20,50 Bună seara, primăvară ! 21,50 
Film artistic : Walt Disney. 22,40 
Telejurnal. 22,50 Romanțe și cînte
ce de petrecere cu Ioana Radu și 
Gică Petrescu.

PROGRAMUL II

20,15 Seară de operetă : Ana Lu- 
gojana de Filaret Barbu. 20,55 A- 
genda. 21,05 Concert simfonic 
popular. 21,40 Bucureștiul necu
noscut. 22,00 Romanțe.

MARȚI, 2 MAI 1972

PROGRAMUL I

9,00 Program pentru copii. 11,00 
Soliști și piese celebre. 12,00 Mu
zică populară românească : Cite 
flori pe Bistrița. 12,15 Magazin 
sportiv ; Concurs internațional de 
călărie — probe de sărituri peste 
obstacole. Transmisiune de la Bra
tislava. Fotbal : U.R.S.S. — Peru
— înregistrare de la Kiev. 14.15 
Muzică de promenadă în interpre
tarea fanfarei Ansamblului M.F.A.
14.30 închiderea emisiunii de di
mineață. 16.30 Deschiderea emisiu
nii de după amiază. Postmeridian
— ediție specială. 18.00 Speranțe...
confirmări (interviziune) — muzi
că ușoară. 19,00 Oameni și fapte. 
19.15 Avanpremieră. 19.20 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20.00 O de
finiție a tinereții — reportaj cu 
tineri din Suceava. 20,25 Bucuroși 
de oaspeți ? 21,05 Film artistic :
Tot aurul din lume — o comedie 
de Rend Clair cu Bourvil, A. Fra- 
tellini, C. Castel. 22,40 Telejurnal.

periculoși. După șocul produs de 
acest gol, ca și în meciul cu 
R.F.G., echipa gazdă își pierde 
din forța de joc, acțiunile ei nu 
mai au claritate, pasele nime
resc greșit și nici soluția de ul
tim moment — introducerea lui 
Bene — nu schimbă nimic și 
iată că meciul ia sfîrșit cu un 
echitabil rezultat de egalitate.

Pentru performanța obținută 
jucătorii și antrenorul Angelo 
Niculescu merită felicitări deo
potrivă. Răducanu — a apărat 
ca în zilele lui bune — Dumitru, 
Domide. Dembrovschi, Radu 
Nunweiller, Lupesc u. Sătmărea
nu, Dinu. Deleanu, Iordănescu și 
Lucescu au dat dovadă de o ad
mirabilă voință de joc bum, de 
abnegație și spirit combativ. Ei. 
ca și jucătorii gazdă, ca si publi
cul. obiectiv în aprecieri, au avut 
o comportare demnă, sportivă, 
în spiritul bunelor relații care 
leagă prin tradiții puternice de 
stimă reciprocă cele două țări 
socialiste, vecine și prietene. In- 
cepînd de la momentul sărbăto
resc dinaintea partidei» când pe 
tabela electronică a apărut k 
zinca luminoasă : „Trăiase 
prietenia dintre popoarele ma
ghiar și român“, cînd patrulate
rul cu gazon verde a fost încon
jurat de un șir de fete frumoa
se, eleve de gimnaziu, care au 
lansat baloane colorate și au 
purtat în văzduh drapelele celor 
două țări si steagul U.E.F.A., 
pînă la felicitările din final, at
mosfera electrizantă cu atîtea 
puncte, cu atîtea momente psi
hologice pe care le comportă un 
meci de o asemenea miză a 
fost de o înaltă ținută sportivă. 
E un lucru care ne-a reținut a- 
tenția și ne-a impresionat plă
cut șl pe care nu-1 putem trece 
cu vederea.

mai". Ziarul Nepszava scrie : 
„Românii nu s-au străduit de
loc să mențină rezultatul de 
egalitate. Au practicat un joc 
elastic, s-au apărat și au ata
cat, au jucat exact cum am spe
rat noi că vor juca băieții noștri. 
Echipa României a aplicat o 
tactică excepțională, a arătat 
ceea ce am și așteptat de alt
fel de la ea și a făcut un pas 
foarte serios spre calificare". 
Ziarul „Maghyar Nemzetz" scrie: 
„Meciul din cadrul sferturilor 
de finală ale Campionatului eu
ropean a adus un succes mai 
mare românilor. Poate că runda 
a doua să ne fie mai favorabilă 
nouă". Cotidianul sportiv Nep- 
sport care publică fotografia 
marcatorilor celor două goluri, 
are cuvinte de laudă la adresa 
echipei și a jucătorilor noștri. 
„Mai curgea încă meciul cînd 
în mîinile suporterilor români 
s-au aprins făclii, focuri ale 
bucuriei și a existat un moment 
cînd echipa lui Angelo Nicules- 
cu a avut și șansa victoriei (au
torul se referă la cele două o- 
cazii mari avute de Dembrov
schi și Domide). Mai departe 
ziarul scrie : ..Pentru echipa 
maghiară a rămas o singură po
sibilitate : să dovedească în ca
pitala României că e capabilă 
să joace mai bine și mai efhcai» 
ce' decît a făcut-o pe Nepsta
dion".

Angelo Nfculeseu : „In prima 
parte a reprizei întîi am reușit 
să oprim atacurile adversarilor. 
A fost decisiv că atacanții ma
ghiari nu au putut fructifica cî
teva faze de goluri sută la sută. 
Din echipa noastră s-au remar
cat in special Răducanu. Nun
weiller, Sătmăreanu. Domide și 
Lupescu. Din echipa maghiară 
Pancsics, Sziics și Fazekas mi-au 
plăcut cel mai mult".

VASILE CABULEA

Teatrul Național „I. L. Caragia- 
le"( Sala Comedia) : TRAVESTI
— ora 20; (Sala Studio) : DULCEA 
PASARE A TINEREȚII — ora 20: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) . ADIO CHARLIE — ora 
19,30; (Sala Studio) : VINOVATUL
— °ra 20; Teatrul Giulești : FRE
DDY — ora 19.30; Teatrul „C. Tă- 
nase“ (Sala Savoy) : BIMBIRICA 
~_®ra 19-30; (Sala Victoria) : 
groapa — ora 19.30; Teatrul E- 
vreiesc : PE PLACUL TUTUROR

ora 19,30; Circul „București" ; 
INTER-CIRCUS — orele 16 și 19,30.

MARȚI, 2 MAI 1972

Opera Română : LILIACUL — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : 
PAGANINI — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie : OPINIA PUBLICA — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu) : o 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 20 • 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE Șl MUZICA — ora 20- 
Teatrul Mic : SIMFONIE PENTRU 
DESTINUL MEU — ora 19.30 _
premieră —; Teatrul ,.C. I. Notta
ra" (Sala Magheru) : BUNA SEA
RA DOMNULE WILDE -■ ora 
15,30; Teatrul Giulești : COM-,DIE 
CU OLTENI — ora’ 19,30: Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy) : bim- 
BIRICA — ora 19.30; Teatrul „I 
Vasilescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19.30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Academiei) : PUNGUȚA CU 
DOI BANI — ora 11; Teatrul E- 
vreiesc : BARASEUM ’72 - o-a 
19.30; Circul ..București" : INTER- 
CIRCUS — orele 16 și 19.30.
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Șantierul
o
pentru
noțiunea
de viitor

...Bumbești-Li- 
vezeni, Bicaz, 
Porțile de Fier... 
Trei nume de 
mari șantiere 
care pot foarte 
bine să numeas
că tot atîtea ca
pitole de nouă 
istorie a țării. 
In liniștea sur
prinzătoare, mo
numentală care 
înconjoară a- 
cum hidrocen
trala de la Du
năre — rod al 
unei mari epo
pei constructive 
— tînărul teh
nician Petre 

al fostului ȘantierMiche, fost comandant „ ___ ___ v____
Național al tineretului de la Porțile de 
Fier, ne mărturisește : „într-o discuție 
despre viitor și muncă, cel mai expre
siv argument îl poate aduce, cred eu, 
însăși noțiunea de șantier. Iată : Peste 
30 000 d>e oameni, în majoritate tineri, 
au lucrat în acești ani aici la Du
năre, văzînd cum prinde viață, datorită 
eforturilor lor, marea construcție, adică 
viitorul prefigurat în directivele partidu
lui, în proiectele specialiștilor. Asta în
seamnă că, o dată cu sporirea fluviului 
energiei naționale, aici, la Dunăre, în 
30 000 de conștiințe s-au aprins volții mîn- 
driei comuniste a celor care făuresc vii
torul, detașamentele tinereții".

...Un asemenea detașament este și cel 
al tinerilor constructori de la Lotru. A- 
dresăm lui Petre Scurtu, secretarul co
mitetului U.T.C. al marii construcții. în
trebarea : Ce reprezintă, pentru tinerii 
de-aici, munca pe șantier ? „Reprezintă, 
ni se răspunde, prezentul de foc al vîrstei 
celor 2 000 de brigadieri, un prezent mi
nunat pe vatra căruia învățăm să facem 
legătura între trecut și viitor, între ge
nerația Bumbești-Livezenilor și generația 
care va lucra pe alte ape și în alți munți 
ai țării, mîine, adică atunci cînd noi. încă 
tineri, vom fi numiți «veteranii de la 
Lotru». Construcția noastră a intrat în 
faza finală. Nu peste multă vreme vom 
părăsi acești mîndri munți. Ne vom des
părți de ei cu sentimentul că ne-am fă
cut datoria nu numai împlinind construc
ția, ci și pregătind la școala aspră a șan
tierului un nou detașament de construc
tori. 2 000 de tineri cetățeni ai României 
socialiste care și-au descoperit, aici, vo
cația de «dăltuitori ai viitorului»".

...Șantiere. Șantiere încheiate, șantiere 
în faza finală, șantiere în plin și fierbinte 
proces de edificare. Un asemenea șantier 
este cel • al termocentralei-gigant de la 
Rogojelu. Și aici, pe Jiu, ca și pe Dunăre 
sau Lotru, ca și pe Someș, intrarea în pe
rimetrul construcției se face pe sub por
talul generos pe care scrie „Șantier na
țional al tineretului". Aici, notăm cu
vintele unui tînăr inginer cu însemnate 
răspunderi profesionale și politice : Dan 
Verne seu. secretar al organizației U.T.C.- 
Hidro din cadrul Grupului de șantiere. 
„Cu ce ne înarmează pe noi tinerii, pen
tru viitor, pentru toată viața, munca pe 
șantier ? Ar zice cu «sentimentul vertica
lității», deci cu acel dat moral de căpe
tenie pentru un comunist. înscris cu ma
juscule în îndemnurile adresate de tova
rășul Nicolae Ceaușescu tinerei generații, 
care se numește îndrăzneală în lupta cu 
efortul, cu natura, cu inerția și conformis
mul. Uitați-vă la ținuta celor 1 500 de 
brigadieri ai noștri. Nu vi se pare că au 
împrumutat cu toții ceva din verticalita
tea turnurilor noastre, care-și pierd frun
tea în înalt ? Eu așa îi văd — și nu numai 
pentru că-i iubesc, pentru că mă număr 
printre ei sau pentru că mi-e dragă poe
zia. Ci pentru că îi cunosc și știu cu cîtă 
dăruire si înverșunare, cu cîtă verticali
tate fl-au bătut, doi ani la rînd. pentru a 
lichida toate rămînerile în «rmă.^pentru 
a da la timp, chiar în M M
curent în sistem".

această primăvară,

...Dar reflexul 
muncii — ca 
dăltuitor al vii
torului — în 
conștiința cetă
țeanului tînăr al 
țării, poate că
păta nu numai 
desenul vertica
lei cucerite în 
lupta cu înălți
mile, ci și 
acela 
de generos 
înțelesuri — al 
cuceririi adîncu- 
rilor. Și cine ne 
poate face mai 
deplin, mai pa
tetic, o astfel 
de demonstra
ție decît un tî
năr miner. Ia- 
tă-ne așadar în 
cupa grea de 
bogății naturale 
și istorie mun
citorească a 

Văii Jiului, ascultîndu-1 pe utecistul Bar
tha Dionisie. „Ca să fiu stăpîn deplin pe 
înțelesul muncii mele, plină de frumu
sețe bărbătească, eroică, — ne spune el, 
am fost învățat să pătrund nu numai în 
adincul galeriilor, ci și în straturile bo
gate ale tradițiilor noastre minierești. 
Le-am găsit, confundîndu-se cu acelea ale 
familiei mele, departe, în secolul trecut : 
străbunicul, bunicul, tatăl și frații ace
stuia — Dionisie, Nicolae și Wilhelm — 
în sfîrșit, eu, cel mai tînăr „purtător al 
ștafetei, facem parte dintr-un neam de 
mineri, dintr-o dinastie muncitorească de 
frunte, care a dat și dă țării nu numai 
cărbune, ci și oameni. Știți ce înseamnă 
asta pentru mine ? Răspundere. Fața de 
trecut, de strămoși și părinți, și, prin 
asta, față de viitor. Căci, în fluxul vîr- 
stelor, așa cum au făcut-o toți înainta
șii, eu trebuie să dau ceva în plus. Po
trivit posibilităților de a mă desăvîrși 
care mi se oferă. Străbunicul și buni
cul meu nu învățaseră carte, mun
ceau istovitor, cu randamente extrem 
de reduse. Eu sînt elev în clasa, a Xl-a 
a liceului seral, voi urma apoi Insti
tutul de mine. Unchiul meu, Wilhelm, 
maistru electrician de mină, este și el 
student, la cursurile serale ale Institutu
lui de subingineri. Aproape toți tinerii 
din brigada noastră sînt absolvenți de 
liceu. Tehnica nouă, inventivitatea și in
geniozitatea sînt pîrghiile care acționea
ză și determină randamentele noastre. 
Cred că știți că brigada coindusă de ce
lălalt unchi al meu, Bartha Nicolae, bri
gadă din care fac și eu parte, a stabilit 
pînă acum cîteva recorduri naționale la 
viteza de înaintare în puțuri. Așadar, 
în bătălia pentru viitor, noi, minerii, 
spunem : răspundere !“.

...Din alt loc al uriașului front al mun
cii, de pe platforma de foc a Oțelăriei nr. 
2 a Hunedoarei, tînărul siderurgist 
Marin Găină preia ideea colegului său de 
generație, miner. îmbogățind-o cu un ar
gument cifric. „10 000 000 de tone de oțel 
_ rostește el cu gravitate —, aceasta este 
producția pe care trebuie s-o atingă țara 
noastră la sfîrșitul actualului cincinal : 
un nivel care altădată era de neconceput. 
Toți oțelarii, furnalișii, laminatorii și coc- 
sarii noștri știu acest adevăr — și, cred 
pu. de aici vine .sentimentul de răspun
dere despre care v-a vorbit Bartha. Cînd 
știi că ești chemat să realiz.ezi. lucruri la 
care nici n-ar fi îndrăznit să viseze,gene
rațiile anterioare, simți altfel 
punderii ce-ți revine. Iată, 
acestui 1 Mai. noi am 
o producție suplimentară 
de peste două milioane de

sub semnul
A JA1 • ••intilnim
tinereții
eu tradiția
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ÎNTÎI DE MAI MUNCITORESC. înscriem în inima 
acestei pagini dedicate Armindenilor tinereții, cuvintele 
rostite, cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de existență 
și luptă ai Uniunii Tineretului Comunist din România, de 
către secretarul general al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Le înscriem cu mîndria fireas
că a gîndului că, rostind cuvîntul viitor,1 conducătorul parti
dului și statului a rostit o metaforă pentru tinerețe. Tine
rețe a patriei, a socialismului, a noastră a tuturor celor 
peste 20 de milioane de cetățeni care muncim din răsputeri, 
în acest colț de planetă, pentru a ne făuri viitorul și pentru 
a contribui astfel la făurirea viitorului de aur al omenirii : 
orînduirea comunistă.

Tinerețe, viitor, socialism.
O relație a cărei strălucire, al cărei adevăr nu se poate 

concepe decît purtînd învestitura muncii. A muncii ca mă
sura supremă a valorilor materiale și spirituale. A muncii, 
ca măsură a înseși tinereții națiunii, tinereții fiecărui corn-

ponent al societății noastre. „Prin muncă dăltuim viitorul...". 
Așadar, muncă și devenire. Munca, văzută ca o unealta a 
măiestriei artistice — dalta. Viitorul, văzut ca un trainic 
monument, făurit din pasiunea, talentul și priceperea unui 
popor care și-a înscris, în contemporaneitate, alături de 
însemnele unei istorii milenare, simbolul tinereții perpetue, 
deci al permanentei înnoiri, al perfecționării continue.

Sub floarea acestui simbol, în prag de Armindeni, adu
cem în fața cititorului tînăr — ca pe o oglindă -- mărturii 
ale gîndurilor cetățeanului tînăr al României socialiste dsȘ; 
pre esențialul raport între tinerețe, viitor și muncă. Mărturii 
culese de reporterii noștri din toate zările țârii din vetrele 
unor profesii și preocupări diverse, dar păstrînd, cu toate, 
semnul unitar al unei singure năzuințe : aceea de a fi demn 
ostaș al partidului comuniștilor, vrednic făurar al societății 
socialiste multilateral dezvoltate, parte activă din marea 
forță politico-socială care, pe toate meridianele lumii, luptă 
pentru viitorul de aur al umanității.

DĂLTUIM PRIN MUNCĂ

B VIITOR — o metaforă pentru TINERET. O idee 
înaltă, generoasă, însuflețitoare, desprinsă din 
cuvîntul adresat tinerei generații de către tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

B Patru reporteri — o singură temă : raportul ti- 
neret-muncă-devenire.

B O investigație publicistică pe traseul Porțile de 
Fier — Lotru — Rogojelu — Valea Jiului — Hune
doara — Titu — Buzău — Insula Mare a Brăilei 
— Căianu — Livada — București — Vrancea și 
din nou Porțile de Fier.

B 15 tineri trasează, prin faptele, gîndurile și 
sentimentele lor, o schiță a profilului spiritual al 
tinerei generații.

B Armindenii tinereții — Armindenii muncii dedi
cate viitorului patriei.

o cifră frumoasă, dovedind că la 
fiecare dintre noi e trează conștiința 
datoriei. Și totuși, știți ce au spus, recent, 
uteciștii noștri despre această realizare, 
pentru care, de altfel, am fost și felicitați ? 
Că este, totuși, sub posibilitățile noastre. 
Aș numi asta «nemulțumire creatoare» 
și aș înscri-o ca pe un semn specific al 
înaintării generației noastre, prin muncă, 
spre viitor".

...Cărbune pentru toate mănoasele ar
deri ale industriei țării. Metal pentru 
toate plăsmuirile ei. înălțate ca niște 
făurii ale viitorului pe întreg cuprinsul 
țării : la Cluj ca și la Turnu Măgurele, 
la Iași ca și la Zalău, la Craiova ca și 
la Sebeș... Sau, ca și la Titu. Aici, în lo
calitatea atît de neînsemnată cîndva, stă
ruim îndelung în incinta uneia din cele 
mai moderne unități industriale — Fabrica 
de aparataj electric — consemnînd punctul 
de vedere al tînărului inginer Stoleru 
Dumitru. A fost ucenic, apoi muncitor 
matrițer și „seralist". Apoi student. Astăzi 
este inginer șef al uneia dintre cele 
mai tinere unități industriale ale ță
rii. Pentru el, cheia de boltă a cuceri
rii viitorului o reprezintă încrederea. în
crederea partidului, a întregii societăți 
în capacitatea de creație, efort și dăruire 
a tinerei generații. Ne spune : „Colectivul 
fabricii noastre este alcătuit în proporție 
de 99 la sută din tineri. Ce dovadă mai 
elocventă a încrederii în tineri puteți 
găsi decît această încredințare a unei bi
juterii de fabrică — cu utilajul și bogatul 
ei plan de producție — tinerilor? Și cum 
putem noi, tinerii, să răspundem cît mai 
bine acestei înalte încrederi ? Iată 
cum : ne-am propus să realizăm, încă în 
primul an al activității noastre, 4 cea mai 
înaltă productivitate a mundi din ramu
ra respectivă. Veți zice că este o prea 
mare îndrăzneală din partea tinerilor 
noștri, majoritatea începători în * profe
sie ? O să vă răspundem i este o îndrăz
neală pe măsura încrederii ce ne-a fost 
acordată. Și vom izbuti. Pentru că, 
nu-i așa, a dori să fii primul în do
meniul în care muncești este tot o trăsă7 
tură a tinereții, un impuls dat acelei 
dălți fermecate — munca — care plăs
muiește viitorul nostru al tuturor".

...Tinereasca dorință „de a fi primul", 
de performanță menită să contribuie la 
accelerarea drumului spre viitor al co
lectivității ! în alt mîndru colț de țară — 
la Buzău — în altă tînără întreprindere 
al cărei colectiv nu depășește vîrsta de 
25 de ani — Uzina de sîrmă și produse 
de sîrmă — stăm de vorbă cu un tînăr 
performer, cu un șef de promoție : eco
nomistul Nicolae Baciu, secretar al co
mitetului U.T.C. Aflăm, printre altele, că, 
la absolvire, deși i s-a oferit un post de 
asistent, a preferat miezul fierbinte al 
producției. Aflăm că este căsătorit și că 
în curînd va deveni doctorand. Așadar, 
o existență tînără exemplară, în care se 
îmbină activitatea productivă cu cea 
științifică și ambele cu aceea de lider 
al tineretului din uzină. Cum se armoni
zează toate acestea ? „în mod firesc, ne

răspunde Ion Baciu, ba chiar, aș zice ți- 
nînd cont de comandamentele societății 
și epocii noastre, în mod legic. Căci nu 
există granițe între domeniile amintite. 
Un tînăr dornic să se afirme — în înțe
lesul nobil pe care-lzdă concepția comu
nistă despre individ și societate noțiu
nii de afirmare — nu se poate despărți 
de nici una dintre aceste preocupări. Nu 
are dreptul să ignore vreuna dintre ele. 
Garanția devenirii noastre în asta constă: 
în înțelegerea dezideratului de a deveni 
personalități complexe, întregi, cărora nu 
le este străin nimic din ceea ce privește
bunul mers al societății, al țării. Aceasta 
este maturitatea, înțelepciunea 
o cer de la noi cei 
ducătorul său".

pe care
tineri partidul, con-

generoase
ca ogoarele
patriei

...Maturitate, 
înțelepciune și, 
desigur, gene
rozitate. Adică 
acel dat moral 
care însumează, 
sub numele o- 
meniei comu
niste, toate mo- 
bilurile, toate e- 
forturile, toate 
împlinirile oa
menilor muncii 
— printre care 
și tinerii — din 
întreaga țară... 
De pildă, cei 
din Insula Ma- 

I.A.S.-ul de aici, 
unitate etalpn

re a Brăilei, 
cel mai mare 
în materie de _ 
mese specialiștii, _____ ___
dinul Muncii clasa I pentru _______
le obținute în anul 1971. Aici, așa cum 
avea să ne spună un tînăr inginer „mun
ca e condiția noastră fundamentală". 
Iar aserțiunea aceasta a fost întărită de 
toți tinerii care s-au înscris la cuvînt 
pentru ancheta noastră. De pildă, tracto
ristul Constantin Costică, „cel mai tăcut 
mecanizator de la Seicuța", cum îi spun 
colegii, (tace și face : a arat, discuit, gră- 
pat, însămînțat și stropit mai mult de 85 
de hectare din pămînturile fermei, iar 85 
înmulțit cu cele 5 operații agricole efec
tuate rezultă străbaterea a aproape 450 
de hectare !) se arată tot scump la vorbă 
și cînd vorbește despre munca sa. Pentru 
mine, spune el, munca înseamnă temeini
cie. Uite, oamenii spun că tractorul meu 
merge ca un «Longines» — iar asta e cea 
mai bună marcă de ceasuri din lume la 
ora actuală ; ați văzut cronometrele de 
la Campionatul Mondial de hochei —- și 
dacă am izbutit să-1 fac să meargă așa 
înseamnă că e bine. Așa înțeleg eu mun
ca, datoria. Cît privește viitorul, vă spun 
atît : cu un tractor pus la punct faci 
treaba de două ori mai repede". „Și mai 
bine ?" „Desigur, ne răspunde un coleg al 
lui Constantin Costică, utecistul Donez 
Stanciu, mai ales dacă faci lucrurile la 
timp. Uite, unii ziceau că mă aflu în 
avans și pot să nu intru chiar de azi la 
prășit. Dar .eu dacă trebuie, voi intra 
alături de toți ceilalți mecanizatori, că po

Se știe, 
din țară, _____  ___
agricultură, cum o nu- 

a fost decorat țcu Or- 
realizări-

rumbul nu așteaptă. Iar pentru noi, aici, 
porumbul înseamnă viitorul". Așadar, iată 
încă o imagine concretă a viitorului; 
muntele de aur al porumbului. Inginerul 
Lincă Englezu — campion absolut al țării la 
porumb de trei ani încoace : scoate cam 
7 500 de kg la hectar — ne apropie și mai 
mult de imaginea acestui munte. „încă 
de pe acum, ne spune el, i-am întrecut, 
aici în Insulă, pe canadieni, care dau cea 
mai mare recoltă la hectar. Iar viitorul, 
pentru noi, înseamnă să depășim în anii 
următori și acest barem". „Cum, prin ce 
mijloace!“ Ne răspunde inginerul Co- 
mînzaru Anton : „Desigur, prin mijloace
le științifice care ne stau la îndemînă, 
prin utilaje, prin disciplină. Dar și prin 
încă ceva, fără de care nu le poți valo
rifica pe celelalte : prin dăruire. Muncind 
aici, trebuie să ajungi să-ți fie sufletul la 
fel de generos, de fertil, cum este acest 
maire ogor al patriei."

...Așadar, viitorul văzut ca un rezultat 
al fertilizării realităților prezente cu ma
teria vie, fortifiantă a atitudinii morale 
specifice comuniștilor. A te dărui. A te 
dărui, de pildă, satului pe care ești che
mat să-1 luminezi... Tînără profesoară de 
istorie Elvira Pascu de la Școala generală 
din Căianu. județul Cluj, ne spune, cu 
vorbe care sună ca un ecou al gîndurilor 
mecanizatorilor din Insula Brăilei : „A te 
dărui satului, ca tînăr, ca intelectual, în
seamnă a exista o dată cu satul, cu rit
murile și impulsurile lui, cu imaginea lui 
despre propriu-i viitor, înseamnă a fi tu 
însuti satul, muncind ca el. tot timpul, 
nu doar în cele 4—5 ore de la catedră. In 
felul acesta, tu însuți îți prefigurezi și-ți 
apropii propriul viitor, pe măsura năzuin
ței colective, a planurilor științifice care 
ne călăuzesc existența."

Ilustrarea acestui adevăr o întîlnim, 
deplină, undeva în nord, către Satu Mare, 
în comuna cu nume frumos : Livada. Aici, 
printre cei aproape 200 de intelectuali, se 
află șase tineri doctori în științe și un 
membru corespondent al Academiei de 
științe agricole și silvice. Unul dintre 
aceștia, inginerul agronom doctor Mihai 
Rusu, șeful laboratorului de agrochimie 
și pedologie, ne spune : „Intr-un anume 
fel, eu vă pot vorbi chiar despre o treap
tă a viitorului atinsă de comuna noastră, 
de noi toți cei care trăim și muncim aici. 
Iată : Mă aflu în Livada de opt ani și ju
mătate. Aici am muncit, aici mi-am pre
gătit doctoratul în științe, aici am fost 
mult timp secretar al comitetului comunal 
U.T.C.. aici am devenit membru al Parti
dului Comunist. Nu știu dacă aș putea ex
prima în cuvinte ce a însemnat pentru 
comună existența unui nucleu puternic de 
intelectuali. Dar vă pot spune rezultatul : 
nu peste multă vreme Livada va deveni 
oraș. Ceea ce cindva ni se părea un vis, 
e pe cale să se împlinească. Iar asta am 
făcut-o noi, întreaga comună, care ne-a 
primit ca pe niște fii ai ei. Așadar, ga
ranția atingerii viitorului o constituie 
convingerea că în societatea noastră, în 
anii noștri, orice vis, oricît de îndrăzneț, 
se poate materializa".

a-Păstrînd 
coastă idee, a 

materializării 
visului creator, 
tăiem, din nor
dul țării, un 
lung traiect spre 
Muntenia. Ne 
oprim la Insti
tutul de Fizică 
Atomică, 
tuție 
recent, 
înaltul decret al 
Consiliului ' de 
Stat, cu „Ordi
nul Muncii" cla

sa a Il-a pentru locul II obținut la între
cerea cu celelalte institute de cercetări din 
țară pe anul 1971. Ne amintim că, mulțu
mind, sub cupola Marii Adunări Națio
nale, pentru distincția acordată, reprezen
tantul institutului s-a referit tocmai la 
împlinirea concretă, sub înțeleaptă condu
cere a partidului, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pensonal, a unor vise îndrăz
nețe ale fizicienilor atomiști români. 
Rostit de un matur om de știință, cu
vîntul vis a căpătat, în ambianța so
lemnă a M.A.N., o încărcătură emoțio
nală deosebită. Despre semnificațiile 
desprinse de aici ne propunem să vor
bim cu un tînăr cercetător al insti
tutului. Ne adresăm inginerului elec
tronist Valentin Vlad, doctor în științe, 
care, la cei 27 de ani ai săi, conduce trei 
teme de cercetare. „Nu reprezint o ex
cepție, precizează el, mai cu seamă în- 
tr-un institut ca al nostru, unde mai bine 
de jumătate din salariați sînt tineri... Mă 
întrebați ce semnificație are pentru noi, 
tinerii cerceători, noțiunea de vis. Un 
înțeles cît se poate de..., științific. De el 

i x sj 2; . Rigoare,
în conturarea lui, în sta- 

profilului ~șj. dimensiunilor lui,

de aur
al
cercetării

, insti- 
distinsă, 

prin

se leagă ideea de rigoare, 
mai întîi, j- -- 
bilirea . _____ _______
potrivit nevoilor țării, disponibilităților 
noastre. l lî, îi; L.
concretizarea’a ceea ce ne-am propus? Este 
învățătura cea mai de preț pe care ne-a 
dăruit-o și ne-o dăruie în permanentă 
partidul, conducătorul său : îndrăzneală 
dublată de luciditate : efort, dăruire dar 
sub girul rigorii științifice, deci al eficien
ței.

A fi

Rigoare, apoi, în lupta pentru

Vrancea. Dis
cutăm 
dăltuirea 
muncă a 
rului cu 
Dumitru 
lă, activist 
Comitetului ju
dețean U.T.C. 
li solicităm pă
rerea din un
ghiul de vedere 
al muncii sale. 
„Să pornim, ne 
spune el, de la 
însuși termenul 

actirist. Derivă de la a activiza, deci de 
a pune în mișcare sau, dacă vreți, a nu 
lăsa să se întrerupă mișcarea. Revenind 
la munca noastră, asta înseamnă a da 
impuls, a îndruma, a educa în sen

a îi
activist

despre 
prin 

viito- 
tînărul 
Gavri- 

al

sul dragostei tinerilor pentru con
tinua efervescență, pentru neodihnă, 
pentru inițiativă, pe toate planurile : po
litic, profesional, etic. Dar, dincolo de toa
te, după părerea mea, înseamnă a-i în
văța pe tineri să devină ei înșiși activiști 
— fiecare la locul său de muncă, pentru 
cei din jur și, mai ales, pentru sine în
suși. Vedeți, eu sînt, de meserie, tîmplar 
de mobile. îmi place să văd, și știu să 
fac, mobilă de bună calitate, frumoasă, 
trainică, lucrată solid dar și cu finețe. 
Și mai știu că nu poate realiza asemenea 
mobilă decît cel care este el însuși așa, 
în datele lui spirituale. Acum, cînd • ica 
mea are alte coordonate, mă străduiesc să 
fiu în primul rînd eu însumi așa cum 
vreau să fie tinerii în mijlocul cărora lu
crez. Pentru mine, ca activist, a dăltui, 
viitorul înseamnă a dăltui — prin munca 
ta și-a lor — oameni. A-i ajuta să tră
iască în așa fel incit, cu fiecare etapă a 
vieții lor. să se simtă mai deplini spiri
tual. mai bogați^

...în aceeași idee, revenim la primul in
terlocutor al acestei anchete : tehnicianul 
Miche Petre, fost comandant al fostului 
Șantier național al tineretului de la Porți
le de Fier. ..Generația noastră, ne spune el. 
se împlinește o dată cu construcția, o dată 
cu țara. Iată cazul meu : am fost, ani de 
zile, pe șantier, activist al organizației de 
tineret. Eram un adolescent cînd am venit 
aici. în locurile pustii de la Gura Văii. 
Acum, cînd locurile sînt «pline» de marea 
noastră construcție, mă simt și eu bogat 
asemeni locurilor : de experiență, de 
efort, de bucurii și de... vîrstă. Sînt un 
bărbat în toată firea iar munca mea de-a- 
cum este și ea. firesc, racordată la această 
realitate : mi s-a făcut cinstea de a fi 
chemat în rîndurile activiștilor de partid, 
unde-mi continui, pe alt plan, activitatea 
dusă în rîndurile tinerilor și de unde ur
măresc. cu firească emoție, munca celor 
mai tineri ca mine, deveniți activiști ai 
organizației de tineret după ce lucraseră 
și învățaseră pe șantier".

★
întîi mai muncitoresc. In lumina lim

pede a muncii dedicate făuririi viitorului 
socialismului, viitorului nostru al tuturor, 
Armindenii tinereții aduc un plus de cu
loare, de sunet aparte în tezaurul sărbăto
resc al clasei noastre muncitoare, al țării 
întregi.

Reportaj-anchetă 
realizat de

PETRE DRAGU, NICOLAE
ADAM, EM. ISOPESCU,

ROMULUS LAL.
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GENERAȚIA MUNCH SI LUPTEI
Vietnam TINERET EROIC

Tinerii patrioți sud-vietnamezi alături de părinții și frații lor mai mari supun unor pu
ternice atacuri pe toate fronturile din Vietnamul de Sud, bazele americano - scigoneze. 
Continuînd tradiția eroica a înaintașilor lor, tinerii s ud-vi etna mezi boloriti să lupte
pentru realizarea unui Vietnam de Sud independent, democratic și prosper, progresînd 

spre reunificarea pașnică a patriei

Washington

JNCETAJI RĂZBOIUL! EDUCAȚIE Șl MUNCA
Dominanta stării de spirit 

și preocupărilor politice ale 
tineretului din Statele Unite 
in actuala perioadă. în preaj
ma întiiului de mai. o con
stituie revolta și împotrivi
rea față de reescaladarea in
tervenției militare americane 
în Vietnam, acțiunea energică 
pentru imediata încetare a 
raidurilor aviației americane 
asupra K. D. Vietnam. Zeci 
de mii de studenți. de la 
peste o suta de universități 
și colegii de pe întreg terito
riul S.U.A. — San Francisco. 
Chicago. New Jersey etc., au 
luat și iau parte la variatele 
manifestări de protest care 
s-au desfășurat și continnâ să 
se desfășoare in aceste xiJe. 
Este imposibil să prezint. în 
spațiul restrins al unei scurte 
corespondente telefonice • 
imagine cit de cit completă a 
acestei ample mișcări a tine
retului A meri ci i. Mă rezum 
doar la cîteva amănunte. La 
Chicopee — statul Massa- 
chussetts. studenții an încer
cat să blocheze intrarea la 
baza aeriană Westwer. Tot in 
acest stat, peste 2 000 de stu- 
denți de la universitatea 
Harvard au declarat o grevă, 
neprezentindu-se la cursuri, 
în semn de protest față de 
reluarea bombardamentelor 
aviației S.U.A. asupra terito
riului Republicii Democrate 
Vietnam. O acțiune similară 
a fost hotărîtă Ia Universita
tea Columbia din \'ew York 
undea fost, de asemenea, 
înregistrată o mare demon
strație de largă participare. 
La universitatea Stanford din 
Palo Alto, statul California, 
poliția a făcut uz de forță 
pentru a degaja intrarea in 
sălile de curs, blocată de stu
denți. O puternică demonstra
ție antirăzboinică la care au 
participat peste 2 000 de stu
denți s-a desfășurat la De
kalb (statul Illinois). In Salt 
Lake City numeroase lăcașe

Budapesta

CONSTRUCTORII DIN OBUDA
Cartierul Obuda din Buda

pesta e de acum bine cunos
cut în întreaga țară. Și a- 
oeasta nu numai pentru că e 
unul flintre cele mai noi și 
frumoase cartiere ce se cons
truiesc în capitala ungara, ci 
și pentru că se înalță în lo
cul celei mai vechi periferii 
a orașului. (Obuda în tra
ducere înseamnă Buda ve
che). Tot atît de adevărat e 
că acest nou cartier ce în
sumează de pe acum peste 
3 800 de apartamente, nume
roase școli, grădinițe și cre- 
șe, magazine și terenuri de 
joacă pentru copii și aflat 
încă în plină construcție a 
devenit renumit datorită 
muncii și priceperii construc
torilor care lucrează aici. 
Tată : anul trecut constructo
rii — conducerea și coordo
narea lucrărilor aparține In- 
‘reprinderii de construcții nr. 
43 — au avut de predat be
neficiarilor 680 de aparta
mente. Au predat 910. Cum ? 
Printr-o mai bună organizare 
i muncii.

La fel s-a intîmplat și în 
iceste prime 4 luni ale anu
lui 1972. Au fost planificate 
*80 de apartamente și au fost 
nredate pînă Ia 24 aprilie 
748. La conducerea întreprin
derii de construcții ni se re
comandă să vizităm șantierul 
nr. 1 FOEP și să vorbim cu 
’««ducătorul acestuia. în în- 
•recerea in cinstea lui 1 Mai 
colectivul acestui șantier a 
obținut cele mai bune rezul
tate.

Șeful șantierului recoman

de invățămint au rămas eu 
ușile închise datorită grevei 
studenților. Greviștii au or
ganizat marșuri de protest pe 
principalele bulevarde ale o- 
rasului sub lozinca .Jneetati 
războiul — retrageri milita
rii americani din Indochina T 
Acțiuni similare — greve 
combinate eu demonstrații de 
strada — au fost •rrxnirate 
la Boston. Prineetoo și iosola 
Rhode. La Sl Louis, tinerii 
au organizat un miting de 
protest in fata clădirii firmei 
McDonnell-DeugLa*-. pro

ducătoare de material de 
război pentru Vietnam.

ample de mor rin ții de
test in ziua de 4 mai eind se 
va comemora împlinirea a 
doi ani de la uciderea de că
tre membrii gărzii naționale 
a patru studenti de Ia Uni
versitatea din statul Kent, in 
timpul unei demonstrații d* 
protest împotriva invadării 
Camhodgiei de către trupele 
americano-saigoneze. De alt
fel. pentru ziua de 4 mal 
este programată o amplă ma
nifestare de protest pe sca
ră națională Ia care și-au a- 
nunțat participarea numeroa
se organizații si personalități 
din viata publică americană, 
lideri ai sindicatelor. Această 
manifestare are ca obiective 
cerința încetării imediate a 
atacurilor aviației americane 
asupra teritoriului R.D. Viet
nam. fixarea unei date limită 
pentru încheierea retragerii 
totale a forțelor militare ale 
S.U.A. din Indochina. înceta
rea sprijinirii de către State
le Unite a regimului saigo- 
nez.

C. ALEXANDROAIE

Washington — 30 aprilie

dat e o tinără ingineră. Se 
numește Gyongyi Szegedi. 
Are numai 28 de ani, » ter
minat Facultatea de cons
trucții în 1970, lucrind para
lel mulți ani ca proiectantă 
și acum e prima femeie șefă 
de șantier de construcții din 
Ungaria.

— Sintem în avans cu 
mult față de graficul lucrări
lor. După toate calculele vom 
preda fiecare din blocuri cu 
cel puțin o lună, o lună și 
jumătate mai devreme.

— Cum v-au primit mun
citorii ca șefă de șantier ? 
Zîmbește.

— La început mai rece, 
mai neîncrezători. Am avut 
avantajul că cei mai mulți 
lucrători, deși tineri, sint a- 
devărați ași în meserie. Și ei 
ca și muncitorii mai virstnicj 
au apreciat în mine specia
listul. au văzut cum organi
zez și conduc munca, au 
constatat că știu să observ 
fiecare lucru de mintuială. 
că știu să spun exact și în 
amănunt cum trebuie făcut 
un lucru, dar în același timp, 
știu să și ajut, să pun mina 
cot la cot cu ei cînd situația 
o cere, cînd intervin unele 
greutăți. De lucru avem. 
Munca e bine organizată, iar 
oamenii au posibilitatea să 
cîștige bine. Așa au ajuns să 
mă respecte și să mă apre
cieze.

ALEX. PINTEA

Budapesta — 30 aprilie.

DepâiLod îBpresule culese 
pe pamml e*ter p^ruzeri 
de kilometri ee de»part Ma- 
koU de Pmate SMre ar tre- 
b«, pacte, sâ stirxi asapra 
ceiăi ce se referă la peisaj. 
Ar trebaj peatra eâ aceri 
paxrazeri de kSeneetri pe 
eare i-a* ttribârm, p^aiad 
din răpi tali prwrfariei Kaai- 
Ipb gpre aard-ert împreună 
ea oa reparrer de la 
Revwtatâej-, mi-aa dax prile- 
j<L «»e de altfel ia călăto
riile aek, «d dewepăr in 
roipn» ee! mai depiia ©e 
s*aanaă Mnra eeaamruM 
rit a efwtol «maM 4e a #-•

le pe tare meameia le-» &- 
vu amia. la eapăxni £-■■■
bou ta penmentni cempie- 
V5Ini aninier de la HoUe « 
Ir traascria re preeădere pe 
*ele care vorbesc despre pa- 
tasin, despre locul și impor
tanța acestuia in economia 
Congoului. Exploatarea zăeă- 
mintului. de dimensiuni im
presionante și aviad o con
centrație de 39 la sută, este 
o operă de dată recentă, dar 
produeția realizată de Socie
tatea congoleză de potasiu 
depășește deja 390 000 d? 
tone pe an. Ca urmare, au 
apărut în zonă cîteva noi lo
calități, arhitectura, funda
mental întemeiată pe lemn 
și argilă, a cedat locul beto
nului și prefabricatelor : au 
fost create instituții — pre
cum spitalul și școala — al
tădată necunoscute oamenilor 
de aici. Evident, sarcina tra
diționalei unelte cu care oa
menii iși croiau cale in de
sișul lianelor este și ea pre
luată pas cu pas de forța 
mecanică a buldozerelor și 
draglinelor. Și cite alte ne
numărate dovezi nu ți se o- 
feră aici despre ceea ee în
seamnă valorificarea pota- 
siului, dezvoltarea industriei 
pentru înfățișarea întregii 
regiuni, pentru viața oame- 
lor.

Ar trebui, cum spuneam, 
să mă opresc indelung la 
fiecare din cei 40 de kilo
metri ai acestui drum pe 
care-1 străbate potasiul în
suși, pentru a porni in ca
lele vapoarelor, peste mări și 
țări : ar trebui s-o fac pen
tru că întregul traseu poate 
fi denumit, fără a apela la 
metafore, un adevărat iti- 
nerariu al progresului. Dată 
fiind însă forța cu care a- 
cestea se impun pretutin
deni. sau poate capacitatea 
lor de a se constitui in sim
bol, dintre toate imaginile, 
proaspete încă in memorie, 
mă simt îndemnat să le evoc 
doar pe cele ee se referă la 
tineri, la prezența lor pe a- 
cest itinerariu.

La complexul minier de la 
Holle, tinerii reprezintă, ca 
in mai toate întreprinderile 
țârii, marea majoritate. Pen
tru cei 750 de mineri care 
scot la lumină potasiul, aceas
tă majoritate înseamnă peste 
80 la sută. Un procent care 
in celelalte sectoare, la uzina 
de tractare a minereului, 
la centrala electrică, in labo
ratoare. la instalațiile por
tuare. devine și mai impu
nător. Dar, deși edificator, 
numărul nu poate spune to
tul. Impresia cea mai puter
nică o dau aspectele calita
tive. Și. neîndoielnic, în eta
pa de început a unei indus
trii. efortul de calificare, 
strădania de-a stăpini tehni
ca avansată nu pot fi socoti
te decit in rindul celor mai 
semnificative argumente de 
acest fel. Am notoț aici, la 
complexul minier, mai precis 
Ia centrul de formare profe
sională. cifre dintre cele mai 
elocvente, ilustrind diminua
rea rapidă a numărului de 
specialiști străini și crește
rea paralelă a posturilor teh
nice de specialiști deținute 
de tinerii congolezi. Am ur
mărit dinamica producției în 
ascendența graficului, desco-

Belgrad

ȘANTIERELE TINEREȚII
Ziua de ctitorie a primăve

rii, praznicul adolescenței 
naturii și al rodniciei muncii, 
intiiul de mai, întrunește in 
acest an atributul de adevă
rat prolog al unor bogate și 
însemnate evenimente din 
viața tineretului Iugoslaviei 
socialiste.

1972 este anul jubileului a 
trei decenii de la primul 
Congres al tineretului liber 
antifascist iugoslav care a 
pus bazele actualei organi
zații ..Uniunea Tineretului 
Iugoslav". O suită de ample 
manifestări va marca glorio
sul jubileu, culminînd în ul
tima parte a anului, cînd se 
vor împlini 30 de ani de la 
această dată memorabilă 
pentru destinul tineretului 
iugoslav.

Tot 1972 este anul cind 
înaltul for al comuniștilor 
din țara prietenă. Conferința 
U.C.I. se va reuni pentru a 
treia oară de Ia congres, con- 
sacrindu-se in întregime pro
blemelor tineretului.

Exact în zilele din ajunul 
Iul 1 Mai, pregătirile în ve
derea desfășurării celei de a 
treia Conferințe a U.C.I. au 
intrat in faza lor practică o 
dată cu ședința Biroului Exe
cutiv al Prezidiului Uniunii 

perind infirmarea categorică 
a prorocirilor despre pretinsa 
! neap aci ta te a localnicilor in 
a-și valorifica propriile re
surse și, ia același timp, am 
avut dovada incontestabilă a 
abnegației eu care tinerii se 
dedică studiului. însușirii no
ilor profesii. Am asistat la 
eiteva ore de curs, centrul de 
formare ivind organizate 
clase pentru fiecare meserie, 
am reținut interesul eu care 
tinerii aspiranți la • califi
care urmăreau și-fi notau 
explicațiile specialistului 
eare proda. dar mai eu sea- 

<n trwn. cnkfirotă deja, dar

dNh. seara tinâa. la termi
narea fncmini. intr-na labo
rator. t ■rewind Pria stadiu 
individual să descopere so
luții pentru îmbunătățirea 
randamentului la unul din 
importantele utilaje ale în
treprinderii.

Peste eiteva rile. tinerii 
urmau să sărbătorească ani
versarea Uniunii Tineretului 
Socialist Congolez. Rivna ti
nerilor din laborator de a 
descoperi o soluție tehnică 
de perfecționare se înscria ca 
unul din punctele centrale 
in programul de sărbătorire 
a organizației lor — axat 
pretutindeni pe aceste două 
coordonate : muncă și educa
ție. Munca și învățătura, fi
ind, după mărturisirea tineri
lor care i-am întilnit în Re
publica Populară Congo. în 
drumul de la Pointe Noire 
la Holle, principalul teren 
de afirmare a contribuției 
lor la asigurarea deplinei in
dependențe a țării, la dez
voltarea ei pe calea progre
sului.

NICOLAE ARSENIE

Paris

„MUNCA PENTRU TOȚI!
...Grădina Tuilleries și-a 

găsit în primăvara aceasta o 
nouă vocație : o „universita
te în aer liber" a fost instala
tă timp de trei zile aici, in 
semn de protest împotriva 
condițiilor de invățămint din 
Universitatea de litere și ști
ințe umane Paris VIII (Vin
cennes). Lipsit de fonduri, de 
profesori, cu un buget insufi
cient, Vincennes și-a închis 
pentru un timp porțile. „Bu
getul a rămas neschimbat din 
1968 — se spune intr-un co
municat al Consiliului uni
versitar — în timp ce numă
rul studenților a crescut de 
la 7 000 la 12 500.

Invățămintul superior din 
Franța continuă să producă 
șomeri. „Ceea ce frapează pe 
cel ce încearcă să întreprindă 
o anchetă asupra vieții și 
muncii tineretului — scria 
revista L’EXPRESS este ab
sența totală a unei satisfacții 
generale asupra pregătirii lor 
și a debușeurilor care li se 
oferă".

...100 000 de tineri din 52 de 
orașe au organizat în primă
vara aceasta un lung marș al 
protestului. „Tinerețea acu
ză ! Ea acuză un regim care 
o privează de posibilități e- 
norme. Ea nu are nevoie de 
promisiuni demagogice, de 
discursuri paternalist^. Mun
că pentru toți, meserie pentru 
toți tinerii". Acesta a fost 
cuvîntul de ordine al de
monstranților care și-au ma
nifestat neliniștea, nemulțu
mirea precum și voința lor 
pentru schimbări sociale.

Oficial în Franța, un șomer 
din trei are sub 25 de ani. 
„Oficial de scandalos, — 
scria recent revista L’EX
PRESS, tineretul ar trebui să 

Comuniștilor. Biroul Execu
tiv a analizat stadiul elabo
rării materialelor ce vor fi 
dezbătute la această reuniu
ne care va avea loc — se 
consideră — la sfîrșitul lu
nii iunie, începutul lui iulie.

însuflețit de perspectiva a- 
cestor evenimente, tineretul 
iugoslav cinstește sărbătoa
rea primăverii și a muncii 
cu dăruire vibrantă.

„Ștafeta tinereții", care de 
mai multe zile face înconju
rul tarii, străbate Ia 1 Mai 
localitățile din sudul țării, 
salutată de mii și mii de ti
neri. Ea se va încheia la 25 
mai, „Ziua tineretului" iugo
slav, purtînd în capitala țării 
mesajul frăției și unității ti
neretului Iugoslaviei socia
liste, voința sa care alături 
de întreg poporul sub condu
cerea comuniștilor să-și adu
că o rodnică contribuție la 
făurirea vieții noi.

Ajunul zilei de 1 Mai anul 
acesta prilejuiește și o rea
firmare cu mai multă vigoa
re a generoasei tradiții a ac
tivității brigăzilor de muncă 
patriotică.

In zilele premergătoare lui 
1 Mai s-a deschis unul dintre 
marile șantiere ale tineretu
lui iugoslav care poartă de
numirea : „Acțiunea Morava 
1972". Obiectivul acțiunii : 
efectuarea unor lucrări din 
zona inundabilă a Moravei 
care în fiecare an se revăr
sa acoperind importante su
prafețe agricole. In jurnalul 
de bord al primelor brigăzi 
eare au debutat linia intii a 
„Acțiunii Morava 1972", au și 
fost înscrise realizări remar
cabile privind zăgăzuirea a- 
pelor tumultuosului rîu. Dar 
șantierul național al tinere
tului „Acțiunea Morava 
1972". deschis în perioada din 
preajma zilei de 1 Mai cons
tituie un început dintr-o suc
cesiune de alte și alte acțiuni 
ale brigăzilor de muncă pa
triotică in curs de organizare 
acum.

Noi atribute urbanistice va 
dobindi prin munca brigăzi
lor si Orașul tineretului din 
Novi-Beograd. Parcuri, pelu
ze, eâi moderne de acces vor 
fi amenajate in acest an aici 
de tineret.

Parowgind publicațiile ia- 
gnriave destinate tinerilor 

alte fapte eare ilnstreaxâ bi- 
'antal actriritf t H rodnice a 
tineretaivi rngesUv. di* 
preajma hei de 1 Mai ea ri 
proiectele in această privință 
din penaada imediat nrwâ- 
:oarr. Ele îndrituiesc afirma
ția din introducere că anul 
acesta 1 Mai este prologul 
unor însemnate acțiuni. Se 
impun in cronica actualității 
și veștile din noul oraș al ti
neretului Djerdap — cum 
«pun prietenii noștri Porților 
de Fier — de unde vor porni 
pentru primaă dată în aceas
tă primăvară brigăzile de 
muncă patriotică să amena
jeze noi șosele, să constru
iască noi baze turistice, in 
această pitorească zonă a Iu
goslaviei.

Iar ca ultimă adnotație 
reamintim despre laborioasa 
acțiune a tineretului din Za
greb. reunit pe șantierul „Po
dului tinereții", construcție 
trainică peste apele riului 
Sava, pe malul căruia se des
fășoară „noul" Zagreb.

MIA IONESCU
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devină avangarda dezvoltării 
economice, ori el constituie 
cel mai important batalion 
de șomeri...".

...„Exploatarea suscită un 
strigăt general — se spunea 
Ia al 38-lea Congres național 
al C.G.T. în cadrul ultimei 
zile, zi dedicată tineretului. 
Acest strigăt nu se oprește în 
cartierele muncitorești. El 
crește de peste tot". La Con
gresul C.G.T. s-a subliniat in 
repetate rînduri ideea unității 
între muncitori și celelalte 
categorii de tineri. In cuvîn
tul său Andre Saint-Jean, se
cretar al Centrului confederal 
al tineretului, declara : „Ti
neretul resimte din ce în ce 
mai acut injustiția regimului, 
el se plasează din ce în ce 
mai mult pe poziția luptei de 
clasă". In comunicatul comun 
al intilnirii dintre organiza
țiile elevilor, studenților și a 
tineretului comunist se spu
nea : „Neliniștiți față de un 
viitor fără nici o perspectivă, 
tinerii muncitori, liceeni și 
studenți cer prin organizați
ile lor sindicale :

— accesul la invățămint și 
muncă pentru fiecare tînăr ;

— îmbunătățirea condițiilor 
de viață, de studiu și de 
muncă ;

— respectarea și extinderea 
libertăților sindicale ;

— drepturi la sport, la 
odihnă și cultură ;

— construirea de locuințe, 
cămine accesibile muncitori
lor și studenților.

Acestea sint în esență o- 
biectivele lunii mai, declarată 
„Lună a tineretului".

VIORICA DIACONESCU

Paris, 30 aprilie.

Pekin

Recepție în cinstea 
delegației guvernamen
tale militare române

Ciu En-lai, membru al Comi
tetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, a oferit o re
cepție în cinstea delegației gu
vernamentale militare române, 
condusă de tovarășul Emil Bod
naraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat. 
Au fost prezenți Ie Cien-in. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P. C. Chinez, și vice
președinte al Comisiei militare 
a C.C. al P.C. Chinez, Iao 
Uen-iuan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Li dă-șin, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, șeful Direcției generale 
politice a armatei Populare chi
neze de eliberare, Ken Biao, 
șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, 
Ciao Kuan-hua. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Su 
Și-u, adjunct al ministrului a- 
părării naționale. Cian Cai-cien, 
adjunct al șefului Marelui Stat 
Major, și alte persoane oficiale. 
Au fost prezenți, de asemenea, 
ambasadorul României la Pe
kin, Nicolae GavrUescu, și 
membrii ambasadei române.

In cadrul recepției, desfășura
te într-o atmosferă de calda 
prietenie, premierul Ciu En- 
lai și Emil Bodnaraș au rostit 
toasturi.

In numele C.C. al P.C. Chi
nez, al guvernului și poporului 
chinez. Ciu En-lai a adresat un 
călduros bun venit membrilor 
delegației guvernamentale mi
litare române, precum și dele
gației Gărzilor patriotice româ
ne și Băncii Naționale Român-?, 
care se află în R.P. Chineză.

In cei aproape doi ani care 
au trecut de la ultima vizită a 
tovarășului Bodnaraș în țara 
noastră, a spus Ciu En-lai. si
tuația internațională a cunos
cut transformări foarte mari. 
Lupta revoluționară a popoare
lor lumii a cunoscut o nouă 
dezvoltare. Ne bucurăm de fap
tul că în această perioadă re
lațiile de prietenie chino-româ
ne s-au dexvoliaî considerabiL 
a adănza: aromieml Coatliurri 
de Sat S-a îzrifcjt cocrin-j 
prietenia r.carrră : «riri—b^r..e 
Ia dornruje poLtjc eoooomir 
militar fi culmra’ cresc pe n 
ce trece. In lupta pentru cauza 
comună a construirii socialis
mului. împotriva imperialismu
lui nutrim sentimente de sim
patie reciprocă și ne sprijinim 
reciproc.

Vizita în țara noastră, anul 
trecut, a delegației de partid și 
guvernamentale române, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a contribuit foarte 
mult la dezvoltarea relațiilor 
de prietenie chino-române. Sîn- 
tem convinși. a arătat Ciu 
En-lai, că vizita delegației gu
vernamentale militare condu
să de tovarășul Emil Bodnaraș, 
va aduce o nouă contribuție la 
întărirea relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări.

Ciu En-lai a toastat pentru 
prietenia revoluționară și uni
tatea militantă dintre cele două 
partide, țări, armate si po
poare. pentru înflorirea și pros
peritatea Republicii Socialiste 
România, în sănătatea tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu. Ion 
Gheorghe Maurer, a tovarășu
lui Emil Bodnaraș.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Emil Bodnaraș a arătat că de
legația guvernamentală milita
ră română a 9osit la Pekin ve
nind dintr-o țară socialistă — 
R.P.D. Coreeană — vecină cu 
R. P. Chineză, a cărei priete
nie este scumpă atit poporului 
chinez cit și poporului român.

Cea de-a 40-a aniversare a 
creării Armatei Revoluționare 
Populare Coreene, la care am 
asistat, a spus vorbitorul, a pri
lejuit o strălucită trecere în re
vistă a marilor succese pe care 
poporul coreean, sub conduce
rea gloriosului său partid, în 
frunte cu tovarășul Kim Ir Sen. 
le-a obținut, în <eroica sa luptă 
revoluționară împotriva ocupan- 
ților japonezi, pentru libertate

CONVORBIRE CIU-EN LAI
-EMIL BODNARAȘ

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R.. vicepreședin
te al Consiliului de Stat, a avut, 
duminică, o convorbire cu to
varășul Ciu En-lai, membru al 
Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

Au participat Ie Cien-in. mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C. Chinez și vicepreședinte 
al Comisiei militare a C.C. al 
P.C. Chinez, Iao Wen-Yuan, 
membru al Birouluî Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, Ken Biao, 
membru al C.C. al P.C. Chinez, 
șeful Secției pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez. Cia<> 
Kuan-hua, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

A participat, de asemenea, Ni

și făurirea unei vieți indepen
dente, in apărarea cuceririlor 
revoluției împotriva agresiunii 
imperialiștilor americani, po
porul coreean s-a bucurat de 
sprijinul puternic al tuturor ță
rilor socialiste, îndeosebi al po
porului chinez, ai cărui fii 
și-au dat viața cu vitejie pe 
cimpul de luptă.

în continuare, tovarășul Emil 
Bodnaraș a exprimat mulțumiri 
profunde pentru cuvintele calde 
de apreciere la adresa partidu
lui și poporului român exprima
te de premierul Ciu En-lai. A- 
ceasta. a spus el, demonstrează 
încă o dată sentimentele de sti
mă și respect reciproc pe care 
le nutresc popoarele român și 
chinez, rezultat al relațiilor de 
prietenie și solidaritate interna
ționaliști statorinicite trainic 
între partidele, țările și po
poarele noastre.

Aceste relații se dezvoltă zi 
de zi pe temelia de nezdrunci
nat a principiilor marxism-le
ninismului, a comunității de o- 
rînduire și de țeluri, a luptei 
pentru socialism, împotriva im
perialismului, pentru pace între 
popoare. x

Aducem Comitetului Central 
al P. C. Chinez, tovarășului 
Mao Tzedun — încercatul con
ducător al poporului chinez — 
Consiliului de Stat și tovarășu
lui Ciu En-lai, întregului popor 
chinez un fierbinte salut tovă
rășesc din partea Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, a tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, a guvernului român 
din partea oamenilor muncii din 
România Socialistă. Deși în vi
zită neoficială, sintem. mesage
rii sentimentelor de profundă 
prietenie pe care poporul ro
mân le manifestă față de po
porul chinez frate. Același me
saj îl aduce și delegația Găr
zilor patriotice din România, 
prezentă aici.

Constatăm cu satisfacție deo
sebită că relațiile dintre parti
dele și țările noastre cunosc o 
dezvoltare continuu ascendentă 
pe toate planurile — politic, e- 
eonemic. si
sffîtar — a arătat •■xrb tara!

că -.nzita de>9t:ri 
de panxi r guvernamentale ro
mâne. condusă de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, in iunie a- 
rul trecu:, primirea deosebit de 
caldă de care s-au bucurat, pre
tutindeni. rezultatele acestei vi
zite. izvorî te din schimbul re
ciproc de păreri, rămin în cro
nica relațiilor româno-chineze 
ca o etapă de însemnătate cru
cială.

Referindu-se la situația inter
națională, vorbitorul a relevat 
că frontul de luptă împotriva 
imperialismului s-a întărit con
siderabil, avînd drept compo
nentă de bază marea forță a 
socialismului victorios. Popoare
le cer tot mai hotărît răsturna
rea imperialismului, abolirea 
relațiilor colonialiste și neocolo- 
nialiste, așezarea relațiilor din
tre ele pe baza principiilor ega
lității în drepturi, independenței 
și suveranității naționale, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc. China so
cialistă, marea țară a unui po
por de peste 800 milioane de 
oameni, a intrat în arena inter
națională ca membră de frunte 
a O.N.U.

România socialistă militează 
neabătut pentru cauza priete
niei și a unității, pe baza mar- 
xism-leninismului. dintre toate 
țările socialiste, pentru priete
nia și colaborarea internaționa
lă pașnică cu toate popoarele, 
pentru coeziunea trainică — în 
condițiile diversificatei sale dez
voltări — a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale,' a 
forțelor progresiste din lume.

în încheiere vorbitorul a toas
tat pentru prosperitatea R. P. 
Chineze și a marelui popor chi
nez, pentru gloriosul Partid Co
munist Chinez, în frunte cu în
cercatul său conducător, tova
rășul Mao Tzedun. în sănătatea 
tovarășului Ciu En-lai și a ce
lorlalți conducători de partid și 
de stat chinezi prezenți, pentru 
prietenia indestructibilă dintre 
cele două partide, popoare și 
țări.

colae Gavrilescu. ambasadorul 
României la Pekin.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

• MINISTRUL economiei 
și finanțelor al Franței. Va
lery Giscard d’Estaing, a 
inaugurat, sîmbătă. Tîrgul 
international de la Paris. 
Aflat la a 61-a ediție, tîr
gul. deschis la „Porte de 
Versailles", a atras, în acest 
an. peste 2 600 de firme din 
39 de tari. Printre partici- 
panții străini se remarcă 
două expoziții naționale 
excepționale. organizate de 
R.P. Chineză, pe o supra
față de 5 000 metri pătrați, 
și de R.D. Germană, pe o 
suprafață de 9 000 metri pa- 
trati.

România participă, în a- 
cest an, la „Salonul turis
mului și al vacantei".

Intense atacuri 
ale patrtoților 

khmeri
în cursul nopții de sîmbătă 

spre duminică, forțele de rezis
tență populară din Cambodgia 
au lansat rachete asupra tabe
rei de la Bek Chan a trupelor 
administrației Lon Noi, situată 
la numai 13 kilometri de Pnom 
Penh. Totodată, fortificațiile 
inamicului, amplasate în loca
litățile Thnal Totoeun, Tani și 
Sandan, au fost supuse unor in
tense atacuri de către patrioții 
khmeri.

Ciocniri violente între deta
șamentele de rezistență popu
lară și efectivele militare ale 
administrației Lon Noi au fost 
semnalate din nou de-a lungul 
șoselei nr. 1. în apropierea ora
șului Svay Rieng, capitala pro
vinciei cu același nume.

ÎN FAVOAREA 
RATIFICĂRII 
TRATATELOR

R.F. A GERMANIEI 
CU U.R.S.S. 
Șl POLONIA

• Uniunea sindicatelor vest- 
germane, cea mai puternică or
ganizație a oamenilor muncii din 
R. F. a Germaniei, a dat pu
blicității o declarație în spriji
nul ratificării tratatelor sem
nate cu U.R.S.S. și Polonia.

în același sens, s-a pronunțat 
și organizația „Tinerii socialiști* 
din R. F. a Germaniei.

• Luînd cuvîntul în cadrul u- 
nei adunări a Partidului Comu
nist German, consacrată Zilei 
de 1 Mai, care s-a desfășurat la 
Nurnberg, președintele P.C.G., 
Kurt Bachmann, a adresat cla
sei muncitoare, sindicatelor, 
tuturor oamenilor muncii din 
R. F. a Germaniei chemarea de 
a transforma această zi într-o 
demonstrație convingătoare în 
sprijiirjl ratificării tratatelor 
sectnate eu Unhmea Sovietica 
și Polonia. El a evidențiat, tot- 
odzzi. importanța acțiunilor 
cc-.secvențe In favoarea convo
cării conferinței general-europe- 
ne în problemele securității.

• Partidul Socialist Unit al 
Berlinului Occidental a adresat 
oamenilor muncii vest-berlinezi 
chemarea ca ziua de 1 Mai să 
fie întîmpinată sub lozincile : 
„Pentru ratificarea tratatelor 
semnate de R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și Polonia !“, „Pen
tru normalizarea relațiilor cu 
Republica Demoorată Germa
nă „Pentru încetarea agre
siunii americane în Vietnam !“, 
„Pentru democrație și progres, 
pentru drepturile sociale și po
litice ale oamenilor muncii, îm
potriva’ monopolurilor și reac- 
țiunii

Grevă generală

a studenților 

coiumbieni
Studenții Universității naționa

le din Bogota au declarat o gre
vă generală în sprijinul cererii 
lor privind democratizarea învă- 
țămîntului în Columbia și a îm
bunătățirii condițiilor de viață în 
institutele de învățămînt supe
rior din țară.

• SUB SEMNUL participării 
active a României la manifestă
rile prilejuite de Anul interna
țional al cărții, precum și in 
cadrul schimburilor culturale 
si științifice roniâno-canadiene, 
a avut loc, la Biblioteca națio
nală a Canadei deschiderea u- 
nei expoziții de carte și discuri 
din Republica Socialistă Româ
nia.

• AGENȚIA TASS informea
ză că la Moscova a sosit. în 
drum spre Paris, Le Duc Tho, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, 
consilier special al conducătoru
lui delegației R. D. Vietnam Ia 
convorbirile cvadripartite de 
la Paris în problema Vietnamu
lui.

• PREȘEDINTELE Pakistanu
lui, Zulfikar Aii Bhutto, și pri
mul ministru al Indiei, Indira 
Gandhi, se vor întîlni la sfîrși
tul lunii mai, sau la începutul 
lunii iunie, pentru a discuta 
problemele interesînd cele două 
țări — se afirmă în comunicatul 
comun, dat publicității la în
cheierea convorbirilor desfășu
rate în localitatea pakistaneză 
Muree, între reprezentanții spe
ciali ai șefului statului pakista
nez și ai premierului indian.
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