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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

LA FABRICA „PORȚELANUL» DIN ALBA-IULIA

ARGUMENTUL
SUCCESELOR

• STABILITATEA FORȚEI DE MUNCA - UN ELEMENT HOTARITOR 

IN CALIFICAREA Șl OMOGENIZAREA COLECTIVULUI. • PE PRI
MUL TRIMESTRU TOATE ANGAJAMENTELE AU FOST DEPĂȘITE.

• FIECARE ORGANIZAȚIE U.T.C., O INIȚIATIVA PROPRIE, UN AN

GAJAMENT CONCRET.

Un succes la care directorul 
Fabricii de porțelan din Alba 
lulia, tovarășul Silvestru Mol
dovan, ține în mod deosebii și 
pe bună dreptate este stabilita
tea tinerilor în întreprindere. 
„Intr-un an de zile — ne măr
turisește dinsul — n-a plecat un 
salariat din fabrică, cu excep
ția celor incorporați, fluctuația 
a devenit pentru noi o noțiune, 
aș putea spune, abstractă". Apoi, 
tovarășul Silvestru Moldovan 
adaugă : „Insist asupra stabili
tății forțej de munoă pentru că 
prin ea se explică in niare mă
sură realizările prețioase ale tî- 
nărului nostru colectiv".

Intr-adevăr, colectivul de la 
„Porțelanul" este foarte tinăr și 
Ia propriu și la figurat. La pro
priu, pentru că media vîrstei nu 
depășește 21 de ani, iar la figu
rat, pentru că s-a constituit doar 
cu doi ani în urmă, an în care 
fabrica a început să producă. Și 
totuși calificativele cele mai 
justificate la care se apelează 
aici sînt maturitatea, conștiința 
muncitorească. disciplina și 
fermitatea colectivului — calități 
din care decurg succesele sale. 
Trecem împreună cu inginerul 
Viorel Opris. locțiitorul secre
tarului comitetului U.T.C., prin 
secțiile fabricii și ceea ce im
presionează incă de la prima

vedere este curățenia desăvir- 
șită. Chiar și acolo unde se lu
crează cu pămint și nisip, la 
moară și la modelaj, ai impre
sia că te afli într-un laborator. 
Totul strălucește. Halatele albe 
aie fetelor, pardoseala secțiilor, 
utilajele. „A fost prima lecție 
de disciplină pe care le-am pre
dat-o tinerilor veniți în fabrică 
— ne explică inginerul Opriș — 
pentru că lipsa de curățenie este 
dușmanul numărul unu al por
țelanului. Chiar și firele de praf 
afectează puritatea, deci calita
tea porțelanului. Și noi avem 
datoria și ambiția ca in cel mai 
scurt timp posibil să ieșim cu 
produsele noastre pe piața mon
dială, să le confruntăm cu suc
ces cu cele mai prestigioase din 
lume".

Facem 
tehnologic 
țiativele 
peste 700 . . . .
apărute din dorința firească a 
tinerilor de a participa cu toate

cunoștință pe fluxul 
cu cite va dintre ini- 
valoroase ale celor 
de uteciști, inițiative

ROMULUS LAL

O VALOROASA INIȚIATIVĂ

A ORGANIZAȚIEI JUDEȚENE

U. T. C. CONSTANTA

TABERE DE INSTRUIRE
A ELEVILOR PENTRU

A DEVENI MOTOPOMPIȘTI
• Producția agricolă va beneficia de aportul lor chiar din acest 
on. • Se va suplini astfel în bună parte deficitul de motopom- 

piști pe care îl au cooperativele agricole de producție.

Pentru județul Constanța, 
problema asigurării cadrelor 
necesare de motopompiști încă 
nu este pe deplin rezolvată. Re
ceptiv, Comitetul organizației 
județene U.T.C. a lansat o ini
țiativă pe cit de lăudabilă, pe 
atît *de necesară și eficientă. 
Iii colaborare cu Inspectoratul 
școlar, Direcția generală agri
colă și Uniunea județeană a 
cooperativelor agricole de pro
ducție s-au organizat pe timpul 
vacanței de primăvară și al celei 
de vară tabere-curs pentru pre
gătirea elevilor din clasele IX— 
X ale școlilor generale și din anii 
I—III ai liceelor de cultură gene
rală, în meseria de motopom- 
pișli pe care aceștia să o prac
tice în timpul vacanței de vară. 
„Ne-am gîndit că acțiunea 
noastră va avea un dublu fo
los : vom sprijini cooperative
le agricole în momentele din. 
vîrf de campanie, iar pe de altă 
parte vom educa pe elevi în 
spiritul muncii, multora dintre 
ei oferindu-le posibilitatea ale
gerii acestei meserii ; mă refer 
în special la cei de la școlile 
generale, pentru că la absolvirea 
cursurilor vor primi atestate 
de motopompiști" — ne decla
ra tovarășul Enac Negraia, pre
ședintele Consiliului tineretului 
sătesc. Cum s-a procedat ? Pe 
lingă un comandament județean 
pentru coordonarea acestei ac
țiuni s-au constituit comanda
mente locale alcătuite din acti
vistul U.T.C. din zonă, directo
rul liceului din centru, repre
zentanții Direcției agricole și ai 
U.J.C.A.P. precum, și reprezen
tantul elevilor. Aceste coman
damente, instituind colective de 
sprijin, au trecut într-o primă 
fază la recrutarea elevilor, ce- 
rîndu-se în toate cazurile și a- 
cordul părinților. Fondurile ne
cesare pentru transportul, ca
zarea și masa cursanților sînt 
asigurate de către cooperative
le agricole de producție bene
ficiare. Direcția agricolă pune 
la dispoziție baza materială ne
cesară instruirii precum și lec
torii, cîte unul la fiecare grupă 
de 25 cursanți. Inspectoratul 
școlar se îngrijește ■ ca pe toată 
perioada cadrele didactice să a- 
juțe la buna desfășurare a 
cursurilor.

Aproape 40 de cooperative a- 
gricole de producție vor bene
ficia astfel pe timpul campaniei 
de irigare de sprijinul prețios 
al motopompiștilor-elevi. Tn 
timpul actualei vacanțe de pri
măvară au început pregătirea 
peste 200 de elevi care au în
cheiat contracte c<u unitățile be
neficiare, adică jumătate din ci
fra prevăzută în angajamen
tul organizației județene.

OCTAVIAN MILEA

r

ȘEDINȚA COMITETULUI 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

în ziua de 17 aprilie 1973 a 
avut loc ședința Comitetului Execu
tiv al Comitetului Central al P.C.R., 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat o 
informare cu privire la aplicarea 
hotârîrii Plenarei Comitetuioi Cen
tral al P.C.R. din 28 februarie—2 
martie a.c., privind îmbunătățirea 
structurii organizatorice a ministe
relor, celorlalte organe centrale și 
locale ale administrației de stat, 
precum și a unităților subordonate.

Comitetul Executiv a constatat 
că ministerele, comitetele județene 
de partid si comitetele executive 
ale consiliilor populare unitățile 
economice au acționat ferm și cu 
operativitate, realizînd în termen 
scurt prevederile principale ale 
decretelor Consiliului de Stat care 
reglementează aceste probleme.

Personalul calificat din sectoa

rele tehnico-administrative, rămas 
disponibil după îmbunătățirea 
structurilor organizatorice, a fost 
încadrat în activități productive, cu 
efecte pozitive atît pentru produc
ția materială, cît și pentru cadrele 
în cauză. De asemenea, personalul 
necalificat a fost îndrumat spre 
școli de calificare.

Comitetul Executiv a stabilit să 
se acționeze în continuare cu ho- 
tărîre pentru a se aplica pînă la 
capăt toate măsurile stabilite de 
Plenara Comitetului Central și de 
decretele Consiliului de Stat, să se 
normeze activitatea în toate do
meniile pentru a se ajunge la struc
turi organizatorice raționale, să se 
reducă substanțial numărul formu
larelor și să se simplifice formula- 
ristica în vederea creșterii ooera- 
tivității și îmbunătățirii calității ac
tivității în toate sectoarele.

în continuare, Comitetul Execu
tiv a aprobat structura Consiliului

Suprem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României.

Avînd în vedere dorința expri
mată de unele colective de oameni 
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții, Comitetul Executiv a stabilit 
ca ziua de luni, 30 aprilie 1973, să 
fie zi nelucrătoare, urmînd a se 
lucra în ziua de 2 mai 1973. 
Această hotărîre nu se aplică în 
unitățile productive în care se des
fășoară procese continue de mun
că, în unitățile comerciale, de 
transport public și în alte unități de 
servire a populației și locuri de 
muncă unde salariații, prin natura 
serviciului, nu au ziua de duminică 
zi de repaus.

în ziua de 1 Mai vor avea loc 
adunări populare în centrele jude
țene și municipiul București, ur
mate de serbări cultural-artistiee 
și sportive.

în încheiere, Comitetul Executiv 
a soluționat unele probleme ale 
activității curente.

REALIZĂRI REMARCABILE
In cinstea zilei 

de 1 Mai. tinerii 
din întreprinderile 
industriale ale ju
dețului Vîlcea, au 
obținut realizări 
remarcabile. La 

Brezoi, 
primului 

a inre-

U.E.I.L. 
bilanțul 
trimestru 
gistrat depășiri de 
plan în valoare de 
500 000 
ducția 
600 000 
ducția 
aprilie

lei la pro- 
globală și 

lei la pro- 
marfă. luna 

a debutat

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
m.c. 
fag

cu alte realizări 
importante : 2u0
m.c. bușteni gater 
de fag și 300 
cherestea de 
peste plan.

Succese impor
tante au obținut și 
constructorii de pe 
platforma chimică. 
Ei au predat mon- 
torilor hala 
presoarelor 
Uzina de 
nr. J 
front 
pentru

coni- 
de la 
sodă 

3 și au creat 
t de lucru 

montaj la

toate celulele E- 
lectrolizei 3. Reali- 
zind închiderea 
completă a halei 
compresoarelor si 
începind concomi
tent lucrările de fi
nisaj, constructo
rii au făcut încă 
un pas important 
pentru a devansa 
cu trei luni in
trarea în funcțiu
ne a Uzinei de 
sodă nr. 3.

DORU MOTOC

a primit pe Dușan Gligorievici,
membru al

al
Consiliului Executiv Federal
R. S. F. Iugoslavia

ȘANTIER
■ ->

unități agricole din 
Drăgășani materiali-

UTECIST
Șase 

zona 
zează un proiect pentru iri
garea a 2 200 hectare. Acest 
șantier a fost decretat ȘAN
TIER LOCAL UTECIST. 
Zilnic lucrează aici, in două 
schimburi, cite două sute 
douăzeci de uteciști dc la 
școlile, din întreprinderile și 
unitățile agricole din Drăgă-> uimajnc asuiuic uiți

Ș șani. Șutești, Ștcfănești, Slă-

tărei și Voicești. In primele 
cinci zile de activitate plină 
pe acest șantier tinerii au să
pat canale în lungime de 
două sute metri, au depol- 
mataf canale în lungime de 
trei mii metri liniari și au 
executat taluzâri în volum 
de două mii metri cubi. între 
brigăzi se desfășoară o vie 
întrecere.

G. F. J
? s

Foto: ȘT. WEISS

-ecut

(Continuare in pag. a ll-a)

Uda Bocian, din secția croito
rie a Fabricii de piele și în
călțăminte „Crișul“ din Ora
dea, este evidențiată în pro
ducție, făcînd, totodată se
rioase economii de mate

riale.

Marți, 17 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe Dușan Gligorievici, 
membru al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, 
președintele părții iugoslave în 
Comisia mixtă de colaborare 
economică, a cărei sesiune se 
desfășoară ia București.

La întrevedere au participat 
tovarășii Emil Dragănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții ro
mâne in Comisia mixtă de co
laborare economică. Vasile 
Pungan, consilier al președinte
lui Consiliului de Stat, șl Va
sile Șandru, ambasadorul țării 
noastre la Belgrad.

A fost de’ fată Iso Njegovan, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București.

în cadrul întrevederii, Dușan 
Gligorievici a exprimat’ satis
facția părții iugoslave pentru 
rezultatele actualei sesiuni 
Comisiei mixte de colabora* 
pentru dezvoltarea tot mai in
tensă a relațiilor economice și

schimbările calitative interve
nite în evoluția lor. Oaspetele 
a relevat că aceste rezultate se 
înscriu pe 4inia îndeplinirii 
măsurilor convenite cu prilejul 
întâlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz 
Tito, a recomandărilor celor doi 
șefi de stat în vederea intensi
ficării acțiunilor de cooperare 
economică și tehnică între Ro
mânia și Iugoslavia.

. Conducătorul delegației iugo
slave a transmis 
Nicolae Ceaușescu 
salut din partea 
Iosip Broz Tito și 
lui Gemal Biedici, 
urarea de noi succese în acti
vitatea pe care o desfășoară in 
fruntea partidului 
român.

Mulțumind, 
Nicolae • Ceaușescu 
tovarășilor Iosip Broz Tito și 
Gemal Biedici un cald salut și 
cele mai bune urări de sănăta
te și fericire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a dat o înaltă apreciere sta
diului actual al relațiilor ro-

tovarășului 
un cordial 
președintelui 
a premieru- 

împreună cu

și statului

președintele
a adresat

mâno-iugoslave, relevînd con
tribuția pe care a adus-o în 
această direcție Comisia mixtă 
de colaborare economică. Dez
voltarea tot mai rapidă a eco
nomiilor celor două țări socia
liste și prietene, dar mai ales 
progresul industriei lor, a sub
liniat președintele Consiliului 
de Stat, deschide perspectiva 
unei colaborări tot mai largi, 
de lungă durată, atit bilaterale 
cit și pe terțe piețe. In această 
ordine de idei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a pronun
țat pentru corelarea cooperării 
economice cu o strînsă conlu
crare pe plan tehnico-științific 
care să asigure realizarea unor 
produse la nivelul tehnicii mon
diale.

Tn timpul discuțiilor a fost 
subliniată hotărîrea reciprocă 
de a pune în valoare toate po
sibilitățile existente pentru a- 
dîncirea colaborării multilatera
le în interesul dezvoltării'“eco
nomice și construcției socialiste 
din România și Iugoslavia,

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

POATE TI ELEVUL
PROPAGANDIST LA (LAȘA III ’

LA LICEUL „N. GRIGORESCU",
DIN CiMPINA, SE AFIRMĂ CÂ DA !

Sau poate da. Cursanții nu mai 
priveau învățâmîntul politic ca 
pe o oră de clasă, ci ca pe o 
activitate specifică organizației 
lor.

La sfîrșit am discutat cu pro
pagandista. Se prezenta acum 
in . calitate de responsabilă cu 
problemele politico-ideologiee 
tn biroul comitetului U.T.C. pe 
liceu. „încercăm un expert-

ment — îmi spunea — în sensul 
folosirii elevilor ca propagan
diști chiar la clasele din care 
fac parte. Pentru început am 
căutat să mă conving eu în
sămi. A fost prima dezbatere 
pe care am condus-o. Acum

pot spune că merge. Trebuie 
însă să te pregătești cu aten
ție".

De curînd am fost din nou 
în liceul cîmpinean și am 
participat la o dezbatere ase
mănătoare la anul II C. Propa
gandistă — eleva Maria State. 
După prezentarea temei — In
surecția națională antisfaseislă 
armată de la 23 August 1944 — 
și. jalonarea cîtorva idei de 
discuție. începe dezbaterea. 
Participanții, prin pasiunea și

ION TOMESCU

(Continuare în pag. a ll-a)

• ÎNVĂȚĂMÎNT > CERCETARE • PRODUCȚIE »

Pentru tonstmtori nota 10! DAR CE FAC

„Noi facem totul, începind cu descărcatul materialelor și trecînd prin toate meseriile i 
rului. E greu, dar asta ne este profesia..." — ne explică imaginea Grigoruț Găman Lupi

STUDENȚII
ALTOR

FACULTĂȚI ?
O ZI, ALĂTURI DE ACTIVIȘTI A.S.C. ÎNTR-UN 
CONTROL LA LOCURI DE PRACTICĂ PENTRU 

STUDENTI

BĂLCESCU
de CONSTANTIN STOICIU

na mare acțiune întreprin- 
1 Uniunii Asocia- 
or Comuniști din 
ersitar București, 

------ <.'<■ - a 
pasarea unui amân un-

țit control la toate locurile de 
practică ale studenților.

LUCRETIA LUSTIG
Fotografiile: VASILE RANGA

Bălcescu a fost un om al timpului său ca puțini alții, a fost 
conștiința revoluției care l-a trimis pînă azi ca purtător al unor 
înțelegeri grave și necesare, ca revoluționar trăgindu-și seva 
faptelor și gîndurilor din istoria trecută a țării, din nevoile 
ei atunci prezente, din ceea ce ar fi trebuit să urmeze în 
mersul ei înainte și iată că azi, acum, a și urmat.

„Trecutul și prezentul" este titlul unui articol pe care 
Nicolae Bălcescu l-a scris în anul 1851, la cîțiva ani deci 
după ce revoluția burghezo-democratică fusese înfrîntă, înainte 
de a-și atinge țelurile, din cauza — scria tot Bălcescu în ace
lași an 1851 - unui „guvern slab" și a faptului că se mișcase 
,,într-o sferă preo puțin întinsă", adică nu ajunsese, și nici 
nu avea cum, am spune noi azi, să găsească calea și să-și 
tragă pe deplin puterea din puterea celor multi. Articolul 
urmărea un scop propagandistic precis, determinarea inte
lectualilor români progresiști de a continua lupta revoluțio
nară, și era deschis de un motto din Mirabeau, la sensul 
căruia Bălcescu aderase integral atît din punctul de vedere ai 
concepției, cît și al practicii sociaie : „Vai de națiunea în care 
cei care sînt loviți nu urăsc pe asupritor într-atît cît l-ar uri 
asupritul însuși" ; tot ceea ce Bălcescu a scris și tot ceea ce el 
a făcut ca patriot pentru afirmarea revoluției venind fundamen
ta! dintr-o adîncă chemare a alcătuirii sale, așa cum revo
luția românilor era chemată fundamental de „optsprezece 
veacuri de trude, suferise și lucrare a poporului român 
asupra lui însuși". Un an a: rziu, în 1852, cum se cunoaște, 
Nicolae Bălcescu murea ceparte de țara și de ai săi, pe pă- 
mînt latin, dar străin totuși - el, care rostise patetic, așa 
cum inima sa simțise și trăise : „nemuritor este sufletul na
țiilor, și cum că sfînt, dumnezeesc și neperitor este dreptul 
lor !". Revendicat de-a lungul timpului istoriei noastre deloc 
liniștite de feluriți ideologi și de felurite ideologii, niciodată 
însă înțeles și descoperit în lumina sa adevărată șî străluci-

(Continuare în pag. a ll-a) > (Continuare în pag. a ll-a)
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DAR CE FAC STUDENȚII 
ALTOR FACULTĂȚI ?

„— La ce lucra(l — Ijfl ma'ina asta...". „— Ce anume T* . 
Nu fliu-.".

*) Dan Zamflirescu. Neagoe Ba
sarab și Învățăturile către fiul 
său Theodosie. Problemele con
troversate. Minerva, 1871

(Urmare din pag. I)

Disciplina muncii 
trebuie sâ înceapâ 

cu disciplina 
de organizare

Ne aflăm la poarta Uzinei de 
mase plastice. După informați
ile decanatului Facultății T.C.M., 
trebuia să ■ găsim aici, astăzi, 
marți, studenți la practică. Re
prezentantul secției de lnvăță- 
mînt din uzină ne lămurește că 
aici, astăzi, nu trebuie să se 
afle nici un student, grupa de 
practică e programată vinerea, o 
dată la două săptămîni. Ignorăm, 
deocamdată, inadvertența între 
programul comunicat de facul
tate si cel știut de uzină, consi- 
derînd-o un accident, și trecem 
alături, la U2ina de pompe. De 
astă dată — dincolo de poartă, 
la serviciul de invățămînt.

— «Aveți studenți la practi
că ?“ ,— întrebăm „Trebuie 
să fie, sfi vedem, să-i căutăm". 
Răspunsul aparține inginerului 
Dan Martin, care conduce acest 
serviciu. Și începem căutarea. 
La strungărie, găsim un indi
ciu : un muncitor își amintește 
câ a văzut ceva mal devreme 
un student. L-am văzut și noi. 
Prin el, am mai găsit un alt 
coleg, pe Andrei Oprea, care 
lucra pentru proiectul de diplo
mă, retras într-un birou. Șase 
studenți din anul III, subingi- 
neri, T.C.M., au putut fi găsiți 
prin uzină — au practică docu
mentară oentru proiwct. ..Alți 
studenți. din alți ani, mai sint 
in uzină Nu se știe. Poate 
că sînt După aceeași informa
ție, a decanatului, ar trebui să 
fie în mod sigur. în sflrșiu de 
la tovarășul inginer A. Du
mitrescu aflăm — și află și re
prezentantul serviciului de în- 
vățămint — că studenții vin la 
practica obișnuită din două în 
două săptămîni. dar vinerea.

— „Ti am pe studenți din oc
tombrie. dar n-am discutat cu 
cineva de la facultate cum tre
buie să fie practica lor. n-am 
văzut un program, o tematică. 
Vine cu ei un asistent, l-am vă- 
zut, dar nu știu cum il cheamă* 4 
— precizează inginerul A. Du
mitrescu. Iar inginerul Mar
tin confirmă că nici la dînsul 
n-a venit nimeni de la faculta
te, să discute despre practică.

— „Poate au fost Ia conduce
rea uzinei, dar trebuie să vini 
Ia noi, cei care avem contact 
direct cu studenții**  — „Dacă a- 
îeam ocazia să discutăm cu un 
reprezentant al facultății, — dat 

fiind că e vorba de o uzină cu 
profil unic in țară (ii suferim 
să trimită cadrele didactice 
pentru o predocumentare) sâ 
studiem împreună ce le-im pu
tea oferi și cere studenților**.  
„Știu că studenții trebuie <5 
muncească efectiv — continuă 
inginerul Dumitrescu — Și în
cercăm să rezolvăm acest dezi
derat. Mare lucru nu ie poate 
face, totuși. Ei vin in uzină n 
dată la două săptămîni. la noi 
produsele se schimbă des si du 
pot urmări nici un prore*  de 
producție — il gătesc fie 
început, fie terminat- Intre 
timp, maistrul, il uită pe stu
dent. studentul uită ce a făcut 
De fiecare dată se ia totul de 
la capăt. O pra?tică consecventă 
timp de două săptămîni, ar 
deschide perspectiva activității 
continue și a contactului mai 
strins cu muncitorii, cu ingine
rii.

Ce se întlmplă ? Ceva nu este 
în ordine. Această vagă cunoaș
tere a unei activități care a 
intrat în al doilea semestru, nu 
prezintă semne prea optimiste. 
Consultăm și comitetul U.T.C. 
— pe .locțiitorul de secretar și 
pe organizator. Ei cunosc câ au 
fost studenți la practică, în 
vară, că acum nu mal sînt 
împreună ne lămurim că sînt 
și acum în uzină ; își amintesc 
și dînșii câ i-au văzut. In
tr-adevăr, sînt la practică și 
studenți de la A.S.E., „miercu
rea, parcă-. Dar nu s-a perfec
tat încă o colaborare. Nici una 
din părți n-a făcut primul pas. 
Normal era să-1 facă studenții, 
reprezentantul asociației — era 
o sarcină a lui. în mod sigur 
că, în aceste condiții, organiza
ția UT.C. din uzină n-ar 3 
căutat colaborarea In afară — 
24«dabiîă de altminteri — e» 
studenții de Ia Universitate. 
S-ar fi creat legături ti perfec
ta activități €" rei de L» PtJL 
tehnică, care vin chiar în

Cu puțin efort în plus, 
se poate ajunge la o 
practică muncitorească 

autentică
La Uzina de mecanică fină. 

produce o schimbare : una din 
cele două grupe anunțate că 
fac practică aici, se află Ir.- 
tr-adevăr la locul de muncă — 
anul I A, utilaj chimic. Asisten
tul îndrumător, tovarășul Ale
xandru Manea, ii însoțește oe 
studenți. Adevărat că specialita

tea sa — motoare cu ardere 
internă — nu se întîlnește 
de fel cu mannmetrele ; e 
din nou adevărat că nici 
practica studenților aici, nu 
se întîlnește cu profilul pro
fesiei lor, de viitori ingineri în 
utilaj chimic. Totuși, îndrumă
torul este mulțumit. „Stu
denții sînt primiți la practică 
într-o uzină, șl asta este im
portant. Uzina se interesează să 
le asigure de lucru, si asta este 
din nou important. Pină in se
mestrul al doilea au făcui prac
tică de atelier in facultate și 
avantajele au fost mici, înfrli
cit mașinile nu prea funcționau 
și se pierdea vreme. In urină 
cel puțin sint în contact cu me
diu] muncitoresc. Mai multe 
pretenții nu putem avea**.  S? 
lucrează. Nu foarte intens, nu 
toți studenții au ceva de făcut, 
dar. prin rotație, cum ne ex
plica unui dintre el. ..într-o zi 
?vem de lucru 3—4 "* “■ -Xe
■veți de făcut astăzi. la ce pie
sa anume lucrați T*  — ne ir,*  -- 
resâm noi- Șase dintre s-iud-nți 
au dat din umeri : nu știau, 
n-au întrebat, n-au avut cu
riozitatea U afle, deși executau 
qperauL respective de clteva 
ore. Găsim două studente la o 
mașină : au treabă de diminea
ța — la ce anume ? nu reușim 
să aflăm. Lucrează total absen
te. plictisite. „Ce m-ar putea 
interesa că slaa lingă mașină 
și pua obiectele astea intr-o 
cutie ore și ore in sir! ?**  — 
se justifică Anca Negrea. Cole
ga eL Eugenia Mă dala ru pa»-e 
ceva mai preocupată — minn- 
iește mașina. Maistrul, tova
rășul Dan Cristache ne spunc- 
câ e foarte greu să stai să-1 
explici studentului piesă cu 
piesă. Se pierde prea mult 
timp. Iar tovarășul asistent gă
sește că nici nu este nevoie, 
din moment ce treaba pe care 
o fac In fabrică nu ține de pro
fesia viitoare a studenților, ci 
doar de Însușirea unor deprin
deri. de cbișnuirea cu munci 
Ne permitem să-1 contrazicem 
Ajungem Ia concluzia că ee 
acceptă destul de formal 
ideea că în urină studentul în
vață disciplina munci», roiritul 
muncitoresc. Altminteri nu se 
exnlică blazarea, lipsa de cu
riozitate de a întreba .-asta la 
ce folosește Pe de altă parte 
conducerea facultății ar trebui 
să cunoască exact pretențiile U- 
zinei referitoare la disciplină. în 
care intră și ținuta Incit asis
tentul să nu mai fie nevoit să 
trimită acasă din studenții care 
n-au ținuta cerută de urină — 
(in fine respectivii fuseseră tri

Cele trei echipe studeuțestî au dorit a fotografie In grup — 
amintire pentru cele două săpUmini cit an fost muncitori pe 

șantierul studențesc.

miși acasă pentru ținută). Dar 
de cc numai administrativ ? Or
ganizația studenților din an 
n-are nici un rol ? în orice caz, 
nu și l-a dezvăluit plnâ acum.

Studenților constructori 
— nota 10 !

Meritată. Pe platforma Indus
trială Pipera, in spatele „Elec- 
tronicii**  se ridică o clădire — 
a trecut <je fundație. Construc
ția a început să fie cunoscută 
sub denumirea de „șantier stu
dențesc**  E oră de vfrf. Soa
rele e fierbinte. Munca nu-I 
ușoară, dar nimeni nu stă. Se 
lucrează In echipă, cu respon
sabilitate de echipă. Construc
torii sint studenți In anul I, 
subingineri. Facultatea de con
strucții civile. Schimbul de di
mineață e format din 45 de stu
denți. împărți ți In trei echipe. 
Alți 45 formează schimbul de 
d’jpă-amiază. Șefii de echipe 
sînt tot studenți. dar In anul 
III. aflați In practică pentru 
lucrarea de diplomă. Ei dirijea
ză mersul șantierului, asa cum 
o vor face in calitate de sub- 
ingineri. Fiecare meserie este 
reprezentată și de către un 
muncitor calificat — normal, ca 
să fie cineva care să le dea 
asistență tehnică. -In rest, 
această construcție de cămin 
P-i-3, cu capacitate cu 3M de 
pituri va fi realizată de la A 
la Z de către studenți- — ne 
lămurește asistentul îndrumă
tor. tovarășul Mircea Grlgoriu.

Vedem ce lucrează, îi ascul
tăm, H cunoaștem în efort as
pru. de șantier, și ne aducem 
aminte ci la Uzina de pompe 
se propunea organizarea unei 
practici comasate. îr.cft studen
tul să fie prins continuu !ntr-o 
activitate. Iată, aici practica e 
comasată, cei din anul I mai a*i  
clteva zile și-și încheie statutul 
de două săntărr.îni — muncitori 
oe șantierul studer.te^r. Practica 
ier a fost Ir.să concepută, Un
dită. si pregătită ir. c:ir. Mfcir.țâ. 
..In fiecare zi. ■ oră. după «Ba
că. se desfășoară «b curs teo
retic ținnt de na cadru di
dactic-* — exDucă profesor-’ 
îndrumător de aa, tovarășul 
Petre Carabnteanu.

*
Cu aceste date s-a soidat un 

raid de-o zi la locurile de mzm- 
că ale studenților. C or. rî vriile 
finale se vor contura, insă, la 
kflrsltul controlului, cind vor R 
validate toate observațiile, di
gestiile pe adresa practicii rtn- 
dențești.

Noi colaborăm cu studenții 
de la Universitate" —■ ne spune 
Teodor Ilincă, locțiitorul secre
tarului U.T.C. Uzina de pompe. 
„— Dar cu cei de la Politehnică, 
pe care ii aveți în uzină, la 
dumnevoastră ?•. „— Încă n-au 

luat legătura cu noi...".

Nicolae Ion, șef de echipă, anul 
III subingineri : „Șantierul o un 
bun exercițiu pentru cei din 
anul I ; lucrează in eebipă și-șt 
dezvoltă spiritul de echipă**.

Ion Dediu. anul in subin- 
gineri. șef de echipă : „— O
excelentă practică pentru lucra
rea de diplomă ; sint pus in si
tuația de a lucra ca subinginer 

Încă de pe acum**.

Din Cristache. maistru : „— Eu 
le dau studenților de lucru. Dar 
s-ar pierde prea mult timp să 
le explicăm fiecare piesă in 

parte".

Aniversarea anului revoluționar 1M4M jn țările 
române continuă să fie marcată in întreaga 
țară prin numeroase manifestări.

• în suita de acțiuni omagiale remarcăm ex
poziția documentară „Anul revoluționar 1848“, 
deschisă marți la Biblioteca centrală universi
tară din Cluj, unde sint expuse scrisori auto
grafe semnate de Avram Iancu, datînd din iu
nie 1848 în care vorbește despre starea de spi
rit revoluționară a populației. Alte scrisori, a- 
parținlnd unor mari personalități ale timpului, 
între care George Barițiu, August Treboniu 
Laurian, descriu legăturile statornicite între 
revoluționarii din toate ținuturile locuite de 
români. Este expus, de asemenea, originalul 
cunoscutului document „Principiile noastre pen
tru reformarea patriei**  și un exemplar rar al 
textului Proclamației de la Blaj, precum 
și ziare, reviste, cărți publicate jn țară și

străinătate ca ecou al revoluției de ]a 1848 in 
Țara Românească, Transilvania și Moldova.

• Sub semnul aceleiași aniversări, menționăm 
întîlnirea tinerilor din Pitești cu directorul mu
zeului de la Golești, prof. Vasile Novac, prilej 
cu care au fost evocate principalele momente 
din activitatea fruntașilor mișcării pașoptiste pe 
meleagurile argeșene.

• O expunere pe aceeași temă, urmată de un. 
recital de versuri patriotice, prezentat de actori 
ai Teatrului „Alexandru Davila’* din Pitești a 
avut Ioc și la tabăra elevilor -de la Cimpulung 
Muscel.

• La conferința ținută la Casa orășenească 
de cultură din Rădăuți au fost evidențiate con
dițiile economice, sociale și politice care au de
terminat declanșarea evenimentelor istorice de 
acum 125 de ani.

125 DE 
FIORI 

însemnare de la o laminare 
de carnete de u tec ist

In curînd vor fi aniversați 
125 de ani de la Revoluția 
burghezo-democratică din Ță
rile Române. In cadrul ciclu
rilor de manifestări care 
premerg acestei alese sărbă
tori, de curind s-a desfășurat 
la Blaj — acolo unde, în 
1848 a avut loc adunarea 
populară — o emoționantă 
festivitate: înmînarea carne
telor de utecist. In sala Casei 
de cultură, în care se aflau 
peste 400 de tineri de la 
toate organizațiile din oraș, 
tovarășul Dumitru Luca, se
cretar al Comitetului orășe
nesc de partid și primar al 
orașului Blaj, a vorbit despre 
momentul revoluționar 1848, 
despre marea lui însemnătate 
pe plan istoric. A vorbit des
pre eroii revoluției, despre 
sacrificiul făcut de aceștia 
pentru obținerea libertății 
naționale și sociale.

Apoi, sub faldurile drape
lului organizației orășenești 
U.T.C. 125 de tineri — nu
măr simbol — de la diferite 
întreprinderi fi școli din Blaj 
au primit carnetele de ute- 
ciști — atestarea politică a 
125 de inimi dăruite trup și 
suflet organizației revoluțio
nare de tineret. Felicitîndu-i 
pe proaspeții uieciști, secre
tarul comitetului orășenesc 
U.T.C., Viorel Pop, spunea:

— Să purtați cu cinste 
acest carnet, așa cum și-au 
purtat revoluționarii paștzp- 
tiffi înaltul lor destin.

! 7n aaZâ an pătruns 125 de 
cracate roșii cu flori în miîni. 
Fiecare utecist a primit die 
o floare. 125 de flori.

Priceam, simțeam emoția 
solemnității acestei clipe uni
ce, aceste 125 de flori care 
poartă gîndurile către eroii 
zbuciumatului an 1848, dar fi 
către viitorii eroi care, astăzi, 
privesc cu ochi fierbinți 
înainte.

EM. 1SOPESCU

/w BASAMIb
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BĂLCESCU
(Urmări din pag. I)

uneori pînâ la a fi considerat anacronic în 
l-a arătat dealtminteri ca om al timpului său

cele cutezătoare ale

1
toare, împins 
revoluția care 
și al țării sale, Bălcescu nu ne poate aparține decît nouă, 
celor care azi am înfăptuit și înfăptuim gîndul lui nerostit, 
desigur, pe de-a întregul, dar nepierdut, adunîndu-se din 
luciditatea șl cuprinderea istoriei poporului român în suișul 
ei necontenit. Să nu uităm că „Manifestul Comunist11 a apă
rut în 1847, socialiștii utopici începuseră la acea vreme să 
se retragă in iluzii iluministe și reformatoare, dar Țara Româ
nească il născuse pe Tudor Vladimirescu și anul 1821 por
nise fără putința intoarcerii „mișcarea națională", iar „acea 
monstruozitate socială ca o țară întreagă sâ robească la 
cițiva particulari- continua sâ fie și sâ siluiascâ. Marx a 
folosit în „Capitalul" vol. I, pentru capitolul „Goana după 
supramuncâ, Fabricant și boier" date și concluzii ce aparțin 
lui Bălcescu, adunate și gindite de el pe pâmintui țării lui. 
Bălcescu este cel care a demonstrat că o măsură socială 
trebuie să fie rațională, morală și dreaptă și folositoare 
tuturor. Bălcescu este cel care, la noi și pentru noi, condiționa 
libertatea națională, independența din afară de libertatea 
dinăuntru. A fost evident un revoluționar romantic, dar asta 
nu l-a împiedicat sâ recunoască câ republica umanitară și 
cosmopolită la care visau amețiți de vîrtejul istoriei alți 
pașoptiști nu putea fi proclamată. Romantismul revoluționar 
al lui Bălcescu se întemeia însă pe tradiția a 18 secole de 
istorie națională, și de aceea a fost normal ca el să depă
șească „vremelnicia41 momentului cu simțâmîntul și convingerea 
virtuoasă a patriotului care trăiește cu pătimașa dăruire în
datoririle drastice ale prezentului, dar și 
viitorului.

Pe Bălcescu conștiința noastră, îl 
prezent social, politic și moral superior, 
obligată la corecții și delimitări, 
rești sau demistificatoare.
oameni-, cum l-a numit fericit Camil Petrescu, un om cu 
exaltări romantice, cu exagerări de lirism și de retorism, 
dar acestea erou regulile momentului istoric și el nu ii s-a 
putut sustrage probabil întru totul decit atunci cind, mihnit, 
dar nu înfrînt, a trebuit să emigreze. A făcut, se știe, parte 
din guvernul revoluționar format în iunie 1848, dar s-a 
ocupat mai mult de crearea și îndrumarea corpului 
Io» de propagandă a ideilor revoluției în rîndul 
sarcină dificilă și de căpetenie pentru victorie, 
revoluția a fost înăbușită a trecut în Transilvania, 
de aici, mai apoi, în Franța și in Italia. Neliniștea

1
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revendica dintr-un 
și astfel ea se vede 

dar nu la rupturi nefi- 
Bălcescu a fost ,.un om intre

I

comisari- 
maselor. 
iar cind 
și numai 

. _ T. ___________ T__ lui revo
luționara era neliniștea grea de neputință încă a unui popor. 
A înțeles mai mult și maî bine decît timpul său și evenimen
tele timpului sau l-ar fi putut lăsa sâ înțeleagă, a trăit 
puțin, dar așa cum numai cei aleși ajung să trăiască, și dacă 
seamănă cu un alt om al acestui pămînt românesc, atunci 
seamănă cu Cantemir. Scriind preliminariile la izvoarele isto
riei române, Bălcescu rostea și pentru nai. cei de azi. dar 
și despre el însuși că fiind în acest trecut ol tuturor : „privind 
la acel șir de veacuri în care părinții noștri au trăit, și la 
chipul cu care ei s-au purtat în viața lor socială, noi am 
căuta să dobîndim virtuțile lor*.  E aici un îndemn pe care se 
cuvine să-l auzim toți deopotrivă, fiindcă a fi om al timpului 
tău inseamnă a fi om al istoriei țării tale, a ceea ce a fost, 
este și va fi.

! 
I

ARGUMENTUL SUBREDACȚIILE JUDEȚENE TRANSMIT:
(Urmare din 0 

in

energiile lor la întrecerea ini
țiată de biroul C.C. al U.T.C. sub 
deviza ; „Tineretul — factor ac
tiv în îndeplinirea cincinalului 
în patru ani și jumătate". T-a 
secția ardere ni se prezintă an
gajamentul organizației U.T.C. 
de aici : sporirea productivității 
muncii cu 1 la sută față de sar
cina dată.

— Cu ce echivalează această 
depășire — ij întrebăm pe ingi
nerul șef al fabricii. $j tînftrul 
interlocutor, după un calcul 
exact, ne răspunde :

— Cu 15 C00 de produse 
plus pe toată secția sau 47 bu
căți de fiecare tinâr. Ducind 
mai departe calculul, reiese a 
depășire valorică la productivi
tatea muncii pe tinăr cu 5 610 
lei. Ceea ce înseamnă destul de 
mult.

La secțiile fasonare și turnă
torie, organizațiile U.T.C. și-au 
propus reducerea consumului 
specific de pastă cu 11 la suta, 
iar cele de la decor și modelaj, 
să lucreze o zi pe lună cu coio- 
ranțî și, respectiv ipsos, eco
nomisii. Programul întrecerii, 
s'-abilit in toate organizațiile, in 
vederea realizării celor propuse, 
prevede folosirea mai deplină a 
timpului de muncă și a utilaje
lor, reducerea rebuturilor și 
spargerilor la biscuit, glazuru- 
rea corespunzătoare, întreținerea 
corectă a materialului refractar 
al vagonețtlor, arderea conform 
rețetei, introducerea autocontro
lului și controlului reciproc pe 
ilnx. Odată cu prezentarea a- 
ces'.or măsuri, secretarii U.T.C. 
ne vorbesc despre tinerii frun
tași de la locurile lor de muncă : 
Maria Ilea și Ana Chincisan din 
secția ardere, Maria Pirlea de 
la modelaj, Armeana Toma și 
Florin Munteanu de la * M 
torie, Ileana Tuze, Maria 
Ana Gligar. Marioara 
de la decor etc.

Ne-a interesat, însă, in 
sură angajamentele tinerilor in 
întrecerea utecistă se convertesc 
în producție fizică, in eficiență 
economică.
Silvestru Moldovan 
de data aceasta un 
gic, firesc :

— Dacă peste 90 
salariații noștri sînt 
firmă dînsul — putem 
fără țeama de-a exagera, 

turnA- 
Ștefan. 
Vințari

ce mă-

Tovarășul director

lo-
găsește 
răspuns

la sută 
tineri — a- 

spunc, 
că

din

rezultatele noastre, pe rare le 
raportăm partidului acum în 
cinstea zilei de 1 Mai. sint re
zultatele tinerilor. Și mă refer 
la depășirea pe primul trimes
tru a producției marfă cu 342 OM 
lei. a producției globale cu 
458 000 lei, a productivității 
muncii planificate, cu 2.3 la sută.

$i din nou argumentează bu
nele realizări prin disciplina ce
lor care de abia cu doi ani în 
urmă, venind de prin satele din 
jur, au făcut cunoștință cu fa
brica. prin receptivitatea lor la 
tehnică, prin spiritul de dăruire 
în muncă. Sint calități cîștlgate, 
la rindul lor, prin activitatea 
politică și de educație desfășu
rată de organizația de partid, 
de organizația U.T.C. In rindul 
tinerilor, rezultatele ambianței 
de ordinp și tenacitate, stator
nicite in fabrica „Porțelanul".

(Urmare din pag. I)

ridicau 
o bună 
maturi- 
observ 

angajau
I
I
I edificare provocăm 

intre propagandiști : 
și elevL Profesorul

I 
I
I
I 
I
I
I
I

competența cu care 
problemele, dezvăluiau 
pregătire, o adevărată 
tate politică. Și aici 
ceva schimbat. Elevii se .. _ 
în discuție parcă cu mai puțină 
timiditate.

Pentru 
un dialog 
diriginți , --- -
Vladimir Gavriliță — îndrumă
torul U.T.C. — ne pune In 
temă : „Responsabilii cu pro
blemele politico-ideologic® din 
birourile organizațiilor U.T.C. 
pe clase sint acum si propa
gandiști. Fiecare predă la clasa 
lui. asistat de diriginte, firește. 
Pregătirea lor o realizăm la ni
velul școlii, cu sprijinul cabine
tului de științe sociale. Din cele 
21 de cercuri existente, 16 sînt 
conduse de

Este bun 
Răspunde el 
rii unei mai 
litice ?

CE SPUN DIRIGINTI1.
Prof. Emil Manta : De ce mi 

se pare bun acest procedeu ? In 
primul rînd elevilor 11 se dezvol
tă simțul de răspundere. Ei își 
dau mai bine seama că nu este o 
acțiune a dirigintelui, o acțiune 
în sine, ci a organizației U.T.C., 
a lor deci. Intervin In discuții

elevi".
acest procedeu ? 
cerințelor realizâ- 
bune pregătiri po-

TULCEA : 25 de ani de 
neobosită activitate
Recent s-a .mp’ -n -

rea a 23 de âuu âr «ctivrtaie a 
corului •. in'.
Tulcea.

Cu acest prilej. număr
de 49 de membn a acestui an
samblu. li j-i'j 1 diplome
și insigna ^Evidențiat • mur.ra 
cultural-ar*.î<tică  de masă".

J. GIUMALA

DÎMBOVIȚA: Salon 
permanent 

sătesc de pictură

atunci cind văd că elevii nu sc 
mai descurcă. Uneori fî las to
tuși să -*-jte  și să găsească sin
guri soluțiile. In acest fel. a 
doua oară vin șl mai bine pre- 
gâiiți.

Prof. Gavril Vaida ; înainte 
de a începe lecția de învățl- 
mint am o ultimă discuție cu 
propagandistul elev. De la cla
rificarea ideilor ce vor fi puse 
in dezbatere, plnă la proble
mele pedagogice. La sflrsiț fa
cem o mică analiză. Sigur, nu 

POATE FI ELEVUL PROPAGANDIST ?
trebuie lăsat totul pe seama 
elevilor, dar procedîndu-se așa 
socotesc că se întărește și opi
nia colectivă. Are o 
fluență si asupra 
U.T.C.

Prof. Vasile Lungu
și dezbateri pe care le-am con
dus eu. Le-am socotit mai difi
cile. Era la Început, cind nici 
elevul propagandist nu era 
„rodat". In rest același proce
deu, care poate fi desigur îm
bunătățit. în sensul formării in 
fiecare clasă a unui grup de 
propagandiști, de. pildă.

Prof. Octavian Tohăneanu : 

mare in
activului

: Au fost

inaugurat in comuna Rizvad sa- 
•or.ul permanent iătesc de pic
tură. Inedit in țari, «donul și-a 
propus organizarea permanentă 
d-7 expoziții diversificate. Prima 
expoziție, deschisă in sala că-

- nu.ui cultural din localitate 
•-ei. tine tinărului pictor Con
stantin Canacbe.

MIHAI VLAD

OLT : O inițiativă 
culturală valoroasă

Biblioteca orășenească din Ca- 
Ta al. ir. colaborare cu societa
tea culturală .Marius Bunescu* 4 
și cu organizațiile de tineret din 
sâo;i2*  oralului, a luat inițiativa 
de a preaenta un cădu de mâni- 
fe^tări reunite sub genericul : 
..Personalități culturale din 
județul Ol’.-. Astfel, cu prilejul

fost mai greu. Co- 
era încă închegat 
trebuit sâ intervin 

încet, încet au

La anul I a 
lectivul nu 
De .eceea a 
toarte des. ___
început sa meargă și aici tre
burile. Aș face și o pro
punere : In vacanța d« vară, pe 
pian local, să se instruiască ele
vii propagandiști. Vom porni 
de la îr.ceput în anul următor 
cu dreptul, trecînd peste 
rioada <ie „acomodare11.

CE SPUN PROPAGANDIȘTI! 
ELEVL Bineînțeles, la început 

pe-

le-a fost cam greu. Nu știau 
prea bine cum să procedeze. 
După ce au participat la prima 
instruire pe școală, treburile 
au început sâ meargă mai ușor. 
Chiar de Ia sine nu, pentru că 
trebuie &ă se pregătească conti
nuu.

— Ce pot spune, este că ex
perimentul întărește principiul 
autoconducerii și înlătură ceea 
ce noi numim, în limbaj cu
rent, dădăceală. (Natalia San- 
dric, anul IV C).

— După părerea mea 
mia organizației U.T.C. 
solidează și oferă cimp 
acțiune

autono- 
se con- 
larg de 

organului colectiv de

laîmplinirii a 106 de ani de 
nașterea scriitorului Haralamb 
G. Lecca, la Liceul nr. 1 din lo
calitate a fost organizat un 
simpozion. In cadrul aceleiași 
manifestări a avut loc o ședință 
omagială a cenaclului literar din 
oraș, și un medalion literar pe 
această temă.

Zeci de tineri elevi, cadre di
dactice. muncitori au participat 
Ia medalionul consacrat unui alt 
fiu al județului, poetul Barbu 
Paris Mumuleanu. cu ocazia re
editării operei sale.

Discuțiile vii, comunicările 
prezentate, recitările, conferă ci
clului ..Personalități culturale 
din județul Olt“ semnificația ți
nui act educativ de mare densi
tate, cu puternică inriurire în 
conștiința tinerelor vlăstare, 
continuatoare ale acestor valo
roase tradiții.

ILIE CORCOVEANU

conducere. (Sonia Me gel ea,
anul III C).

— Ni s-a dat un „credit". A- 
reasta înseamnă că se are mai 
multă încredere în noi. E 
ceva, la vîrsta de 16—18 ani • 
(Cristina Neagoe, anul I A).

— Despre personalitatea tlnâ- 
rului se discută mereu, mai rar 
însă 1 se oferă și prilejuri să 
și-o manifeste. Acest procedeu 
este o posbllitate care ne șl 
obligă să învățăm mereu. (Ma
ria State, anul II C).

ȘI CE SPUN CURSANȚH.
— Elevul propagandist este 

mai apropiat, vorbește mai pe 
înțelesul nostru. Dispare dife
rența dintre elev și profesor. 
Se Intimplă, e drept, ca une
ori propagandistul să nu poată 
lămuri unele probleme. Dar 
atunci este totuși tovarășul di
riginte care intervine (Gabriel 
Grădinarii, anul I A).

— Discuțiile sînt mai vil. Cînd 
avem o altă părere îl putem 
contrazice mai ușor pe colegul 
nostru. Tn acest fel se poate ve
dea mai clar cit și cum n£ pre
gătim. (Raluca Dima, anul 
III DL

Ha bent sau fata libelli ! Sînt 
puține scrieri din cultura noa
stră cărora să li se potrivească 
atît de bine dictonul strămoși
lor ca învățăturilor Iui Neagoe 
Basarab către fiul său Theodn- 
sie. Secole de-a rîndul, oame
nii le-au citit și-au crezut ce 
stă scris în textul cărții : că 
este a Iui Neagoe Basarab. A 
venit și vremea cind au fost 
puse sub lupă cele ce ne-au lă
sat moștenire înaintașii. $i un 
savant elenist — Demostene 
Russo — a spus : cartea este un 
plagiat din cărțile vechi bizan
tine. Iorga a protestat vehe
ment. dar nu s-a oprit să facă 
un examen amănunțit, pentru 
că n-avea timp de mărunțișuri. 
Și Iorga n-a fost crezut De fapt, 
oamenii au fost dispuși să crea
dă mai curîr.d afirmația cuiva, 
considerat ca specialist, decit 
să-i acorde credit geniului 
care-și formula profesiunea de 
credință pe baza unor cunoștin
țe vaste, greu de imaginat pen
tru omul obișnuit

După aceea a venît un sla
vist — P.P. Panaitescu — și a 
spus, iarăși, că scrierea discu

ne— Sîntem Ia vîrsta cînd 
formăm. Avem nevoie de o în
drumare atentă. Dar ca să În
veți să te conduci singur îți 
mai trebuie și libertate de ac
țiune. Așa ceva cred că se 
realizează acum în orele de în- 
vățâmînt politic U.T.C. (Ileana 
Bunescu, anul IV C).

Așadar, opiniile converg toa
te spre același punct, al utili
tății și eficacității unei aseme
nea modalități. Poate că singu
ra observație ce s-ar putea 
aduce acum ar fi aceea că anul 
de Invățămînt politic se apro
pie, totuși, de sfirșit și că e 
cam tîrziu pentru a-1 mai pune 
in aplicare și în alte locuri. 
Insă, așa cum am precizat deja, 
nici la Liceul din Cîmpina n-a 
fost Introdus decît cu titlul de 
experiment, ceea ce înseamnă, 
implicit, că era necesar să se 
aștepte un an pentru a fi cîntă- 
rlte roadele sale. Acum, odată 
cu părerile care certifică depli
na sa reușită, rezultatele obți
nute ÎJ recomandă mai convin
gător decît ar fi putut-o face 
presupunerile de la început. In 
fond, activitatea de pregătire 
politică nu se încheie odată cu 
ultima lecție de Invățămînt, iar 
experiența atît de bine ilustrată 
de uteciștii liceului cîmpinean 
poate fi preluată ca un proce
deu permanent. 
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tată nu-j aparține Iul Neagoe. 
Și cu aceasta s-a închis cercul 
nedumeririlor și prejudecata 
s-a consolidat : dacă doi emi
nent specialiști cred că nu e 
a iui Neagoe, trebuie să fie așa. 
Și „chestiunea homerică 'a lite
raturii noastre vechi**,  cum o 
numise elenistul, a fost clasată 
în mintea nespecialistului In 
ciuda faptului că alți cercetă
tori mai mult sau mai puțin 
modești, Încercau să se îndo
iască de autoritatea celor doi sa- 
vanți și celor ce se afiliaseră 
credinței lor.

Timid, apoi în studii din ce 
în ce mai cuprinzătoare, s-a 
demonstrat în ultimul deceniu 
că învățăturile sînt totuși ale 
lui Neagoe. Printre participan
ta Ia reabilitarea voievodului, 
rolul de primă vjoară l-a ju
cat Dan Zamfirescu. Dar, cind 
se părea că prejudecata a foet 
învinsă, iată că vine lovitura 
de teatru : un savant străin, 
elen și elenist. Leandros Vra- 
noussls, directorul Centrului de 
studii medievale și neoclenice 
din Atena, afirmă în două con
grese internaționale (1<WO și 
1971) că învățăturile au fost 
scrise... de un grec, Manuil din 
Corint, la cererea lui Neagoe. 
Cei cărora nu le venea să 
creadă câ la începutul secolu
lui al XVl-lea pe plaiurile Țării 
Românești oamenii puteau să 
gindească, au oftat ușurați : se 
făcea lumină I Și așa-zlsa 
„chestiune homerică" trebuia 
să-și găsească un loc modest 
de Inmormlntare, căci opera în
ceta să mai aparțină culturii 
românești altfel decît în felul 

•statuilor comandate unor sculp
tori străLni.

Și atunci, Dan Zamfirescu a 
ridicat mănușa aruncată de co
horta celor cuprinși de volup
tatea autonegăriî, înhămîndu- 
se la o muncă de descifrare și 
comparare a textelor vechi. 
Trebuia sâ demonstreze, fără 
putință de tăgadă, că textul în
vățăturile lui Neagoe Basarab 
a fost scris în slavonă și după 
aceea tradus în greacă. O mai 
spuseseră, cu dovezi categorice, 
și loan Bogdan și D. Russo cu 
60 de ani In urmă ! Dar cine 
să citească asemenea lucruri 
specioase ?

Dan Zamfirescu, după o 
muncă enormă, de furnică, de
monstrează astăar cu un lux 
de amănunte nu lipsit de iro
nie, și în stare să dărîrne orice 
opoziție, că Învățaturile au 
fost scrise în slavonă, de către 
Neagoe Basarab însuși. Un căr
turar grec, dacă le-ar fi scris, 
ar fi folosit izvoarele — texte 

biblice și din alte scrieri reli
gioase — după cărți grecești. 
Dar n-a scris el cartea, ci a 
tradus-o din slavonă, pentru că 
izvoarele retraduse de el în gre
cește nu sînt identice cu textul 
original al scrierilor religioase 
scrise în grecește, ci corespund 
cu formele lor intermediare 
slavone 1

In plus, compar’nd întinsele 
pasaje din Învățături în care 
este vorba de realități spe
cifice Țării Românești (armata,J| 
tactică de luptă, ospețe dom
nești), se constată perfecta 
exactitate a textului slavon și 
dezorientarea, confuzia, lipsa 
de informație din partea celui 
ce a alcătuit textul grecesc. 
Quod erat demonstrandum !

Merita o asemenea demon
strație osteneala ? Credem că 
da, dacă ținem seama că teza 
cercetătorului grec, care expro- 
pria cultura română de o operă 
fundamentală, a fost populari
zată și pe calea undelor și într-o 
revistă de audiența Magazinului 
istoric (nr. 2 din februarie 1972) : 
Mulți ajunseseră să se
întrebe dacă mîndria firească 
ce ne însuflețește pe toți la 
gîndul că poporul nostru a dat 

creație de valoarea universa
lă a Învățăturilor în veacul 
Renașterii, mai este Îndreptăți
tă. Dan Zamirecscu reașează, 
astfel, la locul cuvenit, o mire 
operă a culturii românești, scri
să într-un veac în care asupra 
neamului nostru cad mari neno
rociri, cînd în jurul nostru se 
desfac mari ' puteri, iar soarta 
altora se află la mare cumpă
nă. în mijlocul unor dezastre 
politice, Neagoe își afirma în
crederea în om, dar și în desti
nul poporului din sinul căruia 
se născuse. Cartea lui „acest 
falnic monument de literatură, 
politică, filosofie și elocuență 
la străbunii noștri" cum o nu
mea Hașdeu, este restituita 
culturii naționale prin demon
strația lui Dan Zamfirscu. Iar 
lucrarea sa, fie că este citită 
și înțeleasă, și în juruJ operei 
lui Neagoe se face lumină de
plină, fie că Impune tăcere ad
versarilor prin proporții și stri- 
gența demonstrației, trebuie sa
lutată, dincolo de succesul per
sonal al autorului, ca un triumf 
al adevărului.

MANOLE NEAGOE 
Cercetător la Institutul de Istorie 

„N. lorga“
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Toate forțele sint concentrate acum, TEL^AME

LA SEMĂNATUL PORUMBULUI
SATU MARE

culturilor dinAici, semănatul
epoca întîi s-a încheiat. Zilele 
acestea se dă bătălia cu însă- 
mînțările din epoca a doua, 
principala cultură fiind porum
bul. Pînă în prezent meca
nizatorii, 
crătoriii _
peratistă au reușit să 
mînțeze “
suprafața , ,
rumb. Succesul se explică în 
primul rînd prin aceea că cele 
1961 tractoare aflate în dotarea 
stațiunilor de mecanizare au 
fost folosite la întreaga lor ca
pacitate. Iar între evidențiați 
se află și cei 1 200 de mecaniza-» 
tori uteciști care nu âu lăsat să 
treacă nefolosită nici o oră 
bună de lucru. Efortul lor este, 
de altfel, concretizat și în de
pășirea cu 7,3 milioane lei a 
planului de venituri pe primul 
trimestru al anului.

La S.M.A. Samislău aflăm că 
însămînțările din epoca a doua 
au început cu cele 590 hectare 
cînepă și 640 hectare cu sfeclă 
de zahăr. „Imediat după însă- 
mînțarea sfeclei, ne spunea in
ginerul Ioan Kern, la toate 
cele 18 semănători SPC-6 am 
montat o instalație de adminis
trat îngrășăminte chimice și 
erbicide. Cu fiecare semănătoa
re se poate, astfel. însămînța 
zilnic cîte 15—16 hectare po
rumb în sol negru și cîte 13—14 
hectare - In sol nisipos. în felul 
acesta se eliberează un număr 
de tractoare care pot fi folosite 
la pregătirea terenului și la se
mănatul porumbului. Așa se și 
explică, de altfel, faptul " 
la zi, " 
hectare, 
rrte r___ r _ .
și însămînțat 740". „Puteți scrie 
că în zece zile terminăm însă- 
mînțările". Cînd afirma acest 
lucru, maistrul loan Juri, se
cretarul organizației U.T.C. din 
stațiune avea în vedere price
perea și dăruirea celor o sută 

*de uteciști ai stațiunii exem
plul ce-1 oferă în întrecere ti
nerii mecanizatori Nicolae 
Mateș, Iosif Erdei, Ioan Edr, 
Iosif Nagy, Mihai Dolfoș și

Pînă în prezent
“ cooperatorii și •Ri

din agricultura coo- 
“ însă- 
sfert din 

cu po-
aproape un 

planificată

din 
. cîte 
pentru

. . că,
cele 2 570 de 
avem planifi- 
porrmb, am

Iosif Brem care, zilnic, își de
pășesc cu două, trei hectare su
prafețele ce le revin pentru 
însămințat.

Aceeași activitate intensa se 
desfășoară și în perimetrul 
S.M.A. Cărei. Și aici în fiecare 
scară, în operativă se înscriu 
cel puțin 300 hectare ca supra
față semănată cu porumb. Se 
apreciază că în 22 zile bune de 
lucru această lucrare va fi * 
cheiată în toate cele 3 400 
hectare planificate.

SALAJ

în
de

ju-In unitățile agricole din . 
dețul Sălaj toate forțele sint 
concentrate la însămînțarea cul
turilor din epoca a Il-a. „Noi 
— ne spune tînărul inginer 
Vasile Donca, șeful serviciului 
producție la S.M.A. Zimbor — 
am * ’ ’” ’ ......* ’ ’început cu porumbul și nu 

ci cu mult timp 
astfel îneît pînâ 

. reușit ca întreaga
suprafață de 1 760 hectare pla
nificată pentru porumb să fie 
pregătită. In plus, sînt puse la 
punct semănătorile. La patru 
semănători SPC-6 a fost mon
tată o instalație de administrat 
îngrășăminte chimice și a ier- 
bicidelor. In felul acesta se fac 
mai puține cheltuieli la lub^i- 
fianți și carburanți, ceea ce în
seamnă că pe cele 400 de hec
tare de porumb boabe, cît sint 
prevăzute pentru erbicidat pe 
raza Consiliului intercooperatist 
Zimbor se vor obține economii 
în valoare de aproape 100 000 
lei

ta ce privește mecanizatorii, 
premergător declanșării cam
paniei de primăvară, aceștia 
au fost cuprinși într-un curs de 
scurtă durată de perfecționare, 
iar pentru a avea forța de 
muncă suficientă pentru a asi
gura lucrul în -schimburi pre
lungite au fost pregătiți 20 de 
cooperatori în meseria de 
tractoriști. Zilele trecute aceș
tia au susținut examenul de 
atestare în meseria amintită.

de acum,
în urmă,
azi am

OVIDIU MARIAN

actu ali^tatea
.ci .

E

ÎNTR-O EDIȚIE 
REVIZUITĂ : 

EXERICITII SI PROBLE
ME DE MATEMATICĂ 
PENTRU CONCURSU
RILE DE ADMITERE ÎN 

LICEU, DE PROF. 
gr. gheba

cursurile de matematică pentru 
clasele V—VIII, precum și la 
examenele de admitere in Licee. 
O atenție deosebită s-a acor
dat capitolelor de geometrie 
plană și în spațiu, care au fost 
îmbunătățite și completate cu 
probleme noi, reprezentative.

jcwa y.iHuu cu... |

SILVIA MARCOVICI
O studenta 

rătăcită în

deLucrarea conține o serie 
elemente și capitole noi, intro
duse în programele școlii ge
nerale cum sînt sistemele de 
numerație, exerciții și proble
me recapitulative pentru capi
tolele importante ale discipli
nei. De asemenea. ținîndu-se
cent de nevoia ca elevii să cu
noască principale teme date la 
concursuri și examene, în lu
crare au fost incluse probele 
propuse în ultimii ani la con-

Regina IULIANA a Olandei a trimis Președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Vă rog să acceptați cele mai vii mulțumiri din partea mea 
și a soțului meu, pentru mesajul dumneavoastră atît de căldu
ros pe care ni l-ați adresat.

Familia mea și cu mine, precum și poporul olandez, am fost 
deosebit de fericiți de a putea primi pe Excelența Voastră, pe 
doamna Ceaușescu și delegația care v-a însoțit în vizita pe care 
ați efectuat-o La noi. Această vizită și marele interes pe care 
ați binevoit a-1 manifesta tot timpul au lăsat o profundă impre
sie. Sîntem convinși că relațiile dintre cele două țări ale 
noastre se vor adinei și dezvolta ca urmare a acestor zile.

Vă adresez cele mai bune urări dumneavoastră, doamnei 
Ceaușescu și poporului român.

OSVALDO DORTICOS TORRADO. președintele Republicii 
Cuba a trimis tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea 
telegramă :

Profund emoționat pentru sincerul dumneavoastră mesaj 
de condoleanțe cu prilejul încetării din viața a mamei mele, 
mă folosesc de ocazie pentru a vă repeta expresia înaltei mele 
considerații.

Primire la președintele
Consiliului de
Ion Gheorghe

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Ion Gheor
ghe Maurer, a primit, marți la 
amiaza, pe Leonard C. Meeker, 
ambasadorul extraordinar ' 
plenipotențiar al S.U.A.
București, în legătură cu

și 
la 

ple-

Miniștri,
Maurer

definitivă a acestuia 
noastră.
întrevedrre, desfăruratr

din

Constituirea Asociației de
prietenie româso-chiseză

carea 
țara

La . , ____ ______
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Nicolae Ghenea, secretar 
general al Ministerului Afaceri
lor Externe.

1 (Agerpres)

SESIUNEA COMISIEI MIXTE
ROMANO -1UGOSLAVE

DE COLABORARE ECONOMICĂ
Tn zilele de 15—27 aprilie au 

avut loc la București lucrările 
celei de-a 7-a sesiuni a Comi
siei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică.

Cu acest prilej s-a examinat 
modul de îndeplinire a măsu
rilor convenite și a recomandă
rilor adoptate cu ocazia întâlni
rilor la nivel înalt dintre con
ducătorii de partid și de stat 
din cele două țări privind dez
voltarea în continuare a relați
ilor economice româno-iugo
slave.

In cadrul actualei sesiuni, 
comisia a analizat stadiul tra
tativelor privând utilizarea în

continuare a potențialului hidro
energetic româno-iugoslav al 
Dunării, colaborarea și coope
rarea în _ domeniile industriilor 
construcțiilor de mașini, meta
’ * ’ , , «i
geofogiei. industriei ușoare, a. - M 

Și

lurgiei, minelor, petrolului

gricultarii, transporturilor 
telecomunicațiilor, precum f. 
noi propuneri de cooperare, pen
tru care s-au convenit măsuri 
corespunzătoare.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat de pre
ședinții celor două părți în Co
misia mixtă româno-iugoslavă 
de colaborare economică — 
Emil Drăgăne-scu, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, și 
Dușan Cligorieviei, membru al 
Consiliului Executiv Federal al 
R.S.F. Iugoslavia.

Agerpres) i

în Sala Mică a Palatului Re
publicii Socialiste România a 
avut loc, marți după-amiază, a
dunarea festivă de constituire a 
Asociației de prietenie româno- 
chineză, organizată sub auspicii
le Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, președintele Comisiei 
Centrale de Revizie a Partidului 
Comunist Român, deputat în 
Marea Adunare Națională, Cor
nelia Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Aurel Duma, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe, mem
bri ai conducerii unor ministe
re, ai Ligii române de prietenie 
cu popoarele din Asia și Afri
ca, ai altor organizații obștești, 
instituții centrale, activiști de 
partid ș.i de stat, personalități 
ale vieții noastre științifice și 
cultural-artistice, ziariști. oa
meni ai muncii din întreprinde
rile și instituțiile bucureșteiie.

Au fost prezenți Cian Hai- 
fun, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Andrei Vela, 
membru supțeant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al IRRCS, 
care a evidențiat sentimentele 
de stimă pe care popoarele ro
mân și chinez și le nutresc re
ciproc, relațiile de prietenie și 
solidaritate intefnnționnlistă din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Chineză. în istoria relațiilor pri
etenești dintre cele două po
poare, un moment remarcabil 
l-a constituit vizita delegației de 
partid și guvernamentale româ
ne condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în Republica Popu
lară Chineză, convorbirile avute 
de conducătorul partidului șl 
statului nostru cu președintele 
Mao Tzedun, premierul Ciu En- 
lai și cu alți membri ai condu
cerii de partid și de stat din țara 
prietenă. Asociația de prietenie 
româno-chineză — a arătat vor
bitorul — va contribui pe deplin 
la dezvoltarea și consolidarea 
continuă a relațiilor de solidari
tate și de colaborare tovărășeas
că dintre cele două țări, va com
pleta în mod activ munca des
fășurată de organizația simi
lară din R.P. Chineză.

A fost apoi constituit Comi
tetul de conducere al Asociației

□ SUPLIMENTĂRI DE TRENURI

PENTRU ELEVI

cu zîmbet timid, 
forfota mulțimii 

care umple la orice oră holul 
Aeroportului internațional Oto- 
peni. * , 
mulți dintre 
nuiți .. _________ _ _
Capitalei n-au recunoscut în tî- 
năra degajată și plină de mo
destie pe Silvia Marcovici, per
sonalitate de frunte a tinerei 
generații de art^ișt^i.

— Felicitări pentru succesul 
excepțional dobîndit la Ateneu 
Împreună cu Valentin Gheor
ghiu în recitalul internațional 
Beethoven. Spre ce meleaguri 
vă îndreptați acum ?

Așa s-au gîndit probabil 
” ■ cei care neobiș- 

cu viața de concerte a

— Mulțumesc pentru felici
tări. Sint invitată la Manche
ster pentru a repeta concertul 
de Max Bruch, care interpre
tat in cadrul turneului anterior 
cu orchestra simfonică din Lon
dra la Royal Festival, s-a bu
curat de succes judecind după 
ecourile preseL (Toate cronicile 
cuprind aorecieri superlative — 
n.n.). După aceea mă voi îndrep
ta spre R.F. Germania răspun- 
zînd invitației stăruitoare a pu
blicului meloman din aceasta 
țară.

— Turneul va continua ?
— Nu. Mă grăbesc să mă În

torc în țară pentru a fi prezen
tă la cursurile conservatorului 
și a mă putea pregăti pentru 
examene.

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri Silvia Marcovici face ul
timele pregătiri înainte de a in
tra în sala de concerte de la 
Manchester.

de muncă, talentul și cunoștin
țele căpătate în Institut pentru 
a făuri spectacole de înalt nivel 
artistic, demne de marile rea
lizări economice obținute de o
rașul de pe malul Bahl^^ui 
Deosebit de activitatea mea de 
la teatru, intenționez să-mi de
dic timpul liber mișcării ar
tistice de amatori, acest izvor 
nesecat de autentice talente".

MARIAN SANDU

tLT.eJ

ȘANTIER 
AL TINERETULUI

H. LEREA
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Așteptat cu deosebit interes, 
(după numeroase amînări ale E
diturii tehnice) a apărut in li
brării manualul de „Chimie or
ganică" semnat de E. Barai si 
M. Zapan de la Institutul poli
tehnic București. Lucrarea cu
prinde o expunere a tuturor 
capitolelor de chimie organică 
și se adresează celor ce se pre
gătesc în vederea examenelor 
de admitere în facultăți, cadre
lor medii tehnice din indus
tria chimică, elevilor de liceu 
care doresc să aprofundeze cu
noștințele de chimie organică

La chemarea Comitetului mu
nicipal Galați al U.T.C„ 2 000 de 
elevi de la liceele nr. 3, peda
gogic. economic și Grupul șco
lar construcții au participat vi
neri la deschiderea unui șantier 
al tineretului avind drept scop 
construirea, prin muncă patrio
tică, a unui mare "ompijx 
sportiv. Amplasat în zona ie 
confluență a celor patru mwri 
cartiere ale T'glinei. complexul 
sportiv denumit „Inelul de ry- 
cadâ“ se întinde pe o suprafață 
de peste patru hectare și va cu
prinde următoarele amenajări : 
o pistă de atletism de 400 m. 
sectoare de aruncare și sărituri. 
20 terenuri de tenis de cîmp, 
terenuri de handbal, volei, bas
chet. un teren de minifotbal. a
nexe și grupuri sociale.

și altele. Majoritatea comunicări
lor aa fort rodul unor cercetări 
sociolocice concrete efectuate în 
organizațiile U.T.C. de la școli, 
uz.rue. fabrici, cooperative agri
cole de producție, facultăți- Cele 
mai bune dintre lucrări vor fi 
publicate într-un voLum intitu
lat „Tineret, muncă, integrare".

La manifestare au participat 
wietari ai comitetelor U.T-C., 
din uzine, facultăți, școli, coope- 
ratn-e agricole de producție, pre
ședinți ai asociațiilor sportive, 
activiști U.T.C., reprezentanți ai 
altor organizații de masă și ob
ștești.

în cuvîntul rostit de CSeor^e 
Mărășesca. secretarul comitetului 
județean U.T.C. în cadrul se
siunii a fost subliniată necesita
tea Îmbunătățirii continue a ac
tivității organizațiilor de tineret 
în scopul antrenării tinerilor la 
muncă, la activitățile cultural 
educative și sportive de masă.

Departamentul Căilor Ferate 
a hotărit să sporească numărul 
garniturilor de tren pentru 
transportul elevilor, la înapo
ierea acestora din vacanța de 
primăvară. Astfel, în cursul zi
lelor de 21 și 22 aprilie vor fi 
puse în ’ ' ‘
151152 
3005 
1092 . , .
3022 București-Slinic-Prahova :
7001 7006 București-Galați ; 8301 
8008 Bueu^e$ti-Ciulnița ; “*“*
7002 Bucuresti-Galați ;
Bueu^ești-Adjud ; 103 ____
rești-Timișoara. La 22 și 23 a
prilie vor fi incluse în grafic

circulație trenurile 
Bucuirești-Petrosița : 

BucureettiBrașov 
București-Pitești

1091 
33021

7003 
531/532
Bucu-

trenurile 3006 Brașov-București 
și 132 Timișoara-București, iar 
pentru 21, 22 și 23 aprilie — 
acceleratele 321/322 București- 
Brașov.

Alte dispoziții prevăd, pentru 
perioada 21—24 aprilie, atașa
rea unui număr suplimentar de 
vagoane la trenurile personale 
și accelerate existente în gra
fic, care circulă pe magistrale
le ce unesc Capitala cu locali
tățile Tași, Mangalia, Timișoa
ra, Sibiu, Deva, Brașov, Tul- 
cea. Oradea, Cluj. Satu Mare 
și Suceava.

de prietenie româno-chineză, al 
cărei președinte este tovarășul 
Chivu Stoica. Ca vicepreședinți 
au fost desemnați tovarășii Pa
vel Ștefan, membru al C.C. al 
P-C.R.. secretar al Consiliului 
Central al 0^^^., Dumitru 
Joița, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular al munici
piului București, prof. univ. Ște
fan Pascu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., rectorul Univer
sității .^beș-Bo^ai" din Cluj, 
deputat în Marea Adunare Na
țională, scriitorul Eugen Bar
bu. membru supleant al C.C. al 
P.C.R., redactor-șef al revistei 
„Săptămîna".

Mulțumind pentru cinstea ca
re i s-a acordat de a fi ales pre
ședinte al Asociației de priete
nie româno-chineză, tovarășul 
Chivu Stoica a arătat că asocia
ția va contribui Ia dezvoltarea 
legăturilor tradiționale dintre 
cele două popoare, la cunoaște
rea într-o măsură și mai mare 
a realizărilor obținute în opera 
de construire a socialismului, la 
cultivarea sentimentelor de pri
etenie, stimă și încredere reci
procă.

A luat apoi cuvîntul Cian Hai- 
fun, ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, 
care, adresînd calde felicitări cu 
prilejul constituirii asociației, a 
arătat că acest moment este un 
eveniment îmbucurător în cro
nica relațiilor de prietenie din
tre popoarele român și chinez. 
Rcferindr-se la relațiile de pri
etenie și colaborare dintre ce'e 
două popoare, vorbitorul a ară
tat că, în ultimii ani, ele au cu
noscut o nouă și puternică dez
voltare. El a subliniat importan
ța vizitei delegației de partid și 
guvernamentale a României, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Cenuseseu■, în țara sa, care a 
întărit și mai mult prietenia re
voluționară și solidaritatea mi
litantă dintre cele două parti
de, țări și popoare, deschizînd 
largi perspective colaborării rod
nice, pe multiple planuri, dintre 
România și China.

In încheiere a fost dat citire 
textului unei telegrame adresate 
adunării din partea Asociației 
de prietenie chino-română și 
Asociației poporului chinez pen
tru relațiile de prietenie cu stră
inătatea. în care se arată, prin
tre altele : Sîntem convinși că, 
constituirea Asociației de prie
tenie româno-chineză va con
solida Și dezvolta în mod sigur, 
pe mai departe, relațiile de pri
etenie și colaborare existente 
între țările șî popoarele noas
tre.

Participanții au adresat o te
legramă Asociației de prietenie 
China-România, în care se ara
tă : Asociația de prietenie ro
mâno-chineză își propune să 
contribuie la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la strîngerea pe 
mai departe a legăturilor de 
prietenie frățească, de solidari
tate și colaborare tovărășească 
dintre poporul român și poporul 
chinez, la promovarea tot mai 
largă a schimburilor, a coope
rării și contractelor, din diferite 
domenii, în interesul țărilor 
noastre, al luptei antiimperia- 
liste, al cauzei generale a socia
lismului și păcii în lume, pen
tru pace, democrație și progres 
social.

(Agerpres) (Agerpres)

H. L.

T. SIRIOPOL

La lași : VIATA OR- 
GAiniZAiIILOR U.T.C. 
— OBIECT AL CERCE

TĂRII ȘTIINȚIFICE

EL. SOLUNCA

{ festival""
PĂLTINIȘ 73

Corespondență 
telefonică din Kiev

UN TEST
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Pentru combaterea insectelor, vă recomandăm produsele : 
TOXID — prezentat în cutie de carton, 100 g Iei 1,60 ; în fla
con din polietilenă pentru pulverizare, 200 g lei 4.90. PLO
TOX — produs atît sub formă de soluție în sticle de 
500 m.l. — lei 4,40 și de 1 000 m.l. lei 6,25, cît și sub formă 
de praf în flacon din material plastic cu dispozitiv de pulve
rizare — 350 g lei 5,50. PURICI D — prezentat în flacon din 
material plastic cu dispozitiv de pulverizare, cu un conținut 
200 g — lei 4. DEPARATOX, — ambalat în sticle de 
500 ml. lei 4.10, iar în sticle de 1 litru, lei 5.70. DEPARATOX 
SUPER PARFUMAT — ambalat în sticle de 500 m.l- la pre
țul de 6 lei 
de 250 gr. 
parfumată 
țînțari etc.)

buc. în pungi sub formă de praf, cu un conținut 4 
la prețul de Iei 2,35 buc. VOLOTOX — soluție * 
contra insectelor zburătoare — (muște, molii, < 
în sticle de 500 ml la prețul de lei 5,35. «
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Teatrul „Ion Vasilescu" din 
București a încredințat bagheta 
regizorală a unui important 
spectacol Moliere, „Doctor fără 
voie", proaspătului absolvent al 
Institutului de artă teatrală și 
cinematografică, Doga Eduard 
Ionescu.

După premieră, am stat de 
vorbă cu tînărul regizor, încă 
emoționat după prima sa con
fruntare directă cu publicul 
spectator :

„Poate că o să vă mire — ne 
spune tînărul regizor — dar am 
așteptat cu aceeași emoție pre
miera. ca și întâlnirea mea cu 
actorii. Cred că în orice profe
siune primele zile de activitate 
au o mare influență asupra tâ
nărului care intră în viață. Fe
lul cum este primit de proaspe
ții colegi și atenția care i se a
cordă, hotărăsc de multe ori, a
supra anilor care urmează. Bi
neînțeles, tot atît de importantă 
este și atitudinea tânărului. Im
presia primelor zile cu greu se 
șterge. Si dacă primul meu 
spectacol s-a bucurat de apre
ciere, aceasta se datorește în 
mare măsură, sprijinului pe 
care l-am avut din partea con
ducerii teatrului, încrederea pe 
care mi-a acordat-o colectivul 
de actori, interpreți ai piesei. 
Am fost repartizat la Teatrul 
„Victor Ion Popa" din Bîrlad. 
Flec acolo cu entuziasm și în
credere. Doresc din toată inima 
să-mi pun întreaga mea putere

Zilele trecute s-au desfășurat 
la Iași lucrările Sesiunii de co
municări științifice pe tema 
„Creșterea eficienței activității 
organizațiilor U.T.(^.“. In cadrul 
sesiunii organizate de Comitetul 
județean U.T.C. în colaborare 
cu filiala Iași a Centrului de 
cercetări pentru problemele tine
retului a fost prezentat un nu
măr de 32 de comunicări pe tenie 
diverse vizînd toate aspectele 
muncii de organizație. Pentru ți
nuta științifică și sugestiile con
crete făcute s-au bucurat de o a
preciere deosebită lucrările : „U
nele probleme ale activității de 
educație politico-ideologică în a- 
socialia studenților comuniști" 
de M. Baciu, „Forme și modali
tăți de antrenare ale tinerilor la 
activitatea cultural-educativă de 
masă" de M. Simion, „Aspecte 
ale muncii și vieții .organizației 
U.T.C. din comunele Probota, 
Hălăucești, Belcești, Schitu Du
ca, Țibana și Rădacănen^ de 
N. Sava și C. Damian, „Moda
lități de antrenare ale tinerei fa
milii la viața de organizație" de 
A. Vlase, „Forme și metode fo
losite de organizația U.T.C. din 
municipiu privind educația a- 
teist-științifică de C. Călianu, 
„Tendințe și particularități de
terminate 
doles^e^c^țții'

La Sibiu s-a încneiat dumi
nică prima ediție a concursu
lui și festivalului de muzica 
ușoară ..Păltiniș 73“ a tinerilor 
din transporturi și telecomunica
ții la care au participat repre
zentanți din 10 județe ale țăriL 
La sfîrșitul celor patru zile de 
amicală întrec -re, juriul, prezi
dat de compozitorul Florentin 
Delmar. a arordat principalele 
premii tinerilor soliști Augus
tin Balazs, pedagog la Școala 
de șoferi profesioniști din Sibiu, 
Liviu Cioc, electromecanic la 
Atelierele de centralizare și 
telecomandă din Craiova, Vic
tor Trașcă, elev la Școala pro
fesională de pe lîngă Uzinele 
de vagoane din Arad, și Gheor
ghe Potzolli. mecanic ajutor la 
Depoul C.F.R. din Sibiu.

IMPORTANT

• Ieri. în orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej, au început 
întrecerile celei de-a 5-a e
diții a competiției internațio
nale de handbal masculin 
„Cupa țărilor latine", ja care 
participă selecționatele de 
tineret ale Braziliei, Franței, 
Italiei. Portugaliei, Spaniei 
și României.

Tinerii handbalișli români 
au debutat victorioși invin- 
gind cu scorul de 16—7 
(10—3) selecționata Italiei. în 
celelalte partide au fost În
registrate următoarele rezul
tate : Franța—Brazilia 23—13 
(II—S): Spnnia—Portrgrlin 
16—13 (8—5). Astăzi, au loe 
meciurile: Spanîa—Haiia,
Frrnța—Portugrlir și Româ
nia—Brazilia.

ADINA VELEA

Prezentăm două recente ini
țiative, cu un larg caracter ce
tățenesc, realizate de către Co
misia de Cruce Roșie.

• La sediul Sectorului 2 a 
fosț inaugurată recent o serie 
de manifestări intitulate „Sfatul 
tinerilor căsătoriți". Au luat 
parte un mare număr de tineri, 
medici, psihologi, juriști. Au 
fost abordate și discutate pe 
larg multiple aspecte, a căror 

o 
ta
pe

de mass-media Ia a
de Emilia Lupașcu

elucidare prezintă desigur 
mare importanță pentru
temeierea și consolidarea . 
baze trainice a tinerelor căsă
torii ; igiena procreați^, pro
filaxia precc^ep^^, respon
sabilitatea față de copii, or
ganizarea rațională a căminu
lui etc.

• Tinerele muncitoare de Ia 
întreprinderea textilă „Dacia" 
au primit recent — în cadrul 
..Sfatului tinerelor mame" — 
vizita unui colectiv alcătuit din 
cadre medicale, sociologi, spe
cialiști în probleme de asisten
ță socială. Au fost efectuate cu 
acest prilej scurte expuneri re
feritoare la educația tinerelor 
care vor deveni mame, o serie 
de demonstrații practice.

Mă aflu în tribuna presei la 
Stadionul Central din Kiev. Îmi 
sicriu relatarea pentru cititorii 
noștri in timp ce fotbaliștii tri
colori se antrenează pe gazonul 
verde ca iedera. Cu toate că cele 
două echipe se întîlnesc după 15 
ani, interesul pentru acest meci 
nu e exagerat de mare. In presa 
locală s-a scris puțin despre el. 
și mai mult despre echipa noas
tră. Despre echipa gazdă se co
munică și se știu foarte puține 
lucruri. De la o zi la alta ea
arată într-o altă formulă. Însuși 
antrenorul Goreanski a declarat 
că o decizie va lua mîine (as
tăzi) cind vin aici la Kiev și re
prezentanții Federației sovietice 
de fotbaL Interesant — 5 dintre 
jucătorii care se afla în atenția 
antrenorului sovietic sînt din e
chipa locală, Dinamo Kiev, 
multiplă campioană a Uniunii 

So^oie^it^ie.
In echipa noastră am observat 

o atmosferă bună. Antrenorii și 
jucătorii spera, cred chiar, în
tr-un rezultat bun. Absolut toți 
tricolorii sînt valizi de joc. Așa 
că la fluierul arbitrului maghiar 
Istvan Szilvassy unsprezecele 
român va apare pe teren în ur
mătoarea alcătuiir: Răducanu 
— Sătmăreanu, Sameș, Pescaru 
(Vlad), Deleanu, Anca, Dumitru, 
Nunweiller — Troi, Dumitrache 
(Mureșan), Lucescu. E posibil ca 
meciul să înceapă cu jucătorii din 
paranteză. Decizia finală, antre
norii Valentin Stănescu și Robert 
Cosmoc o vor lua înainte de 
începerea meciului.

Partida începe la ora 19 (ora 
18, ora Bucureștiului) și după cum 
se anunță, va fi transmisă la pos
turile noastre de radio și televi
ziune. A doua repriză se va des
fășura în nocturnă. Jucătorii

noștri cor fi susținuți de un grup 
de peste 2 600 turiști. Dincolo 
de atmosfera de tăcere în care 
s-au desfășurat preparativele în 
acest meci în ambele tabere, el 
rămtne totuși un test foarte im
portant pentru ambele echipe. 
Cele două reprezentative au de 
susținut nu peste mult timp me
ciuri grele, decisive, în prelimi- ■ 
națiile Campionatului Mondial.

• DUPĂ CONSUMAREA 
A 22 RUNDE, în turneul in
ternational de șah de la Las 
Palmas (Insulele ~___
în fruntea clasamentului 
află trei concurenți : 
... ~ . Andersson

(Ungaria) 
fiecare, 
român 
care in

VASILE CABULEA

(U.R.S.S.), 
dia). Ribli
7,5 puncte 
maestru 
Gheorghiu, .
12-a a remizat cu 
cupă locul 12 cu 6

Canare), 
’ ' se 
Stein 
(Sue- 

cu cite 
Marele 
Florin 

runda a 
Stein, o- 
puncte.

SUCCES DEPLIN PART1CIPANTILOR
LA TURNEUL F . UR . A

EDIȚIA 1973
Astăzi, au loc întâlnirile 

primului tur al Turneului 
internațional de rugbi 
F-l.R-A- pentru juniori, or
ganizat și găzduit de țara 
noastră. La actuala ediție — 
a V-a — participă opt echipe 
naționale : România (dețină
toarea trofeului), “ ’ *
Franța, Maroc, , ,
R.F.G., Cehoslovacia și Ita
lia. In prima zi sînt progra
mate următoarele partide s 
Stadionul Progresul — RO- 
MÂNIA—POLONIA (ora 16) 
și SPAMA-R^G. (ora
17.30) si Stadionul Giulesti, 
FRANȚA—MAROC (ora 16) 
și CEHOSLOVACIA—• ITA
LIA (ora 17,30).

Ieri dimineață, la antrena
mentul iuniorilor polonezi, e
fectuat pe Stadionul tinere
tului, l-am întîlnit pe antre
norul coordonator, Ed. Deni- 
schi, care îi urmărea la lucru 
pe adversarii de astăzi. Iată ce

Polonia, 
Spania,

JUNIORI

ne-a declarat • „Tinerii mei 
elevi se găsesc intr-o formă 
sportivă bună și am convin
gerea că vom trece cu 
succes primul examen. Țin
ta noastră este să onorăm 
trofeul cucerit anul trecut 
la Roma și dacă e posibil, 
să-1 adăugăm pe cel pus în 
joc Ia actualul turneu".

Urîndu-le succes deplin 
tuturor participanților la a
cest turneu, amintim ama
torilor de rugbi că intrarea 
pentru pionieri, elevi si stu
denție este GRATUITA.

★
Intîlnind. într-un meci dis

putat ieri în Capitală, selec
ționata Armatei Franceze, 
dinamoviștii bucureșteni au 
terminat învingători cu sco
rul de 9—3 (6—0), prin punc
tele înscrise de Nicolesc^ 
Dragomiresea și Nica.

gabriel florea



Confirmarea 
opțiunii

Un nou succes pero- 
nist în scrutinul ar

gentinian

I n lucru este cert. Frontul 
Justițialist de Eliberare 
(Frejulî) este gruparea poli
tică cu baza electorală cea 
mai largă, la ora actuală, in 
Argentina Hector Campora
— președinte ales — si 
Vicente Solano Lima — vi
cepreședinte — au întrunit 
49.la sută din sufragiile 
celor 14 milioane de alegă
tori, iar zilele trecute, in ur
ma celui de al doilea tur de 
scrutin pentru desemnarea 
unor guvernatori și parla
mentari, Frejulî a obținut 
majoritatea absolută in 
amindouă camerele și cele 
mai multe posturi de guver
natori (la Buenos Aires, oraș 
cu 8.4 milioane de locuitori 
din cei 24.3 milioane cît re
prezintă populația țării. gu
vernatorul, numit și inten
dent general, este desemnat 
de președinte după data de 
25 mai). Intr-un cuvînt, cele 
49,59 procente Se vor tran
sforma în urma recentelor 
alegeri pentru desemnare» 
unor guvernatori și parla
mentari in aproximativ 55 
procente — un record pen
tru peroniști, după lovitura 
de stat care l-a înlăturat in 
1955 pe generalul Peron de 
la putere. Succesiv, în 1958, 
1962 și 1965 ei a»i repurtat 
victorii in alegeri cu 35 ;
și respectiv 37 procente, dar 
de fiecare dată, forțele ar
mate au intervenit inlătu- 
rînd președinții aleși, pini 
cînd în 1966 generalul Onga- 
nia a interzis toate partidele 
politice din țară. Tot de la 
acea dată în Argentina n-au 
mai fost organizate alegeri

...lustițialismu!" a supra
viețuit în cei 18 ani, răs
timp în care i s-a interzis 
accesul 'a putere. In prezent. 
Frejulî numără diverse gru
pări peroniste intr-o gamă 
diversă, de la conservatori 
la radicali, cărora li s-au 
alăturat : „Mișcarea pentru 
integrare și dezvoltare" con
dusă de fostul președinte 
Arturo Frondizi (posibil mi
nistru de externe în viitorul 
guvern), laburiștii*  grupa
rea ..conservatorilor popu
lari" condusă de Vicente 
Solano Lima (vicepreședinte 
ales) și alte grupuri politice 
mai puțin importante. Vib
rarea „justițialistă" cuprinde 
in rînd urile sale «n număr 
însemnat de tineri cu vederi 
mult mai la stingă decît cel*  
susținute dc alte comparti
mente ale Frontului. Hector 
Campora s-a bazat în cam
pania sa electorală pe tineri 
și osie semnificativ faptul 
că secretarul general al par
tidului (post deținut prin 
anii ’40 de .Iuan Peron) eMe 
un tînăr de 26 de ani. Juan 
Manuel Abul Medina. In
succesele economice ale tu_ 
ternelor precedente, care 
n-au reușit să asigure sta
bilitatea economică si poliîj'ă 
internă, au alimentat convin
gerea că „justițiali'mnl- - 
care se proclama drent po
litica de apărare a dreptu
rilor celor mulți — mai «re 
un cuvînt de spus. Astfel 
explică interesul man -eSLat 
de generațiile mai t>ere de 
argentinieni pentr*. ’ pern- 
nism, în general. O parte 
din cererile lor își gisesc 
oglindirea în programul de 
guvernare al Frejulî care 
preconizează : 1) instituirea
controlului de stat asupra 
vieții economice prin națio
nalizarea comerțului exterior, 
sistemului financiar — ban
car. a sectoarelor de bază 
ale industriei. comerțului 
intern, resurselor energetice 
si miniere ; 2) lichidarea
șomajului : 3) redistribuirea
veniturilor în scopul ajuto
rării paturilor sărace ale 
populației ; Hector Campora 
a promis instaurarea ..de
mocrației reprezentative-, 
prin introducerea constitu
ției adaptate în 1949. revi
zuirea tuturor legilor actua
le. eliberarea deținuților Po
litici, respectarea drepturi
lor Confederației Generale 
a Muncii, participarea mun
citorilor la conducerea în
treprinderilor si la .beneli- 
ciile lor. Alte dnu» obiedi'e 
se alătură lor : obținerea 
independent •» economice 
față de S.l-.A. și Brazilia 
prin limitarea investițiilor 
străine de capita] și stabili
rea de relații cu Cuba. Re- 
ferindu-se la acest program. 
Juan Peron declara că 
„modelul (Său) actual este 
Peru**,  iar Hector Campora 
specifica : „Dacă mișcarea 
peronistă poate fi numită 
centrista cu tendințe de 
sting» — platforma el subli
niază naționalismul, socia
lismul și antiimperialismul
— votul concluziv arată 0 
deplasare spre stingă".

Justițlaliștii recunosc ci 
problema principală cu care 
sînt confruntați este asigu
rarea coeziunii rindurilor 
lor. realizabilă printr-o așa- 
zîsa „decantare- în cadrul 
Frontului. Refacerea pro
priei unități, precizarea ra
porturilor lor cu celelalte 
forțe politice din Front, e 
un proces de durată care se 
va adinei după preluarea 
oficială a puterii la 25 mai 
a.c De acest proces depinde 
în mare măsură durabilita
tea Frontului și realizarea 
programului său de guver
nare,

DOINA TOPOR

de peste Dotare
Forțele patriotice cambodgiene 

se apropie de Pnom Penh
Demisia „guvernului" lonnolist

In sud. ele se afli h 8 km de 
localitatea Tskhsau. râîxatâ la 
5 km de bombxrdirîd
garnizoana de aici csi si
mortiere. Sito.?**»  ev.e tk-ttu’ de 
gravi, a deAirsi .’>n^^33enb - 
iui A.F.P. : loo-
noTst. care a •> m<u
multe pozipi din
regiune s-j cocmîr de pa
trie ți. in special luaical
șosele» 21. care Horn Pkj-
h-ul de importaDîa r-sarJi
lonnoiistâ de h Saa>ț 
însăși este triști, pe o distanță 
de 6 km țâ a^vațrit Lartici ame
ricana, in ciuda uner bombar
damente mtrnsne. bu a reuși; 
să o scoată de sr:h c^<—ilsĂ pa- 
trioțilar. Pe cîe altă parte. în a- 
celași sector sudic garairoara 
din locaî^xtea >e*x®.  ILmavutră

de forțele de rezistență 
săpt»7>*̂ ă_  a început să 
îajsă de apă. alimente și 
□i tîi-

de o 
ducă
mu-

Gn eraal de la Pnom Penh a 
demisionat Marți in mod ofi- 
i.al — aaaaiă agenția France 
Fre-ue ritiad ■■ coHunicat dai 
pabbcitițh de ..președintele" 
Lan NoL

OMervaaarîi ca«si4eră că a- 
cmu eMr ■■ ana «in pioni al 
dezintegrării regi mal ai lonno- 
tHL rare ■■ an ccaîroieoză. în 
prezent 4<s.*i  capitala PlKini 
Tenta. mnepilet «cervnîtă de fr*'-  
țekr 4e mi*aeală-  și cile va ca
pitale nroraaiiale.

Congresul 
Tineretului

CONFERINȚA
COMITETULUI

Comunist din

La Scarburough au luat 
sftrșit lucrările celui de al 
XXLX-lea Congres a] Iniu- 
nii Tineretului Comunist din 
Marea Britanic. Delegații au 
examinat sarcinile organiza*  
ției in lupta pentru apărarea 
drepturilor tinerei generații-

Delegații la congres au sa
lutat eforturile țărilor socia
liste îndreptate spre convo
carea conferinței general- 
europene pentru securitate 
și cooperare.

Comitetului
Executiv

Ședința

al C.A.E.R

In ziua in cere șeful administrației saigoneie Thieu vizita Bonnul, 
un grup de tineri au arborat la primăria capitalei R.F. Germania 
iteagui Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamu

lui de Sud.

Mișcarea grevistă in Japonia

PREGĂTIRI
.MISIUNEA

de prunâvară a tîn- 
poaeae se aprețue de

PENTRU
SKYLAB"

calelor • vrerilor de la căile 
ferate v.a recurs, luni, 
la taciiia ir. linierii deliberate 
a trenurilor, care s-a transfor
mat Intr-o veritabilă gre’-â. lr>- 
rr-jcît a dezorganizat aproape 
complet mersul trenurilor în 
is IFVă ț a r A T n i ep i n d de luai 

sî«4i.-^i.ri mur.cnnriloi 
«!-• La câtk- ferate naționale 
<K • . Sieukari.ăl național
al r-<-„r ir."- r de «motivă
31 . a. ? r?ți£»nale. (Do-

rlfc-ra li - au alăt'J- 
ar*  '•*  a*  sindicale

li '«» particulare și
din au dec la
ri t’-v.- 5*  24 de ore. re- 
’-•nr..) * i r. i -ea =t=*emn;ui  

c- »-• «rmpr rare a Ir. Ha:,
r: ,n. . urrare a

• . . i-’i ceerrWor fjrmulate 
Me

I.-Xta in de asem^-
ri.® n ‘ *jî-
•—! âr r.wTîi*r'-:i  '.mt:-

ti d«- t_-.-jrr.ax yâ
• -T. Sohyo
»» mii-.: Rjre. .>r. 'îjn
r*. —- -u-.ță a 173 de uniuni

PE SCURT «P& SCURT «PE-SCURT «PE SCURT «PE SCURT

Dezbaterile 
Consiliului 
de Securitate

• CONSILII I. DE SECIRI- 
TATF ți-a continuii. marți, 
dezbaterile caa*acrale  examină
rii plingerii Libanului in legă
tură cu raidurile întreprinse, 
săptămâna treenta. de torțe is- 
raeliene de comand» in lacnli- 
tâțile Beirut și Saida.

Reprezentantul Marii Britanii, 
Colin Cmue a calificat acțiu
nea forțelor israeliene „ca un 
act de violență**  ce contrat ine. 
din taate punctele de vedere, 
prevederilor Cartei Națiunilor 
Unite, un act c*  nu poate fi ac
ceptat de comunitatea interna
țională.

• V«RTL T7 APRILIE • a-
răsul M-.ha. Suder. minutru 
secretar de șeful delega
ției 31 ~
rest ere $î mattrteleior de con- 
strartii, a f^st primit de Mako 
Dakov. vreepre-sedinte al Con- 
$.’.i -îui de Miafșiri al R_P. Bul
garia.

Cipru : convorbirile 
intercomunitare

• III? KrRILIE s-ac be
li ,1 1.1 Ml OSI l eoni ; ,i-

ma aim locd:e — s?.:-
m-I *■. *na.  dintre
a-cei'.“te rarea j făcu*.  □ nă acum 
c.trrc'.-l dintre re-
preze-'-ar.U; c< msaiăâUwr &rr^- 
câ s; '.jrci <j*n  Ciotj în cursul 
d-pj-am.c-z.j de marți, ce; doi 
r.?e lâ'.ori — Glafkc’S Cleride.s 

R-uf Dersktas — u a\u: o 
preliminară, in caJru!

căreia au p-us ?3 punct agenda 
e*-ape  a ecn vorbiri lor.

• SONDAJ DE OPINIE 
reșiUat. rede u*  institut 

s^e*:;»»izriL  arata că. 
in cruî mizări: de alegeri 
cc-TeraZe jn ace<t moment. Par
tidul Laburist ar 41 Ia
s.r.ă din voturi. Partidul Con
servate- fd? guvernâmint) — 
36 la «’Jta. : .r Partidul Liberal 
— 2? la sat*  d:n sufragii. A- 
scn'ia REUTER, care transmite 
sfiărea merVonează că rezulta
tele snndayj-ui. In ce or.veste 
oopu*aritatea  liberalilor brita- 

reprezintă cea mai ridicată- 
cifră înregistrată in ultimii 1»J 
rai-

Surse ale Ministerului egip
tean de Externe au anunțat că. 
la 2 mai. va avea I >c o reuni- 
a*  a Consiliului pentru aface
rile externe Confederației
Republicilor Arabe.

PENTRU
DEZARMARE

In cadrul ședinței de marți___a
Conferinței Comitetului pentru 
Dezarmare, care și-a desfășu
rat lucrările la Palatul Națiu
nilor din Geneva, au luat cu- 
vintul șefii delegațiilor Bulga
riei. Olandei și Suediei. Expu
nerea reprezentantului Bulga
riei, a fost consacrata proble
melor Interzicerii armelor chi
mice și a experiențelor cu ar
me nucleare, precum și pregă
tirilor privind convocarea unei 
conferințe mondiale de dezar
mare. Reprezentantul Olandei 
a sprijinit propunerea delegați
ei Japoniei ca în cursul sesiu
nii din vară a Comitetului, să 
aibă Joc ședințe, cu participa
rea expertilor, pentru elucida
rea diferitelor aspecte tehnice 
privitoare la interzicerea expe
riențelor nucleare. Delegatul 
suedez s-a referit la probleme 
legate de controlul îndeplinirii 
măsurilor de dezarmare.

PORTUGALIA: tineri participant la o demonstrație de protest la Aveiro, atacați de poliție. 
Prin această manifestare tinerii protestau împotriva războiului colonial al Lisabonei in Africa.

MEDICINA 
Șl VIITORUL 
GREFELOR

Pîna la sfîrșitul 
secol, chirurgii vor 
probabil, grefarea 
organelor și părților 
lui omenesc, cu excepția cre
ierului și a măd uvii spinării, 
apreciază doctorul Eugene 
Aujaleu, intr-un articol pu
blicat la Geneva de Organi
zația Mondială a Sănătății.

acestui 
reuși, 

tuturor 
corpu-

Memorandumul Guvernului Revoluționar Pro 
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

Guvernul Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud a adresat țărilor parti
cipante la Conferința interna
țională asupra Vietnamului un 
memorandum în care cere res
pectarea cu strictețe a tuturor 
prevederilor Acordului de la 
Paris privind Vietnamul și a 
protocoalelor aferente.

.Amintind eforturile depuse 
dp G.R.P. al R.V.S. pentru res
pectarea acestor prevederi, me
morandumul relevă, totodată, că 
S.L’.A. și administrația saigone- 
ză au încălcat de numeroase ori 
prevederile Acordului <je la Pa
ris. Astfel, partea saigoneză ' n'i 
și-a Îndeplinit obligațiile In ce 
privește predarea persoanelor 
mjîitare și civile pe care le 
ține in captivitate, iar la con
sultările din<T*e  cele două părți 
sud-vietnam?7/’ delegația saigo- 
neza îngreunează desfășurarea 
convorbirilor.

Memorandumul cere ca admi
nistrația saigoneză șl S.U.A. să

înfăptuiască toate prevederile 
acordului de la Paris privind 
Vietnamul și ale Actului final 
al Conferinței internaționale a- 
supra Vietnamului. Totodată, 
informlnd guvernele semnatare 
ale Actului asupra stadiului în
deplinirii prevederilor Acordu
lui de la Paris. G.R.P. al R.V.S. 
prepune acestor guverne să 
condamne cu hotârîre încălcă
rile acordului și să lanseze un 
apel la respectarea strictă a ce
lor două documente.

Agepția V.N.A. informează 
reluînd o relatare a agenției 
KHAOSAN PATITET LAO, că 
bombaraamentele efectuate,
luni, de aviația americană asu
pra teritoriului Laosului, care 
s-au produs în timp ce popu
lația serba Anul Nou laoțian, 
au provocat pierderi de vieți 
omenești și importante daune 
materiale.

FRANȚA : Castelul Vauvenargue, in parcul căruia a fost inmor- 
mintat Pablo Picasso.

IARNĂ IN APRILIE..
Un aprilie avind toate ca

racteristicile lunilor de iar
nă — așa apare timpul în a- 
ceastă iur.â a primăverii in 
inlrtiâga Austrie, unde s-au 
Înregistrat căderi masive dc 
zăpadă care au atln^ în une
le z-'Cie grosimea de un me
tru. La Viena — unde au 
fost semnai^:.- cele mai mari 
cărieri de zăpadă pentru luna 
aprilie cunoscute în ultimii 
18 ani. traficul a fost serios 
perturhat.

După cîteva zile primăvă- 
rarice călduroase, tempera
tura a scăzut brusc în Bulga
ria. provocînd căderi masive 
de zăpadă în zona orașului 
Samukov (8H centimetri) — 
Ia 60 kilometri de Sofia, și, 
mai ales. In stațiunea Born- 
veț. unde grosimea stratului 
de zăpadă a fost de 130 cm.

• LA SEDIUL REPREZEN- 
TEI PERMANENTE A STATE
LOR UNITE pe lingă Oficiul 
O.N.U. din Geneva a avut Ioc 
marți, o nouă întîlnire a dele
gațiilor sovietică șl americană 
care poartă convorbiri privind 
limitarea armamentelor strate
gice

Aniversarea O.U.A.

• LA FESTIVITĂȚILE pri
lejuite de aniversarea, la 25 
niaj a.c., a 10 ani de la crearea 
Organizației Unității Africane, 
uif participa peste 35 de șefi 
de stat din țările membre, a 
declarat, la Addis Aheba, în 
cadrul unei conferințe de prp- 
să. Nzp Ekanshaki, secretarul 
general al O.U.A. El a adresat 
un ape! tuturor țârilor- priete
ne să participe la aceste festi
vități, manifestîndu-și, astfel, 
solidaritatea cu popoarele Afri

noma
MIERCURI, 14 APRILIE 1973

VERONICA : rulează Ptatr.a 
(orele 14: li»: IC: 14.Jâ: 29 3;. 
Gloria (orele 4; 11.15; 13.15; 1«: 
14.15: 29 Jl).

COWBOY ruleaz*  la Gloria fo
tele 1; 11.391. Gr .ita «orele »; 
11,15: 1X39; 19: 11.13: »» U- 
mura orele I; 11.15; lXTt; 15; 
14,15; 29,39).

PE ARIPILE VISTULUI : rXea- 
zA la Sa.i Palatului (orele 15; 
19.435.

ADIO. PETERSBURG : rjlearâ 
la Scala (orele 9,15; 11,M; 14;
16.15: 14 M; 29.45).

CE SE ÎNTÎMPLĂ, DOCTORE ? : 
rulea2â la Cap tol (orele 9.15; 
10.15; 12.15; 14.15; 14.30: 11.45: 21).

GRABOI APL'SCL SOARELUI ; 
rvîeazâ la București (ore'.e 9.30; 
11.39: 14,30: 17.34; 29.34). Luceafă
rul (orele 9: 12: lfi; 19.30).

TECUMSEH : rulează la feroviar

(orele 9: 12.15; 1X34: 13 45; 14.15; 
n - Aurora (orpit 9; 11,15;

M 15.411: 19; 34.15).
LN MOMENT DE PLICTI

SEALA ; rulează ■ Favorit (ore- 
e 9.15: 11-39: 1X45: 11.13;

24 3»). Festf'-al (orele Lti. 11.15: 
1XJ9. 14; 1X39; 21). Me^xta (ore.e 
1J4 11; 1X39; M; 1L34. 21).

NEAMUL ȘOIM A REST I LOR :
.-jiează !a Horească icrele 15.39; 
19).

ZILE DE FIOR RIS . rulea’u 
la Cer. ral (erele 9. 11.13: 13.19: 
14. ia-î»; 29,341.

THAIXD IN LIBERTATE • rj- 
leeză la Do*  na (orele II: 1331; 
17JB: 2»), — la orele 9.45; 16: Pro- 
tram de desene animate oențru 
copii.

EGOR BULICIOV Șl ALȚII • 
rulează la Lira (orele 14.IS; 24 391.

ADIO. ARME: ru'e^2* !« Llra 
(orele 19; 15.34). Buzești (orele 
I5J9; 11). Progresul (orele 15.39; 
11).

FU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI. EL NU AUDE : ruleazâ la 
Lumina (orele a: 11.15. 13.30. 1«: 
11.39 : 29.45). Volga (orele 9; 11,15; 
13.34; (5 (5; 14.15: 20’0).

URMELE STRĂMOȘILOR UI

Exploatarea muncii copiilor dezvăluită
intr-un studiu elaborat de un profesor

al universității din Manchester

zia-

care lucrează în timpul lor liber sau 
de diverși patroni în goana după

Slujbași la... 13 ani

Legi datind din 1906 în Marea Britani» interzic angajarea 
copiilor de vîrstă școlară pentru efectuarea unor slujbe. Ele 
încearcă să le cruțe sănătatea la o vîrstă fragedă. Și, totuși, 
NOUA DIN ZECE COPII 
în vacanțe sînt folosiți 
profituri.

Copii care distribuie 
rele înainte de ora 7 dimi
neața, fetițe care lucrează 
sîmbetele, ziua întreagă, 
băieți care curăță geamuri
le în timpul zilelor de va
canță primesc o remunerație 
infimă. Cei care îi angajează 
par să ignore total orice 
prevederi legale Îndreptate 
împotriva abuzurilor cu 
munca adolescenților. In 
categoria aceasta se află
500 000 de copii cart lucrea
ză în timpul lor liber sau 

. în vacanță. Dar cum scria 
ziarul TIMES „toți copiii de 
vîrstă școlară se găsesc în 
pericol de a fi exploatați de 
patroni dornici să le folo
sească energia și entuzias
mul în schimbul unor suma 
mici".

Contradicțiile conținute de 
pachetul 
tență 
jează 
minorilor. Astfel, se 
câ nici un copil care 
13 ani nu poate fi 
să îndeplinească vreo mun
că, cu excepția celor ușoare 
reclamate de agricultură și 
horticultura, dar și atunci 
singurii beneficiari trebuie 
să fie părinții. Amendamen
te locale aduse acestor pre
vederi legale au împuterni
cit diferiți particulari să 
reducă limita de vîrstă de la 
care copiii pot fi angajați, jn 
virtutea interpretării largi 
date noțiunii de „muncă 
ușoară". Nu există, pe de 
altă parte, nici o prevedere 
care să excludă anumite 
munci — 
mărul de ore pe care copiii 
le pot presta la locurile de 
muncă. „Nesiguranța cu pri
vire la scopul precis al le
gislației prezente aduce pre
judicii aplicării și respec
tării ei" — stă scris intr-un 
document apărut în 1976 al 
Serviciului Copiilor din De
partamentul sănătății și se
curității sociale.

Singurul studiu Întocmit 
vreodată în Marea Britani© 
pe această temă aparține u- 
nuj profesor de la Universi
tatea din Manchester, In el 
se apreciază că 90 la șută 
din elevii care frecventează 
anii Hi și IV ai școlilor se
cundare și care muncesc în

de legi 
îndelungată 
exploatarea

cu exîs- 
incura- 
muncii 

prevede 
■ are sub 

angajat

timpul lor liber, determinați 
de dificultățile economice în 
care se găsesc familiile lor, 
nu sînt apărați, practic, de 
nici o lege care să le garan
teze condiții de muncă potri
vite virstei lor. Același stu
diu estima proporțiile folo
sirii forței de muncă a co
piilor : 40 la sută dintre cei 
1 250 000 copii în vîrstă de 
13—15 ani muncesc undeva ; 
10 Ia sută dintre ei au înce
put lucru] înainte de a îm
plini 13 ani ; 80 Ia sută
muncesc mai mult de o oră 
dimineața înainte de ora 7, 
obosesc mai ușor, sînt sures
citați și au un randament 
scăzut Ia învățătură. Aceeași 
legislație din 1906 permite 
elevilor să muncească in 
vacanța de vară 25 ore pe 
saptămînă, dar după consta
tările studiului întocmit la 
Manchester, 70 la sută din 
adolescenți sînt reținuți mult 
mai multe ore — în medie 
3fi băieții șj 30 fetele. 25 Ia 
sută dintre băieții chestio
nați si 12 la sută dintre fete 
au mărturisit că muncesc 
peste 40 are pe săptămînă, 
în timp ce 10 la sută dintre 
băieți lucrează chiar 60 ore 
pe săptămînă. In general 
săptămînă se prelungește 
sîmbăta și duminica cînd 
ceilalți salariați sînt în wee
kend și este nevoie acută de 
brațe de muncă. Același 
studiu amintește că deși 
foarte puțini, mai sînt totuși 
copii care muncesc în 
„condiții dickensiene" adică 
în fabrici, ateliere, cariere, 
mine, abatoare sau lacuri 
unde programul se prelun
gește ttrziu, seara : baruri, 
hucătarii, teatre. Studiul pro
fesorului din Manchester 
observă tendința angajării 
copiilor In slujbe „nevătă- 
mătaare" (60 la sută dintre 
copii sînt distribuitori iar 30 
la sută lucrează în magazi
ne), dar subliniază faptul 
că „de pe urma lor trag fo
loase în mod nemilos unii 
patroni". Ceea ce se reco
mandă este modernizarea 
legislației vechi privind fo
losirea forței de muncă a 
adolescenților în scopul îm
piedicării extinderii exploa
tării lor.

excludă anumite 
sau să limiteze nu-

D. T.

cii care luptă pentru consolida
rea independenței politice, pen
tru demnitate, progres econo
mic și social.

• KAKUEI TANAKA, PRI
MUL MINISTRU AL JAPO
NIEI. a primit marți, delegația 
Asociației de prietenie China- 
Japonia, condusă de Liau 
Cen-gi. președintele acestei 
asociații. Șeful delegației chine
ze a transmis premierului japo
nez urări de sănătate din 
partea președintelui Mao Tze- 
dun și a premierului Ciu 
En-lai. Cu acest prilej — men
ționează agenția CHINA 
NOUA — a avut loc o convor
bire cordială, prietenească.

Tntr-un discurs radiotelevi
zat rostit cu prilejul Zile: na
ționale, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez Al-Assad, 
a subliniat importanța istorică 
a luptei victorioase duse de po

por, timp de un sfert de secol, 
împotriva colonialismului, luptă 
ce a dus la proclamarea inde
pendenței țării — transmite a- 
genția siriană de presă SANA.

Alegeri \ 
pentru Adunarea 
Irlandei de Nord

• CAMERA COMUNELOR 
PARLAMENTULUI BRITANIC 
a aprobat, marți, proiectul de 
lege privind crearea Adunării 
Irlandei de nord — organism 
parlamentar cu împuterniciri li
mitate, destinat să înlocuiască 
Stormontul (parlamentul pro
vinciei), desființat fn urmă cu 
un an. Potrivit proiectului de 
lege, noul organism va avea 78 
de mt-mbri aleși. Alegerile pen
tru Adunarea Irlandei de nord 
vor avea loc la 28 iunie a.c.

PE SCURTePE SCURT» PE SCURT «PE SCURT*  PE SCURT

timpulo b e rJ
TAȚI : ruleazl la Viitorul (orele 
1539: 18: 29.15)

APORT. MUHTAR : rulează la 
Timpuri Noi (orele 9—20.15 în con
tinuare).

TARA SALBATICA : ruleazâ !a 
Excels.or (orele 9: 11.15: 13.30; ifi; 
14.15: 29.381. Modem (orele fi; 
11.15: 1X38: 14; 14.15; 20.30).

FELIX ȘI OTIL1A : ruleazâ la 
Vitan (orele 15.30: 19).

EXPLOZIA • rulează la Moșilor 
(orele 15.38: II: 29.15).

ORGANIZAȚIA : ruleazâ la In- 
,-râprea (orele 15,30, 18: 20.151.
Miorița (orele 10: 12.30; 15; 17.30: 
28).

PĂDUREA PIERDUTA : ruleazâ 
la Unirea (orele 15.30; 18: 20,15)

O ANCHETA DICIFILA : rulea
ză la Drumul Sării (orele 18: 
20.30).

LOVE STORY : ruleazâ la Dru
mul Sării (orele 10; 15.30).

COLIER PENTRU IUBITA MEA: 
rulează la Pacea (ora 13,34).

DRUMUL SPRE VEST : ruleazâ 
la Pacea (ore)e 15.45: 18. 20.15).
Popular (orele 15.30: 18: 20.15).

O FLOARE $1 DOI GRĂDI
NARI : rulează la Dacia (orele 9: 
12.30: 16: 19,30).

DRUM ÎN PENUMBRA : rulea
ză la Ferentari (orele 15.30; 17.45; 
20).

DOMNULUI PROFESOR. CU 
DRAGOSTE : ruleazâ la Cosmos 
(orele 15.30: 18; 20.15).

LOGODNICA FRUMOSULUI
DRAGON . ruleazâ la Giuleștj fo
tele 15-30: 18; 20,15).

ALFRED CEL MARE : rulează 
la Bucepi (orc)e 15 30: 18: 20,30).
Arta (orele 15: 17.45 : 20.30).

ATENTATUL : rulează la Tomls 
(orele 9.30: 12.30, 15.30; 18: 20.30).

ZESTREA : rulează la Rabova 
(orele 15,30: 18: 20,15).

FERMA DIN ARIZONA (10; 15), 
IAKOV BOGOMOLOV (orele 18: 
20) — rulează ia Cotroceni.

FATA CARE VINDE FLORI : 
tl lează la Munca (orele IO; 15.30; 
18. 20.50).

MIERCURI, 18 APRILIE 1973
Opera Română : CARMEN — 

ora 19.30 r Teatrul de Operetă : SU- 
ZANA — ora 19.30: Teatrul Na
tional ,.T. L. Caragiale" (Sala Stu
dio) : DESPRE UNELE LTPSL’RI, 
NEAJUNSURI ȘI DEFICIENTE TN 
DOMENIUL DRAGOSTEI — ora 
20: Teatrul Mic •. SIMFONIE PEN
TRU DESTINUL MEU — ora

19.30; Teatrul Glulești : GEAMAN
DURA — ora 10; OMUL CARE A 
VĂZUT MOARTEA — ora 19.30; 
Studioul de Teatru al I.A.T.C. : 
VINATOAREA DE VRĂJITOARE
— ora 20; Teatrul „Ion Vasllescu": 
HANUL PIRAȚILOR — ora 19,30; 
Teatrul ,.C. Tănase" (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19.30: Tea
trul „Ion Creangă**  : PINOCCHIO
— ora 10: NOTA ZERO LA PUR
TARE — ora 16: Teatrul ..Țăndă
rică" (la Teatrul Giulești) : CO
PILUL ȘI CIOCÎRLIA — ora 10.

PROGRAMUL I

9.00 Curs de limba engleză. Lec
ția a 49-a. 9,30 Micii meșteri mari. 
10,00 Telex. 10,03 Ancheta TV, 
„Abuzul". 10,45 Film serial : „Um
brele dispar în plină zi* ‘. Produc
ție a studiourilor de televiziune 
sovietice. Episodul 2. 12,00 La or
dinea zilei. Azi, județul Dîmbo

vița. 12.15 Revista Itterar-artisticA 
TV. 13,15 Telejurnal. 17.30 Curs de 
ljmba germană. Lecția a 49-a. 
18,00 Fotbal : U.R.S.S. — Româ
nia. Transmisiune directă de la 
Kiev. In pauză : Tragerea Prono- 
expres. 19.50 1001 de seri. 20.00 Te
lejurnal. Cincinalul înainte de ter
men — cauză a întregului popor. 
20,30 Clntecul săptămînii : „Tinere, 
averea ta e țara". 20.35 Avanpre
mieră. 20,40 Teleobiectiv. 21,00 Te- 
lecinemateca. Ciclul „Filme mari 
— genuri cinematografice diferite". 
„12 oameni furioși". Producție a 
studiourilor americane. Regia Sid
ney Lumet. In distribuție : Henry 
Fonda. Lee J. Coob, Martin Ba
laam. 22,40 24 de ore. România in 
lume.
PROGRAMUL II

20,30 O viață pentru o idee : dr. 
Mihaî Ciucă. 21,00 Program de 
circ. 21.10 Agenda. 21.20 Tineri in
terpret!. Selecțiuni din Festivalul 
republican al școlilor de artă, des
fășurat la București. 22,00 Ghișeul. 
22,20 Meridiane literare. 22,40 Ro
man foileton : ..Cintec la apusul 
soarelui" episodul IV „Semănatul*,

►
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