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PROIECT

STATUTUL
Uniunii Tineretului Comunist

Plenara Comitetului Central al U.T.C. din 26 noiembrie 1970 a aprobat, după cum 
s-a anunțat, Proiectul de Statut al Uniunii Tineretului Comunist, care va fi supus 
dezbaterii și aprobării celui de al IX-lea Congres al Upiunii Tineretului Comunist ce 
va avea loc în perioada 18—22 februarie 1971. Potrivit măsurilor stabilite de plenară, 
Proiectul de Statut urmează să fie discutat în cadrul conferințelor organizațiilor jude- 
*-----i- nr/- ------- ---- J--*------ - î_ prezenfr precum și de masa largă a ute-tene ale U.T.C., care se desfășoară in 
ciștilor, în toate organizațiile U.T.C.

Publicînd textul Proiectului facem 
tuturor uteciștilor, că paginile ziarului 
tineret le stau la dispoziție pentru a comunica propuneri, observații, sugestii care să 
ducă la îmbunătățirea conținutului acestui document, precum și la perfecționarea acti
vității organizației de tineret, în general.

cunoscut birourilor si Comitetelor U.T.C., 
nostru, ca și ale celorlalte publicații de

MECANIZARE
CU CELE MAI BUNE

Consiliului de Stat al
MARITIM-CONSTANȚA

IN PRAGUL CINCINALULUI

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, in Maroc
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Sosirea la Rabat
Opinia publică din. cele 

două țări privește cu un viu 
interes vizita președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, văzînd in ea un 
moment important în evoluția 
pozitivă a raporturilor de co
laborare și cooperare priete
nească între România și Ma- 

presei, 
i,. po-

roc. Prin intermediul 
radioului și televiziunii, 
poarele celor două țări au a- 
flat cu satisfacție despre: apre
cierea șefului statului român 
făcută în interviul acordat re
dactorului șef al agenției de 
presă' „Maghreb Arab presse**, 
că „vizita se încadrează în 
contextul politicii generale de 
coexistență a statelor cu orîn- 
duiri sociale diferite, de con
lucrare și colaborare a lor 
pentru a asigura o lume a pă
cii. Apreciez că vizita va des
chide noi perspective colabo
rării noastre fructuoase în do
meniul economic, științific și 
cultural, precum și în dome
niul făuririi unui climat de 
colaborare și pace între po- 
poare“.

Manifestările care au avut 
loc . în zilele premergătoare 
vizitei, atit la Rabat cit și în 
alte orașe ale Marocului, de
clarațiile diferitelor persona
lități politice, ale reprezentan
ților vieții economice, sociale, 
culturale, au constituit un fe
ricit preludiu al întîlnirii din
tre cei doi șefi de state, anti- 
cîpînd, am putea spune, suc
cesul deplin al vizitei.

După cinci ore și jumătate 
de zbor, survolînd teritoriile 
Iugoslaviei. Italiei. Algeriei, 
sfrăbătînd întinderile albastre 
ale Mediteranei. avionul pre
zidențial trece frontiera Maro
cului, de unde este escortat pî- 
nă la Rabat de reactoare ale 
forțelor aeriene marocane.

Este ora 12,30 la Rabat — 
14.30 la București. Pe aero
portul Sale din apropierea ca
pitalei marocane domnește at
mosfera specifică, sărbătoreas
că ce marchează marile eve
nimente.

în întîmpinarea șefului sta
tului român a venit Majesta- 
tea Sa Hassan al II-lea, rege
le Marocului. însoțit de prin
țul Moulay Abdallah.

Ceremonia sosirii președin- 
țeluj Consiliului de Stat al

României' a reunit la aeroport 
pe primul, ministru, pe preșe
dintele Camerei Reprezentan
ților, membri ai guvernului și' 
alte personalități ale vieții po
litice marocane. Sînt de față, 
de asemenea, îna'lți demnitari 
marocani care îl vor însoți pe 
oaspetele român. în cursul vi
zitei sale : Hadj Ahmed Bala
frej, ministru, reprezentantul 
personal al regelui, Youssef Bel 
Abbes Taarji, ministrul afa
cerilor externe, Mustapha 
Farres, secretar de stat,. Driss 
Bennouna, șeful protocolului 
regal și al Cancelariei, Hassan 
Karrat, ambasadorul Marocu
lui în țara noastră. Mohamed 
Tadili, guvernator. în numele 
șefilor de misiuni diplomatice 
acreditați la Rabat a venit să 
salute pe șeful statului român, 
decanul corpului diplomtic, 
Hassan Fahmi Abdelmeguid, 
ambasadorul Republicii Arabe 
Unite în Maroc.

Ca o expresie a stimei de 
care se bucură în lume 
personalitatea politică mar
cantă a președintelui Nicolae. 
Ceaușescu, a relațiilor strînse 
dintre România și statele res
pective, au ținut să-l salute ia 
aeroport, înainte de prezenta
rea oficială a corpului diplo
matic ce a avut loc după-a- 
miază, șefii de misiuni ai U- 
niunii Sovietice, R. P. Chine
ze, Algeriei, Austriei, Franței, 
Arabiei Saudite. Iranului, 
Ghanei, Iugoslaviei, Cehoslo
vaciei, Indiei, Republicii De
mocratice Congo, Braziliei și ai 
altor țări.

O gardă de 'onoare a fost 
aliniată în întîmpinarea înal
tului oaspete român.

In timp ce avionul în care a 
călătorit președintele Consiliu
lui de Stat aterizează, răsună, 
în semn de salut, salvele a 21 
de lovituri de tun. Fanfara in
tonează un marș militar. Ae
ronava s-a oprit în fața salo
nului de onoare, străjuit de un 
catarg în vîrful căruia flutu
ră tricolorul românesc, alături 
de drapelul marocan.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat cu deosebită cor
dialitate de Maiestatea sa 
Hassan al II-lea, care îi 
urează bun venit și își ex-

primă fericirea de a-1 saluta 
în numele poporului marocan 
și al său personal. La riadul 
său, președintele Nicolae 
Ceaușescu ii adresează suvera
nului marocan un cald salut 
din partea Consiliului de Stat 
și a poporului român. Șefului 
statului român îi este prezen
tat apoi prințul Moulay Abdal
lah.

La riadul său. șeful statului 
nostru prezintă suveranului. 
marocan persoanele oficiale 
care îl însoțesc : Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri. Corneliu Mănes
cu, ministrul afacerilor exter
ne. Bujor Almășan. ministrul 
industriei miniere și geologi
ei. Vasile Mircea, ambasado
rul extraordinar și plenipo
tențiar al României in Maroc.

ION MĂRGINEANU 
ADRIAN IONESCU

PAUL DIACONESCU 
CONSTANTIN BENGA
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Șeful statului 
însoțit de Ion I 
președinte al C 
Miniștri. Corneli 
ministrul afacer 
Bujor Almășan. i 
dustriei miniere 
precum și de consilieri și ex- 
perți.

Pe aeroportul Băneasa erau 
prezenți. la plecare, tovarășii 
Emil Bodnaraș, Paul Nicu- 
lescu-Mizil. Gheorghe Pană. 
Gheorghe Radulescu. Virgil 
Trofin. Hie Verdeț. Maxim 
Berghianu, Florian Dănăla- 
che. Emil Drăgânescu., Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Ma 
Mănescu, Dumitru Popa. Du
mitru Popescu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Vasile Vîl- 
cu, Ștefan Voitec. Iosif Banc, 
Petre Blajovici. Miron Con- 
stantinescu, Mihai Gere, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion

rea

Maiestatea Sa regele Marocu
lui Hassan al II-lea a oferit, 
luni seara, un dineu în onoa
rea președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu.

i Au participat Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe. Bu
jor Almășan, ministrul indus
triei miniere și al geologiei. Va- 
sile Mircea, ambasadorul 
Ordinar și plenipotențiar al Ro
mâniei la Rabat.

A luat, de asemenea,
Hadj Ahmed Balafrej, ministru.

extra-

parte

în pag

Stânescu, Minai 
vicepreședinți ai 
nări Naționale. 
Consiliului de Stat și ai 
vemului. conducători de in
stituții centrale și organizații 
obștești, ziariști.

Se aflau, de asemenea, pre- 
zenți însărcinatul cu afaceri 
ad-interîm al Regatului Maroc 
in România. Mohamed Bisbis, 
șefi .ai. misiunilor diplomatice 
acreditați la București și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Pe aeroport se afla un mare 
număr de locuitori ai Capita
lei venîți să-l salute pe șeful 
statului. Ei ovaționau înde
lung. scandau entuziast 
„Ceaușescu — P.C.R.", expri- 
mîndu-și cu căldură stima și 
prețuirea față de conducăto
rul partidului și statului. To
varășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde prietenește aclama
țiilor mulțimii.

Avionul oficial, avindu-1 la 
bord pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe celelalte per
sonalități. a decolat la ora 9 
indreptindu-se spre Rabat 

(Agerpres)

reprezentant personal al Maies
tății Sale Regale, Ahmed La- 
raki, șeful guvernului marocan, 
Youssef Bel Abbes Taarji, minis
trul afacerilor externe, membrii 
guvernului, membrii cabinetului 
regal, conducători ai institu
țiilor centrale, șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Rabat, 
generali și ofițeri superiori ai 
forțelor armate regale.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
deosebit de cordială. Maiesta
tea Sa 
II-lea și 
Ceaușescu

regele Hassan al 
președintele Nicolae 

au rostit toasturi.

a V-a
• Toastul M. S. regelui Hassan al ll-lea
• Toastul președintelui Nicolae Ceaușescu

Se spune că marea are tot a- 
titea înfățișări cite clipe are o zi 
de cară, că ipostazele ei sînt infi
nite ca și chipurile nenumărate 
ale naturii. Aceasta este marea 
romantica, marea pe care o -ad
mirăm de pe falezele Mamaiei 
sau Mangaliei, marea care ne îm- 
brățișează cu valurile ei sub ar
șița soarelui de iulie, Bomantică 
este marea și pentru marinari, a- 
cești logodnici ai ei, ispitiți» de
părtărilor acvatice, strănepoții lui 
l'lysse atrași încă și azi de sire
nele Aventurii.

Dar, o dată cu toamna, ,o dată

cu sosirea lui noiembrie, marea 
se îmbracă într-o ușoară zale ar
gintie, rece și seceră, romantis
mul ei deține sobru, cenzurat de 
ginduri, biciuit de luciditatea ti-

VIORICA DIACONESCU

Ne deplasăm la sediul I.M.A1 
din Alba Iulia. Cînd aude des
pre ce este ■vorba, Ionel Fe- 
restuaru, secretarul organizației 
U.T.C,, ridică nedumerit din 
umeri fără să scoată o vorbă.

— Chemarea a fost adresată 
celorlalte secții din cadrul I.M.A.! 
încearcă să-i amintească tovară
șul Pantiloiu. Nu se poate să 
n-o fi văzut. Nu ții minte care 
secție a lansat-o?

Ionel Ferestuaru rămîne nedu
merit.

— Măi, Ionele ! — îl ia la roSt 
Nicolae Teodorescu, de la servi
ciul producție. Ar trebui să păs
trezi și tu undeva documentele 
astea. Oricine te-ntreabă ceva, nu 
știi nimic!... S-o caut, n-am 
pus-o eu pe undeva ?

între timp, în birou intră 
directorul și inginerul șef. își a- 
mintesc vag de o asemenea che- • 
rrtare dar cine și cînd a lansat-o 
nu pot spune nici ei cu certi
tudine.

— S ecretarul organizației 
din secție este doar

INTRE ASPIRAȚIE 
$1 REALIZARE»)

Simțul
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■ (Continuare în pag. a Il-a)

secolului?
Cercetătorii susțin că nu exis

tă un moipent al opțiunii pro- , 
fesionale. ci el se constituie, 
obligatoriu, intr-un proces mai 
îndelung sau mai comprimat, în 
funcție de factorii exteriori 
care acționează asupra adoles
centului pus în fața alegerii 
unei meserii. în volumul de stu. 
dii al . lui Borow „Omul într-o 
lume care muncește*1, realitatea, 
sub toate aspectele ei, este .con
siderată factorul primordial de , 
influență, realitate pe care cer
cetătorul american Dilley o 
consideră atit de natură subiec
tivă (etapele auto-cunoașterii) 
cit și de natură obiectivă (eta
pele selecției de interese, nece
sități, oferite de realitatea în
conjurătoare).

Se spune in general : vreau 
să devin medic sau inginer, ar
heolog sau strungar, profesor 
sau tehnician. Uneori' adoles
cenții își recunosc și aspirații

U.T.C. 
aici...

— Nu știu ca secția din Alba 
Iulia să fi lansat o asemenea 
chemare ! declară categoric Ionel 
Ferestuaru.

— Nu-ne rămîne decît să cău
tăm prin dosare —- spune cine
va. S-a rătăcit, trebuie s-o găsim. 
Tfeceți pe aici mîine...

N-am mai trecut și a doua zi. 
Lă ce . rost ? Chiar dacă 
va fi găsită, situația nu se 
schimbă căci chemarea n-a fost 
lansată numai pentru a se întoc
mi o piesă la dosar, pentru a fi 
consemnată ulterior în programe
le de activități, ci pentru a crea, 
realmente, o stare de efervescen
ță; de emulație între secții, de a 
da un nou impuls activității me
canizatorilor. Se pare însă că 
după ce a fost înaintată forurilor 
superioare sau a fost îndosariată 
nimeni nu și-a mai amintit de în
trecere, de obiectivele pe care și 
le-a propus.

Am mai dedus, apoi, că iniția
tiva, respectiv chemarea, n-a por
nit de jos. de la mecanizatori, 
cum ar fi fost firesc, ci a fost e- 
laborată la sediul întreprinderii în 
numele lor — practică birocrati
că ce trebuie combătută cu toa
tă vehemența.

ALEXANDRU 
BĂLGRĂDEAN

(Continuare în pag. a 11-a)
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ARGUMENTE
de GEORGE MACOVESCU

I

GALINA ENIȘTEANU

, (Continuare in pag. a 11-a)

(Continuare în pag. a V-a)

• CRONICI :

Lai sosire, în capitala Marocului

— Telespectator: Nici 
lacrimă.

— Plastică : Aspirații că
tre echilibru.

l

• SPORT :

— Campionatul național 
sătesc de trîntă (yă 
prezentăm laureații).

HOCHEI : Campiona
tul armatelor prietene.

Cunosc un tîriăr de șaptesprezece ani. II cunosc de cînd 
mergea de-a bușilea, iar acum , este în clasa a zecea a 
unui liceu. L-am văzut cînd a intrat în școala elementară, 
am auzit despre silința lui la învățătură, despre cumințenia 
lui, despre maturizarea înainte de vreme și toate acestea 
m-au bucurat, gîndind ■ - -
exemplarele splendide 
de mîine. ■

M-am întristat, însă, cînd mai zilele trecute au ajuns pînă 
la mine alte vești. Adolescentul de șaptesprezece ani nu 
mai vrea să învețe. Așa a declarat rituos și părinților și 
profesorilor. Solicitat să se explice, să-și motiveze hotă- 
rîrea, tînărul a etalat o sumedenie de argumente, printre 
care cel mai frecvent era astfel exprimat : „De ce să învăț ? 
Nu-mi ajută la nimic. Nu voi ajunge nimic de pe urma în
vățăturii. Mă voi descurca în viață mult mai bine fără studii, 
Tără diplome".

Nu îmi plac generalizările pripite. Nu mă voi grăbi să 
trag concluzii din atitudinea acestui cunoscut al meu. Știu 
că marea majoritate a tinerilor gîndește altfel și că omul 
meu face parte din minoritate. Știu toate acestea, dar nu 
mă împiedic să aplec urechea la'argumentele auzite, să nu 
le acord atenția cuvenită și să nu mă întreb de ce va fi 
ajuns tînărul de șaptesprezece ani la o asemenea con
cluzie.

„Nu-mi ajută la nimic învățătura !" Sa fie, oare, așa ? 
Din ce punct de vedere îți privești viața, rostul tău pe lumea 
aceasta, în societatea noastră de ai ajuns la o asemenea 
concluzie ? Crezi că neștiința, necunoașterea este starea 
normală a omului, a acestei extraordinare realizări a naturii 
care numai prin cunoaștere a ajuns să fie stăpînul celei ce 
l-a zămislit ? Ești convins că acei oameni care au pătruns 
tainele vieții, au cucerit pămîntul și acum zboară în cosmos 
au gîndit ca tine și au apelat la necunoaștere pentru a 
obține marile lor realizări ?

„Nu voi ajunge nimic de pe urma învățăturii". Mai întîi, 
să ne înțelegem : ce vrei să ajungi ? Milionar? împăratul 
unui imperiu pierdut? Proprietarul unor terenuri petroliere? 
Nu ai aflat că nici aceștia nu pot să exploateze dacă nu 
au o anumită pregătire ? Nu știi că vremea miliardarului 
analfabet a apus de mult? Și apoi, la aceasta se rezumă 
idealul tău de viață ? Așa înțelegi tu tot ce se petrece 
astăzi în lume și mai ales ce se va întîmpla mîine ? Să nu 
îmi spui că nu te gîndești la viitor, pentru că nu te voi 
crede. De vreme ce ți-ai făcut socotelile cum ți le-ai făcut, 
atunci nu poți să mă înșeli că nu te preocupă ziua de 
mîine.

De unde izvorăște scepticismul acesta al tău ? A fi un 
bun lucrător calificat într-o uzină, avînd o diplomă ; a fi 
un bun inginer, doctor, profesor, arhitect, filozof, economist, 
agricultor, aceasta înseamnă nimic pentru tine ?

(Continuare în pag. a ll-al

îndind că mă aflu în fața a încă unuia din 
" 'j care formează -generația schimbului
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SPORT • SPORT • SPORT SIMȚUL REALITĂȚII
Luni seara, a plecat la Bu

dapesta, delegația Comitetului 
municipal București al P.C.R„ 
condusă de tovarășul Virgil 
Cazacu, membru al C.C. al 
P.C.R., secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R, 
care la invitația Comitetu
lui orășenesc Budapesta al 
P.M.S.U„ va face o vizită de 
schimb de experiență în R. P. 
Ungară.

Luni s-a înapoiat în Capi
tală delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din Ro
mânia, condusă de tovarășul 
Constantin Drăgan, membru 
al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vicepre-

INIȚIATIVA
(Urmare din pag. I)

— Eu n-am știut pînă acum că 
ne aflăm în întrecere cu celelalte 
secții,— ne-a mărturisit tânărul 
mecanizator Silvestru Ciorgo- 
vean de la secția din Alba Iulia. 
Ideea este bună. Păcat că n-a 
fost aplicată.

Puși în imposibilitatea de a 
afla criteriile și obiectivele pe 
care și le-a propus secția fanto
mă dare a inițiat „întrecerea" am 
apelat la chemarea pe care — la 
rîndul ei — întreprinderea a a- 
dresat-o celorlalte I.M.A. din ju
deț. A început o nouă repriză 
de căutări care — spre deosebi
re de prima dată — a fost fruc
tuoasă. Surpriza însă s-a ivit pe 
urmă: s-au găsit mai multe che- 
țpări și nu se știa care a fost în
tocmită ultima oară, care e, adi
că, cea reală.

— Probabil că este aceasta — 
declară unul din cei de față ară- 
tînd două file bătute la mașină.

— N-aș crede, i-a răspuns un 
altul. Nu are introducere, nu vor
bește despre realizările obținute 
anul trecut. Nu vă amintiți că 
pentru acest lucru ne-a fost îna
poiată de la județ ? Ca s-o îm
bunătățim !

Încercînd să scoată lucrurile 
din impas, Traian Pantiloiu a gă
sit o soluție de compromis.

— Avem obiectivele secțiilor 
de la I.M.A Blaj și Aiud, Tot a- 
celeași trebuie să și le fi propus 
și secția dv. care a chemat la în
trecere.

Posibilitatea este foarte plauzi
bilă. Chemările lansate la cele 
două întreprinderi sînt identice. 
Evident că nici a treia nu pu

Accidentul unui avion
Un avion de pasageri de tip 

B.A.C., aparținînd liniilor 
TAROM, care efectua curse 
regulate între București și 
Tel-Aviv s-a prăbușit, luni 7 
decembrie, în jurul orelor 17, 
în apropierea aeroportului Ko- 
gălniceanu-Constanța.

Neputînd ateriza pe aero
portul București - Otopeni 
din cauza condițiilor atmosfe
rice nefavorabile, avionul a 
fost dirijat către aeroportul 
internațional Kogălniceanu de 
lingă Constanța. La o distanță 
de aproximativ 5 km. de ae
roport, avionul s-a prăbușit, 
în avion se găseau 27 de per
soane, din care 20 de pasageri 
și restul membri ai echipaju-

(Urmare din pag. I) 

nui soare distant. In noiembrie 
marea nu mai inspiră aventuri 
romantice, ci reflecții și idei pro
funde, ca și primele furtuni care 
aduc rezonanțele mării în regis
trul grav al violoncelului.

Există oameni care iubesc ma
rea în iulie, marea romantică. A- 
ceștia sînt adolescenții necopți, 
sentimentalii mării, turiștii și, 
poate, marinarii, atrași la înce
put doar de farmecul și volup
tatea ei.

Există oameni care iubesc ma
rea în noiembrie, marea severă. 
Aceștia sînt oameni maturi, me
ditativi dar energici, ingenioși și, 
totodată, exigeați. Dintre ei se 
aleg, cred, intelectualii mării, in
ginerii ei: constructorii de nave. 
Sint niște oameni care o iubesc 
și i se dăruiesc fără s-o cunoas
că niciodată pe deplin, sînt oa
meni pe care îi atrag nu farme
cele mării, ci forța ei, tainica și, 
adeseori, perfida ei putere; sînt 
oameni care îi înving furtunile 
calculînd lucid rezistența oțelu
lui, croind cu precizie coastele 
navelor, unind prin focul sudurii 
trupul vasului — acea parte nu
mită operă vie, pentru că se află 
continuu în contact cu apa, în
tr-o vie confruntare cu marea.

l-am cunoscut pe acești oameni 
într-un moment de mare satis
facție, într-o zi în care deveni
seră exuberanți ca niște studenți 
din anul I după primul lor exa
men. In aceeași dimineață avu
sese loc predarea primului car
gou construit la Șantierul Naval 
din Constanța. După acest act 
s-a înălțat pavilionul și nava a 
pornit în larg, în prima ei cursă. 
Un sunet de sirenă prelung, un 
salut de hun rămas pentru con
structori și astfel Constanța și-a 
înscris numele în rîndul construc
torilor de nave maritime.

Este un debut, un debut apa
rent modest : un cargou de 1 920 
tdw. destinat transportului de 
cherestea și mărfuri generale în 
condiții deosebit de grele, în a- 
j>ele Oceanului, îitidiețat de Nord. 
Dimensiunile vasului sînt reduse, 

ședinte al Consiliului Central 
al U.G.S.R., care a făcut vi
zite de prietenie în R.D. Vi
etnam și R.P. Chineză.

Arhivele statului din Cluj 
au împlinit 50 de ani de exis
tență.

Cu prilejul acestui jubileu, 
la Biblioteca universitară din 
localitate a avut loc luni o a- 
dunare jubiliară.

Intr-o atmosferă de mare 
entuziasm, cei prezențț au a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o telegramă.

(Agerpre^

tea fi altfel căci — am spus-o și 
înainte — ele au fost întocmite 
în birourile întreprinderilor, la 
sugestia și inspirația activistului 
de la județ, fără să se țină cont 
de posibilitățile întreprinderilor. 
Parcurgînd totuși obiectivele ce
lor două chemări citim printre 
altele: „pe campanii sau tri
mestrial se cor populariza prin 
foi colante sau alte mijloace re
zultatele obținute de fiecare sec
ție în cadrul întrecerii" dar pînă 
acum nici această promisiune n-a 
fost respectată deși s-au scurs 
cîteva trimestre și s-au încheiat 
mai multe campanii. De aceea nu 
ne-am mirat cînd unii mecaniza
tori din Alba Iulia susțineau că 
secția lor este fruntașă. Cînd 
i-am informat că — dimpotrivă 
— cele mai bune rezultate le de
țin cei de la Sard, Vințul de Jos 
și Totoi, că secția lor se află un
deva pe la mijlocul clasamentului 
„hărniciei" (întocmit la cererea 
noastră de către întreprindere), 
au rămas surprinși, neplăcut, u- 
lijiți chiar. Nimeni nu le spuse
se pînă acum acest lucru...

Se poate afirma deci că che
marea la întrecere pentru cuceri
rea titlului de „secția cu cele mai 
bune rezultate" a rămas la
I.M.A.  Alba Iulia, doar un rim- 
plu act de complezență, făcut ti
nerilor de la Chimogeni, căci în 
afară de întocmirea unei hîrtii 
(dacă o fi existând și aceea I) nu 
s-a mai întreprins nimic. Culmea 
e că toți au apreciat c-ar avea 
o mare utilitate și eficiență o «- 
semenea întrecere.

E nevoie oare de vreun argu
ment mai convingător pentru a 
declanșa întrecerea cu adevărat ?

al companiei TAROM
Iui. După producerea acciden
tului s-au luat măguri pentru 
acordarea ajutoarelor de primă 
urgență. Nouă persoane rănite 
au fost imediat transportate la 
un spital din Constanța. Cele
lalte persoane și-au găsit sfîr- 
șitul în tragicul accident.

S-a constituit imediat o co
misie guvernamentală condu
să de tovarășul Mihai Mari
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, din care 
fac parte Pavel Ștefan, minis
trul transporturilor, și specia
liști, comisie care s-a deplasat 
în aceeași zi la fața locului 
pentru anchetarea cazului.

(Agerpres)

e adevărat, dar complexitatea in
stalațiilor restrinse într-un spațiu 
atît de mic a creat dificultăți 
mari constructorilor, a cerut din 
partea lor o rigurozitate mate
matică, o finețe a execuției rea
lizată cu precizia și abilitatea teh
nică a ceasornicarului.

Proporțiile se definesc prin ci
fre, prin comparații, prin rapor
tări la termenele de execuție a 
prototipurilor pe alte șantiere, ra
portări pe care inginerul șef ad- 
punct, Nicolae Orac, le stabilește 
succint, pe puncte, după criterii 
strict tehnice. Astfel, construcția 
cargoului a durat 22 de luni, ceea 
ce se pare că este un record pen
tru un prototip.

Lucrările sînt de o dimensiune 
și complexitate nemaiîntîlnite aici, 
la Constanța, unde de la con
strucția unei serii de șlepuri s-a 
trecut la prima navă, dificultăți 

OAMENII ȚĂRMULUI
pe care inginerul le rezumă în 
trei cuvinte: ritm, spațiu, calita
te. E, într-adevăr, un ritm „con
tra cronometru", e un spațiu re- 
strîns, care transformă șantierul 
într-un furnicar, e o calitate a 
muncii, ireproșabilă, care a adus 
calificativul „foarte'bine" la toa
te cele trei probe ale cargoului.

De aceea, aceste performanțe 
ale construcției se împletesc cu 
performanța umană, performanța 
nivelului tehnic, a gradului de 
conștiință și răspundere a fiecă
rui muncitor.

Aci se croiesc vapoare. 
Sîntem în sala de trasaj. Se pă
șește în papuci. Pe podea, în 
mărime naturală vasul se desfă
șoară ’n linii, puncte, unghiuri. 
Ochiul neobișnuit cu greu deslu
șește ceva din acest fantastic de
sen. Mai evidente ni se par cîte
va zeci de linii paralele nume
rotate cu roșu. Aflu că se numesc 
coaste. 117 coaste, 117 felii care

PETRU RADU

• VIITOAREA ediție a popu
larei competiții cicliste „Cursa 
Păcii* se va desfășura între 6 
și 21 mal 1971. Organizatorii 
prevăd un record de partici
pare, intenționînd să trimită 
invitații în majoritatea țărilor 
europene.
• EA 9 DECEMBRIE va în

cepe la Minsk un mare turneu 
internațional de box la care 
vor lua parte pugiliști din Bul
garia, Cuba, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Mexic, Polonia, Ro
mânia, U.R.S.S. și selecționata 
R.S.S. Bieloruse.

• MECIURILE turneului de 
fotbal U.E.F.A., rezervat echi
pelor de juniori, se vor desfă
șura In luna mai a anului vii
tor în 22 de orașe cehoslovace, 
printre care Plsen, Gottwaldow, 
Kosice, Hradek Kralove (aces
te patru orașe sînt gazdele 
principale ale celor patru gru
pe), Pardubice, Ostrava, Kar
lovy Vary, Presov etc.

MERIDIAN
• CUNOSCUTUL ciclist ita

lian Leandro Faggin (37 ani) 
bolnav de cancer, a încetat din 
viață la clinica din Padova.

• IN CEA de-a 5-a rundă a 
turneului de șah al campioane
lor, care se desfășoară la 
Vrnjacka Banja, s-au încheiat 
4 partide : Gheorghieva — Ni- 
colau remiză ; Aleksandria — 
Eretova 1—01 Haraldson — Ve- 
roczi 0—1 | Hardston — Eef- 
leur 1—0. In clasament conti
nuă să conducă Alexandra Ni- 
colau (România) cu 4 puncte.

• CUNOSCUTUL atlet din 
R. P. Chineză Ni Chih-cin a fost 
desemnat de Academia de Spor
turi din Paris cel mai bun spor
tiv din lume pe luna noiembrie, 
în cursul unei reuniuni atletice 
Ni Chih-cin a realizat la săritura 
în înălțime 2,29 m, performanță 
superioară recordului mondial 
oficial.

vor împlini prin sudură corpul 
vasului. Pășesc pe coasta 104, de 
la baza ei, de la acel plan me
dian. Un pas, doi, trei... Mi se 
scoate dintr-un raft o scîndură, 
șablonul coastei 104. Are peste 5 
metri lungime.

— Nu ar fi mai comod să se 
reducă la scară ?

— O eroare în calculul efec
tuat pe machetă se multiplică cu 
o sută în construcția reală. Or, 
tolerat țele admise sînt de plus 
sau minus 5 milimetri.

Privesc mai atentă munca tra
satorilor. Stau ghemuiți într-o 
poziție evident incomodă, peste 
această arhitectură inedită. Mă
soară, calculează, transcriu di
mensiunile pe scîndură. Sînt atît 
de tineri: Ion Tătucu a absolvit 
școala profesională în urmă cu 
două luni. 11 întreb dacă-i place.

— In munca asta trebuie să ai 

imaginație în perspectivă, să fii 
foarte atent, aici toate lucrările 
sînt importante. Îmi place pentru 
că e o meserie curată, liniștită și 
care-ți cere mereu să gîndești. 
Îmi place cînd trebuie să fac 
mereu ceva nou.

Colegul lui, Eugen Teodorov, 
își dădea în ziua aceea exame
nul practic pentru obținerea ca
lificativului de muncitor calificat. 
Ion Udățeanu, adjunctul secției 
de trasaj, lucrează de 16 ani în 
șantier, ani în care nu a obosit, 
nu s-a rutinat, atras mereu de 
tentația noului, a începutului. A 
fost pe rând lăcătuș, cazangiu și 
acum, de doi ani, „de cînd s-a 
început trasajul n devenit con
structor naval".

Aici se croiesc vapoare. Dar tot 
aici se croiesc și destine profesio
nale. Pentru că a munci pe acest 
șantier înseamnă a parcurge un 
examen continuu, o nesfîrșită sui
tă de probe, un concurs dificil 
desfășurat contra-cronometru. Și

Campionatul național 
sătesc de trîntă

Vă prezentăm 
laureații

Asa cum am relatat în cro
nicile noastre. In sala Sporturi
lor din Constanța, după trei 
iile de spectaculoase întreceri, 
au fost cunoscuți cei șase me- 
daliați ai primei ediții a Cam
pionatului național sătesc de 
trlntă — 1970.

Categoria 55 kg t CONSTAN
TIN ROMAN — comuna Prisă- 
eani, județul Iași : mecanic, 19 
ani.

Categoria 61 kg t PETRU 
RADU — comuna Bărcănești, 
județul Prahova i tractorist, 22 
ani ; un autentic talent, desco
perit și antrenat de prof. A- 
drian Alexandrescu.

Categoria 68 kg : MIHAI 
PURCARU — comuna Borlești, 
județul Neamț ; electrician, 24 
ani.

Categoria 76 kg : HRISTU 
METRENGA — comuna Co- 
gealac, județul Constanța : elev 
in clasa a XI-a, 18 ani.

Categoria 84 kg : MIHAI TRI- 
FAN — comuna Slobozia Co- 
nachî, județul Galați ; mecanic 
C.A.P„ 23 ani.

Categoria Dește 84 kg l 
GHEORGHE BUCȘE — eomu. 
na Măeruț, județul Brașov ; lă
cătuș, 26 ani.

Grupaj realizat de
VIOREL RABA

GHEORGHE BUCȘE

HOCHEI

CAMPIONATUL 
ARMATELOR PRIETENE

In prințul meci al turneului 
internațional de hochei din Ca
pitală s-au întîlnit formațiile 
Dukla Jihlava și Legia Varșovia. 
Formația poloneză, care se 
confundă de fapt cu echipa na
țională, a opus o dîrză rezis
tență echipei campioane a Ce
hoslovaciei, timp de 40 de mi
nute și se părea că vom asista 
la o mare surpriză. Dar, în re
priza a treia, hocheiștii ceho
slovaci intră deciși și în două 
minute, prin Vorzicek Frantisek 
și Iaroslav Holic, reușesc să ri
dice scorul la 5—2. în conti
nuare, echipa Dukla domină 
dar portarul polonez Walczak E., 
într-o formă senzațională, ce
dează o singură dată, în minu
tul 51, cînd cehii reușesc să 
majoreze scorul prin același 
Frantisek V. la 6—2, scor cu 
care, de altfel, se încheie parti
da. în meci vedetă echipa noas
tră campioană — Steaua — a 
întîlnit formația bulgară 

astfel acești oameni ai țărmului 
rămîn credincioși mării, se com
portă asemenea marinarilor care 
au de înfruntat mereu alte va
luri, niciodată identice.

— Cînd faci un cargou dai un 
examen definitiv pentru un con
structor naval, afirmă inginerul 
șef adjunct Nicolae Orac, omul 
care nu și-a luat concediu de o- 
dihnă pînă nu a văzut acest prim 
cargou pornind în larg.

Cuvîntul „examen" e folosit de 
toți cei cu care stau de ciorbă, 
ideea confruntării e prezentă în 
gîndurile tuturor, devenind par
că o condiție a existenței.

— Printr-o uluitoare coinci
dență, își amintește încă mirat și 
azi, inginerul Mircea Gheorghe, 
mi-am ales ca proiect de diplo
mă o temă similară: cargou de 
12 000 tone pentru transport de 
mărfuri generale.

O diplomă confirmată pe de
plin aici unde a răspuns de lu
crările de construcție a corpului 
navei.

Examenul înseamnă totodată 
și selecție, dificultățile se asea
mănă cu rețeaua de ochiuri a 
unei site.

— Da, au fost și unii sceptici, 
ne spunea inginerul Constantin 
Buzatu, coordonator dispecer, iar 
dintre aceștia, cîțiva ne-au pără
sit.

Deci, examenul n-a fost trecut 
de toți, în schimb există oameni 
care au venit aici în mod spe
cial, „înscriindu-se“ la acest exa
men la care nu-i obliga nimeni. 
Unul din ei, inginerul Vasile Plă
cintă, are o biografie personală 
ce ilustrează marile valențe ale 
pasiunii.

— După terminarea facultății 
am lucrat la Șantierul naval de la 
Oltenița, unde se construiau pri
mele motonave de 2 000 tone. 
Dar, deabia învățasem ceva

HRISTU METRENGA

MIHAI TRIFAN

T.S.K.A. Sofia care, la fel, cu 
mici excepții, reprezintă tot ce 
are mat bun hocheiul bulgar la 
ora actuală. După o repriză e- 
chilibrată, reflectată de altfel și 
de scor (1—1), în repriza a 
doua, românii atacă dezlănțuit și 
reușesc să înscrie trei goluri 
prin Varga (2) și loniță. In re
priza a treia jocul devine ex
trem de disputat, punctat pe 
alocuri de „durități excesive". 
Ambele echipe marcînd cite 
două goluri. Scor final 7—3 pen
tru formația Steaua.

Astăzi, începînd de la orele 
17, se desfășoară partidele : Se
lecționata militară a U.R.S.S. — 
T.S.K.A. Sofia, iar în continu
are Steaua întîlnește formația 
eehoslovacă Dukla.

O veste bună pentru micii a- 
matori de hochei i începînd de 
astăzi au accesul gratuit.

CORNEL IONESCU

din meseria asta cînd am fost 
promovat ca șef de serviciu. 
Nu-mi doream o asemenea mun
că, nu mă puteam obișnui cu ea, 
dar cererile mele repetate s-au 
lovit de un zid de neînțelegere. 
Și atunci m-am transferat. Unde? 
Unde am găsit și eu: la Sucea
va, la o întreprindere de lucrări 
rutiere !

M-am perpelit acolo cîtva timp 
pînă cînd, venind în concediu pe 
litoral, am trecut pe la niște cu
noscuți din șantier. Ei bine, după 
ce am aflat că începe construcția 
unui cargou aici, n-am mai avut 
liniște pînă cînd nu mi-am făcut 
formele de angajare. Am pus, 
însă, o condiție: să nu fiu făcut 
șef...

— Păi, mi-ați fost recomandat 
ca șef, șef al secției I ?

Interlocutorul nostru zimbește 
ușor stingherit.

— Am fost convins în mod... 
psihologic. Treci nd de la repara
ții la construcția de nave șantie
rul avea mare nevoie de oameni 
cu oarecare experiență. Am res
pins, totuși, propunerile ce mi 
s-au făcut pînă cînd într-o bună 
zi, cineva mi-a spus : „Aha! Ți-e 
frică de muncă ! Nu vrei să pui 
umărul la greu /“ M-am înfu
riat și...

— Regretați ?
— Nu. Pentru că am făcut din 

plin meserie și nu scriptologie. 
Pot spune că am retrăit pasiunea 
anilor de studenție. Nopțile albe 
consumate pentru proiectul de 
diplomă s-au transformat acum 
în zile și chiar nopți petrecute pe 
șantier, de data aceasta pentru 
un proiect real, pentru ființa de 
metal a navei.

Așadar, examenul a continuat 
pentru acești oameni sub săgeți
le fierbinți ale soarelui, sub pri
virile reci ale lunii, dar, mai ales, 
sub razele lucidității și ale fante-

(Urmare din pag. 1) 

mai intime, care însă nu devin 
finalul unei opțiuni profesiona
le. Din 100 de elevi In ultima 
clasă de liceu pe care i-am ches
tionat asupra concordanței în
tre meseria care consideră ei că 
li se potrivește și cea spre care 
s-au hotărît deja să se îndrepte, 
28 au dat răspunsuri diferite. 
De ce n-au ales, totuși, ceea ce, 
în forul lor lăuntric, oonstituie 
pasiunea secretă ? „Pentru că 
am simțul realității" au răs
puns unii. Eleva M.M. din clasa 
a Xll-a B de la Liceul „Zoia 
Cosmodemianscaia" din Bucu
rești ar prefera să fie învățătoa
re pentru că îi plac enorm co
piii. Dar s-a hotărît să devină 
merceolog. „Sînt un om realist 
— explică ea — pentru că în 
loo să mă fac învățătoare, vreau 
să devin merceolog. învățătoare 
fiind am să merg undeva la 
țară, iar ca merceolog voi ră- 
TOÎne într-un oraș..." „Nu mi 
se potrivesc meseriile în dome
niul științelor exacte, nu su
port peisajul lor rece și dezo
lant — scrie P. R. din clasa a 
Xll-a B de la Liceul „D. Can- 
temir". Dar paradoxal, voi de
veni inginer mecanic". Argu. 
mentul, același simț al realității.

Ce înțeleg adolescenții, în 
mod _ obișnuit, prin „simțul 
realității" aplicat la opțiunea 
lor profesională ? Un mare nu
măr dintre ei stabilesc o coinci
dență între pasiune și concreti
zarea ei socială, dar și aceștia, 
întrebați de ce au optat pentru 
O anume orientare socotesc că a- 
Vantajele materiale au avut 
prioritate, sau, mai mult, nu 
găsesc o explicație clară.

într-o anchetă precedentă, ne 
întrebam dacă școala reușește 
să descopere în fiecare adoles
cent filonul de pasiune, de inte
res pentru acele domenii ale 
activității care sînt solicitate de 
nevoile sociale, dacă ea reușește 
să suprapună peste individuali
tatea elevilor individualitatea 
epocii. Ce se înțelege prin a- 
ceasta ? Este cunoscut numărul 
mare de absolvenți de liceu 
care rămîn fără nici o ocupație 
după eșecuri succesive la dife
rite facultăți. Spuneam, în an
cheta amintită, că orientarea 
spre facultate este adesea întîm- 
plătoare și că orientarea spre 
alte forme de profesionalizare 
decît învățămîntul superior lip
sește cu desăvîrșire. Eșuînd la 
o facultate, absolvenții încearcă 
deseori la alta cu profil net di
ferit dar cu o concurență mai 
redusă, ceea ce denotă o insta- 
bilizare a idealului lor profesio
nal. înainte de a absolvi liceul 
însă, idealul acesta are un ca
racter monocord și fixist : din 
cei 100 de elevi ai celor 3 clase 
a XII-a chestionate, vor să ur
meze facultatea 99 la sută ! Și 
o facultate anume, nu la întim- 
plare. propus elevilor p.
situație-limită să opteze pen
tru o altă orientare, un alt drum 
în viață in eventualitatea în 
care, timp de 5 ani, nu s-ar mai 
primi candidați la instituțiile de 
învățămînt superior. Iată alege
rile : 45 ar face o școală tehnică 
sau de specializare post liceală 
într-o ramură înrudită cu fa
cultatea aleasă inițial, 20 și-ar 
lua un servici la un birou iar 
restul (35) ar aștepta să treacă 
cei 5 ani ca să poată să candi
deze din nou ! Dar absolut toți 
sînt foarte hotărîți ca la finele 
celor 5 ani presupuși închiși, să 
devină studenți.

In continuarea chestionarului, 
elevii au fost rugați să enumere 
5 meserii pe care nu le-ar prac
tica, dacă s-ar ivi ocazia. Res
pingerile au fost diverse, cei de 
la uman au numit meserii ca 
inginer, matematician etc., sau 
altele întîmplătoare. Dar o mare 
majoritate au respins, in spe. 
cial meserii care, spun ei, „so
licită îndemînarea și spiritul 
practic" (10 elevi de la liceul 
nr. 10) sau acelea „care coboară 
nivelul pregătirii mele intelec. 
tuale : îngrijitoare, muncitoare" 
(S. Scărlătescu, Cls. XII-a E) sau 
„meseriile banale, mecanice.

ziei. Pentru că în fața lor s-au 
ridicat probleme noi, probleme 
inerente oricărui debut.

Și astfel, 13 ingineri și tehni
cieni s-au confruntat cu necunos
cutul : o soluție inedită de lan
sare la apă, în funcție de condi
țiile șantierului. Modești, cei 13 
au considerat soluția lor: lansa
rea pe plan orizontal, cu ajutorul 
unei grinzi scufundătoare, ca 0 
inovație pentru ca, ulterior, ea să 
fie recunoscută de specialiști ca 
invenție. Au fost concepute 12 
soluții, fiind însușită abia a 12-a, 
soluție originală, folosită pentru 
prima oară în lume. Ceea ce e- 
chivalează cu o a doua ieșire în 
larg, pe oceanul atît de vast al 
confruntării inteligenței creatoare.

In contextul acestui continuu 
examen a avut loc recent sărbă
torirea școlii profesionale a șan
tierului ajunsă la venerabila vîrstă 
de 50 de ani. O jumătate de se
col în care au ieșit de pe băn
cile școlii 2 000 de absolvenți. 
Dar cea mai mare promoție, nu
mărând 300 de tineri muncitori, 
a fost lansată în această vară pe 
traiectoria unui destin profesio
nal mai generos ca oricînd. Ge
neros pentru că, crescând de la 
an la an, precum pruncul din po
veste, șantierul va trebui să lan
seze la apă în 1975 prima navă 
de 65 000 tone construită în țara 
noastră. De la 1920 tdw. la 
65 000 tdw., sau, cu alte cuvin- 
te un examen multiplicat cu 33. 
Dar numai cifrele spun prea pu
țin despre saltul profesional, des
pre noile altitudini ale rigurozi
tății și fanteziei la care vor urca 
acești tineri.

— Ritmul lent ne îmbătrânește, 
spunea unul din conducătorii 
șantierului.

Ei bine, acești ..lupi de mare" 
ai uscatului n-au de ce să se tea
mă I Prin ritmul său de un dina
mism fără precedent, viitorul cin
cinal le oferă cu generozitate cer
titudinea tinereții, o tinerețe spre 
care ei se îndreaptă cu pasiunea 
și dăruirea, cu hotărîrea și cute
zanța învingătorilor. 

care să ceară încadrarea într-un 
program fix și să distrugă per
sonalitatea. Detest munca de bi
rou, banalul și îngrozitorul 
program de la 7 la 4" (Mariana 
Ghilzescu, cls. a XII-a E). Prin
tre meseriile respinse, o 
mare frecvență o au, pentru 
băieți : strungar, frezor, funcțio
nar, contabil, ospătar, pentru 
fete : coafeză, bucătăreasă, croi
toreasă, funcționară („refuz vio
lent" — scrie o elevă). Unii e- 
levi. mai categorici, au răspuns 
că refuză orice altă meserie în 
afara celei alese.

Iată, așadar, un paradox. In 
timp ce, după un prim eșec la 
o facultate, mulți sînt dispuși să 
facă orice fel de concesii, în 
fața idealului lor, încercînd 
oriunde e posibil să intre, cit 
timp sînt încă elevi fără nici o 
excepție, sînt orientați doar 
spre meseria care le-a stîrnit 
pasiunea. înseamnă aceasta o 
lipsă de elasticitate a idealului 
lor, o împlîntare prea fixă în 
perspective imuabile ? Conside
răm că, mai mult decît atît, în
seamnă o lipsă a simțului rea
lității concretizat, în primul 
rînd, în necunoașterea adevăra
telor lor potențe și în al doilea 
rînd in ignorarea unor legi ale 
selecției sociale care dirijează 
mișcarea cadrelor profesionale. 
Este adevărat că nimeni, nici 
școala și nici familia nu au 
dreptul moral de a clasa elevii 
în apți pentru facultăți și 
inapți. Dar școala și familia au 
datoria să nu unilateralizeze 
perspectivele, dimpotrivă, să le 
deschidă atit de larg, incit, în 
cadrul lor, fiecare să-și găsească 
un loc. Respingerea, în masă, 
a meseriilor care nu cer o cali
ficare superioară, este, în acest 
sens, o dovadă. Ce înseamnă, în 
optica adolescenților „meserii 
banale" sau „cele care coboară 
pregătirea lor intelectuală ?“ 
înseamnă după cum am arătat în 
atîtea rînduri, meseriile produc
tive. Asupra lor, adolescenții 
au idei preconcepute clare, ne
echivoce. Le resping pentru 
că nu le consideră „demne" 
de nivelul lor intelectual. Ar
gumentul le-a fost format de 
un climat unilateralizant ai 
școlii și al familiei, în școală 
nu li s-a vorbit de posibi
litatea de a accepta, după ter
minarea liceului, să lucreze di
rect în producție, calificîndu-se, 
specializîndu-se pe parcurs, nu 
li s-a prezentat gama profesiu
nilor pe care le pot îmbrățișa, 
cu tot atîta pasiune, cu tot atî- 
ta dăruire și cu tot atîtea satis
facții și în alte sectoare ale ac
tivității sociale.

Realitatea, acest factor deter
minant, este astfel trunchiată, 
redusă la cîteva posibilități de
venite, prin repetare, legi. 
Prefacerile care se înregis
trează continuu în realitate, 
care schimbă raporturile de ne
cesități profesionale pe plan so
cial sint ignorate. Am întrebat 
elevii care au constituit eșantio
nul de cercetare, ce domenii ale 
activității sociale solicită în mod 
special, la ora actuală, cadre 
specializate ? Marea majoritate 
a răspuns evaziv : agricultura, 
industria, unii au precizat chi
mia. cibernetica, fizica atomică, 
învățămîntul. Dar foarte mulți 
au răspuns că nu știu, că nu 
și-au pus niciodată această pro
blemă. Cu toate că ea este, pen
tru economia noastră, deosebit 
de acută și pentru adolescenți 
ar trebui să fie o condiție a ori
entării lor profesionale. Dacă a 
avea simțul realității înseamnă 
a alege o meserie cu satisfacții 
materiale, mai realist înseamnă 
a fi in alegerea acelei meserii 
foarte cerute, foarte actuale, 
foarte necesare în care avanta
jele materiale concură cu deo
sebitele ei potențe de promovare 

InU/AM CADOURILOR 
magazinele vă oferă 
nenumărate modele 
de garnituri elegan
te și distinse.compu- 
se din coliere, brățări, 
clipsuri și inele.

In orice ocazie o garnitură 
frumoasă vă conferă un plus 
de strălucire.

w.

■f

ăkttmbrit

■IHbtb

ți creativitate. „Este nevoie <fs 
cadre cu pregătire medie în toa
te domeniile" — recunoaște 
Gh. Olteanu din clasa a XII-a B., 
Liceul „Dimitrie Cantemir" sau 
„cadre în toate domeniile strict 
productive — mai puțin specia
liști titrați" — crede Adrian Pe- 
trache. Un vag ecou al unor 
neoesități stringente la ora ac
tuală nu-i determină nici măcar 
pe semnatari să aleagă altceva 
decît... licența.

întrebați dacă se consideră 
oameni cu simțul realității, 70 
la sută dintre elevi răspund 
afirmativ. „Știu ce pot, știu ce 
vreau, știu să mă lupt cu greu
tățile", „am perspectiva clară a 
ceea ce voi face", „nu visez cai 
verzi pe pereți" etc. — declară 
ei drept argument. Frumos, su
perb. dar toate aceste profesii 
de credință nu acreditează ideea 
că, în fața unei realități obiec
tive, concret existentă, ei știu 
cum să se comporte, cum să se 
acomodeze, ce mijloace de in
tegrare în realitate să foloseas
că. „Nu, nu sînt realistă — 
scrie o elevă. Am impresia că 
în școală se deformează modul 
de a privi realitatea" (cls. a 
XII-a E). Nu, nu se deformează, 
ci se unilateralizează realitatea, 
devenind astfel „roză", cum 
spun elevii, și lipsită de conți
nutul ei obiectiv : diversitatea, 
complexitatea. A-ți echilibra 
aspirațiile nu numai cu posibi
litățile intelectuale proprii fie
căruia dar și Cu realele posibi
lități de a-ți exercita creator, 
necesar, capacitatea și aptitudi
nile în societate — înseamnă a 
avea simțul, acest mult dezbă
tut simț al realității. Auto- 
cunoașterea, considerau mulți 
adolescenți, necesită o evalua
re clară, lucidă „a ceea ce poți 
să dai societății, a ceea ce 
se cere" (Cristina Sandu, a 
XII-a B). Dar, scrie Mire- 
la Cristea. „școala nu ofe
ră posibilitatea de a vedea 
viața multiplu, cu toate proble
mele ei există o învățare mai 
mult noțională și foarte puțin 
practică". In privința orientării 
profesionale, această lipsă se 
simte mai acut decît în toate 
celelalte domenii. Slaba infor
mare asupra meseriilor concrete 
este sesizată de elevi sub diferite 
aspecte ; ei cer cu insistență o 
diferențiere a acestei orientări, 
simț că unilateralizarea pregă
tirii îi frustrează de cunoașterea 
lucidă, profundă a realității. In 
chestionarele făcute cu această 
temă ei solicită, atunci cînd este 
vorba de ajutorul efectiv al șco
lii în opțiunea sau clarificarea 
profesională, sfaturi, discuții 
libere cu profesorii și cu spe
cialiștii din domeniile vizate 
despre avantajele și dezavanta. 
jele unor meserii, „discuții 
despreț profesiuni de care este 
mai multă nevoie în societate" 
(Gh. Olteanu, cls. a XII-a B), 
vizite de amănunt la anumite 
locuri de muncă, documentație 
tehnică etc.

Ei află, așadar, ănalizîndu-ți 
propriile carențe, modalități de 
a le îndepărta ; comunicînd 
însă școlii cerințele lor, găsesc 
adesea un teren închis. Desigur, 
și profesorii sînt de acord că în 
acest fel s-ar asigura o mai 
mare legătură a pregătirii teo
retice cu cea practică, reală, 
dar propunerile elevilor rămîn 
pentru fiecare serie de absol
venți... doar propuneri.

De ce ? ne întrebăm, de ce se 
ignoră încă metodele simple, la 
îndemîna școlii, de a da absol
venților un mai pronunțat simț 
al realității ? Și în ce măsură 
există, în școală, în familie, 
posibilitățile reale de a forma 
la adolescenți pregnanța reali
tății atît în orientarea profesio
nală cît și în celelalte laturi ale 
formării personalității ?
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PROIECT

STA TUT UL
Uniunii Tineretului Comunist

I.
Caracterul, scopul 

și atribuțiile 
Uniunii 

Tineretului 
Comunist

Uniunea Tineretului Comunist este or
ganizația revoluționară a tineretului din 
Republica Socialistă Romania, care unește 
în rîndurile sale masele largi de tineri 
muncitori, țărani, elevi, studenți, intelec
tuali, funcționari și alte categorii, animați 
de idealurile nobile ale socialismului și co
munismului.

Uniunea Tineretului Comunist este prin
cipala rezervă a Partidului Comunist Ro
mân ; U.T.C. ajută partidul în educarea 
comunistă a tineretului, în mobilizarea lui 
la înfăptuirea programului P.C.R. de fău
rire a societății socialiste multilateral dez
voltate, pentru realizarea scopului final 
al partidului — construirea societății co
muniste.

Uniunea Tineretului Comunist educă 
tinerii în spiritul dragostei înflăcărate și 
al atașamentului profund față de scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă Româ
nia, față de conducătorul încercat al în
tregului nostru popor — Partidul Comu
nist Român.

Uniunea Tineretului Comunist mili
tează pentru formarea la tineri a conștiin
ței înaltelor răspunderi și îndatoriri sociale, 
atitudinii înaintate față de muncă, față 
de îndeplinirea exemplară a sarcinilor pro
fesionale și obștești ; dezvoltă la tineri pa
siunea de a învăța necontenit, de a-și per
fecționa pregătirea profesională, de a-și 
însuși știința și tehnica înaintată, de a fi 
participant activi la creșterea continuă a 
avuției materiale și spirituale a țării.

Uniunea Tineretului Comunist educă 
tineretul în spiritul ideilor marxist-leni- 
niste, al politicii partidului, al glorioaselor 
tradiții revoluționare de luptă ale poporu
lui, ale clasei muncitoare, ale Partidului 
Comunist Român, ale tineretului comu
nist, împotriva exploatării și asupririi, pen
tru libertate, independență națională și 
progres social. Uniunea Tineretului Comu
nist promovează concepția materialist-dia- 
lectică despre natură și societate, atitudi
nea combativă față de manifestările ideo
logiei și moralei burgheze, față de men
talitățile retrograde, dezvoltă în rîndul ti
nerilor hotărîrea de a se afla în primele 
rinduri pentru promovarea a tot ce este 
nou și înaintat în toate domeniile de acti
vitate.

Uniunea Tineretului Comunist își a- 
duce contribuția la întărirea unității între
gului nostru popor în jurul partidului, dez
voltă sentimentul frăției între tinerii ro
mâni și de alte naționalități, strins uniți 
— pe baza acelorași aspirații și idealuri — 
în lupta pentru fericirea și bunăstarea în
tregului popor, pentru progresul și înflo
rirea continuă a patriei comune — Re
publica Socialistă România.

Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă 
în rîndul tinerei generații interesul pentru 
cunoașterea tezaurului culturii și artei na
ționale, a tot ce este valoros și progresist 
în cultura și arta universală.

Uniunea Tineretului Comunist promo
vează spiritul dreptății și echității sociale, 
îndeplinirii neabătute a îndatoririlor cetă
țenești, al respectării Constituției și celor
lalte legi ale țării, al apărării cuceririlor 
revoluționare ale poporului și întăririi sta
tului socialist.

Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă 
la tineri trăsăturile morale ale omului îna
intat — cinstea, curajul, modestia, respec
tul pentru adevăr, comportarea civilizată 
în familie și societate.

Uniunea Tineretului Comunist organi
zează nemijlocit acțiuni în sprijinul proce
sului de producție, activități politico-edu
cative, cultural-artistice, distractive, spor
tive și turistice, de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, corespunzător par
ticularităților de vîrstă și profesii, preocu
părilor specifice diferitelor categorii de ti
neri, contribuind astfel la lărgirea orizon
tului de cunoștințe, la formarea multilate
rală a tineretului.

Uniunea Tineretului Comunist contri
buie la valorificarea posibilităților largi 
create de orânduirea socialistă pentru par
ticiparea activă a tineretului la întreaga 
viață social-politică a țării. U.T.C. repre
zintă tineretul în organele de stat, în or
ganizațiile obștești și profesionale și conlu
crează cu acestea în activitatea de educare 
a tinerei generații, în rezolvarea probleme
lor de muncă și de viață ale tineretului.

Cea mai mare onoare pentru uteciști 
este primirea lor în rîndurile partidului. 
Uniunea Tineretului Comunist educă ute- 
ciștii în spiritul ideologiei și politicii par
tidului, cultivă la aceștia năzuința ca prin 
întreaga lor activitate și comportare să se 
dovedească demni de a merita înalta cali
tate de membru al Partidului Comunist 
Român.

Uniunea Tineretului Comunist militează 
pentru promovarea principiilor și obiecti
velor politicii externe a Partidului Comu
nist Român. Uniunea Tineretului Comunist 
educă tinerii în spiritul internaționalismu
lui proletar, al solidarității active cu lupta 
fOifelor revoluționare și progresiste din în
treaga lume.

Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă 
continuu, pe baza deplinei egalități în 
drepturi, a stimei și încrederii reciproce, a 
neamestecului în treburile interne, relațiile 
de prietenie și solidaritate internationalists 
cu organizațiile de tineret din toate țările 
socialiste, cu organizațiile comuniste, revo
luționare, democratice și progresiste ale ti
neretului din întreaga lume, contribuind 
activ la întărirea unității de acțiune a tine
rei generații în lupta pentru înfăptuirea 
aspirațiilor și intereselor sale vitale, împo
triva imperialismului, a reacțiunii și răz
boiului, pentru libertate și independentă 
națională, pentru victoria cauzei socialis
mului, progresului și păcii în lume.

Uniunea Tineretului Comunist promo
vează în rîndurile tineretului idealurile de 
pace, respect reciproc și înțelegere între 
popoare.

II.
Principiile 

organizării 
și activității 

Uniunii 
Tineretului 
Comunist

1. Uniunea Tineretului Comunist își 
desfășoară întreaga activitate sub condu
cerea Partidului Comunist Român. Comi
tetul Central al Uniunii Tineretului Co
munist este subordonat Comitetului Cen
tral al P.C.R. ; comitetul județean al U- 
niunii Tineretului Comunist — comitetu
lui județean al partidului etc.

2. Principiul care stă la baza structurii 
organizatorice și activității Uniunii Tinere
tului Comunist este centralismul demo
cratic.

Conform centralismului democratic :
a) toate organele de conducere ale 

U.T.C. sînt alese și răspund în fața orga
nizațiilor care le-au ales pentru îndepli
nirea sarcinilor ce le revin ;

b) în vederea alegerii în organele de 
conducere ale U.T.C. a celor mai buni 
uteciști, cu o temeinică pregătire profesio
nală, politico-ideologică, cu prestigiu și 
autoritate morală în rândurile tinerilor, cu 
pasiune și experiență în munca de organi
zație, adunările și conferințele U.T.C. 
vor discuta și propune candidați pentru 
organele U.T.C. imediat superioare.

Conferințele organizațiilor U.T.C. dis
cută candidaturile propuse de adunările și 
conferințele organizațiilor subordonate, 
precum și propunerile făcute de către de
legații la conferințe și aleg organele 
U.T.C. respective.

Congresul U.T.C. analizează candidatu
rile propuse de conferințele organizațiilor 
județene și de delegații la congres și aleg 
organele centrale de conducere ale U.T.C.

c) organele de conducere ale U.T.C. 
sînt obligate să prezinte periodic dări de 
seamă în fața organizațiilor U.T.C. ;

d) organele U.T.C. își desfășoară acti
vitatea pe baza principiului muncii și con
ducerii colective. Hotăririle și măsurile 
luate de organele U.T.C. trebuie să fie re
zultatul consultării tinerilor, al examinării 
tuturor părerilor și propunerilor făcute, 
rodul gîndirii și contribuției întregului co
lectiv ,

e) hotăririle organelor și organizațiilor 
U.T.C. sînt valabile dacă se adoptă cu 
majoritatea de voturi ;

f) hotăririle organelor superioare sînt 
obligatorii pentru toate organele și organi
zațiile U.T.C., precum și pentru toți mem
brii Uniunii Tineretului Comunist din 
raza lor de activitate;

g) disciplina utecistă este obligatorie în 
egală măsură pentru toate organizațiile și 
pentru toți membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, indiferent de funcțiile pe care 
le dețin. Minoritatea se supune necondi
ționat majorității și este obligată să aplice 
în practică hotăririle luate ;

h) comitetele U.T.C. sînt obligate să 
convoace periodic adunări ale activului 
lor pentru dezbaterea problemelor impor
tante ale muncii U.T.C., pentru consul
tarea acestuia în stabilirea diferitelor mă
suri, pentru antrenarea lui la realizarea 
sarcinilor care stau în fața organizației 
respective.

^Organele de conducere ale organizațiilor 
U.T.C. sînt datoare să asigure în întreaga 
lor activitate dezvoltarea democrației in
terne, participarea activă a uteciștilor la 
rezolvarea problemelor organizației, stimu
larea inițiativei și propunerilor uteciștilor 
pentru îmbunătățirea activității, a criticii 
și autocriticii îndreptate împotriva greșe
lilor și lipsurilor în muncă.

3. Organizațiile Uniunii Tineretului Co
munist se constituie pe principiul terito
rial și al locului de muncă.

III.
Membrii Uniunii 

Tineretului 
Comunist

4. Poate fi membru al Uniunii Tinere
tului Comunist orice tînăr, între 14 și 26 
de ani, cetățean al Remiblicii Socialiste 
România, care este de acord cu prevederile 
Statutului Uniunii și se angajează să con
tribuie efectiv Ia îndeplinirea lor, activează 
în una din organizațiile sale, îndeplinește 
hotăririle Uniunii Tineretului Comunist și 
plătește cotizația de membru.

îndatoriri și drepturi
5. Fiecare membru al U.T.C este obli

gat:
a) să lupte neobosit pentru înfăptuirea 

politicii Partidului Comunist Român, să 
contribuie activ la dezvoltarea economiei, 
științei și culturii, la ridicarea bunăstării 
întregului popor ;

b) să slujească și să apere cu devota
ment și abnegație patria — Republica So
cialistă România — să-și dea pentru apă
rarea ei toate forțele, iar dacă x-a fi nevoie 
și viața. Apărarea patriei, munca pentru 
continua ei propășire constituie suprema 
îndatorire a utecistuiui;

c) să se preocupe permanent de îmbo
gățirea cunoștințelor politice și ideologice, 
să-și însușească învățătura marxist-leni- 
nistă, linia politică generală, directivele și 
hotăririle partidului;

d) să fie exemplu în muncă și învăță
tură, să se preocupe de perfecționarea 
continuă a pregătirii sale profesionale, în
sușirea științei și tehnicii avansate, forma
rea unui larg orizont cultural ;

e) să respecte disciplina socialistă a 
muncii, legile țării, să apere și să întăreas
că prin toate mijloacele proprietatea so
cialistă — temelia economică a societății 
noastre ;

f) să-și însușească concepția științifică 
despre natură și societate — materialism’ll 
dialectic și istoric — să combată misti
cismul și superstițiile, să fie intransigent 
față de orice manifestări negative, față de 
influențele ideologiei și moralei burgheze;

g) să dea dovadă de vigilență politică 
în orice domeniu și în orice situație, să 
păstreze secretul militar și de stat: să de
maște și să zădărnicească uneltirile duș
manilor patriei noastre socialiste ;

h) să contribuie la întărirea Uniunii Ti
neretului Comunist; să îndeplinească ho
tărârile și sarcinile organizației; să res
pecte cu strictețe disciplina utecistă, obli
gatorie în egală măsură pentru toți mem
brii U.T.C.;

i) să aibă o comportare demnă în so
cietate și familie, să fie cinstit, modest, 
curajos, să manifeste în toate împrejură
rile stimă și respect față de cei ce muncesc, 
de femei și vârstnici, să-și ajute părinții și 
să ocrotească copiii, să-și sprijine tovarășii 
de muncă în depășirea greutăților ;

j) să folosească critica principială, auto
critica sinceră față de lipsuri și greșeli și 
să contribuie la înlăturarea lor, să lupte 
împotriva metodelor birocratice de muncă, 
să nu admită tăinuirea adevărului și să a- 
ducă la cunoștința organelor și organizați
ilor de partid, a organelor de conducere 
ale U.T.C., inclusiv Comitetului Central, 
neajunsurile în orice domeniu de activi
tate.

6. Fiecare membru al U.T.C. are drep
tul .

a) să ia parte la dezbaterea tuturor pro
blemelor privind activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist, să-și exprime liber 
părerea în adunările organizației, în fața 
organelor U.T.C. și în presa de tineret; 
să contribuie la elaborarea hotărîrilor și la 
stabilirea măsurilor pentru aplicarea lor în 
viață ;

b) să aleagă și să fie ales în organele de 
conducere ale Uniunii Tineretului Comu
nist ;

c) să critice în adunările organizațiilor 
munca oricărui organ de conducere al 
U.T.C., precum și activitatea și comporta
rea oricărui membru al organizației, indi
ferent de funcția pe care o ocupă ;

d) să participe la adunările generale sau 
la ședințele organelor de conducere ale 
U.T.C. în care urmează a se lua hotărîri 
cu privire la activitatea și comportarea sa ;

e) să participe la activitatea instituțiilor 
de cultură, cluburilor, bazelor sportive și 
turistice, să folosească bunurile și mijloa
cele care aparțin sau sînt la dispoziția U- 
niunii Tineretului Comunist ;

f) să se adreseze cu orice problemă or
ganelor de conducere ale U.T.C., inclusiv 
Comitetului Central.

Organele U.T.C. au datoria să cerceteze 
cu atenție și grijă cererile membrilor 
U.T.C. și să ia fără întârziere măsurile ne
cesare pentru rezolvai ea lor.

Primirea în U. T. C.
7. în Uniunea Tineretului Comunist sînt 

primiți tineri între 14—26 ani, care, prin 
întreaga lor activitate și comportare, se 
dovedesc demni de a face parte din orga
nizația comunistă a tineretului.

Membrii Uniunii Tineretului Comunist 
care au depășit vîrsta de 26 de ani, pot ră- 
mîne în continuare, dacă doresc, membri 
ai U.T.C. Uteciștii aleși în organele de 
conducere și din aparatul U.T.C. rămîn 
membri ai U.T.C. pînă la eliberarea lor 
din funcțiile ce le dețin.

8. Primirea în Uniunea Tineretului Co

munist se face la cererea tânărului și se 
hotărăște în mod strict individual de către 
adunarea generală a organizației de bază, 
în urma cunoașterii și examinării activită
ții și comportării celui care solicită pri
mirea.

în cazul cind intr-o întreprindere, insti
tuție. școală, sat ele, nu există organiza
ție de bază, tânărul care dorește să fie 
primit în U.T.C. se adresează celei mai 
apropiate organizații de bază.

Distincții, stimulente 
și măsuri disciplinare

9. Membrii Uniunii Tineretului Comu
nist care obțin rezultate deosebite în rea
lizarea sarcinilor profesionale și obștești 
sînt evidențiați de către organizațiile 
U.T.C. și pot fi stimulați prin acordarea 
de distincții, premii sau prin alte mijloace.

10. Acelor uteciști care comit abateri de 
la prevederile Statutului U.T.C. li se pot 
aplica sancțiuni. Acestea sint : mustrare, 
vot de blam, vot de blam cu avertisment 
Sancțiunea supremă este excluderea din U- 
niunea Tineretului Comunist

Sancțiunea are un caracter educativ, ur
mărind îndreptarea celui sancționat, pre
întâmpinarea altoi abateri, întărirea disci
plinei uteciste și creșterea răspunderii 
membrilor U.T.C. pentru îndeplinirea în
datoririlor statutare.

Organizația de bază a U.T.C. poate ho
tărî sancționarea unui membru al U.T.C. 
aflat în evidența sa; comitetul U.T.C. 
poate hotărî sancționarea unui membru al 
său și a oricărui utecist din organizațiile 
de bază subordonate.

După cel puțin 6 luni de la data sanc
ționării utecistuiui, organele și organiza
țiile U.T.C. pot, la cererea celui în cauză 
sau din proprie inițiativă, să-i examineze 
activitatea și să hotărască ridicarea sanc
țiunii.

11. Excluderea din U.T.C. se aplică nu
mai în cazurile de încălcare gravă a Sta
tutului U.T.C, de descompunere politică 
și morală sau de săvârșire a altor fapte in
compatibile cu calitatea de membru al 
U.T.C. ,

a) excluderea unui membru din Uniunea 
Tineretului Comunist se hotărăște de adu
narea generală a organizației de bază din 
care face parte ;

b) excluderea din U.T.C., precum și din 
comitet a unui membru al Comitetului 
Central, al comitetului județean, munici
pal, orășenesc sau comunal, a unui mem
bru al comitetului U.T.C. din întreprinde
re, instituție etc., se hotărăște de către 
plenara comitetului respectiv, cu majori
tatea de două treimi a membrilor săi.

Hotărârile luate de organizațiile de bază 
cu privire la excluderea din U.T.C. trebuie 
să fie examinate și confirmate de comite
tele orășenești, tnunicipale sau județene ale 
U.T.C, în termen de cel mult o lună de 
la primirea lor.

Pînă la confirmarea hotărârii de exclu
dere, utecistul își păstrează carnetul de 
membru al U.T.C. și are dreptul să parti
cipe la activitatea organizației de bază a 
U.T.C.

Cel exclus are dreptul de a face contes
tație împotriva hotiririi de excludere la 
organele superioare, inclusiv Congresul 
U.T.C. Contestațiile trebuie examinate în 
termen de cel mult două luni de la pri
mirea lor;

c) după cel puțin un an de la excludere, 
la cererea tânărului, adunarea generală 
poate lua în discuție și hotărî reprimirea 
lui în U.T.C, dacă acesta a dovedit prin 
întreaga sa activitate și comportare că 
merită să redobîndească calitatea de mem
bru al U.T.C.

Primirea din nou în U.T.C. se face con
form prevederilor Statutului U.T.C. Adu
narea generală poate hotărî și recunoaște
rea vechimii anterioare excluderii.

IV.
Organizațiile 

Uniunii
Tineretului 
Comunist

Organizațiile de bază 
ale U. T. C.

12. Organizațiile de bază constituie te
melia organizatorică a Uniunii Tineretului 
Comunist.

Organizațiile de bază ale U.T.C. se con
stituie in întreprinderi, instituții, școli, 
C.A.P, I.A.S.. I.M.A, sate, cartiere etc, 
dacă sînt cel puțin 3 uteciști.

în unitățile cu un număr mare de ute
ciști, se pot crea organizații de bază ale 
U.T.C. pe secții, sectoare, schimburi, clase 
etc. In aceste cazuri, cu aprobarea comite
tului județean, municipal sau orășenesc al 
U.T.C, se constituie, la nivelul unităților, 
organizații ale U.T.C. conduse de co.- 
mitete.

13. Organul superior al organizației de 
bază este adunarea generală care se con
voacă, de regulă, o dată pe lună. Organi
zația de bază a U.T.C. alege anual biroul, 
care conduce întreaga activitate a orga
nizației respective între adunări.

în organizațiile care au mai puțin de 10 
uteciști, pentru conducerea muncii între 
două adunări se alege un secretar al or

ganizației de bază și un locțiitor al a- 
cestuia.

Confirmarea secretarilor și birourilor or
ganizațiilor de bază, precum și a comite
telor U.T.C. se face de către organele 
U.T.C. imediat superioare.

14. în adunarea generală, biroul infor
mează despre modul cum au fost îndepli
nite măsurile stabilite și cum au fost re
zolvate propunerile făcute de uteciști în 
adunarea precedentă.

15. Organizațiile de bază ale U.T.C. 
unesc și organizează uteciștii în lupta pen
tru aplicarea în viață a hotărîrilor parti
dului și statului, a obiectivelor Uniunii Ti
neretului Comunist.

Organizațiile de bază ale U.T.C. au ur
mătoarele sarcini :

a) mobilizează tineretul la îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de producție și la 
învățătură, la acțiunile voluntar-patriotice 
pentru realizarea unor obiective economice 
și social-culturale; organizează munca de 
educare politico-ideologică, de îmbogățire 
continuă a cunoștințeloi profesionale și 
cultural-științifice ale tinerilor ; inițiază ac
tivități cultural-artistice și distractive, spor
tive, turistice și de pregătire pentru apă
rarea patriei, folosind în acest scop diferite 
forme și modalități de organizare și ținînd 
seama de specificul organizației respective, 
de cerințele tinerilor;

b) se preocupă de îmbunătățirea con
tinuă a condițiilor de muncă și viață ale 
tineretului și propune organelor compe
tente măsuri pentru înlăturarea neajunsu
rilor constatate ;

c) dezbat și ridică în fața organelor și 
organizațiilor de partid toate problemele ce 
trebuie rezolvate la locul de muncă, în 
vederea îmbunătățirii activității ;

d) atrage tinerii care nu sînt membri ai 
U.T.C. la activitățile pe care le inițiază și 
se ocupă de pregătirea lor în vederea pri
mirii în Uniunea Tineretului Comunist ;

e) acordă cejor mai buni uteciști, la ce
rerea lor, recomandări pentru primirea în 
rîndul membrilor Partidului Comunist Ro
mân și se preocupă de pregătirea lor în 
vederea intrării în partid ;

f) ține evidența nominală a membrilor 
U.T.C. din raza lor de activitate, încre
dințează uteciștilor sarcini potrivit pregă
tirii și înclinațiilor lor și îi ajută în reali
zarea acestora, urmărește îndeplinirea de 
către fiecare membiu al U.T.C. a îndatori
rilor prevăzute în Statutul Uniunii Tine
retului Comunist.

16. în interiorul organizațiilor de bază 
ale U.T.C. care au un număr mai mare de 
membri, se pot constitui grupe ale U.T.C. 
Grupa U.T.C. este condusă de către un 
organizator și un locțiitor al acestuia ;

a) grupa U.T.C. se ocupă de mobiliza
rea uteciștilor la acțiunile inițiate de or
ganizația de bază, de cunoașterea opțiuni
lor acestora privind munca de viitor, re
partizează uteciștilor sarcini concrete, în 
funcție de posibilitățile și înclinațiile lor 
și urmărește modul în care acestea sînt 
duse la îndeplinire :

b) grupa U.T.C. se întrunește operativ, 
ori de cîte ori este nevoie.

Organizațiile U. T. C. 
pe întreprinderi, 
unități agricole, 
școli și instituții

17. Forul superior al organizației U.T.C. 
pe întreprindere, instituție, școală etc. este

adunarea generală sau conferința, care se' 
întrunește, de regulă, o dată la doi ani.

18. Adunarea sau conferința organizației 
U.T.C. are următoarele atribuțiuni:

a) analizează activitatea comitetului 
U.T.C. și a comisiei de cenzori în perioada 
de la adunarea sau conferința precedentă ;

b) adoptă programul de activitate, pla
nul de venituri și cheltuieli al organizației 
U.T.C. ;

c) alege comitetul U.T.C., comisia de 
cenzori, delegații pentru conferința orga
nizației U.T.C. imediat superioare și de
semnează candidați pentru organele de 
conducere ale acesteia.

19. Comitetele U.T.C. pe întreprinderi, 
instituții, școli etc. conduc organizațiile 
respective între conferințe, îndrumă, co
ordonează și controlează activitatea orga
nizațiilor de bază subordonate, organi
zează activități politico-educative la nivelul 
unității respective.

20. In întreprinderile, instituțiile, școlile 
etc. în care există un număr mare de ute
ciști, comitetele U.T.C. pot alege, din rîn
durile membrilor lor, birouri.

V.
Organizațiile 

comunale, 
orășenești, 
municipale 
și județene 
ale U.T.C

21. Organul superior al organizației 
U.T.C. comunale, orășenești, municipale 
și județene este adunarea sau conferința 

organizației respective, care se convoacă 
cel puțin o dată la 2 ani.

Adunarea sau conferința organizației 
U.T.C. comunale, orășenești, municipale și 
județene se convoacă de comitetul U.T.C. 
respectiv, sau de organele superioare.

Normele de reprezentare pentru confe
rințele organizațiilor U.T.C. se stabilesc de 
către comitetele U.T.C. respective.

22. Adunarea sau conferința organizației 
comunale, orășenești, municipale și jude
țene a U.T.C. are următoarele atribuții :

a) dezbate și hotărăște asupra muncii 
desfășurate de comitetul comunal, orășe
nesc, municipal și județean al U.T.C., de 
comisia de cenzori și stabilește măsuri 
pentru dezvoltarea activității de viitor ;

b) alege comitetul comunal, orășenesc, 
municipal și județean, comisia de cenzori, 
delegații la conferința organizației superi
oare, respectiv la Congresul U.T.C. și de
semnează candidați pentru organele U.T.C. 
imediat superioare.

23. Comitetul comunal, orășenesc, mu
nicipal și județean al U.T.C. are următoa
rele atribuții :

a) conduce între adunări și conferințe 
întreaga activitate a organizației U.T.C. 
respective ;

b) îndrumă activitatea organelor și or- 
ganizațiiloi U.T.C subordonate pentru 
mobilizarea tineretului la îndeplinirea ho
tărîrilor partidului și statului, a obiective
lor și sarcinilor Uniunii Tineretului Co
munist ;

c) organizează munca de selecționare, 
creștere și pregătire a cadrelor, în raza lor 
de activitate ;

d) reprezintă organizația în organele lo
cale ale puterii de stat, instituții și organi
zații obștești ,

e) administrează fondurile bănești și 
mijloacele materiale ale organizației.

24. Plenara comitetului orășenesc, muni
cipal și județean al U.T.C. se convoacă, 
de regulă, o dată la trei luni, iar a comi
tetului comunal o dată pe lună.

Membrii supleanți ai comitetului comu
nal, orășenesc, municipal și județean al 
U.T.C. participă la plenarele comitetului 
respectiv cu drept de vot consultativ.

Pentru a asigura participarea efectivă a 
cadrelor alese la elaborarea și aplicarea 
hotărîrilor, membrii comitetului orășenesc, 
municipal și județean sînt organizați și își 
desfășoară munca în comisii permanente 
și în consilii pe probleme specifice diferi
telor categorii de tineri sau domenii ale 
activității U.T.C. La activitatea comisiilor 
și consiliilor pot fi atrase și alte cadre cu 
experiență în munca de organizație din 
activul U.T.C.

25. Comitetul județean, municipal, oră? 
șenesc, precum și comitetul comunal, in 
cazul comunelor mari, își alege organul său 
executiv — biroul.

Biroul conduce întreaga activitate a or
ganizației județene, municipale, orășenești 
sau comunale între plenarele comitetului 
respectiv.

Biroul prezintă periodic, în plenarele 
comitetului județean, municipal, orășenesc 
sau comunal, dări de seamă despre activi
tatea sa.

Pentru rezolvarea problemelor curente, 
organizarea și controlul îndeplinirii hotă
rîrilor, comitetele județene și municipale 
își aleg secretariatul.

Secretariatul informează periodic biroul 
comitetului județean sau municipal des
pre activitatea desfășurată.

26. Comisiile de cenzori comunale, oră
șenești, municipale și județene verifică : ■

a) realizarea bugetului, gospodărirea 
mijloacelor bănești și a bunurilor mate
riale ale organizațiiloi U.T.C. respective;

b) modul în care sînt examinate și re
zolvate cererile, scrisorile și sesizările a- 
dresate organelor U.T.C. respective.

Membrii comisiilor de cenzori nu pot fi 
în același timp și membri ai comitetelor 
organizațiilor U.T.C. respective. Membrii 
comisiilor de cenzori participă la plenarele 
comitetelor județene, municipale, orășe
nești și comunale.

Comisiile de cenzori ale organizațiilor 
U.T.C. au, la nivelul respectiv, aceleași a- 
tribuții ca și comisiile județene, municipa
le, orășenești și comunale.

) VI.
Organele 

superioare 
ale U.T.C.

27. Organul suprem al Uniunii Tinere
tului Comunist este Congresul. Congresul 
se convoacă de către C.C. al U.T.C. o dată 
la 4 ani.

Convocarea Congresului U.T.C. și ordi
nea de zi se anunță cu cel puțin două luni 
înainte de data ținerii Congresului.

Delegații pentru Congres se aleg pe 
baza normelor de reprezentare stabilite de 
C.C. al U.T.C.

28. Congresul U.T.C. are următoarele a- 
tribuții :

a) dezbate și hotărăște asupra rapoarte
lor de activitate ale Comitetului Central 
și Comisiei Centrale de Cenzori ;

b) stabilește obiectivele și sarcinile ge
nerale ale U.T.C ;

c) adoptă și modifică Statutul U.T.C. ;
<’.) alege Comitetul Central al U.T.C. și 

Comisia Centrală de Cenzori.
29. în intervalul dintre congrese, C.C. 

al U.T.C. poate convoca Conferința pe 
țară a Uniunii Tineretului Comunist.

(Continuare in pag. a IV-a)
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STATUTUL
Uniunii Tineretului

Comunist
(Urmare din pag. a Ul-a)

30. In caz de descompletate a Comitetu
lui Central al U.T.C., locurile devenite va
cante se completează din rîndul membrilor 
supleanți.

31. Comitetul Central al U.T.C. conduce 
întreaga activitate a Uniunii Tineretului 
Comunist în intervalul dintre congrese, re
prezintă Uniunea Tineretului Comunist în 
relațiile cu instituțiile de stat, cu organi
zațiile de masă obștești și profesionale, 
precum și cu organizațiile de tineret din 
alte țări, cu organizații și organisme inter
naționale.

Comitetul Central conduce publicațiile 
U.T.C. și Biroul de Turism pentru Tineret, 
administrează fondurile bănești și bunurile 
materiale ale U.T.C.

32. Comitetul Central al U.T.C. infor
mează cu regularitate organizațiile U.T.C. 
despre activitatea sa și le consultă în sta
bilirea celor mai importante măsuri pri
vind îmbunătățirea continuă a muncii lor.

33. Plenara Comitetului Central al 
U.T.C. se ține o dată la patru luni. Mem
brii supleanți ai C.C. al U.T.C. participă 
la plenarele Comitetului Central al U.T.C. 
cu drept de vot consultativ.

Membrii și membrii supleanți ai C. C. 
al U.T.C. își desfășoară munca în comisii 
permanente și în consilii pe probleme spe
cifice diferitelor categorii de tineri sau do
menii ale activității U.T.C.

34. Comitetul Central al U.T.C. alege 
din rîndul membrilor săi Biroul și Secreta
riatul.

Biroul conduce întreaga activitate a 
Uniunii Tineretului Comunist între plena
rele C.C. al U.T.C.

Secretariatul C.C. al U.T.C. rezolvă pro
blemele muncii curente, organizează și 
controlează îndeplinirea hotărîrilor; se o- 
cupă de selecționarea, pregătirea și pro
movarea cadrelor ; periodic informează Bi
roul asupra activității desfășurate.

Biroul și Secretariatul C.C. al U.T.C. 
raportează Comitetului Central al U.T.C. 
despre activitatea depusă.

35. Comisia Centrală de Cenzori veri
fică :

a) realizarea bugetului, gospodărirea 
mijloacelor bănești și a bunurilor materiale 
ale Uniunii Tineretului Comunist;

b) modul în care sînt examinate și re
zolvate cererile, scrisorile și sesizările adre
sate Comitetului Central al U.T.C.

Membrii Comisiei Centrale de Cenzori 
nu pot fi în același timp și membri ai 
C.C. al U.T.C.

Membrii Comisiei Centrale de Cenzori 
participă la plenarele C.C. al U.T.C.

VII.
U. A. S. R. — 
forma specifică 

de organizare a 
Uniunii 

Tineretului 
Comunist 
in rîndul 

studenților
36. Forma specifică de organizare a 

activității Uniunii Tineretului Comunist în 
instituțiile de învățămînt superior o consti
tuie asociațiile studențești.

Uniunea Asociațiilor Studențești din 
România — organizația reprezentativă po
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,,Z“ rulează la Patria (orele 9; 
12; 15; 18; 21). Capitol (orele 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21).

POMUL DE CRĂCIUN: rulează 
la Sala Palatului (orele 17,15; 
20,15)

CĂPITANUL FLORIAN rulează 
la Luceafărul (orele 9; 12; 15; 18; 
21).

VAGABONDUL: rulează la
București (orele 8,45; 12,15; 16,30;
20), Favorit (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Victoria (orele 8,30; 12; 16;
19.30) .

FEMEIA SA SE TEAMA DE 
BĂRBAT: rulează la Festival (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45).

SOARELE ALB AL PUSTIULUI: 
rulează la Lumina (orele 9.30; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20.30).

AMINTIRI BUCUREȘTENE: ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30), Grivița (ore
le 9,30; 11,30; 16,15; 18,15; 20.15).

A TRAI PENTRU A TRĂI: ru
lează la Doina (orele 12,15; 15; 
17,45; 20,30).

FUMUL: rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—20,30 în continuare).

OMUL DIN SIERA: rulează la 
Feroviar (orele 8,30; 11; 13,30; 16;

Propuneri de candidați pentru alegerea
in organele centrale ale Uniunii Tineretului Comunist

adoptate in conferințele organizațiilor județene ale U. T. C.
BACĂU

litică și profesională a studenților — este 
parte integrantă a Uniunii Tineretului Co
munist.

Consiliul Uniunii Asociațiilor Studen
țești din România își desfășoară activita
tea sub îndrumarea Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Uniunile A- 
sociațiilor Studențești din centrele univer
sitare sau din instituțiile de învățămînt 
superior sînt părți componente ale orga
nizațiilor municipale ale U.T.C. și își des
fășoară activitatea sub îndrumarea organe
lor U.T.C. respective.

U.A.S.R., uniunile și asociațiile studen
țești militează pentru aplicarea politicii 
Partidului Comunist Român în toate do
meniile, pentru înfăptuirea obiectivelor și 
sarcinilor Uniunii Tineretului Comunist.

Uniunea Asociațiilor Studențești din 
România are statut propriu.

VIII.
Organizațiile 

U.T.C. din armata 
Republicii 
Socialiste 
România

37. Munca organizațiilor U.T.C. din 
armată se desfășoară sub conducerea 
Consiliilor politice, comitetelor și organi
zațiilor de partid, pe baza hotărîrilor C.C. 
al P.C.R., a Statutului Uniunii Tineretului 
Comunist și a Instrucțiunilor C.C. al 
U.T.C.

38. Organizațiile U.T.C. din Armata 
Republicii Socialiste România dezvoltă 
la tinerii militari hotărârea de a străjui cu 
devotament și neclintită fermitate pămîn- 
tul scump al României socialiste, de a 
apăra cu cinste și onoare cuceririle revo
luționare ale poporului, independența și 
suveranitatea sa națională, cauza socialis
mului și păcii.

39. Organizațiile U.T.C. din armată 
sînt obligate să țină o legătură strînsă cu 
organele locale ale Uniunii Tineretului 
Comunist, să participe la activitățile 
acestora.

IX.
Uniunea 

Tineretului
Comunist 

și Organizația 
Pionierilor

40. Uniunea Tineretului Comunist con
lucrează cu Organizația Pionierilor, pen
tru dezvoltarea activității de educație po
litică pe care aceasta o desfășoară cu 
pionierii și școlarii, în vederea pregătirii 
și formării multilaterale a tineretului pa
triei noastre.

Uniunea Tineretului Comunist și Orga
nizația Pionierilor inițiază acțiuni co
mune în vederea pregătirii pionierilor 
pentru a deveni membri ai U.T.C.

Organele și organizațiile Uniunii Tine
retului Comunist recomandă pe cei mai 
buni uteciști pentru a sprijini consiliile 
Organizației Pionierilor în organizarea și 
desfășurarea activităților politico-educa
tive, tehnico-aplicative, cultural-artistice 
și sportiv-turistice din unități, detașa
mente și case ale pionierilor în timpul 
anului școlar și al vacanțelor.

X. 
însemnele 

Uniunii 
Tineretului 
Comunist

Gabriel Traian Dinu, sudor, 
întreprinderea montaje Bor- 
zești, municipiul Gh. Gh. Dej; 
Alexandru Florea, mecanic 
agricol, secretar al comitetu
lui U.T.C., I.M.A. Hămeiuș ; 
Viorica Gafițeanu, elevă Școa
la tehnică sanitară, Bacău ; 
Stelian Gherghelescu, acti
vist al Comitetului jude
țean Bacău al U. T. C. ; 
Elena Holerbach, laboran
tă, Uzina chimică Bor- 
zești ; Vasile Radu, brigadier 
pomicol, C.A.P. Glăvănești ; 
Constantin Secăreanu, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Bacău al U.T.C.; Aneta 
Umbrărescu, secretar al Comi
tetului județean Bacău al 
U.T.C.; Vasile Văcar, activist 
al C.C. al U.T.C.

Ibolya Elekes, secretară a or
ganizației de bază U.T.C. din 
C.A.P. „Ceraat" ; Lenke Fe- 
rencz, secretară U.T.C., Fabri
ca de confecții Tg. Secuiesc ; 
Nicolae Neagoe, secretar al 
Comitetului județean Covas- 
na al U.T.C.; Ștefan Rab, 
prim secretar al Comitetului 
județean Covasna al U.T.C.; 
loan Szebeni, elev, școala 
profesională de construcții Sf. 
Gheorghe.

DÎMBOVIȚA

U.T.C. ; Marton Forray, acti
vist al C.C. al U.T.C. ; Iran- 
cisc Hogyay, muncitor, secre
tarul comitetului U.T.C. Fa
brica de ață, Odorheiul Se
cuiesc ; Doru Runcan, elev, 
secretarul comitetului U.T.C., 
liceul Toplița ; Ana Vencel, 
profesoară, activistă a Comi
tetului județean Harghita al 
U.T.C.

Niculescu, inginer agronom, 
C.A.P. Stoicănești ; Celus Nea
goe, mecanic agricol, secreta
rul comitetului U.T.C., I.M.A. 
Balș ; Gheorghe Stoica, secre
tar al C.C. al U.T.C.

SALAJ

BISTRIȚA-NASAUD

MEHEDINȚI

41. Uniunea Tineretului Comunist are 
insignă și drapel proprii.

a) Insigna U.T.C. reprezintă steagul 
roșu de luptă al Partidului Comunist 
Român. Sub drapel sînt înscrise inițialele 
Uniunii Tineretului Comunist Insigna 
este încadrată în partea de sus de spice 
aurii, iar în partea de jos de o semiroată 
dințată, pe care se află o carte deschisă;

b) Drapelul Uniunii Tineretului Comu
nist este de culoare roșie, încadrat de 
franjuri și ciucuri aurii. In partea de sus. 
spre lance, se află brodate ordinele R. S. 
România, cu care Uniunea Tineretului 
Comunist a fost distinsă. In centrul dra
pelului se află insigna U.T.C. Pe drapel 
este înscris : .Uniunea Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă România"*.

42. Organizațiile județene, municipale 
și orășenești ale U.T.C. an drapele pro- 

Uniuniiprii, asemănătoare cu drapelul 
Tineretului Comunist

Comitetul Central al U.T.C. 
acorda dreptul de a avea drapel 
și altor organizații ale U.T.C.

poate
propriu

XI.
Fonduri și 
mijloace 

materiale 
ale U.T.C

43. Mijloacele materiale și bănești ale 
U.T.C. provin din cotizația membrilor 
U.T.C., din acțiuni proprii, donații și 
subvenții.

44. Cotizația lunară pentru membrii 
U.T.C. se stabilește în felul următor:

Cei cu un venit lunar brut:
— pînă la' 1000 lei plătesc — 0,50°.«
— peste 1000 lei plătesc — 0,75°,"o 
Uteciștii care sînt și membri ai P.C.R.

nu plătesc cotizația de membru al U.T.C.
Pentru sumele provenite din veniturile 

suplimentare nepermanente, se plătește 
același procent de cotizație ca și pentru 
venitul lunar brut

45. Uteciștii care nu au un venit fix, 
plătesc o cotizație lunară de 0,50 lei.

46. Cote-părți din cotizația membrilor 
U.T.C., din acțiunile voluntar-patriotice, 
precum și veniturile provenite din mani
festări cultural-sportive, turistice și din 
alte încasări, rămîn la dispoziția organi
zațiilor U.T.C. Destinația și modul de 
folosire a acestora se stabilesc prin In
strucțiuni ale C.C. al U.T.C.

(orele 14,30; 17,15; 20,30), Viitorul 
(orele 16; 19,15).

18,30; 21), Excelsior (orele 9; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21), Melodia (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45), Mo
dern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30).

CADAVRUL VIU: rulează la în
frățirea (ora 19,30).

DE ȘAPTE ORI ȘAPTE: rulează 
la înfrățirea (orele 15; 17,15).

MEDICUL DE LA ASIGURĂRI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 18; 
20,30).

ULTIMUL MOHICAN : rulează 
la Dacia (orele 8,45—20,30 în conti
nuare), Rahova (orele 15,30; 17,45; 
20,15).

KING KONG EVADEAZĂ: ru
lează la Bucegi (orele 10,30; 16; 
18; 20,30), Drumul Sării (orele 
15,30; 17,45; 20), Giulești (orele
15,30; 18; 20,30), Arta (orele 15,30; 
18; 20,15).

UNGHIUL DE CĂDERE: rulează 
la Unirea (orele 16; 19,15).

ÎN UMBRA COLTULUI: rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

PATRIA; rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 17,45; 20).

DEPARTE DE LUMEA DEZ
LĂNȚUITA: rulează la Cotroceni

100 DE CARABINE: rulează la 
Pacea (orele 15,45; 18; 20,15), Mun
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

CĂLUGĂRIȚA DIN MONZA: ru
lează la Floreasca (orele 15,30; 18; 
20,30).

SOARELE VAGABONZILOR: 
rulează la Crîngași (orele 16; 
18; 20).

RĂZBUNAREA SFÎNTULUI: ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15),
Tomis (orele 9—15,45 în continua
re; 18; 20,15), Flamura (orele 9;
11,15; 16; 18,15, 20,30).

FANTASME: rulează la Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

VÎNĂTOAREA DE VRĂJITOA
RE: rulează la Popular (orele
15,30; 18; 20,15).

HIBERNATUS: rulează la Flacă
ra (orele 15,30; 18; 20,15).

SENTINȚA: rulează la Vitan (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

ÎN ARȘIȚA NOPȚII: rulează la 
Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

MĂSURA RISCULUI: rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).
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Opera Română : FAUST — ora 
19 30; Teatrul de Operetă: VOIE
VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național ,I.L. Caragiale" 
(Sala Comedia) : REGELE LEAR
— ora 20; (Sala Studio): O FEME
IE CU BANI — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu): UN TRAMVAI NU
MIT DORINȚA — ora 20; Teatrul 
de Comedie : CHER ANTOINE — 
ora 20 ; Teatrul , C.I. Nottara" 
(Bd. Magheru): ADIO, CHARLIE!
— ora 19,30; (Sala Studio): CÎND 
LUNA E ALBASTRĂ — ora 20; 
Teatrul de Stat — Ploiești (In Sala 
Teatrului Mic): CAFENEAUA — 
ora 20; Teatrul Giulești; GÎLCE- 
VILE DIN CHIOGGIA — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat: SEARĂ 
LITERARĂ SALOM ALEHEM — 
ora 18; Teatrul „Ion Creangă" : 
EMINESCU ȘI VERONICA — ora 
9.30; COMOARA DIN INSULA 
PIRAȚILOR — ora 18,30;

Vaier Cîmpean, secretar al 
Comitetului județean Bistrița 
Năsăud al U.T.C.; Etnii Goller, 
muncitor, întreprinderea de 
panificație Bistrița ; Ana Ma- 
roti, vjnzătoare, întreprinde
rea comercială Bistrița ; Au
gustin Mateuț, prim secretar 
al Comitetului județean Bistrița 
Năsăud al U.T.C. ; loan Pe- 
traș, secretar al Comitetului 
județean Bistrița Năsăud al 
U.T.C. ; Angela Șandru, elevă, 
liceul nr. 1 „George Coșbuc" 
Năsăud

COVASNA

Traian Ariton. maistru, 
schela petrolieră Titu ; Ion 
Bucur, prim secretar al Co
mitetului județean Dîmbovița 
al U.T.C. ; Gica M. Mihai, 
țesătoare, secretara comitetu
lui U.T.C. întreprinderea ..Bu
cegi" Pucioasa; Nicolae 
Neamțu, strungar, Uzina de 
utilaj petrolier Tirgoviște ; 
Vasile Nicolcioiu, secretar 
al Comitetului Central al 
U.T.C. ; Ion Parciu, elev, se
cretarul comitetului U.T.C. 
Centrul școlar metalurgic, 
Tirgoviște ; Alexandrina Po
pescu, tehniciană, uzinele me
canice Mija ; Corneliu Voicu. 
secretar al Comitetului jude
țean Dîmbovița al U.T.C.

HARGHITA

Gabor Cseke, redactor șef 
al ziarulu „Ifjumunkâs“;

Iren Borbely, cooperatoare, 
C.A.P. Armășel; Andrei Fa
bian, prim secretar al Comi
tetului județean Harghita al

Ioana Atinge, elevă, liceul 
pedagogic Tr. Severin ; Ma
rius Cojocaru, prim secretar 
al Comitetului județean Me
hedinți al U.T.C.; Maria Ghe- 
rasimescu, inginer, secretara 
comitetului U.T.C., Fabrica de 
confecții Tr. Severin ; Iosif 
Rindașu, secretar al Comite
tului județean Mehedinți al 
U.T.C.; Ștefan Tăroi, lăcătuș, 
secretarul comitetului U.T.C. 
Uzina de vagoane Turnu Se
verin.

1 OLT

Gheorghe Anghel, lăcătuș 
mecanic, Uzina de aluminiu 
Slatina ; Ion Boștinaru, prim 
secretar al Comitetului jude
țean Olt al U.T.C. ; Nadia 
Bărbulescu, elevă, liceul nr. 1 
Slatina; Traian Dicu, prim 
secretar al Comitetului oră.șe- 
neso Slatina al U.T.C. ; Vic
toria Dincă, legumicultoare, 
C.A.P. Scornicești ; Gheorghe

Iosif Boda, activist al C.C. 
al U.T.C., Carolina Haiduc, 
activistă a Comitetului jude
țean Sălaj al U.T.C. ; Iuliana 
Keregi, elevă, Liceul agricol 
Șimleu; Francisc Kovacs, 
cooperator, secretarul comi
tetului U.T.C. din C.A.P. Ca- 
măr ; Gheorghe Mocanu, elec
trician, secretarul comitetu
lui U.T.C., Exploatarea minie
ră Sărmășag ; Nicolae Negrea, 
prim secretar al Comitetului 
județean Sălaj al U.T.C.

VASLUI

Nela Enache, secretară a 
organizației U.T.C. I.C.I.L., 
oraș Vaslui ; Constantin Ho- 
robeț, prim secretar al Co
mitetului județean Vaslui al 
U.T.C. ; Mihai Irimia, secretar 
ai organizației U.T.C. — scu- 
lărie, Fabrica de rulmenți 
Bîrlad ; Vasile Munteânu, 
cooperator, C.A.P. Dragalina 
Tutova; Vasilica Poliac, ele
vă, liceul agricol Huși ; loan 
Popa, activist al C.C. al 
U.T.C. ; Dumitru Rădescu, 
secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al U.T.C.

• CRONICI • CRONICI • CRONICI •

TELE- .
SPECTATOR NICI

O LACRIMĂ
de IULIAN NEACȘU

în ultimele două duminici 
Studioul „N“ a prezentat o edi
ție americană realizată de Tu
dor Vomicu. Am avut plăcerea 
de a privi primul „shaw" (cu a- 
devărat „shaw" și nu altceva) 
realizat de un teleast român. E- 
chilibrată cu o fericită „punere 
în pagină", emisiunea lui Tudor 
Vornicu a cuprins printre altele 
întîlniri cu Pablo Casals (la pu
pitrul orchestrei simfonice din 
New York), cu Duke Ellington, 
cu poetul Rod Gellema, cu pre
miatul Nobel, savantul „pălmaș" 
Norman Ernst Borlaug și cu ce
lebrul coregraf Jerome Robias ; 
în afara acestor secvențe, cople
șitoare prin personalitățile parti
cipante la emisiune, remarcăm 
reportajele aparținînd lui T.V.: 
„Duminică la New York“, „Fot
bal + rugby + cît și progra
mul muzical susținut de veșnic 
tînărul și ferice Bing Crosby. 
Deci nu avem decît să-l felici
tăm pe Tudor Vornicu, subli- 
niindu-1 atât meritele sale cu
noscute de „om de televiziune", 
cît și eforturile pe care bănuim 
că le-a făcut pentru a ne oferi 
această emisiune. Nu ne rămîne 
decît să sperăm că vom avea în 
curind și o ediție românească a

Teatrul „Țăndărică" (Cal. 
Victoriei): O POVESTE CU
ClNTEC — ora 17 ; (Str. Aca
demiei): CĂLUȚUL COCOȘAT — 
ora 15; Teatrul „Ion Vasilescu": 
FETELE DIDINEI — ora 19,30; 
Teatrul ,,C. Tănase“ (Sala Savoy): 
LA GRADINA CĂRĂBUȘ — ora 
19,30; (Cal. Victoriei): SONATUL 
LUNII — ora 19.30: Circul „Glo
bus": STAR CIRCUS ’70 — ora 
19,30.

• 10,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață • 11,00 închiderea 
emisiunii de dimineață.
• 18,00 Deschiderea emisiunii. 

Din muzica popoarelor • 18,15 
„Toate pînzele sus !“ — emisiune 
pentru pionieri. Prezintă Florin 
Piersic • 19,00 Măsurile cu pri
vire la perfecționarea organizării, 
planificării și conducerii agri
culturii. Ecouri • 19,15 Publici
tate • 19,20 1001 de seri — emi
siune pentru cei mici • 19,30 Te
lejurnalul de seară c 20,00 Re
flector © 20,15 Seară de teatru © 
Prim plan: Campioana olimpică 
Lia Manoliu. Emisiune de Aristi
de Buhoiu • 22,35 Divertisment 
muzical cu Narghita © 22,45 Te
lejurnalul de noapte • 23,00 în
chiderea emisiunii.

Studiului „N“, formula aceasta 
părindu-ne de departe cea mai 
bună soluție de traversare a 
pustiului de duminică după 
masă.

★
Un reportaj bine făcut, inte

resant și alert, am văzut în săp- 
tămîna aceasta privind „raidul" 
camerei de luat vederi printre 
speculanții din piață sau Bună 
ziua, doctore (redactor Ion Sava, 
imaginea Gh. Stinea). Am cu
noscut un Sibiu sentimental, 
cum a fost cel de sîmbătă al Mă
riei Preduț și al lui Constantin 
Berteanu. Toate aceste reportaje 
excelente dovedesc că în ace
leași tele-condiții se pot realiza 
lucruri foarte bune atunci cînd 
realizatorii sau nu sînt impro
vizați, sau nu improvizează.

★
Bună seara fete, bună seara, 

băieți! de smbătă 5 decembrie 
(realizatoare : Maria Moscu) ne-a 
plăcut mai ales pentru ritmul 
său, de data aceasta cu adevă
rat tineresc. Un film — .prezen
tare a unei foarte talentate pic- 
torițe-elevă, Ruxandra Ghițescu j 
un dialog cu Tudor Gheorghe 
(imaginea cam aranjată) ; o re- 
întîlnire cu Mireille Mathieu și 
cu Anda Călugăreanu ; dans mo
dern cu Cecilia Dumitrașcu, în 
sfirșit, o foarte bună anchetă la 
Școala de muzică a Măriei 
Moscu și a lui Iosif Sava. Este 
un cîștig evident în „compozi
ția" acestei emisiuni încă pro
gramată, total nepotrivit, la ora 
18,15.

★
„Războiul celor două roze" 

fiind unul dintre cele mai bune 
seriale de teatru filmat văzut pe 
micul ecran, întrebăm din nou 
de ce nu am încerca și noi să 
facem același lucru cu marii 
noștri dramaturgi ? De ce, în po
fida tuturor angajamentelor de
clarate sau subînțelese, dramatur
gia românească, clasică și de azi 
este încă prezentată cu zgîrce- 
nie la T.V.R. ?

Să ne mulțumim numai cu ce 
a fost ? Și de ce să ne mulțu
mim, din moment ce alții se a- 
rată a fi inepuizabili în popu
larizarea marilor valori proprii ?

Recenta expoziție de la Ga
leriile „Apollo", deși reunește 
personalități diferite, are o re
marcabilă unitate. Această uni
tate i-o conferă nu viziunea sau 
maniera stilistică, ci o aspirație 
comună (identificată la această 
manifestare fortuit) de a evita 
șocul vizual și ideistic, implicit 
o aspirație certă către echilibru, 
către puritate. Este o expoziție, 
deci puțin zgomotoasa, care evi
tă „teorii" și „demonstrații" 
prezumțioase, o expoziție care 
din punctul de vedere al celor 
care descoperă în fiecare lună 
noi genuri și noi materiale ar
tistice poate părea tradițională. 
„Tradițională" sau „tradiționa
listă" pentru că în alcătuirea 
lucrărilor se utilizează lina țe
sută după un meșteșug secular, 
pentru că se cioplește piatra, 
pentru că se folosește culoarea 
de ulei, hîrtia și penița. Fără 
îndoială că dacă aici spiritul 
întîlnește niște așa-zise habitu
dini, care nu-1 solicită unor a- 
socieri noi, nu este mai puțin 
adevărat că tot ceea ce i se pro
pune are o pregnantă originali
tate, dar o originalitate în des
cifrarea căreia trebuie să în- 
tîrzii atent și receptiv.

Tapiseriile Constanței Crișan, 
care mărturisesc prin propensi
unea marcată pentru culoare, 
vocația „trădată" — pictura, as
piră, dincolo de calitățile plas
tice și funcționalitatea subînțe- 
leasă decorativă, la evidenție
rea unui univers fantastic, unui 
univers baladesc în care apelul 
la folclor există mai mult în 
spirit, și mai puțin în motiv ca 
atare. „împărăția apelor", „Le
gendă", „Anotimpurile", „Chi
ciură" au tocmai prin substanța 
unei reprezentări deloc reto
rice și narative forța de a su
gera un univers. Numai din 
punctul acesta de vedere lu
crări ca „Păsările", „Figuri de 
bilei" sau „Motiv geometric" ne 
apar ca „fragmente" ale unor 
construcții posibile. Sever Mer- 
meze renunță, de asemenea, la 
șocul acuzat al picturii sale an
terioare pentru o imagine mai 
calmă și mai detașată. Evocă
rile sale constituite intr-un ciclu, 
„Pămînt legendar" sînt în fond 
peisaje pe care nu le descrie 
ca atare, dar pe care le bănuiești 
perfect, conturate sub culoarea 
estompată, irizată în delicate 
nuanțe de griuri și argintiuri, 
estompare prin care își propune 
să întrețină polivalența suges
tiei. Nu este vorba de amorfi- 
tate, ci invers, de încercarea de 
a dematerializa, de a volatiliza 
concretețea materiei și de a 
traduce totul în planul poeziei, 
al sonorităților surde. Lucrările 
sînt de mici dimensiuni, lu
crate cu dragoste și pasiune de 
miniaturist pe suportul cărora 
unealta se sfiește parcă să lase 
urme marcate. Este interesant 
de remarcat că pe fondul pei
sajelor brodează semne care a- 
mintesc de o identificare cu 
un anumit spațiu geografic dar 
și cu un spațiu sufletesc în ace
lași timp, ce își asociază intim 
cultura, istoria.

Tiberiu Nicorescu expune de 
această dată compoziții în care 
suportul figurativ este mai de
cis, Este interesant de observat

însă că, acum ca și altădată, în 
lucrări abstractizate, fondul 
spiritual rămîne același. Dialo
gul niciodată tranșat definitiv 
între posibilitatea formelor de 
a prolifera continuu, inedit și 
cenzura spiritului care tinde să 
le ordoneze și să le analizeze 
este remarcabil. Viziunea sa 
fantastică are însă în compara
ție cu altele înrudite o remar
cabilă puritate, o respingere or
ganică a grotescului, a terifian
tului și visceralului. Imaginea 
se constituie într-un arabesc 
sărbătoresc în care spiritul după 
asimilarea ansamblului își des
coperă plăcerea de a parcurge 
detaliile. Există în compozițiile 
sale insinuarea unui miraj, a 
unui mister, dar a unui mister 
care nu deconcertează, nu „an- 
goasează", a unui mister, care 
conține partea inevitabilă de 
inexplicabil a existenței, a im
pulsurilor și gesturilor noastre. 
Ar fi, respectînd proporțiile, 
ceva din ceea ce s-a numit teh
nica tainei la Matei Caragiale, 
care perfect articulat și logic în 
discursul narativ refuza expli- 
citarea totală, acea explicitare, 
care ar fi făcut din proza sa un 
story banal.

Dumitru Pasima se revendică 
fără complexe viziunii brâncu- 
șiene. Compozițiile stilizate ex
trem evidențiază atît starea su
fletească conținută cît și moti
vul acesteia perfect recognosci- 
bil. Există evidentă la el ten
dința de a descoperi motivu
lui decorativ calități de conți
nut, o substanță, și prin aceasta 
convinge pentru că nu ai nici o 
clipă senzația că speculează, că 
divaghează descoperind „conți
nuturi" necunoscute. El desco
peră într-adevăr, dar ceea ce 
descoperă ai senzația că-1 purtai 
deja in tine, pentru că totul se 
înscrie unei zone ce nu depă
șește un fond perceptiv tradi
țional. Sculptura lui Dumitru 
Pasima simplă, expresivă, înno
bilată prin rigoarea, prin munca 
de elaborare a compoziției, prin 
șlefuirea atentă a materialului 
cuprinde evident și un accent 
etic. Fiecare dintre lucrări 
(„Domnița", „Mireasă", „Pădu- 
reană", „Altar eroului necunos
cut", „înălțare" ș.a.) relevă evi
dent un accent cerebrativ, ideea 
unei perenități de la care nu 
ne sustragem, pe care o întărim 
și o subliniem cu fiecare gest al 
intențiilor, poate tocmai în con
secință un caracter generaliza
tor și unificator moral care se 
opune pitorescului, accidentalu
lui cotidianului, ori estetizan
tului. Mărturisesc că impresio
nează deosebit această decizie, 
această fermitate în enunțarea 
intențiilor, poate tocmai în con
trast cu ambiguitățile altor ex
presii, ambiguități ridicate la 
rangul de „poetică".

C, R. CONSTANTINESCU
•) Galeriile „Apollo" — expo

ziția de grup . Constanța Crișan, 
Sever Mermeze, Tiberiu Nico
rescu, Dumitru Pasima.



VIZITĂ PREȘEDINTELUI NiCOLÂE CEAUȘESCU ÎN MAROC
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HASSAN AL II-LEA
TOASTUL PREȘEDINTELUI

Slăvit fie Dumnezeu, Exce
lență !

îmi e plăcut, primindu-vă 
astăzi, să vă exprim în nume
le guvernului meu, al poporu
lui, precum și în numele meu 
personal, bucuria profundă pe 
care o simțim și urările noas
tre de bun venit. Sperăm că 
șederea dumneavoastră în re
gatul nostru va fi dintre cele 
mai plăcute.

Această întîlnire cu șeful 
unui stat, de care ne simțim 
atașați printr-o multitudine de 
legături, este în realitate o în
tîlnire a celor două popoare, 
unite prin stimă și prietenie.

Fără îndoială, domnule pre
ședinte, că în cursul călători
ei prin regatul nostru veți re
marca marele entuziasm ce 
este rezervat excelenței voas
tre și poporului dumneavoas
tră. Această călătorie vă va 
permite, de asemenea, să cu
noașteți mai bine eforturile 
susținute pe care le depunem 
și realizările noastre pentru a 
asigura tuturor cetățenilor a- 
cestei țări condiții de bună
stare și de deplină prospe
ritate.

îmi este deosebit de plăcut 
să constat că vizita dumnea
voastră reprezintă, în același 
timp, o consolidare a relații
lor stabilite cu ocazia întâlni
rilor ce au avut loc pînă acum 
între diferite personalități din 
țările noastre și o încoronare 
a eforturilor comune care au 
ca obiectiv întărirea raportu
rilor noastre in toate dome
niile.

Fără îndoială, este inutil să 
subliniez, cu această ocazie, 
că popoarele noastre, care au 
luptat pentru libertate și au 
depus toată energia și poten
țialul lor pentru lichidarea 
nedreptății și arbitrariului, sînt 
și continuă să fie ferm atașa
te idealurilor de pace, secu
ritate și echitate. Mai mult, 
de cînd și-au ocupat locul lor 
în rîndul națiunilor libere, ță
rile noastre continuă să pro
moveze o politică de co
existență și de înțelegere ba
zate pe egalitate, respect mu
tual, apropiere și. cooperare cu 
toate statele și popoarele din 
lume, indiferent de rasă sau 
siștem_ pplitic^șț. economic. De 
altfel, datorită acestei politici, 
expresia geniului popoarelor 
noastre, țările noastre aji stră
bătut etape importante în în
tărirea prieteniei și cooperării 
dintre ele. Schimbul de vizi
te de delegații din cele două 
țări și acordurile încheiate în 
domeniile colaborării econo
mice, culturale și tehnice con
stituie o bază solidă pentru 
relații constructive și fruc
tuoase.

Dacă, domnule președinte, 
ne putem felioita pentru re
zultatele obținute pînă în pre
zent, trebuie, de asemenea, să 
precizăm că noj sîntem hotă- 
riți să acționăm și mai depar
te pentru a extinde mai mult 
aria cooperării bilaterale și 
pentru a asigura ansamblului 
relațiilor noastre condițiile 
necesare pentru atingerea unui 
înalt nivel.

Excelență.
Țara dumneavoastră, care 

se găsește în inima Europei, 
beneficiază de o poziție geo
grafică privilegiată și de o 
mare stabilitate. De-a lungul 
istoriei sale, ea s-a distins 
prin curajul său, bravura și 
contribuția sa pozitivă la 
cursul umanității. Ea a fost și 
rămîne răscrucea unde s-au 

întâlnit numeroase civilizații. 
Datorită acestui fapt, -țara 
dumneavoastră reunește vir
tuțile Estului și Vestului Eu
ropei, continent care în bună 
măsură a contribuit la dez
voltarea umanității, ale cărei 
succese minunate le admirăm 
astăzi.

Urmărim cu viu interes e- 
forturile continui pe care le 
depuneți pentru asigurarea 
bunăstării poporului dumnea
voastră, îndeosebi a sporirii 
resurselor și posibilităților ță
rii dumneavoastră. Aceste e- 
forturi au dat deja rezultate 
deosebite în domeniul agricul
turii și industriei. în consecin
ță. România a devenit un stat 
care se dezvoltă în ritm simi
lar națiunilor mari pe plan 
social și economic. Acesta 
este, de altfel, efectul politi
cii de deschidere către lumea 
externă în care țara dumnea
voastră s-a angajat și a boga
telor sale realizări în toate 
ramurile științei și tehnicii.

Interesul pe care îl purtăm 
țării dumneavoastră nu se li
mitează numai la succesele 
obținute pe plan intern. Aces
ta se referă, de asemenea, la 
politica dumneavoastră exter
nă, ale cărei obiective funda
mentale constă în lichidarea 
definitivă a tuturor formelor 
și manifestărilor colonialis
mului.

Sîntem bucuroși să consta
tăm că această politică are la 
bază necesitatea de a face să 
triumfe dreptul și echitatea, 
sprijinirea popoarelor care 
trăiesc sub jugul ocupației și 
susținerea popoarelor care 
luptă continuu pentru liberta
tea și suveranitatea lor. Poli
tica fundamentată pe aceste 
principii și valori reprezintă 
un factor propice asigurării 
păcii, securității, liniștei și în
țelegerii. Aceasta contribuie, 
de asemenea, la instaurarea 
unei cooperări fructuoase, în 
măsură să garanteze prosperi
tatea și fericirea tuturor po
poarelor și națiunilor.

Regatul nostru, care astăzi 
vă primește pentru prima 
oară, este și el angajat într-o 
operă gigantică de redobîndire' 
a gloriei, de renaștere și asi
gurare a dezvoltării sale de
pline. Preocupat de a crea 
toate condițiile pentru prospe
ritate și bunăstare, Marocul a 
depus mari eforturi pentru 
dezvoltarea domeniilor agri
col, industrial și social. Nive
lul spre care noi tindem se în
făptuiește prin intermediul 
planurilor care încep să dea 
rezultatele scontate. Astfel, 
politica noastră urmărește a- 
sigurarea bunăstării și belșu
gului poporului nostru și întă
rirea poziției ca națiune preo
cupată de îndeplinirea efici
entă a misiunii ce-i revine.

Pentru a proclama atașa
mentul nostru ferm la nobi
lele principii care stau la baza 
documentelor internaționale, 
nu am așteptat eliberarea și 
independența, pentru a căror 
dobîndire noi am dus o luptă 
aprigă. Pe de altă parte, ime
diat după dobîndirea suvera
nității, am luat măsuri de a 
sprijini aceste documente și a 
asigura respectarea lor, con
vinși fiind că pacea n-ar 
putea fi instaurată decît dacă 
națiunile optează pentru calea 
înțelegerii și cooperării și re
nunță la folosirea violenței, 
agresiunii, despotismului și 
injustiției.

Dacă documentele interna
ționale ar face obiectul spri
jinului și respectului ce li se 
cuvin și dacă relațiile inter
naționale ar avea la bază 
idealurile de natură să elimi
ne factorii de tensiune, nu am 
mai asista la ascuțirea crize
lor care afectează anumite 
regiuni ale lumii. în loc de a- 
ceasta, din nefericire asistăm 
la acțiuni tinzînd să dezavue
ze aceste documente. Ignorînd 
toate principiile și idealurile, 
Israelul s-a grăbit să acapa
reze, în mod ilegal, mari părți 
ale anumitor țări arabe. îndă
rătnicia sa nu a întîrziat să 
provoace indignarea instanțe
lor internaționale și să deter
mine recomandări și rezoluții 
care nu numai că stigmati
zează agresiunea, dar și cer 
evacuarea teritoriilor ocupate 
de către Israel. Pînă acum, a- 
ceste rezoluții au rămas fără 
rezultate : dreptatea nu a tri
umfat încă, despotismul a- 
tinge puncte culminante și 
drepturile sînt batjocorite și 
spoliate.

încă din primele ore ce au 
urmat agresiunii sioniste, noi 
ne-am alăturat fraților noș
tri. Cerem evacuarea pămîn- 
turilor spoliate de către agre
sor. în nenumărate rînduri 
am cerut ca bravul popor al 
Palestinei să se bucure de în
tregul său drept la autodeter
minare și să se întoarcă la 
căminul său. Privațiunile pe 
care le-a îndurat, prejudiciile 
decurgînd din izgonirea sa și 
decimările suferite trebuie 
luate în considerație. Noi cre
dem cu fermitate în dreptul 
popoarelor la autodetermi
nare.

Sîntem convinși că națiunile 
animate de bune intenții și 
care manifestă voința fermă 
de a lupta împotriva tiraniei, 
pentru triumful dreptății, vor 
vedea curînd realizarea spe
ranțelor lor. Aceasta nu re
prezintă decît dreptate, suve
ranitate și glorie pentru toți 
care le cer.

Excelență,
Legăturile de profundă 

prietenie care unesc popoa
rele noastre, cooperarea in
staurată între țările noastre 
în domeniile culturii, econo
miei și științei, noile pers
pective care se deschid în fața 
noastră, toate acestea dove
desc că buna înțelegere și co
laborarea nu numai că garan
tează stabilitatea, securitatea 
și liniștea, ci contribuie pozi
tiv la consolidarea bazelor ci
vilizației și fericirea umani
tății.

Excelență,
Sîntem foarte fericiți că 

avem această întîlnire care 
va întări și mai mult factorii 
de apropiere dintre țările 
noastre și legăturile de prie
tenie dintre popoarele noas
tre. Sîntem convinși că rezul
tatele pozitive care vor de
curge din întrevederile noas
tre vor avea repercusiuni fe
ricite. Urîndu-vă încă o dată 
bun sosit, vă asigurăm că vă 
aflați într-o țară care nutreș
te cele mai bune sentimente 
față de ilustra dumneavoastră 
persoană și față de poporul 
dumneavoastră.

Ridic paharul în sănătatea 
Excelenței Sale dl. Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al României.

Pentru prietenia și colabo
rarea dintre poporul marocan 
și poporul român !

Maiestate,
Vă mulțumesc, în modul 

cel mai cordial pentru invita
ția de a vizita frumoasa dum
neavoastră țară, pentru ospi
talitatea cu care ne înconju
rați, pentru cuvintele priete
nești rostite la adresa Româ
niei, și vreau să exprim pro
funda satisfacție pe care o 
încercăm aflîndu-ne pe pă- 
mîntul marocan. Doresc să vă 
asigur, la rîndul meu, de sti
ma și prețuirea pe care po
porul român le poartă po
porului marocan.

Aș dori în mod deosebit, să 
exprim cele mai sincere mul
țumiri Maiestății Sale Hassan 
al II-lea pentru primirea pe 
care ne-a asigurat-o astăzi, să 
mulțumesc populației orașului 
Rabat pentru manifestarea cal
dă cu care ne-a primit. în toa
te acestea văd o expresie a 
prieteniei dintre popoarele 
noastre, a dorințelor noastre 
comune de a dezvolta colabo
rarea în toate domeniile de 
activitate, de a contribui la 
cauza prieteniei și păcii în 
lume.

Această vizită ne dă prile
jul să venim în contact ne
mijlocit cu viața și preocupă
rile unui popor a cărui luptă 
eroică și îndelungată pentru 
emancipare națională și dez
voltare independentă este 
binecunoscută și apreciată în 
țara noastră. Ne sînt, de ase
menea, cunoscute eforturile 
pe care poporul marocan le 
depune astăzi pentru progres 
economic și cultural, pentru 
folosirea bogățiilor sale na
ționale în interesul propășirii 
patriei.

Ne face plăcere să consta
tăm că țările noastre, deși au 
orînduiri sociale diferite, dez
voltă relații prietenești bazate 
pe egalitate în drepturi și a- 
vantaj reciproc. Fără îndoială 
că discuțiile pe care le vom 
avea vor evidenția noi căi și 
posibilități de a intensifica 
schimburile comerciale, cola
borarea economică multilate
rală — cooperare în in
dustrie, lucrări publice, pros
pectări și exploatări miniere- 
și petroliere, producție agri
colă — precum și de a dezvol
ta raporturile bilaterale în 
sfera ocrotirii sănătății, învă- 
țămîntului și culturii. Sîntem 
încredințați că concretizarea 
unor asemenea acțiuni ar în
tări prietenia româno-maro- 
cană, ar sluji intereselor am
belor popoare în efortul lor 
pentru progres, corespunzînd 
în același timp cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Poporul român este, în pre
zent, angajat în realizarea 
unui vast program pentru 
dezvoltarea forțelor de pro
ducție, creșterea avuției na
ționale și ridicarea standar
dului de viață, pentru edifica
rea .orînduirii socialiste. Sîn
tem conștienți că aceste aspi
rații ale poporului nostru se 
pot realiza numai într-un cli
mat de destindere și coope
rare internațională, de pace 
și securitate. Tocmai de aceea 
apărarea păcii, dezvoltarea 
încrederii și apropierii între 
popoare constituie un obiectiv 
central, constant, al politicii 
externe a României.

Acționăm consecvent pen
tru extinderea relațiilor noas
tre cu toate țările lumii, fără 
deosebire de orînduirea lor 
socială, în spiritul coexisten
ței pașnice și în interesul pro
movării cooperării internațio
nale. Așezăm în mod consec
vent la temelia raporturilor 
cu alte state principiile inde
pendenței și suveranității na
ționale, neamestecului în tre
burile interne, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc — principii care se 
bucură de o tot mai largă a- 
deziune internațională, afir- 
mîndu-se drept condiția pri
mordială a destinderii și salv
gardării păcii.

România se pronunță eu 
toată hotărîrea împotriva po

NICOLAE CEAUȘESCU
liticii de dominație imperia
listă, a politicii de dictat și 
amestec în treburile altor sta
te, de folosire a forței sau de 
amenințare cu forța.

Ne manifestăm simpatia și 
sprijinul față de mișcarea de 
eliberare națională a tuturor 
popoarelor subjugate, față de 
eforturile statelor din Africa, 
Asia și de pe alte continente 
de a se dezvolta independent, 
de a realiza adînci prefaceri 
în economie, cultură și în 
viața socială, de a asigura 
creșterea nivelului lor de trai. 
După cum arată experiența 
internațională, utilizarea efi
cientă a resurselor naționale, 
materiale și umane ale fie
cărei țări constituie chezășia 
sigură a progresului și pros
perității. Totodată, este nece
sar ca țările în curs de dez
voltare să primească sprijinul 
comunității internaționale a 
popoarelor și în special al sta
telor dezvoltate.

România a condamnat și 
condamnă cu tărie agresiunea 
imperialistă în Guineea, ex- 
primîndu-și deplina solidari
tate cu lupta poporului gui- 
neez pentru libertate, inde
pendență și suveranitate na
țională. Pentru a pune capăt 
unor asemenea pericole de a- 
gresiune, se impune lichida
rea definitivă a oricăror for
me de colonialism și neocolo
nialism în Africa, îndepărta
rea din această zonă a tutu
ror trupelor străine și lichida
rea tuturor bazelor militare ale 
colonialiștilor. Numai astfel se 
va putea asigura dezvoltarea 
liberă și pașnică a popoarelor 
africane, ca de altfel a popoa
relor de pe toate continen
tele.

Republica Socialistă Româ
nia acționează perseverent 
pentru extinderea relațiilor 
tradiționale cu țările arabe. 
Țara noastră și-a manifestat 
întotdeauna solidaritatea ac
tivă față de lupta dreaptă a 
popoarelor arabe împotriva 
imperialismului și neocolonia- 
lismului pentru apărarea 
independenței și suveranității 
naționale.

noiembrie 
rezonabilă 
pașnică a 

pronunțăm

Constituie un serios motiv 
de îngrijorare și preocupare 
situația din Orientul Apro
piat. Sîntem de părere că re
zoluția Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 
și rezoluția Adunării Generale 
a O.N.U. din 4 
1970 oferă o bază 
pentru rezolvarea 
conflictului. Ne 
pentru retragerea trupelor is- 
raeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, pentru asigurarea 
independenței și integrității 
teritoriale a 
din această 
soluționarea problemei popu
lației palestiniene în con
formitate cu interesele ei na
ționale, cu dreptul său la au
todeterminare, inclusiv la 
formarea unui stat național 
independent. Militând pentru 
instaurarea păcii în Orientul 
Apropiat vom dezvolta și în 
viitor relații ample, pe pla
nuri multilaterale cu țările 
arabe în interesul propășirii 
popoarelor noastre, al destin
derii și colaborării internațio
nale.

Un imperativ actual pentru 
care România militează cu 
toată fermitatea îl constituie 
oprirea războaielor, stingerea 
tuturor focarelor de conflicte 
și încordare existente astăzi 
în lume, care periclitează li
niștea și securitatea popoare
lor.

Doresc să' reafirm solidari
tatea poporului nostru cu cau
za dreaptă a poporului vietna
mez și a celorlalte popoare din 
Indochina. Milităm neabătut 
pentru a se pune capăt războ
iului din Vietnam, 
încetarea intervenției 
ne în Indochina 

fiecărui stat 
zonă, pentru

pentru 
străi- 

și retra
gerea trupelor Statelor Unite 
și ale aliaților lor din această 
zonă, asigurîndu-se astfel 
dreptul popoarelor vietnamez,

cambodgian și laoțian de a-și 
hotărî singure soarta, potrivit 
voinței și aspirațiilor proprii, 
fără nici un amestec din a- 
fară.

România, ca țară europeană, 
acțipnează consecvent pentru 
înfăptuirea securității în Eu
ropa, considerînd că aceasta 
are o importanță fundamenta
lă pentru pace și destindere 
în întreaga lume. Realizarea 
securității europene trebuie să 
conducă, în ultimă instanță, 
la așezarea relațiilor dintre ță
rile continentului pe baza de
plinei egalități în drepturi, la 
intensificarea colaborării reci
proc avantajoase dintre state, 
oferind totodată fiecărui stat 
garanția deplină de a se afla 
la adăpost de orice primejdie 
de agresiune din afară sau de 
amestec în treburile sale inter
ne. In acest sens, este necesar 
să se țină cît mai curînd Con
ferința general-europeană — 
cu participarea tuturor state
lor interesate — conferință 
care ar putea deschide calea 
înfăptuirii securității pe con
tinent, contribuind totodată în 
măsură importantă la îmbu
nătățirea climatului interna
țional.

Răspunderea pentru viitorul 
omenirii impune tuturor po
poarelor să acționeze în modul 
cel mai hotărît pentru a se 
pune capăt cursei înarmărilor. 
Realizarea dezarmării genera
le și în primul rînd a dezar
mării nucleare ar elibera po
poarele de o uriașă povară, ar 
reprezenta o imensă contribu
ție la promovarea păcii și pro
gresului.

Sesiunea jubiliară a O.N.U. 
din acest an — important e- 
veniment internațional — a 
demonstrat încă o dată că de
zideratele de pace, securitate 
și progres ale umanității nu 
se pot realiza decît cu partici
parea largă a tuturor țărilor— 
fie ele mari, mijlocii, sau 
mici —. a evidențiat faptul 
că zecile și zecile de po
poare ale lumii, sînt hotă- 
rîte să exercite un rol ac
tiv în viața internațională, 
pentru ca problemele care 
preocupă astăzi omenirea să 
fie soluționate în interesul tu
turor popoarelor. în acest spi
rit, dorim să ne aducem în 
continuare aportul la spori-' 
rea rolulu; O.N.U., la intensi
ficarea activității acestei or
ganizații în vederea înfăptui
rii păcii și înțelegerii interna
ționale. Eficiența și autorita
tea O.N.U. ar crește, fără în
doială. prin asigurarea uni
versalității sale și, în special, 
prin restabilirea drepturilor 
legitime în această organiza
ție ale Republicii Populare 
Chineze. Este timpul, după 
părerea noastră, să se înțelea
gă că nici o problemă în lume 
nu se poate rezolva ignorînd 
Republica Populară Chineză.

Doresc Să-mi exprim depli
na încredere că întâlnirile 
noastre, discuțiile pe care le 
vom purta în aceste zile cu 
Maiestatea Sa Hassan al II-lea, 
vor contribui la dezvoltarea 
conlucrării între România și 
Maroc in viața internațională, 
în direcția întăririi păcii și 
securității, a extinderii coope
rării constructive între state 
și popoare.

Cu convingerea că această 
vizită va duce la multiplica
rea relațiilor de colaborare ro- 
mâno-marocane, va întări 
prietenia dintre popoarele ce
lor două țări, va contribui la 
cauza generală a păcii și a- 
propierii între popoare, toas
tez

în sănătatea Maiestății Sale 
Hassan al II-lea.

a distinselor personalități 
marocane prezente la acest 
dineu,

pentru prosperitatea și feri
cirea poporului marocan,

pentru prietenia și colabora
rea dintre România și Maroc,

pentru reprezentanții tutu
ror statelor aflate aici.

pentru pace între popoare !

Decorarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu 

cu Marele Colan al 
Ordinului Mohammaddi

Luni seara a avut loc solem
nitatea decorării președintelui 
Nicolae Ceaușescu cu Marele 
Colan al Ordinului Mohamma
ddi, cea mai înaltă distincție 
a statului marocan care se a- 
cordă unor eminente persona
lități pentru contribuția adusă 
la întărirea prieteniei dintre 
popoare.

In cadrul solemnității pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
decernat Maiestății Sale Rege
le Hassan al II-lea Ordinul 
Steaua Republicii Socialiste 
România Clasa I, pentru con
tribuția adusă la dezvoltarea 
relațiilor de prietenie dintre 
Maroc și Republica Socialistă 
România, precum și la promo

Primirea de către președintele 
Consiliului de Stat a șefilor 

de misiuni diplomatice din Maroc
„Kasr el Duiuf“ — palatul 

de reședință al președintelui 
Nicolae Ceaușescu — a reunit 
ieri seară pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Ra
bat care au venit să prezinte 
omagiile lor șefului de stat al 
României.

In marea sală maură, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu, în
soțit de Ion Pățan, Corneliu 
Mănescu și Biijor Almășan, a 
primit pe ambasadorii : R.A.U. 
— Hassan Fahmy Abdelma- 
guid, decanul corpului diplo
matic, Uniunii Sovietice, Etio
piei, Coastei de F’ildeș, Elveți
ei, Iordaniei, Belgiei, Iranului, 
Senegalului, Arabiei Saudite, 
Pakistanului, Libanului. Aus
triei, Greciei, Cehoslovaciei, 
Algeriei, Marii Britanii, Iugo
slaviei, Irakului, Guineei, O- 
landei, Franței, Mauritaniei, 
S.U.A.. Peru, R. F. a Germa
niei, Spaniei, Ghanei, Kuwei
tului. Tunisiei, pe însărcinații 
cu afaceri ai R. P. Chineze, 
Libiei, Malaeziei, Nigeriei, Cu
bei, Italiei, Bulgariei, Belgiei, 
Indiei, Ungariei, Norvegiei, 
Turciei, Danemarcei, Republi

Depunerea unei 
coroane la mormîntul 

lui Mohammed al V-lea
Ora 17,00. Președintele Con

siliului de Stat și persoanele 
oficiale care îl însoțesc pără
sesc palatul oaspeților, îndrep- 
tându-se spre Mausoleul Mou- 
lay Hassan, unde se află mor
mîntul lui Mohammed al V- 
lea. în „Tuarga" — piața pa
latului — o mare mulțime de 
oameni salută cordial șosirea 
șefului de stat român.

Pe placa funerară de mar
mură albă care acoperă mor
mîntul marelui dispărut se 
depune o coroană de garoafe 
roșii, purtând panglica tricolo
ră. Șeful statului român, cele
lalte persoane oficiale păs
trează un moment de reculege
re, cinstind memoria lui 
Mohammed al V-lea, eminent 
om de stat, care și-a închinat 
întreaga viață luptei pentru 

TELEGRAME
în drum spre Rabat, cu prilejul survolării teritoriilor ță

rilor respective, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a adresat telegrame 
tovarășului Iosip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia ; președin
telui Republicii Italiene, Giuseppe Saragat; președintelui 
Republicii Algeriene Democratice și Populare, Houari Boume- 
diene.

varea cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

La solemnitate au participat 
Alteța Sa Regală prințul Mou- 
lay Abdallah, Driss Slaoui, 
directorul general al Cabine
tului regal, dr. Ahmed Laraki, 
primul ministru marocan, și 
Youssef Bel Abbes Taarji, mi
nistrul afacerilor externe.

Din partea română au parti
cipat Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almă- 
șan, ministrul industriei minie
re și geologiei, Vasile Mircea, 
ambasadlorul extraordinar și 
plenipotențiar al României în 
Maroc.

cii Democratice Congo, Polo
niei, Argentinei, Japoniei, pre
cum și pe reprezentantul pro
gramului Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare.

O dată încheiată ceremo
nia prezentării, președintele 
Nicolae Ceaușescu a oferit un 
ceai în onoarea oaspeților, în 
cursul căruia s-a întreținut 
cordial cu numeroși șefi de 
misiuni diplomatice, printre 
care cei ai Franței. Uniunii 
Sovietice, Republicii Arabe 
Unite, Republicii Populare 
Chineze, S.U.A., Iranului, 
Austriei, Cehoslovaciei. In 
convorbirile purtate cu șeful 
statului român, șefii misiunilor 
diplomatice și-au exprimat 
prețuirea față de politica 
de colaborare și cooperare, de 
înțelegere și pace între po
poare pe care o promovează 
România în relațiile interna
ționale, au subliniat rolul im
portant pe care îl au contactele 
personale între șefi de state, 
vizitele reciproce menite să 
lărgească sfera colaborării re
ciproc avantajoase între țări 
și popoare din întreaga lume.

cucerirea independenței și su
veranității naționale a Marocu
lui, pentru progresul și prospe
ritatea poporului marocan.

La plecare, președintele 
Nicolae Ceaușescu semnează 
în Cartea de aur.

La această solemnitate au 
participat: Hadj Ahmed Bala- 
frej, ministru, reprezentant 
personal al Majestății Sale re
gelui, Youssef Bel Abbes Ta
arji, ministrul afacerilor exter
ne, Ahmed Bargach, ministru 
al cultelor și al afacerilor isla
mice, Mustakha Farres, secre
tar de stat al planului. Driss 
Bennouna, șeful protocolului 
regal și al cancelariei, Hassan 
Karrat, ambasadorul Marocu
lui în România, și alte perso
nalități oficiale marocane.

(Urmare din pag. I)

In continuarea ceremoniei 
sînt intonate imnurile națio
nale ale celor două țări.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și regele Hassan al 
II-lea trec apoi în revistă gar
da militară, echipată în ținu
tă de paradă, care prezintă 
onorul.

Rînd pe rînd, prezintă șe
fului statului nostru omagiile 
lor premierul Ahmed Laraki, 
președintele Parlamentului, 
Abdelhadîi Boutaleb, membri 
ai guvernului.

în încheierea ceremoniei, 
Nicolae Ceaușescu și Hassan 
al II-lea se retrag în salonul 
de onoare, unde cei doi șefi 
de stat se întrețin cordial.

La ieșirea lor în piața din 
fața aeroportului, președintele 
Consiliului de Stat și regele 
Marocului sînt aclamați de o 
mare mulțime de oameni.

în această zi, capitala Ma
rocului a întîmpinat cu căl
dura prieteniei pe șeful sta
tului nostru, președintele 
Nicolae Ceaușescu, populația 
capitalei marocane rezervîn- 
du-i „cea mai aleasă întâmpi
nare acestui mare oaspete", 
după cum sublinia în ajunul 
sosirii presa, făcîndu-se ecoul 
sentimentelor ce a animat o- 
pinia publică cu multe zile 
înaintea evenimentului sosirii 
„ilustrului fiu al poporului 
român". „Moment de cea mai 
mare importanță în afirmarea 

și dezvoltarea relațiilor româ- 
no-marocane“ — înaltă apre
ciere.

încă din primele ore ale di
mineții, animația orașului 
s-a concentrat treptat de-a 
lungul arterelor pe care le va 
parcurge oaspetele român, de 
la aeroport și pînă la reșe
dința sa.

Primire deosebit de căl
duroasă.

„Yahya el Rais“ — „Trăias- 
scă președintele" ! salută pe 
șeful statului român ca
re, însoțit de suveranul maro
can, se îndreaptă spre Rabat, 
într-o mașină deschisă, escor
tată de motocicliști. De-a lun
gul șoselei se aștern covoa
re viu colorate, din loc în 
loc se desprind din mulțime 
șiruri de dansatori. Grupuri 
folclorice interpretează cîntece 
populare cu care, după obiceiu
rile locului, sînt întâmpi
nați oaspeții dragi. Cava
leri tradiționali, faimoșii 
„khiafa", îmbrăcați în burnu- 
suri albe, salută pe înaltul oas
pete român, trăgînd cu flintele 
în aer. Mulțimea scandează în 
limba arabă : „Ahlan na sah- 
lan bilrais al roumaini" — „fiți 
bine venit, președinte ai Româ
niei". Pretutindeni se văd por
tretele președintelui Ceaușescu 
și al regelui Hassan al II-lea. 
Cetățeni flutură stegulețe ro
mânești. Pe largi banderole de 
pînză albastră înălțate deasu
pra șoselei se pot citi, în lim
ba română : „Vizita Excelenței 

dv. în Maroc reprezintă un 
simbol al prieteniei între po
poarele noastre", „Cooperarea 
internațională este garanția 
păcii, progresului și prosperi
tății popoarelor", „România și 
Marocul sînt unite printr-o 
trainică prietenie în lupta 
contra colonialismului".

Aceleași manifestări de sim
patie conduc pe înaltul oas
pete pînă la intrarea în o- 
raș, unde, cortegiul oficial 
pătrunde în capitală de-a 
lungul Bulevardului Hassan al 
II-lea — hotarul ce desparte 
orașul vechi de cel nou; 
în fața vechilor ziduri cre
nelate, cu metereze și tur
nuri, ale Medinei — mi
lenara citadelă fortifica
tă a Rabatului — se înalță 
clădirile moderne într-o ima
gine sugestivă pentru trans
formările înnoitoare prin care 
trece Marocul de astăzi.

In piața „Hossein I“, cei 
doi șefi de state coboară din 
mașina deschisă. îi întâmpină 
membrii Consiliului municipal, 
îmbrăcați în „djellabile" al
be. Ei oferă președintelui 
Nicolae Ceaușescu, după 
datina pămîntului arab, lap
te și curmale. Șeful statu
lui român răspunde cu căldu
ră aclamațiilor mulțimii, trece 
printr-un adevărat culoar viu 
parcurgînd pe jos, în această 
atmosferă de entuziasm, piața 
care se deschide spre Bulevar
dul Hassan al II-lea.

Cortegiul oficial străbate 

apoi Bulevardul Mohammed 
al V-lea, unde se află impună
toarea clădire a Parlamentu
lui, și trece pe sub celebra 
Poartă Bab Rouah îndreptin- 
du-se spre Kasr el Duiuf, pa
lat al oaspeților de vază con
struit în stilul fastuos al arhi
tecturii marocane, înconjurat 
de grădini. Pe o largă alee, 
umbrită de palmieri, garda 
Maiestății Sale, prezintă ono
rul cu arme de epocă.

La palatul oaspeților, M. S. 
regele Hassan al II-lea reco
mandă președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe membrii Comi
tetului de onoare. Apoi, șeful 
statului marocan, își ia rămas 
bun de la președintele român.

Onorurile cele mai înalte cu 
care a fost întîmpinat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
fiecare moment al acestei 
veritabile sărbători populare 
cu care a post primit pre
tutindeni șeful statului ro
mân, sînt ilustrate grăitor 
prin ceea ce declara, în a- 
junul sosirii, Abdeslam Ben 
Aii, guvernatorul regiunii ca
pitalei marocane, făcîndu-se 
interpretul sentimentelor lo
cuitorilor Rabatului : „Ne-am 
pregătit să facem cea mai a- 
leasă primire ilustrului fiu al 
unui popor prieten, izvorită 
din căldura prieteniei și sti
mei, să-l întâmpinăm cu toate 
onorurile cuvenite acestei per
sonalități eminente". Aprecie
rea de care se bucură Româ
nia, politica sa, în această 

parte a lumii, este rele
vată de ziarul „La De- 
peche": „Raporturile dintre 
România și lumea popoarelor 
africane au o tradiție veche. 
Poporul român s-a aflat în
totdeauna alături de popoare
le arabe și africane în lupta 
acestora împotriva jugului 
străin".

Aceleași ecouri le-am reîn
tâlnit în discuțiile avute cu 
personalități marcante ale vie
ții politice marocane. Salu
tând sosirea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ministrul 
afacerilor externe, Youssef 
Bel Abbes Taarji, relevă că 
întîlnirea dintre cei doi șefi 
de state, convorbirile care vor 
avea loc la Rabat, în cursul 
cărora vor fi abordate atît as
pecte ale raporturilor bilatera
le cît și probleme ale actuali
tății internaționale, vor con
stitui un moment de deosebi
tă importanță pentru bunele 
relații existente între Maroo 
și România. între țările noas
tre, arată șeful diplomației 
marocane, nu există probleme 
în suspensie. Perspectivele a- 
cestor legături sînt deosebite 
și își vor găsi, fără îndoială, 
o deplină confirmare în urma 
vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe care Marocul a 
așteptat-o cu o deosebită plă
cere.

„Convorbirile dintre cei doi 
șefi de stat, vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu vor 
oferi, fără îndoială, cadrul cel 

mai propice lărgirii, diversifi
cării și consolidării legături
lor și cooperării prietenești 
dintre România și Maroc", de
clară Mohamed Jaidi, minis
trul de stat al comerțului și 
industriei. „Fără îndioială că un 
aspect important al promovă
rii acestor raporturi priete
nești îl,va constitui promo
varea pe mai departe a rela
țiilor economice, domeniu în 
care există numeroase posibi; 
lități a căror fructificare re- 
zidă din dorința și interesul 
ambelor țări".

Secretarul general al Oficiu
lui însărcinat cu probleme in
dustriale din Ministerul Indus
triei și Comerțului, M. Benha- 
youn, sublinia la rîndul său s 
întîlnirea dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și Maies
tatea sa Hassan al II-lea va 
prilejui, fără îndoială, posibili
tatea examinării fructuoase a 
modalităților de lărgire și 
consolidare a cooperării eco
nomice dintre România și Ma
roc. Diferite delegații maroca
ne, printre care și cea de par
lamentari și industriași, în 
fruntea căreia am avut onoa
rea să mă aflu, s-au reîntors 
extrem de impresionate de 
dezvoltarea multilaterală a ță
rii dv., care poate constitui 
un exemplu pentru multe sta
te. Am putut cunoaște o 
Românie aflată în plin efort 
creator, încununată de strălu
cite succese atât tn domeniul 

economic, cit și pe plan cul
tural și social.

Haloui Hassan, membru al 
Consiliului național al Parti
dului „Istiqlal", declară : vizi
ta președintelui României 
prietene va deschide o nouă 
etapă în relațiile dintre cele 
două țări. Salutăm totodată 
cu multă bucurie această vi
zită, cu atît mai mult cu 
cît excelența sa Nicolae 
Ceaușescu este președintele u- 
nei țări față de care nutrim 
sentimente de admirație pen
tru hotărîrea cu care militea
ză în sprijinul instaurării în 
relațiile dintre state a unor 
principii de înaltă ținută po
litică. Aceasta a adus pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu 
și României un prestigiu bine
meritat. România este, în a- 
celași timp, o țară care luptă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului și Partidul „Istiqlal" 
nu poate decît să salute a- 
ceastă poziție justă.

„Văd în această vizită a 
președintelui Consiliului de 
Stat al României, dl. Nicolae 
Ceaușescu, un eveniment deo
sebit de important pentru țara 
noastră, declară Mehdi Ben
nouna — președinte — direc
tor general al agenției „Ma
ghreb Arab Presse". directo
rul influentului cotidian ma
rocan „La Depeche". Este vor
ba de o vizită cu o semnifica
ție aparte, România fiind o 
țară socialistă, care a dat lu* 

mii exemple edificatoare din 
multe puncte de vedere : re
construcție, industrializare, 
dezvoltare economică dinami
că. Conducând țara pe un 
drum care i-a atras respectul 
și stima compatrioților săi, 
cît și pe plan internațional, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a afirmat ca o eminentă 
personalitate. îmi exprim con
vingerea că putem lărgi fruc
tuos relațiile politice, coope
rarea economică și culturală 
cu o țară ca România, rapor
turile bune dintre statele și 
popoarele noastre constituind 
premise excelente".

Vizita pe care șeful statului 
nostru o întreprinde zilele a- 
cestea în Maroc confirmă o 
dată în plus faptul că Româ
nia și-a cîștigat înaltul res
pect al opiniei publice inter
naționale. iar aceasta datori
tă politicii sale active de coo
perare cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduirea lor 
socială, demonstrînd practic 
posibilitatea construirii unei 
lumi în care să biruie pacea, 
colaborarea între popoare. 
Țară socialistă, România con
tribuie constructiv la îmbună
tățirea relațiilor dintre sta
te, a climatului interna
țional, președintele Nicolae 
Ceaușescu, activitatea sa in
tensă pe plan mondial simbo- 
lizînd această poziție extrem 
de apreciată în lumea întrea
gă. Apreciată fierbinte în a- 
ceste zîle de poporul -marocan.
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Semnarea Tratatului 
polono -vest-german

TOVARĂȘUL 
ION ILIESCU

VARȘOVIA 7. — Cores
pondentul' I. Dumitrașcu, 
transmite : In Sala coloanelor 
a Consiliului de Miniștri din 
Varșovia a avut loc luni la 
prînz solemnitatea semnării 
Tratatului cu privire la baze
le normalizării relațiilor re
ciproce dintre Republica 
Populară Polonă și Republica 
Federală a Germaniei. Docu
mentul a fost semnat din par
tea Poloniei de Jozef Cyran
kiewicz, președintele Consi
liului de Miniștri, și de minis
trul afacerilor externe, Ștefan 
Jedrychowski, iar din partea 
R.F. a Germaniei de cancela
rul Willy Brandt, și ministrul 
afacerilor externe, Walter 
Scheel.

La semnare a fost prezent 
Wladyslaw Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Au fost de față membrii ce
lor două delegații, persoane o- 
ficiale poloneze.

Premierul Cyrankiewicz a 
oferit un prinz în cinstea 
cancelarului Brandt. Cu acest 
prilej au fost rostite toasturi.

In aceeași zi, cancelarul 
Willy Brandt a depus coroa
ne de flori la Monumentul e- 
roului necunoscut și la Monu
mentul ridicat pe locul fostu
lui ghetou în memoria victi
melor căzute aici în timpul o- 
cupației hitleriste.

Cancelarul R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a avut luni după- 
amiază o întrevedere cu Wladys
law Gomulka, prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. La întrevedere 
a participat Jozef Cyrankiewicz, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone;

După cum transmite agen
ția P.A.P., au fost discutate o 
serie de probleme referitoare 
la relațiile dintre Polonia și 
R.F.G., care decurg din sem
narea acordului polono-vest- 
german. De asemenea, s-a fă
cut un schimb de păreri în 
chestiuni legate de întărirea 
păcii și securități; în Europa. 
Convorbirea, precizează agen
ția menționată, s-a desfășurat 
într-o atmosferă sinceră, de 
lucru.

în aceeași zi, la Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Polo
ne, a avut loc o întîlnire între 
miniștrii de externe ai celor două 
țări — Ștefan Jedrychowski și 
Walter Scheel.

La dejunul oferit de partea 
poloneză cu prilejul semnării 
Tratatului polono—vest-german 
cu privire la bazele normalizării 
relațiilor reciproce, primul mi
nistru al Poloniei, Jozef Cyran
kiewicz, și cancelarul R.F.G., 
Willy Brandt au rostit toasturi.

In cuvintul său, premierul po
lonez a subliniat că a fost sem
nat un tratat de însemnătate 
fundamentală pentru relațiile 
dintre R. P. Polonă și R. F. 
a Germaniei. Acest tratat, a 
spus vorbitorul, este rezultatul 
unei activități îndelungate și 
perseverente, in decursul căreia 
bunăvoința ambelor părți a tre
buit să soluționeze probleme di
ficile, care au fost o consecință 
a trecutului. Noi ne-am călăuzit 
de dorința de a curma, în sfir- 
șit, pe cit ne este în puteri, 
scopul tragic al războaielor, ca
lamităților și nedreptăților, care 
au caracterizat pînă in prezent 
istoria relațiilor polono-germane 
și să facem să dispară prăpastia 
intre popoarele polonez și ger
man, prăpastie creată cu mîinile 
barbarilor cotropitori și ocupanți 
hitleriști in anii celui de-al doi
lea război mondial.

După ce a subliniat că drumul 
spre lichidarea acestei prăpăstii 
a fost trasat prin încheierea, in 
urmă cu 20 de ani, a Tratatu
lui de la Zgorzeleck dintre Po
lonia populară și R. D. Ger
mană și prin demarcarea fron
tierei de stat între Polonia și 
Germania, vorbitorul a arătat 
că numai pe această bază — a 
recunoașterii caracterului ire
versibil și inviolabil al frontierei 
de vest poloneze existente pe li

nia Odra—Nysa—Lujickaia a de
venit, de asemenea, posibilă și 
semnarea prezentului tratat, 
care deschide calea normaliză
rii relațiilor între Polonia și 
cel de-al doilea stat german 
ivit pe ruinele celui de-al trei- 
rea Reich — R.F. a Germaniei.

Sîntem încredințați, a spus 
premierul polonez — că semna
rea prezentului tratat creează 
baze reale și trainice pentru 
procesul normalizării relațiilor 
între statele noastre, care tre
buie să cuprindă diferitele do
menii ale vieții, înviorînd în 
primul rind colaborarea econo
mică. tehnico-științifică șl cul
turală, să servească intereselor 
just înțelese ale ambelor părți. 
Noi considerăm de comun acord 
că, imediat după intrarea în 
vigoare a tratatului, trebuie 
stabilite relații diplomatice în
tre R. P. Polonă și R. F. a Ger
maniei. Dorim ca intrarea în vi
goare a tratatului nostru, ca și 
a tratatului încheiat la Moscova, 
care a deschis calea unui larg 
proces de normalizare, să aibă 
loc fără dificultăți șt obstacole 
și credem că același lucru îl 
dorește și guvernul dv., a spus 
Jozef Cyrankiewicz.

In încheiere, Jozef Cyrankie
wicz a spus : „Acordăm o inal- 
tă apreciere și înțelegem deplin 
însemnătatea faptului că. în nu
mele guvernului R. F. a Ger
maniei, sub acest tratat se află 
semnătura omului care, chiar 
din primul moment al venirii 
la putere a fascismului, a fost 
conștient de nenorocirile fără 
număr pe care acesta le poate 
aduce poporului german, popoa
relor Europei, cauzei păcii in 
întreaga lume. Acordăm o înal
tă prețuire mărturiei de bună
voință și eforturilor acelor forțe 
politice care au pregătit actuala 
linie promovată de guvernul 
federal și pe care o aplică in 
prezent. Dăm o înaltă apreciere 
în legătură cu aceasta rolului 
dv. personal, domnule cancelar, 
și al domnului ministru al afa
cerilor externe, WTalter Scheel".

La rindul său. cancelarul fe
deral Willy Brandt a spus : Sint 
convins că. semnind tratatul, am 
făcut un pas just‘ și oportun. 
Consider că noi. toți care ne-am 
adunat aici astăzi, ne dăm sea
ma că ziua de 7 decembrie 1970 
este o zi deosebită pentru am
bele noastre popoare. Semnind 
tratatul, noi am incheiat etapa 
care a trecut și am marcat 
deschiderea unei noi etape. Ne 
aflăm in pragul unor noi rela
ții. Tratatul pe care l-am sem
nat tratează in mod temeinic 
bazele normalizării relațiilor re
ciproce.

Politica guvernului meu, a 
spus el, este îndreptată spre o 
destindere reală a încordării in 
Europa si, in primul rind. in 
centrul Europei. Tratatul de la 
Moscova a fost un jalon pe a- 
ceastă cale. Tratatul semnat as
tăzi la Varșovia reprezintă, de 
asemenea, un pas hotăritor in 
această direcție. La fel va fi și 
tratatul următor — cu Ceho
slovacia. Din acest proces face 
parte și reglementarea relațiilor 
prin tratat dintre Republica Fe
derală a Germaniei și Republi
ca Democrată Germană.

Dar toate acestea ar fi incom
plete dacă nu va exista un 
acord privind îmbunătățirea si
tuației în Berlin și în jurul Ber
linului, întrucit — despre aceas
ta aș putea să spun multe din 
propria experiență — apar în 
permanență incordări în legă
tură cu Berlinul, a menționat 
cancelarul federal. Aceasta nu 
va atrage după sine tergiversa
rea, dacă, după activitatea și 
eforturile depuse pentru aces
te tratate, vom aborda cu o și 
mai mare energie problemele 
securității europene, reducerea 
poverii înarmărilor, reducerea 
echilibrată a forțelor armate, 
colaborarea economică.

El a arătat în încheiere că, 
fără a diminua problemele ce 
decurg din deosebirea sistemelor 
sociale și a principiilor politice 
dintre cele două țări, acestea 
pot obține multe în comun dacă, 
in primul rînd, vor aplica acest 
tratat în spiritul său, și îi vor 
da viață. In al doilea rînd, dacă 
îl vor pune în slujba cauzei 
securității și colaborării în Eu
ropa.

A FOST PRIMIT 
DE PRIMUL 
MINISTRU 

ĂL R.A.U.
CAIRO 7. — Coresponden

tul Agerpres, Constantin O- 
prică, transmite : în cadrul 
vizitei pe care o întreprinde 
in Republica Arabă Unită, 
Ion Iliescu, prim-secretar al 
Comitetului Central al Uniu
nii Tineretului Comunist 
din România, ministru pen
tru problemele tineretului, a 
fost primit de Mahmud Faw- 
zi, primul ministru egiptean, 
cu care a avut un schimb 
de vederi asupra unor pro
bleme de interes reciproc și 
asupra situației internaționa
le. A fost exprimată cu acest 
prilej, dorința reciprocă de 
dezvoltare a relațiilor dintre 
România și R.A.U.

La intrevedere a asistat 
Titus Sinu, ambasadorul Ro
mâniei la Cairo.

Delegația română, condu
să de Ion Iliescu a vizitat 
apoi complexul sportiv de la 
Heliopolis, precum și Clubul 
tineretului din cartierul ce 
poartă numele lui Gamal 
Abdel Nasser, unde a avut 
loc o discuție amicală asu
pra unor probleme care in
teresează tineretul din cele 
două țări. Cu această ocazie, 
organizațiile de tineret egip
tene și-au manifestat dorin
ța de a se proceda la schim
buri de delegații și de pu
blicații intre tinerii din cele 
două țări.

Ambasadorul Titus Sinu a 
oferit un dineu in onoarea 
lui Ion Iliescu și a delega
ției române, la care au par
ticipat Mobamed Abulez, mi
nistrul tineretului, Ahmed 
Natidey, secretarul de stat 
pentru problemele tineretu
lui. Mufid Shehab, președin
tele Uniunii Socialiste Ara
be a Tineretului, precum și 
membri ai corpului diploma
tic.

Presa egipteană publică 
ample informații in legătură 
cu vizita delegației române 
in R.A.U., subliniind. îndeo
sebi. interesul manifestat in 
cursul discuțiilor pentru în
tărirea legăturilor de priete
nie dintre tineretul celor 
două țări.

Ambasadorul Elveției 
in Brazilia a fost răpit
Ambasadorul Elveției în Brazilia, Giovanni Enrico Bucher, 

a fost răpit luni dimineața de un grup de necunoscuți înar
mați, a anunțat un purtător de cuvint al ambasadei elve
țiene de Ia Rio de Janeiro.

Atentatorii au organizat o am
buscadă blocind automobilul di
plomatului elvefian care se în
drepta spre sediul ambasadei.

In cursul schimbului de focuri, 
agentul poliției braziliene însăr
cinat cu paza diplomatului a fost 
grac rănit. Autorii răpirii au lă
sat la locul atacului manifeste 
ale unei organizații ilegale din 
Brazilia — „Alianca Libertador 
NacionaT — care ar fi responsa
bilă de această acțiune.

Primele cercetări ale poliției nu 
au dat rezultate. Răpitorii nu au 
oferit pînă în prezent nici un fel 
de indicii în legătură cu obiecti
vele acestei acțiuni.

Bucher este al patrulea diplo
mat străin răpit in Brazilia. Pri
ma victimă a fost ambasadorul 
S.U.A., Charles Burke Elbrick, 
în septembrie 1969, pus în liber

tate mai tîrziu după eliberarea a 
15 deținuți politici. Au urmat con
sulul japonez de la Sao Paulo, 
Nobuo Okuchi (în martie a.c.), 
eliberat contra a cinci deținuți, 
și ambasadorul vest-german Eh- 
renfried von Holleben (în iunie 
a.c.), eliberat în schimbul a 40 
de deținuți politici.

♦Președintele statului Chile, 
Salvador Allende, a anunțat 
duminică numirea noului am
basador al țării in Franța în 
persoana cunoscutului poet 
chilian Pablo Neruda, laureat 
al premiului Nobel. Neruda, a 
cărui numire urmează să fie a- 
probată de Senatul chilian, a 
deținut postul de consul la Pa
ris, precum și alte funcții di
plomatice in alte țări.

Puternice proteste 
împotriva înscenării

judiciare de
• Un număr de 14 organiza

ții obștești din Danemarca au a- 
dresat guvernului danez cere
rea de a protesta oficial împo
triva represiunilor autorităților 
spaniole și de a solicita amnis
tierea celor 16 militanți basci, 
traduși în fața tribunalului mili
tar din Burgos.

In același timp, în diferite 
cartiere din Copenhaga se des
fășoară acțiunea de stringere de 
semnături pe o petiție de pro
test împotriva represiunilor au
torităților spaniole.

• In ciuda măsurilor de pre
cauție luate în ultimul timp de 
autoritățile polițienești spaniole, 
in dupâ-amiaza zilei de dumi
nică, în plin centrul Madridu
lui, pe Caile Fuencarral, sute 
de persoane au manifestat îm
potriva procesului intentat la 
Burgos militanților basci.

• După cum relatează din 
Madrid corespondentul agenției 
France Presse. deținuți politici din

CANADA. — Automobilul ce transporta pe diplomatul britanic 
James Cross, spre locul de schimb cu membrii organizației 

separatiste care l-au răpit

Conferința europeană
a tineretului

Duminică s-au încheiat la 
Munchen lucrările Conferin
ței europene a tineretului, la 
care au participat reprezen
tanți ai unor organizații de 
tineret de diferite orientări 
și concepții. Din 26 de state 
europene, la care au fost 
reprezentate de asemenea. 
17 organizații internaționale 
de tineret care iși desfășoară 
activitatea in Europa.

Vineri după-amiază și sim- 
lucrările 

desfășurat 
cele cinci 
la care au

(II)

la Burgos
12 închisori spaniole au declarat 
greva foamei în semn de protest 
împotriva procesului intentat ce
lor 16 militanți basci de autori
tățile franchiste.

La această acțiune participă 
peste 200 de deținuți politici în 
rindul cărora se află numeroși 
basci. Ei au hotărit să continue 
greva foamei pînă la încheierea 
procesului de la Burgos.

• In fața consulatului Spaniei 
din Munchen a avut loc o de
monstrație în cadrul căreia sute 
de participanți, reprezentanți ai 
diferitelor organizații, au scandat 
lozinci de protest împotriva re
presiunilor judiciare din Spania.

în sprijinul unor acțiuni ener
gice pentru amnistierea celor 16 
militanți basci, judecați în pre
zent de un tribunal militar din 
Burgos, s-a pronunțat și K. H. 
Schreder, secretar al Prezidiului 
Partidului Comunist German. El 
a subliniat necesitatea organiză
rii unor acțiuni în sprijinul mun
citorilor și studenților spanioli 
care se pronunță împotriva în
scenărilor judiciare din Spania.

Procesul de la Burgos, in
tentat unor patrioți basci, pre
cum și măsurile întreprinse 
în întreaga Spanie împotriva 
elementelor democratice, au 
provocat în întreaga Italie o 
largă mișcare de protest și, 
totodată, de solidaritate cu 
victimele represiunii, cerîn- 
du-se salvarea vieți; militan
ților basci. Reprezentanți ai 
tuturor forțelor politice an
tifasciste și democratice, ai 
sindicatelor, tineretului și in
telectualilor au condamnat cu 
fermitate represiunea din Spa
nia, exprimîndu-și solidarita
tea cu cei 16 patrioți basci.

Procesul împotriva celor 16 
patrioți basci, care se desfă
șoară la Consiliul de război din 
Burgos, a fost suspendat luni 
în urma îmbolnăvirii unuia din
tre membrii completului de ju
decată, căpitanul Antonio Tron- 
coso de Castro. Prezența aces
tuia la proces este apreciată de 
tribunal ca absolut necesară, da
torită cunoștințelor sale apro
fundate asupra codului justi
ției militare. La Burgos s-a a- 
nunțat că următoarea ședință 
a procesului — care se desfășoa
ră cu două audiențe zilnice, in
clusiv duminică — va avea loc, 
probabil, marți dimineața.

bată dimineața, 
Conferinței s-au 
în continuare în 
comisii de lucru, 
luat cuvintul un mare număr 
de participanți. Dublul sta
tut de participant și cores
pondent de presă al autoru
lui acestor rinduri face posi
bilă numai o apreciere indi
rectă a pozițiilor exprimate 
în patru dintre comisiile de 
lucru. Din relatările colegilor 
de breaslă acreditați aici cit 
și aie unor participanți se de
gajă insă impresia că repre
zentanții tineretului euro
pean veniți la Munchen au 
abordat in general cu pasiu
ne, seriozitate și competen
ță problemele aflate in dez
batere, dovedind angajarea 
lor pentru imbunătățirea și 
insănătoșirea situației pe 
continent.

După ce vineri dimineața, a 
fost prezentat punctul de ve
dere al U.T.C., in comisiile a 
treia și a cincea, au fost su
puse discuției și intervenții
le delegației române in co
misia I, care a dezbătut 
situația și ideile tineretului 
din Europa in perioada ac
tuală și in comisia a doua, 
in legătură cu sarcinile și 
principiile colaborării organi
zațiilor de tineret în vederea 
unei evoluții pașnice pe con
tinentul european.

Tovarășul Fred Mahler, 
director adjunct al Centrului 
de cercetări pentru proble
mele tineretului, s-a oprit 
îndelung asupra problemelor 
noi cu care este confruntată 
pe plan mondial tînăra gene
rație, în urma unor fenome
ne economice, sociale și psi
hologice, create de dezvolta
rea impetuoasă a științei și 
tehnicii, de creșterea dura
tei și a complexității proce
sului de învățămînt care 
presupune o prelungire a a- 
dolescenței in condițiile ma
turizării mai rapide a tine
rilor. de problemele integră
rii tineretului in viața econo
mică, socială și politică a sta
telor și a prezentat pe larg 
posibilitățile optime de care 
dispune in noua societate ti
neretul din România pentru 
a participa din plin la acti
vitatea întregului popor.

O activitate amplă in co
misia a doua de lucru, a des
fășurat-o reprezentantul ro
mân Silviu Oană. în calitate 
de președinte al comisiei, el 
nu a avut numai sarcina de 
a conduce lucrările, ci și de 
a prezenta raportul introduc
tiv. în plus, președinții au 
fost mandatați de plenară să 
colaboreze cu raportorii la 
întocmirea rapoartelor fina
le.

Vineri după amiază, de 
data aceasta in calitate de 
simplu membru al comisiei, 
el a prezentat poziția dele
gației U.T.C. cu privire la 
problemele aflate in discuții. 
Reprezentantul român a 
subliniat necesitatea ca ti
neretul să desfășoare acțiuni 
energice pentru a determina 
măsuri care să elibereze po-
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Bazil Stefan

poarele de amenințarea răz
boiului, de povara cursei 
înarmărilor, de elementele 
care împiedică stabilirea ți
nui climat de încredere 
colaborare, de pace și 
ritate in Europa.

în scopul destinderii, 
activitatea intensă din 
misii, vineri seara, a 
prezentat un interesant 
tacol „Multi media" la 
și-au adus contribuția 
chestra „V__ J z", -
de teatru amator experimen
tal, un ansamblu coral și nn 
grup de studenți de la Insti
tutul de bele-arte din oraș, 
prezentînd simultan, în mai 
multe spații ale Sălii Con
greselor numere proprii. 
Simbătă după amiază, cind 
majoritatea comisiilor iși in- 
cheiaseră, prin ascultarea ra
poartelor activitatea, parti- 
cipanții au vizitat, la alegere, 
șantierul viitoarei olimpiade 
de vară sau Muzeul german, 
despre care se spune, și cred 
că pe bună dreptate, că este 
cel mai mare muzeu tehnic 
din lume. Seara, Hans-Jo- 
chen-Vogel, apreciatul și 
popularul primar al metro
polei bavareze a oferit o 
recepție in cinstea partici- 
panților la conferința euro
peană a tineretului, întreți- 
nindu-se cordial cu unii de
legați prezentînd și dezvă- 
luindu-ne nouă, românilor, 
intenția sa de a vizita Bucu- 
reștiul in vara următoare.

Și secu-
după 

co- 
fost 

spec- 
care 

__ ______ or-
,Free jazz", o echipă

u

p e siciu|r
Convocarea Congresu* 
lui P.C.U.S.

• LA MOSCOVA a avut loc 
Plenara C.C. al P.C.U.S., care 
a dezbătut și a aprobat, in linii 
generale, proiectele planului de 
stat al economiei naționale și 
bugetului de stat al U.R.S.S. pe 
anul 1971. anunță agenția TASS.

Plenara a indicat Consiliului 
de Miniștri să supună aceste 
proiecte spre dezbatere Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., ale 
cărui lucruri încep, Ia Moscova, 
la 8 .ddțembrie.

Plenara a hotărit convocarea 
Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. pentru data de 30 mar
tie J971.

in încheierea lucrărilor ple
narei, a luat cuvintul secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Leo-. 
nid Brejnev.

fost de față Alexandru Lăză- 
reanu, ambasadorul României 
la Bruxelles.

• LUNI a avut loc la Praga 
deschiderea convorbirilor ofi
ciale privind acordul comer
cial de lungă durată pe pe
rioada 1971—1975 dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Socialistă Ceho
slovacă. Delegațiile celor 
două țări au fost conduse de 
miniștrii comerțului exterior, 
Cornel Burtică, și Andrcj 
Barcak. Au fost discutate, de 
asemenea, probleme referi
toare la intensificarea schim
burilor comerciale dintre cele 
iouă țări pe anul 1971. Con
vorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă sinceră, tovă
rășească.

• LUNI a sosit la Bruxelles, 
într-o vizită oficială, ministrul 
comerțului exterior al Româ
niei. Cornel Burtică. La sosire, 
ministrul român a fost salutat 
de Hendric Fayat, ministrul co
merțului exterior al Belgiei, și 
de înalți funcționari din Minis
terul Afacerilor Externe și Mi
nisterul Comerțului Exterior. Au

Inundațiile din Costa 
Rica
• PLOILE torențiale căzute 

în ultimele zile. au provocat 
mari inundații pe litoralul 
atlantic al statului Costa Rica. 
Nivelul apelor unor rîuri a 
crescut cu trei metri peste cel 
normal. Sute' de familii au ră

mas fără adăpost și mii de hec
tare de plantații de bananieri 
au fost distruse.

Dezmințire la Cairo
• UN PURTĂTOR de cuvint 

al armatei R.A.U., relatează a- 
genția M.E.N., a dezmințit afir
mațiile unor surse militare is- 
raeliene, potrivit cărora un grup 
de militari egipteni au traversat 
Canalul de Suez in misiune de 
recunoaștere și că în cursul 
ciocnirii angajate cu forțele is- 
raeliene un militar egiptean a 
fost ucis. Purtătorul de cuvint 
a subliniat că, prin difuzarea 
unor asemenea știri, Israelul ar 
urmări să se dezangajeze de 
responsabilitatea uciderii unei 
persoane civile în regiunea Si
nai.

In legătură cu aceasta, se a- 
nunță că observatori ai O.N.U. 
IU.N.T.S.O.) urmează să Se de
plaseze Ia locul unde s-ar fi 
produs incidentul respectiv ; de 
asemenea, că generalul Ensio 
Siilvasvuo, șeful grupului de 
observatori ai O.N.U. din Orien
tul Apropiat, a plecat din Israel 
spre Cairo, pentru a vizita 
posturile de observație ale 
U.N.T.S.O. amplasate pe malul 
occidental al Canalului de Suez.

• DIALLO TELLI, secretarul 
general al Organizației Unității 
Africane, sosit la Lagos pen
tru a participa, începînd de 
miercuri, la lucrările Consiliu
lui Ministerial al O.U.A., a re
levat, în cursul unor declarații 
făcute ziariștilor din 38 de țâri 
membre ale Organizației, că 
N.A.T.O. este implicat în recenta 
invadare a Guineei de către 
mercenari. „A recunoaște că 
Portugalia a fost implicată, în
seamnă a spune indirect că a 
fost implicat N.A.T.O. și că 
Guineea a fost invadată de
N. A.T.O.", a spus Diallo Telli.
Sesiunea reprezentanților

O. U. A. convocată pentru 
miercuri urmează să examineze 
„situația serioasă creată pe con
tinent în urma barbarei agre
siuni a mercenarilor străini îm
potriva Republicii Guineea".

Protest sovietic adresat 
S.U.A.
• MINISTERUL Afacerilor 

Externe al Uniunii Sovietice a 
adreșaț . Ambasadei Statelor U- 
nite ale 'America din Moscova 
un protest îh legătură cu reți
nerea de către autoritățile ame
ricane, timp de 36 de ore, a 
navei sovietice de pasageri 
„Șota Rustaveli" în zona cana
lului Panama. La bordul navei, 
precizează agenția TASS, se a- 
flau 750 de persoane printre 
care un mare număr de femei 
și copii ce călătoreau din An
glia spre Australia.

Guvernul U.R.S.S., se spune în 
declarație, așteaptă ca autorită

țile americane să ia măsurile 
necesare în vederea excluderii 
unor asemenea cazuri.

• „CONTINUAM să acțio
năm în vederea asigurării 
punerii in aplicare a acordu
rilor de la Cairo și Amman" 
— a declarat colonelul Sa
mir el-Khatib, reprezentant 
al rezistenței palestiniene pe 
lingă misiunea militară a 
Comitetului Superior Arab, 
pentru normalizarea situației 
in Iordania.

Cuvîntarea președinte
lui Boliviei
• într-o cuvîntare ținută în 

fața personalului bazei aeriene 
militare „Ei Alto", generalul 
Juân Jose Torres, președintele 
Boliviei, a declarat că forțele 
armate ale țării trebuie să se 
alăture poporului „pentru în
făptuirea scopurilor naționale 
și democratice, pentru a pune 
bazele noii societăți boliviene". 
El și-a exprimat convingerea 
că acest proces a și început în 
cadrul forțelor armate.

în continuare, vorbitorul a a- 
rătat că poporul nu poate a- 
junge la înțelegere sau tran
zacții cu forțele oligarhiei și a 
elogiat atitudinea militarilor 
care în cursul evenimentelor 
de la începutul lunii octombrie 
a acestui an s-au opus încer
cărilor de instaurare a unui re
gim reacționar în țară.

Saint Denis înseamnă alt
ceva decît palatele fastuoa
se ale Parisului incărcat de 
greutatea secolelor. de-a 
lungul cărora pășești ca în
tr-o tulburătoare sală de 
muzeu. La Saint Denis tim
pul a lăsat mai puține ur
me : o bazilică și doar cî- 
teva ziduri de cultură, înno
bilate de vîrsta înaintată. 
Saint Denis este o suburbie 
muncitorească a capitalei 
franceze, asupra căreia și-a 
pus amprenta forța cotidia
nă a muncii. Zilele de de
cembrie cu ploile și frigul 
acelui cenușiu decor, iar 
apropierea sfirșitului de an 
a adus pe străzi ghirlande 
de becuri multicolore. Saint 
Denis nu-și ascunde grijile 
sub pînzele neonului. Stră
zile iși destăinuie preocupă
rile locuitorilor lor, de dez
văluire a lumii care mun
cește și luptă.

Ne găsim în „centura ro
șie" a Parisului. Primarul 
din Saint Denis este un co
munist. 33 de ani dc cind 
votul cetățenilor l-a plasat 
pentru prima oară în frun
tea urbei. Aici, intr-un mo
dern Palat al sporturilor, 
sugestivă expresie a bilan
țului municipalității comu
niste din Saint Denis, timp 
de trei zile s-au reunit par- 
ticipanții Ia Congresul Miș
cării Tineretului Comunist 
din Franța. Prezența tinerei 
generații de comuniști fran
cezi la Saint Denis 
dește astfel valoare 
bol. Erau 1 300 de 
720 dintre ei aveau 
de ani. „Mezinul" 
sului nu a împlinit 
ani ; un licean din 
Pierre-Antoin Favre.

Mișcarea Tineretului Co
munist din Franța este com-

patru organizații : 
Tineretului Comu- 

care fac parte 
și elevi), Uniunea 

Fete, Uniunea 
Comuniști, U-

pusă din 
Uniunea 
nist (din 
muncitori 
Tinerelor
Studenților 
niunea Tineretului Agrar și 
Rural.

Delegații celor patru or
ganizații s-au reunit împreu
nă prima zi, după care — 
simbătă, s-au desfășurat, se
parat, congresele, iar dumi
nică, din nou împreună, au 
adoptat documentele finale
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Eugeniu Obrea

REDACȚIA Șl

dobîn- 
de sim- 
delegați. 
sub 20 
Congre- 
încă 14 

Nisa,

și au ales Consiliul Națio
nal al Mișcării.

Raportul lui Roland Fa
varo, secretar general al 
M.J.C.F., a subliniat necesi
tatea de a plasa întreaga 
activitate în realitatea unei 
generații în puterea evolu
ției politice, care cunoaște 
profunde schimbări. Favaro 
releva că s-au produs sub
stanțiale modificări în preo
cupările tineretului de as
tăzi, în raport cu generațiile 
precedente, că tinerii se ma
turizează mai 
mai conștienți 
lumii in 
aspirațiile lor 
noi dimensiuni.
peste jumătate din delegații 
la Congres au intrat în 
M.J.C.F. după frămîntările 
anului 1968, reflectă crește-

repede, sînt 
de realitatea 

care trăiesc și. că 
au căpătat 

Făptui că

SUCCESE AEE EORȚELOR POPULARE 
DIN CAMBODGIA

Ultimele știri transmise din Cambodgia de corespondenții 
agențiilor de presă semnalează o intensificare a acțiunilor 
ofensive lansate de forțele de rezistență populară împotriva 
pozițiilor deținute de trupele administrației Lon Noi în îm
prejurimile capitalei khmere.

Lupte între grupuri de pa
trioți și;, unități militare ina
mice au avut loc în apropierea 
localității Prey Veng, la apro

ximativ 40 km est de Pnom 
Penh, precum și în zona ora
șelor Pream Chikang și Thnot 
Dam. Din cauza luptelor, prin
cipalele căi de -circulație ru
tieră nu pot fi utilizate de for
țele regimului Lon Noi. Șose
lele ,nr. 4 și nr. 5, care leagă 
Pnom Penh-ul de cel mai

mare port cambodgian Kom- 
pong Som și respectiv de ora
șul Kompong Cham, continuă 
să fie controlate pe porțiuni 
mari de forțele de rezistență 
populară. Situația a devenit 
cu atît mai dificilă pentru ad
ministrația Lon Noi, cu cit 
luni a fost blocată circulația 
și pe șoseaua nr. 1, care 
unește capitala cambodgiana 
cu Saigonul.

ADMINISTRAȚIA! Bocurești, Piața „Sein teii*, Tel. 17.60.10, 17.60.20. Abonamentele se tao la oficiile poștale și difuzoril din întreprinderi șl Instituții.

Duminică dimineața, Con
ferința s-a întrunit in sesiu
ne plenară pentru a asculta 
și discuta raportul comisiilor 
de lucru în care au fost 
consemnate pozițiile repre
zentate de participanți, re- 
liefind punctele comune. Ra
poartele comisiilor sublinia
ză creșterea interesului po
litic și a angajării tinere
tului care poate forma o bază 
pentru acțiuni comune în 
sprijinul creării unui sistem 
de securitate europeană, ne
cesitatea intensificării con
tactelor și a colaborării în
tre organizațiile de tineret 
de pe continent, inclusiv în
trunirea unor noi conferințe, 
ca cea de la Miinchen. In 
acest sens, marea majoritate 
a celor care au luat cuvintul 
s-au pronunțat în sprijinul 
creării condițiilor pentru 
trunirea unei conferințe 
neral-europene, privind 
curitatea.

După discuțiile asupra 
poartclor comisiilor, în

in- 
ge- 
sc-
ra- 

„______ _____ ca
drul cărora s-au remarcat și 
unele poziții rigide prove
nind din partea acelorași 
persoane aflate în vizibilă 
minoritate, și care se evi
dențiază în acest mod și in 
comisie, a avut loc închide
rea festivă a conferinței. Au 
luat cuvintul, din partea or
ganizatorilor, Gerhard Weber 
— președintele 
național pentru 
internațională a 
din R.F. a Germaniei (DNK), 
Gerhard Ammann, președin
tele Consiliului european 
comitetelor naționale de 
neret (CENYC). Aceștia 
subliniat rezultatele pozitive 
ale acestei conferințe, remar- 
eind prezența unui larg nu
măr de organizații, posibili
tatea continuării dialogului 
și a contactelor. în spiritul 
sincer și deschis al dezbate
rilor, confirmarea constatării 
făcute la intilnirile similare 
de la Roma. Varșovia, Sna- 
gov și Helsinki privind do
rința tinerilor din țările Eu
ropei de a depune toate efor
turile pentru a contribui la 
crearea unui climat de înțe
legere, pace și colaborare pe 
continent.

Am asistat 
obișnuite de 
schimbare a 
presii și opinii. Conducătorii 
delegațiilor prezente la con
ferință și reprezentanții or
ganizațiilor au stat apoi la 
dispoziția ziariștilor in ca
drul unei scurte conferințe 
de presă.

Munchen, 7 decembrie

Comitetului 
activitatea 
tineretului

al 
ti- 
au

apoi la scenele 
rămas bun, de 
ultimelor im-

lea influenței tineretului 
comunist, atracția pe care 
ideea socialismului o exer
cită asupra unei părți impor
tante a generației tinere din 
Franța. Este tocmai ceea ce 
sublinia Franțoise Gregoire, o 
tinără muncitoare textilistă 
de la Longwy. Această fetiș
cană blondă a înțeles, la cei 
19 ani ai săi — și ca ea nenu- 
mărați băieți șl fete — 
experiența trebuie clădită 
terenul solid al acțiunii, 
luptei.

Congresul a prilejuit 
numai un examen al sarci
nilor M.J.C.F. in spirit 
realitățile 
o puternică 
solidaritate 
tă. Participanta la congres 
au primit cu căldură cuvin
tul rostit de tovarășul Mir
cea Angelescu, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a trans
mis salutul U.T.C., al tine
retului român și care, subli
niind strînsele relații de 
prietenie și colaborare din
tre organizațiile noastre, a 
exprimat dorința dc dezvol
tare în continuare 
legături frățești.

In ultima zi a 
sale, Congresul a 
tat de Georges 
secretar general 
Partidului 
cez. Roland Favaro a 
reales secretar general 
M.J.C.F. înainte de a 
despărți, participant»

că 
pe
al

nu
cu 

franceze dar și 
manifestare de 
internaționalis-

a acestei
lucrărilor 
fost saiu- 
Marchais, 

adjunct al 
Comunist Fran- 

fost 
al 
se 
la 

Congres au adoptat un apel 
în legătură cu alegerile mu- 

care se apropie, 
tineretul să-și ex- 

revendicările, de a

nicipale 
chemînd 
prime _____ ,
participa la elaborarea pro
gramelor municipale și să 
voteze pe candidații comu
niști.

Paris, 7 decembrie

Pe străzile orașului Essen 
a .aY.ut *oc ,a sfirșitul săptă- 
minii trecute o demonstrație 
a elementelor neonaziste, or
ganizată de către Partidul 
Național Democrat și „Ac
țiunea de rezistență" — for
mațiune politică de extremă 
dreaptă.

Populația a reacționat cu 
energie împotriva acestei ac
țiuni neonaziste, împiedicind 
desfășurarea in continuare a 
manifestației.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al landului Renania 
de nord-VVestfalia, Heinz 
Kuhn, a condamnat sever 
demonstrația, calificînd-o 
drept „o expresie a unor în
cercări jalnice din partea 
Partidului Național Demo
crat de a readuce în actuali
tate momente tragice din is
toria Germaniei".
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