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La Ilia,
pnn munca 

entuziastă 
tinerilor

FOLOSIT CU EFICIEHȚĂ MAXIMĂ PENTRU PRODUCȚIE
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Ucenicii sint
rezerva sigura"

dar pregătirea lor nu
trebuie tratată cu rezerve!
In secția prelucrări-prin așchiere a Uzinei mecanice Sibiu a fost realizat în luna ianuarie un coe

ficient de schimb de 2,21 și un indice de utilizare . a mașinilor da 79,3 Ia sută. Un rezultat care presu- 
pune serioase preocupări pentru punerea în circuitul producției a tuturor rezervelor, pentru valorifica
rea cu maximă eficiență a capacității fiecărei mașini, a fiecărui agregat în parte. Sînt ^explicabile, 
așadar, realizările obținute în luna respectivă: planul la producția globală a fost îndeplinit în proporție 
de 101,2 la sută, producția marfă 100,2 la sută, iar productivitatea muncii 100,3 la sută. Un mare nu
măr de tineri, printre care Toma Moraru, Nicoară Bîrză, Ido Nieolae, Gheorghe Constantin își depă
șiseră normele cu 70—-120 de ore. Secția obținuse o importantă cantitate de producție peste plan, reușise 
să creeze un decalaj corespunzător față de secția montaj.

Zecidepîraie
nume

se vor uni 
într-o singură

matcă
Primăvara, cînd se topesc ză

pezile sau cînd sus, la munte, 
plou£, apa se năpustește asu
pra luncii mănoase a Mureșu
lui, în albiile strimte ale pîraie- 
lor, distrugînd, nu o dată, cul
turile.

Anul trecut locuitorii Ilîei au 
declanșat ofensiva împotriva pî- 
raielor vrăjmașe, elaborînd un 
proiect îndrăzneț. Și-au propus 
să sape în trupul cîmpiei un ca
nal lung de. 5 km — o verita
bilă albie de rîu — care, tra- 
versînd satele Bacea, Cueș și 
Ilia, are menirea să strîngă în
tr-o singură matcă zecile de pî- 
raie răzlețe, să le impună un 
curs domol. Realizarea proiec
tului cerea însă un volum de 
muncă — excavarea a peste 
40.000 metri cubi de pămînt — 
pe care numai ei, locuitorii co
munei, nu erau zîn stare să-1 
efectueze. In ajutor au venit, a- 
tunci, tinerii. In zilele de săr
bătoare sau după ce ieșeau din 
schimburi se alăturau cetățeni
lor și, împreună, se îndreptau 
spre șantierul de hidroameliora
ții, trasînd cu răbdare profilul 
unui nou rîu.

Astăzi canalul colector a de
venit o realitate palpabilă. Au 
mai rămas de executat doar lu-

AL. BĂLGRĂDEAN

( (Continuare în pag. a V-a)

Din păcate, în lunile următoa
re acest echilibru n-a mai fost 
menținut, s-a înregistrat o sensi
bilă scădere a producției, reduce
rea coeficientului de încărcare a 
mașinilor. Cauza era bine cunos
cută. Din 160 de tineri, 47 au fost 
chemați să-și satisfacă serviciul 
militar. Adică, cei mai buni din
tre ei, promoția de acum doi ani, 
temeinic integrată în exigențele și 
subtilitățile producției. întreprin
derea n-a fost însă luată prin 
surprindere, se știa cu mult timp 
înainte că va veni vremea cînd 
acești tineri vor trebui să-și sa
tisfacă stagiul militar și ca atare, 
trebuie pregătită forța de mun
că care sări înlocuiască imediat 
pe cei pleeâți. ' ' ■ ■ ■

— Âți sperat cumva că veți 
fi scutiți de această obligație ?

— Nu, așa ceva nu se poate 
— ne mărturisește șeful servi
ciului personal — dar credeam 
că măcar o parte din tineri 
vor fi, la cererea noastră, amî- 
nați.

A fost un calcul greșit. Nu se 
putea face o excepție pentru U- 
zina mecanică. Ea era datoare 
să ia masurile cuvenite pentru 
recrutarea și calificarea efectivu
lui corespunzător de tineri, ca
pabil să acopere imediat golurile 
rămase în secție.

— De ce n-ați procedat ast
fel ? — l-am întrebat pe tova
rășul inginer Petruș Manea, ad
junctul șefului de secție.

— Pentru că aveam la dispo
ziție ucenicii din anul III la care 
ne gîndeam ca Ia o rezervă si
gură.

Era într-adevăr sau mai pre
cis putea să fie o soluție sigu
ră. Constatăm însă că la ora ac
tuală multe mașini-unelte din 
secția mecanică staționează din 
lipsă de muncitori, altele lucrea
ză cu un randament scăzut. 
Continuăm dialogul pe aceasta 
temă cu maiștri de schimb.

— Cîti muncitori vă lipsesc în 
prezent ?

— Cam 40—50, precizează 
maistrul Constantin Crețoiu.

— în ce măsură, ucenicii din 
anul III înlocuiesc ca randament 
pe cei al căror loc l-au luat pe 
mașini ?

— După observațiile mele ei 
nu reușesc să depășească 50 la

sută din producția muncitorilor 
de randament mediu — este de 
părere maistrul Toth Arpad — 
ceea ce nu ne poate mulțumi nici 
pe departe.

Discuția, răspunsurile maiștri
lor, permit o altă concluzie; fo
losirea ucenicilor nu s-a dovedit 
în cele din urmă o soluție abso
lută, ea rezolvă parțial proble
ma aflată în discuție. Parțial, 
pentru că în anul III sînt doar 
18 ucenici care pot fi încărcați 
cu sarcini de producție, deci mai 
puțin de jumătate decît ar fi 
necesari. Iar pe de altă parte, e- 
ficiența lor se înjumătățește în-

că o dată prin randamentul scăzut 
la locurile de muncă. Și totuși, 
așa cum spuneam mai înainte, 
includerea ucenicilor in efectivul 
muncitorilor cu sarcini și răspun
deri egale putea fi o modalitate 
utilă dacă conducerea secției» 
organizația U.T.C. s-ar fi preo
cupat mai mult de pregătirea a- 
cestora. Ar fi fost necesar ca încă 
cu 5—6 luni în urmă tinerii să 
fie cuprinși într-un sistem inten
siv de pregătire, să fie puși sin-

ROMULUS LAL
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PORȚILE DE FIER

teri și-a început lucrările, aici, 
în incinta Institutului pedago
gie din Oradea, sesiunea de co
municări științifice a studenților 
folcloriști, o reuniune de pres
tigiu ce* se înscrie în amplele 
manifestări inițiate și organiza
te de U.A.S.R. în cinstea semi
centenarului creării U.T.C. Va
lențele acestei manifestări sînt 
îmbogățite de cîteva elemente 
definitorii ce caracterizează ac
țiunea la care ne referim, ele
mente ce-i permit să se consti
tuie ca un eveniment științific 
remarcabil, cu urmări dintre 
cele mai fericite pentru cerce
tarea științifică studențească și 
chiar pentru folcloristica româ
nească contemporană. Și, făcînd 
această afirmație, nu exagerăm 
deloc. Pentru că la Oradea — și 
fixarea tînărului centru univer
sitar ca loc de desfășurare nu 
e deloc întim-plătoare și lipsită 
de semnificații — și-au dat în-

AL. DOBRE

(Continuare în pag. a IV-a)

• O mișcare
teatrală
angajată

Aprecieri definitive despre cea 
de a opta ediție a Festivalului 
național al artei studențești, 
secția teatru, după primele con
fruntări cu severitatea juriului 
și a spectatorilor, nu pot fi încă 
făcute. Deocamdată, ne vom 
sluji de aprecierile din... culise, 
de nestrămutata convingere a 
fiecărui participant că ceea ce 
el reprezintă e excelent, de alte 
amănunte insinuant strecurate 
în atmosfera festivalului meni
te să alimenteze minut cu mi
nut suspensul necesar. Cert este 
că deocamdată sînt cîteva lu
cruri : preponderența spectaco
lelor cu conținut politic si mili
tant. • în care, fie că sînt 
original exprimate clocotul 
șî poezia epocii noastre con
temporane socialiste — cum 
ar fi „Ideile nu mor nici 
în sicriu", spectacol prezentat 
de C.U. Oradea sau cel al clu
bului Universității din Tg. Mu
reș „De la un capăt la altul" —

I. DANCEA

(Continuare în pag. a IV-a)

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nieolae Ceaușescu, a primit, vi
neri, 5 mai, la Palatul Consiliului 
de Stat, pe primul ministru al 
Israelului, Golda Meir, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

In continuare, președintele 
Consiliului de Stat, Nieolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au oferit un dejun 
în onoarea primului ministru al 
Israelului, Golda Meir.

La dejun au participat Ion 
Gheorghc Maurer, președintele

Consiliului <le Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, cu so
ția, Ilie Verdeț, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Ion Covaci, am
basadorul României în Israel.

Au luat parte Raphael Bens- 
halom, ambasadorul Israelului în 
România, Simcha Dinitz, direc
tor general al Președinției Con
siliului de Miniștri și consilier

politic al primului ministru al 
Israelului, general de brigadă 
Lior Israel, secretar militar al 
primului ministru, Cohen Yoha- 
nan, directorul Departamentului 
Europa de Est din Ministerul A- 
facerilor Externe, Kaddar Lou, 
secretară personală a primului 
ministru al Israelului.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, președintele Consiliului de 
Stat, Nieolae Ceaușescu, și pri
mul ministru Golda Meir au ros
tit scurte toasturi.

Tovarășul Nieolae Ceausescu
a acordat un interviu

japoneze N.H.K.
Vineri, 5 mai 1972, în cursul 

dimineții, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, a 
primit pe ziariștii japonezi Hisa- 
nori Isomura, șeful secției de știri 
și comentarii externe al Compa
niei N. H. K. din Tokio, Kenichi 
Iida, șeful Biroului Companiei

N. H. K. la Belgrad, Hiroyoki 
Kuwabara, corespondent princi
pal al Companiei N. H. K. pen
tru Europa, cu sediul la Paris, și 
Kideo Yomada, corespondent al 
aceleiași companii la Roma.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a acordat 
Companiei N. II. K. — Tokio un 
interviu televizat.

La întâlnirea cu ziariștii japo-

Companiei

nezi au participat tovarășii Du
mitru Popescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Mitea, membra su
pleant al C.C. al P.C.R., consi
lier la Comitetul Central al 
partidului.

18 ANI

t , * *'■?**, ,,•*-'1**11 XUllCOVIlrtși Liceul economic din Cluj. N-am avut surpri-

NOI, 
CEI DE
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panoramic în timp
DE LA

A cita filă s-a desprins as
tăzi din marele calendar 
al construcției de la Dună

re ? Nu e greu de aflat dacă ne 
amintim că în urmă cu aproape 
3 ani, Ia 11 iunie, reporterul con
semnase fila a 1457-a. își amin
tește că atunci îl ajutaseră să 
facă respectivul calcul mulți 
constructori, tineri și vîrstnici, 
cu toți curioși să afle de eîte ori 
s-a rostogolit soarele peste Gura 
Văii, investită cu numele și dem
nitatea de șantier, de eîte zile 
adică, se află ei acolo, față în 
față cu apa și piatra, cu betonul 
și metalul, cu timpul — lucru la 
care la drept vorbind nu prea 
avuseseră vreme să se gîndeas- 
că. Acum însă...

— Acum, ne spune tovarășul 
Stelian Jivcovici, cu care discu
tăm în aceeași încăpere a sediu
lui de partid de la Gura Văii 
unde, cu 3 ani în urmă, tot îm
preună, măsurasem calendarul 
șantierului, acum oamenii noș
tri ar fi ispitiți să facă altfel de 
calcul, și anume : eîte zile au 
mai rămas pînă la momentul fi
nal al efortului depus de ei în 
aceste locuri, pînă la trecerea 
oficială a Porților de Fier din 
ipostaza de șantier în aceea de 
hidrocentrală. Dar termenul a- 
cesta îl știu cu toții, îl au cu

toții gravat în inimi, și cu gîn- 
dul Ia el lucrează în aceste zile 
atît de febril.

Dar ce înseamnă lucru febril, 
în aceste zile, la Porțile de Fier 
ajunse atît do aproape de etapa 
finală? Facem un tur de orizont

al fostei incinte și spicuim, pen
tru hronicul locurilor, cîteva din 
activitățile zilei de 5 mai 1972.

PETRE DRAGU
Gura Văii, 5 mai 1972 
(Continuare în pag. a IV-a)

De eîte ori ne întîlnim cu elevii de vîrstă 
utecista — și ne întîlnim foarte des — ajungem, 
fără prea mari eforturi, în zona sincerității to
tale. Folosim „formula magică" a discuțiilor cu 
cărțile pe față, nu trișăm nici unii nici alții* 
chiar cînd adevărurile nu ne convin. Și totuși, 
odata, o elevă dintr-un liceu ploieștean ne-a a- 
vertizat: „chiar dacă vă spunem totul despre 
noi, degeaba, ați trecut de vîrsta noastră și nu 
ne înțelegeți".

Nu începem cu pledoaria pe tema : „n-aveți 
dreptate, vă cunoaștem, vă înțelegem, experienț.3 
ne da dreptul să vă sfătuim, să vă corectăm" 
Ar fi poate și zadarnic. Ii incităm la autodefi
nirea lor și a colegului de-alaturi, cu convinge
rea ca, în esență, vor spune despre ei adevăruri 
ușor de constatat și de un ochi dinafară. De 
asta data, am înlocuit discuția directă cu un 
c.h,estÂony lan,?a‘Pa‘™ licee : „Gh. Șincai" și 
V: .?uc".re?ti» .«Emil Racoviță"

ze * ce? ^86 *1® elevi care au răs
puns întrebărilor redacției au 
confirmat că ocazia care-i o- 
blică sa se întrebe și să răs
pundă cine sînt, ce calități și 
defecte au, cum sînt ei în raport 
cu alții și cu generația din care 
fac parte, ce vor să fie — este, 
mărturisit ori nu, așteptată. Mai 
ales Ia 18 ani ; de fapt vîrsta 
Ia care am apelat pentru răs
punsuri, întrucît reprezintă un 
prag — debutul maturizării. Și 
e bine ca în acest moment ti
nerii înșișî, dar și școala, or
ganizația și familia să știe cu 
ce date — existente ori în mi
nus — se oficiază trecerea pra
gului.

Prima întrebare îi solicita pe 
elevi să răspundă :

I. Promoția din care faceți 
parte este reprezentativă pentru 
actuala generație de tineri ? (Cu 
precizarea de a defini actuala 
generație, de a numi trăsătu
rile specifice — pozitive și ne
gative — ale promoției lor).

Descifrăm răspunsurile, dar 
nu le convertim în procente și 
statistici, cu toate că și acestea 
își au farmecul și înțelesul lor. 
Ne-au trimis la această soluție 
răspunsurile care s-au așe
zat ca un portret foarte di
namic al promoției lor de elevi, 
parte din întregul numit gene
rație. Transcriem pornind de la 
răspunsurile care întrunesc cele 
mai, multe opțiuni și respectînd 
pînă în final gradația.

Așadar, promoția 1972 are, 
după părerea celor 186 de su
biecți, următoarele calități cu 
care îmbogățește profilul actua
lei generații.

• Dorința de a se afirma 
prin muncă • Entuziastă și 
plină de avînt • In tot ceea 
ce face investește elan. • 
Foarte muncitoare • Atașa
tă idealurilor poporului, nu 
numai declarativ ci prin fap
tele de fiecare zi • Foarte 
interesată să sc afirme pro
fesional • Crezul ei — să 
contribuie la progresul pa
triei • Aspiră Ia corectitudi
ne în muncă • Optimistă
• Gata să-și apere țara și 
șă-i ridice prestigiul pe plan 
internațional • Are o mare 
energie creatoare • Conști
entă că țara are nevoie de 
contribuția sa Ia edificarea 
socialistă • Cea mai mare 
parte a ei e foarte serioasă
• încrezătoare în forțele 
proprii, • Inteligentă • Con
știentă că îi revine îndato
rirea să impună noul • Ex
trem de avidă de știință și 
cultură • Are o înaltă con
știință Socialistă • Siguranță 
de sine, de rolul ei în socie
tate • înclinată foarte tim
puriu spre specializare •

LUCRETIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)

în zilele de 16 și IZ mai, la Porțile de Fier

Intîlnirea tovarășilor 
NICOLAE CEAUȘESCU 
și IOSIP BROZ TITO

Intîlnirea dintre tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, și tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia,

președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, anunțată an
terior, va avea loc în zilele de 
16 și 17 mai a.c.

Cu acest prilej, va avea loc 
inaugurarea oficială a Sistemului 
hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier".

Tovarășul Fidel Castro Ruz7

va face o vizită oficială
La invitația Comitetului Cen

tral al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului Comunist 
din Cuba, prim-ministru al Gu
vernului Revoluționar al Repu
blicii Cuba, va face o vizită ofi
ciala de prietenie în România la 
sfîrșitul lunii mai a.c.

INVITAȚIE
LA CLUB

de A. I. ZĂINESCU

ln noua Orjovă.

f
I
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ÎN PAG. A III-A

VIATA DE ORGANIZAȚIE

I
I
I

„AVEM O ORGANIZAȚIE BUNICICĂ" 
ATUNCI CÎND PUI MINA, SĂ PUI SI SU
FLETUL

CONTRIBUȚIA PERSONALĂ

CELE MAI IZBUTITE ACȚIUNI SINT CELE 
CARE PORNESC DE LA TINE

• CONLUCRAREA E POSIBILA

I
I
I
I
I
I

La Pitești, un club recent amenajat — una din iniția
tivele în curs de concretizare în muite orașe ale tării, și 
datorata Uniunii Tineretului Comunist — un club 
recent amenajat la Pitești, spuneam, propune o nouă defi
niție a spațiului care în mod obișnuit pînâ acum era con
sacrat activității cu tineretul. Spun în mod obișnuit fiindcă 
prioritare mai sînt încâ manifestările aglomerate și îndeo
sebi prioritar este numărul acestora, indiferent de atmosfera 
recreativa sau de emulație care sâ dimensioneze însuși 
timpul liber at tîndrului, solicitîndu-l progresiv. Se ignoră 
încâ adeseori mediul, starea propriu-zisâ a acțiunii. Se re
curge de aceea la un întreg șir de improvizații devenite 
prin repetiție șablon, ricoșeu de după amiază resimțit sec 
pnn chiar inaderența la subiect. în măsura în care o ac
țiune se poate transforma, încâ din faza de concepție și 
pregătire, în subiect.

Se mai recurge, pentru estomparea avalanșei de monoto
nie, și la o recuzită teatrală, punîndu-se preț excesiv pe 
ideea complementară de animație. Lucru nu întotdeauna de 
înlăturat, dar e nevoie să observăm că, dintr-o minimă ne
cesitate, el se transformă adesea în scopul și mijloacele în
seși, predominante ale acțiunii timpului liber. Și atunci a- 
cesta nu mai este timp liber, ci timp solicitat. Observația

\ (Continuare în pag. a Jll-a)
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Vizita primului PE AGENDA ZILEI
ministru al

în cursul după-amieziî de vi
neri, primul ministru al Israelu
lui, Golda Meir, și celelalte per
soane oficiale israeliene care o 
însoțesc, au făcut o vizită la în
treprinderea agricolă de stat „30 
Decembrie*' din apropierea Ca
pitalei, una dintre cele mai mo
deme unități de acest fel din 
țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de 
George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Ion Covaci, ambasadorul Româ
niei în Israel, Tudor Jianu, di
rectorul protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe, precum și 
de Raphael Benshalom, ambasa
dorul Israelului în România.

Premierul Israelului a fost în
tâmpinat cordial de Ion Moldo
van, adjunct al ministrului agri
culturii, industriei alimentare și 
apelor, precum și de membri 
ai conducerii întreprinderii, care 
a prezentat oaspeților un tablou 
succint al realizărilor agriculturii 
țării noastre, direcțiile de dez
voltare ale acestei ramuri a eco
nomiei în actualul plan cin
cinal. Apoi, directorul între
prinderii, ing. Alexandru En- 
ciu, a înfățișat profilul între-

Peste 600 de

științifică studențească
Institutul Politehnic București 

organizează in zilele de 6—7 
mai a.c., sesiunea cercurilor ști
ințifice studențești pe anul 
1972, consacrată semicentenaru
lui U.T.C. în vederea acestei re
uniuni științifice studențești au 
fost selecționate peste 600 de 
comunicări repartizate în 29 de 
secții de specialitate. (Mașini e- 
lectrice, Automatică, Electronică 
aplicată, Calculatoare, T.C.M. 
Metalurgie fizică și studiul me
talelor ș.a.). Cifra este relevabi
lă întnucît ea demonstrează că 
în cercurile științifice din cele 
11 facultăți un student din zece 
deprinde metodologia activității 
de cercetare, aprofundează do
menii ale specialității sau adia
cente acesteia, adaugă la for
mația inginerească generală cu
noștințe teoretice și practice 
care să-l apropie de exigențele 
profesiei. Menționăm orientarea 
tematicii către probleme practi
ce, adesea inspirate de produc
ție. Studenții prezintă cercetări 
experimentale, aparate, scheme 
demonstrative, dispozitive, me
tode de calcul de verificare, op
timizări, modelări și simulări pe 
calculatoare, adaptări, dozări, 
unele soluții tehnologice, contri
buții la mărirea preciziei și gra
dului de mecanizare a unor me
canisme. în secția de construc
ția, tehnologia și fiabilitatea e- 
chipamentelor electronice și e- 
leotronică medicală (21 comu
nicări) silit prezentate, între al
tele, un sistem de dirijare a cir
culației in intersecții multiple, 
un osciloscop tranzistorizat, un 
aparat pentru electronarcoză, un 
cardioscop portabil, un ministe-

| eworialT
Recent au apărut in Editura 

Didactică și Pedagogică noi 
cursuri universitare. „Mașini- 
unelte și prelucrări prin așchie- 
re“ se intitulează manualul sem
nat de N. N. Antonescu, de la 
Institutul de petrol, gaze și, 
geologie București și L. T. Gîr- 
leanu de la Institutul poli
tehnic Gh. Gheorghiu - Dej, 
Cursul cuprinde bazele teo
retice ale proceselor de aș- 
chiere a metalelor . cu studie
rea principalelor fenomene care 
le însoțesc, de asemenea sculele 
folosite la așchierea metalelor 
sub aspectul materialelor, geo
metriei. condițiilor de lucru, du
rabilității etc.

Lucrarea se adresează studen-

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).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează Ia Scala (orele 9;’11,15: 
13.30; 16,15; 18,30; 21), Grădina Se
lect (ora 19,30).

ASTA-SEARA DANSAM 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) , Grădina Capitol (ora 19,30), 
Capitol (orele 9; 11,30; 13,45; 16; 
18,30; 21).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT ■ rulează la Feroviar (orele 
P.30; 11: 13.30; 16; 18,30; 21), Mo
dem (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) , Grădina Modern (ora 19,30).

PENTRU CA 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 Ia 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).

MIHAI VITEAZUL ; rulează la 
Capitol (ora 18,30).

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 
Buzești (ora 19), Grădina Tomis 
(ora 19.30).

EVADARE DIN PLANETA MAI

Israelului,

prinderii care, în afara culturilor 
cerealiere are și o serie de uni
tăți anexe pentru industrializarea 
produselor agro-alimentare. Prin 
intermediul unei expoziții, oaspe
ții au avut prilejul să cunoască 
principalele produse industriali
zate ale întreprinderii și preocu
pările specialiștilor de aici în ve
derea diversificării și îmbunătă
țirii permanente a calității produ
selor.

în discuția cu specialiștii în
treprinderii, premierul Israelului 
s-a interesat de modul de orga
nizare a sectoarelor industriale, 
de producțiile obținute, precum 
și de condițiile de muncă și de 
viață ale lucrătorilor întreprin
derii.

Mulțumind călduros pentru 
explicațiile primite, premierul 
Golda Meir a evocat unele as
pecte ale agriculturii țării sale, 
și a relevat totodată posibilitățile 
de colaborare româno-ișraeliene 
în acest domeniu.

însoțiți de gazde, premierul 
Israelului și ceilalți oaspeți au 
vizitat serele unității, unde se 
produc mari cantități de legume 
necesare aprovizionării Capitalei 
și pentru export.

i la o sesiune

toscop electronic, filtre digitale 
etc. Secția de electronică apli
cată comunică o serie de contri
buții T. V.

Reținem dintre preocupările 
de cercetare ale studenților po
litehnicieni și cele peste 70 de 
comunicări din cadrul secțiilor 
filozofie-socialism științific, eco
nomie politică, organizarea și 
conducerea industriei.

G. R.

LA PITEȘTI 
SIMPOZIONUL 

NATIONAL 
„PERFECȚIONAREA 

TEHNOLOGIEI 
DIDACTICE"

Sub egida Institutului de ști
ințe pedagogice, a Inspectora
tului școlar județean Argeș și a 
Casei corpului didactic, la Pi
tești a început ieri,' un simpo
zion național cu tema : „Per
fecționarea tehnologiei didacti
ce". Specialiști și cadre didac
tice din toată țara aduc în dez
batere ceea ce s-a acumulat; în 
învățământul nostru în ultimii 
ani pe linia modernizării tehno
logiei didactice, valoarea unor 
experimente, studii și opinii ex- 
primînd rodul gindirii și ac
țiunii unor colective profeso
rale.

Simpozionul se înscrie, alături 
de alte inițiative, în larga acțiu
ne de perfecționare a școlii ro
mânești, de adaptare rapidă a 
sa la nevoile contemporane ale 
societății noastre.

NOI CURSURI 
UNIVERSITARE

ților din toate institutele de 
învățămînt superior tehnic, sub- 
inginerilor din domeniul con
strucțiilor de mașini, precum și 
inginerilor și tehnicienilor din 
acest domeniu.

Cel de al doilea curg, „Tehnica 
frecvențelor foarte înalte", a- 
părut în aceeași editură, este 
semnat de G Rulea de la Insti
tutul politehnic București.

Manualul se adresează în spe
cial studenților din anii su
periori ai secțiilor de radioteh- 
nică, inginerilor, fizicienilor, 
medicilor, biologilor care folo
sesc în domeniul lor de lucru 
această tehnică.

H. L.

20,15 Teleenciclopedia. 21,00 Film 
serial : „Invadatorii". 21,50 ...„Pri
măvara asta tot.uși„.“. Emisiune 
muzical-distractivă. 22.30 Telejur
nal. 22,45 Săptămîna sportivă. 23,00 
Seară de romanțe.

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 Iâ 
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 Crîngași (orele 15,30: 18; 
20.15).

ADIO, DOMNULE CHIPS ! : ru
lează la Arta (orele 16; 19,30) t
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-MT 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 Vlito- 
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).

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

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația Partidului Comu
nist din Ceylon alcătuită din Dr. 
S. A Wickremasinghe, președinte 
al partidului, și C. Kumarasamy, 
membru al Biroului Politic al a- 
cestui partid, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită în 
țara noastră.

La aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, secretar 
al C.C al P.C.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Vineri au început la Giurgiu 
convorbiri între o delegație a 
sindicatelor din Republica Socia
listă România, condusă de tova
rășul Virgil Trofin, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., și o delega
ție a sindicatelor din Republica 
Populară Bulgaria, condusă de 
tovarășul Kostadin Ghiaurov, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria.

Cele două delegații vor con
tinua convorbirile, astăzi, în ora
șul Russe.

Vineri după-amiază Comeliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, a primit pe John E. 
Fobes, directorul general adjunct 
al U.N.E.S.C.O., care participă 
la lucrările celei de-a VÎ-a Con
ferințe regională a Comisii
lor naționale europene pentru 
U.N.E.S.C.O.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat Valentin Lipatti, directo
rul Direcției culturale din 
M.A.E., și Pompiliu Macovei, 
delegatul permanent al țării 
noastre pe lîngă U.N.E.S.C.O.

în preajma vizitei în țara noas
tră a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii De
mocrate Germane, Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste a or
ganizat vineri seara la cinema
tograful „Capitol" din Capitală 
un spectacol de gală cu filmul 
„Goya", coproducție a studiouri
lor Defa-Lenfilm.

Au fost prezenți dr. Hans 
Voss, ambasadorul R.D. Ger
mane la București, șefi ai unor 
misiuni diplomatice și membri ai 
corpului diplomatic.

în cadrul unei festivități care 
a avut loc vineri la amiază, la 
Universitatea din București, am
basadorul R. D Germane în Re
publica Socialistă România, dr. 
Hans Voss, a donat acestui insti
tut de învățămînt superior, din 
partea ambasadei, o colecție de 
cărți însumînd 300 de volume 
din domeniul științelor umaniste 
(istorie, științe sociale, literatură 
germană — clasică și contem
porană — critică și istorie lite
rară), precum și un număr de 
discuri cu fragmente din creația

CRONICA 
U.T. C.

Vineri a părăsit Capitala 
îndreptîndu-se spre Belgrad, 
delegația Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România, 
formată din tovarășii Ion 
Traian Ștefănescu, președin
tele Consiliului U.A.S.R., se
cretar al Comitetului Cen
tral al U.T.C., și Gheorghe 
Ciobanu, student la Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, care urmează să efec
tueze o vizită în R.S.F. Iugo
slavia la invitația Uniunii 
Studenților Iugoslavi.

La plecare, pe aeroportul 
București-Otopeni, delegația 
a fost salutată de tovarășul 
Vasile Nicolcioiu, secretar al 
Comitetului Central al 
U.T.C., de secretari ai Con
siliului U.A.S.R. și activiști 
ai Comitetului Executiv al 
U.A.S.R.

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

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : rulează la Vitan (orele 
15,30; 18), Grădina Vit>n (ora
19,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Popular (orele 15.30: 18: 20.15)

SIMFONIA DRAGOSTEI (orele 
10; 12; 14) : COPACABANA (orele 
16; 18) ; POVESTEA LUI GLENN 
MILLER (ora 20,30)t rulează la 
Cinemateca „Union".

SlMBĂTA, e MAI 1972

Opera Română : COSI FAN 
TUTTE — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : VlNT DE LIBERTATE
— ora 19,30; Teatrul Național ,,I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : COA
NA CHIRIȚA — ora 20; (Sala 
Studio) : IADUL ȘI PASĂREA — 
premieră — ora 20; Teatrul 
de Comedie: MUTTER COURAGE
— ora 20 Teatrul „Lucia Sturd- 
za Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : O SCRISOARE PIER
DUTĂ — orele 15 și 20; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 20; 
Teatrul Mic : VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19.30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru) : 
BUNĂ SEARA DOMNULE WILDE
— ora 19.30: (Sala Studio): DIA
LOG — SPECTACOL DE POEZIE 
ROMANEASCĂ — ora 18,30: Tea
trul Giulești : FREDDY — ora 
19.30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ÎN SĂRBĂ
TOARE — ora 19,30; — premieră — 
(Sala Victoria) : ȘI FEMEILE 
JOACA FOTBAL — ora 19.30; Tea
trul „I. Vasilescu" : CÎNTECELE 
FANTOȘEI — ora 19,30; Teatrul 

unor cunoscuți dramaturgi ca 
Goethe, Schiller, Kleist, Brecht, 
în interpretarea teatrului „Berli
ner Ensemble".

Rectorul Universității bucureș- 
tene, ' prof; univ. Dr. George 
Ciucu, a mulțumit călduros pen
tru această valoroasă donație.

în cadrul manifestărilor prile
juite de zilele colaborării tehni
ce și științifice dintre R.D. Ger
mană și Republica Socialistă 
România, o delegație de experți 
și specialiști în domeniul con
strucțiilor de mașini și reprezen
tanți ai întreprinderii de comerț 
exterior W.M.W., condusă de dr. 
Horst Scholz, secretar de stat, 
prim adjunct al ministrului con
strucțiilor de mașini, prelucrări
lor și autovehiculelor din R. D. 
Germană, a făcut vineri o vizi
tă la Uzina de autoturisme din 
Pitești.

Cu prilejul sărbătorii naționale 
a Japoniei, ziua de naștere a 
Maiestății Sale împăratul Hiro
hito, ambasadorul acestei țări, la 
București, Yoshito Shimoda, a 
oferit, vineri, o recepție.

Au participat Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Comeliu Mănescu, 
mihistrul afacerilor externe, Mi
hail Florescu, ministrul industriei 
chimice, Mircea Malița, minis
trul educației și învățământului, 
Aurel Vijoli, președintele Gru
pului parlamentar pentru relații 
de prietenie ' România-Japonia, 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreșe- 
dinte al I.R.R.C.S., Stanciu Sto- 
ian, secretar general al Ligii de 
prietenie cu popoarele din Asia 
și Africa, membri ai conducerii 
unor ministere, deputați în Ma
rea Adunare Națională, condu
cători de instituții centrale, și 
ai unor organizații de masă și 
obștești, oameni de știință, artă 
și cultură, reprezentanți ai cul
telor, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice și membri ai corpu
lui diplomatic.

în perioada 1—5 mai ne-a vi
zitat țara o delegație a Partidu
lui Democrație 66 din Olanda, 
formată din Eric Visser, deputat 
în Parlament, membru al Comi
siei de politică externă a parti
dului, Jan Terlouw, deputat, 
membru al Comisiei economice 
a partidului, și Martin Van Den 
Henvel, șeful secției relații euro
pene din Comisia de politică ex
ternă a partidului.

Delegația a avut întrevederi la 
Marea Adunare Națională, Mi
nisterul Afacerilor Externe,
I.R.R.C.S.,  Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist* 
și a vizitat obiective social-cul- 
turale și economice din Bucu
rești.

Pe stadionul Dinamo în zilele de 6, 7 și 8 mai de la orele 17,30 
cascadorii francezi vor demonstra măiestrie. Imaginea e grăitoare.

„Țăndărică" (Sala Victoria): NOC
TURN III — ora 21,30; (Sala Aca
demiei) : RĂI ȘI NĂTĂRĂI — 
ora 17; Teatrul Evreiesc : BARA- 
ȘEUM ’72 — ora 19,30; Circul 
„București" : INTER-CIRCUS — 
orele 16 și 19,30; ARIA (La Tea
trul de Comedie) : Teatrul japo
nez. Ucigașul de fecioare, zăpada 
albă pătată cu sînge — ora 15,30.

DUMINICA, 7 MAI 1972
Opera Română : MOTANUL ÎN

CĂLȚAT — ora 11 ; DON QUI- 
JOTTE — ora 19,30; Teatrul de O- 
peretă : SE MĂRITA FETELE — 
ora 10,30; CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19,30; Teatrul Națio
nal „I. L. Caragiale" (Sala Come
dia) : CUI I-E FRICĂ DE VIRGI
NIA WOOLF ? — ora 10,30; TA- 
CHE, IANKE ȘI CADÎR — ora 20; 
(Sala Studio) : SĂ NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 
10,30; JOCUL DE-A VACANȚA — 
ora 20; Teatrul de Comedie : NIC- 
NIC — ora 10,30; INTERESUL GE
NERAL — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : RECITALUL ORCHES
TREI „SFINX" — ora 10; LEONCE 
ȘFlENA — ora 20; O SCRISOARE 
PIERDUTĂ (cedat) — ora 15; 
(Sala Studio) : VICARUL (cedat) 
— ora 10 ; IUBIRE PENTRU IU
BIRE — ora 20; Teatrul Mic : 
SIMFONIE PENTRU DESTINUL 
MEU — ora 19,30; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : ADIO 
CHARLIE — ora 10; BUNĂ SEA
RA DOMNULE WILDE — ora 
15.30; ȘI EU AM FOST ÎN ARCA
DIA — ora 19,30; (Sala Studio) : 
VINOVATUL — ora 20; Teatrul 
Giulești : ...ESCU — ora 10; MĂ
SURĂ PENTRU MĂSURĂ — ora 
19,30: Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : REVISTA ÎN SĂRBĂ
TOARE — ora 19,30; (Sala Victo

MÎINE, LA BRĂILA, FINALA 
PE tară A competiției DE 

MASĂ

CROSUL

TINERETULUI
în orașul de pe Dunăre s-au în

cheiat pregătirile pentru finala pe 
țară a celei de a V-a ediții a 
popularei întreceri de masă, Cro
sul tineretului, competiție inițiată 
de C.C, al U.T.C. Cum am mai 
anunțat, ultimul act al acestei în
drăgite întreceri sportive a tine
retului va avea loc mîine, dumi
nică, aici la Brăila. Organizată 
sub egida C.C. al U.T.C. și a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
cu sprijinul Ministerului Educa
ției și Invățămîntului, C.N.E.F.S., 
a altor factori, finala republica
nă reprezintă pentru tineretul ță
rii evenimentul sportiv cel mai 
remarcabil din această primăva
ră. Dar ediția actuală a competi
ției a V-a are o semnificație deo
sebită : ea e dedicată aniversării 
semicentenarului U.T.C. Acest 
fapt explică interesul deosebit, 
entuziasmul cu care la etapele de 
masă ale tradiționalei întreceri au 
luat parte peste 1 000 000 de tineri 
muncitori, țărani cooperatori, e- 
levi, studenți și militari.

Așadar, mîine cei mai buni aler
gători ai țării din rîndurile tine
retului vor avea de trecut cel mai 
greu, cel mai dificil examen — 
întrecerile finale — în cadrul că
rora vor fi desemnați campionii 
țării la crosul tineretului.

L-am rugat pe tov. Alexandru 
Coadă, prim secretar al Comite
tului județean Brăila al U.T.C., să 
ne împărtășească cîteva opinii, să 
exprime aprecieri la adresa eve
nimentului sportiv pe care îl găz
duiește orașul Brăila, să ne vor
bească despre condițiile asigurate 
pentru buna desfășurare a între
cerilor :

— Așa cum știm peste tot acolo 
unde se organizează întreceri 
sportive de o asemenea amploare, 
evenimentul a fost privit ca și a- 
cum aici la noi, la Brăila, drept 
o mare sărbătoare a sportului și 
în același timp o mare sărbătoare 
a tinereții. Consider că e o mare 
cinste, o mare mîndrie pentru 
noi, pentru brăileni, pentru Co
mitetul județean U.T.C că ni s-a 
încredințat organizarea în colabo
rare cu ceilalți factori locali cu 
atribuții îri domeniul sportului, a 
finalei celei de a V-a ediții a cro
sului tineretului. Aș vrea să-i a- 
sigur pe concurenți că avînd lar
gul sprijin al comitetului jude
țean de partid am reușit să re
zolvăm în condiții optime toate 
problemele privind buna organi
zare. reușita întrecerilor, în așa 
fel îneît cei peste 600 de tineri 
oaspeți să nu aibă nimic de re
proșat, ba dimpotrivă, să se simtă 
cît mai bine.

Și acum înaintea startului unde 
se adună ambițiile și deopotrivă 
emoțiile să urăm concurenților 
succes în pasionanta întrecere !

V. CABULEA

• Ieri, la Budapesta a început 
„Cupa Europei" la sabie. Echipa 
Steaua București a fost reparti
zată în grupa a 3-a. în primul 
meci sportivii români au învins 
cu 13—3 echipa orașului Praga. 
Formația maghiară Honved a 
întrecut cu 9—2 echipa Steaua 
și cu același scor selecționata 
orașului Praga. Trofeul urmea
ză să și-l dispute echipele Hon
ved Budapesta, Vasas Budapes
ta și sel. orașului Moscova.

Foto : ED. HOFFER

ria) : ȘI FEMEILE JOACA FOT
BAL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" : ÎNTR-UN CEAS BUN
— ora 10; BUCUREȘTI VARIETE
— ora 19,30; Teatrul Țăndărică" 
(Sala Victoria) : O POVESTE CU 
CÎNTEC — ora 11; (Sala Acade
miei), (la Modern-Club) : CĂLU
ȚUL COCOȘAT — ora 11; Studioul 
„Casandra" al I.A.T.C. : TEROA
REA ȘI MIZERIILE CELUI DE-AL 
III-LEA REICH — ora 20; Teatrul 
Evreiesc : DOUĂ NUNȚI Șl UN 
DIVORȚ — ora 11; PE PLACUL 
TUTUROR — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : ȘCOALA DE LA 
HUMULEȘTI — ora 10; EOVESTE 
NETERMINATA — ora 16; Circul 
„București" : INTER-CIRCUS — 
orele 10; 16 și 19,30.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Biblioteca pentru 
toți : Mihai Eminescu (I). 9,50 De 
vorbă cu gospodinele. 10,05 Drti- 
muri în istorie : Cărți de început. 
10,20 Revista literară TV. 11,00 
„Mai ceva ca-n filme" — emisiune 
de divertisment. 11,50 Cunoașteți 
legile ? 12,05 Telejurnal. 14,30 Te
nis de cîmp : România—Elveția în 
cadrul „Cupei Davis" — partida 
de dublu. 16,30 Emisiune în limba 
germană. 18,15 Ritm, tinerețe, dans. 
19.00 Calendar UNESCO. Ion He- 
liade Rădulescu — 100 de ani de 
la moarte, 19,20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,10 Avanpremiera.

„CUPA DAVIS" România-Elveția 2-0, după prima zi 

lin pas ca ceilalți și, totuși, primul

Iată-ne, așadar, angajați în
tr-o nouă ediție a „Cupei Da
vis", de astă dată, insă, in pos
tură de mari favoriți și capi de 
serie a primei zone europene. 
O privire fugară asupra pre
zumtivilor parteneri de zonă 
nu ne spune mare lucru, întru- 
cît probleme ceva mai deose
bite se pare că nu vom putea 
avea decît din partea cîtorva 
reprezentative, cu pretenții mai 
mult sau mai puțin ferme, în 
eventualitatea că acestea ne 
vor „ține" calea.

Dar întrecerea e întrecere și, 
indiferent de valoarea parte
nerilor, drumul trebuie parcurs 
de la cap, mai ales că în acest 
an și deținătoarea trofeului, e- 
chipa S.U.A., a trebuit, în mod

TRIALUL MIEILOR CONTINUA
în 1969, pe Wembley, a- 

veam o națională tânără care 
surprindea lumea fotbalisti
că printr-un draw în fața 
campionilor lumii. Peste trei 
ani, în 1972, iată, avem o na
țională matură, cu persona
litate și palmares, care nu 
mai surprinde pe nimeni că 
ajunge să-și dispute cu șanse 
reale calificarea printre pri
mele patru . team-uri conti
nentale. Dar peste alți trei 
ani. în 1975, vom avea oare 
o națională bătrână ? Nu 
cred, nu cred în primul rind 
pentru că majoritatea trico
lorilor cu care am ajuns să 
ne mândrim azi vor fi în pu
terea viratei fotbalistice și 
paste trei ani, dar zic să nu 
ne temem nici pentru mai 
târziii fiindcă a devenit ma
nifestă la noi preocuparea și 
grija pentru creșterea și for
marea viitorilor internațio
nali. Federația" care — de
geaba mai vorbesc unii pe 
la colț de stradă și pe Ia 
colț de masă — nu pierde 
din vedere nici problemele 
esențiale, de conținut și pers
pectivă, ale mișcării noastre 
fotbalistice, a lansat de 
cîtva timp o largă și lăuda
bilă acțiune de testare și de
pistare a tinerilor din di
viziile C. și B. Sufletul aces
tei acțiuni nici nu putea fi 
altcineva decît însuși Cornel 
Drăgușin — antrenor fede
ral și antrenorul naționalei 
de tineret.

— Ați avut, săptămâna tre
cută, un trial de „C". Sum 
îl apreciați, tovarășe Drăgu
șin T

— Bun, foarte bun și util, 
ceea ce mă obligă să aduc, La 
această rubrică a „Juventiș- 
tilor", cuvinte de laudă și 
mulțumire antrenorilor care 
au făcut triaturile anterioare 
în cele 12 serii divizionare C 
și au venit la București cu 
cele 4 selecționate. Este vor
ba de antrenorii Zaharia 
(Medgidia), Cotruț (Sucea
va), Tcaciuc (București), 
Blujdea (Moreni), Dragomir 
(Buzău), Dușan (Arad), Pîr- 
vuleț (Gherla) și Micloș 
(Baia Sprie). împreună cu ei, 
după jocul susținut miercuri 
26 aprilie pe terenul central 
de la Dinamo, am selecțio
nat următorul lot reprezenta
tiv al diviziei C : portari — 
Duha (Gherla) și Frank (Că
rei) ; fundași — Enache 
(Cîmpulung Muscel), Gran- 
cea (Constanța), Ghinea (B. 
Sprie), Căldăruș (Suceava), 
Varga (Cavnic) și Tîrșe

PROGRAMUL II

16.30 „Cît îi Maramureșul" (II). 
Spectacol susținut de ansamblul 
„Maramureșul" din Baia Mare. 
17,00 Reportaj bucureștean. 17,20 
Pagini muzicale de mare popu
laritate interpretate de David 
Oistrah. 17,50 Agenda. 18,00 Film 
artistic : „Războiul domnițelor".

DUMINICA, 7 MAI 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de emisiuni de educație muzicală. 
12,00 De strajă patriei. 12.30 Emi
siune în limba maghiară. 14,00 
Telesport : Ciclism : Cursa Păcii 
(Berlin-Praga-Varșovia). Aspecte 
înregistrate din primele etape. Ma
rele Premiu de automobilism pen
tru criteriul mondial al piloților 
de formula I. 15.10 Postmeridian. 
17,00 Fotbal : Sportul studențesc— 
Progresul București — transmisiu
ne directă de la Stadionul Dinamo. 
18,50 Vetre folclorice — De la Du
năre la mare — cîntece și jocuri 
populare din județul Constanța. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reportajul săptămînii : De la 
fereastra mea. 20,20 lașul... pe 
adresa dumneavoastră. Emisiune 
de varietăți. 22,50 Telejurnal.

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 15,00 
închiderea emisiunii de prlnz. 
20.00 Deschiderea emisiunii de sea
ră. Capodopere uitate. 20,50 Săptă
mîna culturală bucureșteană. 
21,05 Agenda. 21,15 Seară de ro
manțe. 21,40 Din lumea științei. 
22,00 Film serial : Invadatorii- (re
luare) . 

echitabil, să se alinieze cu 
„muritorii de rînd“.

Sorții au vrut ca primă par
teneră să ne fie o echipă în
vinsă, in prealabil, de „calcu
lul hîrtiei” — Elveția, și, astfel,, 
debutul României îl putem con
sidera un debut de complezen
ță, diferența valorică dîndu-ne 
dreptul, fără sub sau supra
apreciere, La acest calificativ.

în prima zi a „ostilităților", 
coincidența a făcut ca vîrsta sa 
fie criteriul alcătuirii perechilor 
de combatanți, Țiriac întîlnin- 
du-1 pe Wenren (jucător în 
vîrstă de 28 de ani), iar Năstase 
avindu-1 ca partener pe mezi
nul întrecerii Burgener (23 de 
ani).

în mod cert, elvețienii n-au

(Medgidia) ; mijlocași — 
Radu (Tehnometal), Braec 
(Medgidia) și Nistor (Baia 
Mare) ; înaintași — Anghel 
(Brașov), Gîdoiu (Mangalia), 
Helvei (Cărei), Stan și Ne- 
goescu (Buzău), Paraschives- 
cu (Brașov) și Suciu (Paș
cani). V-am rugat să-i notați 
pentru ca „Scînteia tineretu
lui" să fie singura publicație 
care să facă publice numele 
acestor vlăstare talentate ale

JUVENTIȘTil
fotbalului românesc.

— Ei au maximum 23 de 
ani ?

— Nu, nici unul nu depă
șește 22 de ani, pentru ca, 
pînă la 23, să-i putem folosi 
eventual la lot un an de zile 
pe cei mai valoroși. Acum, a- 
ceastă „reprezentativă" a di
viziei „C“ urmează să fie su
pusă în curînd unui meci pu
blic cu o formație de „A".

— Dar trialul continuă cu 
divizia „B“, după cite știu 
eu ?

— Bineînțeles. După un 
pretrial, care a avut loc la 
Timișoara, am alcătuit lotul 
de tineret al diviziei „B" : 
portari — Hagioglu (Galați) 
și Gunesch (Sibiu) ; fundași 
— Enache (Satu-Mare), Tă- 
năsescu (Progresul), Mehe-
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Noua noastră rubrică nu va cuprinde niște fapte de 
pură esență sportivă, ci va căuta să readucă în actuali- 
tate unele întâmplări cu sau fără haz care^ au însoțit 
unele manifestări din diferite discipline fie în țară, fie 
peste hotare.

In articolul de față, colaboratorul nostru, fost cu am 
în urmă sportiv, ne relatează despre felul cum s-a jucat 
primul campionat național de oină.

Nu s-a ținut nici pe „23 Au
gust", nici pe „Republicii", nici 
pe „Dinamo" pentru că pe vre
mea aceea stadioanele mai sus 
citate erau niște gropi adinei în 
care gunoierii Capitalei își des- 
cărcau căruțele de resturile me
najere colectate.

Oină, Trînta și Poarca, jocu
rile coborîte din străbuni încă 
de pe vremea Dacilor, care îna
inte de a începe întrecerile ri
dicau către cer bărdacele cu li
coare chihlimbarie din buțile 
Drăgâșanilor, închinînd cu sme
renie pentru preaslăvirea lui 
Zamolxe, zeul care și acum lă
crimează de obida înfrîngerii 
credincioșilor săi, în întunecoa
sele și străvechile despicături 
ale Polovragiului, aveau în tre
cut o soartă vitregă.

Oină se mai joacă și acum dar 
pe întreg cuprinsul țării sînt 
mii de echipe, sute de terenuri, 
o federație de specialitate și din 
an în an este tot mai mult bă
gată în seamă de gazetele noas
tre.

Primul campionat național, — 
dacă se poate numi așa, — s-a 
desfășurat în oborul de vite din 
comuna Bolintinul din Vale. O 
mină de învățători inimoși, ab
solvenți ai Școlilor Normale din 
București, Cîmpulung Muscel, 
printre care Paraschivescu C. 
din Bolintinul din Deal, Geor
gescu G. din Gîștești, Stegărescu 
din Bolintinul din Vale, Popescu 
din comuna Berevoiești Muscel, 
erau printre inițiatorii campio
natului sui generis.

Vreo zece echipe din satele 
limitrofe tîrgușoruiui de pe ma
lul Argeșului, una de la Școala 
Normală din București și cite va 
din județul Muscel. Nu au călă
torit nici cu avionul, nici cu 
trenul. Pe cele mai de departe 
le-au hurducăit căruțele închi
riate. din satele de baștină, iar 
cele mai de aproape, mai pe 
lîngă lăstărișul pădurilor, mai 
prin lanurile de porumb, au po
posit in comuna unde odihnește 
poetul „pașoptist" Dimitrie Bo- 
lintineanu.

Nu i-au primit nici conducă
tori de federații, nu au fost găz- 
duiți nici la hoteluri cu paturi 
moi și dușuri răcoritoare și nici 
mascuri care să le pună sîngele 

venit cu gîndul la proverbul cu 
„buturuga mică"... (care se 
poete să n-aibă echivalent în 
Elveția) dar ceva tot au sperat, 
pentru că întrecerea era spor
tivă, și în sport aproape orice 
e posibil. Și trebuie să recu
noaștem că s-au străduit cel 
puțin să piardă în mod onora
bil. Că jucătorii noștri n-au 
prea fost de acord, e cu totul 
altceva.

Cele două întâlniri au totali
zat 2 ore și 20 minute, timp 
alteori afectat unei singure par
tide, iar severitatea scorului 
3—0 (6—1; 6—2; 6—2) și, res
pectiv, 3—0 (6—1 : 6—2 ; 6—3)
a făcut ca partidele să nu aibă 
istoric.

Pentru a reține, totuși, oîte- 
va lucruri, trebuie menționat că 
Țiriac a jucat aproape în nota 
obișnuită, un joc gîndit, de u- 
zură, uneori cu mici scăderi de 
„tensiune", iar Năstase și-a re
glat tot timpul serviciile, foarte 
puține din primele mingi nime
rind în terenul de țintă, însă, 
pentru satisfacția publicului ro
mânesc, a executat uneori acele 
mingi „gen Ilie" pe cît de sur
prinzătoare, pe atât de specta
culoase și eficace.

De la oaspeți, am reținut, 
chiar dacă a greșit suficient., vi
teza în execuții a lui Burgener, 
jucător de excepție, ce folosește 
ambele brațe cam eu aceeași 
eficiență.

...Și azi, partida de dublu, în 
care același „calcul al hârtiei" 
ne desemnează favoriți. Dar, 
oricum, e bine să așteptăm con 
semnarea previziunilor pe ta
bela de marcaj.

S. UNGUREANU

1
dințu (Timișoara), Condrue 
și Necula (Baia Mare), Ma- 
teescu (Metalul București) ; 
mijlocași — Chihaia (Galați), 
Radu (Baia Mare) și Stan 
Gabriel (Metalul București) ; 
înaintași — Aiodiresei și 
Pușcaș (Reșița), Sandu Mir
cea (Sportul studențesc), Țo- 
lea (Poli Galați), Flo&reș 
(C.F.R. Timișoara), Roznay 
(Baia Mare) și Dudu Geor
gescu (Progresul).

— Și ce intenționați cu a- 
caastă a doua selecționată de 
imberbi ?

— O punem să joace ou 
altă selecționată, a treia, al
cătuită numai din tineri de 
Ia A ; Ștefan—Gliircă, Catar- 
giu, Sameș, Cristache (Ispir) 
— Mureșan, Boloni (Cringa- 
șu) — Petreanu, Muițeseu, 
Marin Stelian. Vlad (Ior- 
dache Gabriel). Miercuri, 10 
mai, aceste două echipe vor 
juca în București.

— î n ce scop ?
— Urmărim scopul, deja 

anunțat, de a contura și pre
găti — pentru Balcaniada de 
tineret — o reprezentativă 
foarte tânără și foarte necu
noscută, alcătuită numai din 
jucători de la diviziile B și 
C.

— Este, fără faidodală* o 
frumoasă acțiune în care se 
înțelege că vă vom sprijini 
și .pentiui care vă adresăm de 
pe acum, aplauzele noastre 
scrise.

G. MITROI

în mișcare nu erau. Fiecare din 
elevii localnici au luat cîte un 
oaspete pe care l-au găzduit și 
l-au hrănit după meniul locuri
lor.

în prima duminică a lunii au
gust din anul 1922, în oborul de 
vite din centrul comunei, în 
fața unei asistențe formate nu
mai din elevi au intrat în cercu
rile însemnate cu bidineaua de 
var, primii competitori. Campio
natul în prima zi, a suferit o 
oarecare întârziere, deoarece 
echipa trasă la sorți să fie pri
ma la „bătaie" era devale în 
zăvoi unde se scălda în apele 
limpezi ale Argeșului.

Campioana urma să fie decisă 
dintre echipele comunelor Giș- 
tești și Bolintinul din Deal care 
aveau în formații elevi de la 
Școala Normală din București. 
Avea Gîșteștii un jucător cu nu
mele de Dobra, care mai târziu 
a ajuns învățătorul satului, — un 
adevărat titirez care nu putea 
fi atins de minge nicicum și 
care sta în centrul dreptunghiu
lui de joc pînă își vedea toți co
echipierii ieșiți din cele două 
terenuri.

Cu toate astea, prima campi
oană, a primului campionat dis
putat semi-oficial a fost echipa 
comunei Bolintinul din Deal 
formată din elevi localnici și 
din cei de la Școala Normală 
din Capitală printre care unii 
mai trăiesc și acum : Cristea, 
Zeica. Paraschiv. idolii jocului 
cu mingea din piele argăsită și 
umplută cu rumeguș.

Mai târziu, prin 1924—1925. 
Campionatele de oină care se 
transformaseră în campionate 
interșcolare se disputau pe te
renul Y.M.C.A. din București 
unde se construiește astăzi noul 
Teatru Național.

De atunci și pînă acum, oină 
a parcurs un drum care o situ
ează printre disciplinele de sea
mă ale sportului nostru. Nu tre
buie uitați insă inimoșii care 
cu cincizeci de ani in urmă 
căutau cu mijloace proprii să 
păstreze o tradiție pornită din 
adincurile istorice ale. neamului 
nostru.

TUDOR ȘTEFĂNESCU
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între- 
buni- 

de re-
— Organizația de la 

prinderea mecanică este 
șoară... Cea de la Uzina 
parații auto la. fel...

Nu era, după cite mi-am dat 
seama, o simplă etichetare fără 
argumente acest calificativ cu 
care Ion Crețu, șef 
Comitetul județean 
U.T.C., circumscria 
sintetic, activitatea 
blu a celor două 
U.T.C.

— Cum adică, „bunișoară" ? 
am întrebat în legătură cu cea 
•ie la Uzina mecanică.

— Vreau să spun că adeseori 
Ie lipsește inițiativa, că nu fo
losesc posibilitățile de colabo
rare pe care le au acolo dato
rită numărului mare de cadre 
tinere care lucrează în condu
cerea tehnico-administrativă, 
printre ei numărîndu-se chiar 
foști activiști ai U.T.C.

în biroul primului secretar al 
Comitetului municipal Suceava 
al U.T.C., Alexandru Vornicu, 
am încercat să lărgim paleta 
aprecierii calitative.

— Dumneavoastră, m-am in
teresat. cum vi se pare că este 
organizația U.T.C. de la între
prinderea mecanică ?

— Eu, zicea Alexandru 
Vornicu. cred că în bună parte 
reușește să fie receptivă la so
licitările comitetului municipal. 
Poate fi cotată printre organi
zațiile bune, dar spun asta cu 
oarecare reținere raportîndu-mă 
la ceea ce se face. în alte or
ganizații, cum ar fi cele de la 
Fabrica de încălțăminte „Stră
duința", de la C.C.H., de la 
Combinatul de exploatare și in
dustrializare a lemnului, despre 
care nu ezit să spun că merg 
bine.

Am repetat întrebarea, ulte
rior, și pentru Dumitru Filip, 
activist al comitetului municipal 
U.T.C., care de circa o lună răs
punde, printre altele, în mod 
direct și de organizația U.T.C. 
de la întreprinderea mecanică.

-- E vorba, a precizat dîn- 
sul, de una dintre organizațiile 
noastre cu valoare medie, cu 
activitate bunicică.

Deși diferiți, termenii folosiți 
de cei trei interlocutori expri
mau, în fond, o realitate aflată 
sub semnul valoric al „căii de 
mijloc". Chiar dacă sfera de re
ferința la anumite criterii pre
cise de apreciere n-a fost a- 
ceeași, materialul faptic însuși 
pe care s-au bazat asemenea 
concluzii era de fiecare dată 
foarte redus.

Ce se întîmplă, în fond. într-o 
asemenea organizație „buni
șoară" ?

La fața locului, răspunsurile 
și concluziile 6-au cumulat trep
tat într-un tablou semnificativ. 
Discutăm cu ing. Toma 
Lupchian, secretarul comitetului 
U.T.C. al organizației pe între
prindere :

—■ Activitatea se desfășoară 
oarecum bine. Toate problemele 
se rezolvă atunci cînd comite
tul municipal ne solicită Ia di
ferite acțiuni, pentru mobilizări. 
Ceea ce n-am reușit este con
trolul îndeplinirii sarcinilor. Nu 
pot cuprinde toate problemele... 
(înainte să continuăm dialogul 
acesta, se impun cîteva preci
zări : la I.M. Suceava lucrează 
mai mult de 400 uteciști — 
dintre care peste 250 sînt mun
citei — grupați în 14 organi-

de sector la 
Suceava al 
pe scurt, 

de ansam- 
organizații

zații, pe secții, ateliere și ani 
de ucenicie. Colectivul între
prinderii își îndeplinește lună 
de lună și. an de an sarcinile 
de producție ; 1972, al zecelea
an de la înființarea acestui o- 
biectiv industrial, se situează 
prin rezultatele muncii, în li
nia bunei tradiții).

— Nu sînteți singurul mem
bru al comitetului...

— într-adevăr, comitetul nos
tru este format din 17 tineri. 
De fiecare organizație răspunde 
cineva dintre noi, am făcut o 
repartizare în martie.

— Atunci ?
— Vedeți, aici stăm rău. Nu 

știu cit s-a ocupat fiecare de 
organizația care i-a fost repar
tizată, și nu știu nici ce se-ntim-

sesc întîmplător — la organi
zații U.T.C. ale ucenicilor, la 
organizația „montaj" nici vor
bă de așa ceva. Organizațiile 
rir. 5 și nr. 6, de la „prelucrări", 
nu și-au ținut adunarea gene
rală în aprilie, iar situația nu e 
nouă nici în alte organizații unde 
din respectarea periodicității lu
nare a acestei activități nu s-a 
făcut o problemă.

— Intîmpinăm multe greutăți 
la organizații. Le lipsește ini
țiativa, elanul, dorința de a se 
zbate pentru a realiza ceva. 
Multe sînt ,.bunișoare“. se .re
zumă la desfășurarea învăță- 
mintuîui politic, la o acțiune de 
muncă patriotică și atîta tot, 
sau se mulțumesc să răspundă 
la acțiunile lansate de corni te-

UN REFREN AL
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BUNICICA
...dar nu mai fac nimic
ca să devină bună

cu adevărat
plă în acele organizații. De la 
mine în jos sistemul informațio
nal funcționează : am avut în
tîlniri cu secretarii organizații
lor, le-am explicat pe îndelete 
ce au de făcut, și-au notat în 
caietele de sarcini. Dar nu fac 
mai nimic. în sens invers, spre 
comitet, către mine, nu vin date, 
nu ne sînt cunoscute problemele 
reale ale activității acestor co
lective de uteciști. Nu i-am ur
mărit printr-un control riguros, 
nu reușesc s-o fac. Unii, cei 
care ar trebui să lucreze, să ne 
ajute în activitatea de organi
zație, umblă după avantaje ma
teriale, cu alții trebuie să lupți 
să facă o treabă.

Aveam să și constat apoi că 
de fapt, aici, la nivelul or
ganizațiilor U.T.C. din sec
ții, nu se întîlnesc decît pu
ține elemente care să arate 
că într-adevăr acestea își 
trăiesc viața ca niște colective 
de uteciști. Așa se face că în 
a treia decadă a lunii aprilie, 
numai unele aveau obișnuitul 
program trimestrial de activi
tăți. Numai cîteva își stabilise
ră temele adunărilor generale. 
Caietele de sarcini, ca instru
mente ale dezvoltării responsa
bilității moral-politice se folo-

tul pe întreprindere, arăta se
cretarul U.T.C. Economic mer
gem bine, se muncește, se face 
planul. Dar pentru educație, 
pentru consolidarea trăsăturilor 
conștiinței socialiste a tinerilor, 
organizațiile U.T.C., întreprind 
puține activități specifice, pro
prii. Se rezumă, de obicei, să 
participe la acțiunile comitetu
lui — olimpiadele pe meserii, 
concursul „File din istoria 
U.T.C.", cîteva întîlniri cu acti
viști, o seară cultural-distracti- 
vă și... cam atît. Avem orga
nizații și sînt membri ai acti
vului U.T.C., ca să nu mai zic 
de uteciști, care se mulțumesc 
cu puțin, așteptînd impulsul din 
afară, constrîngerea controlului. 
Asta-i, se lucrează „așa și așa" 
sau „binișor", deseori. Automul- 
țumirea călduță 
vorbea tovarășul _______
CEAUȘESCU la adunarea festi
vă prilejuită de aniversarea 
semicentenarului creării U.T.C. 
este o stare de spirit împotriva 
căreia trebuie să luptăm și noi.

La toate acestea se cuvine să 
mai adăugăm ceva, o concluzie 
la care ajunsese secretarul co
mitetului U.T.C. al întreprinde
rii mecanice. Pe măsura între
bărilor succesive, o dată cu răs-

de care 
NICOLAE

punsurile și explicațiile care, în 
raport, de situațiile amintite se 
situau sub semnul multor neîm- 
pliniri, secretarul U.T.C. actua
liza cu insistență imperative de 
lucru. Era determinat la acțiu
ne și de o profundă revoltă in
terioară, reproșîndu-și că se lă
sase purtat de împrejurări în 
loc să le stăpînească. Amînase 
el însuși înfruntarea fermă, de
plină, cu situațiile și tinerii de- 
veniți exponenți ai automulțu- 
mirii. Punctul de pornire urma 
să fie, în sfîrșit, o temeinică 
analiză în plenară de activ, mai 
de mult necesară, asupra în
deplinirii sarcinilor de către 
fiecare membru al comitetului 
U.T.C., de secretarii birourilor 
U.T.C. alese în toamna anului 
trecut.

„Succeselor realizate printr-o 
serie de. acțiuni reușite — arăta 
Gheorghe Munteanu. secreta
rul comitetului de partid al în
treprinderii — uteciștii, organe
le U. T. C. trebuie . să le a- 
lăture, exigent, cerința întă
ririi vieții de organizație. întro
narea disciplinei de utecist, an
trenarea fiecăruia la îndeplini
rea de sarcini concrete, dezvol
tarea inițiativei și spiritului de 
acțiune al fiecărei organizații 
în raport cu problemele de edu
cație ale colectivului au rămas 
de multe ori obiective fără aco
perire în fapte. O serie de ti
neri nu simt răspunderea pen
tru calitatea de. utecist, unii 
abia trecuți de ucenicie trebuie 
să fie învățați cum să înțeleagă 
viața și munca. Organizația tre
buie să se afirme în viața lor 
ca o adevărată școală de edu
cație revoluționară".

De fapt, tocmai calitatea a- 
ceasta, de a fi o școală de edu
cație revoluționară, se cuvine 
să determine și aprecierile de 
valoare asupra activității unei 
organizații U.T.C., nu criteriile 
sau obiectivele parțial realizate 
dintr-un complex unitar de ce
rințe politico-educative și orga
nizatorice, cum s-a putut re
marca în referirile de la în
ceput. Adaptarea, adecvarea în 
profunzime a acțiunii fiecărei 
organizații, a metodelor și acti
vităților întreprinse reclamă în 
organizația U.T.C. de la între- . 
prinderea mecanică, și nu nu
mai acolo, depășirea stadiului 
„bunișoară" prin eforturi susți
nute în vederea îmbunătățirii 
generale a vieții organizațiilor 
U.T.C., a contribuției fiecărui 
utecist din care este formată, 
prin promovarea combativității, 
a spiritului militant, vizînd o 
puternică finalitate educativă, 
ecoul durabil și fertil în con
știința tinerilor. Astfel uteciștii 
vor fi tot mai prezenți la ceea 
ce se întreprinde, vor trăi tot 
mai puternic sentimentul că or
ganizația există prin ei. este a 
lor, că ea le oferă condițiile 
manifestării politice și cetățe
nești potrivit necesităților și 
preocupărilor lor. Un asemenea 
cadru trebuie nu numai să se 
constituie, dar să se și consoli
deze ca forță politico-educa- 
tivă în nerspectiva integrării 
rapide, eficace, profesionale și 
sociale, a sutelor de. tineri mun
citori așteptați să crească aici 
în anii următori, o dată cu dez
voltarea permanentă a între
prinderii.

ION TRONAC

• „Să-mi aleg o meserie". 
Așa se intitulează bro
șura editată de Comitetul 
județean Bihor al U. T. C., 
cupnnzînd schițe de mono
grafii pentru aproape 40 de 
profesiuni.

Adresată adolescenților și 
tinerilor aflați în pragul a- 
legerii meseriei și al școlii 
care le poate asigura cali
ficarea broșura le face cu
noscută rețeaua învățămin- 
tului de tip profesional din 
județ, le oferă informații u- 
tile despre profesiunile spe
cifice ce se practică în acea
stă zonă a țării, precum și 
despre aptitudinile și cunoș
tințele ce le sînt necesare 
pentru a putea deveni buni 
lucrători în meseriile alese. 
Tinerii găsesc aici schițate 
datele esențiale ce se cer 
profesioniștilor în construc
ții, în întreprinderile indus
triale, în unitățile cu profil 
chimic, ori ale industriei u- 
șoare, ale alimentației pu
blice și comerțului.

Dovedind preocupare pen
tru orientarea profesională

a tineretului din județ, lău
dabila inițiativă a Comitetu
lui județean U.T.C. Bihor se 
recomandă de la sine de a 
fi preluată și de alte organi
zații U.T.C.

• O acțiune interesantă : 
elevii Școlii generale din 
comuna Poiana au plantat

i ELn£JC

300 de pruni pe marginea 
șoselei către Almaș. în con
tinuare, toate lucrările de 
îngrijire a pomilor vor fi 
efectuate de inimoșii ute- 
ciști și de pionieri, pînă la 
intrarea prunilor pe rod.

• Uteciștii de la Uzina 
,/Victor ia“-Călan s-au întîl- 
nit de curînd cu tovarășul 
Adolf Druker, directorul uzi-

LIN TOVARĂȘ, 

UN PRIETEN — 

SECRETARUL 

U. T. C.

A intrat în deprinderile 
noastre reportericești ca a- 
tunci cînd trecem pragul, u- 
net întreprinderi ori institu
te în scopuri profesionale 
să ne interesam în primul 
rînd de secretarul comitetu
lui U.T.C. O imagine a pro
filului etic și profesional al 
acestuia ne oferă conversa
ția înfiripată cu omul de 
la poartă, cu primul anga
jat al întreprinderii pe care 
il întîlnim. Felul în care ni 
se vorbește, cum e cunoscut 
de către unii sau de către 
toți colegii de muncă, cer
tifică într-o măsură foarte 
aproape de realitate prezen
ta sau absența lui la viața 
unității, responsabilitatea 
față de problemele mari și 
mici ale ei. Și lucru! nu e 
lipsit de semnificație deoa
rece un secretar U.T.C. în
trunește esența calităților 
cu care sînt înzestrați tine
rii, el e acela care îi repre
zintă în ceea ce gîndesc, în 
ceea ce fac.

nei, membru de partid în ile
galitate, Erou al Muncii So
cialiste, care le-a vorbit ti
nerilor despre tradițiile de 
luptă și muncă ale tineretu
lui, sub steagul partidului 
comunist, despre rolul și lo
cul tinerei generații în con
struirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate 
țara noastră.

în

de 
de

Vi

• O acțiune în curs 
desfășurare întreprinsă 
uteciștii de la Policlinica 
tan : prezentarea in cadrul
școlilor și întreprinderilor 
din sectorul 4 a unor confe
rințe pe teme de educație 
sanitară și medicină preven
tivă. Pînă în prezent, au a- 
vut loc astfel de manifestări 
la întreprinderea textilă „7 
Noiembrie", Liceul Matei Ba- 
sarab, Școala de contabili
tate și merceologie, în alte 
numeroase școli și întreprin
deri din sector unde predo
mină tinerii.

Nivelul atins in perioada semicentenarului — un indemn la autodepășire i
Prezent Ia acțiunile întreprin

se de organizațiile U.T.C. de la 
Trustul de construcții industriale 
și întreprinderea de Transporturi- 
Craiova, cu prilejul aniversării 
semicentenarului U.T.C., am a- 
vut posibilitatea să mă conving, 
mai mult ca oricînd, de nevoia 
tinerilor de a participa la cît mai 
multe activități. Pentru mine, 
care răspund de aceste colec
tive de uteciști din partea comi
tetului municipal, constatarea a- 
cestei realități m-a mobilizat să 
întreprind noi pași spre creșterea 
calitativă a muncii pe care o de
pun. De aceea, m-am gîndit că 
tocmai această perioadă ce ur
mează unei fructuoase activități 
îmi oferă momentul potrivit în
făptuirii intenției de care vor
besc. Printre altele m-am bazat 
pe faptul că în ultimele luni, în 
colaborai ea mea cu tinerii din 
unitățile respective, am înregistrat 
cîteva reușite care s-au bucurat 
de aprecierea lor și pe care, tot 
împreună, am stabilit să le conti
nuăm, să le adăugăm altele.

în intervenția mea, mă voi o- 
pri doar asupra acelora care, cred 
eu, ilustrează cel mai bine apor
tul meu personal. Și am să în
cep cu sesiunea de referate or
ganizată sub egida uteciștilor de 
la Trustul de construcții indus
triale în etapa de pregătire a săr
bătoririi semicentenarului. A- 
tunci, în rîndurile autorilor de 
jeferate, m-am situat și eu. Acum, 
ținînd cont că sînt student la A- 
cademia „Ștefan Gheorghiu" din 
București, am propus organiza
ției să continuăm acțiunea prin
tr-un ciclu de expuneri pe teme 
de ideologie marxistă, prezentat 
tot de mine. Acceptîndu-se ideea, 
mă pregătesc ca peste puțină 
vreme să-mi fac debutul în cali
tate de lector. Tot la Trustul de 
construcții industriale am suge
rat perfectarea unor întîlniri ale 
tinerilor cu muncitori care au 
vechi stagii de muncă pe șantie
rele de construcții, în scopul de 
a le împărtăși celor mai noi în

meserie tainele profesiunii, 
frumuseții și dificultăților 
rente ei.

Și în ceea ce privește organi
zația U.T.C. de la întreprinderea 
de transporturi aș avea cîte ceva 
de spus. Cu vreo două luni în 
urmă, cunoscîndu-se lipsurile ca-

ale 
ine-

Ce înseamnă

pentru un
activist

re mai persistă în activitatea pro
fesională a unor tineri, apăruse 
ideea organizării unui traseu de
servit integral de ei. Cu toată 
adeziunea de care s-a bucurat 
cînd a fost lansată, a rămas pînă 
acum doar o idee generoasă. Eu 
însă nu am dat-o uitării. Am 
reamintit-o organizației, cerîn- 
du-i totuși să o pună în practică. 
Nu am greșit făcînd acest lucru. 
Cel mai bun argument este fap-

tul că acum sîntem în faza pu
nerii la punct a tuturor amănun
telor organizatorice. Deci, în cu
rînd, traseul 21 va fi deservit nu
mai de uteciști. Ba mai mult, 
ideii inițiale i s-a adăugat o alta, 
aceea a formării unor echipe de 
control din rîndul tinerilor la fie
care dintre cele trei autobaze ce 
aparțin de întreprindere, care să 
verifice comportarea membrilor 
organizației în timpul serviciului 
pe toate traseele de transport în 
comun ale orașului.

Acțiunile menționate sînt doar 
o parte a celor care alcătuiesc 
programele de activități în curs 
de realizare. Ele vor să argumen
teze, desigur, și participarea mea, 
ca activist, la stimularea colec- 
tivelbr de care răspund pentru 
intensificarea eforturilor de con
tinuare și înmulțire a bunelor re
zultate obținute în lunile prece
dente. Dar sînt, în același timp, 
și premise care lărgesc bazele co
laborării mele cu organizațiile 
respective, în sensul că, fiind 
mereu alături de membrii lor, 
îmi voi putea da silința ca viața 
de organizație să le ofere satis
facțiile pe care le-au încercat o 
dată cu pregătirile de întâmpi
nare a recentei sărbători a U.T.C.

O concluzie CELE MAI
utila CELE CARE

IZBUTITE ACȚIUNI SlNT 
PORNESC DE LA TINE

VASILE BOBONETE 
activist al Comitetului 

municipal Craiova 
al U.T.C.

Este de subliniat ca princi
piu metodic bine verificat în 
întreaga noastră muncă poli- 
tioo-organizatorică, de-a lungul 
perioadei de activități dedicate 
aniversării semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist, 
faptul că s-au dovedit deosebit 
de interesante, cu larg ecou în 
conștiința tinerilor acțiunile 
plecate de jos, la inițiativa bi
rourilor și comitetelor U.T.C. 
Mai ales în școli s-a putut re
marca acest proces; odată cu 
constatarea că ansamblul de in
tilniri, concursuri tematice. în
treceri culturale și sportive, ex
cursii, vizite sau spectacole ar
tistice își are un Ioc necesar, 
fără să supraîncarce programul 
școlar — cum se afirma une
ori în organizațiile mai puțin 
active, care se situau astfel 
după perdeaua străvezie a co
modității. In acest context, am 
învățat mai bine și practicăm 
un sistem organizat, închegat, 
de manifestări, coordonând, la 
scara județului, pe localități și 
în organizații, diferitele acțiuni, 
în așa fel îneît acelea organizate 
de noi, pe toată structura orga
nizației județene, să fie bine 
corelate cu programul propriu 
al comitetelor U.T.C. pe școală. 
Asigurăm, astfel, atît descentra
lizarea cît și un climat de e* 
fervescență și inițiativă, de ac
țiune permanentă în colective,

rolul nostru de îndrumare, de 
stimulare a înnoirilor fiind a- 
cum mai profund și multilate
ral exercitat.

Astfel, avem printre preocupări 
o largă răspîndire a practicii 
do a organiza suite complexe 
de activități educative cu oca
zia unor date festive — iniția
tiva elevilor de la Liceul din 
Sinaia, ..Tinerețea în sărbătoare" 
ne-a dovedit cit de multe și 
cit de interesante, de variate 
pot fi acțiunile dintr-o săptă
mână, reunite sub semnul unei 
date jubiliare. Remarcabil este 
și faptul că, după experiența 
ultimelor luni, reușim 
asigurăm acum. un cadru 
largă participare tuturor 
tegoriilor de tineri la

să 
de 

ca- 
ac-

țiunile întreprinse la nivelul 
localităților și județului și care 
altădată, de multe ori, îi soli
citau mai mult pe elevi, unele 
numai pe ei. De altfel, aceasta 
a făcut necesar ca de-acum îna
inte să prbcedăm periodic și la 
întruniri comune de lucru ale 
consiliilor elevilor și consiliilor 
tineret muncitoresc sau tineret 
sătesc, precum și îrître comite
tele U.T.C. din școli și cele din 
întreprinderi, instituții, coope- 

’ rative agricole etc., stabilind o- 
biective de înfăptuit împreună, 

. în colaborare și cu sprijin reci
proc.

Ca fapte ce exemplifică un 
proces cum este acela al conso
lidării și dezvoltării unor reușite 
din perioada recentă, m-aș refe-

ri și 
tare 
societăților ___ . ,
și social-politice. Vom lărgi nu
mărul și sfera lor de cuprin
dere, organizăm noi sesiuni de 
referate, sînt planificate, pe pro
filuri, excursii de studiu și docu
mentare. Din agenda noastră de 
activitate amintesc, de aseme
nea, lansarea unui concurs al 
brigăzilor artistice de agitație, 
precum și inițiativa ca în fie
care școală și clasă elevii să 
învețe lunar un cîntec nou, 
din repertoriul celor 
și revoluționare, de

la preocupările de dezvol- 
a activității cercurilor și 

tehnico-științifice

patriotice 
tineret.

DINUCONSTANTIN 
președintele Consiliului elevilor, 

județul Prahova

Ne-am convins din proprie experiență’

CONLUCRAREA E POSIBILA

O noțiune și o formă de ac
tivitate care a cunoscut o lar
gă extindere in perioada se
micentenarului : brigada de 

producție a tineretului

Foto: PAVEL TĂNJALĂ

■ < - r / * ■

Xn activitatea anterioară eram 
puși, nu o dată, în fața unor di
ficultăți atunci cînd apelam la 
colaborarea unor factori educa
tivi, a reprezentanților unor in
stituții. Doresc să subliniez, toc
mai de aceea, ca un ciștdg real 
pentru întreaga noastră activita
te educativă, o deplină înțele
gere manifestată în lunile re
cente față de solicitările noas
tre, ca și inițiativele cu largă 
adresabilitate vizînd direct ti
neretul, pe care le-au avut dife
rite instituții, organe sau fo
ruri cu răspunderi și compe
tențe legate de educarea tinerei 
generații. Astfel, perioada de 
acțiuni consacrate aniversării 
semicentenarului a concretizat 
un. anumit spirit de lucru și 
obiective educative complexe, 
decurgînd din cerințele determi
nate de transpunerea în viață 
a programului de îmbunătățire 
a activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
șl educației socialiste adoptat 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971. Sub îndru
marea Comitetului municipal de 
partid, am realizat și continuăm 
să realizăm o suită bogată de 
acțiuni politico-educative, în le
gătură cu care sînt angajate 
practic toate forțele. Chiar cu 
pericolul de a părea pedant, voi 
aminti că întreg calendarul de 
lucru tipărit cu titlul imperativ

„Activitatea politică în dialogul 
educativ" este definitivat perio
dic, sub conducerea Comitetului 
municipal de partid, prin reu
nirea reprezentanților Consiliu
lui popular municipal, Comite
tului de cultură și educație so
cialistă, Comitetului municipal 
al femeilor, de lă Comitetul mu
nicipal al sindicatelor, Comite
tul municipal al organizației 
pionierilor, Inspectoratul școlar, 
Casa de cultură, Biblioteca mu
nicipală. Aceasta dă și în pre
zent un bogat conținut educativ 
ansamblului de activității vizînd 
cel mai adesea, direct, tineretul, 
coordonînd și planificînd rigu
ros în timp, ca permanente in-* 
vitații, manifestări într-o gamă 
de mare varietate, la a căror 
susținere, singuri, noi n-am pu
tea angaja forțele organizatori
ce, mijloacele materiale și ca
pacitățile umane, de care ast
fel beneficiem pe larg. Așa se 
face că și în această lună ti
nerii pot participa la numeroase 
întîlniri, expuneri susținute de 
activiștii de partid și de stat, 
oameni de cultură, personalități 
științifice, ziariști, muncitori 
fruntași, la schimburi de expe
riență, seri literare, simpozioa
ne cu teme ca „Rolul și locul 
mișcării de tineret în pro
cesul revoluționar contempo
ran", „Prestigiul internațional al 
României socialiste", „Pagini

despre viața nouă a țărănimii", 
„Profilul moral și ținuta profe
sională a muncitorului", „Reali
zări economice și sociale in ju
dețul Buzău", „Eroi, de virata 
noastră", „A trăi și a munci in 
chip socialist". In totalitatea lui, 
un asemenea program de mani
festări se dovedește generos, cu 
o mare putere de atracție, toc
mai pentru că exprimă tot ceea 
ce poate fi mai bun ca urmare 
a conlucrării și armonizării u- 
nor cerințe și posibilități diver
se, cu același țel fundamental : 
formarea unor oameni ai epo
cii, cetățeni demni, devotați pa
triei și partidului. Dintr-o ase
menea practică de lucru rezul
tă pe de altă parte imperativul 
continuării colaborării la nive
lul organizațiilor U.T.C., al fie
cărui colectiv. Succesele unor 
acțiuni astfel realizate, cu spri
jinul neprecupețit al conduceri
lor unităților economice, școlilor, 
prin specialiști, prin participa
rea profesorilor, tehnicienilor și 
maiștrilor, a unor părinți, sînt 
acum un îndemn Ia noi solicitări 
și la noi inițiative proprii pentru 
realizarea programului de acti
vități educative al fiecărei or
ganizații U.T.C.

STELIAN PETRESCU 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Buzău al U.T.C.

La întreprinderile comunale 
din. Tg. Mureș, primul căruia 
i-am făcut cunoștință a fost lăcă
tușul Ion Bako. Ei mă conduce 
la atelierul în care frezorul Ale
xandru Iacob, secretarul comi
tetului U.T.C. pe întreprindere, 
își îndeplinea atribuțiile de ser
viciu.

— Ceea ce îl caracterizează pe 
secretarul nostru — îmi mărtu
risea însoțitorul — e puterea sa 
de muncă, spiritul de inițiativă 
și organizare, tactul de care dâ 
dovadă în munca cu oamenii. Nu 

Atunci cînd
pui mina, 

să pui 
și sufletul

știu ce are, dar atunci cînd soli
cită ceva nu există tinăr care 
să-l poată refuza. E drept că nu 
există acțiune organizată de 
tineri la care să nu fie prezent și 
să nu pună mina și sufletul.

Mi-a vorbit apoi despre tenaci
tatea și curajul manifestat în 
dramatica încleștare cu apele din 
vara anului 1970, an in care în
treprinderii lor i s-a decernat 
drapelul de fruntașă pe ra
mură, cinste la care ei, tinerii, 
se simt părtași, despre concursu
rile profesionale și activitatea 
culturală în care sînt cuprinși a- 
proape toți cei 300 de ute
ciști, despre acțiunile de muncă 
patriotică la care cele 3 brigăzi 
și-au stabilit obiective concrete 
pentru întreg anul. Succinta ca
racterizare făcută de primul in
terlocutor a fast confirmată de 
sudorul Emeric Buiti, încasatorul 
Marton Demeter, desenatoarea 
tehnică Ibolya Bereczki. condu
cătorul auto Petre Voșlobanu, de 
către mulți alții. Diferiți ca pro
fesii, dispersați în locuri de mun
că specifice unității, surprinde 
plăcut unitatea de păreri forma
tă desigur în acele ocazii în 
care taxatorul de pe autobuz, 
conducătorul auto, instalatorul 
de apă și gaz, lăcătușul și sudo
rul se întîlnesc pentru a-și ma
nifesta entuziasmul vîrstei, res
ponsabilitățile sociale. Stima pe 
care o afișează în discuții tine
rii și mai vârstnicii, străduința 
manifestată pentru bunul mers 
al întreprinderii, pentru situarea 
organizației pe coordonatele a- 

j celora care își îndeplinesc fidel 
rolul de pepinieră de cadre pen
tru partidul comunist, motivează 
alegerea lui de 9 ani consecutiv 
în funcția de secretai-. De 14 ani 
este angajatul întreprinderii. De 
atunci a făcut mereu parte din 
organele alese ale organizației, 
iar din anul 1962 îndeplinește 
funcția de secretar.

— Pe undeva mă simt și eu 
pedagog — îmi relatează el. Prin 
specificul unității la noi e o mare 
fluctuație de tineri. Fiecare vine 
cu idei și concepții formate în 
locurile unde a activat. Simt o 
deosebită satisfacție cînd reușim 
să le sincronizăm entuziasmul și 
să-1 subordonăm intereselor în
treprinderii, organizației noastre. 
De fapt nu e un merit al meu, 
ci al întregului colectiv.

Măsura dăruirii lui, a respon
sabilității cu care își îndeplinește 
funcția încredințată e dată de 
gradul de înțelegere și angajare 
al uteciștilor in activitatea pro
ductivă ; de procentele care re
prezintă, lună de lună, depășirea 
angajamentelor inițiale ; de cele 
peste 10 tone de fier vechi pre
date anul acesta la I.C.M.; de cei 
peste 30 000 puieți plantați de 
către tinerii organizației la Pă
durea Remetea și Livezeni ; de 
angajarea tinerilor pentru a-și 
construi un ,,club“ pentru vară, 
o căsuță a lor la baza nautică și 
de agrement de la Weekend. La 
toate el e prezent. E inițiatorul 
și prin exemplul său un bun 
mobilizator. Acest lucru e mar
cat și de conferirea în acest an 
al semicentenarului a Diplomei 
de Onoare a C.C. al U.T.C. și 
a insignei jubiliare.

MIRCEA BORDA
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File din marea epopee 
a luptei poporului român

pentru independență
în succesiunea marilor mo

mente care marchează, în isto
ria patriei, drumul spre afirma
rea poporului nostru într-un 
stat național-unitar indepen
dent, spre edificarea României 
moderne, anul 1877 a însemnat 
încheierea unei importante eta
pe în lupta poporului român 
pentru dreptate socială și liber
tate națională, deschizînd pers
pective prielnice pentru dezvol
tarea social-economică a țării. 
Cucerirea prin luptă eroică a 
independenței de stat, în 1877, 
a creat de asemenea condiții 
pentru înfăptuirea actului de la 
1 decembrie 1918 cînd și cea de 
a treia provincie istorică, Tran
silvania, s-a unit cu România, 
marcî-nd triumful luptei de eli
berare națională și desăvîrșirea 
statului unitar român.

Războiul ruso-turc din 1877 a 
izbucnit pe fondul puternicei 
crize produse în Balcani ca ur
mare a intensificării luptei de 
eliberare ai 
sub dominație 
ceasta situație 
luptele pentru

niciodată ca să Îngrijim să ne
liniștim pe cineva.".

Dobmdirea independenței — 
prin angajarea deplină în luptă 
a tot ce a avut atunci mai bun 
societatea românească — va 
rămine un simbol al energiei, 
abnegației și spiritului de sa
crificiu al maselor populare, 
factorul hotărîtor în îndepli
nirea tuturor marilor realizări 
ale istoriei noastre. Așa cum, 
în 1859 voința populară a 
triumfat prin dubla alegere 
ca domn a colonelului Ale
xandru Ioan Cuza și. s-a re
alizat unirea celor do<uă princi
pate, în 1877 dragostea de pa
trie a celor care s-au jertfit pe 
cîmpul de luptă a transformat 
în realitate un alt ideal : inde
pendența de stat. Redăm aici, în 
imagini și cuvinte, cîteva mo
mente de puternică rezonanță 
din istoria războiului pentru in
dependența României.

„Nod intrăm în partea activă 
a unui rezbel, pe care nu l-am 
dorit, nu l-am provocat, pe care 
cu toții am cercat să-1 delă- 
turăm, dar pe care, odată fiind 
nevoiți a-1 primi, vom ști a-1 
purta cu curajul șî «statornicia 
unui popor care are conștiința 
drepturilor sale, care are virtu
tea de a le susține". (Documente 
privind istoria României)

„Groaza războiului a căzut a- 
supra acelei clase din popor, 

neavînd nimic, a dat mai 
decît bogății, a făcut tot 
de sacrificii, mai mult ca 
care aveau de unde să le 
(Documente privind isto-

cane, 
mult 
felul 
aceia 
facă* , 
ria României)

„La porțile unei cetăți care se 
credea că nu se poate lua, prin 
vitejia voastră ați respins pe a- 
cel dușman ce credea că voi nu 
știți a păstra ce ați luat. Să 
trăiască în inimile noastre cît

Am fost invitați, ieri la 
prinz, la conferința de presă 
consacrată unui eveniment de 
dimensiuni aparte în viața 
economică a țării : apropiata 
inaugurare oficială a Siste
mului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de 
Fier.

Pentru noi, gazetarii ro
mâni și străini prezenți la 
conferința de presă, ne-a fost 
plăcut să urmărim evocarea 
lucrărilor derulate timp de 
aproape opt ani în albia Du
nării, la porțile Severinului, 
pentru înălțarea celei mai 
mari hidrocentrale a țării. 
Amfitrionul nostru, tovarășul 
inginer Octavian Groza, mi
nistrul energiei electrice, 
președintele părții române in 
comisia mixtă româno-iugo- 
slavă de organizare a festivi
tăților, a folosit acest prilej 
pentru a ne vorbi despre 
însemnătatea sistemului hi
droenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fier — mo
numentală expresie a poten
țialului economic al țării, 
important punct de sprijin 
al înfăptuirii obiectivelor 
prevăzute de programul de 
dezvoltare multilaterală a 
României socialiste. Prin 
construcția hidrocentralei de 
pe Dunăre, sistemul energe
tic național beneficiază de 
un substanțial aport de e- 
nergie. Dispunînd de o pu
tere totală instalată de două

mii de megawați, centralele 
de pe cele două maluri ale 
fluviului pulsează anual cite 
cinci miliarde de kilowați 
oră pentru fiecare dintre cei 
doi parteneri. Prin crearea 
sistemului de navigație din 
zona Porților de Fier trafi
cul de transport pe Dunăre

IERI, LA MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE 

A AVUT LOC O 
CONFERINȚĂ DE 

PRESĂ 
CONSACRATĂ 
APROPIATULUI 

EVENIMENT DE LA 
PORȚILE DE FIER

crește de 4—5 ori în compa
rație cu situația anterioară, 
asigurindu-se o rezolvare to
tală și definitivă a circula
ției pe firul apei în această 
zonă. Actualmente este des
chis drumul dinspre mare 
vaselor fluviale maritime.

Conferința de presă a pri
lejuit elogiul activității labo
rioase desfășurate de specia-

liștii români și iugoslavi m 
proiectarea spectaculoaselor 
construcții de la Porțile de 
Fier, elogiul muncii pline de 
abnegație a constructorilor, 
a miilor de oameni a căror 
semnătură rămine definitiv 
înscrisă în cartea de onoare 
a industrializării socialiste. 
Un elogiu la adresa tuturor 
lucrătorilor din fabrici și uzi
ne care și-au adus într-un 
fel sau altul contribuția la 
împlinirea acestui obiectiv 
grandios. A fost subliniat cu 
pregnanță adevărul de ne
contestat că Porțile de Fier 
reprezintă rodul unei colabo
rări model intre popoarele 
român și iugoslav, colaborare 
Întemeiată pe totală sinceri
tate, pe încredere reciprocă, 
pe amiciție desăvirșită.

Termini nd de răspuns la 
întrebările corespondenților, 
ministrul român al energiei 
electrice, ing. Octavian ’ Gro
za, ne spunea : „Vă invităm 
să asistați la momentul cînd 
vom închide Porțile de Fier, 
rămase timp de milenii, des
chise !“. Așteptăm cu emoție 
acele clipe cind închizîndu-se 
oficial porțile de fier în ca
lea apelor, vom saluta gestul 
deschiderii porților energiei 
prin care drumul kilowaților 
rămine liber, tot pentru mi
lenii, pentru totdeauna, spre 
arterele economiei celor 
două țări vecine și prietene.

popoarelor aflate 
străină. In a- 

care a favorizat 
j independență a

popoarelor din Balcani, masele 
largi populare, cercurile repre
zentative ale opiniei publice, 

‘ proclamarea 
laenței, înce-

zentative ale
armata, au cerut proclamarea 
imediată a independenței, înce
perea războiului de eliberare, 
întregul popor . român, toate 
clasele și păturile sociale do
reau dobîndirea independenței 
statului. Animate de un fierbin
te patriotism, dornice să scuture 
jugul străin șl sperînd într-o 
viață mai bună, masele populare 
din România s-au avîntat pentru 
a consfinți șl apăra pe cîmpul 
de luptă independența procla
mata la 9 mai 1877. în spiritul 
dreptății și demnității, marele 
patriot și om de stat român Mi
hail Kogălniceanu, ministru de 
externe în guvernul care a pro
clamat independența la 9 mai 
1877, a sesizat cu luciditate sem
nificațiile participării României 
la război. „Trebuie — spunea 
el — să arătăm că sîntem o na
țiune hotărîtă să ne ocupăm de 
noi, să ne ocupăm de națiunea 
noastră, să ne ocupăm de dez
voltarea ei, de dezvoltarea bu- 
neistări morale și materiale, iar

„în. fine, unul din ofițerii care 
ne însoțea ne comunică că peste 
cîtova zile vom trece Dunărea 
pe la Corabia.

La aceasta veste entuziasmul 
ajunge la culme. Strigătele de 
ura făceau să se cutremure ce
rul și pămîntul, soldatii se îm
brățișau unul pe altul, cunos- 
cuți și necunoscuți, veselia era 
în toate inimile." (St. Georgescu, 
sergent „Din carnetul unui ve
teran". 1877)

Hotelul turistic din centrul Brăilei
Foto: PAVEL TĂNJALĂ

(Urinare din pag. I)

•FOLCLOR
(Urmare din pag. I)

•TEATRU
(Urmare din pag. 1)

jului, apoi iar betonarea, apoi 
înălțarea centralei pe verticală, 
apoi închiderea centralei, apoi 
montajul, apoi... Apoi iatâ-ne 
aici pe estrada amplă, de gazon, 
vestind acestui 
biruit.

Ce însumează 
ruință ?

însumează, de ,___,
mc de beton, curgînd în fun
dații, fără oprire, luni și ani. 
însemnează peste 2.000.000 mc 
de pămînt și rocă escavați, să- 
pați, mutați din loc, taluzați, 
recompuși în alți munți de pă- 
mînt și rocă. înseamnă =
tura hidrotehnică s‘ 
50.000 tone metal, 
cîteva sute de vagoane de fier- 
beton, încorporat în construcție 
ca o dantelă a trăiniciei, ca 
simbol al gîndurilor și senti
mentelor, al năzuințelor și îm
plinirilor investite de miile de 
oameni care au lucrat aici 
(12.000 în perioada de vîrf) în 
această mare construcție, în a- 
ceastă mare dovadă a forței 
noastre de creație. Dar mai în
seamnă și altceva.

— înseamnă, ne spune tov. 
Jivcovici, oamenii. Și înseamnă, 
îngăduiți-mi să v-o mărturisesc 
cu emoție, ca unul care a fost 
investit cu cinstea și răspun
derea de a fi timp de 6 ani se
cretar al comitetului de partid 
de aici, înseamnă comuniștii. Mă 
întorc în timp : în 1965, la în
ceput, aveam aici o singură or
ganizație de partid cu 150 de 
membri, iar uteciști erau circa 
300. Aceștia au fost cei care au 
pus umărul atunci Ia început, 
cei care au adus vibrația con
științei lor de comuniști, aprin- 
zînd în toate celelalte conștiințe 
luminile dorului de efort închi
nat țării. In perioada de 3 ani 
a construcției am fost aici 2.200 
de comuniști și. alături de ei. 
2 000 de uteciști, încorporați în 
șantierul național al tineretului. 
Ce a însemnatj aceasta pentru 
cci 12 000 de constructori, pen
tru cei 30 000 care s-au perindat 
pe diferite perioade pe la Por
țile de Fier ? Cu mîndrie ma
tură îndrăznesc să spun că a 
însemnat o școală a dragostei 
față de patrie, a răspunderii co
muniste. Am primit în rîndurile 
comuniștilor aici pe șantier 1 500 
de noi membri și marea lor 
majoritate provenea din rîn
durile uteciștilor. Tineri neca
lificați s-au ridicat devenind

maiștri. Absolvenți abia leșiți 
de pe băncile facultății condA 
acum importante fronturi al» 
construcției socialiste. Mă gîn- 
desc la toți aceștia și imi răsar 
în minte chipuri, fapte, atitu
dini de la început, atunci cind 
aici la Porțile de Fier era chiar 
mai greu decît mai greul care 
avea să fie mai tîrziu. Pentru 
că atunci era începutul. Mă 
gindesc la maistrul Filip Ion și 
azi pe șantierul nostru, la ingi
nerul Pîrvulescu Iacob pe a- 
iunci abia ieșit din facultate, 
acum conducător al lotului care 
finisează vama românească. Mă 
gindesc la inginerul Dobre ve
nit aici la Dunăre ca un înce
pător și lucrînd astăzi pe Someș 
ca un maestru al marilor con
strucții în calitate de inginer 
șef adjunct. Mă gindesc la 
Hrișcu Teodor care a fost timp 
de 6 ani secretar al unei orga
nizații de bază iar acum la So
meș poartă cu cinste emblema 
de om care a lucrat Ia Porțile 
de Fier. Mă gindesc la șeful de 
coloană auto Alexandru Coacă, 
la maistrul constructor Boruga, 
ales an de an ca lider sindical 
al șantierului, la tinerii briga
dieri Miche Petre și Mateuță 
Dumitru și la atiția alții. Mă 
gindesc la toți aceștia și, firesc 
mă gindesc și la mine însumi, 
purtînd, ca toți ceilalți pe u- 
meri încărcătura a 7 ani de ex
periență și, asemenea lor, ase
menea tuturor care au lucrat și 
lucrează aici, nu pot să spun : 
am îmbătrînit. Rostesc afirma
ția făcută cu cîteva zile în urmă 
de către unul din constructorii 
noștri : noi și țara întreagă am 
mai întinerit cu o hidrocentrală.

Așadar, în dialogul cu timpul, 
constructorii Porților de Fier 
înscriu. . însemnul permanenței 
întineriri. însemn care face ca. 
în lumina socialismului, vechi 
și sălbatice plaiuri încărcate cu 
buruiană să devină moderne 
guri de rai în care pe vasta 
întindere de gazon roiesc albi
nele mănoase ale volților.

Dialogul cu comunistul Ste
lian Jivcovici, acum activist al 
Comitetului județean de partid 
Mehedinți, are loc intr-o încă
pere modernă dintr-o clădire 
care e înălțată, să nu uităm, 
acolo unde cu numai 7 ani în 
urmă treceau valurile neînfrinte 
ale Dunării.

La centrală, acolo unde zumzăie 
productiv cele 6 turbine, mozai
carii lustruiesc marmora pardo- 
selelor, iar artiștii fondului plas
tic finisează peretele decorativ 
dinspre baraj. în aval de cen
trală, oamenii inginerului Sălă- 
geanu, cel prea bine cunoscut 
cititorilor, înalță din tablă on
dulată un elegant perete numit 
în limbaj tehnic perete-mască. 
în fața impunătoarei clădiri, bă
ieții maistrului Mihai Hinoda- 
che — vă amintiți băieții despre 
care scriam că sînt neîntrecuți 
în efectuarea de grinzi gigant 
— lucrează — să vezi și să nu 
crezi ! — la turnatul asfaltului.

— Vă pricepeți și la asta nea 
Mișule ?

— La ce nu ne pricepem noi !
...în fața blocului de comandă, 

alte' schimbări profesionale Ia 
față : oamenii triumviratului de 
maiștri, Gavrilă — Boariu — To
cilă, au trecut Ia edificarea unei 
monumentale și totuși elegante 
fîntîni arteziene pe care o vom 
vedea-o țîșnind multicolor peste 
cîteva zile. Cît îi privește pe cei 
40 de constructori conduși de 
maistrul Octavian Axintoiu — 
cei care au înscris în palmare
sul lor profesional lucrul la tur
binele 5 și 6, de la fundare pînă 
la cota finală —, ei se ocupă, 
nici mai mult nici mai puțin 
decît cu amenajarea spațiilor 
verzi... „Am trecut de Ia beton 
la gazon !“ ne strigă vesel un 
constructor în timp ce duce cu 
grijă pe brațe, ca pe un copil o 
bucată de pămînt înverzit cu 
nobilă iarbă. Așadar, de la be
ton la gazon Dar înainte de be
ton o știm, a fost dantela de 
metal. Și înainte de această 
dantelă a fost pămînt răscolit 
de buldozere. Iar și mai îna
inte a fost fie mîlul fun
dului de Dunăre, fie buru
iana malurilor sălbatice, iar 
această trecere înseamnă în
fruntare cu timpul, înseamnă 
concretizare a timpului sub for
ma unui gigantic palat al lu
minii. Reluăm dialbgul despre 
timp cu tov. Stelian Jivcovici. 
Evocăm etapele, în deceniu, ale 
construcției, etape numind tot 
atîtea capitole de epopee : esca- 
vațiile, betonarea, montajul 
pentru piesele înglobate în be
ton, punerea în funcțiune a e- 
cluzei, inundarea, atacarea în
chiderii Dunării în zona de mij
loc, deschiderea incintei bara-

timp că l-am

această bi-

pildă, 2.000.000
tîlnire cei mai buni studenți 
folcloriști din toate centrele u- 
niversitare ale țării. Ei vor su
pune, în aceste zile, dezbaterii 
publice rezultatele la care au 
ajuns în migăloasa lor muncă 
de cercetare, vor purta discuții 
asupra unor aspecte concrete, 
dar mai ales, asupra unor pro
bleme fundamentale de metodo
logie a cercetării științifice, de 
orientare a preocupărilor folclo
risticii contemporane. Faptul e 
cu atît mai interesant cu cît 
vom asista la o confruntare 
între tendințele diverselor școli 
folcloristice românești, școli care 
se afirmă din ce în ce mai pu
ternic și își conturează cu preg
nanță personalitatea la Bucu
rești, Timișoara, Cluj, Iași, Pi
tești, Bacău, Sibiu etc. Confrun
tarea de cape vorbim se va ma
nifesta de altfel nu numai pe 
orizontală, ci și pe verticală, 
prin schimbul fructuos de opi
nii între cadrele didactice pre
zente — între care remarcăm 
cîteva personalități de frunte ale 
folcloristicii românești — și stu
denții folcloriști, aflați la înce
putul carierei lor științifice. în 
sfîrșit, dat fiind caracterul spe
cializat și oarecum închis al a- 
pariției și circulației Revistei de 
etnografie și folclor și reținerea 
ce se manifestă în publicarea 
unor materiale folcloristice în 
celelalte publicații, sesiunea se 
constituie ca o tribună propice 
valorificării rezultatelor la care 
tinerii folcloriști au ajuns, con
fruntării publice a dezideratelor 
pe care le avansează, luării lor 
in discuție. Firesc, acest cadru, 
va oferi un fericit prilej pentru 
trasarea direcțiilor viitoare și 
stabilirea căilor de îmbunătăți
re a activității cercurilor științi
fice studențești, astfel încît 
munca lor să se desfășoare în- 
tr-un sens unic, la un nivel ca
litativ egal, cu o finalizare care 
să poată include această activi
tate în contextul general al e- 
voluției mereu ascendente a fol
cloristicii naționale contempo
rane.

fie că este exprimată atitudinea 
noastră față de marile probleme 
ale lumii contemporane. In a- 
cest sens, Studioul III din C.U. 
Cluj prezintă spectacolul de co
laj „V cu Vietnam", un veritabil 
rechizitoriu războiului. De altfel, 
se pare, colajele și montajele 
au fost preferate la această edi
ție a Festivalului textului dra
matic clasic, evidențiind o ten
dință mai de mult existentă a 
teatrului studențesc, spre con
cizie și o cît mai adecvată sin
cronizare a mesajului cu textul 
și montajul 
general" de 
că, studioul

. Timișoara, 
„Podul" din

i. furni- 
hidrotehnică însumînd 

înseamnăvom trăi și noi amintirea bravi
lor ce au căzut pe cîmpul de 
luptă, să trăiți ca să arătați fi
ilor voștri ce este vitejia". (Co
mandantul Diviziei II, general 
Cerchez)

„Strălucita purtare și voini
ceasca moarte a maiorului Sonțu 
și a căpitanului Mărăcineanu au 
fost o pildă pe care toți tovară
șii lor voiau s-o urmeze pe-n- 
trecute, și aceste două nume de 
eroi, împreună cu numele celor 
care, ca dînșii, se jertfiră în 
astă zi, vor rămî-ne neșterse în 
cartea de glorie a oastei româ
ne !“ (T. C. Văcărescu : Luptele 
românilor în războiul din 1877— 
1878)

producție a studiourilor din S.U.A.

„Ostașii români au atacat la 
Smîrdan cu un avînt, curaj și 
bravură, demnă de eroii români 
și ruși care își jertfiseră îm
preună viața în fața- redutelor 
de la Grivița și Rahova. Nici 
focul ucigător ai turcilor și nici 
condițiile atmosferice grele în 
care s-a dus lupta n-au pubut 
Infringe vitejia și disprețul de 
moarte al infanteriștilor ro
mâni." (Colonel J. Focșeneanu, 
N. Ceachir : „Acțiuni militare 
ruso-româno-bulgare în războiul 
din 1877—1878).

„Ostași! In lupta de Ia 30 
august voi ați dovedit că vir
tutea strămoșească n-a pierit din 
rîndurile oștenilor români. Sub 
focul cel mai viu al inamicului 
ați înfruntat moartea cu bărbă
ție, ați luat o redută, un drapel 
și trei tunuri. Țara vă va fi re
cunoscătoare de devotamentul, 
de abnegația voastră... Deși am 
făcut pierderi simțitoare, dar 
sîngele vărsat nu va fi în zadar, 
dintr-însul va rodi măreția și 
independența patriei". (Ordin 
de zi al Marelui Cartier Gene
ral, 5 septembrie 1877).

regizoral. „Apelul 
Ion Cristian Furni- 

Thalia din C.U. 
teatrul studențesc 

„____  ___ București cu cola
jul „Pretutindeni exiști tu, pă
mînt" studioul de teatru al Uni
versității din Timișoara cu „Azi 
5 Mai 1972", ca să dăm doar cî
teva exemple, reliefează preg
nant această tendință. Pînă la 
această oră cei care au traver
sat deja emoțiile confruntării cu 
juriul, în fruntea căruia ca pre
ședinte se află artista poporului 
Beate Fredanov, au fost studen
ții din C.U. Pitești care au pre
zentat într-o viziune mai apro
piată sensibilității contempora
ne, basmul „Prîslea cel voinic și 
merele de aur", urmat de stu
dioul Thalia în limba maghiară 
din C.U. Timișoara și formația 
C.U. Iași cu oratoriul „Pierderea 
Edenului" ' '
respectiv 
„Copacii 
Primele i

' cu toată
punct de vedere artistic se 
află cam în marginea ma
rilor așteptări, ceea ce nu 
înseamnă însă că ne-au și 
dezamăgit. Vrem să spunem 

• prin aceasta că între idei
le conținute și expresivitatea 
scenică continuă să fie discre
panțe, firești totuși în cazul u- 
nor formații de amatori.

‘ de Illyes Gyula și 
montajul de poezie 
trăiesc în picioare", 

impresii : spectacolele 
generozitatea lor, din

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

INVITAȚIE
LA CLUB

(Urmare din pag. I)
se impune cred din considerente cel puțin instructive 
primul rînd, din chiar acela al utilității pe care o reclamă 
orice clădire purtînd firmă de club. Ea nu ocupă numai un 
perimetru fizic într-un oraș ci și unul moral, intelectual. 
Și atunci de ce nu el, clubul, cu întreaga gamă de activi
tăți pe care le cuprinde, de ce n-ar fi el unicul și autenti
cul animator ? Firește, în acest context se pune problema 
pasiunii și competenței celor ce se ocupă ae aceasta, dar 
nu mai puțin și aceea a disponibilității spațiului ca atare, 
funcționalității și interferenței lui cu arta, cu tehnica și 
știința, cu divertismentul și recreația formînd toate la un 
loc climatul însuși al preocupărilor tineretului în timpul li
ber. La toate acestea clubul din Pitești pare a da, crea, 
unul din răspunsurile cele mai autentice. Prin chiar optica 
amenajării și redimensionării lui, ca spațiu complex, rare
fiat, polivalent, el propune o redefinire a conceptului de 
club, sau, mai bine-zis, o sincronizare optimă a acestuia 
cu însesi posibilitățile și cerințele instructiv-educative ale 
tineretului, cu cele mai nuanțate preocupări ale sale îmbi- 
nînd cît mai armonios și intim preocupările țehnico-aplica- 
tive cu informarea de natură artistică, emoțională, -trecînd 
cu ușurință dintr-un domeniu în altul. Un tînăr arhitect, 
Corneliu Bîrsan, și un grup de artiști plastici, printre, care 
Vasile Celmare, Viorel Mărgineanu, Constantin Albani, Mi-
hai Rusu, Ioana Șetran și alții au proiectat, gîndit și decorat 
acest club văzut și înțeles ca mișcare, ca animare și inter
ferența de spații ; lucrările de artă interioare, în înrudire cu 
tehnica, decupaj și impuls, sugestie și expresie a tehnicii 
artistice, invită subtil la meditație, punctînd cînd și cînd ori
zonturi de gînd largi, vecinătăți profesionale de-a lungul 
cărora, asemenea unui ghid inteligent, activitățile ce vor 
fi organizate au un rol de inițiere. Dintr-un spațiu în altul, 
fînărul este cel solicitat, el își solicită timpul, el îl impul
sionează.

Un astfel de club propune în acest fel o nouă experiență 
a activității și poate consacra, neîndoielnic, una din cele 
mai necesare inițiative ale Uniunii Tineretului Comunist, 
în parte deja concretizată, construcția și amenajarea unor 
astfel de spații în toate centrele în care ponderea populației 
o dețin tinerii.

o) 
C

SÂPTĂMINA VIITOARE

producție a studiourilor franceze

Scenariul: THOMAS C. RYAN — după romanul lui Carson 
Mc-Cullers.

Regia : ROBERT ELLIS VILLER

Cu : ALAN ARKIN, SONDRA LOCKE, LAURINDA BARRETT. 
STACY KEACH Jr.

Scenariul : JACQUES TATI în colaborare cu 
JACQUES LAGRANGE.

Regia : JACQUES TATI

Cu : JACQUES TATI, MARIA KIMBERLEY, MARCEL FRA VAL. 
HONORS BOSTEL.

coproducție a studiourilor LENFILM și DEFA-Berlin 
Scenariul : ANGEL WAGENSTEIN —- după romanul Iui 

LION FEUCHTWANGER.
Regia : KONRAD WOLF
Cu : DONATAS BANIONIS, OLIVERA KATARINA, FRED 

DUREN, TATIANA DOLOVA, ROLF HOPPE.
Premiul Special al juriului — Moscova 1971
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dispare cum-

va dispare, 
nostru mani-

PETRE ARDELEAN, 
comuna Șag, județul A- 
rad : ..Doresc să aflu care 
este viitorul satului ro
mânesc în condițiile dez
voltării civilizației indus
triale? Va 
va satul ?“

satul nu 
Partidul și statul 
festă o preocupare intensă pen
tru dezvoltarea satului româ
nesc, pentru încadrarea lui în 
peisajul progresului și civiliza
ției contemporane. Va dispare 
însă ideea de sat așa cum s-a 
încetățenit, de localitate înapo
iată, cu o viață economică ba
zată în exclusivitate pe agricul
tură. cu o viață culturală săracă, 
cu condiții de trai specifio ru
rale.

Dispariția satului se va putea 
înțelege prin transformarea a- 
cestuia într-o așezare în care 
locuințele, dotările social-cultu- 
rale și echiparea tehnico-edili- 
tară să fie de tip orășenesc.

Satul, ca element component 
al rețelei generale de localități, 
este, totodată, tipul de așezare 
în care predomină o activitate 
specifică. Unitate economică și 
social-culturală de o importanță 
deosebită în viața țării noastre, 
el se diferențiază azi, în ansam
blul rețelei de localități, prin 
funcțiuni caracteristice, în care 
ocupația de bază a populației 
este agricultura. Firește. în an
samblul de preocupări ce există 
în țara noastră privind dezvolta
rea armonioasă a tuturor zone
lor și localităților, aceste ele
mente specifice satului nu pot 
fi # nici nu sînt neglijate. Pro- 
cibsul de urbanizare a satului nu 
tinde să-i schimbe specificul, ci 
modul de viață.

Desigur, transformarea satu
lui este un proces de lungă du
rată. Dar unele modificări esen
țiale sînt prevăzute a se înfăp
tui într-un viitor apropiat. Ca 
urmare a indicațiilor secretaru
lui general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, au fost 
efectuate de către județe ample 
studii care includ propuneri ca 
în viitorii 15—20 de ani unele

CONVORBIRI

MARIANA AMZUICA 
—r funcționară din Brașov: 
,,Ce aduce nou LASERUL 
în telecomunicații ?“

de informații DE LUMINA!

LIVIU TURCU
sociolog

PE... 0 RAZĂ

MCOLETA PĂCURA- 
RU — elevă din Cluj : 
..Dacă de pe acum totalul 
cunoștințelor științifice se 
dublează Ia fiecare 10—15 
ani, cum se va descurca 
omul viitorului în noianul 
de informații ?“

Explozia informațională con
temporană supune pe omul zi
lelor noastre, încă din cea mai 
fragedă vîrstă, unui presing a- 
lert. Paralel cu proliferarea ra
pidă a informațiilor s-a resimțit 
nevoia atît a organizării cit și 
a sistematizării acestora. Zilnic 
apar zeci de pagini cu noi și noi 
informații științifice. Asimila
rea acestora cere cercetătorului 
un efort prelungit de-a lungul a 
ani și ani de zile. Lumea seco
lului XX nu exclude erudiți, 
dar nici nu mai poate oferi en- 
ciclopediști. Fie că ne place, fie 
că nu, spațiul memoriei umane 
este limitat în fața acestui im
pediment capacitățile de „înma- 
gazinare“ a informației au fost 
înlocuite cu „calități" noi : se
lecția, regăsirea și folosirea lor 
promptă. Experiența istorică a 
demonstrat că ori de cîte ori o 
necesitate devine majoră, ea își 
găsește soluționare practică op
tim. în acest context futurologii 
(vîitoriștii) consideră că pentru 
a elimina „haosul informațio
nal" ce presează asupra indivi
dului, viitorul oferă o intere- 
■antă soluție practică — banca 
de informații. Considerata de u- 
nii cercetători ai problemei ca 
produs al celei de a patra mari 
revoluții (în ordine : limbajul, 
irisul, tiparul, calculatoarele) 
banca de informații este comen
tată ca un uriaș sistem de tele
comunicații conectat la un cal
culator central de dimensiuni u- 
dașe capabil de a înmagazina a- 
proape dacă nu chiar întreaga 
masă de informații. Isaac Asi
mov, profesor de biologie la 
Facultatea de medicină a Uni
versității din Boston, in articolul 
„A patra revoluție" publicat în 
..Saturday Review" arată : „...te
lecomunicația masivă și directă 
între persoane va deveni o rea
litate. într-o lume cu relee spa
țiale și calculatoare electronice 
informațiile vor putea fi trans
mise spre oricare punct într-o 
fracțiune de secundă. Un singur 
calculator electronic va păstra în 
circuitele lui «întreaga biblio
tecă» a omenirii..." Conceput ca 
un creier central — banca de 
informații va fi capabilă să în
trețină „relații publice" perma
nente. Banca de informații pre
supune readaptarea sistemului 
de învățămînt și educație.

Pentru unii futurologi, dato
rită exploziei informaționale Jn- 
vățămîntul ar urma să-și fnă- 
rească continuu perioada de pre
gătire și instruire. Această ipo
teză este puțin probabilă. întru- 
cît o proiecție a acestei tendințe 
duce la concluzia că absolvenții 
de învățămînt superior ar fi din 
ce în ce mai bătrîni. Procesul de 
asimilare ar stînjeni vădit pro
cesul de creație și deci progresul 
umanității. Banca de informații 
va constitui un portofoliu egal 
tuturor iar rezultatele activită
ții individuale vor fi marcate nu 
atît de calitatea și cantitatea
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La Melinești, în județul Dolj, prezentul sugerează viitorul
Foto: FL. ROȘOGA

SATUL LA TIMPUL VIITOR
sate mai bine dezvoltate să de
vină centre economice-sociale 
cu caracter urban. Centre care 
să polarizeze și să dinamizeze 
întreaga activitate a comunelor 
învecinate. Este un pas impor
tant către dispariția imaginii 
tradiționale a satului românesc; 
există însă o grijă deosebită 
pentru păstrarea unor valori 
prețioase — obiceiuri, port, artă 
populară etc. — în cadrul pro
cesului general de urbanizare.

Mulți se întreabă dacă nu 
cumva satele vor dispare prin 
atragerea populației de către o- 
rașele apropiate. Aș vrea să sub- 
liniez că dezvoltarea continuă a 
industriei și ocuparea treptată 
a unei importante părți din 
populația care lucrează azi în 
agricultură, în alte domenii 
de activitate, nu presupu
ne mutarea sătenilor în o- 
rașele existente. Procesul 

apropiere a satului de 
urma alt curs ; mă 

informațiilor cit de metodele șl 
tehnicile de utilizare și combi
nare a acestora. în acest fel, 
pentru prima oară în istoria o- 
menirii se va putea elimina mun
ca de uzură a înmagazinării cu
noștințelor în favoarea cultivă
rii exclusiv a inteligenței uma
ne (a ceea ce omul are mai va
loros — creativitatea sa). Aceas
ta va marca fără îndoială un 
apogeu al acestei a patra mari 
revoluții și poate va pregăti — 
de ce nu ?. — o a cincea revo
luție. Confirmarea aparține 
viitorului!

PERMANENȚA

FILOZOFIEI
ION FIRU — soldat, 

din Constanța : „Mai a* 
vem nevoie de filozofie 
în epoca noastră, de ver
tiginoasă dezvoltare a 
științei și tehnicii ?“ 

Omul a avut nevoie de filo
zofie încă din primele momente 
ale existenței sale. Dar mai 
are nevoie și în prezent ? După 
unele opinii, răspunsul la a- 
ceastă întrebare este negativ. 
Se avansează cu insistență 
ideea că rezolvarea probleme
lor pe care și le pune în mo
mentul de față omenirea fiind 
condiționată de îndepărtarea 
oricărui verbiaj sentimental 
despre1 „sufletul omenesc", este 
firească dispariția filozofiei și 
înlocuirea ei cu știința.

în realitate însă, nici o 
știință nu poate înlocui filozo
fia. Aceasta este opinia susți
nută de majoritatea cercetăto
rilor. Argumentul lor este greu 
de răsturnat : în timp ce me
toda științelor este analitica, 
metoda filozofiei este dialec- 

• ticâ. Oricît de generale ar fi 
unele probleme pe care și le 
pune omul de știință și oricît 
de vaste ar fi generalizările 
sale, ele nu pot privi realitatea 
așa cum o constată filozofia 
— ca totalitate. Știința nu ur
mărește elaborarea unei ima
gini ele ansamblu despre lume 
deoarece aceasta ar presupune 
o totaliza re a cunoașterii ba
zată pe o experiență pasibilă 
de control imediat efectuat prin 
mijloace științifice. Filozofia în
să, pentru a înfăptui o astfel 
de sinteză totală a cunoașterii, 
folosește extrapolările afec- 
tînd domenii nevalidete încă 
de datele riguroase furnizate 
de știință. Dacă ar renunța la

refer în principal la industriali
zarea unor sate, precum și la 
schimbarea profilului popula
ției active a satelor, care se va 
diversifica prin dezvoltarea pro
fesiilor de mecanizatori, specia
liști în lucrări hidrotehnice, de 
irigații, transporturi, prelucra
rea produselor ete. Concomitent, 
unul sau mai mulți membri ai 
familiei vor lucra în cooperative 
agricole de producție, păstrînd 
astfel legătura cu agricultura.

Faptul că în ultimii zece ani 
s-au construit peste un milion 

deci

a întemeia o concepție gene
rală despre lume, ca totalitate, 
ea ar trebui să renunțe la a- 
titudinea sa axiologică, 
s-ar autosuprima.

Este adevărat, tendința filo
zofiei de a fi reală, obiectivă, 
fie doar pe un traseu finit, o 
leagă foarte strîns de știință. 
Deși se sprijină pe datele știin
ței într-o măsură mai mare de- 
cît o face aceasta din urma 
cu datele filozofice, istoria 

științei a dovedit pînă acum cu 
prisosința câ nu se poate face 
știința fără o cultură solidă, în 
afara preocupărilor filozofice. 
Dacă soluțiile oferite de știință 
celor mai palpabile probleme 
practice (singurele care ser
vesc omului ca ființă biologică) 
fac din acest domeniu, unul a 
cărui utilitate este unanim re
cunoscută, problemele puse de 
necesitatea unei priviri filozo
fice totalitare asupra lumii par, 
la prima vedere, mai puțin co
rective. în funcție de un con
text istoric concret, de pe o 
precisă poziție de clasă, omul 
și-a pus și își va pune întot
deauna întrebări, legate de 
condiția sa umană, pornite din 
ipostaza sa de ființă spiritua
lă ; întrebări ce vizează sensul 
vieții omenești, locul și sensul 
creatorului uman de valori cul
turale și spirituale. Toate a- 
cestea sînt întrebări pe care 
omul nu poate să nu și le 
pună și cărora știința nu poa
te să le avanseze răspuns 
căci și-ar depăși faza sa ri- 

de case noi în mediul sătesc 
este, de asemenea, un indiciu că 
satele nu vor dispare așa cu- 
rînd. Ele sînt, în raport cu im
portanța lor, cu mărimea și cu 
rolul lor în teritoriu, în situația 
de a se dezvolta prin concentra
rea populației din așezări mici 
sau foarte mici în puternice 
centre social-economice și cul
turale. Este important să arăt că 
prin grija partidului și statului 
se asigură, începînd cu anul tre
cut, construcția de locuințe din 
fonduri centralizate pentru sa-

guros controlabilă științific. 
Știința nu poate deci înlocui, 
fără a leza latura spirituală a 
individului uman, atitudinea fi
lozofiei, 
uneori 
permite

această atitudine 
controversată, care 

evidențierea unor 
noi și noi (în sens calitativ) 
aspecte ale realității. Prin știin
ță subiectul cunoaște obiectul, 
prin morală și artă subiectul 
ia atitudine față de obiect, iar 
prin filozofie subiectul încearcă 
să cunoască lumea în integri
tatea ei și să-și fixeze rolul 
său în această lume. Am pu
tea cita aici și cuvintele unui 
specialist care referindu-se la 
permanența filozofiei afirma : 
„Dacă se suprimă artificial vi
sul (nu somnul) la un individ, 
se determină perturbații psihi
ce grave, care, dacă experien
ța se continuă, ajunge la o ne
vroză. Dacă se suprimă artifi
cial filozofia se prăbușește în
tr-o psihoză colectivă întreaga 
umanitate".

Este cert că dispariția filozo
fiei ar sluji un sentiment social 
sceptic. în legătură cu progre
sul contemporan, cu desăvîrși- 
rea socialismului este evident 
că în prezent se afirmă o 
nouă revoluție în practica so
cială a umanității, care va a- 
duce schimbări și în conținu
tul problematicii filozofiei. O 
dată cu intrarea 
nouă a stăpînirii 
relațiilor sociale se ridică im
perios problema integrării in
dividului în ansamblul relații
lor sociale stăpînite și dirijate 
științific. Prin prisma proble
melor și efectelor impuse de 
un nivel dat al praxisului omul 
va continua să existe inclus 
în problematica filozofiei.

într-o etapa 
ansamblului

DORINA TURCU 

lariații din mediul rural. Ceea 
ce va contribui la stabilizarea 
cadrelor de tehnicieni, ingineri, 
medici, profesori, învățători etc. 
— în mare majoritate tineri care 
își vor pune cunoștințele, devo
tamentul, entuziasmul în slujba 
oamenilor satului.

IOAN BAUCHER 
director adjunct 

în Comitetul de Stat 
pentru Economia 

și Administrația Locală

Astăzi cînd telecomunicațiile 
se dezvoltă fără precedent, se 
pune din ce în ce mai pregnant 
problema găsirii unor soluții noi 
pentru transmiterea datelor, mă
rirea numărului de convorbiri și 
emisiuni simultane, stabilirea le
găturilor la mari distanțe și în 
spațiul interplanetar, simplifica
rea echipamentelor și ieftinirea 
lor.

Apariția laserului (prescurtarea 
de la light amplification by sti
mulated emision of radiation) nu 
i-a lăsat indiferenți nici pe spe
cialiștii în telecomunicații- Fas
ciculele de radiații emise de Ia- 
seri fiind puternic coerente, mo- 
nocromatice, foarte intense și 
direcționale și avînd o frecvența 
mult mai mare decît cea a unde
lor radio utilizate în prezent în 
comunicații, sînt ideale pentru 
acest scop. Undele emise de dis
pozitivele laser fac posibil trans
portul energiei luminoase la dis
tanțe foarte mari, fără pierderi 
apreciabile.

Iată de ce astăzi, în numeroase 
țări ale lumii, folosirea laserului 
în telecomunicații reprezintă o 
problemă importantă pentru care 
se alocă fonduri însemnate în 
cadrul planurilor de cercetare. Se 
poate afirma despre comunicați
ile cu laser că au ieșit din faza 
de laborator, folosindu-se cu suc
ces la ora actuală în rezolvarea 
unor probleme. Există orașe unde 
laserul preia, în orele de vîrf, 
convorbirile telefonice. Comuni
cațiile pe distanțe foarte mari în 
spațiul cosmic, cum ar fi cele 
între sateliți sau cele între Pă- 
mînt și alte planete, beneficiază 
tot de aportul laserilor.

Și specialiștii români au în ve
dere utilizarea laserilor pentru 
transmisii la distanță. Lucrările 
lor au soluționat problema mo
dulării luminii purtătoare de in
formații și demodulării ei pentru 
recepționarea acestor informații. 
Colectivul alcătuit din dr. ing. 
V. Cătuneanu, ing. Paul Sterian 
și ing. Valentin Vlad de la Insti
tutul politehnic din București, a 
găsit o soluție originală de rea
lizare a unui sistem de deflexie 
acusto-optic a fascicolului laser, 
bazat pe modularea cu ajutorul 
ultrasunetelor generate de ui\ os
cilator cu cuarț. Construirea și 
experimentarea sistemului a per
mis punerea în evidență a două 
dintre cele mai importante for
me de interacțiune dintre sunet 
și lumină: efectul Debye-Se- 
ars și efectul Bragg. Se deschid 
astfel perspective mari și în do
meniul transmisiilor de televiziu
ne și al prelucrării optice a in
formațiilor.

Ing. A. SCHACHER

(Urmare din pag. 1)

Se apără împotriva blazării 
cu setea de cunoaștere • 
Este spontană și plină 
de inițiativă • E dor
nică să-i reușească totul în 
viață • Are luciditate • Are 
încredere în viitor • Anga
jată direct în viața social- 
politică a țării. • Manifestă 
voință, îndrăzneală, perseve
rență pentru propria ei de
săvârșire • Iubește viața • 
N-o sperie noile experiențe
• Dinamică • Profită de 
posibilitățile mari de acu
mulare și valorificare rap’dă 
a cunoștințelor • Ii este 
proprie lupta cu inerția • 
Deține atuul unei bune pre
gătiri teoretice și practice • 
Interesată să-și descopere 
aptitudini și să le cultive • 
Știe să aprecieze privilegiul 
de a nu fi cunoscut războiul 
și trecutul aspru • Respectă 
munca • Are multe visuri

z • E receptivă • Detestă sno
bismul • Are opinii proprii 
și se bate să le impună • 
E generoasă • Se mobili
zează rapid în fața unor sar
cini • E foarte ambițioasă
• Solidară • Plină de ab
negație • Știe că generației

. sale ei este rezervată satis
facția împlinirilor depline • 
Cea mai romantică • Are 
orgoliul să devină cineva • 
Urăște minciuna, prețuiește 
cinstea • Foarte practică • 
In multe situații e comba
tivă.

Iată deci cum se văd 186 de 
elevi care au schițat portretul 
celor de o vîrstă cu ei. pornind 
de la ei. Recitind, ne dăm sea
ma că I.S., elevul clujean, are 
dreptate afirmînd că orice ge
nerație de elevi „reprezintă o 
sumă de speranțe".

Dacă cei de 18 ani consideră 
că așa arată, și chiar dacă nu 
toți întrunesc totalul de calități 
declarate dar aspiră să-1 adune 
de aici înainte, atunci există 
îndreptățirea să ne gîn'dim cu 
speranță la această „sumă de 
speranțe".

Altfel nici n-ar putea fi. 
Adevărul se desprinde și din 
răspunsurile, chiar laconice, la 
chestionarul lansat. „Se inves
tește atît de mult în noi și pen
tru noi, pe plan moral și mate
rial. îneît nu văd cum ar fi po
sibil să nu fim o generație — din 
care promoția noastră repre
zintă o parte — foarte dotată, 
cu mintea larg deschisă pentru 
acumulări, cu sufletul larg des
chis pentru dăruire". N-am ale.9 
răspunsul lui A. G. de la Liceul
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guri pe mașini, să li se stabileas
că norme la nivelul absolvenți
lor, să fie înzestrați cu sculele 
necesare, aprovizionați, suprave- 
gheați, îndrumați și ajutați cu 
toată atenția și solicitudinea. 
Nu s-a acționat însă întoc
mai. Chiar tinerii în cauză 
afirmă că au fost prea mult ți
nuți drept observatori pe lîngă 
muncitori, prea mult folosiți în 
alte activități adiacente produc
ției.

Dacă unui astfel de regim de 
instruire și calificare ar fi fost 
supuși, de asemenea, ucenicii a- 
nului II — chiar cei din alte 
secții ale uzinei — acum ar fi 
putut fi repartizați și ei pe ma
șini și iată cum nevoia de forță 
de muncă s-ar fi rezolvat, cel 
puțin într-o anumită măsură, și 
sub aspectul ei numeric. Sînt de 
fapt păreri de care, credem, tre
buie să se țină seama măcar de 
aici înainte pentru ca situația să 
nu se repete. Și cum deficitul 
de muncitori calificați se dove
dește în creștere, pe măsura dez
voltării uzinei și a sporirii sarci
nilor sale de producție, se im
pune ca întreprinderea să uzeze 
și de cealaltă formă de pregătire: 
calificarea prin cursuri de scurtă 
durată.

— Am încercat nu o dată, am 
obținut și rezultate foarte bune, 
ne spune maistrul Ion Danciu. 
dar conducerea uzinei, serviciul 
personal și învățămînt întîmpină 
mari greutăți în recrutarea tine

(Urmare din pag. I) 

crări mărunte — adîncirea pe 
alocuri a albiei, taluzarea ma
lurilor, rectificarea traseului — 
dar ele sînt tratate cu aceeași 
atenție ca și excavațiile, știindu- 
se că de terminarea lor depinde 
darea în exploatare a canalu
lui.

Duminică am întîlnit din nou 
o amplă desfășurare de forțe co
mune pe acest șantier. Peste 400 
de tineri din municipiul Deva 
— elevi ai liceelor „Decebal" 
și minier, ai Grupului școlar 
energetic — s-au deplasat la Ilia 
pentru a se alătura altor 1600 
de elevi, muncitori, funcționari 
și cooperatori localnici, deciși să 
realizeze cît mai repede acest 
important obiectiv de îmbunătă
țiri funciare. Intre brigăzile răs- 
pîndite pe toată întinderea ca
nalului s-a declanșat o întrecere 
îndîrjită : fiecare voia să-și ter
mine în cel mai scurt timp por
țiunea încredințată. Pe o jumă
tate de kilometru canalul s-a a- 
flat în slăpînirea a 300 de elevi 
și 25 cadre didactice' de la Li
ceul din Ilia. Prof. Traian Cri- 
șan, directorul școlii, ne-a măr
turisit că nici un elev mare (a- 
dică din clasa a VH-a în sus) 
și nici un cadru didactic nu a 
rămas, în această duminică, a- 
casă.

— Cum o sa rămînem ? a ex
clamat Cornel Gherman, din 
anul III, care trăgea cu ure
chea la discuția noastră. As- 
cultînd aseară emisiunea stației 
de radioficare am aflat că se or
ganizează această mare acțiune 
de muncă patriotică. N-am mai 
plecat acasă, cum mi-am pro
pus, ci, împreună cu colegii, am 
venit să amenajăm canalul co

„D. Cantemir" numai pentru 
frumusețea exprimării, ci pen
tru conținutul lui. Dar mai ales 
pentru că, intr-o formă sau alta, 
mai mult de o treime dintre 
subiecți, definind promoția, cum 
li se cerea, au simțit nevoia să 
adauge că sînt așa întrucît „au 
privilegiul de a fi în centrul a- 
tenției unei întregi societăți care 
le dă totul" — potrivit preci
zării lui M. G. — Liceul „Gheor- 
ghe Șincai". Aceste argumente 
relevă ceva mult mai profund, 
acel suflet larg deschis pentru

CEI DE
18 ANI

dăruire, care se impune oa o 
trăsătură pe oale de a deveni 
generală.

E foarte interesant că în cele 
186 de răspunsuri nu există 
nici un spațiu alb. Toți elevii 
au adus ceva propriu la au>to- 
portretizarea lor. Un răspuns, a- 
parținând lui Z. A., liceul „Gh. 
Șincai", se încheia ou remarca 
„păcat că sîntem întrebați abia 
acum și îndemnați destul de rar 
să gîndim asupra noastră".

Desigur, e păcat. Ei, elevii 
ne-au dovedit că dețin destule 
elemente de autocunoaștere. a- 
vînd conștiința a ceea ce sînt. 
Și totuși, ceva lipsește. Spiritul 
critic. Pare paradoxal pentru că 
la 18 ani spiritul critic e, de 
regulă, foarte ascuțit. Din pă
cate, însă, în afara a patru su
biecți. toți ceilalți dovedesc lipsa 
exercițiului critic tocmai asu
pra lor.

Deci :
II. Vă considerați maturi la 

pundeți de evoluția voastră
a) Dacă răspunsul dv. este ...

personale vă bizuiți și cum veți acționa.
b) Dacă răspunsul dv. este negativ, arătați cauzele care v-au 

întîrzia-t maturizarea și ce măsuri sînteți decis să luați.
Dacă nu vă lipsește curajul, numiți-vă defectele care vă de

ranjează în cel mai înalt grad.

vîrstă aceasta, capabili să răs- 
viitoare ?
afirmativ, arătați pe ce calități

rilor pentru aceste cursuri, nu 
găsim atîția cîți ne-ar trebui.

— Este, desigur, o treabă di
ficilă. Dar tot în Sibiu, la cîțiva 
pași, mai precis în Uzina de pie
se auto există o interesantă ex
periență în această privință. Re
prezentanții ei au desfășurat o 
susținută și bine orientată pro
pagandă, o inteligentă publicitate 
în legătură cu meseriile lor, în
tr-un foarte mare număr de licee 
de cultură generală din județ și 
au reușit să atragă spre cursurile 
post-liceale din uzină aproape 
100 de tineri. Ei au putut fi ca
lificați într-un timp foarte scurt, 
realizează cîștiguri foarte bune, 
toată lumea este entuziasmată de 
munca și comportarea lor.

Cine trebuie să „treacă gar
dul" la vecini pentru a prelua 
această experiență ? Chiar comi
tetul U.T.C. ar putea lua iniția
tiva organizării unor întîlniri în
tre tinerii fruntași din uzină și 
elevii unor licee, propunîndu-și 
atragerea unui număr mai mare 
de absolvenți spre meseriile uzi
nei. Nu se poate ca astfel de ac
țiuni, dacă sînt bine făcute să nu 
dea rezultate bune.

Lipsa forței de muncă la nive
lul planului n-a fost însă singura 
cauză care a determinat pertur
bații în ritmul producției, prici
nuind diminuarea capacității sec
ției mecanice. Absențele nemoti
vate și-au pus și ele o vizibilă 
amprentă pe activitatea — deci, 
deopotrivă — pe bilanțul colecti
vului. Ne referim exclusiv la ab
sențele efectuate de tineri. într-o 

SINGURA MATCA
lector. De loc sînt din Bacea 
și știu ce influență nefastă poa
te avea apa : în fiecare primă
vară culturile ne sînt inundate. 
Am participat la realizarea a- 
cestui obiectiv și în zona satu
lui nostru dar lucrarea nu o pu
tem considera încheiată pînă 
cînd apa nu ajunge, pe noul 
său drum, în Mureș. Numai a- 
tunci vom scăpa definitiv de 
inundații.

— Noi, elevii liceului — a- 
daugă Maria Drăgan, din anul 
II — putem fi văzuți a- 
proape în fiecare duminică pe 
acest șantier. Pînă acum am a- 
dîncit albia pe o lungime de 
100 m. 1., am plantat sălcii pen
tru consolidarea malurilor iar 
digul înălțat de-a lungul Mure
șului — lung de 1 km — a fost 
executat aproape jumătate tot 
de către noi. Cu doi ani în 
urmă Ilia a avut de suferit mult 
din cauza revărsării apelor : a- 
proape jumătate din localitate 
a fost distrusă. Sîntem hotărîți 
ca o asemenea tragedie să nu 
se mai repete, de aceea luăm 
din vreme măsurile de apărare...

Profesorul Crișan, care mun
cea cot la cot cu elevii, ne-a 
rugat să notăm numele cîtorva 
fete și băieți care au depus mul
tă sîrguință în realizarea a- 
cestui obiectiv. Iată-i: Mariana 
Popa, Maria Junie și Cornel 
Gherman din anul III, Mir
cea Crișan șî Georgeta Virag 
din anul I, Maria Drăgan, Silviu 
Negrilă și Florin Grecu din anul 
II. Virgil Olaru, din clasa a 
iX-a a Școlii generale.

Cu un vizibil interes a fost 
urmărită activitatea tinerilor din 
Deva. După strădaniile pe care 
le depuneau se vedea ca sînt

E bine să țtii despre tine și 
să crezi că ai multe calități. Dar 
parcă e prea devreme să te în
fățișezi. din punctul de vedere 
al unor date esențiale finit, ori 
aproape finit. Siguranța că ești 
ceva ori chiar cineva nu trebuie 
pusă la... stâlpul infamiei. Și 
nici n-o punem pentru câ face 
și ea parte din procesul de creș
tere — căruia nu i se poate sus
trage nimeni — cu tot cursul 
lui perfect ori imperfect. Șt to
tuși un semn de îngrijorare 
persistă : prea marea siguranța 
de sine e la un pa.s de infatuare 
și poate naște suficiența. Nu e 
o afirmație gratuită, de dragul 
de a găsi nod în papura. 
Dar era normal să fi putut 
detecta și acea suita de tră
sături absente din portretul 
promoției, chiar și defectele 
,.Slăbiciunea de a nu-și cxPn* 
m» întotdeauna opiniile ; puțini 
blazare și puțin egoism” : „mult 
prea interesată de aspectele ma
teriale ale profesiei" — acestea 
sint singurele trăsături negative 
care apar in răspunsuri, nu 
trădează oare o anume lipsa a 
capacității de autoanaliză — e- 
vident. la nivelul acestei virate 
_ pe planul a ceea ce nu sint 
și ar trebui să fie ?

Mai mult ca sigur că elevul 
clujean are dreptate. E păcat ca 
întrebarea cea mai insistentă a 
școlii trece atît de rar de la „ai 
învățat ?“ la întrebări stimula
toare pentru autocunoaștere, 
pentru judecarea lucidă a pro
priei persoane, incit răspunsu
rile să se constituie în interj 
venții pe planul corecturilor și 
ai autoperfecționării;

E nevoie de asemenea între
bări — nu la modul retoric ci 
activ : ce faci cu calitățile tale, 
ai tăria să le menții pentru a 
nu se transforma in defecte ? 
Ori invers : știi ce nu ești încă, 
ai tăria să-ți propui să devii ?

Deținem de la subiecții amin
tiți răspunsurile la cea de a 
doua întrebare și le vom reflec
ta într-un număr viitor al zia
rului. Dar propunem elevilor de 
aceeași vîrstă să se autotesteze 
avînd ghid cele două întrebări^ 
de pină acum. Sîntem gata să 
întregim ancheta cu răspunsu
rile celor care vor da curs in
vitației.

singură luna 14 dintre ei au ab
sentat 50 de zile. Paguba adusă 
de acești tineri producției poate fi 
ușor calculată. Valoric ea se ridi
că la circa 100 000 lei. Dar a- 
ceasta nu exprimă toate conse
cințele. Nu se poate spune că 
organizația U.T.C., conducerea 
secției și a uzinei, sindicatul, au 
stat cu brațele încrucișate.. S-au 
încercat multe metode de com
batere a actelor de indisciplină 
mergîndu-se pînă la concedierea 
unora. Și totuși rezultatele se 
lasă încă așteptate. De ce ? 
După părerea noastră tocmai din 
cauză că toate intervențiile — 
chemarea în fața comisiei de 
disciplină, punerea în discuția 
adunărilor generale ale U.T.C., 
dialogul apropiat cu cei în cauză 
— s-au făcut după consumarea 
abaterii, nu s-a stăruit suficient 
pe faza de prevenire. Or, planu
rile de activitate ale organizație’ 
U.T.C. trebuie să fie orientate 
tocmai în sensul imprimării la ti
neri a conștiinței că prin indis
ciplina lor, prin irosirea timpu
lui de muncă, prin neîngrijirea 
cu răspundere a mașinilor și uti
lajelor, prin absențele și întîrzie- 
rile de la program ei frustrează 
interesele tuturor muncitorilor, 
că se fac de fapt vinovați de în
călcarea unor norme ale respon
sabilității sociale. Procesul educa
ției muncitorești trebuie să în
ceapă o dată cu primul pas al 
tinerilor în uzină, să fie continuu 
și întotdeauna inspirat, exigent și 
intens.

hotărîti să demonstreze că nu 
s-au deplasat pînă aici degeaba 
ci pentru a lăsa ceva în urmă.

~ — Aveam și în Deva multe de 
făcut ! ne-a declarat Oliviu Ma- 
iorescu de la liceul ,,Decebal“. 
în această primăvară am început 
amenajarea unui parc al tine
retului și a unei baze nautice 
pe malul Mureșului. Ni se pare 
însă că ceea ce și-au propus 
locuitorii comunei Iha este mai 
important și urgent, de aceea 
am venit să Ie dăm o mînă de 
ajutor. Cred ca, la plecare, gaz
dele vor fi mulțumite. Vom mai 
trece pe aici : nu ca turiști, ci 
ca muncitori cu lopata și hîr- 
lețul. îi vom sprijini pe coope
ratori pînă își vor vedea planul 
înfăptuit integral.

Bilanțul întocmit la sfîrșitul 
zilei de muncă a fost bogat în 
realizări. Ing. Emil Chirilă, di
rector adjunct la Direcția gene
rală agricolă județeană, și Teo
dor Vasiu, primarul comunei 
Ilia, ne-au pus la dispoziție cî- 
teva cifre care atestă entu
ziasmul, abnegația și dăruirea de 
care au dat dovadă tinerii : ca
nalul a fost adîncit pe o lungi
me de 2,3 km, malurile au fost 
taluzate pe 2 km iar 300 m din 
traseul albiei a fost rectificat.

— Tinerii au făcut o treabă 
bună! au apreciat interlocuto
rii noștri. Datorită sprijinului 
lor a mai rămas de taluzat o 
mică porțiune. Ea va fi execu
tată în zilele următoare. Atunci 
vom trăi un moment emoțio
nant : vom deschide dopurile și 
vom da drumul apei... Un nou 
rîu va apărea pe harta județu
lui. Albia, lată de peste 10 me
tri și adîncă de cîțiva metri, 
i-am săpat-o, trebuie doar să-i 
mai găsim un nume...
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SUD-VIETNAMEZ KONTDM
în efortul de a face față 

puternicei ofensive a for
țelor patriotice, care con
tinuă să semene deruta în 
rindurile trupelor ameri- 
cano-saigoneze. Statele 
Unite au hotărît să supli
menteze sprijinul acordat 
regimului-marionetă de la 
Saigon.

Pe fronturile de luptă au fost 
aduse patru escadrile de avioa
ne de vînătoare „Phantom F-4“, 
— 72 de aparate — care se a- 
daugă unor importante efective 
de elicoptere echipate cu rache
te teleghidate, pe care S.U.A. le 
folosesc împotriva tancurilor și 
blindatelor patrioților.

Agențiile internaționale de 
presă relevă că aceluiași țel îi 
slujește și vizita la Saigon a u- 
nui grup de „specialiști" ameri
cani, în frunte cu Barry Shillițo, 
asistent al ministrului apărării 
al S.U.A. pentru dotarea tehni- 
co-materială, cărora le revine 
sarcina de a stabili, împreună 
cu autoritățile militare saigone
ze, caracterul și cantitatea ar
mamentului furnizat de Statele 
Unite regimului lui Thieu. în 
acest sens, ziarul „Washington 
Post" subliniază legătura direc
tă existentă între această vizită 
și- dificultățile crescinde ale tru
pelor saigoneze. Comandamentul 
american din Vietnamul de sud 
a anunțat pierderea a . încă două 
avioane și a șase piloți, ceea ce 
face ca numărul echipajelor a- 
mericane doborîte de forțele pa
triotice, de la începutul actualei 
ofensive, să depășească cifra de 
100.

dusă după cotidianul francez Le Figaro din 4 mai.

26 de documente
și un premiu

în cursul zilei de vineri, pu
ternice lupte au izbucnit între 
unitățile Frontului Național de

Evoluția 
de

hotare
convorbirilor

la Bonn

Eliberare din Vietnamul de Sud 
și trupele saigoneze în zona șo
selei nr. 14. Aflată în regiunea 
Platourilor centrale, șoseaua re
prezintă o importantă cale de 
acces către orașul Kontum. In 
prezent, această cale este .tăiată 
de forțele patriotice, într-un 
punct situat Ia 15 imn sud de 
Kontum. Paralel cu această ac
țiune, luptătorii F.N.E. au atacat 
cu rachete baza Polei Kleng, a- 
flată la 18 km vest de Kontum, 
care continuă să rămînă încer
cuită de patrioți. în pofida in
tensului bombardament efectuat 
în zonă de aviația americană.

înregistrate de trupele saigoneze 
în cursul ultimei săptămîni a 
lunii aprilie se ridică la 3 882 de 
militari saigonezi scoși din 
luptă. Dintre aceștia, 769 mili
tari au fost- uciși, 2 794 răniți, 
iar 319 au fost declarați dispă
ruți. In cursul lunii aprilie, 
pierderile trupelor saigoneze 
s-au cifrat la 3 561 morți și 
10 922 răniți. în rindurile forțe
lor americane din Vietnamul de 
sud, în aceeași perioadă, au fost 
înregistrați 35 de morți și 197 
de răniți.

Potrivit unui bilanț dat publi
cității de purtătorul de cuvînt 
militar sud-vietnamez, pierderile

Populația orașului Quang Tri primind cu căldura pe patrioții 
eliberatori.

Mii de manifestanți de pe în
tregul cuprins al Statelor Unite 
au comemorat, joi, împlinirea 
a doi ani de la marea acțiune 
de protest a studenților Uni
versității din Kent (Ohio), îm
potriva războiului dus de 
S.U.A. în Indochina. Ca și în 
urmă cu doi ani, forțele poli
țienești au intervenit cu bruta
litate, folosind gaze lacrimo
gene și operlnd numeroase 
arestări.

în Maryland, autoritățile au 
declarat stare de urgența, con- 
centrînd puternice forțe poli
țienești pentru a opri „marșul 
de solidaritate", organizat de 
studenții universității Ma
ryland, în memoria celor pa
tru colegi ai lor de la Univer
sitatea din Kent, răpuși de 
gloanțele polițiștilor, în 1970. La 
San Diego (California), au fost 
arestate aproape o sută de 
persoane pentru demonstrații 
în fața cartierului general al 
forțelor navale din localitate. 
Alte demonstrații, soldate cu 
numeroase arestări, au avut 
loc la baza aeriană Tinker, din 
statul Oklahoma, și la New

ERICH HONECKER A PRIMIT 
AMBASADORUL ROMÂ

NIEI LA BERLIN

• LA 5 MAI, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
Republica Democrată Germană, 
Vasîlo Vlad, a fost primit de 
Erich Honecker, prim secretar 
al C.C. al P.S.U.G.# la sediul Co
mitetului Central.

Intr-o atmosferă prietenească 
au fost discutate probleme pri
vind apropiata vizită a delega
ției de partid și guvernamentale 
a R. D. Germane în Republica 
Socialista România.

Jack Anderson a urcat pe podiumul laureaților premiului 
„Pulitzer", un „Oscar" al gazetăriei, distincție care situează 
pe fericiții ei deținători printre „stelele" cuvintului scris. 
Anderson este un ziarist care nu a ales căi bătătorite, dru
muri simple și comode, ci a optat pentru labirintul situații
lor complexe, pentru investigația în zonele acoperite de 
umbră. Tocmai de aceea dezvăluirile sale au, de fiecare dată, 
un caracter exploziv. Desigur, Anderson are propria lui vi
ziune despre politică și viată dar, dincolo de tot ceea ce 
poate fi contestabil, se află o neobosită căutare a adevă
rului, un efort pentru a scoate la iveală fapte esențiale, 
ascunse, deseori, de privirile opiniei publice.

Informația despre premiul acordat lui Anderson ne-a re
ținut atenția deoarece numele lui a circulat în mod deosebit 
în utima vreme în paginile ziarelor, mai ales în America 
Latină. Numele Iui a fost asociat faimoasei „afaceri I.T.T.". 
„International Telephone and Telegraph Corporation" nu 
este o companie oarecare. După aprecierile ziarului „The 
Washington Post", I.T.T. —, avînd capitaluri ce însumează 
6 600 000 000 dolari — figurează pe locul 8 de pe lista mamu
ților industriei de peste ocean. Anderson a sfidat acest 
gigant economic, dezvăluind încercarea conducătorilor com
paniei de a împiedica pe Salvador Allende să ocupe funcția 
de președinte al Republicii Chile.

Interesul I.T.T. pentru Chile avea o miză substanțială. 
Compania dispune în „tara de la capătul pămîntului" de 
nu mai pufin de 6 filiale care utilizează peste 8 000 sala- 
riați. Locul nr. 1 printre aceste filiale îl deține „Chile Tele
phone Company" — a cărei activitate a început în 1930 adu- 
cînd milioane de dolari beneficii.

Preocuparea companiei pentru politica internă chiliană 
avea oare drept mobil ameliorarea condiției de viață a celor 
ce sufereau în mizerele poblaciones, nesfîrșitele „rezerva
ții" ale nefericirii care te întîmpină la Santiago ? Conducă
torii I.T.T. nu sînt filantropi. Ei nu se înduioșează în fața 
nefericirii omenești. Ei nu cunosc decît legea profitului. Iar 
cînd li s-a părut că profiturile lor s-ar putea afla în pericol 
au încercat să treacă la acțiune, să lovească. Acțiunea lor 
s-a conjugat cu cea a C.I.A. Compania era dispusă. însă, să 
suporte o parte din cheltuieli. „Sîntem dispuși să acordăm 
drept ajutor financiar o sumă mergînd pînă la șapte cifre" 
— declara generos unul din agenții firmei.

„Afacerea" a fost scoasă Ia lumină prin publicarea de 
către Jack Anderson a 26 de note confidențiale ale I.T.T. 
La Washington s-au oferit dezmințiri, minimalizări, preci
zări dar fiecare în parte și toate la un loc n-au reușit să 
înlăture convingerea că I.T.T. și C.I.A. au plănuit o lovitură 
militară de dreapta împotriva lui Allende. „Prototipul com
paniei americane multinaționale, prezentat de forțele de 
stingă drept un instrument al imperialismului economic 
agresiv, a părut unora o fantezie sau, în cel mai bun caz, 
un anacronism. Dar, judecind după colecția de documente 
secrete divulgate recent, I.T.T., care în urină cu aproape doi 
ani a încercat să schimbe orientarea evenimentelor din 
Chile, se încadrează în această imagine". Afirmația aparține 
ziarului „Washington Post".

întâmplarea face ca în zilele în care Anderson dobîndea 
distincția pentru activitatea sa publicistică. Ia Santiago de 
Chile să se trimită Congresului proiectul de lege privind 
naționalizarea proprietății aparținînd I.T.T. Un membru al 
guvernului sublinia că I.T.T. a lezat „demnitatea națională 
a chilienilor". Falimentul „acțiunii I.T.T." nu înseamnă, din 
păcate, și finalul tentativelor — externe și interne — de a 
împiedica prefacerile din Chile. Cele 26 de documente dez
văluite de Anderson au avut, însă, darul de a demonstra 
mobilurile unei politici de ostilitate flagrantă față de o țară 
care încearcă să fie singura stăpînă a destinelor ei și care 
încearcă să-și recupereze bogățiile naționale.

> M. RAMURA ;

CIOCNIRI INDO-PAKISTANEZE

Sesiunea l. I. A. 1)
România militează consecvent 
pentru realizarea dezarmării

• UNIUNEA Tineretului Li
ber German, (F.D.J.) a fost de
corată cu Ordinul „Drapelul 
Muncii" pentru meritele sale în 
dezvoltarea industriei semifabri
catelor, transmite agenția ADN. 
Distincția a fost remisă, în ca
drul unei ceremonii, de către 
Erich Honecker, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G.

DELHI 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministeru
lui Apărării al Indiei, citat de 
agenția United Press Interna
tional, a declarat că în zona 
Cașmir au fost 
vineri, 
tive

că în___
au fost semnalate, 

ciocniri între efec- 
militare indiene și pakis-

generale și totale
ALEGERILE

faneze și că luptele continuă. 
El a menționat că un batalion 
de 1 000 de militari pakistanezi, 
a lansat, cu sprijinul artileriei, 
un atac la Kaiyan, în nord-ves- 
tul Cașmirului. Purtătorul de 
cuvînt indian a declarat că „A- 
ceasta este cea mai gravă vio
lare a încetării focului semna
lată de la 18 decembrie, anul 
trecut".

In cadrul 
de joi, ale 
Comerț și 
prezentate două proiecte de re
zoluții, în numele grupului „ce
lor 77" intitulate ; „Repercu
siuni ale politicilor referitoare 
la mediul ambiant asupra dez
voltării, in special a țărilor în 
curs de dezvoltare" și „Aspecte 
comerciale și economice ale 
dezarmării".

Pe marginea celor două do
cumente a luat cuvîntul, din 
partea delegației române, 
Gheorghe Dolgu. El a subliniat 
că delegația țării noastre spri
jină cu hotărîre proiectul de re
zoluție cu privire la comerț și 
aspectele economice ale dezar
mării, prezentat de grupul „ce
lor 77" și își exprimă dorința de 
a fi înscrisă printre coautorii 
acestui proiect. Țin să reamin
tesc —• a spus vorbitorul. — că 
România ș-a numărat întotdea
una printre acele țări care au' 
militat cu consecvență în fa-

reuniunilor plenare 
Conferinței pentru 
Dezvoltare au fost

LUPTE
IN BURUNDI

Postul de radio „Vocea Re
voluției", reluat de agenția 
France Presse, informează 
că, în Burundi, unde a fost 
dejucată, recent, o tentativă 
de lovitură de stat, continuă 
luptele între forțele- armate 
și elementele rebele monar
histe. care urmăreau să răs
toarne regimul președintelui 
Michel Micombero. Evocând 
situația din țară, postul de 
radio menționează că „ban
dele de mercenari care au 
participai la acțiunile de zi
lele trecute, sînt puse în de
rută de forțele armate bu- 
nundeze și de militanți ai 
partidului de guvernămînt, 
care participă la operațiunile 
de curățire a elementelor re
bele". Un purtător de cuvînt 
guvernamental, citat de radio 
Bujumbura, a declarat că în 
capitala burundeză activita
tea se desfășoară în mod 
normal.

voarea oricăror măsuri și ac
țiuni vizînd realizarea obiecti
vului dezarmării generale și to
tale și, în primul rind, a celei 
nucleare. El a amintit, între al
tele, că Rezoluția 2 667 a Adu
nării Generale a O.N.U.. privind 
„cursa înarmărilor și cheltuie
lilor militare și efectul lor pro
fund dăunător asupra păcii și 
securității internaționale", ini
țiată de România împreună cu 
alte eîteva țări, s-a materializat 
în studiul primit cu deosebit in
teres și aprobat cu satisfacție de 
cea de-a XXVI-a sesiune a A- 
dunării Generale.

Vorbitorul a arătat în conti
nuare că este cu totul normal, 
ca U.N.C.T.A.D. să examineze 
incidentele cursei înarmărilor și 
ale dezarmării asupra dezvoltă
rii economice a tuturor statelor 
inclusiv a țărilor în curs de dez
voltare. Această problemă, a 
spus reprezentantul român, se 
află-de mai mulți ani în atenția 
Națiunilor Unite, care au ho- 
tărît ca deceniul acesta să devi
nă un deceniu al, dezarmării.

In încheiere vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că adop
tarea proiectului de rezoluție, 
supus dezbaterii, va da un nou 
impuls adoptarji unor măsuri 
concrete și eficiente în dome
niul dezarmării, va contribui la 
însănătoșirea, în continuare, a 
vieții internaționale, va accelera 
progresul economic al tuturor 
țărilor, și va extinde premisele 
măririi eficienței măsurilor in
ternaționale concertate pe pla
nul comerțului, asistenței finan
ciare, transferului de tehnolo
gie în favoarea țărilor în curs 
de dezvoltare.

^0r
După alegerile preliminare din 

statul Tennessee, desfășurate 
joi, senatorul George McGovern 
întrunește sprijinul celui mai 
mare număr de delegați la 
Convenția națională a Partidului 
democrat, dintre cei desemnați 
pînă acum. In favoarea sa se 
pronunță în total 267 de viitori 
participanți Ia convenție, în 
timp ce fostul vicepreședinte, 
Hubert Humphrey, și guverna
torul statului Alabama, George 
Wallace, pot conta în principiu 
pe 197 și, respectiv, 162 delegați. 
Al patrulea pe această listă este 
Edmund Muskie, cu 128 de dele
gați ; el s-a retras, însă, din 
campania activă în alegerile 
preliminare. Pentru desemnarea 
drept candidat oficial al parti-

adului snit necesare voturile 
minimum 1 509 delegați.

FINAL ÎN

PARȚIALE

SUCCES LABURIST
Rezultatele alegerilor 

municipale parțiale, care 
s-au desfășurat, joi, în 
341 localități din Anglia 
și din Țara Galilor, au 
reprezentat un triumf 
pentru Partidul laburist.

Laburiștii au cîștigat contro
lul în 54 de municipalități, din
tre care 35 fuseseră înainte con
trolate de conservatori. Din 
2 603 de locuri disputate, conser
vatorii și independenții au pier
dut 931 în beneficiul laburiști
lor, care au cîștigat, totodată, 
locuri și pe seama candidaților 
Partidului liberal.

In lumina acestor rezultate, 
Anthony Wedgwood Benn, pre
ședintele Partidului laburist, a 
cerut ținerea neîntîrziată de a- 
legeri generale. Indiferent dacă 
acestea vor avea loc, la Londra 
se apreciază că victoria labu
ristă în „Municipale" va stânjeni 
considerabil politica guvernului 
conservator în numeroase pro
bleme interne ce implică parti
ciparea autorităților locale.

CAMPANIA
ELECTORALA ITALIANA

RAWALPINDI 5 (Agerpres).— 
Ministerul Apărării al Pakista
nului a anunțat, vineri, că uni
tăți ale armatei pakistaneze au 
angajat lupte cu forțe militare 
indiene, care încercau să pă
trundă pe teritoriul Pakistanu
lui. Comunicatul de presă pa
kistanez, reluat de agenția Reu
ter, menționează că ambele 
părți. au suferit pierderi și că 
autoritățile indiene au trimis 
mai multe efective în zona Caș
mir pentru a-și întări pozițiile.

• AGENȚIA FRANCE PRESSE 
anunță că Dimitris Partsalides, 
membru al C.C. al p.C. din Gre
cia (interior), veteran al mișcării 
comuniste grecești, a fost condam
nat joi, de către un tribunal din 
Karditsa, la închisoare pe viață. 
El a fost acuzat de „activități 
subversive vizînd răsturnarea or
dinii sociale stabilite, în perioada 
1946—1950, în cursul războiului ci
vil".

• LA INVITAȚIA Ministerului 
Afacerilor Externe al R. P. Po
lone, la Varșovia s-a aflat în vi
zită Andre Fortom, reprezentant 
pentru problemele păcii, securită
ții șj relațiilor Est-Vest în Ministe
rul de Externe al Belgiei. Oaspe
tele belgian a purtat, în capitala 
poloneză, convorbiri cu . Jozef 
Czyrek, adjunct al ministrului de 
externe, și a fost primit de Ștefan 
Olszowski, ministrul de externe al 
Poloniei. în cursul discuțiilor au 
fost analizate probleme ale relați
ilor bilaterale, precum și proble
me privind securitatea continen
tului, între care pregătirea Confe
rinței general-europene pentru 
securitate șl colaborare, relatează 
agenția P.A.P.

Vineri la miezul nopții 
s-a încheiat campania e- 
lectorală din Italia în ve
derea alegerilor parla
mentare de la 7 și 8 mai.

Această ultimă zi a „dialogu
lui" candidaților cu alegătorii a 
fost folosită la maximum, înre- 
gistrîndu-se mii de întruniri e- 
lectorale în toate regiunile Ita
liei. La Roma, campania elec
torală a partidului comunist s-a 
încheiat printr-o grandioasă 
manifestație ce a avut loc în 
prezența lui Luigi Longo, pre
ședintele P.C.I., și la care a ros
tit o amplă cuvîntare Enrico 
Berlinguer, secretarul general 
al partidului. De asemenea, în

emisiunea de seară a televiziu
nii,' cei peste 37 de milioane de 
alegători au ascultat cuvîntul 
secretarilor naționali ai partide
lor. care le-au solicitat, încă o 
dată, votul în favoarea partide
lor lor. Sîmbătă va fi zi de „re
flectare" a corpului electoral 
înainte de prezentarea Ia urne.

Făcînd un sumar bilanț al 
campaniei electorale se poate 
afirma că dizolvarea anticipată 
a parlamentului, fapt fără pre
cedent în istoria Italiei republi
cane, a imprimat un caracter 
viu și polemic întregii campanii 
electorale, scoțînd clar în evi
dență că Italia se află în ajunul 
unei importante decizii privind 
ansamblul orientării sale poli
tice, economice și sociale.

emoiistrațiile stu
denților din Pnom 
Penh au intrat în 
a 9-a zi. Ele au 
fost declanșate in 
semn de protest 

față de reprimarea, la 27 a- 
prilie, în fața Facultății de 
drept, a unei demonstrații, 
în cursul căreia mai mulți 
studenți au fost uciși de po
liție și alții răniți. Manifes
tația de la 27 aprilie fusese 
generată de asedierea de că
tre poliția și armata lon-no- 
listă a facultății, ocupată de 
un grup mare de studenți în 
semn de solidaritate cu fos
tul președinte al Asociației 
lor, studentul Koy Pech. Re
gimul marionetă a lui Lon 
Noi a dispus arestarea sa și 
împotriva acestui act sama
volnic, 3 000 de studenți și 
elevi din Pnom Penh au or
ganizat o manifestație de 
amploare. Puternicele de
monstrații studențești împo
triva actelor de represiune 
evidențiază faptul că con
flictul dintre studenți și ma
rionetele lon-noliste se am
plifică, tinzînd să declanșeze 
o criză asemănătoare celei 
de la 11 martie a. c. cînd șe
ful administrației de la Pnom 
Penh, Cheng Heng și-a dat 
demisia în favoarea lui Lon 
Noi.

înrăutățirea situației 
Pnom Penh a continuat

la 
de

BONN 5. — Trimisul special 
Agerpres, Vasile Crișu, transmi
te : Vineri, a acut loc o nouă în
tâlnire intre cancelarul federal, 
Willy Brandt, și liderul opoziți
ei U.C.D.—U.C.S., Rainer Bor
zei. Potrivit unei declarații făcu
te de cancelarul vest-german, 
„această reuniune nu a dus la 
progrese substanțiale în armoni
zarea pozițiilor exprimate ele 
coaliția guvernamentală și opo
ziție într-o serie de probleme 
importante ale politicii externe a 
R.F.G.". Contactele între liderii 
P.S.D. și U.C.D.—U.C.S. vor 
continua.

In cursul aceleiași zile, au a- 
vut loc ședințe ale fracțiunilor 
parlamentare, care au dezbătut 
rezultatele la care au ajuns comi
siile însărcinate cu dezbaterea o- 
biecțiilor ridicate de opoziția 
U.C.D.—U.C.S. la tratatele în
cheiate de R.F.G. cu U.R.SS. și 
Polonia.

Luni, fracțiunile parlamentare 
se vor întruni din nou, pentru a 
lua o decizie finală privind ati
tudinea lor în dezbaterea din 
Bundestag asupra celor două 
tratate, prevăzută a începe mar-* 
țea viitoare.

atestată, de altfel, de elabo
rarea de către comisia mixta 
a guvernului și opoziției a u- 
nui text comun asupra acestor 
tratate, precum și de acordul 
intervenit între cancelarul 
Willy Brandt și liderul opo
ziției creștin-democrate, Rai
ner Barzel, în ce privește ți
nerea dezbaterii decisive asu
pra ratificării tratatelor în
cheiate de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică și cu Polonia, în 
cursul săptămînii viitoare.

PRAG A 5. —• Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru, transmite: In ca
drul vizitei pe care au făcut-o 
la Tirgul internațional de la 
Brno, secretarul general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Gustav Husak, și președintele 
Guvernului federal, Lubomir 
Strougal, au vizitat și standul 
întreprinderii românești de 
comerț exterior „Fruct- 
exporV*. Conducătorii ceho
slovaci au fost întâmpinați de 
consilierul economic al Agen
ției economice române din 
Praga, Nicolae Andrei. Gustav 
Husak a apreciat diversitatea 
și modul de prezentare a pro
duselor românești expuse.

Rolul tineretului in procesul

Agenția France Presse re
marca : „Pentru prima dată 
în cursul ultimei săptămîni 
s-au putut remarca joi# 
la Bonn, semne de destin
dere". Această evoluție este

revoluționar din Chile
Guvernul chilian a dezbătut, într-o ședință specială, problemei» 

privind rolul tineretului și participarea acestuia la. înfăptui
rea programului Unității Populare. Este pentru prima dată 
— relatează agenția Prensa Latina — cînd problemele tinere
tului fac obiectul unei dezbateri în forul executiv al țârii. La 
ședința guvernului, au participat, ca invitați, Gladis Marin, 
secretar general al Uniunii Tineretului Comunist și membru 
al Camerei Deputaților, Carlos Lorca, secretar general al orga
nizației de tineret a Partidului Socialist, și Franex Vera, unul 
din liderii Mișcării de Acțiune Populară Unitară (M.A.P.U.).

Luînd cuvîntul, președintele Salvador Allende a subliniat 
rolul ce revine tineretului în cadrul actualului proces Revo
luționar din Chile și a chemat la o participare și mai largă 
a tinerilor la acțiunile de muncă patriotică, la sporirea pro
ducției și la activitățile politice în sprijinul guvernului Unității 
Populare. Jaime Suarez, ministru, secretar general al guve^u-* 
'lui. a declarat că această reuniune a cabinetului constitui* q 
dovadă a importanței pe care guvernul Unității Populare o 
acordă tinerelului. Ț

TINERETUL Lmil IN LUPTA

Scrisoare din Paraguay
EL SIGLO a publicat 

textul unei scrisori des
chise primite „pe căi 
complicate și întorto- 
chiate" din partea orga
nizației „Tineretul pro
gresist patriotic**, organi
zație ilegală a tinerilor 
din Paraguay. Avem în 
fată un text prescurtat al 
acestei scrisori reluat de 
presa elvețiană. Faptele 
care ni se dezvăluie sînt 
realmente zguduitoare.

„Paraguay — relevă scrisoa
rea — este fără nici o îndoială 
una din țările cu cel mai mare 
număr de închisori și instituții 
penitenciare din lume. Pentru 
extrem de vastul aparat poliție
nesc — politia politică secretă, 
poliția judiciară, gărzile mobile, 
poliția militară — se cheltuiește 
de vreo cincizeci de ori mai 
mult decît pentru întregul sis
tem al învățămîntului de stat".

Arestările și întemnițările din 
rîndul tinerilor sînt un lucru 
frecvent. Numai în urma de
monstrațiilor studențești din 
martie a.c. au fost arestați și a- 
runcați în închisoare fără ju
decată 260 de tineri, printre care 
conducători ai mișcării studen
țești progresiste „6 iulie" și ai 
organizației „Tineretul progre
sist patriotic". Torturile cele 
mai sălbatice sînt folosite pen
tru a fringe voința de acțiune 
a tinerilor care cer libertate de
mocratică și progres social. De- 
ținuții sînt aduși, de pildă, în 
stare de asfixiere prin injecta
rea unor substanțe toxice. Alte
ori ei sînt spînzurați de cite un 
deget al fiecărei miini și bieiuiți 
apoi cu cravașele. In scrisoarea 
deschisă sînt citate numeroase 
asemenea fapte de coșmar. Vom 
reproduce doar eîteva din ele :

cionului — Paderas — și a a- 
restat numeroși tineri muncitori 
acuzați că incită la grevă. Ti
nerii au fost bătuți crunt șj în 
tot timpul drumului pînă la co
mandamentul poliției au fost o- 
bligați să se tirască pe miini. 
Mai mulți dintre ei, printre care 
frații Rudy și Edwin Martinez

• De 50 de ori mai
multe fonduri pentru 
poliție decît pentru 

școli • Lagărul 
groazei de la Pena 

Hermosa

au căzut în comă în urma lovi
turilor primite. După două zile* 
Edwin a murit.

• Doi din membrii conducerii 
naționale a organizației „Tine
retul progresist patriotic", Ben
jamin Cujas și Bertran Sotoma- 
yer, au fost pur și simplu uciși 
în bătaie. Au fost schingiuiri 
ore în șir, maltratați cu fîșii de 
cauciuc și supuși alternativ la 
șocuri electrice.

„Ceea ce este mai grav, mal 
inuman și mai periculos — se

spune în scrisoarea la care ne 
referim — este forma sălbatică 
<le intimidare și răfuială care 
constă in a distruge psihic și fi
zic pe cei urmăriți înainte chiar 
de a simula măcar un proces 
judiciar. In lagărele-penitenciar’ 
speciale, ei sînt supuși unui așa- 
nurnit regim de prevenire, izola
re și anchetă, dar de fapt sînt 
anihilați fără a mai fi nevoie 
să fie condamnați sau închiși în 
temniță. E un sistem ale cărui 
victime se numără cu miile. Și 
dintre toate aceste locuri ale 
morții violente tăinuite, cel mai 
sinistru este, desigur, lagărul 
Pena Hermosa din insula Mar
garita. Dintre cei care au fost 
trimiși acolo în cei doi ani Și 
jumătate de la înființare — și 
printre ei au fost multe zeci de 
tineri —- nici unul nu a mai fose 
văzut viu".

Cutremurătoarele dezvăluiri 
din scrisoarea deschisă publicată 
în EL SIGLO relevă bestialita
tea cu care dictatura de Ia As- 
suncion încearcă să înăbușe 
lupta șl aspirațiile democratice 
ale tinerei generații paragua- 
yene. Dar, dincolo de aspectul 
sinistru al răfuielii unei dicta
turi cu tinerii progresiști, te
roarea regimului Stroessner de * 
notă, la urma urmei, forța opo
ziției populare împotriva dicta
turii.

F. MCOARA

20 de ani de la crearea U.T.C. din Columbia

• La mijlocul lui decembrie 
1971, poliția militară a înconju
rat câteva corpuri de case din 
cartierul muncitoresc a Assun-

atunci și încercările repetate 
ale lui Lon Noi de a con
centra puterea în mîinile sale 
(el a dizolvat „Adunarea con
stituantă" aminind adoptarea 
„constituției") au amplificat 
puternica opoziție înregistra
tă în țară față de regim. 
Noile sale manevre au făcut 
să izbucnească un val de pro

Comuniștii columbieni desfășoară o luptă neobosită pentru elibe
rarea deplină a țării de sub dominația monopolurilor străine, pentru 
fericirea și prosperitatea poporului columbian — a declarat secreta
rul genera! al Partidului Comunist din Columbia, Gilberto Vieira, 
intr-o cuvîntare rostită Ia adunarea festivă prilejuită de aniversarea 
a 20 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist. El a chemat 
comuniștii columbieni, toate forțele progresiste să consolideze solida
ritatea cu lupta eroică a forțelor patriotice din Vietnam și cu lupta 
popoarelor din America Latină pentru cîștigarea independenței na
ționale, apărarea și consolidarea ei.

de plăți se degradează per
manent. Și, in timp ce mario
netele de Ia Pnom Penh spo
resc cheltuielile 
sprijinul masiv 
pentru a putea 
forțele populare 
tă 
de 
ză

militare, cu 
al S.U.A., 
supraviețui, 

r , - de rezisten- 
cambodgiene. conduse 
F.U.N.K., inregistrea- 

succese remarcabile

tensiune
la Pnom Penh

pe

• Puternicele manifestații ale studenților Fa 
cultății de drept • Criza marionetelor Ion' 

no liste

teste și manifestații ale stu
denților din capitala cambod
giana.

Naufragiului politic î se 
adaugă dezastrul economic 
care provoacă o vîe agitație 
pînă și în rindurile susțină
torilor Iui Lon Noi. Prețurile 
continuă să crească în mod 
catastrofal, deficitul balanței

fronturile de luptă, se află la 
aproximativ 100 km nord- 
vest de capitală, perpetuea
ză izolarea orașului Kom- 
pong Chain, al doilea ca mă
rime din C-ambodgia. Trupele 
regimului 
se află în

Impasul 
economic,

de la Pnom Penh 
derută.

politic, dezastrul 
insuccesele tot

mai frecvente ale armatei 
lon-noliste au încărcat viața 
cotidiană din Pnom Penh cu 
o tensiune în continuă creș
tere. Nemulțumirile tot mai 
accentuate ale populației fa
nată in regiunile care se 
mai găsesc încă sub contro
lul regimului Lon Noi) sînt 
exprimate în aceste zile și 
de cei aproximativ 4 000 de 
studenți. Numărul lor a scă
zut constant : de la 9 465 în 
1968 Ia 7 362 în 1970 și la cir
ca 4 000 în anul acesta. Pe 
lingă muncitori, țărani și di
feritele categorii de orășeni, 
tineretul studios respinge po- 
ytica antinațională a lui Lon 
Noi. Mii de tineri s-au alătu
rat Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cam- 
bodgiei. tn zonele eliberate, 
se consolidează regimul de
mocratic și popular, în con
dițiile grele ale îmbinării 
muncii pentru consolidarea 
spatelui frontului cu lupta 
armată.

In orașele ocupate încă de 
armata lon-nolistă tinerii 
duc o luptă aprigă contra re
gimului antipopular. Aceasta 
este și semnificația puterni
celor manifestații de protest 
ale tinerilor care, de eîteva 
zile, domină scena politică 
din capitala cambodgiana.
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