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Întîi ni rea istorică dintre tovarășii

NICOLAE CEAUȘESCU și IOSIP BROZ TITO

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, s-a 
înapoiat în Capitală, miercuri 
după-amiază. de la Drobeta 
Turnu Severin, unde s-a întîlnit 
cu tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, împreună cu tovară
șa Iovanka Broz. Cu acest prilej 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări au inaugurat 
Sistemul hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, au partici
pat la festivitățile prilejuite de 
împlinirea a 1850 de ani de exis
tență atestată documentar a a- 
cestui municipiu și la sărbăto

rirea a 90 de ani a Uzinei de 
vagoane.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
de Miniștri, cu soția, Elena 
Maurer, Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al.P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Stat, Paul Nicu
lescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Virgil Trofin, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al 
P\C.R.. ' președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R.. Emil Drăgă
nescu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Mi

niștri, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă româno- 
iugoslavă de colaborare econo
mică, Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R.; 
ministrul afacerilor externe.

La sosire, pe aeroportul Bă
nea sa. se aflau tovarășii Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Ilie Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popescu, 
Leonte Rău tu. Gheorghe Stoica, 
cu soțiile, Iosif Banc, *' Petre 
Blajovici. Cornel Burtică, Miron 
Constantinescu, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan și Ion Dincă.

Erau prezenți Bojidar Buku- 
mirici, consilier al ambasadei 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
cu soția, și membri ai ambasa
dei.

(Agerpres)
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Rrifema pante s convorbirilor 
ctticîale s-a îhbneia't.

înainte de a părăsi teritoriul 
iugoslav, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito, însoțiți de tovarășa 
Elena Ceaușescu și tovarășa 
Iovanka Broz, de tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Gemal Bie- 
dici, de celelalte persoane ofi
ciale române și iugoslave, au vi
zitat o parte componentă a păr
ții iugoslave a Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile 
de Fier — ecluza, de pe o plat
formă amenajată pe cornișa e- 
cluzei se poate vedea și sala 
turbinelor. Concepția si soluțiile 
constructive, întrucîtva diferite 
de cele realizate pe porțiunea 
românească, relevă, ca și la noi, 
spirit imaginativ, căutări crea
toare, realizări valoroase.

Se traversează din nou coro
namentul marelui zid de beton 
ce unește cele două maluri, ale 
României socialiste și ale Iugo
slaviei socialiste. In amonte, a- 
pble zăgăzuite ale fluviului sînt 
o mare, o mare aflată într-o 
stare de trepidantă neliniște. 
Valurile vin, se izbesc de opre
liștea de beton, se întorc parcă 
nedumerite, apoi, rotindu-se în 
vîrtejuri și buldoane, coboară 
cu presiune inimaginabile asu
pra turbinelor imprimîndu-le a- 
cea perpetuă mișcare de rotație 
generatoare de energie electrică.

De-a lungul lacului, către a- 
monte, pe șoseaua căreia i s-a 
spus „Drumul Soarelui", se a- 
junge la Orșova, noua localita
te, construită din temelie de o 
parte și de alta a golfului ce 
pînă nu de mult era cursul in
ferior al Cernei.

împodobită festiv, Gara flu
vială Orșova, o modernă con
strucție flancată de un șantier 
de reparații navale și el nou, de 
gara feroviară, la fel, modernă, 
nouă, impunătoare, este în 
sărbătoare. Populația a venit 
în mare număr să întîmpine 
înalții oaspeți. Torent de aplauze 
și urale întimpină sosirea coloa
nei oficiale. Se flutură steaguri, 
se ovaționează îndelung pentru 
cei doi conducători de partid și 
de stat, pentru prietenia frățeas
că dintre România și Iugoslavia, 
dintre popoarele român și po
poarele Iugoslaviei.

Pionieri oferă flori.

(Continuare în pag. a IlI-a)

CONVORBIRI OFICIALE

Miercuri, 17 mai 1972, în 
cunsul dimineții, în salonul ofi
cial al clădirii administrative a 
părții iugoslave a Sistemului hi
droenergetic și de navigație Por
țile de Fier, au început convor
birile oficiale între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

La convorbiri au participat 
din partea română, tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 

membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului' Permanent al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
Paul Niculescu-Mizil. membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Emil 
Drăgănescu, membru âl Comi
tetului Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele 
părții române in Comisia mixtă 
româno-iugoslavă de colabora
re economică, Ștefan An
drei, secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, Corneliu Mănescu, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
ministrul afacerilor externe, 

Vasile Șandru. ambasadorul Re
publicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Duma, membru 
al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al Partidului Comunist 
Român, Gheorghe Oprea, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
consilier la C. C. al P. C. R.. 
Gheorghe Colț, director adjunct 
al direcției I relații din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Din partea iugoslavă au luat 
parte tovarășii Gemal Biedici, 
președintele Consiliului Executiv 
Federal, Stane Dolanț, secreta
rul Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., Mirko Tepavaț, se
cretar federal pentru afacerile 
externe, Dușan . Gligorievici, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal, președintele părții iu
goslave în Comisia mixtă ro
mâno-iugoslavă de colaborare 
economică, Iso Njegovân, amba

COMUNICAT COMUN
cu privire la întîlnirea de la 

Porțile de Fier între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Iosip Broz Tito
în zilele de 16 și 17 mai 1972, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România. împreu
nă cu tovarășa F.lena Ceaușescu. 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, împreună cu to
varășa Iovanka Broz. s-au intil- 
nit la Porțile de Fier.

Cei doi președinți au dezvelit 
la 16 mai 1972 placa inaugurală, 
marcind în mod solemn punerea 
oficială in funcțiune a Sistemu
lui hidroenergetic și de naviga
ție de la Porțile de Fier. La 
festivități au participat înalți 
conducători de partid și de stat 
din România și Iugoslavia, mun
citori, tehnicieni și ingineri care 
au lucrat la edificarea acestui 
obiectiv, precum și un mare nu- 
'măr de oameni ai muncii din 
cele două țări.

La invitația Guvernului Repu
blicii Socialiste România și a 
Guvernului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, la festi
vități au fost prezenți reprezen
tanți ai guvernelor din țările 
membre ale Comisiei Dunării, 
ambasadorii acestor state acre
ditați la București și Belgrad, 
precum și reprezentanți ai Co
misiei Dunării.

Cei doi președinți au rostit cu- 
vîntări la marele miting al prie
teniei de la Drobeta Turnu Se
verin. Oamenii muncii români 

sadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, Marko Vrhuneț, șeful 
de cabinet al președintelui Re
publicii. Miloș Melowski, consi
lierul președintelui Republicii 
pentru probleme de politică ex
ternă, Ti horn ir Kondev, director 
adjunct al Direcției pentru Eu
ropa Răsăriteană din Secretaria
tul Federal pentru afacerile ex
terne, Murat Agovici, șef de sec
ție în Secretariatul Federal pen
tru Afacerile Externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate, stimă, deplină în
credere și înțelegere reciprocă.

Partea finală a convorbi
rilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito a avut loc în aceeași 
atmosferă de caldă cordialitate, 
prietenie, stimă și înțelegere de
plină, la bordul navei „Mihai 
Viteazul".

și iugoslavi, prezenți la festi
vități, au întîmpinat și au 
salutat cu deosebită căldură pe 
președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito, dînd ex
presie și cu acest prilej pu
ternicelor sentimente de prie
tenie și stimă ce animă reciproc 
popoarele celor două țări so
cialiste vecine.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito s-au întreți
nut cordial cu muncitori, teh
nicieni, ingineri și cu alți spe
cialiști din cele două țări, dînd 
o înaltă apreciere eforturilor 
deosebite și activității lor crea
toare pentru înfăptuirea grandio
sului sistem, hidroenergetic și de 
navigație Porțile de Fier. Ei au 
conferit înalte distincții ale Re
publicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia unui mare număr de 
muncitori, tehnicieni și ingineri.

Cei doi președinți au subliniat 
cu deosebită satisfacție că Siste
mul hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier, măreață 
operă comună a oamenilor mun
cii din cele două țări, reprezintă 
un simbol trainic al prieteniei și 
bunei vecinătăți tradiționale 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, întemeia
tă pe legături istorice între 
popoarele lor în lupta pentru 
independență națională, progres 
social și pentru construirea so-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Poate că mai mult ca în ori
care sector al producției vege
tale, în legumicultură prețul zi
lelor favorabile lucrului în cîmp 
e acum foarte ridicat; grija pen
tru întreținerea culturilor fiind 
hotărîtoare pentru configurația 
recoltei din vară. Multitudinea 
lucrărilor ce s-au aglomerat în 
grădinile de legume face nece
sară o participare numeroasă, 
zilnică, a tuturor membrilor co
operatori. Pentru legumicultorii 
din bazinul Aradului, unul din
tre cele mai mari și mai cunos
cute „rezervoare" de legume și 
zarzavaturi ale țării, eforturile 
trebuie îndreptate către încheie
rea plantărilor în cîmp (mai 
sînt restanțe la tomatele de va- 
ră-toamnă : 150 hectare ; varză 
— 98 hectare ; ardei — 38 hec
tare), accelerarea aplicării pra- 
șilei întîi la tomate (lucrarea fiind 
efectuată doar pe 70 la sută 
din suprafață) și grăbirea celei 
de a doua, precum și executa (Continuare în pag. a Il-a)

| ANCHETA
PE ȘANTIERUL DE CONSTRUCȚIE A BLOCULUI

DE NEFAMILIȘTI DIN NĂVODARII NOASTRĂ

Demaraji viguros a rămas
o frumoasă amintire

• E ATÎT DE DIFICIL PENTRU UNITĂȚILE DE CONSTRUCȚII 
SĂ-ȘI SINCRONIZEZE INTENȚIILE? • ȘASE ORE NELUCRATE 

DE INSTALATORI = TREI SAPTAMÎNI ÎNTÂRZIERE PENTRU 
CONSTRUCTORI

Față de tinerii muncitori ai 
Uzinei de superfosfați și acid 
sulfuric din Năvodari, Șantie
rul 1 al grupului nr. 5 din ca
drul Trustului de construcții 
lodale Constanța avea ca primă 
obligație din acest an să le pu
nă la dispoziție, la data de 30 
aprilie, un cămin de nefami- 
liști, urmînd apoi să treacă Ia 
atacarea lucrărilor celui de-al 
doilea.

— Pe 10 martie — ne infor
mează tovarășul tehnician Abid 
Giumali — blocul era terminat.

Așadar, constructorul și-a o- 
norat obligațiile asumate. Mai 
mult, a devansat termenul de 
predare cu 40 de zile. Avînd în 
vedere acest fapt, semnificativ 
pentru modul în care a înțeles 
antreprenorul general să-și ono
reze cuvîntul dat la încheierea 
contractului, este firesc să ne 
mirăm atunci cînd aflăm că. la 
celălalt obiectiv cuprins în plan, 
la ora actuală se înregistrează 
o întîrziere de trei săptămîni. 
S-a tergiversat cumva începe
rea lucrărilor ?

— Nicidecum — răspunde șe
ful șantierului. inginer Mihai 
Băcanu. Profitînd de avansul 
creat, propunîndu-ne să reedi
tăm rezultatul pozitiv de la pri-
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rea stropiturilor. Cum în ferme
le legumicole tinerii dețin o pon
dere însemnată, am vrut să ve
dem la fața locului care e con
tribuția lor zilnica la efortul 
care se cere. Am ținut să îi Ve
dem mai întîi pe cei de la co-

Raidul nostru 
in județul Arad

operativa agricolă din Macea, 
autorii unei inițiative valoroase 
pe care ziarul nostru a popu
larizat-o la vremea cuvenită, 
prin care se urmărește sporirea 
rentabilității fiecărui hectar 
cultivat prin obținerea unor 
producții superioare planului. La 
ferma condusă de tînara ingine
ră Maria Corolan, lucrează efec
tiv aproape 400 de tineri, toți 
angajați în acord global. Pen

mul cămin și chiar să-1 depă
șim. odată terminată treaba a- 
colo ne-am repliat imediat for
țele la cel de-al doilea bloc, 
știm bine cît de necesar le este 
tinerilor.

— Cum se explică atunci în
târzierea despre care amin
team ?

— Pînă la un punct, respectiv 
înălțarea parterului, ritmul s-a 
menținut alert. Ajunși aici. însă, 
ne-a fost practic imposibil să 
mai înaintăm. De ce ? Pentru 
că, după cum se cunoaște, la 
edificarea unui obiectiv concu

CENTENAR HELIADE

MIT ȘI
UMANITATE

O prejudecată, poate, ne face sâ credem mai apropiata 
nouâ, contemporanilor, perioada pașoptista. Motivul ar fi 
câ această a doua jumătate de secol culminează în poezie, 
proză, dramaturgie. Unii istorici au și tentația de a situa 
începuturile culturii noastre moderne în această perioadă 
cînd harta culturii și societății romanești apare pe deplin 
conturată. Desigur că această poziție cuprinde un adevăr 
dar punctul forte al spiritualității românești începe mai de 
mult, aș zice de la finele secolului 18, întinzîndu-se pe în
treaga perioadă de pregătire a revoluției și culminînd cu 
anul 1848. O dată cu revoluția se năștea și cultura noastră 
modernă, iar cei care au pregătit-o au și pus bazele ei, 
instituționalizînd-o. Printre cei care au contribuit substan
țial la această operă se numără și marele cărturar Ion 
Heliade Rădulescu, personalitate complexă, contradictorie 
și stranie prin activitatea și geniul său. Este știut cît de 
vast și de cuprinzător este acest nume și ce rezonantă are 
pentru spiritul nostru. El este primul, său se numără prin
tre primii, care au dat un curs de poezie și poate și prima 
poezie mare românească, „Umanitatea", poem de largă 
respirație, nedus pînă la capăt dar consemnat posterității 
prin „Ruinurile Tîrgoviștei" și mai ales „Balada zburătoru
lui", care i-a gravat definitiv prezența în istoria literaturii.

Dar raza fertilă a personalității sale nu s-a redus numai 
la atît. Ion Heliade Rădulescu a fost și un important fer-

(Continuare in pag. a Il-a)

tru că prima prașilă — atît cea 
manuală, cît și cea mecanică — 
fusese încheiată pe întreaga su
prafață de 130 hectare tomate, 
se lucra la copilit și la stropit. 
„Vremea s-a încălzit și plantele 
cresc foarte repede ; de mîine 
va trebui să trecem la efectua
rea palisatului — ne spune șefa 
fermei. Apoi, vom continua pra- 
șila a doua. Dacă nu ar fi fost 
terenul foarte umed, suprafața 
prășită a doua oară era mai ma
re. Așa, a trebuit să așteptăm 
fiecare ceas cu soare să încer
căm mereu starea solului". Stăm 
de vorbă și cu cîțiva tineri. „De 
fapt, aici la tomate, ce înseamnă 
să fie realizat angajamentul 
luat ?“ — îi întrebăm. „Avem 
planificată o producție medie 
de 25 000 kg la hectar. Ca să 
sporim veniturile cu 3 000 pînă

OCTAVIAN MILEA

ră mai mulți factori. Este sufi
cient ca unul dintre ei să ignore 
misiunea pe care o are și stag
nările se produc. în cazul nos
tru, Grupul 3 instalații Constan
ța amină la nesfârșit devierea 
cablului electric ce se găsește 
chiar deasupra parterului.

— Așa îneît. adaugă tovarășul 
Constantin Vîlcu, șeful echipei 
de fierari betoniști, nici noi și 
nici zidarii nu avem create 
fronturile de lucru necesare.

— Era devierea cablului a 
operație atit de dificilă, compor
ta cumva instalații speciale, for
ță de muncă de negăsit ?

—- Nici vorbă — menționează

GH. GHIDRIGAN

(Continuare în pag, a IV-a)

de NICOLAE IOANA
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Reprezentanții guvernelor ță- 
ilor membre ale Comisiei Du>> 
tării, care, la invitația guver- 
mlui Republicii Socialiste 
tomânia și a guvernului Repu- 
>licii Socialiste Federative Iu
goslavia, au luat parte la festi- 
dtățile prilejuite de inaugu- 
■area Sistemului hidroenergetic 
d de navigație „Porțile de 
Fier", au făcut miercuri o vi- 
îită în municipiul Drobeta Tur- 
îu Severin, la hidrocentrala de 
se Dunăre și la Muzeul Porți
lor de Fier, precum și în loca
litatea balneoclimaterică Băile 
Herculane.

în timpul vizitei, oaspeții au 
fost însoțiți de Nicolae Ar- 
mencoiu, adjunct al ministrului 
energiei electrice, de membri 
ai conducerii Sistemului hidro
energetic și de navigație, de 
reprezentanți ai Consiliului 
popular județean Mehedinți.

Miercuri dimineața, a plecat 
în Canada o delegație a Marii 
Adunări Naționale, condusă de 
tovarășul Ștefan Voitec, preșe
dintele M.A.N., care, la invita
ția președintelui Camerei Co
munelor, va face o vizită ofici
ală în această țară.

Din delegație fac parte Gheor
ghe Necuila, vicepreședinte al 
M.A.N., președintele Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
Popular județean Ilfov, Ion 
Mărgineanu, secretar al M.A.N., 
director general al Agenției 
Române de Presă — AGER- 
PRES, George Bărănescu, mem
bru al Comisiei pentru învăță- 
mînt, știință și cultură a 
M.A.N., rectorul Institutului 
.Politehnic din București, Mihai 
Dumitru, membru al Comisiei 
pentru politică externă a 
M.A.N., director general al 
Grupului de uzine de autotu- 
risme-Pitești.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni erau prezenți Ilie 
Murgulescu, vicepreședinte al 
M.A.N., Dumitru Balalia, Du
mitru Coliu, Traian Ionașcu, 
Alexandru Sencovici, Gheorghe 
Vasilichi, Aurel Vijoli, preșe
dinți de comisii permanente ale 
M.A.N., Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne, funcționari superiori ai 
Marii Adunări Naționale și din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
alte persoane oficiale.

(Urmare din pag. 1)

O prezență de prestigiu a vieții cultural-artistice românești:

ITINERAR EROIC
Andrei Miclescu — 95 de ani 

de la cucerirea independenței 
de stat a României ; Octaviân 
Groza — Energetica româneas
că, ieri și azi.

MERIDIAN
Milosav MilosaljeviS — Tine

retul iugoslav : Adriana Socec 
— Legile nescrise ale aparthei
dului educativ în societatea de 
consum. * * ♦ — Varia.

Ansamblul artistic „Doina al armatei

inema

la

PROGRAMUL H
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de 
lui

ru-
20).
ru-

20,00 Desene animate. pentru co
pii. 20,20 Bucureștiul necunoscut — 
Grădinile orașului. 20,45 Agenda. 
20,55 Film serial „Planeta giganți- 
lor". 21,45 Muzică ușoară. 22,05 
Cărți și idei. Un proeminent eve
niment editorial : „Documente ale 
Partidului Comunist Român".

Vitan (orele 15,30; 18) > Grădina 
Vitan (ora 20).

UN MINUT DE RECULEGERE : 
rulează la Victoria (orele 9,30; 
11,45; 15,30; 18; 20,30).

OSCEOLA : rulează la Laromet 
(orele 15,30; 17,30; 19,30).

ACEASTA FEMEIE : rulează la 
Grădina Buzești (ora 20).

VIKINGII (ora 8), BIGAMUL (o- 
rele 10; 12; 14), O MIE DE LIRE 
PE LUNĂ (orele 16; 18,15), MAG
DALENA, ZERO LA PURTARE 
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 
„Union".

18,30 în în- 
Naționale a 
: Perfecțio- 

sistemului
informațional în economie. 19.00 
Melodii în premieră. 19,20 1001 de 
seri : „Crăiasa zăpezii" (V). 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,15 
Concert extraordinar al orchestrei 
simfonice și al corului Radiotele- 
viziunii. 31,45 Pagini de umor : 
Retrospectivă Buster Keaton (II). 
22,30 „24 de ore".JOI, 18 MAI 1972

Opera Română : (La Sala Pala
tului) : TOSCA (cu Tito Gobbi) — 
ora 1930; Teatrul de Operetă : 
SOARELE LONDREI — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : CUI I-E FRICA 
DE VIRGINIA WOOLF ? — ora 20; 
(Sala Studio) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARĂ — ora 20: 
Teatrul „C. I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru) : BUNĂ SEARA. D-LE 
WILDE — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : NICNIC — ora 20; Teatrul

Miercuri dimineață, prim-vi- 
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Ilie Verdeț, a primit 
în vizită protocolară pe Masashi 
Isano, vicepreședinte al Corpu
lui de consilieri ai Federației 
Organizațiilor Economice din 
Japonia - Keidauren, președin
tele Grupului industrial „Kawa
saki Heavy Industries", condu
cătorul delegației economice ja
poneze.

4r
Tn aceeași zi, la Palatul Con

siliului de Miniștri a avut loc 
o intîlnire de lucru cu membrii 
delegației economice japoneze.

Pe baza Hotărîrii Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității So
cialiste, a fost constituită Co
misia Centrală pentru coordo
narea și îndrumarea activității 
de control obștesc, formată din 
reprezentanți ai organizațiilor 
care compun Frântul Unității 
Socialiste, ai unor ministere și 
instituții centrale.

în vederea pregătirii condiții
lor începerii activității de con
trol obștesc, miercuri a avut 
loc la Consiliul Național al 
Frontului Unității Socialiste o 
ședință de lucru cu reprezen
tanți ai organizațiilor și institu

UMANITATE
(Urmară din pag. ti

meni al gîndirii românești din prima jumătate a secolului 
trecut. Concepțiile lui filozofice au fost în mare concep
țiile epocii. între ele, un loc important l-a ocupat teoria 
echilibrului, aplicativa în multe împrejurări ale activități» 
sale politice. Această teorie, precum și alte idei îmbrăți
șate de Heliade, cu toate câ n.u-l înscriau în revoluționa
rismul de frunte al epocii, ca focar de cultură într-o etapă 
cînd întreaga țara era sensibilă la dezvoltare și își simțea 
evoluțiile viitoare, a însemnat totuși mult. Prin efortul ma
relui cărturar reușeam sâ ne situăm la nivelul spiritual al 
vremii. Imaginea, adevărată, a lui Ion Heliade Rădulescu 
nu trebuia și nu poate fi privita fragmentar, deoarece nu 
e posibil sâ fie redusa la una din multiplele ei aspecte. 
Imaginea sa obligă pe cititorul și cercetătorul de astăzi 
la o viziune amplă înglobînd toate tendințele și contra
dicțiile unui mare spirit și unui mare om. Privit astfel, 
Heliade apare în toată splendoarea sa, figură enciclope
dică, angajată în afirmarea spiritului culturii noastre care 
și-a trecut prin el filoanele sale cele mai autentice.

Și, întoreîndu-ne la poezie, acolo unde ființa sa* a vibrat 
cel mai intim, ajung la ceea ce a însemnat și înseamnă 
pentru noi, mitul zburătorului, unul dintre cele mai frumoase 
simboluri ale umanității. Nimic din ceea ce a preocupat 
societatea românească a acelei epoci n-a rămas fără ecou 
în conștiința artistului, a omulyi ae cultură. El a participat 
cu tot ce avea mai bun la făuriră idealurilor națiunii, 
s-a angajat în procesul de prefacere a vieții sociale si po
litice luînd parte activa, ca un artist militant la evenimen
tele vremii lui. în acest sens Heliade este un artist exem
plar, un model demn de stima urmașilor săi de azi și de 
mîine.

JOI, 18 MAI 1972

TRAFIC : rulează la Patria (o- 
rele 9,30; 12,15; 15; 17.45; 20,30).

INIMA E UN VÎNĂTOR SINGU
RATIC : rulează la scala (orele 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21), Ca
pitol (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Grădina Select (ora 20); 
Grădina Capitol (ora 19,30).

ROBIN HOOD : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). București (orele 8,30; 
11; 13,30: 16; 18,30; 21), Grădina 
Doina (ora 20).

FELIX ȘI OTILIA ; rulează la 
Central (orele 9,15; 12,so; 16; 19,30), 
Glulești (orele 15,30; 19).

DOAMNA ȘI VAGABONDUL : 
rulează la Festival (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20.45), Favorit (o- 
rele 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15;
20,30),  Melodia (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

GOYA : rulează la Miorița (ore
le 9; 12,30; 16; 19,30).

TOAMNA CHEYENNILOR î ru
lează la Excelsior (orele 9,15; 12,30; 
16.15 19,30), Feroviar (orele 9,15;
12,30: 16; 19.30), Modern (orele 9: 
12,30: 16; 19.30). Grădina Modern 
(ora 20.15)

ASTA SEARA. DANSAM ÎN 
TAMILIE; rulează la Grlvița (o- 

Bi
tiilor din întreaga țară, cărora 
le revin atribuții în aplicarea 
prevederilor Legii adoptate de 
către Marea Adunare Națională.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a pre
zentat măsurile ce trebuie 
luate pentru organizarea și des
fășurarea activității de control 
obștesc.

Expoziția permanentă de et
nografie a popoarelor băștinașe 
ale Americii de la Muzeul de 
istorie naturală „Grigore Anti- 
pa“ din Capitală s-a îmbogățit 
cu o colecție cuprinzînd repro
duceri de vase, idoli și unelte, 
aparținând vechilor populații din 
Cuba. Colecția donată de mu
zeul Universității din Havana, 
a fost prezentată miercuri, în 
cadrul unei festivități la care 
au luat parte Mircea Malița, 
ministrul educației și învăță- 
mîniului, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne, cadre didactice universi
tare, cercetători.

Au fost de față Nicolas Ro- 
driguez, ambasadorul Republicii 
Cuba la București, și membri 
ai ambasadei.

Miercuri după-amiază a sosit 
în Capitală o delegație guverna
mentală economică din R.P.D. 
Coreeană, condusă de Hă Rion 
Ik, ministrul industriei metalur
gice din această țară.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, oaspeții au fost întâmpi- 
nați de Nicolae Agachi, minis
trul industriei metalurgice, și de 
alte persoane oficiale.

Au fost de față membri ai 
ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

In timpul șederii în țara 
noastră, membrii delegației vor 
purta convorbiri privind dezvol
tarea colaborării și cooperării 
economice româno-coreene și 
vor vizita obiective ale industriei 
noastre metalurgice.

Miercuri după-amiază a pără
sit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie, delegația Parlamentului 
finlandez, condusă de prof. 
Frans Olavi Lahteenmaki, vice
președinte al Parlamentului, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale, a făcut o vizită ofi
cială în țara noastră.

Asociația de Drept Interna
țional și Relații Internaționale 
a organizat miercuri, cu ocazia 
aniversării a 90 de ani de la 
nașterea lui Nicolae Titulescu 
un simpozion consacrat operei 
și vieții marelui diplomat, om 
de stat și jurist român.

Au prezentat comunicări prof, 
dr. doc. Grlgore Geamănu, vi
cepreședinte al A.D.I.R.I., des
pre contribuția lui N. Titulescu 
la dezvoltarea dreptului inter
național, Cristian Popișteanu, 
redactor șef la „Magazin Isto
ric" și Eliza Campus, cercetă
tor la Institutul de Istorie „Ni
colae Iorga“ despre inițiativele 
lui N. Titulescu pentru realiza
rea unei înțelegeri în Regiunea 
balcanică, . Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., și 
alții.

La simpozion, au luat parte 
specialiști, în domeniul dreptu
lui și istoriei, cercetători din 
țară și din străinătate ai acti
vității lui Titulescu, precum și 
funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe.

rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,15), Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina To
mis (ora 20).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15,
20,30),  Aurora (orele 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18- 20,15). Grădina Aurora 
(ora 20,15).

ZESTREA DOMNIȚEI RALU î 
rulează la Lumina (orele 9; 11,15; 
13.30; 16: 18,30; 20,45).

ULTIMUL DOMICILIU CUNOS
CUT : rulează la Bucegi (orele 
15,45; 18; 20,15), Gloria (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina 
Bucegi (ora 20.15).

TINEREȚE FĂRĂ BAȚRÎNEȚE î 
rulează la Timpuri Noi (orele ft— 
18,30 în continuare), (la orele 18,45 
20,15 — program de documentare).

EVADARE DIN PLANETA MAI
MUȚELOR : rulează la Unirea 
(orele 15,30; 18). Grădina Unirea 
(ora 20).

19 FETE ȘI UN MARINAR : ru
lează la Dacia (orele 9; 11,15;
13.30: 16: 19,15; 20,30).

INCIDENTUL :* rujează la Dru
mul Sării (orele 15.30; 17.45: 20).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Buzești (orele 15,30: 18)

LOVE story rulează la Crîn- 
gașl (orele 15,30; 18; 20,15).

Importantă manifestare științifică medicală
Mierauri dimineață au început 

în Capitală lucrările unei pres
tigioase manifestări științifice 
medicale cu caracter național și 
internațional : al VII-lea Con
gres național de stomatologie, al 
VII-lea Congres internațional de 
stomatologie și a IlI-a Reuniu
ne a stomatologiilor din țările 
balcanice.

La lucrări participă peste 1 200 
de stomatologi din țară, nume
roase personalități medicale de 
renume mondial din 20 de țări 
ale lumii.

Anunțând în ședința festivă, 
că președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, a 
acordat înaltul său patronaj ce-

INVITAȚIE LA 
COSTEȘTI

A devenit o tradiție ca 
tr-una din duminicile lunii 
tinerii 
nească în inima 
răștie, pe străvechea vatră da
cică de la Costești. întâlnirea 
din acest an a fost fixată pen
tru zilele de 20—21 mai, anun- 
țîndu-și deja participarea a- 
proape 20 000 de tineri din ju
dețul Hunedoara și din împre
jurimi.

Cum este și firesc, principalul 
punct de atracție al programu
lui îl va reprezenta evocarea is
torică. Participanții vor avea 
plăcerea să-1 asculte pe acade
micianul Constantin Daicoviciu, 
cercetător pasionat al istoriei 
dacilor, despre săpăturile arheo
logice la cetățile din munții O- 
răștiei, prezentând momente din 
trecutul de luptă al strămoșilor 
noștri care și-au apărat cu dîr- 
zenie pămîntul. Mai mulți cer
cetători și istorici hunedoreni 
vor vorbi apoi în cadrul unui 
simpozion despre „Civilizația 
dacică" pe teritoriul județului 
Hunedoara, iar Teatrul de stat 
din Petroșani va pune în scenă 
un episod dramatic din existența 
lui Decebal și a neamului său de 
eroi, intitulat „Getusa". în com
pletarea acestor acțiuni între
prinderea cinematografică jude
țeană va proiecta, în imensul 
amfiteatru natural, un ciclu de 
filme documentare despre ce
tățile dacice și secvențe din 
peliculele „Dacii" și '„Columna". 
Miile de participant vor vizita 
apoi ruinele străvechilor cetăți 
Costești, Blidaru, Piatra Roșie, 
Grădiștea Muncelului, primind 
explicații competente din partea 
unor cercetători de la Muzeul 
județean din Deva.

Admirind pildele de vitejie 
ale strămoșilor, tinerii prezenți 
la Costești își vor exprima apoi 
sentimentele de dragoste și pa
triotism față de minunatele

în- 
_  ___ ________ _ mai 
hunedoreni să se întîl- 

munților O-

în urmă cu cîteva zile sala 
Operei Române a găzduit adu
narea' festivă prilejuită de îm
plinirea unui sfert de veac de 
activitate neîntreruptă a Ansam
blului artistic „Doina" al Arma
tei. Ocazie binevenită pentru 
bilanțul unei frumoase activități 
în slujba cântecului și dansului, 
pentru trecerea în revistă a u- 
nor remarcabile succese reali
zate de acest inimos și talentat 
colectiv artistic. Colectiv care 
s-a impus în peisajul cultural 
artistic al patriei prin grija con
secventă cu care a urmărit pro
movarea unui repertoriu adec
vat menirii sâle, prin valoarea 
spectacolelor susținute, prin 
măiestria cu care realizatorii și 
interpreții au dat viață unor 
gînduri și sentimente ce ne a- 
nimă astăzi pe toți. Cei prezenți 
la festivitate au fost unanimi 
în aprecierea locului de frunte 
pe care Ansamblul artistic 
„Doina" al Armatei și l-a cu
cerit — prin muncă asiduă, 
prin promovarea unui reperto
riu adine împlîntat în realită
țile noastre socialiste, prin va
loarea fiecărui membru al an
samblului în parte și al între
gului colectiv la un loo — în 
inimile spectatorilor, în mișca
rea artistică contemporană a 
României socialiste. Și la baza 
acestor aprecieri stau cîteva te
meiuri, unele cantitative, altele 
calitative. Să începem cu enu
merarea celor dintâi : 5 000 de 
spectacole în țară și peste 370 
în străinătate, vizionate de nu 
mai puțin de șapte milioane și 
jumătate de spectatori. O pre
zență activă și susținută pe ma
rile scene, în unitățile militare, 
în orașe și localități rurale. în 
cea de a doua categorie la loc 
de cinste se înscrie printre al
tele creșterea unor autentice ta
lente aci dezvoltându-se și per- 
fecționîndu-și măiestria artisti
că personalități de prestigiu ale 
scenei noastre : Fănică Luca, 
Gheorghe Baciu, Simion Simion,

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira (ora
19,30).

PRERIA : rulează la Volga (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Grădina Arta (ora 20), Arta (orele 
15.30: 17,45).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCĂLDĂTOR : rulează la 
Viitorul (orele 15,45; 18; 20,15).

SILVIA : rulează la Floreasca (o- 
rele 15.30; 18.30; 20,30).

MARY POPPINS : rulează 
Popular (orele 15,30; 19).

TAINA SOFIEI GRUSKO : 
lează la Ferentari (orele 17,45;

CINCI PENTRU INFERN : 
lează la Ferentari (orele 10; 15,30).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Moșilor (orele 15,30; 17,45), 
Grădina Moșilor (ora 20).

WATERLOO : rulează la Munca . 
(orele 16; 19).

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

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Cosmos (orele 15.30: 18; 
20,13).

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Rahova (orele 15,30; 18: 20,15).

HELLO DOLLY : rulează la Fla
căra (orele 15.30: 19).

STEAUA SUDULUI ; rulează la

lui de-al VII-lea Congres inter
național de stomatologie, prof, 
dr. docent Valerian Popescu, 
președintele Comitetului de or
ganizare a spus: în numele 
dumneavoastră, al tuturor par- 
ticipanților la această mare reu
niune științifică, doresc să adre
sez conducătorului statului ro
mân calde mulțumiri pentru în
crederea cu care onorează spe
cialitatea noastră și pentru pre
țuirea pe care o acordă colabo
rării internaționale a oamenilor 
de știință.

în continuare s-a trecut la 
prezentarea rapoartelor de spe
cialitate.

Lucrările congresului conti
nuă.

prefaceri înnoitoare ale patriei 
noastre socialiste. în jurul focu
lui de tabără recitatori din ora
șele și municipiile județului vor 
prezenta poezii patriotice în ca
drul unui concurs intitulat : 
„Sub flamuri de partid birui
tor".

Evenimentul artistic care va 
polariza la cel mai înalt grad a- 
tenția vizitatorilor va fi inte
resantul festival-concurs de 
muzică populară „Voci tinere" 
care s-a impus atenției specia
liștilor încă de la prima ediție. 
Comitetul județean al U.T.C. a 
invitat cîte doi tineri soliști din 
fiecare județ și mai mult de ju
mătate dintre județele țării și-au 
anunțat deja participarea. Pe 
lingă spectacolul amintit va mai 
avea loc un atractiv program 
artistic susținut de formațiile 
de amatori ale județului gazdă. 
Așadar, un program întocmit 
pentru toate gusturile. întâlni
rea de la Costești va rămîne 
memorabilă în amintirea parti- 
Cipanților așa cum s-a întâm
plat în fiecare din ultimii an,i.

ALEX. BALGRĂDEAN

MOMENT 
COMEMORATIV 

LA GHEORGHIENI
împlinirea a 60 de ani de la 

nașterea celui care a crezut 
toată viața ,,într-o lume a mun
cii, a libertății și a păcii", Sa- 
lamon Erno, a prilejuit la 
Gheorghieni numeroase acțiuni 
comemorative. Precedate de 
concursul de recitare organizat 
de către Comitetul județean 
Harghita- al U.T.C. la care au 
participat ' elevi ai liceelor din 
Miercurea Ciiic, Odorheiul Se
cuiesc, Cristurul Secuiesc, Di- 
trău, Toplița și din alte locali
tăți ele au fost încheiate la 15 
mai cu adunarea comemorativă 
care a avut loc în sala festivă 
a liceului care-i poartă numele.

Petre Valentin, Marin Cioacă, 
Ion Bagza sau mai tinerii Ma
ria Butaciu, Ilie Ion, Maria Dia- 
conescu, Mariana Ștefan eseu și 
mulți alții. Ansamblul armatei 
se distinge, < în același timp, și 
faptul e de reținut, ca un pro
motor al creației originale, in- 
terpretînd în premieră piese 
care apoi s-au dovedit reușite 
de prestigiu. Am aminti înălță
torul și emoționantul succes „O- 
ratoriul lui Tudor Vladimires- 
cu“ scris de Gheorghe Dumi
trescu sau „Cantata armatei" 
de Dinu Steliân, ori atît de cu
noscutele și popularele cântece 
patriotice, revoluționare și os
tășești : „Partidul" de Vasile 
Popovici, „Cîntecul partizani- 

,,Oaste AL. DOBRE

Despre activitatea revoluționa
ră și literară a poetului au vor
bit tovarășii : Emerik Jakab, 
primarul orașului, secretarul 
comitetului orășenesc de partid, 
Iosif Vargancik, vechi militant 
al mișcării muncitorești, prieten 
din copilărie al poetului, scrii
torul Hajdo' GyozS, redactor 
șef al revistei ,,Igaz Sz6“ și 
Cornel Pogăceanu, redactor la 
revista Vatra din Tg. Mureș. 
La manifestarea de luni orga
nizată de Consiliul județean al 
oamenilor de naționalitate ma
ghiară Harghita și comitetul 
județean al culturii și educației 
socialiste a participat tovară
șul Al. Szekereș, secretar al 
Comitetul județean Harghita 
al P.C.R. Asemenea acțiuni au 
mai avut loo la Miercurea Ciuc, 
Tg. Mureș și în alte localități 
ale județului Mureș și Harghita.

M. BORDA
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Din sumar :

FORUM
* ♦ * — Generații ; Cristian 

Ionescu, Gheorghe Nicolescu 
— Generații muncitorești.

SINTEZE
Nîcolae S. Dumitru — Tine

retul rural din zona montană ; 
Dan Grindea — Semnificația 
unor proporții (II) ; Nicolae 
Lotreanu — Contradicția

UNIVERS UMAN
Doina Uricaru — Timpul li

ber și „amprentele" ; Albert 
Francisc — Tiippul liber — o 
certitudine... incertă ? ; Lucre- 
ția Lustig — Clasa — colectivi
tate socială ; Cătălin Mamali — 
Adaptarea la raporturile inter
personal ; Cristian Ionescu. — 
Temelii pentru vise.

TIMPUL CUNOAȘTERII
Alexandru Tănase — Uma

nismul socialist (IX) ; Andrei 
Roth — Conflictul generați
ilor ? ; Victor Săhleanu — Con
cepția marxistă despre om 
(II) ; Radu Negru — Tineri 
pictori din Moldova ; Ion C. 
Sîngeorzan — „Apocalipsul" a- 
nului 2000 ; Alexandru Gheor
ghiu — Prejudecăți despre pre
judecăți.

popor" de Ioan D. Chires- 
cu, „Frumoasă ești patria 
mea" de Radu Paladi ete. Să a- 
mintim apoi, pentru ca imagi
nea să fie cit de cit completă, 
introducerea dansului cu tema
tică militară sau piesele core
grafice și muzicale de rezonan
ță folclorică. Diversitatea tema
tică, interpretarea virtuoasă a 
pieselor, orientarea către un re
pertoriu cu înalte valențe artis
tice și instructiv-educative au 
adus Ansamblului și membrilor 
săi — prin conturarea unei per
sonalități artistice precis deli
mitate — stimă și respect, apre
ciere și un loc bine definit în 
viața noastră culturală.

Glulești : FREDDY — ora 19.30; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 20: (Sala Stu
dio) : DOMNIȘOARA DE BELLE- 
ISLE — ora 20; Teatrul Mic : APE 
și OGLINZI — ora 20; Teatru] 
„C. Tănase" (Sala Savoy) : BLM- 
BIRICA — ora 19,30 (Sala Victo
ria) : ȘI FEMEILE JOACA
FOTBAL — ora 19,30: Teatrul 
„Ion Vasilescu" : BUCUREȘTI
VARIETE — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; An
samblul „Rapsodia Română" : LA 
IZVOARE DE FRUMUSEȚE — ora 
19,30; Circul „București" : INTER- 
CIRCUS — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Creangă" : SNOAVE CU MĂȘTI 
— ora 16.

9.00 Deschiderea emisiunii 
dimineață. Telex. 9,05 Prietenii

RomaniaFOTBALINTÎLNIREA DE 
TENIS DIN CADRUL 

„CUPEI DAVIS" 
ROMANIA-IRAN

Conform tragerii la sorti, 
astăzi cu începere de la ora 
14,00, Ilie Năstase va juca cu 
Taghi Akhbari. iar Ion Ti
riac îl va întîlnî pe Hossein 
Akhbari. Vineri, de la ora 
15,00, este programată parti
da de dublu (cuplurile vor 
fi anunțate înaintea parti
dei). Sîmbătă se vor desfă
șura ultimele două partide 
de simplu : de la ora 14,00 : 
Iile Năstase—Hossein Akh
bari și Ion Tiriac—Taghi 
Akhbari.

• Campionatele europene de 
haltere au programat ieri între
cerile de la categoria semimij- 
locie (75 kg). Titlul de campion 
continental a fost câștigat de 
sportivul bulgar Iordan Bîkov 
care, la totalul celor trei 
stiluri, a realizat performanța 
de 477,500 kg. Medalia de ar-

a revenit concurentu- 
sovietic Viktor Kuren- 

țov — 472,500 kg, iar cea de 
bronz lui Anselmo Silvino (Ita
lia) cu 460 kg.

Astăzi se vor desfășura între
cerile de la categoria mijlocie.

• Meciurile din cea de-a 4-a 
zi a turneului de pOlo pe apă 
pentru calificarea la Jocurile o- 
limpice de la Miinchen s-au 
soldat cu următoarele rezultate ; 
România-Bulgaria 6—2 ; Spania- 
Anglia 6—3 ; Greoia-Franța 12— 
1 ; Suedia-Austria 7—6. în cla
sament conduc echipele Româ
niei și Spaniei cu cîte 8 puncte.

O Echipa londoneză de fotbal 
Tottenham Hottspur a cîștigat 
Cupa U.E.F.A., terminînd la e- 
galitate : 1—1 (1—1) meciul re
tur cu formația Wolverhampton 
Wanderers. în prima partidă, 
Tottenham obținuse victoria cu 
scorul de 2—1.

• La Palatul sporturilor Ke
mal Atatfirk din Ankara au în
ceput întrecerile Balcaniadei de 
box, la care participă anul a- 
cesta 48 de pugiliști din Bulga-» 
ria, Grecia, Iugoslavia, Româ
nia și Turcia. în prima gală, la 
cat. semimuscă, pugilatul ro
mân Aurel Mihai l-a învins la 
puncte pe bulgarul Fugagiev, 
iar turcul Dogru a cîștigat, de 
asemenea, la puncte întâlnirea 
cu iugoslavul Toth.

Alte rezultate : Mihailovici 
(Iugoslavia) învinge la puncte 
pe Moraru (România) ; Sandal 
(Turcia) dispune prin KO. în re
priza a 3-a, de Veselînovici (Iu
goslavia) ; Doruk (Turcia) între
ce la puncte pe Agrimanakis 
(Grecia); la cat. grea, bulgarul 
Suvangiev l-a învins la puncte 
pe Iancu (România).

în cea de-a doua reuniune a 
Balcaniadei de box de la Ankara, 
pugilișții români au terminat 
victorioși, asigurîndu-și astfel 
medaliile de bronz. La categoria 
muscă, după un meci în care a 
avut tot timpul inițiativa, Con
stantin Gruescu l-a învins la 
puncte pe iugoslavul Jasarevici. 
La aceeași categorie, bulgarul 
Konstantino l-a-întrecut prin 
K.O. !n rundul doi pe Nuke»t 
(Turcia). în limitele categoriei 
semiușoară, Vasile Antoniu, 
boxînd cu multă forță, a dispus 
Ia puncte de iugoslavul Branda- 
lek, care a fost numărat de două 
ori în cursul meciului. La cate
goria cocoș. Kumova (Turcia) a 
cîștigat la puncte în fața bulga
rului Stoianov.

• Selecționata engleză de rug- 
bi, aflată în turneu în țara noa
stră, a întâlnit ieri la Constanța 
formația secundă a României. 
Partida s-a încheiat cu scorul de 
27—9 (12—0) în favoarea rugbiș- 
tilor englezi.

• Competiția oiciistă „ Cursa- 
Păcii" a continuat cu etapa a 
11-a, Trinec-Kracovia (153 km), 
cîștigată de rutierul marocan 
Abdallah Mahly în 3h 37'45*. Cu 
grosul plutonului, cronometrat 
în 3h 37'51", au sosit și cei trei 
cioliști români rămași în cursă

Tricoul galben a fost preluat 
de v- Neliubin (U.R.S.S.), urmat la 10" de ceho

slovacul Moravec. Cicliștii ro
mâni ocupă locurile : 18 — An
dromache la 8'09" ; 26 — Sofro- 
nie la 16’26“ ; 43 — Seleian la 
35'16".

Astăzi se dispută etapa a 12-a 
Krtacovia-Rzeszow (156 km).

ACTIVITATEA LEGUMICULTORILOR
ia 5 000 lei pe hectar înseamnă 
că trebuie să obținem o produc
ție de 27 000—29 000 kg roșii. 
Nu vrem să ne lăudăm dar 
după cum am pornit-o credem 
că vom depăși și această pro
ducție".

Așchiuță — emisiune pentru pre
școlari. 9,30 România în lume. 
10,00 Curs de limba engleză — 
Lecția a 16-a. 10,30 Telecinemate- 
ca : „Copilăria lui Ivan". 12,00 
Telejurnal. 14,00 Tenis de eîmp : 
România — Iran. Sferturile de fi
nală ale Cupei Davis. Transmisiu
ne de la Arena Progresul. 16,30— 
17,00 Curs de limba germană — 
Lecția a 15-a. 17.30 Deschiderea e- 
misiunii de după-amiază. Emisiu
ne în limba maghiară, 
tîmpinarea ’ Conferinței 
P.C.R. Sensul acțiunii 
narea. îmbunătățirea

Ar fi fost prea frumos...
Am părăsit întrecerea ! Echi

pa noastră, în plină ascensiune, 
nu a reușit nici de această dată 
să învingă formația maghiară. 
Dar nu e nimic. Tricolorii noștri 
au depus eforturi supraome
nești, apărînd cu cinste locul o- 
cupat în ierarhia fotbalistică eu
ropeană și puțin a lipsit ca si
tuația să fie invers. Puțin re
glată altfel lovitura de cap a lui 
Neagu din minutul 84 și cei care 
s-ar fi îmbrățișat la sfîrșit ar 
fi fost băieții noștri.

Dar fotbalul e fotbal, mai ales 
că oferă asemenea ) schimbări de 
situație.

Echitatea ne-a întors spatele 
în ultimul minut de joc, pentru 
că, repartizată de-a lungul celor 
90 de minute, conducerea ostili
tăților a aparținut alternativ 
celor două combatante. Poate în 
prelungiri alta ar fi fost situația 
sau poate... nu. Rezultatul, con
semnat, însă, pe tabela de mar
caj dă dreptul partenerei 
noastre la promovare. A fost 
un partener redutabil cum 
poate multe echipe euro
pene și-ar fi dorit, cum, de alt
fel, sînt convins că și băieții 
noștri își mai doresc, și care a 
avut meritele sale în această ca
lificare.

Partida, dramatică altfel, a 
oferit suficiente satisfacții și e- 
moții, de-a lungul desfășurării 
ei, ambelor „tabere" și chiar 
dacă noi am rămas cu un gust 
amar la sfîrșitul ei, ne felicităm 
în mod sportiv adversarii și ne 
despărțim de competiție cu gîn- 
dul la cele ce vor urma. Și a- 
cestea nu vor fi puține : meciu
rile din preliminariile turneului 
Olimpic și ale Cupei Mondiale. 
Vor fi nenumărate prilejuri de a 
dovedi că locul ocupat de Ro
mânia în fotbalul continental a 
fost câștigat pe muncă și talent.

Realizatorii victoriei maghiare 
au fost redutabilii Kocsis și 
Szoke, iar pentru noi a înscris 
Neagu.

Meciul de șah
Spasski-Fischer

se va juca la Reykjavik!
După cum se știe, viitorul 

meci pentru titlul de campion 
mondial de șah între marii 
maeștri B. Spasski — actualul 
susținător al titlului — și R. 
Fischer a suscitat un interes e- 
norm în •rândul amatorilor de 
șah din întreaga lume. Nicioda
tă nu au fost doi mari maeștri 
atît de apropiați ca stil și mari 
performanțe sportive, niciodată 
în trecut turneele internaționa
le nu au fost dominate cu atîta 
autoritate. în sfîrșit, probabil cu 
mici excepții, niciodată challan- 
gerul la titlu nu a putut pre
zenta o carte de vizită atât de 
impresionantă ca cea a lui R. 
Fischer, care în actualul ciclu 
al candidaților și-a „pulverizat" 
pur și simplu adversarii — marii 
maeștri Taimanov, Larsen și 
Petrosian !

în plus, pentru prima oară în- 
tr-o perioadă care a început din 
1948, meciul se va disputa între 
doi mari maeștri din țări deose
bite, deoarece în rest toți cam
pionii mondiali și pretendenții la 
titlu au fost sovietici !...

începute în mijlocul acestui 
Interes general, tratativele legate 
de locul, datele și condițiile de 
desfășurare ale marelui meci au 
ajuns, după cum se știe, intr-un 
grav impas, cauzat de hotărârea 
htâ.R. Fischer de a formula con
diții financiare organizatorilor 
sporite față de angajamentul 
semnat anterior în cadrul unei 
înțelegeri comune în Olanda 
(între reprezentanții F.I.D.E., 
U.R.S.S., S.U.A,, Iugoslaviei și 
Island ei). Belgradul a cerut ga
ranții financiare celor două fe
derații naționale interesate 
(U.R.S.S., S.U.A.) — 35 000 do-

La ferma-sere, cele 4 hectare 
de tomate și un hectar de cas
traveți se află în grija a 48 de 
legumicultori. Sub bolta de sti
clă cresc castraveți, se pîrguie 
roșiile. După cum aflăm de la 
șefa fermei, ing. Aneta Popa, la 
tomate recoltatul a început încă 
din 24 aprilie și s-au livrat pînă 
în prezent peste 5 000 kg. Cînd 
ni se spune și producția actua
lului ciclu — 225 tone — avem 
imaginea completă a efortului 
ce trebuie depus.

La Sînmartin, în cele 10 hec
tare de solarii se lucra la efec
tuarea prașilei a treia la toma
te și la copilit, la a treia stro
pire cu zineb. Cultura arăta ex
celent, fiind demnă de a ilustra 
orice tratat de legumicultura. 
Din cele 80 de autoare ale aces
tui tablou, 40 sînt tinere. Flori- 
ca Oieș, Erika Vig, Terezia Stei
ner, Eva Leif, Gerda Kilian, Hil
degard Kastner sînt cîteva nume. 
Pe cele 50 hectare plantate cu 
tomate și 10 hectare cu ardei, 
gogoșari s-au aplicat cîte 2 pra- 
șile mecanice și manuale, s-au 
executat palisatul și legatul. 
„Tot în această perioadă am a- 
plicat și o fertilizare suplimen
tară cu îngrășăminte chimice — 
ne declară șeful fermei, ingi
nerul Iosif Ruf. Peste câteva zi
le vom continua fertilizarea dar 
de data aceasta cu o soluție pre
parată din dezecțiunile păsări
lor, care s-a dovedit a fi foarte 
bună și bineînțeles, foarte ief
tină. Sîntem datori să între
prindem cît mai multe acțiuni 
pentru a oferi membrilor coope
ratori un sprijin substantial în 
atingerea și depășirea produc-

Ungaria 1-2

Partida a debutat în nota de 
dominare teritorială și tactică a 
echipei noastre, băieții arătând 
un alt fotbal decît cel practicat 
în urmă cu trei zile la Bucu
rești. Pasele s-au „legat", acțiu
nile au avut cursivitate, iar 
execuțiile tehnice au primit a- 
plauze binemeritate din partea 
celor aproximativ 50 000 de spec
tatori. Am trecut pe lingă mai 
multe ocazii de a lua, în sfîrșit, 
inițiativa, dar apărătorii buturi
lor adverse s-au împotrivit cu 
îndîrjire și folosind, ca și la 
București, contraatacul au des
chis scorul printr-o fază identică 
cu cea de la golul doi de dumi
nica trecută. Aceeași cursă a lui 
Szoke, scăpat de sub observația 
lui Deleanu, urmată de aceeași 
centrare și de două lovituri con
secutive spre poarta lui Rădu- 
canu, ultima, cea decisivă, ex
pediată de același Kocsis (min. 
27). A urmat apoi o ușoară pe
rioadă de acalmie și din nou 
„insistențele" noastre la poarta 
adversă au reînceput, cristali- 
zîndu-se prin golul înscris de 
Neagu în minutul 34.

După pauză „vîntul" și-a 
schimbat direcția, partida, teri
torial, aparținînd adversarilor, 
iar noi am inversat „rolurile" 
apărtndu-ne organizat și contra
atacând periculos. Și cînd toată 
„suflarea" aștepta prelungirile 
s-a produs lovitura de trăsnet — 
o pasă în adîncime printre mai 
multe picioare, o alta laterală lui 
Szoke, nemarcat, și acesta, din- 
tr-un unghi destul de dificil a 
șutat la „firul ierbii" pe lingă 
Răducanu, care a șters mingea, 
lipindu-se apoi de bara laterală 
și de plasă și... 2—1. Zarurile au 
fost aruncate ! Dar satisfacția cu 
care s-au îmbrățișat partenerii 
noștri, de întrecere după această 
victorie denotă pe lingă bucuria 
firească calificării și aceea de a 
fi învins, în sfîrșit (! !) un ad
versar tenace, cu nimic mai 
prejos.

Arn părăsit întrecerea ! Dar 
am părăsit-o cu fruntea sus !

S. UNGUREANU

Intîlnirea

lari fiecare, iar refuzul federației 
americane de a depune această 
sumă (refuz motivat de faptul 
că sus-numita federație nu dis
punea in acel moment de suma 
respectivă) a dus la refuzul iu
goslavilor de a organiza la Bel
grad o jumătate a meciului... 
Președintele F.I.D.E., dl. M. En- 
we, a trebuit să decidă prompt 
și definitiv o soluție acceptabilă 
pentru toată lumea, deoarece 
descalificarea lui Fischer (lua
tă la un moment dat în discuție) 
ar fi fost deplorabilă, datorită 
rezultatelor fenomenale ale aces
tuia din ultimii ani. Și președin
tele F.I.D.E. a decis : tot meciul 
va avea loc la Reykjavik (Is
landa) și va începe pe data de 
2 iulie a.c. !... Datorită faptului 
că au fost formulate prea târziu, 
au fost refuzate ofertele Austra
liei, Franței și R.F.G. de-a or
ganiza o jumătate sau chiar tot 
meciul... A fost trimisă o adre
să oficială ultimativă lui R. Fis
cher și Federației S. U. A., în 
care se arăta că, dacă marele 
maestru american va refuza să 
joace în capitala Islandei, în 
termenele și condițiile semnate 
anterior cu acordul F.I.D.E., el 
va fi totuși descalificat ! Fis
cher și Federația S.U.A. au ac
ceptat însă acest ultimatum și 
meciul, dacă nu va mai inter
veni nimic neprevăzut, va în
cepe pe 2 iulie în Marea sală a 
sporturilor din Reykjavik. Re
amintim că se vor juca 24 de 
partide (3 în fiecare săptămînă) 
și că la scorul de 12—12, Spasski 
își păstrează titlul de campion 
mondial.

FL. GHEORGHIU 

co

tiilor planificate". Ni se men
ționează, de asemenea, aportul 
deosebit pe care îl aduc tinere
le, printre fruntașele fermei nu- 
mărîndu-se, de pildă, și Barba
ra Cirimpei, Matilda Lustig, Ma
ria Kahner, Ana Schneider.

Vechi cunoștințe, legumiculto
rii din Iratoș nu-și dezmint nici 
anul acesta renumele cîștigat. 
Pe toate cele 75 hectare ale fer
mei legumicole, și în cele 2 hec
tare de sere solar, se prefigu
rează o abundentă de legume. 
Culturile sînt curate, viguroa
se, în toate parcelele. „Anul tre
cut am depășit producțiile la 
toate culturile — ne spune șe
ful de echipă Ștefan Roza, care 
e și secretarul comitetului 
munal U.T.C. Ne-am angajat, 
vorbesc în primul rînd desnre 
noi cei peste 40 de tineri din 
sectorul legumicol, ca și în acest 
an să depășim haremurile pla
nului de producție".

Pentru aceasta în fiecare zi se 
lucrează cu mult suflet, cu gri
jă pentru a face totul bine și la 
timp. Prașila, copilitul. stropi
tul, palisatul — sînt lucrări ți
nute la zi și apreciate de un spe
cialist, tovarășul inginer loan 
Pașca, directorul adjunct al în
treprinderii județene de produ
cere, valorificare și industriali
zare a legumelor și fructelor, 
drept exemplare. Aprecierile sînt 
identice pentru marea majori
tate a suprafețelor legumicole 
ale județului care măsoară în 
acest an peste 4 000 de hectare. 
Așadar, Aradul va oferi țării în 
această vară legume în cantități 
îndestulătoare și de calitate.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 3 JOI 18 MAI 1972

PAGINĂ
(Urmare din pag. I)

La chei este ancorată nava ofi
cială „Mihai Viteazul", vas flu
vial modern, construit la Olteni
ța și aflat in prima sa cursă. 
Oaspeții trec de pe mal pe navă.

Comenzi scurte, manevre pre
cise și vasul, de un alb imacu
lat. se desprinde lin de chei și 
înaintează pe luciul golfujui Or
șova. sau mai de grabă estuaru
lui Cerna, indreptîndu-se. escor
tat de patru vedete grănicerești, 
spre Cazane, monumentală și 
spectaculoasă străpungere de 
către fluviu a muntelui. într-o 
croazieră pe apele marelui lac 
de acumulare de la Porțile de 
Fier.

Modernul vas oficial, in al că
rui hol de onoare au fost grava
te chipurile lui Traian și De- 
cebal, ale lui Mircea, Ștefan și 
Mihai, trece succesiv printre ma
luri in coborire lină, printre 
coboriri de perete de piatră. 
Celebra „Tabulla Traiana", pia
tră inaugurală a drumului con
struit de rojnani prin trecătoarea 
Cazane cu aproape două milenii 
in urmă, se înfățișează ochiului 
în ipostaza ei originală, cu toate 
că astăzi ea se află cu aproxima
tiv 30 de metri mai sus de cit 
atunci cind constructorii antici 
inaugurau temerara lor operă.

Este ora 16,00. Nava ,,Mihai 
Viteazul" acostează la cheiul 
gării fluviale Orșova.

Garda militară prezintă ono
rul. Mii de cetățeni ai Orșovei, 
veniți să salute pe conducătorii 
de partid și de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei, ovaționează, 
aclamă cu însuflețire.

Cei doi conducători de partid 
și de stat, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz, persoanele ofi
ciale române și iugoslave co
boară de pe • vas.

Aici, la Orșova, ia sfîrșit isto
rica întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Țito, în cadrul căreia a fost 
inaugurat oficial monumentalul 
Sistem hidroenergetic și de na
vigație „Porțile de Fier“, au 
purtat* rodnice convorbiri, s-a 
zidit încă o cărămidă la baza 
relațiilor frățești, de nezdrun
cinat, româno-iugoslave.

Are loc ceremonia oficială.
Comandantul gărzii militare 

de onoare prezintă raportul. 
Sînt intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia și Republicii 
Socialiste România.

Răsună salve de artilerie.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Iosip Broz Tito trec în re
vistă garda de onoare.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Iugoslaviei 
își iau apoi un călduros rămas 
bun. Tovarășii Ceaușescu și Tito 
își string prietenește mîinile, 
se îmbrățișează.

Mulțimea aclamă cu putere, 
dînd din nou expresie senti
mentelor puternice de prietenie 
și stimă ce animă poporul 
nostru față de popoarele Iugo
slaviei socialiste, vecine și prie
tene. Se ovaționează puternic : 
’’9,eauȘescu_Tito“ — „Ceaușescu- 
Tito*. Un grup de copii oferă 
Ilon celor doi președinți, soții
lor lor, celorlalte persoane ofi
ciale române și iugoslave.

Salutați cu cordialitate și 
prietenie de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer și tova
rășa Elena Maurer, de celelalte 
persoane oficiale române to
varășul Iosip Broz Tito și’ tova
rășa Iovanka Broz, persoanele 
oficiale iugoslave care i-au în
soțit, părăsesc gara fluvială 
Orșova.

Coloana oficială de mașini 
străbate noua șosea de pe ma
lul românesc al Dunării și, 
traversînd coronamentul bara
jului de la Porțile de Fier, pe 
noua cale rutieră recent des
chisă, se îndreaptă spre R.S.F. 
Iugoslavia.

PLECAREA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

DIN DROBETA TURNU SEVERIN
Miercuri după-amiază, aero

portul municipiului Drobeta 
Turnu Severin a cunoscut din 
nou o mare afluență de oameni. 
Constructorii și montorii de la 
Porțile de Fier, care, timp de 
peste 2 800 de zile au încrustat 
în beton și oțel puternicul sistem 
hidroenergetic și de navigație 
de pe Dunăre, muncitori ai 
uzinei de vagoane și de la 
Șantierul naval, alți cetățeni ai 
celui mai vechi municipiu din 
România, care s-au bucurat de 
a avea în mijlocul lor pe se
cretarul general al partidului, 
au venit aici pentru a saluta 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
și tovarășa Elena Maurer, pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, care, timp de trei 
zile, s-au aflat pe meleagurile 
mehedințene și au participat la 
marile festivități prilejuite de 
aniversarea a 1850 de ani de a- 
testare documentară a munici
piului lor și de inaugurare ofi
cială a Sistemului hidroener
getic și de navigație Porțile de 
Fier.

Devenit un adevărat amfi
teatru uman, imensul platou de 
la poalele Munților Cernei e 
împodobit sărbătorește. Pe o 
arcadă încoronată cu ramuri de 
brad, se află un mare portret 
al conducătorului partidului și 
statului nostru, sub care stă 
scris : „Ceaușescu și poporul". 
Frumoase creații ale gospodi
nelor din ținutul mehedințean, 
macaturi, covoare și velințe 
oltenești, ce reunesc o multitu

într-unul din momentele vi
zitei tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Un salut emoționant adresat tovarășei Elena Ceaușescu.

dine de nuanțe de culori, for
mează la intrare o expoziție de 
artă populară de mare frumu
sețe. Pe pancarte sînt înscrise 
lozinci ce exprimă hotărîrea 
tuturor locuitorilor județului 
Mehedinți de a-și intensifica 
eforturile în muncă pentru a 
obține succese și mai mari în 
producție, de a-și spori contri
buția la înflorirea continuă a 
patriei.

Cei prezenți ovaționează în
delung „Ceaușescu și poporul", 
„Ceaușescu—P.C.R.".

Pentru a saluta pe conducă
torii partidului și statului erau 
prezenți tovarășii Traian Du- 
daș, prim-secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
P.C.R., președintele Consiliului 
popular județean. Ion Radu, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Drobeta Tprnu Seve
rin al P.C.R., primarul munici
piului, ihembri ai birourilor co
mitetelor județean și munici
pal de partid și ai comitetelor 
executive ale consiliilor popu
lare județean și municipal.

O companie* de onoare, alcă
tuită din militari, membri ai 
gărzilor patriotice și din deta
șamentele de pregătire a tine
retului pentru apărarea patriei, 
prezintă onorul comandantului 
suprem al forțelor noastre ar
mate, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Se intonează imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România, Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tova
rășul Ion Gheorghe Maurer, 
trec în revistă garda de onoa
re. Pionieri oferă flori condu

ROMÂNIA Șl IUGOSLAVIA
Dejun oferit

Nicolae

de tovarășul

Ceaușescu

și tovarășa Elena Ceaușescu

cătorilor de partid și de stat.
Este o atmosferă vibrantă, 

expresie a stimei profunde pe 
care poporul nostru o poartă 
secretarului general al partidu
lui, încrederii în Partidul Co
munist Român, cîrmuitor de 
nădejde al destinelor patriei.

Elicopterul se înalță în aer, 
pornind spre Craiova de unde 
călătoria spre București a con
tinuat la bordul unui avion. Pe 
aeroportul municipiului Craio
va. în întîmpinare au venit 
Constantin Băbălău, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al p.C.R. prim-se
cretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R., membrii Bi
roului Comitetului județean de 
partid, ai Comitetului Execu
tiv al Consiliului Popular ju
dețean.

★
Prezența conducerii partidu

lui și statului nostru, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
la festivitățile prilejuite de îm
plinirea a 1850 de ani de 
existență atestată documentar 
a municipiului Drobeta Turnu 
Severin, de împlinirea a 90 de 
ani de la fundarea Uzinei de 
vagoane, la istorica inaugurare 
a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, a 
constituit pentru cetățenii Me
hedinților, pentru întreaga 
țară, momente solemne, de 
înălțătoare vibrație patriotică.

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI 

MIRCEA IONESCU 
MARIN COANDA

(Urmare din pag. I) 

cietății socialiste. Ei au expri
mat încrederea, că acest măreț 
obiectiv — expresie elocventă a 
aplicării cu consecvență a prin
cipiilor deplinei egalități în 
drepturi, avantajului reciproc, 
stimei și înțelegerii mutuale — 
va stimula generațiile actuale și 
viitoare spre obținerea unor noi 
realizări creatoare, spre consoli
darea și adîncirea prieteniei și a 
colaborării multilaterale dintre 
popoarele român și iugoslaye.

Cele două centrale hidroelec
trice contribuie în mod substan
țial la dezvoltarea bazei energe
tice a economiilor naționale din 
România și Iugoslavia. în ace
lași timp, prin realizarea com
plexului de la Porțile de Fier, 
s-au înlăturat complet piedicile 
naturale, care, timp de secole, au 
format în acest sector un obsta
col în calea dezvoltării traficu
lui pe Dunăre. Prin aceasta s-au 
creai, totodată, condiții favorabi
le amplificării transporturilor 
fluviale, intensificării circulației 
turistice, schimbului de. valori 
materiale și spirituale dintre ță
rile dunărene, ceea ce va con
tribui la o mai bună înțelegere 
și promovare a colaborării în
tre ele, precum și pe plan mai 
larg.

Capacitatea științifică și teh
nico-organizatorică dovedită de 
specialiștii români și iugoslavi 
și experiența bogată acumulată 
în construirea sistemului Porți
lor de Fier vor servi, în conti
nuare. pentru punerea în valoare 
complexă a potențialului comun 
hidroenergetic și turistic al Du
nării.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, au purtat, în timpul 
întîlnirii, convorbiri, la care au 
participat:

Din partea română, tovarășii : 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Miniștri, Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Emil Drăgănescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții româ
ne în comisia mixtă româno-iu- 
goslavă de colaborare economi
că, Ștefan Andrei, secretar al 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, Corneliu 
Mănescu, membru al Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, ministrul afacerilor 
externe, Vasile Șancjru, ambasa
dorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Belgrad, Aurel Duma, 
membru al C.C. al P.C.R., șef

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit apoi un dejun in cinstea to
varășului Iosip Broz Tito și a 
tovarășei Iovanka Broz. La de
jun au luat parte tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, tovarășul 
Mialko Todorovici, celelalte 
persoane oficiale române și iu
goslave.

Dejunul s-a desfășurat într-o

iNTiLKIREA TOVARĂȘEI ELENĂ CEAUȘESCU 

CU EOW IOVANKA BROZ
în cursul dimineții de 

miercuri, tovarășa Elena 
Ceaușescu s-a întîlnit cu tova
rășa Iozanka Broz, la Kladovo, 
oraș iugoslav așezat pe malul 
Dunării în apropierea Sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier.

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu au venit tovarășele 
Elena Maurer, Silvia Șandru, 
soția ambasadorului român la 
Belgrad, precum și tovarășul 
Traian Dudaș, prim-secretar al 
Comitetului județean Mehe
dinți al P.C.R., împreună cu 
soția.

La Kladovo, unde au fost sa
lutate cu multă căldură de un 
mare număr de locuitori ai o- 
rașului, tovarășele Elena 
Ceaușescu și Iovanka Broz au 
vizitat gimnaziul „25 mai" din 
localitate.

în timpul vizitei, tovarășa 
fovanka Broz a fost însoțită de 
tovarășele Milika Todorovici, 
Razija Biedici. și Mara Njego
van, soția ambasadorului iugo
slaviei la București.

Cu prilejul vizitei, în cinstea

COMUNICAT COMUN
de secție la C. C. al P.C.R., 
Gheorghe Oprea, membru su
pleant al C. C. al P. C. R., 
consilier la C. C. al P. C. R., 
Gheorghe Colț, director ad
junct al Direcției I-a relații 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea iugoslavă, tovară
șii : Gemal Biedici, președin
tele Consiliului Executiv Fede
ral, Stane Dolanț, secretarul Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Mirko Tepavaț, secretar 
federal pentru afacerile exter
ne, Dușan Gligorievici membru 
al Consiliului Executiv Federal, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă româno-iugosla- 
vă de colaborare economică, 
Iso Njegovan. ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, 
Marko Vrhuneț, șeful de cabi
net al președintelui Republicii, 
Miloș Melovski, consilierul pre
ședintelui Republicii pentru pro
bleme de politică externă, Tiho- 
mir Kondev. director adjunct 
al Direcției pentru Europa Ră
săriteană din Secretariatul Fe
deral pentru afacerile externe, 
Murat Agovici, șef de secție în 
Secretariatul Federal pentru a- 
facerile externe.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie, 
cordialitate, stimă, deplină în
credere și înțelegere reciprocă.

Președinții s-au informat asu
pra realizărilor și perspective
lor dezvoltării celor două țări 
și au discutat despre posibili
tățile extinderii și diversifică
rii în continuare a colaborării 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Socialistă 
Federativă Iugoslavia, dintre 
Partidul Comunist Român și U- 
niunea Comuniștilor din Iugo
slavia. Ei au făcut, de aseme
nea, un schimb de păreri cu pri
vire la problemele actuale ale 
situației internaționale și ale 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Iosip Broz Tito 
au subliniat cu deosebită satis
facție că relațiile tradiționale 
de prietenie dintre România și 
Iugoslavia se dezvoltă și se lăr
gesc multilateral, pe baza res
pectării depline a principiilor 
independenței și suveranității 
naționale, integrității teritoriale, 
neamestecului în treburile in
terne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. Ei au a- 
preciat că promovarea neabătu
tă a acestor principii a confe
rit și conferă relațiilor dintre 
cele două țări o valoare și sem
nificație deosebite și au expri
mat dorința comună de a găsi 
noi posibilități și forme pentru 
continua extindere și adîncire 
a raporturilor bilaterale pe mul
tiple planuri'.

Cei doi președinți au subli
niat că în colaborarea dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, în perioada de la în- 
tîlnirea de la Timișoara din 
23—24 noiembrie 1971, s-a în
registrat un progres continuu în 
toate domeniile relațiilor reci
proce : politie, economic, tehni- 
co-șțjințific, cultural, în zona 
de frontieră.

Se înfăptuiesc cu succes a- 
cordurile și înțelegerile conve
nite anterior privind promova
rea colaborării. Volumul livră
rilor de mărfuri în 1971 a spo
rit cu aproape 50 la sută față 

atmosferă de. caldă prietenie. Cu 
acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Iosip 
Broz Tito au toastat pentru prie
tenia indestructibilă dintre cele 
dauă partide și țări, pentru con
tinua întărire a -legăturilor fră
țești dintre poporul român și 
popoarele Iugoslaviei, pentru 
colaborare și pace în întreaga 
lume.

tovarășelor Elena Ceaușescu și 
Io zanka Broz, elevi din Klado
vo și din localitatea apropiată 
Negotin au prezentat un pro
gram artistic la care și-au dat 
concursul și un grup de elevi 
din Drobeta Turnu Severin.

Cîntecele și dansurile, pline 
de voioșie, interpretate de tine
rii artiști iugoslavi și români 
au fost aplaudate îndelung. 
După terminarea spectacolului, 
tovarășele Elena Ceaușescu și 
Iovanka Broz s-au fotografiat 
împreună cu copiii, i-au felici
tat pentru frumoasa interpre
tare a programului.

în continuare, a fost vizitată 
expoziția de pictură și sculp
tură deschisă în holul școlii. 
Sînt prezentate aici numeroase 
lucrări aparținînd unor artiști 
plastici iugoslavi, inspirate din 
munca constructorilor Sistemu
lui hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier.

La plecarea din Kladovo, lo
cuitorii orașului au salutat din 
nou cu multă prietenie pe to
varășele Elena Ceaușescu și lo- 
vanka Broz.

de realizările din 1970, iar pro
tocolul comercial pe anul 1972 
prevede în continuare o crește- 

. re importantă. Are o însemnă
tate deosebită faptul că ponde
rea operațiunilor comerciale re
zultate din cooperare crește de 
la 10 la isută în 1971, la 20 la su
tă în acest an.

Părțile au convenit ca orga
nele competente ale celor două 
țări să elaboreze noi propuneri 
concrete pentru promovarea în 
continuare a cooperării econo
mice. Deschiderea noului punct 
de frontieră rutier pe coro
namentul barajului de la Por
țile de Fier va favoriza 
substanțial colaborarea în zona 
de frontieră și, în același 
timp, dezvoltarea turismului in
ternațional.

Președinții 'Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito au subliniat 
că relațiile fructuoase de bună 
vecinătate reprezintă una din 
premisele colaborării multilate
rale între state, ale progresului 
și păcii. Ei au exprimat' și cu 
acest prilej hotărîrea țărilor lor 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie și colabora
re cu toți vecinii. Președinții 
și-au reafirmat convingerea că 
promovarea relațiilor dintre ță
rile vecine — pe plan econo
mic, al schimbului de bunuri 
culturale, al cuceririlor științei 
și tehnicii, al dezvoltării colabo
rării politice și în alte domenii
— corespunde intereselor lor ac
tuale și de viitor și constituie, 
totodată, o contribuție concretă 
lă colaborarea regională și în 
lume.

Cei doi președinți au reafir
mat hotărîrea Republicii Socia
liste România și a Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia 
de a dezvolta în continuare re
lațiile de prietenie cu toate ță
rile socialiste, cu celelalte sta
te ale lumii, indiferent de orîn- 
duirea lor socială și politică, pe 
baza principiilor cunoscute.
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și președintele Iosip Broz Tito 
au subliniat importanța tran
sformărilor profunde, sociale, 
politice și economice în lumea 
contemporană, în care se afirmă 
tot mai mult forțele socialismu
lui, progresului și păcii. Ei au 
constatat, totodată, că, în ciuda 
tendințelor de dezvoltare pozi
tivă și a afirmării politice de 
înțelegere pe calea tratativelor 
în unele regiuni ale lumii mai 
continuă politica de forță, de 
dominație care amenință inde
pendența, libertatea și securi
tatea popoarelor și țărilor lumii. 
Pornind de la aceasta, ei au re
levat necesitatea imperioasă a 
participării active a tuturor sta
telor — mari, mijlocii și mici
— la rezolvarea problemelor 
stringente care preocupă în pre
zent omenirea.

Cele două părți au condamnat 
cu hotărîre noile acte de răz
boi ale S.U.A. împotriva R.D.V., 
a întregului popor vietnamez, 
considerîndu-4e deosebit de pri
mejdioase pentru pacea și 
securitatea lumii. Ele au reafir
mat deplina solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez 
pentru apărarea libertății, inde
pendenței, suveranității națio
nale și a dreptului de a decide 
singur asupra destinelor sale. 
România și Iugoslavia se pro-

ÎNTILNIREA DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 

LA SEDIUL COMITE
TULUI JUDEȚEAN

! MEHEDINȚI AL P.C.R.
Bogatul program de miercuri 

al secretarului general al parti
dului la Drobeta Turnu Severin 
și Porțile de Fier â debutat 
printr-o întîlnire de lucru cu 
activul Comitetului județean 
de partid.

Analizîndu-se, într-un scurt 
tur de orizont, unele acțiuni 
finalizate, precum și unele ini
țiative de perspectivă ale edi
lilor municipiului, ale organe
lor județene de partid, secre
tarul general al partidului a a- 
dresat critici pentru modul 
nejust în care .sînt folosite a- 
numite spații construite și edi
ficii și a recomandat ca, a- 
tunci cînd se atribuie o aseme
nea funcționalitate unei clădiri, 
să se ia cu rigurozitate în con
siderație acele scopuri cărora 
clădirea, edificiul le poate servi 
în mod optim. De asemenea, 
să cîntărească cu toată răs
punderea deciziile privind * de
gajarea unora din clădirile 
existente, să se apeleze, prio
ritar, la criteriul economic, șă 
nu se facă sub nici un motiv 
investiții de dragul investițiilor, 
pornite din tendințe spre spec
taculos.

în drum de la Drobeta Turnu 
Severin spre Porțile de Fier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
persoanele care-1 însoțesc fac 
un scurt popas pe cornișa Du
nării. De-a lungul fluviului se 
arată privirii o întinsă fîșie 
plană care în prezent nu se bu
cură de o bună valorificare. 
Secretarul general al partidului 
sugerează forurilor locale să 
studieze posibilitatea extinde
rii, în această zonă, a Șantieru
lui naval pentru sporirea ca
pacităților sale de producție

nunță cu fermitate pentru ince-? 
tarea neintirziată a tuturor ac
țiunilor agresive îndreptate îm
potriva R.D. Vietnam, pentru 
reluarea tratativelor de la Paris 
in vederea găsirii unei soluții 
pașnice, pentru retragerea totală 
a trupelor S.U.A. din întreaga 
Indochină.

Apreciind cu îngrijorară că 
perpetuarea crizei in Orientul 
Apropiat ar putea să aibă conse
cințe imprevizibile pentru situa
ția din această regiune, precum 
și din bazinul Mediteranei și 
Balcani, cei doi președinți au 
considerat că este necesară o 
angajare mai amplă pentru gă
sirea unei soluții politice, pe 
baza aplicării grabnice a rezolu
ției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967, ceea ce presupu
ne retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, 
asigurarea integrității și suvera
nității fiecărui stat din această 
zonă, rezolvarea problemei pa
lestiniene potrivit intereselor le
gitime și aspirațiilor naționale 
ale poporului palestinian.

Manifestind satisfacție pentru 
evoluția pozitivă a situației din 
Europa, președinții și-au expri
mat convingerea că ratificările 
tratatelor dintre U.R.S.S. și 
R. F. a Germaniei și dintre R.P. 
Polonă și R. F. a Germaniei ar 
putea da un nou impuls în pro
movarea relațiilor de cooperare 
pașnică între țările europene.

Cei doi președinți consideră că 
in prezent sint create condiții 
favorabile pentru pregătirea în 
cadru multilateral a conferinței 
general-europene pentru securi
tate și cooperare, care ar trebui 
să aibă loc în viitorul apropiat, 
pe baza participării egale în 
drepturi a tuturor statelor eu
ropene, a S.U.A. și Canadei.

Cele două părți au subliniat 
că pacea și securitatea în Europa 
sint indivizibile și că în trăinicia 
și stabilitatea acestora sînt inte
resate toate popoarele. România 
și Iugoslavia au adus o contri
buție importantă la aceste pro
cese pozitive din Europa și de
pun eforturi pentru stabilirea u- 
nor relații de prietenie, bună 
vecinătate și cooperare multila
terală în Balcani, pentru trans
formarea acestei regiuni într-o 
zonă a păcii și colaborării liberă 
de arme nucleare.

Cei doi președinți au subliniat 
și cu acest prilej importanța și 
rolul forțelor progresiste, al po
poarelor tuturor continentelor în 
lupta pentru independența na
țională și egalitatea în drepturi 
în relații internaționale, pentru 
reducerea decalajelor economice 
între țările industrializate și sta
tele în curs de dezvoltare, îm
potriva imperialismului, colonia
lismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și discrimi
nare rasială și a oricăror forme 
de exploatare. Ei au relevat ne
cesitatea depunerii unor efor
turi susținute din partea tuturor 
popoarelor și forțelor progresis
te pentru soluționarea probleme
lor internaționale actuale, pen
tru apărarea securității interna
ționale, pentru pace și progres 
in lume. 

și, totodată, să se pună bazele 
unei întreprinderi producătoare 
de materiale de construcție^ pre
fabricate care să folosească atît 
materia primă existentă în; 
zonă, cit și bogata bază mate
rială de producție creată aici, 
pe durata construirii Sistemu
lui energetic și de navigație 
Porțile de Fier.

Zona Porților de Fier, prin 
marea lucrare de artă care este 
barajul, prin lacul de acumu
lare cu numeroase intrînduri’ 
tentaculare pe firul fostelor văi, 
prin sursele de ape minerale 
curative, prin bogatul fond 
faunistic și floristic, ca și prin; 
frumusețile deosebite ale peisa
jului natural și microclimatul 
cu influențe mediteraneene, tin
de să devină un important cem- 
tru de atracție turistică. Toc
mai ținînd seama de aceste con-.. 
siderente, la care se adaugă 
baza materială de producție 
deja existentă, și cu posibilități . 
de extindere, secretarul general- 
al partidului recomandă să se. 
întocmească un studii! complex- 
de producție și turistic, apt să 
conducă la concretizări practice 
de mare eficiență economică și 
socială.

Se vizitează apoi interiorul 
corpurilor construite ale hidro
centralei.

Apreciindu-se concepția con
strucției, se constată că spațiul 
putea avea o mai bună valori--, 
ficare. S-a recomandat ca la 
construcțiile similare să fie maț 
gotspodărește chibzuite spațiile, 
precum, și materialele, în așa 
fel îneît tot ceea- ce se con-.' 
s truiește să dobîndească o ma
ximă funcționalitate cu chel
tuieli minime.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, Nicolae" 
Ceaușescu, și președintele Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia,' 
Iosip Broz Tito, au dat o înaltă 
apreciere rezultatelor obținute în 
colaborarea dintre cele două- 
partide. Ei au exprimat dorința 
P.C.R. și U.C.I. de a dezvolta, în- 
spiritul prieteniei și respectului 
reciproc, schimbul multilateral 
de păreri și experiență privind 
construcția socialistă și de a ex
tinde continuu colaborarea dintre 
P.C.R. și U.C.I. în acest scop, 
vor fi intensificate schimburile 
reciproce de vizite și întâlnirile - 
între conducătorii celor două 
partide și ai organizațiilor so- 
cial-politice și de masă.

Secretarul general al P.C.R^ 
și președintele U.C.I. au subli
niat necesitatea dezvoltării înr 
continuare a colaborării între- 
toate * partidele comuniste și 
muncitorești pe baza marxism- 
leninismului, a respectării con
secvente a principiilor indepen-- 
denței, egalității în drepturi, 
încrederii reciproce, neameste
cului în. treburile interne și a 
dreptului, fiecărui partid de a-și 
elabora linia sa politică în con- , 
formitate cu condițiile din pro
pria țară. Ei și-au reafirmat 
convingerea că numai pe aceas- ' 
tă bază se pot realiza o colabo-" 
rare rodnică multilaterală și u-... 
nitatea partidelor comuniste și-, 
muncitorești egale în drepturi,“ 
care reprezintă o condiție a con
solidării socialismului ca proces 
mondial.

. Președinții Nicolae Ceaușescu^ 
și Iosip Broz Tito au constatat-' 
identitatea sau marea apropie
re a punctelor de vedere ale.' 
celor două partide și țări pri-» 
vind problemele relațiilor și co- . 
laborării dintre partidele comu-* 
niște și muncitorești si cele mai‘ 
importante probleme internațio-* 
nale actuale. Ei au subliniat că 
evoluția situației pe plan mon-. 
dial confirmă justețea aprecie
rilor și pozițiilor Partidului Co- - 
munist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, ale 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, cuprinse în Comuni
catul Comun dat publicității cu 
prilejul întîlnirii din noiembrie 
1971 de la Timișoara, și au rea
firmat importanta contactelor și 
schimburilor de vederi pentru 
dezvoltarea continuă a raportu
rilor de prietenie și colaborare 
multilaterală între România și .. 
Iugoslavia.

Tovarășul Iosip Broz Tito, ” 
președintele Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia, preșe- ’ 
dintele Uniunii Comuniștilor J 
din Iugoslavia, împreună cu to
varășa Iovanka Broz. a invitată 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele - 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. să facă o vizită de 
prietenie în Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia. Invi
tația a fost acceptată cu plă
cere, urmînd ca data vizitei să 
se stabilească ulterior.

Drobeta Turnu Severin — Kla
dovo 17 mai 1972.



„SCÎNTEIA TINERETULUI" pag. 4 JOI 18 MAI 1972

NIMENI NA ȘTIUT
c/

54 CITEASCĂ ÎNAINTE
DEA ÎNVĂȚA ALFABETUL!

Despre ucenicii la locul de 
muncă, această categorie dis
tinctă de tineri, cu un „statut" 
al său bine delimitat, cel puțin 
prin recunoașterea cerințelor ei 
specifice, dacă nu întotdeauna 
și prin încercarea de rezolvare 
a lor — s-a scris desigur destul 
de mult tocmai datorită locu
lui aparte pe care aceștia îl o- 
cupă în procesul de producție. 
Eforturile depuse în ultima vre
me pentru asigurarea condițiilor 
necesare învățării unei meserii 
s-au soldat de cele mai multe 
ori ou rezultatele așteptate, ceea 
ce nu înseamnă, desigur, că nu 
a mai rămas nimic de făcut. în
deosebi în ceea ce privește re
lațiile acestor tineri cu organi
zația lor U.T.C. și, mal ales, ale 
organizațiilor cu ei se pare că 
lucrurile sînt încă departe de 
a da satisfacții depline deoarece 
în multe locuri ucenicii la locul 
de muncă nici n-au intrat de 
fapt în atenția organizațiilor din 
întreprinderile respective sau, 
dacă totuși s-a făcut ceva acest 
„ceva" nu este încă decît un 
timid început. O anchetă între
prinsă de curînd în cîteva în
treprinderi din județul Sibiu 
întreprinderi în care ucenicii la 
locul de muncă sînt, ca și nu
mărul total al salariaților, în 
majoritate fete, ne-a convins a- 
tît de existența unor eforturi 
bine intenționate, cît și de per
sistența unor stări de lucruri 
care se cer înlăturate.

La Uzinele textile Cisnădie și 
la „Firul roșu" Tălmaciu, de 
exemplu, după o perioadă de a- 
proximativ 2—3 luni, în care se 
presupune că „acomodarea", 
„inițierea" și ..formarea" sînt în
tru totul încheiate, ucenicii trec 
să muncească la mașini pe pos
turi de muncitori calificați, rea- 
lizînd sarcini de plan care nu se 
deosebesc de ale acestora. în
vățarea meseriei devine astfel 
sinonimă cu însușirea unor - de
prinderi mecanice pentru care 
nu e nevoie deeît de o anumită 
îndemânare și rapiditate în o- 
perații. Dacă lucrul acesta e 
mult sau puțin nu putem încă 
afirma cu certitudine. Socotind 
după părerea tovarășului Nicolae 
Izdrailă, șef de secție la Uzinele 
textile Cisnădie, s-ar părea că 
e, în orice caz, suficient : „Uce
nicele sînt interesate să învețe 
meserie. Doresc să devină mun
citoare bune și sînt sigur că 
dintre ucenicele mele de acum, 
cea mai mare parte se vor des
curca foarte bine cînd vor lucra 
în secții ca muncitoare".

Tocmai dorința aceasta, fără 
îndoială reală, egală uneori cu 
pasiunea, nu este însă susținută 
întotdeauna de un interes egal 
și din partea factorilor răspun
zători. Așa de exemplu, caietele 
de practică, pe care altfel știe 
toată lumea că trebuie să le aibă 
fiecare ucenic, sînt de cele mai 
multe ori inexistente, ceea ce 
face nu o dată imposibilă și a- 
precierea calității practicii efec
tuate. In schimb, însă, situații 
ca cea pe care o semnala tînăra 
Cornelia Minții și la „Firul 
roșu" — Tălmaciu, pot fi destul 
de des întîlnite : „Pînă acum, și 
a trecut un an și trei luni de 
atunci, n-am făcut nici o oră de 
teorie. Nu ne-a spus nimeni ni
mic. Am fost repartizate la ma
șini și am învățat să legăm fi
rele ori să facem alte operații. 
Eu am întrebat o dată pe ajuto
rul de maistru din ce-i formată 
mașina la care lucram, 
răspuns că-i formată din 
fier și rugină".

Așadar, față de dorința 
siunea viitoarelor 
rămânerea numai la latura prac
tică, fără completarea necesară 
cu cunoștințele 1 teoretice, se 
pare că este totuși mult prea 
puțin. E drept că, tot aici, eco
nomista Regina Sander ne argu
menta cu regulamentul în mînă 
că orele de teorie se fac la în
ceputul perioadei anului II și că 
sînt prevăzute 120 de ore în a- 
cest scop, dar cum au trecut 
deja mai multe luni pînă acum, 
trebuie să ne întrebăm și noi în 
ce lună a anului începe anul doi 
de ucenicie. Cu atît mai mult, 
cu cît nimeni nu credem că ar 
putea învăța să scrie și să ci
tească înai.nte de a învăța alfa
betul, iar dacă aici s-a întîm
plat și altfel, cele 120 de ore 
n-ar mai trebui programate de
loc, din moment ce ucenicul lu

Mi-a 
lemn,

. Și pa- 
textiliste,

„DOUA GENERAȚII"

Ucenicul Mirea Aurel și strungarul Constantin Andrei, de la
Uzina „7 Noiembrie" Craiova, împărtășindu-și... din tainele 

meseriei

crează deja, și poate lucra bine, 
fără să cunoască o iotă din 
ABC-ul meseriei.

S-ar mai putea vorbi aici de 
îrucă multe alte aspecte, între a- 
cestea chiar și de amănuntul că, 
pe baza acelorași instrucțiuni, 
care „nu interzic", ci doar „re
comandă" să nu fie utilizați uce
nicii sub 18 ani în schimburile 
de noapte cazurile de acest fel 
au început de acum să fie nu 
accidente regretabile, ci situa
ții frecvente, față de care con
ducerile întreprinderilor nu mai 
adoptă nici măcar o atitudine 
de protest formai.

Ceea ce este, însă, cel puțin 
tot atît de regretabil este faptul 
că întîlnim aceeași atitudine 

Organizația

la locul de muncă

la organizațiile U.T.C., care ar 
trebui, în mod firesc, să lupte 
pentru interesele ucenicilor, să 
abordeze cu curaj rezolvarea 
problemelor lor. Ce-i drept, nici 
de data aceasta nu se poate 
spune că nu s-a făcut nimic. 
Insă, în realitate, puținele preo
cupări pentru perfecționarea 
pregătirii profesionale s-au li
mitat la cîteva concursuri care 
nu au antrenat decît în mică 
măsură tinerele fete pentru că 
n-au izbutit să le cucerească. 
De asemenea, problemele lor 
specifice, din care unele.au fost 
doar enunțate mai sus, n-au gă
sit încă un ecou favorabil în 
organizația U.T.C. „Tinerele nu 
vorbesc la adunări. Nu participă 
la acțiunile organizate. Prea 
puține sînt cele care cer ajuto
rul organizației pentru proble
mele lor, spunea secretarul 
U.T.C. al secției filatură. Ale
xandru Mureșanu. Noi însă 
ne-am străduit. Am făcut tot 
posibilul pentru integrarea în 
organizație a tinerilor ucenici. 
Ce anume înseamnă acest „tot 
posibilul" se poate vedea și din
tr-o singură întâmplare. Șase 
ucenice, cărora ne-am adresat 
la întîmplare, venite de un an și 
trei luni în întreprindere, n-au 
fost întrebate de nimeni nimic, 
nu le-a chemat nimeni nicăieri, 
n-au luat parte, „în afară de 
murucă patriotică și cîteva ba
luri" la nici o altă activitate. 
,,Am crezut că lucrurile sînt în 
ordine", s-a scuzat atunci secre
tarul. Și, bineînțeles, tot crezînd 
mereu ba una ba alta, sau înre- 
gistrînd numai după ureche fap
tele, s-a ajuns pînă la urmă la 
scuze în loc de rezultate con
crete.

O preocupare mai atentă pen
tru nevoile reale ale ucenicilor 
am întîlnit la întreprinderea ,,13 
Decembrie". Aici, constituită în 
două organizații U.T.C., pe ani 
de studiu,v viața ucenicilor este 
în atenția organizației. Există o 
preocupare atentă atît în ceea 
ce privește învățarea meseriei, 
cît și în conceperea Acțiunilor 
politico-ideologice, culturale și 
moral-cetățenești specifice vîr
stei lor. Dar pornind de la dorin
ța exagerată de a-i educa, de a-i 
feri de eventualele influențe ne
gative, ucenicii de aici au fost 
oarecum separați de muncitorii 
întreprinderii, în care de alt
minteri peste 50 la sută sînt 
tineri. Iar această stare de lu
cruri nu este deloc o eroare, oî 
dimpotrivă o atitudine conștient 
cultivată și teoretizată chiar : 
„pauza lor de masă este în așa 
fel aranjată, încît să nu coincidă 
cu pauza de masă a muncitori
lor pentru a fiu suferi influențe 
negative", după cum spunea 
Liviu Cornea, instructorul șef. 
Ne întrebăm atunci pentru ce 
colectiv de muncă sînt pregătiți 
acești tineri ? Cum se vor aco
moda ei cu tovarășii de muncă 
la sfârșitul celor doi ani, dacă 
acum nici nu-i cunosc ?

Secretara Comitetului 
nesc U.T.C. Cisnădie, 
Ciubotaru, se plîngea că 
xistă un ,.statut" al ucenicilor, 
care să reglementeze proble-

orășe- 
Silvia
nu e-
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mele legate de munca cu el, 
care să stăvilească hotărîrile 
subiective ale organelor și per
soanelor răspunzătoare de ei. 
Și într-adevăr, după cum am 
văzut, mai sînt încă unele pro
bleme rămase nerezolvate în 
raporturile ucenic-întreprindere, 
dar mai sînt încă multe altele 
foarte exact precizate în regula
mente, iar organizațiile U.T.C. 
au datoria să vegheze mai întîi 
la aplicarea corectă și integrală 
a acestora. Așa de exemplu, le
gile acordă ucenicilor o serie de 
înlesniri, dar din păcate ele nu 
sînt respectate ori sînt uneori 
de-a dreptul „uitate". Astfel, 
dacă la Uzinele din Mîrșa uce
nicul bolnav e pontat și i se plă
tește indemnizația întreagă, la 
„7 Noiembrie“-Sibiu nu se a- 
cordă nici un fel de ajutor de 
boală iar la Uzinele textile Cis- 
nădie se acordă un ajutor în 
cuantum de 85 la sută din va
loarea indemnizației lunare. Trei 
întreprinderi, trei forme de in
terpretare a aceleiași legi. Se 
pare că totuși într-o privință au 
hotărît la fel : nici una nu asi
gură ucenicilor medicamente 
gratuite, așa cum prevede ordi
nul Ministerului Sănătății 
826/1966 și Decretul 246/1958.

Toate acestea ar trebui 
preocupe organizațiile 
pentru a contribui direct la so
luționarea lor, dar, deocamdată, 
intervenția organizației nu se 
face îndeajuns simțită pretutin
deni. într-o serie de acțiuni or
ganizațiile au făcut dovada e- 
ficienței formelor și mijloacelor 
specifice de intervenție, care 
folosite cu tact și talent au con
stituit un frumos succes al ac
tivității de organizație, dar in
teresul pentru problemele de 
viață și de muncă ale ucenici
lor nu a rămas consecvent în 
atenția lor. Se impune pentru 
viitor o mai mare preocupare, 
o mai grabnică intervenție în a- 
ceastă direcție a colectivului în 
care ucenicii își pot desăvîrși 
educația profesională și politică, 
se pot forma ca oameni multila
teral pregătiți. Acest colectiv 
trebuie să fie, pe drept cuvînt, 
organizația U.T.C.

să
U.T.C.

AURELIA MUNTEANU

Prezenta elevului în revista școlara

Dorian, din 
„Tehnium" :

partea 
Pe mi
mă in- 
revistele

Discuțiile din care reprodu
cem cele ce urmează au avut 
loc la masa rotundă finală 
a juriului concursului organizată 
de secția de școli a C.C. al 
U.T.C., sub conducerea tovară
șei Silvia Ilie, secretar al C.C. al 
U.T.C. Asigurând concursului un 
caracter de lucru, iată că se va
lorifică pe plan practic aotivita- 
tea unui juriu care a citit 278 
de reviste, a discutat despre ele 
în cîteva rînduri, le-a alcătuit 
fișe individuale de apreciere și, 
implicit, de îndrumare.

Dorel 
revistei „----------  .
ne, în primul rînd, 
teresează cum ajung 
la elevi, în ce măsură îi inte
resează. Ar fi necesar, din a- 
cest punct de vedere, un sondaj 
de lectură făcut de către cîteva 
colective în mai multe localități. 
Fără a testa sute de elevi pri
vitor la revistele lor, noi nu 
știm dacă conținutul pe care-1 
au sau îl propunem este cel pe 
care elevul îl dorește, încît să 
citească revista școlii. Sigur, nu 
vom abdica de la ideea de a 
face o revistă așa cum o cer cri
teriile activității de educație în 
școală, dar să fie găsită forma 
cea mai bună, care să ne asigu
re că ceea ce scrie revista a- 
junge la elevi. Noi vrem ca re
vistele să contribuie la crearea 
climatului educațional, să dez
volte curajul opiniei, să fie o 
formă de afirmare a personali
tății, să pledeze pentru exi
gență, pentru spirit critic, să le 
dezvolte sensibilitatea pentru 
fenomene care le sînt mai puțin 
cunoscute, să-i determine să-și 
comunice opiniile curajos. Sînt 
așa revistele ? Am citit maj 
multe dintre ele și vreau să 
spun că eu nu i-aș lăsa pe elevi 
să publice articole de serviciu, 
care mimează tonul presei, cu 
ticurile verbale ale maturilor, 
mai ales cînd este vorba de tra
tarea faptului social-politic. Cu 
totul altceva este dacă revista 
publică articole conținând un 
fond de argumente, de fapte 
care țin direct de școala respec
tivă, de elevi. In sensul acesta 
trebuie îndrumați, încît revista 
să atingă un pronunțat accent 
de concretizare și argumentare 
proprie ele/ului, vîrstei sale.

Am putea propune Uniunii 
ziariștilor să solicite un număr 
de ziariști care să îndrume co
lectivele de redacție din școli, 
începutul se poate face aici, în 
București.

Niculae Stoian, redactor șef 
al revistei „Viața studențeas
că" : Nu mă gîndesc la re
vista școlară doar ca o posibi
litate de afirmare a talentelor 
publicistice, deși și acesta este 
un obiectiv de neignorat. Eu o 
consider ceva mai mult — ca 
un cadru de activitate pentru 
organizația U.T.C. Asta nu în
seamnă că revista trebuie să 
conțină de la A la Z articole 
moralizatoare. Important este ca 
revista șă reflecte multilateral 
personalitatea elevului, nimic 
din ceea ce îl interesează pe e- 
lev să nu-i fie străin, chiar 
dacă ponderile vor fi mai mari 
pentru literatură ori pentru ști
ință și tehnică. Dar eu văd re
vista mai ades ca o școală a mi

In laboratorul de chimie al Liceului „Decebal* din Deva

DEMARAJ VIGUROS
(Urmare din pag. I)

tovarășul ing. Mihai Băcanu. 
Dacă ar fi existat interes, to
tul n-ar fi durat mai mult de 
6, maxim 10 ore. Iar ca utilaj 
este suficient un autocran, aflat 
de altfel în dotarea instalato
rului.

Lămuriți asupra acestui as
pect, împreună cu tovarășul Ion 
Hanu, președintele Consiliului 
tineret muncitoresc al Comite
tului județfean Dobrogea al 
U.T.C., care ne însoțea în docu
mentare, cerem relații în legă
tură cu situația creată tovară
șului Aurelian Gheorghiță, ingi
ner șef adjunct al ~ 
instalații.

— Dacă ar fi fost 
ni se spune — de 
bifat obligația ce

Grupului 3
după noi — 
mult am fi 

,___ ne revenea.
Numai că pentru aceasta aveam 
nevoie de aprobarea întreprin
derii regionale de rețele elec
trice. Și cum nu o posedăm, ce 
putem face. îmi permit. în con
secință, să vă rog să intervină 
Comitetul județean U.T.C. pen
tru a ne ajuta.

Deci, după afirmațiile inter
locutorului nostru, în situația 
asupra căreia ne-am oprit a- 
tenția „Cuiul lui Pepelea" l-ar 
constitui o aprobare...

— Cu totul inexact — preci-

• însemnări de la o masă rotundă 
a juriului concursului revistelor școlare

litantismului politic, să-i ofere 
elevului posibilitatea să-și exer
seze gîndirea politică, să ia ati
tudine, dar nu prin articole de 
fond. Vom ajunge la o revistă- 
laborator al formării personali
tății elevului numai dacă aceas
ta va facilita dezbaterea, va 
stimula formularea opiniilor 
proprii. Citind revistele, am ob
servat însă un prea pronunțat 
paternalism al profesorilor. E- 
levii semnează, dar de multe ori 
tonul este al profesorilor. Exce
sul de îndrumare — și nu îndru-

PREMIUL I — Dintre sute 
de catarge — revista Liceu
lui „Ion Minulescu" din Sla
tina; PREMIUL II — „Lică
riri" — revista Liceului „N. 
Bălcescu" din Craiova ; — 
„Țara visurilor noastre — 
revista Liceului „E. Gojdu" 
din Oradea ; PREMIUL III
— „Freamăt" — revista Li
ceului nr. 3 ~
— „Rădăcini"
ceului nr. 1 Sf. Gheorghe din 
Covasna — revistă în limba 
maghiară ; — „Hermes" —
revista Grupului școlar co
mercial Bacău ; PREMIUL 
SPECIAL pentru cea mai 
bună revistă cu profil lite
rar : — „Zorile" — revista ’ 
Liceului „Al. Odobescu" din 
Pitești; PREMIUL SPECIAL 
pentru cea mai bună revistă 
cu profil științific : — „As- 
tronautica" — revista Liceu
lui nr. 2 Tîrgoviște.

PREMIUL SPECIAL pen
tru revista cu cea mai izbu
tită reflectare a preocupări
lor profesionale :

— „Magazinul nostru" — 
revista Grupului școlar Co
mercial lași.

PREMIUL SPECIAL pen-

Baia Mare ;
— revista Li- 

mare firească, oare este absolut 
necesară — estompează tonul 
degajat, deschis, destins, direct. 
Aș preciza că în loc să-1 îndru
măm pe elev să facă compilații 
ale unor articole de presă, 
— pe care elevii le pot 
citi direct la sursă, cu mai 
mult cîștig. — să-1 determi
năm să scrie despre co
legi, despre școală. Dacă aerisim 
revista de articole de prisos, ea 
poate rămîne un florilegiu al 
celor mai promițătoare talente, 
nu numai literare ci și științi
fice, tehnice, reprezentative pen
tru o anumită școală. Deficitar 
mi se pare mai ales capitolul 
„viața de organizație". Am ob
servat, aici, tendința unei tratări, 
ca să-i spun așa, profesioniste, 
după modelul presei. Se publică 
prea multe articole de protocol, 
neapărat semnate de secretarul 
U.T.C. De ce. cînd revista ar 
putea realiza tocmai ce nu poa
te realiza întotdeauna presa : să 
intre în intimitatea vieții de or
ganizație a școlii, a clasei, s-o 
dezbată cu uteciștii? Trebuie re-

inginer Alexan-zează tovarășul . , _____
dru Tunschi, directorul I.R.E.B. 
Nu s-a întîmplat încă niciodată 
să nu soluționăm astfel de so
licitări. Cînd ne sînt adresate, 
bineînțeles. După cîte știu însă 
tovarășului ing. Memet Sucuri, 
care coordonează activitatea re
țelei în zona Năvodari, nimeni 
nu i-a cerut o astfel de apro
bare.

Cu alte cuvinte, de astă dată 
fără nici un fel de dubii putem 
conchide : ritmul viguros impus 
de constructor la edificarea o- 
biectivului de investiții a fost 
și este frînat. așa cum pe bună 
dreptate releva șeful șantierului, 
de instalator. Acesta caută să 
scape de răspundere, pasînd-o 
cu o dezinvoltură demnă de o 
cauză mai bună, întreprinderii 
de rețele electrice. Ne găsim 
așadar în fața unei încercări 
flagrante de escamotare a ade
vărului, de a scăpa cu fata cu
rată dintr-o împrejurare pe care 
singur ai provocat-o. Cît despre 
sprijinul cerut Comitetului ju
dețean Dobrogea al U.T.C. ce să 
mai spunem... în virtutea unei 
logici de neînțeles tovarășul 
Aurelian Gheorghiță așteaptă 
ca altcineva să-i rezolve obliga
țiile asumate atunci cînd a sem

glementată și problema periodi
cității apariției : să apară tri
mestrial, de pildă. Se va crea, 
astfel, un reflex de lucru, o con
tinuitate, permițîndu-se o pe
rioadă de gestație. Pentru pro
blemele curente ale vieții de 
școală, de organizație se poate 
practica ziaristica pe foaie vo
lantă, care să apară la gazeta 
școlii, să fie difuzată în clase ; 
așa vom promova o publicistică 
pe fapt concret, ofensivă, cu 
ecou.

Dana Vianu, elevă, Școala ge-

PREMIILE
tra continuitate și tradiție 
în activitatea revuistică : — 
„Vlăstarul" — revista Liceu
lui „Ienăchiță Văcărescu" din 
Tîrgoviște ; — „Vlăstarul" — 
revista Liceului „Spiru Ha- 
ret“ din București ; PRE
MIUL SPECIAL pentru re
vista cu cea mai bună gra
fică realizată de elevi : — 
,,Ritmuri noi“ — revista Li
ceului nr. 2 Ploiești ; PRE
MIUL DEBUTULUI — „Su
net și culoare" — revista Li
ceului de muzică și arte 
plastice din Sibiu ; PRE
MIUL SPECIAL pentru cel 
mai activ colegiu de redac
ție : — Colegiul de redacție 
al revistei „Muguri" de la 
Liceul nr. 1 Brașov ; PRE
MIUL SPECIAL oferit din 
partea revistei „Cutezătorii" :
— „Spre înălțimi" — Școala 
generală nr. 1 Petrila, jude
țul Hunedoara ; PREMIUL 
SPECIAL oferit din partea 
revistei „Tinărul leninist" :
— Lyceum" — revista Liceu- 

nerală 52 : Nu cred că este 
bine să cerem ca o revistă să 
aibă un profil unilateral. Dacă 
o profilăm pe un domeniu — 
științific, literar, tehnic — o con- 
sacrăm de la început unui grup 
de elevi și nu tuturora. O re
vistă cu profil divers i-ar atrage 
însă pe toți. Mi se pare totuși 
mai important să fim lăsați să 
facem noi revista, cu proble
mele noastre, așa cum le vedem 
noi, chiar dacă se întîmplă să 
și greșim. Cînd vrem s-o scoa
tem, însă, ne vin idei impuse 
de profesori, de sector. Ni se 
recomandă probleme tip : va
canță, început de an școlar etc.

în revistele noastre nu tre
buie să se simtă o distanță în
tre cel care scrie și cel care ci
tește, ci afinitate ; problema tra
tată să fie a ambilor, să se vadă 
că au aceeași virstă și se înțe
leg.

Sorin Dobre, elev, Liceul nr. 
37 : De o îndrumare din partea 
profesorilor avem neapărat ne
voie. dar aceasta să nu se con
funde cu suprapunerea. în- 

nat contractul de subantrepri
ză. Considerăm de aceea că 
este necesar ca Trustul de 
construcții locale Constanța, 
din cadrul căruia face parte 
și Grupul 3 instalații, să 
acționeze grabnic pentru ra
dierea stării anormale de lu
cruri pe care acesta din urmă 
a creat-o. Timpul nu așteaptă. 
Fiecare zi pierdută nu face de- 
eît să prelungească termenul de 
predare a celui de-al doilea că
min de nefamiliști din Năvodari 
— 31 decembrie 1972. Și chiar 
dacă o parte din tinerii munci
tori de la Uzina de superfosfat 
și acid sulfuric s-au mutat deja 
în casă nouă, mai sînt destui 
încă cei ce se gîndesc cu emoție 
și nerăbdare la momentul în 
care vor beneficia de condiții 
de cazare ieftine și civilizate. 
Constructorii șantierului nr. 1 
sînt deciși să facă totul pentru 
a recupera restanțele. în urma 
recomandărilor Comitetului ju
dețean Dobrogea al U.C.T. în 
întreprinderea beneficiară se 
vor constitui brigăzi de muncă 
voluntar-patriotică care vor 
pune umărul la efectuarea mun
cilor necalificate. Se va com
place oare în continuare Grupul 
3' instalații în a pune obstacole 
în calea mersului normal al in
vestiției ?

treb : ar fi socotită o obrăz
nicie dacă ne-am alege noi pro
fesorul îndrumător al revistei ? 
în ceea ce privește circulația re
vistelor între școli : ar trebui 
permanentizată, ca mijloc de 
schimb, de experiență și ca po
sibilitate de a ne întreba colegii 
din alte școli ce părere au des
pre revista noastră, despre ce 
reflectă ea. Apoi, s-ar putea a- 
pela la soluția de a scoate o re
vistă pentru un grup de școli în 
cazul in care unele școli nu au 
condiții s-o scoată singure. In 

lui „A. T. Laurian" din Bo
toșani.

PREMIUL SPECIAL ofe
rit din partea ziarului „Scîn- 
teia tineretului" : — „Pe un 
picior de plai" — revista Li
ceului nr. 39 București.

PREMIUL SPECIAL pen
tru profesorii îndrumători ai 
colegiilor de redacție oferit 
de revista „Tribuna școlii" :
— profesor A. Țârulescu — 
Liceul „E. Gojdu" Oradea ;
— profesor Augustin Stoe- 
nescu — Liceul „Al. Odobes- 
cu“ Pitești.

MENȚIUNI :
— „Aurora" — revista Li

ceului industrial alimentar 
din București.

— „Azur" — revista Liceu
lui din Tășnad.

— Circuite" — revista Li
ceului industrial energetic 
din Craiova.

— „Lenan Schuler Stimen"
— revista Liceului „Lenau" 
din Timișoara, revistă în lim- . 
ba germană.

— „Universul tehnic" — 
revista Liceului industrial de 
construcții mașini București.

— „Hyperion" — revista 
Liceului Dărăbani.

ceea ce privește îndrumarul : 
avem nevoie de el, neapărat, dar 
nu la modul instrucțiune, ci ca 
o revistă ori mai multe reviste 
model care să ne parvină în 
școli.

Prof. Adrian Chelaru : Timi
șoara are o experiență — scoate 
o revistă de matematică pe oraș 
care este cumpărată și de e- 
levi din țară. Noi știm cît de 
dificilă este problema hîrtiei, a 
spațiului tipografic unde să fie 
tipărite revistele. în cazul aces
ta, s-ar putea recurge la expe
riența Timișoarei, scoțîndu-ise 
reviste pe municipii — una de 
știință, alta literară, una sub 
formă de ziar cu caracter ma
gazin. S-ar putea experimenta.

Monica Robea, redactor la 
„Tribuna școlii". Trebuie să re
cunoaștem existența unor foarte 
pasionați profesori care animă 
publicistica elevilor. Totuși, ele
vii au dreptate : profesorul în
drumător își impune prea mult 
personalitatea sa, De altminteri, 
se observă următorul fenomen : 
'dacă profesorul îndrumător e de
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REVELAȚIA
UNEI FORMAȚII:

Orchestra tineretului
din Russe

r

1

din 
de 
de

Ultimele două manifestări 
ciclul Integralei concertelor 
vioară de Mozart prezentate 
Dina Schneidermann, un intere
sant simfonic al Filarmonicii 
„George Enescu* (în program fi 
prima audiție a unei Balade pe 
versuri de Nicolae Tăutu, de Ser
giu Sarchizov), recitaluri speciale 
instrumentale și vocale dedicate 
creației naționale, clasice fi con
temporane, un excepțional con-' 
cert-spectacol cu momente din o- 
pera „Porgy fi Bess* susținut de 
cîțiva cântăreți americani in Stu
dioul de concerte al Radiotelevi- 
ziunii — iată cîteva dintre ma
nifestările muzicale ale săptămînii 
încheiate asupra cărora ne putem 
opri în această însemnare...

Prefer ca din suita „evenimen
telor" consumate în zilele din 
urmă să insist însă asupra Con
certului Orchestrei Simfonice a 
Tineretului din Russe, concert 
plin de semnificație pentru orica
re dintre acei care urmăresc evo
luția mișcării artistice de tineret.

Orchestra Simfonică a susținut 
miercuri seara un concert la 
București, mi se pare, ca răspuns 
la o vizită similară făcută de for
mațiile Liceului de Muzică nr. 1 
din Capitală la Russe.

Am ocupat locul in sală cre- 
zînd că voi participa la un obiș
nuit concert școlar cu o formație 
constituită doar din necesitatea 
de a-i învăța pe tinerii instru
mentiști arta interpretării în an
samblu, la un concert cu obiș
nuite decalaje intonaționale și 
ritmice cu dozaje inadecvate...

Spre surprinderea mea, de la 
primele acorduri am avut reve
lația unei formații disciplinate, 
cu compartimente perfect omo
genizate, o formație constituită 
din aproape 100 de copii și a- 
dolescenți dornici să facă muzi
că în comun, cu instrumentiști ca
pabili să răspundă oricăror soli
citări dirijorale....

română, revista e literară, dacă 
e de matematică, revista devine 
științifică. Referitor la în
drumar : eu spun că e ne
cesar, și el trebuie făcut în 
primul rînd pentru profesori, 
întrucit, vrem, nu vrem, la ora 
actuală, ei îndrumă colectivele 
redacționale, și lor nu le este 
limpede ce trebuie să fie o re
vistă, cum să lucreze cu elevii. 
Activitatea la editarea revistelor 
școlare a devenit un act cu ca
racter general, așa că ar trebui 
cerut ministerului să introducă 
în această temă un capitol de 
studiu la cursurile de reciclare 
ale profesorilor.

★
Așadar, nu e totul să editezi 

o revistă a școlii ; trebuie pre
cizat ce-ți propui cu aceasta, ce 
ecou are. E drept, cu ani în 
urmă se insista pentru apariția 
revistelor școlare, dar, la ora ac
tuală asistăm la o adevărată 
proliferare a acestora. Pe țară, 
se editează 742 de reviste în li
cee, școli profesionale și școli 
generale, tirajul aproximativ 
fiind de 600 000 exemplare. Este 
limpede că publicistica școlară 
nu mai e un act izolat, și ea 
trebuie luată în seamă ca o pre
ocupare de esență, nu de diver
tisment, de exercițiu extrașco- 
lar. Mai multe consilii ju
dețene ale elevilor — 17
la număr —, cu sprijinul ins
pectoratelor școlare, au avut în 
agenda lor de lucru analiza re
vistelor, îndrumarea lor. Ca și 
concursul, analizele au lăsat 
observației și punctele nevralgi
ce ale acestei activități. în pri
mul rînd, s-a remarcat că cel 
care ar fi autorizatul număru\l 
6ă-și spună părerea despre re
vistă — elevul —, este întrebat 
în extrem de puține cazuri ce 
așteaptă el de la revistă, cum o 
apreciază. După cum se recu
noaște, mai cu seamă de că
tre- elevi, mare parte a 
revistelor sînt de reprezen
tare, reviste de ocazie, pe 
post de carte de vizită în sine. 
S-a dovedit în multe cazuri 
că revista nu se constituie pe 
concepția unui sumar ci se al
cătuiește din ce vine de la 
cercurile elevilor, cu o oarecare 
grijă de rubricizare cînd se a- 
șează materialele în pagini. Re
vista rămîne numai la discreția 
ofertei, motiv pentru care se fac 
destule concesii conținutului. 
Colectivele de redacție care 
au abandonat de mult gran
domania tipăririi unei reviste 
de protocol — și cele pre
miate o dovedesc în bună parte 
— au ajuns să-și definească un 
profil, o personalitate proprie. 
Ceea ce înseamnă că in sensul 
acesta trebuie insistat : analiza 
revistelor să coboare la fiecare 
revistă în parte, experiențele 
bune să ajungă la fiecare colec
tiv, nu doar la nivelul unui ju
riu, ori la nivelul de județ. Pre
mise deci există, încît să nu mai 
discutăm și în viitorul an școlar 
a cui este revista școlară, ce 
profil trebuie să aibă, cine o 
scoate, cine o îndrumă. E și pă
rerea autorului care a făcut par
te dintre membrii juriului.

LUCREȚIA LUSTIG
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Uvertwă de 
Simfonie de 

simfonie scrisă 
pe meleagurile Angliei de copilul 
in virstă de 8 ani, venit să înve
țe meșteșugul componistic de la 
Christian Bach), poemul Vltava a 
lui Smetana, două Dansuri ale 
compozitorului bulgar Stainov și 
Rapsodia l-a de Enescu.

Sub conducerea unui dirijor 
care se pare a deține o bogată 
experiență în organizarea ansam
blurilor orchestrale de copii, Or
chestra Tineretului din Russe a 
avut simț stilistic și chiar dacă de 
multe ori (în special în paginile 
lui Smetana), suflătorii cîntau 
mult prea tare „distrugînd" linia 
melodică încredințată coardelor, 
chiar dacă grupul viorilor prime 
nu aveau încă vigoarea de a se 
impune în masa orchestrală (dar 
ce putem cere unor copii de 
15-16 ani ?), ansamblul a făcut 
față cu înaltă profesionalitate i--- -„x.I ..... __ ---------

difici- 
ansam- 
maturi ,

Am ascultat o 
Haendel, prima 
Mozart (sublima

ani la

(cuvtntul mi se ppre cel 
potrivit I) unor partituri 
le, în fața cărora multe < 
bluri profesioniste de 
mai au probleme...

Am fost în urmă cu
Russe... Am nimerit la un spec
tacol de operă și m-a frapat căl
dura, entuziasmul publicului... 
Programele Festivalurilor Inter
naționale de la Russe îmi impun 
întotdeauna, la fiecare ediție, 
prin calitatea, prin amplitudinea 
lor repertorială... Orașul Russe 
este fără îndoială un centru de 
tradiție muzicală al Bulgariei... 
Dar calitatea interpretărilor Or
chestrei de Tineret (orchestră 
formată nu numai din* elevii Li
ceului de Muzică din localitate 
ci și din tineri din diverse în
treprinderi, instituții, școli de di
ferite profiluri) a depășit, — re
pet —, orice așteptări...

Concertul de miercuri sea
ra din Studioul de Concerte al 
Radioteleviziunii s-a ridicat la 
un nivel de cultură muzicala 
în „spatele" căruia stă nu numai 
talentul elevilor ci un sistem 
educațional muzical de înaltă 
clasă...

IOSIF SAVA

TlNJAUA

desfășoară 
are ceva 
unei în- 
marchea-

A mai rămas doar prin cîteva 
sate ale Maramureșului un stră
vechi și prea frumos obicei a- 
grar, tînjaua. Este vorba despre 
sărbătoarea pe care o închina 
satul, colectivitatea, celui mai 
harnic și priceput gospodar, a- 
cel bărbat care începe și ter 
znină prilnul muncile ogorului 
— aratul și semănatul, într-un 
cuvînt, cum s-ar spune astăzi 
„tot complexul lucrărilor agri
cole de primăvară". Omul este 
adus din cîmp în sat cu mare 
alai, are la gît o ghirlandă îm
pletită din primele flori ale cîm- 
pului și este purtat într-o tele- 
guță „înstruțată" (împodobită), 
însoțit de cîntecele fetelor, fe
ciorii îl duc la cea mai apropiata 
apă unde fecioarele îi spală de 
glod mîinile și picioarele. în vre
me ce un bătrîn înțelept al sa
tului îi binecuvîntează faptele, 
îi laudă cinstea și hărnicia. Ce
remonialul care se 
cu acest prilej 
din solemnitatea 
scăunări v&ivodale, 
ză de fapt un eveniment de sea
mă al obștei, alegerea celui mai 
harnic, mai priceput om din sat. 
El va dirija peste an ritmul și 
executarea lucrărilor agricole. 
Totuși, de cînd există acest o- 
bicei s-a întîmplat ca cel mai 
harnic să fie și cel mai nevoiaș 
și mai sărac om din sat, care să 
nu aibă la îndemînă propriile 
sale unelte agricole cu care să-și 
isprăvească la timp munca. El 
trebuia să aștepte pînă ce alții 
îi împrumutau boii, plugul și 
grapa, astfel că nu a putut fi 
onorat niciodată cu ghirlanda de 
flori a gospodarului harnic. Săr
bătoarea de astăzi, organizată la 
Hoteni este aceeași cu cea de 
altă dată. Dar căminul cultural 
a știut să folosească acest stră
vechi obicei, readapt,îndu-l la 
condițiile agriculturii moderne, 
socializate, dîndu-i un plus de 
amploare și măreție. Nu mai 
este sărbătorit doar un singur 
om ci întreaga cooperativă, to;;tă 
obștea. Este mai greu dar și mai 
important acum, față de altă 
dată, să gospodărești o avere 
comună de cîteva milioane lei. 
să începi și să termini la timp 
lucrările agricole pe cîteva mii 
de hectare, să crești sute de a- 
nimale de rasă, să plantezi vie 
și pomi fructiferi. Sensurile so
ciale ale obiceiului sînt deci mai 
profunde și cu multiple semni
ficații. Instituția culturală a sa
tului, pe deplin cunoscătoare a 
datinilor din aceste locuri, l-a 
preluat folosindu-1 în moți crea
tor.

ION MARCOVICI

unele.au
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O nouă promoție de

de perspectivă, a
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< 
T

o nouă promoție de le înlesnesc dobîn-
bate la porțile proferi.lo.r și ’ e »Ct°”on5trui viitoru! profesional 
direa acestora. Pe ce c’le ? . p Județului, ce nevoi prezente șl 
îtVL^ivl imunii de lucru calificate, reclamă econom.

BĂIEȚI

AGRICULTURA
cimp larg de afirmare

a tinerei generații
— Este un adevăr 

ek ■ lucra astăzi ta Mri- 
culturi, cu atît mal mult | 
miine, nu-țl mal este 
suficient doar si provii 
dintr-o familie de la sat 
sau să-ți placă munca m 
acest domeniu ; iți trebuie 
si cunoștințe solide despre 
pămint și plante, despre 
zootehnic și mecanizare. 
Mai mult, profesia de a- 
grioultor s-a diversificat 
si probabil se va mai di
versifies. Tocmai la acest 
adevăr v-aș ruga să vf 
referiți.

— Mașinale moderne și diver- 
sifleate. formele ?i XXX 
noi prin oare se caută 
ideală de sporire a Pr°d;1=t" '? 
agrioole - stanța, insectofungicide irigații 
diftaecări. complexe zootehnice ș legumicole de tip industrial etc 
— solicită oadre PteBatițe, adm 
specializate. Faptul ca m 197 
neste 80 la sută din produf^t M a tării «. va realm 
in complexe de tip industrial, c 
numărul tractoarelor va ajung 
lacirca 130 000, că mașinile a 
grioole intrate in dotere.v<’S,^' mito mecanizarea unui volur lucrări oel puțin dublu cam 
parativ cu cel din prezent, c 
rerele vor fi extinse pejnm tan 
de o mie de hectare,, că supta 
fata irigată va ajunge la circ 
2,5 milioane hectare, 
de fapt și direcțiile de dezva tare I învătămintuiui pr^^ 
nai, tehnic agnool, necesitate 
adaptăriijale novați praenci 

rețea de învățămînt a M 
nisterului Agriculturii, Ii 
dustriei Alimentare și * 
pelor ?

— ik 132 de licee agricol* 
scoli profesionale, de maiști 
i postlieeale în care se pregă 

tesc circa 10 000 de tineri în . rto^rreserii ale satului- Cer 
trele școlare sînt .amplasați 
în general, in funcție despe 
cifiăil zonei Șl cuprind « 
neri din satele apropiate. An 
Sloarea oe au luat-o lucrări 
& îmbunătățiri funciare au coț 
dus la înființarea de noi lice 
agricole și școli profesionale.^ 
capacități sporite de |ct^1za 
in profesii ca mecanică agrioo 
cadastru și organizarea teritorii 
lui, îmbunătățiri funciare, w 
strucții hidrotehnice, mecar 
utilaje de construcții și teras 
mente, hidrologie și operau 
pentru stațiile de epurare î 
ființează la Craiova, Chișină 
Criș in județul Arad, Cadea, 
județul Bihor, Baldovenești 
lanoa, județul Brăila. Buzău 
general, in zonele unde șe ex 
cută marile sisteme deir^aț 
Îndiguiri, desecări și oombater 
eroziunii solului.

— Insistați, vă rugă 
asupra profilului și com 
țiilor de școlarizare a ut 
licee și școli profesions

_  Absolvenții școlilor gei 
rale care se hotărăsc să urmi 
liceul agricol au posibilitatea 
dobîndească o calificare pre 
sională temeinică, să-și alei 
din multele meserii pe aceea 
care se simte cel mai mult atr 
Si se impune sublimat adeva 
că nici una dintre aceste pro 
siuni nu se dobîndește făr, 
dăruire totală fără un ef 
eșalonat de-a lungul tațregii 
rioade de polarizare fără în 
șirea temeinică a tuturor dis 
plinelor din planul de lnvă 
mint. De pildă, pentru a t 
față sarcinilor deosebite 
producție. în timpul școlariz 
elevii care se pregătesc în s 
cialitatea cadastru și organiza 
teritoriului trebuie să-și m 
șească cunoștințe temeinice c 
pre fotogrometrie — pmă ae 
rind inclusă doar în Pr°Sri 
de învățămînt superior -jde 
tehnic și topografie. »“•?«»’. 
lioratii, cadastru și drept I 
ciar, sistematizarea și organ 
rea teritoriului, pedologia I 
lucrării metalelor motoare t 
toare și automobile, elertro 
nică și electronică de plai 
care și evidența economica 
întreprinderile agricole. M 
liceului agricol - speciality 
protecția plantelor - vor fi 8 
tati să-și însușească cunoștir 
rSesare privind reperarea 
combaterea bolilor provocat» 
virusuri, bacterii sau ciuper» 
insectelor etc. pnn_ includere 
planul de învățămînt a disc 
nclor de specialitate , 
gia, entologia, produse flto 
maceutice, mecanizarea lua 
lor de protecția plantelor et

— Cu ce bagaj de 
noștințe de cultură g 
rală părăsesc școala 
fesională sau liceul i 
col cei ce s-au hotant 
urmeze cursurile .

— Totul depinde de_ ei. 
programa de învățămînt 
timpul școlarizării elevu ac 
sibilitatea să studieze nu n 
obiecte de strictă 
efectueze orele de Practică 
să și asimileze cunoștințele 
cultură generală. Penteu 11 
agricole de specialitate, de 1 
s-a prevăzut includerea in 
patru ani de învățămînt a 
400 ore de limba romană 
tot atitea limbi modem S* 
dă. de asemenea, istoria, e 
mia politică, cunoștințe dej 
și fiziologia omului și ma 
de matematică, fizică și el 

La toate catedrele sînt i 
rati profesori de speciahta 
cea mal mare parte, abso 
ai facultăților de 4 ani. Pru 
cursurile gen „Cuie 5^, ci. 
prin stimularea activității 
drul cercurilor de. creație » 
bogățește bagajul de cun< 
de cultură generală.

_  Ce posibilițăt 
oregătiTe in contim 
sînt asigurate unui 
vent al școlii profe? 
sau de liceu agricol

Convorbire cu tovarășul 
ing. dr. Teodor Marian, 
directorul direcției învățămint 
ți propagandă din cadrul Mi
nisterului Agriculturii, Industriei 

Alimentare ți Apelor

— Sînt nevoit să mă :
totul depinde de el, de absol
vent. Adică, de seriozitatea cu 
care se pregătește, de amMția, 
pasiunea și succesul cu care se

carea unei meserii,
care re poate specializa urmînd
# facultate.

— Unde vor fi încadrați 
absolvenții liceelor agri
cole de specialitate ? Cu 
ce salariu ?

— Prin Codul Muncii, prin le
gile ce guvernează in țara noas
tră, fiecărui absolvent 1 se asi
gură locul de muncă în specia
li tatea în care s-a pregătit. Deci, 
un mecanic agricol va lucra în- 

S.M.A. sau într-un sector

ÎN AJUTORUL PARTICIPANTILOR

LA ÎNVĂTÂMÎNWL

CICLUL

POLITICO-IDEOLOGIC U.T.C.

PENTRU FETE

rale pentru a-1 pregăti Intr-un 
nomenclator de meserii variate, 
acordîndu-le, la absolvire, ace
leași drepturi cu ale colegilor 
lor care au frecventat cursurile 
școlilor profesionale. Aș mai 
.dăuga că întreprinderile de pe 
aza județului și-au prevăzut 
ursuri de calificare — însu-

situația a- 
rs, învățămîn- 

■ n județul dv, 
site, absoarbe 
a numărul ab- 
a VIII-a. Un- 
sstul absolven-

ÎN TOT CEEA CE S-A ÎNFĂPTUIT 
ÎN ACEȘTI ANI SÎNT ÎNCORPORATE Șl ENER
GIA, PRICEPEREA Șl HĂRNICIA TINEREI GENE-
RAȚII, CARE, ÎMPREUNĂ CU ÎNTREGUL POPOR,

N-A PRECUPEȚIT Șl NU PRECUPEȚEȘTE NIMIC 
PENTRU TRADUCEREA ÎN VIAȚĂ A MĂREȚU-

LUI PROGRAM ELABORAT DE PARTIDUL
COMUNIST ROMAN"

PARTIDUL Șl TINERETUL

: NICOLAE CEAUȘESCUi

VI.PARTICIPARU ANGAJATA
U. T. C. - ORGANIZAȚIA NOASTRĂ REVOLUȚIONARĂ

VIATĂ
u u

3 000 de tineri 
{uranță liceeni, 
de .specialitate 
A un bine me- 
b voi cita : Li- 
e chimie — o- 
ghiu-Dej, Li- 
de petrol — 
Bacău func- 

industrial de 
, Liceul indus- 
telecomunicații, 

de consfruc- 
nomic, Liceul 
!eul de muzică. 
> — de chimie, 
iții, economie, 
uzică — au soc
ru fete sau ola- 
profesiunile se 
telor cit și băie-

ișteptăm pe ab- 
or a VIII-a la 
iră generală. In 
>ază liceele ,,G. 
lie Alecsandri“ 
,um și Liceul de 

— cu program 
ul din țară. în 
orghiu-Dej, exis- 
'intre care unul 
zică cu program 
pentru fete, de 
2 în țară. Mai 
licee in orașele 
ănești, Moinești, 
mediul rural a- 
la Podul Turcu- 

rndința generală 
e a învățămîn- 
am imprimat Li- 
ovia“ un pronun- 
îțific prin clasele 
natematică și, în 
rin crearea unei 
ă cu elevi recru-

va de numărul de 
it pentru anul 1 
.ului liceal, pre- 

tx *ocesul de selecție 
y la concurai! d«

Iile port generale 
itreaga promoție 
clasa < VIII-a — 

k elevi. In conse- 
dintre ei vor frec- 

i IX-e a școlii ge-

Istoria poporului român ates
tă că tineretul s-a manifestat 
întotdeauna ca un factor activ, 
dinamic al societății, participînd 
cu tot entuziasmul său creator 
la progresul forțelor materiale 
și spirituale ale civilizației. A- 
flîndu-se laolaltă cu cele mai 
înaintate forțe ale societății în 
primele rînduri ale mișcării 
pentru progres social, tineretul 
din România a jucat un rol de 
seamă în lupta maselor popu
lare — conduse de Partidul Co
munist Român — împotriva asu
pritorilor, a exploatării burghe- 
zo-moșicrești, pentru eliberarea 
națională și socială a patriei 
noastre. Neuitată va răniîne 
contribuția adusă de tineretul 
patriei noastre Ia lupta împotri
va dictaturii militare-fasciste, a 
războiului hitlerist, la înfăptui
rea insurecției armate naționale 
antifasciste din august 1944, 
eroismul său de masă manifes
tat atît pe frontul antihitlerist, 
cit și în anii luptei pentru in
staurarea și consolidarea puterii 
democrat-populare, pentru reali
zarea reformei agrare, refacerea 
economiei naționale etc. Uniu
nea Tineretului Comunist, în 
toate aceste acțiuni, s-a mani
festat ca o forță activă mobili
zatoare, canalizînd într-un unic 
torent energiile și aspirațiile 
cele mai înaintate ale tineretu
lui spre făurirea unei Românii 
libere, democratice și indepen
dente. Partidul Comunist Ro
mân a dat o înaltă apreciere 
aportului tineretului, a organi
zației sale revoluționare, la lup
ta împotriva regimului burghe- 
zo-moșieresc. In numeroase do
cumente este subliniată ideea că 
n-a fost luptă mai importantă a 
proletariatului, condus de partid, 
la care U.T.C. să nu fi partici
pat în mod activ, ca un prețios 
ajutor.

In anii construcției socialis
mului, tineretul din fabrici și 
uzine, de pe ogoare,* din școli și 
facultăți, încadrat în eforturile 
întregului popor, a participat și 
participă cu entuziasm și dărui
re la măreața epopee do făurire . 
a orînduirii noi.

cesul de permanentă înnoire și 
dezvoltare a țării. El a asigurat 
tineretului accesul la cultură și 
civilizație, posibilități nelimita
te de instruire și afirmare a 
personalității, a energiei, talen
tului și avîntului creator în sluj
ba națiunii noastre socialis
te. Realizarea în fapt a gra
tuității învățămîntului de toa
te gradele a facilitat pătrun
derea în școli și universități

al cincilea cetățean din Româ
nia cete elev sau student.

Tineretul se bucură de largi 
drepturi și libertăți : dreptul 
la muncă, la concediul de odih
nă plătit, drepturi politice (li
bertatea de asociere și organi
zare în organizații proprii, de a 
alege de la vîrsta de 18 ai)i și 
de a fi ales în Marea Adunare 
Națională de la vîrsta de 23 ani, 
de a lua parte la activitatea or-

țic a tineretului, în spiritul său 
de responsabilitate, considerîn- 
du-1 ca unul din factorii activi 
ai societății noastre socialiste, 
ca participant direct la întreaga 
viață social-economică și politi
că a țării.

Victoria socialismului în în
treaga economie națională, per
fecționarea continuă a sistemu
lui relațiilor socialiste, a con
ducerii vieții sociale,- unitatea

tineretului din mediul munci
toresc și țărănesc, din rîndul 
maselor celor ce muncesc, in
diferent de starea socială, de sex 
și naționalitate, a exercitat o in
fluență hotărîloare asupra pro
cesului de formare a tineretu
lui. Tineretul patriei noastre se 
bucură de condiții materiale dc 
viață și de instruire cum n-au 
avut niciodată, la aceeași vîrs- 

generațiile precedente. In a- 
nul școlar 1970/1971 numărul 
elevilor și al studenților înscriși 
a fost de aproape 4 milioane, 
ceea ce. raportat la numărul 
populației, înseamnă că fiecare

ganclor alese prin deputății a- 
leși in Marca Adunare Națio
nală, în Consiliile populare). 
Constituția Republicii Socialiste 
România, legislația și institu
țiile create asigură exercitarea 
efectivă a drepturilor social-po
litico in mod egal tinerilor ca și 
tuturor cetățenilor țării, condi- 

• țiile necesare dezvoltării aptitu
dinilor lor fizice și intelectuale.

O caracteristică a societății 
noastre constituie receptivitatea, 
solicitudinea față de rezolvarea 
problemelor specifice ale tinere
tului. Partidul Comunist Ro
mân manifestă o deosebită în
credere în capacitatea de crea-

social-polilică și moral-ideologi
că a poporului, realizată ca ur
mare a înlăturării antagonisme
lor de clasă din societatea noas
tră, continua adincire a demo
crației, au creat cadrul favora
bil participării tot mai active a 
tinerei generații — direct și prin 
reprezentanți — la viața social- 
economică, politică și culturală 
a țării, al sporirii rolului și 
funcțiilor Uniunii Tineretului 
Comunist — organizație ce cu
prinde peste 2 500 000 de mem
bri. Traducerea în viață a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale a 
partidului și ale celui de-al 
X-lea Congres al P.C.R. a dus

la insiituționalizarea 
ților de participare a 
categorii de oameni, 
și tineretul, la activitatea dife
ritelor organe de decizie. Repre
zentanții organizațiilor de tine
ret participă în organele colecti
ve de conducere ale unităților 
productive — comitetele de oa
meni ai muncii din întreprin
deri, consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție. — în senatele universi
tare, în consiliile profesorale, 
in consiliile științifice ale unită
ților de cercetare, în colegiile 
ministerelor și instituțiilor, ca 
deputați in Marea Adunare Na
țională, în organele centrale și 
locale ale puterii dc stat. în gu
vern etc. Incepînd din 1968, din 
guvern face parte și ministrul 
pentru problemele tineretului, 
funcție rezervată primului se
cretar al Uniunii Tineretului 
Comunist. în virtutea acestei 
funcții, el îndeplinește impor
tante atribuții în avizarea și 
coordonarea măsurilor adoptate 
de organele centrale ale statu
lui în domeniile ce interesează 
și afectează viața și activitatea 
tineretului.

modalită- 
diferitelor 
între care

(Continuare în pag. a 11-a)

Afirmarea plenară a 
tinerei generații

Rolul activ al tineretului în 
dezvoltarea României pe calea 
progresului social și condiția sa 
socială în societate, radical 
schimbată față de cea din re
gimul burghczo-moșieresc, sînt 
determinate de transformările 
adinei ce au avut loc in țara 
noastră în procesul revoluției și 
construcției socialiste, de noul 
climat politic, social-economic 
și moral. Socialismul a creat 
întregului tineret condițiile pen
tru o viață demnă, pentru afir
marea lui ca factor activ al so
cietății. participant activ la pro-

de realiza- 
ală oferiți absol- 
lloeu ?
o parte Însemnată 

de bacalaureați se 
spre Jnvățămîntul 
școlile postlieeale.

23 la aută dintre 
de lioeu au devenit

14 la sută — elevi 
postlieeale. Avem 

®le să sperăm în- 
tat asemănător și 

Dar Bacăul dis- 
a institut pedagogic 
spiniera noastră de 
»cesari școlilor ge- 
:um și de trei școli 
xi profil sanitar, de 
elecomunicații, care 

peste 300 de locuri 
i I. Aceste forme de 
. absorb un număr 
•te, întrucît profesiu- 
otrive.se In mod spe- 
icție de nevoi, u 
striale din județ 
cursuri speciale 
I absolvenților de 
fesiuni moderne, 
jăutare. In sfîrșit, 
direcției județene 
huncă. numeroși ab- 
î încadrează direct 
tie.
IETA VIDRAȘCU

&ste chimia 
Afățișările sale vege- 
îimale (și desigur 
himia organismelor 
ine. Ca atare, ea se 
ca una dintre cele 

ante și mai fascinan- 
pări ale spiritului 
gronomul. horticulto- 
ultorul. zootehnicia- 

medicul nu se pot 
ochi mie. Numeroase 

din întreaga lume 
ta acest domeniu, 
a se învață la facul- 
;himie. de biologie de 

de medicină, de far- 
/ntinuă să înveți la 
. chimie dar nu uita 
igi fizica (deoarece 
vei putea face față 
dce. mult solicitată 
niști) și matematica 

teoria probabilități- 
tistica) fără de care 
.te închipui astăzi oer- 
^tiintifică în biochimie 
el cercetarea științi- 
eneral. Si, pentru că 
La : la liceul dumitale 
.onează un cerc de 
Căci ai putea pregăti 
it pentru acest cerc : 
biochimia".
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TINERETUL LUMII

Revendicările tinerilor britanici
• Răsfoind paginile revistei „Challenge" • Elevii

Rezultatele votului : Tratatul cu U.R.S.S. : 248 
pentru, 10 împotrivă, 238 abțineri ; Tratatul cu 
Polonia : 248 pentru, 17 împotrivă, 231 abțineri

Rezoluția comună : 491 pentru, 5 împotrivă

Deschizînd seria vorbitorilor, 
Carlo Schmid (P.S.D.), președin
te al Bundestagului, a declarat că 
tratatele sînt o contribuție la po
litica dejjace, la dezvoltarea co
laborării între Est și Vest.

Referindu-se la contribuția pe 
care aceste tratate o reprezintă 
pentru dezvoltarea relațiilor 
R.F.G. cu țările socialiste, pre
ședintele fracțiunii Jiber-demo- 
crate, Wolfgang Mischnick. a 
subliniat că „tratatele sînt un 
Î>as politic important*'. El a sub- 
iniat că este vorba de lichidarea 

barierelor dintre state cu orîn- 
duiri social-politice diferite. Am
bele tratate vor contribui la apro
pierea, în continuare, între R.F.G. 
și R.D.G.

In luarea sa de cuvînt, fostul 
cancelar creștin-democrat Kurt 
Georg Kiesinger a spus că 
U.C.D.-U.C.S. „se va abține de 
la vot în mare majoritate". In a- 
cest fel, a declarat el, nu se va 
ajunge la o respingere a tratate
lor în Bundestag, „atitudinea a- 
cestui for fiind exprimată prin 
rezoluția comună".

Ministrul afacerilor externe, 
Walter Scheel, a apreciat că a- 
ceste tratate contribuie Ia întă
rirea păcii în lume și la înțele
gerea reciprocă între popoare. El 
a spus că R.F.G. este gata să 
acționeze și pe viitor pentru o 
reglementare în relațiile cu 
R.D.G.

După aceste luări de cuvînt. 
s-a trecut la exprimarea votului

• PREȘEDINTELE FIN
LANDEI, Urho Kekkonen, a 
oferit o recepție în cinstea 
președintelui Austriei, Franz 
Jonas, aflat în vizită la Hel
sinki. Luînd cuvîntul, șeful 
statului finlandez a relevat 
că Finlanda și Austria acor
dă o mare atenție întăririi 
păcii, ele fiind gata să con
tribuie Ia convorbirile care 
trebuie să ducă, în ultimă 
instanță, Ia convocarea con
ferinței general-europene 
pentru securitate.

La rîndul său, președinte
le Austriei a declarat că 
„Finlanda și Austria văd în 
conferința general-europea- 
nă pentru securitate și co
laborare posibilitatea reală 
pentru întărirea păcii în 
Europa". El a relevat, de 
asemenea, dorința ambelor 
țări de a-și aduce aportul la 
pregătirea conferinței și și-a 
exprimat speranța că ea va 
constitui începutul unui sis
tem de securitate între sta
tele continentului care va 
transforma Europa într-o zo
nă a păcii și va asigura 
securitatea și independența 
tuturor țărilor, pe continent.

față de fiecare din cele două tra
tate. Tratatul încheiat de R.F.G. 
cu Uniunea Sovietică a întrunit 
248 de voturi pentru, 10 împo
trivă și 238 abțineri. Trecînd la 
votul asupra tratatului încheiat 
de R. F.G. cu Polonia, 248 de ■ 
deputați s-^u pronunțat în fa
voarea Iui, 17 au votat împotrivă 
și 230 s-au abținut.

In cadrul votului acordat rezo
luției comune, în problema poli
ticii externe, elaborată de cele trei 
fracțiuni parlamentare, s-au în
registrat 491 de voturi pentru și 
cinci abțineri.

BONN 17 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la posturile de radio și 
televiziune din R. F. a Germa
niei, cancelarul Willy Brandt a 
subliniat marea importanță a 
aprobării de către Bundestag a 
tratatelor semnate de R.F.G. cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia. 
„După o luptă dificilă și acerbă, 
am pășit pe calea rațiunii,pe ca
lea care duce spre viitor", a 
spus Willy Brandt.

Republica Federală a Germa
niei, a arătat vorbitorul, va fi 
credincioasă literei și spiritului 
tratatelor. El a subliniat că 
sarcina care se pune în prezent 
este de a da viață acestora. Vor
bitorul a opinat că tratatele sem
nate de R.F.G. cu U.R.S.S. și cu 
Polonia marchează un pas nou în 
coexistența pașnică dintre Est și 
VesU; ele vor contribui, de ase
menea, la normalizarea relațiilor 
dintre R.F.G. și R.D.G.

Națiunile Unite 17 (Agerpres). 
—- Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, și-a exprimat, 
prin intermediul purtătorului său 
de cuvînt, satisfacția pentru ra
tificarea de către Bundestag a 
tratatelor cu Moscova și Varșo
via, „deoarece acest eveniment 
reprezintă o nouă contribuție la 
consolidarea destinderii în Eu- 
ropa“.

tratatele R.F.G

BONN 17. — Trimisul special Agerpres, Vasile Crișu, 
transmite : Miercuri, au avut loc în Bundestag dezbaterile 
finale în problema ratificării tratatelor încheiate de R. F. a 
Germaniei cu U.R.S.S. și Polonia.

Bundestagul a ratificat

Tensiunea persista în Uruguay. In fotografia noastră, un aspect de la recentele incidente 
sîngeroase din Montevideo

Fidel Castro a sosit

R.D. GERMANA

BERLIN 17. — Corespon
dentul Agerpres, Ștefan Deju, 
transmite : Corespunzător măsu
rilor adoptate de Biroul Politic al 
C.C. al P.S.U.G. și de Consiliul 
de Miniștri al R.D. Germane în 
februarie a.c., pentru a doua 
oară în acest an intră în vigoare 
temporar reglementări prevăzu-

Manifestări românești
in străinătate

• O MARE EXPOZIȚIE DE 
ARTA CONTEMPORANA 
ROMANEASCA a fost des
chisă miercuri în Ginza, car
tierul central al capitalei ni
pone. Un întreg nțaj din clă
direa Muzeului central de 
artă din Tokio este rezervat 
celor peste 300 de exponate, 
semnate de 85 de artiști 
plastici din țara noastră.

La ceremonia inaugurării 
expoziției deschisă din ini
țiativa directorului Muzeului 
central de artă din Tokio, 
Masatake Maruyama, cu spri
jinul Ministerului de Externe 
japonez, și al ambasadei ro
mâne, au fost prezenți ar
tiști, oameni de cultură, un 
numeros public.

Subliniind că această ma
nifestare se deschide în 
preajma vizitei în Japonia a 
președintelui Consiliului de 
Stat al României. Nicolae 
Ceaușescu. ambasadorul țării 
noastre la Tokio. Iosif 
Gheorghiu, a exprimat spe
ranța că expoziția va contri
bui la promovarea și întări
rea legăturilor de prietenie 
și cooperare dintre România 
și Japonia la o mai bună în
țelegere reciprocă.

La rîndul său. Teruhiko 
Nakamura, director general 
adjunct al direcției culturale 
din Ministerul de Externe, a 
apreciat în mod deosebit ini
țiativa Muzeului central de 
artă de a organiza această 
expoziție în ajunul vizitei în 
Japonia a președintelui Con
siliului de Stat al României, 
Nicolae Ceaușescu. El a rele
vat că' relațiile japono-ro- 
mâne cunosc un curs ascen
dent dovedit și de această 
importantă manifestare cul- ' ---- *------- X __ pă_

• LA UNIVERSITATEA 
WASHINGTON DIN SEAT
TLE a avut loc un colocviu 
de limbă și literatură româ
nă. prima manifestare de a- 
cest gen din Statele Unite, 
la care au participat profe
sori americani și români. Au 
fost prezentate comunicări 
științifice referitoare la di
verse aspecte ale dezvoltării 
limbii române, specificul fol
clorului și literaturii culte 
române vechi și moderne, la 
afirmarea valorilor culturale 
românești în contextul uni
versal. •

Ședințele colocviului au 
fost conduse de profesorii 
Frank Varuke, James Auge- 
rot, James Algeo de la Uni
versitatea Washington și Dan 
Grigorescu, directorul Biblio
tecii Române din New York.

Au participat Corneliu 
Bogdan, ambasadorul Româ
niei în S.U.A., Georgene Lo- 
vecky, secretar executiv al 
Comitetului american pen
tru schimburi internaționale, 
Constantin C. Giurăscu. titu
larul catedrei Nicolae Iorga 
de la Universitatea Colum
bia din New York, și poetul 
Marin Sorescu.

Cu acest prilej, în Depar
tamentul de literatură con
temporană al universității 
s-a inaugurat biblioteca „Tu- 
dor Vianu", cuprinzind nu
meroase volume de literatură 
și artă românească .

Posturile locale de radio 
și televiziune au consacrat 
un amplu spațiu în emisiile 
lor manifestației culturale 
românești, subliniind impor
tanța unor astfel de acțiuni 
pentru cunoașterea valorilor 
culturale ale popoarelor, 
pentru cultivarea apropierii 
lor, în slujba păcii în lume.turală românească pe 

mîntul japonez.

se organizează • Problemele tinerilor șomeri
• Studenții în sprijinul minerilor greviști

Preocupările actuale ale tineretului britanic, tendințele direc
toare care se fac simțite în rîndurile sale îți găsesc reflectare 
în paginile publicației „CHALLENGE" — organul Ligii Tinere
tului Comunist din Marea Britanie. Analizîndu-se condițiile în 
care trăiește, muncește și luptă tineretul britanic, revista ajunge 
la concluzia că „tineretul britanic al anului 1972 este serios 
dezamăgit de vechile valori și este șocat de desele aspecte 
inumane ale acestei societăți ; rezultatul lor fiind acela că 
o mare mulțime de oameni trăiesc doar pentru a-și putea 
achita chiria și ratele, pe cînd o mică majoritate duce o viață 
de lux".

CU PRILEJUL
SEMICENTENARULUI U.T.C.

DIPLOME SI MEDALII ÎNMÎNATE 
MEMBRILOR SECRETARIATULUI U.I.S

FRAGA 17. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin Pri- 
săcaru, transmite : La Amba
sada română din Praga a avut 
Ioc, miercuri, ceremonia decer
nării unor diplome și medalii 
membrilor Secretariatului Uniu
nii Internaționale a Studenți
lor și unor lucrători politici ai 
acestei organizații, cu prilejul 
semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist din România.

In alocuțiunea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul României

în R. S. Cehoslovacă, Teodor 
Haș, a subliniat contribuția sub
stanțială pe care tineretul ro
mân o aduce la edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate. aspirațiile lui de pace, 
progres și înțelegere între po
poare.

Secretarul general al U.I.S., 
Fathi el Fadl, a adresat, în nu
mele celor decorați, mulțumiri 
sincere pentru înalta onoare ce 
li s-a făcut prin acordarea aces
tor distincții jubiliare.

la Sofia

• LA INVITAȚIA C.C. AL 
P. C. BULGAR și a, guvernului 
R.P. Bulgaria, miercuri a sosit 
la Sofia delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Cuba, condusă de Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, primul ministru al Guver
nului Revoluționar. Pe aeroport, 
delegația a fost întâmpinată de 
Todor Jivkov, pirim-secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Stat, Gheor- 
ghi Traikov, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, 
Todorov, președintele 
lui de Miniștri, de alți 
tori bulgari.

In aceeași zi, Fidel
avut o întâlnire cu Todor Jivkov, 
transmite agenția B.T.A.

Stanko 
Consiliu- 
conducă-

Castro a

• ALEGERILE PRELIMI
NARE desfășurate marți în 
statele americane Maryland 
și Michigan s-au încheiat cu 
victoria dublă a guvernato
rului statului Alabama, 
George Wallace. Potrivit re
zultatelor finale comunicate 
miercuri, George Wallace a 
întrunit 40 Ia sută din voturi 
în Maryland și 50 la sută in 
Michigan. Locul doi este 
disputat, revenindu-i în 
Maryland senatorului Hubert 
Humphrey, cu 27 la sută, iar 
în Michigan senatorului 
George McGovern, tot cu 2/ 
la sută.

în vigoare a unor

te în acordul cvadripartit asupra 
Berlinului occidental și în acor
dul de trafic, încheiat între 
R.D.G. și R.F.G.

Măsurile adoptate de R.D.G. 
de a ușura condițiile pentru vi
zita cetățenilor vest berlinezi în 
R.D.G. și tranzitul între R.F.G. și 
Berlinul occidental încă înainte 
de intrarea în vigoare a docu
mentelor amintite, sînt apreciate 
ca un gest de bunăvoință.

Intre 29 martie și 5 aprilie, a- 
proximativ 450 000 cetățeni vest- 
berlinezi au făcut uz de avan
tajele create. Acum, organele 
Senatului Berlinului occidental 
apreciază că aproximativ 700 000 
vest-berlinezi vor vizita capitala 
și alte orașe din R. D. Ger
mană.

Măsurile sînt valabile între 17 
și 24 mai 1972.

Miercuri dimineață, în R.D.G. 
au început să sosească primii vi
zitatori din Berlinul occidental.

• LA PALATUL WESTMIN
STER, sediul Parlamentului bri
tanic, a avut loc o întâlnire în
tre ambasadorul Republicii So
cialiste România la Londra. Va
sile Pungan, și membrii grupu
lui parlamentar anglo-român. 
Cu acest prilej, s-a efectuat un 
schimb de păreri în legătură cu 
stadiul relațiilor dintre cele 
două țări. Ambasadorul român 
și deputatul James ‘ Johnson, 
președintele grupului parlamen
tar anglo-român, au subliniat 
posibilitățile de dezvoltare în 
continuare a relațiilor dintre 
România și Marea Britanie pe 
multiple planuri.

Relații diplomatice 
R. P. Chineză-Olanda
• GUVERNUL Republicii 

Populare Chineze și guvernul 
Olandei au hotărît să stabileas
că relații diplomatice și să facă 
schimb de ambasadori, anunță 
agenția China Nouă.

• SENATORUL EDWARD 
KENNEDY a adresat guvernu
lui Statelor Unite chemarea să 
manifeste inițiativa de a în
cheia cu Uniunea Sovietică un 
acord privind interzicerea ex
periențelor nucleare subterane, 
relatează agenția T.A.S.S. Luînd 
cuvîntul în subcomisia 
dezarmare a Comisiei 
riale pentru afacerile

pentru 
senato- 

externe,

Puternice acțiuni ale forțelor-> ->

patriotice sud-vietnameze
SAIGON 17 (Agerpres). — For

țele de eliberare și-au intensifi
cat atacurile în ultimele 24 de 
ore pe tot teritoriul Vietnamului 
de ', _____ " _o 
France Presse. în acest răstimp, 
patrioții au lansat 62 de acțiuni 
de luptă, între care 43 bombar
damente cu rachete și tunuri a- 
supra bazelor saigoneze. Princi
palele acțiuni ofensive ale forțe
lor F.N.E. s-au desfășurat la vest 
de Saigon, în zona Platourilor 
înalte — prin bombardarea baze
lor saigoneze de la Pleiku și Kon- 
tum — și la sud de Da Nang și 
în două provincii de coastă Phu 
Yen (la 390 km nord-est de Sai
gon) și Phuoc Tuy (la 65 km sud- 
est de capitala sud-vietnameză). 
Au fost înregistrate, în timpul a- 
cestor atacuri, numeroase pier
deri în rîndul trupelor saigoneze, 
precum și distrugerea la sol a 
trei avioane americane.

HANOI 17 (Agerpres). — Avia
ția Statelor Unite a bombardat 
miercuri o serie de regiuni popu
late din R.D. Vietnam. în tim
pul acestor raiduri, informează 
agenția V.N.A., cinci avioane a- 
mericane au fost doborîte. Cu 
acestea, numărul avioanelor pier
dute de forțele aeriene ale Sta
telor Unite deasupra R.D. Viet
nam a ajuns la 3 573.

• ÎN ULTIMII OPT ANI, — 
de cind Statele Unite și-au în
ceput războiul lor aerian împo
triva Laosului, la 17 mai 1964 — 
forțele armate patriotice laoție
ne și populația au doborit și 
distrus la sol 2 364 avioane de 
război americane. Sute de piloți 
ai Aviației S.U.A. și-au pierdut 
viața sau au fost capturați, se

sud, informează agenția

spune într-un comentariu al a- 
genției Khaosan Pathet Lao. A- 
genția adaugă că, în această pe
rioadă, forțele aeriene ale Sta
telor Unite au distrus mii de 
sate, cătune și orașe laoțiene, 
peste 2 000 de școli, peste 1000 
pagode și temple, nenumărate 
spitale și dispensare și au ucis 
mii de persoane din rîndul 
populației civile.

Declarația

R. D. Vietnam
HANOI 17 (Agerpres). Pur' ' - 

torul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a dat miercuri publicității o 
declarație în care condamnă sa
botarea de către Statele Unite 
a conferinței de la Paris asupra 
Vietnamului și escaladarea răz
boiului purtat de S.U.A. în Viet
nam. *

Declarația reafirmă, totodată, 
cererea hotărîtă ca Administrația 
S.U.A. să înceteze minarea și blo
carea porturilor R.D. Vietnam, 
precum și celelalte acțiuni de 
război întreptate împotriva 
R.D.V., să pună capăt politicii de 
„vietnamizare“ a războiului și să 
reia activitatea normală a confe
rinței de la Paris asupra Vietna
mului, în cadrul căreia să nego
cieze în mod serios pentru găsi
rea unei soluții politice a pro
blemei vietnameze.

senatorul Kennedy a declarat 
că, în prezent, e\istă posibili
tăți să se încheie un astfel de 
acord „fără inspecții la fața lo
cului".

este instalat aparataj științific 
destinat, continuării .cercetărilor 
spațiului ■ cosmic, transmite a- 
genția T.A.S.S.

întîlnire 
Gromîko-Olszowski

SCURT .

• LA PEKIN a fast semnat 
uh protocol privind cooperarea 
tehnico-științifică între Republi
ca Populară Chineză și Republi
ca Populară Ungară, anunță a- 
genția China Nouă. La ceremo
nia de semnare a protocolului a 
asistat Li Sien-nien, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze.

• MINISTRUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.P. POLONE, 
Stefan Olszowski, a, făcut o 
vizită la Moscova, anunță agen
ția T.A.S.S. El a avut convor
biri cu ministrul sovietic al a- 
facerilor externe, A. A. Gro- 
mîko, în legătură cu unele'’pro
bleme internaționale actuale, in
clusiv cele privind pregătirea 
conferinței general-europene. 
De asemenea, au fost discuta
te probleme ale relațiilor so
viete-poloneze.

ntr-o societate o- 
rientată spre profit 
maxim, în eare ma
rile firme interna
ționale acumulează 
beneficii care în

trec cîteodată chiar și bugetul 
anual al unor țări mai mici, în
tr-o societate în care „mass- 
media" e patronată de mari bu- 
sinessmani și trăiește de pe 
urma reclamelor furnizate de 
întreprinderile acestora, tinerii 
cu preocupările, necesitățile și 
revendicările lor sînt adesea ui
tați, ignorați sau pur și simplu 
prost înțeleși. Există în rîndul 
acestui tineret factori activi care 
încearcă să-1 organizeze, să-1 u- 
nească în jurul unor idei sau 
platforme politice și sociale de 
interes general. Pornind de la 
această premisă de stringentă 
actualitate, Liga Tineretului Co
munist împreună cu Uniunea 
Națională a Studenților și cu 
Trade-Unionurile au inițiat eî- 
teva acțiuni pe scară națională 
care au stîrnit un ecou cu totul 
deosebit în rîndul elevilor, ab
solvenților școlilor profesiona
le, tehnice și teoretice ca și în 
rîndul tinerilor muncitori.

O primă inițiativă vizează or
ganizarea elevilor din școli, ini
țial în comitete, apoi în asocia
ții regionale, ca în sfîrșit, efor
turile depuse în acest domeniu 
să poată fi încununate în viito
rul apropiat de înființarea unei 
Uniuni Naționale a Elevilor, si
milară prin structură Uniunii 
Naționale a Studenților. Necesi
tatea creării unei astfel de „u- 
niuni" derivă din faptul că în 
Marea Britanie nu există prac
tic nici o organizație care să se 
preocupe de condiția elevului în 
societate. In această ordine de 
idei, inițiativa Ligii Tineretului 
Comunist și a Uniunii Naționale 
a Studenților condusă de Digby 
Jacks, membru al Partidului Co
munist din Marea Britanie, este 
incontestabil, de o importanță 
deosebită. Primele eforturi spre 
materializarea acestei inițiative 
au dus la rezultate încurajatoare. 
Astfel, comitetul din Islington 
unește colectivele de elevi din 
șase școli și militează pentru 
-ealizarea unității Ia nivel re
gional. Din materialele editate 
și difuzate de acest comitet în 
rîndul elevilor reiese că aceș
tia sînt foarte îngrijorați că 
după absolvire îi așteaptă per
spectiva tristă de a nu-și găsi 
un loc de muncă pentru a-și cîș- 
tiga existența, că metodele de 
învățămint sînt învechite și nu 
mai corespund concepțiilor mo
deme despre om și societate, că 
există o discrepanță de netrecut 
între școlile „de elită" și cele o- 
bișnuite, că se tinde spre în
gustarea posibilităților de acces 
în învățămint. S-a mai demon
strat cu ocazia înființării unor 
astfel de comitete că aria preo
cupărilor elevilor este întinsă, 
foarte variată, condiționată în 
multe cazuri de situația locală. 
Un exemplu îl oferă școala Cal- 
ton, din Londra, unde înființa
rea unui astfel de comitet a dus 
la coordonarea acțiunilor elevi
lor, corpului didactic și părinți
lor vizind necesitatea întreprin
derii unor măsuri edilitare și de 
îmbunătățire a condițiilor în care 
învață 1000 de elevi. Memoriile 
repetate trimise Ministerului 
Educației și respinse succesiv de 
acesta, descriu o situație proprie 
multor școli britanice : construi
tă între 1883 și 1894, școala Cal
ion este o aglomerare de clădiri 
răslețe cu clase neîncăpătoare, 
cu acoperișuri care devin ade
vărate strecurători pe tâmp plo
ios, cu dușumele putrezite, co
ridoare aglomerate și o cameră 
miniaturală pentru corpul di
dactic în care fiecare din cei 50 
de învățători dispune de... un 
metru patrat. Aceștia, sătui să 
migreze de la o clădire la alta 
pentru a-și ține orele, pleacă 
după două-trei zile, pe cînd e- 
levii. în lipsa educatorilor, sînt 
îndemnați să... joace fotbal pe 
terenul școlii. Demonstrațiile e- 
levilor, profesorilor și părinților 
de Ia această școală în sprijinul 
revendicărilor lor pentru îmbu
nătățirea condițiilor de învăță
mint au făcut cunoscut cazul 
școlii Calton în întreaga țară. La 
răspîndirea datelor despre astfel 
de situații în care se găsesc 
școlile britanice contribuie, în 
măsura posibilităților lor, revis
te școlare ca „KRAKEN" și 
„TOLPUDDLE", înființate la ini
țiativa comitetelor școlare. Cel 
puțin pentru următorii 5—6 ani 
toate fondurile destinate școlilor 
britanice au fost blocate datorită 
conjuncturii economice nefavo
rabile în care se găsește Anglia.

a găsi de lucru foarte curînd. 
Soluția considerată — in condi
țiile specifice Angliei — că ar 
răspunde cel mai bine necesită
ților de informare, organizare și 
coordonare a acțiunilor acestei 
părți a generației tinere mun
citoare este înființarea unor 
secțiuni de tineret pe lîngă 
„Trade-Unionuri". Soluția în sine 
nu este chiar nouă. Dar inițiati

Nu poate fi ignorat nici un 
alt aspect al problemei — și ne 
referim aici la tinerii fără lu
cru. în Sunderland a apărut un 
„comitet al tinerilor muncitori 
șomeri". Liga Tineretului Comu
nist și „Trade-Unionurile" dez
bat în prezent condițiile în care 
astfel de comitete apar, deoa
rece vor să evite izolarea unui 
număr impresionant de tineri 
șomeri de tinerii salariați, ceea 
ce ar putea duce la o serioasă 
slăbire a mișcării de tineret. 
Organizarea acestora in secțiuni 
de tineret șomer ale „Trade- 
Unionurilor", oricît de parado
xală ar părea la prima vedere, 
reprezintă o realitate. Faptul că 
a Juat ființă o secțiune de acest 
gen la Gateshead dovedește că 
soluția poate funcționa bine, de
oarece nu numai în regiunea de 
Nord-Est se înregistrează o
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va lansării lor pe întreg teri
toriul țării prezintă o noutate 
incontestabilă. Astfel de secțiuni 
ale „Trade-Unionurilor" scoțiene 
există de 34 de ani și ele își 
țin anual conferințele. Cea de 
la 5 martie a.c., de la Sheffield, 
a evidențiat forța pe care ar 
putea s-o reprezinte aceste sec
țiuni pe plan național, pornin- 
du-se de la exemplul oferit de 
existența a 69 000 de tineri între 
18 și 24 de ani în industria de 
mașini. Ecoul stîrnit de această 
inițiativă în rîndul tineretului 
muncitor s-a concretizat în a- 
pariția unor secțiuni Ia Birmin
gham, în Midlands, Londra, toa
te convenind să pregătească con
ferințe regionale, ca o premisă 
la întreprinderea pasului urmă
tor ■— conferința națională a 
secțiunilor tineretului din Trade- 
Unionuri. Unificarea acțiunilor 
lor derivă dintr-o necesitate a- 
cută pe care o resimt tinerii — 
aceea de a-și aduce propriile 
probleme în dezbaterea sindica
telor, de a vota hotărîri care-î 
interesează direct în procesul 
muncii și în relațiile cu patronii. 
Și chiar numărul impresionant 
al celor trei milioane de tineri 
care sînt în afara unor forme de 
organizare impune, de la sine, 
avansarea acestei inițiative.

creștere alarmantă a șomajului 
dar și în alte regiuni.

O dovadă a eficacității orga
nizării tineretului o face con
stant Uniunea Națională a Stu
denților (N.U.S.) care a ținut 
piept cu succes presiunilor au
torităților de a-i știrbi din au
toritate, de a o reforma și de » 
exercita control asupra finanțe
lor ei. Rolul activ pe plan na
țional pe care-1 joacă această 
organizație a tineretului studen
țesc britanic s-a manifestat și cu 
ocazia grevei de două luni a mi
nerilor, cînd studenții au tipă
rit și răspîndit materiale propa
gandistice, au organizat pichete, 
au ținut mitinguri și demonstra
ții în sprijinul revendicărilor le
gitime ale minerilor greviști. Ca 
o recunoaștere a acțiunilor în
treprinse de tineri a venit mesa
jul lui Lawrence Daly, secretar 
general al Uniunii Naționale a 
Minerilor : ..Pe lingă mișcarea 
muncitorească, ajutorul pe care 
l-am primit de la N.U.S., uniu
nile studențești, studenți în ge
neral a fost cel mai prețios pe 
care l-am primit în timpul re
centei noasire greve. Pentru a- 
ceasta le sintem mai mult decît 
recunoscători. Nu am fi repurtat 
victoria fără acest sprijin".
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PROCESUL ANGELEI DAVIS

• APĂRAREA în proce
sul înscenat la San Jose (Ca
lifornia) militantei comunis
te de culoare Angela Da
vis a cerut completului de 
judecată să respingă acu
zațiile formulate împotriva 
acesteia ca neîntemeiate. In 
depoziția apărării se relevă 
că nu poate fi stabilită nici 
o legătură directă între a- 
tentatul săvirșit in august 
1970 în sala tribunalului din

San Clemente, care s-a sol
dat cu moartea a patru per
soane, și activitatea acuzatei.

La rîndul ei, Angela Da
vis, uzînd de dreptul recu
noscut de tribunal de a par
ticipa alături de avocați la 
propria sa apărare, a respins 
toate capetele de acuzare, 
subliniind că din motive po
litice, este obiectul unei în
scenări judiciare.

DUPĂ INCIDENTELE DE LA TANANARIVE

„Cosmos-490"
• ÎN UNIUNEA SOVIETICĂ 
fost lansat, miercuri, sateli-, 

artificial al Pămîntului
a _
tul artificial al 
„Cosmos-490“, la bordul căruia

Prețul aurului în 
creștere vertiginoasă
• PREȚUL AURULUI con

tinuă să crească vertiginos pe 
piețele monetare occidentale 
inregistrind miercuri la Bursa 
din Londra nivelul record de 
58 de dolari uncia, cu 20 de do
lari mai mult decît prețul ofi
cial stabilit în baza acordului 
semnat în decembrie anul tre
cut la Washington.

Lărgirea unității de acțiune a 
tineretului britanic necesară, așa 
cum o demonstrează faptele, este 
greu de împlinit și solicită efor
turi și o bună cunoaștere a tutu
ror categoriilor de tineri, nu 
numai a elevilor și studenților. 
Liga Tineretului Comunist a 
încercat și se pare că a reușit, 
întrucîtva, să stimuleze Trade- 
Unionurile în atragerea la miș
carea muncitorească a tineretu
lui între 18—21 de ani. Există 
practic sute de mii de tineri 
muncitori de această vîrstă care 
sînt în afara oricărei forme de 
organizare, simpli subiecți ai 
contractelor pe care patronii le 
încheie cu părinții lor. Ei tre
buie sprijiniți, organizați, mobi
lizați la marea campanie națio
nală care se desfășoară în pre
zent în Marea Britanie privind 
„dreptul la muncă", în condiții
le în care peste un milion de 
britanici sînt șomeri și mii de 
tineri și-au pierdut speranța de

• PREȘEDINTELE REPU
BLICII MALGAȘE. Phili- 
bert Tsiranana. ,a hotărît, 
miercuri. redeschiderea U- 
ni verși tăț ii din Tananarive, 
închisă ca urmare a grevei 
studenților, declanșată la 24 
aprilie. Redeschiderea U- 
niversității era una din con
dițiile puse de studenții mal- 
gași pentru reluarea dialo
gului cu autoritățile, după 
violentele incidente din ulti
mele zile.

Pe de altă parte, agenția

France Presse relatează că 
tensiunea la Tananarive a 
cunoscut o diminuare accen
tuată în urma eliberării de 
către autorități a studenți
lor și elevilor arestați în tim
pul ciocnirilor care au avut 
loc sîmbătă cu forțele de 
poliție. Noul guvernator mi
litar al capitalei malgașe, 
generalul Andriamahazo, s-a 
adresat studenților pentru a 
Ie cere să grăbească prepa
rativele în vederea unui con
gres național lor.

POLITIA PORTUGHEZĂ ÎN UNIVERSITATE

• MARȚI SEARA, poliția 
a intervenit pentru a împrăș
tia o demonstrație a studen
ților de la Institutul superior 
de studii economice și finan
ciare din Lisabona. In urmț 
ciocnirii dintre studenți și 
forțele de poliție, mai mulțî 
tineri au fost răniți.

După Institutul superior 
tehnic din capitala Portuga
liei, acesta este cel de-al 
doilea for de învățămint su- 
perior în care poliția a pă
truns pentru a împiedica or
ganizarea unor manifestații 
studențești, transmite agenția 
France Presse.
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