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împotriva risipei 
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Pe șantierele 

industriale în ultima 

lună a trimestrului

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A PRIMIT PE ZIARISTUL MIREZ

MPANU MPANU BIBANDA

NICOLAE CEAUȘESCU, 
unui grup de ziariști din Republica 

Algeriană Democratică și Populară
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a pri
mit în ziua de 2 martie, un grup de ziariști algerieni, cărora 
le-a acordat un interviu.
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Pe platforma industrială a 
municipiului Focșani înceipe să 
prindă contur o nouă fabrică. 
Aseară, cînd am trecut pe aici 
spre oraș se auzeau din stradă 
vuietul mașinilor, vocile oa
menilor, îndemnurile și excla
mațiile lor. Era ora 9 seara, 
destul de întuneric și de frig, 
dar ei. acei oameni, continuau 
să lucreze, să monteze stîlpi 
Sau alte prefabricate. Revenim 
acum, a doua Zi, aici la Fa
brica de stanțe, dispozitive și 
scule așchietoare, în incinta 
șantierului 1 al întreprinderii 
de construcții agrozootehnice 
Galați, șantier ce înalță amin
tita fabrică. Deși timpul nu e 
tocmai favorabil, sesizăm a- 
celași ritm de construcție in
tens, aceeași hotărîre a con
structorilor de a nu precupeți 
nici o clipă pentru asigurarea 
bunului mers al lucrărilor. Se 
evidențiază mai ales brigada 
de lăcătuși-montori condusă 
de Gheorghe Pavel dar și 
mulți macaragii și conducă
tori auto, aproape toți tineri 
însă cu un impunător stagiu 
de muncă pe șantiere.

— Am convingerea că acest 
obiectiv poate fi dat în func
țiune înainte de termenul pla
nificat, ne spune ing. Constan
tin Ghețiu, șeful șantierului. 
Această convingere nu este 
numai a mea ci și a celorlalte

Un tovarăș, 
un prieten

SECRETARUL
U.T.C.

cadre de conducere de alci, a 
tuturor maiștrilor și muncito
rilor. Așa se explică în bună 
parte și entuziasmul construc
torilor noștri.

Fără îndoială, angajamen
tul constructorului pentru a 
crea toate condițiile necesare 
punerii în funcțiune mai de
vreme a noii fabrici din Foc
șani este cu totul îmbucură
tor. Asta cu atît mai mult cu 
cît, în anii trecuți la înălțarea 
unor alte obiective industria
le, aici, la Focșani, aceeași în
treprindere gălățeană de con
strucții (purtînd altă denumi
re), a ieșit cu o față nu prea 
onorabilă. Ceea ce nu înseam
nă că acum totul depinde de 
constructor și numai de con
structor. Mai ales că aici tre
buie să facem o precizare : de 
actualul constructor. Deoarece 
acest obiectiv a fost început de 
un șantier al Trustului de 
construcții industriale din 
municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, care, aflînd că va 
preda lucrarea altuia, nu prea 
s-a zbătut să facă o bună or
ganizare de șantier. ..Mai în
treprinzător trebuie să fie și 
beneficiarul, este de părere 
ing. Constantin Ghețiu. Noi 
așteptăm să ne predea proiec
tul centralei termice dar acest 
proiect nu a fost nici pînă la 
ora asta contractat. Dacă va 
întîrzia prea mult nu vom 
reuși ceea ce ne-am propus. 
Apoi nu ne-a predat docu
mentația tehnică pentru lu
crările de canalizare, de ali
mentare cu apă, pentru rețe
lele termice. Fără ele nu vom 
putea să ne 
accelerăm 
ție“.

Sesizînd _ 
fixat în bună parte și cadrul 
în care organizația U.T.C. tre
buie să acționeze, direcțiile în 
care trebuie să-i mobilizeze pe

industriale.. din

; desfășurăm, să 
ritmul de construe-

aceste aspecte, am

în după-amiaza zilei de joi, 9 martie 1972, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit pe Mpanu Mpanu Bibanda, directorul cotidianului „Salongo“ din Kinshasa, membru al Biroului Politic al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Uniunii naționale

zaireze de presă, care face o vizită în țara noastră.La întrevedere au participat tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P. C. R., și Constantin Mitea, consilier la Comitetul Central al partidului.Cu acest prilej, tovarășul Nicolae Ceaușescu a acordat ziarului din Kinshasa un interviu.

ÎNTREBARE : România în- 
cheie al treilea deceniu de e- 
dificare socialistă. Ați putea 
să prezentați un tablou al 
realizărilor dumneavoastră po
porului algerian, al cărui oas
pete veți fi peste cîteva zile?RĂSPUNS : într-adevăr, peste doi ani se vor împlini trei decenii de cînd poporul român, înfăptuind, sub conducerea Partidului Comunist, insurecția armată națională, a pășit pe calea unei vieți noi, libere și independente. în acest timp — istoricește scurt — România a parcurs

o perioadă de profunde transformări revoluționare, economice și sociale. Astăzi, România reprezintă un stat cu o puternică industrie și o agricultură cooperatistă în plină dezvoltare. Pentru a ilustra marile transformări realizate, voi menționa faptul că producția industrială a României a fost, în 1970, de 17 ori mai mare decît în 1938, iar în acest cincinal, ca urmare a hotărîrilor Congresului al X-lea, urmează să cunoască o dezvoltare puternică, fiind în 1975 de 28—30 de ori mai mare decît în 1938. S-au dezvoltat o serie de ramuri noi ; industria româneas

că reușește să satisfacă cerințele de înzestrare a întregii economii în proporție de peste 70 la sută, și să asigure o serie de mașini și utilaje pentru export. S-a dezvoltat puternic a- gricultura care, de asemenea, a- sigură atît aprovizionarea în bune condițiuni a țării, cit și unele disponibilități de export.In același timp, a luat o puternică dezvoltare învățămîntul. Pentru a înțelege mai bine acest lucru, voi menționa că în 1938 România era o țară cu un mare număr de analfabeți ; această stare de lucruri a fost demult lichidată; se generalizează învățămîntul obligatoriu gratuit de 10 ani, iar învățămîntul superior s-a ridicat la nivelul celor mai dezvoltate țări, asigurînd cadre-
(Continuare în pag. a IV-a)

„Meritele 
mele sînt 

ale ostașilor 
mei

Biografia tînărului din fața noastră, drumul lui în viață, activitatea lui este comună milioanelor de tineri din patria noastră. Trecînd însă peste aceste considerații să punctăm, totuși, cîteva momente biografice : este originar dintr-un sat de munte, a făcut liceul la Bușteni, n-a avut pe nimeni în familie care să fi fost militar ; despre armată a auzit, așa cum se aude de obicei, lucruri destul de vagi, lecturînd, cu totul întîmplător, cărți, reviste sau asistînd la unele parăzi militare.— Și atunci, cum ați devenit ofițer ?— Nimic mai simplu. Cînd am terminat liceul au venit la mine doi ofițeri care mi-au propus să urmez școala militară de ofițeri. Am acceptat și acum sînt ofițer.
AL. DOBRE

(Continuare în pag. a 11-a)
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ION CHIRIC

Foto : GH. CU CU

tineri pentru o cît mai bună 
activitate pe șantier. Convor
birea purtată cu Dimache U- 
luitu, secretarul organizației 
U.T.C., are darul de a eviden
ția cîteva inițiative de valoa
re, precis circumscrise necesi
tăților de pe șantier la ora ac
tuală.

— în primul rînd, noi, or
ganizația U.T.C-, ne spune 
tovarășul secretar, am preluat 
asupra noastră sarcina com
pletării organizării de șantier. 
Ca atare tinerii, după orele de 
program, au amenajat spații, 
cîteva barăci noi. Au realizat, 
de asemenea, o rețea de încăl
zire pentru stația de betoane.

Cum află
care le poate fi viitorul

profesional
Tovarășul Ion Radulea de la Inspectoratul școlar județean Gorj ne oferă cîteva date referitoare la dezvoltarea învăță- mîntului postgeneral în județul Gorj.„Rețeaua de școli de care dispunem la ora actuală este adaptată la specificul dezvoltării e- conomice și culturale a județului nostru. Au apărut, aici, noi ramuri industriale, ca aceea a materialelor de construcții, exploatarea și prelucrarea lemnului, industria minieră, industria energetică. în replică, s-au înființat un mare _ număr de școli de specialitate. Cu patru ani în urmă, dispuneam de opt licee teoretice în tot județul, astăzi avem cinci licee teoretice și 10 licee de specialitate — industriale, economic, agricole, pedagogic și un liceu de artă aplicată, la Pești- șani. Avem o rețea largă de școli profesionale și de ucenicie la locul de muncă care pregătesc tineri în cele mai diverse meserii, conform cerințelor economiei noastre.Mi se pare extrem de important să-1 descoperim pe copil și să-1 sensibilizăm pentru un anumit domeniu de activitate, să-i declanșăm interesul pentru o meserie. Desigur, nu este lesnicios procesul care-1 duce pe elev spre alegerea dintr-o rețea de școli a aceleia care-i este lui potrivită“.

„PRIMUL PAS ÎN ORIENTARE. 
A TREBUIT SĂ LE ÎNVĂȚ 

CE ESTE MUNCA"Da, nu este ușor să îndrumi zeci de elevi spre ceea ce li se

potrivește expres. Nipotrivește expres. Ni s-a relatat aceasta la Școala generală nr. 8 din Tg. Jiu. Dar este posibil de realizat. Analizăm situația la clasa a X-a ; dirigintă — tovarășa profesoară Ioana Mogoș.„Situația clasei a X-a. o clasă de fete venite din localități diferite ale județului, de vîrste uneori diferite, mi-a pus, mai pune încă probleme. La început, aceste eleve, care au căzut la șase sau opt examene de admitere, erau dezorientate, descurajate și a trebuit să le ajut să se cunoască pe ele însele, să-și re- cîștige încrederea în forțele lor proprii, să n-aibă complexul inferiorității. După ce le-am cîștigat încrederea, am început să le formez o concepție sănătoasă despre muncă. Mi-aduc a- minte că într-o vizită la Fabrica de confecții o elevă mi-a spus : decît să lucreze acolo ca muncitoare mai bine stă fără meserie toată viața. Această afirmație m-a pus pe gînduri, dar n-am rămas în espectativa, mi-am conceput orele de diri- genție printr-o tematică adecvată : „Cum privesc munca în pregătirea mea pentru viitor“, .Munca o chestiune de onoare“, „Omul potrivit la locul potrivit“, „învățătura este baza succesului meu în muncă“ etc.Tot în cest sens, am organizat întâlniri cu muncitoare fruntașe de la Fabrica de confecții, de la „Arta casnică“, „Artiza-
ION DRAGOMIR

(Continuare în pag. a 111-a)

— SEMICENTENAR -
• „Ștafeta tinereții" a trecut zilele acestea și pe la organizația U.T.C. din unitatea militară al cărui secretar este fruntașul Nicolae NEDELCU. Aici au fost înscrise în Cartea de onoare angajamente pe care uteciștii au și început să le traducă în viată- Pri- tre acestea se află asemenea obiective: cît mai multe titluri de „Militar de frunte“, repararea a 20 de foișoare și 3 000 m. gard, colectarea a 800 kg. fier vechi și altele.

S. M. A. Măgurele, județul 
Prahova. Se execută ultimele 
lucrări de pregătire a trac

toarelor pentru a intra 
în brazdă

BRIGADA DE
LA PANOUL
DE ONOARE

/| De toți, sînt doisprezece. Băieți inimoși, veseli, pasionați deI munca lor — pe cît de frumoasă, pe atît de dificilă. Bucrează în a- ceeași brigadă, o brigadă despre care s-a dus vestea pe toată valea Suhei. Poate nu există miner la Leșul Ursului sau la Tar- ___ nița să nu fi auzit de „brigada de tineret“ a lui Gheorghe Sa- lanța. „A, flăcăii de la orizontul minus doi ? Cum să nu-i știu ! Ortaci de nădejde !“ Sînt cuvinte ce se rostesc în mod obișnuit aici. De luni de zile, numele lor se menține printre cei ce-și depășesc in condiții exemplare sarcinile de plan, printre cei ce scot din adîncuri minereu de bună calitate.— Cum a pornit inițiativa ?, am întrebat de curînd pe cîțiva .lin brigadieri și pe alți factori din exploatarea minieră.— Aș zice că intr-un moment de entuziasm, a fost replica șefului de brigadă. Voiam să facem ceva deosebit, să dovedim că o mină de tineri harnici pot fi în stare de fapte mari, care apoi să devină o pildă și pentru alții. In alcătuirea brigăzii ne-am orientat spre cei care-și privesc cu seriozitate bine meseria, disciplină și Alegerea, după fost de bun augur.— Am vrut, de altfel, să grupăm o parte din minerii tineri care au acumulat o anumită experiență in munca de subteran, creîndu-le cadrul propice de manifestare și afirmare deplină a posibilităților de care dispun, completează inginerul Dragoș Croitoru, locțiitorul secretarului de comitet U.T.C. pe exploatare. I-am încredințat această răspundere lui Salanța, un utecist re-

marcat pentru nește cît și pentru calitățile sale morale, pentru nivelul său de pregătire generală.— Salauța, intervine inginerul Radu Săndulescu, șeful sectorului. de producție, a crescut, s-a format 'ca miner aici, la Leșul Ursului. Noi am fost de acord să-i dăm' conducerea brigăzii și am ' ■ stă condiții1,favorabile împlinirii

cu diferite ocazii atit felul în care își îndepli- indatoririle profesionale.

—,1 v*stabilițuin abataj în care exi- condițift, favorabile împlinirii unei aseme^a inițiative. Rezultatele de ptaă acum nu ne-au înșelat așteptările. Ei s-au adaptat repede la noile condiții, reușind cu regularitate să-și onoreze obligațiile de producție, să obțină ciștiguri frumoase.Ni s-a mai spus, de asemenea, că brigada de tineret constituie un exemplu de folosire integrală
ION BELDEANU

(Continuare în pag. a 111-a)

CONSILIUL A. S. și Comitetul U.T.C. de la Facultatea de limbă și literatură română din Capitală au inițiat un nou ciclu de acțiuni închinate aniversării semicentenarului U.T.C.. acțiuni ce se referă la participarea tinerilor intelectuali la marile evenimente din această perioadă.Ciclul s-a deschis cu întîl- nirea studenților din anii în- tîi și al doilea cu Alexandru Tudor, membru al P.C.R. din ilegalitate, care a evocat unele momente ale luptei org: nizației U.T.C. între anii 1930—1944. în zilele următoare studenții anului patru vor avea ca invitați pe membrii activului celulei ilegaleU.T.C. din fosta facultate de litere și filozofie. Aspecte din activitatea tinerilor intelectuali din Ardeal, oglindite în literatura militantă din perioada fascizării țării, vor fi relevate la întîlțjirea studenților din anul al doilea și de la Institutul pedagogic cu academicienii Mihai Be- niuc și Tudor Bugnariu. Lupta intelectualilor români șl studenților împotriva dictaturii legionare și a războiului, integrarea intelectualilor după 1944 în activitatea creatoare pentru refacerea economiei țării va fi ilustrată de către academicianul Iorgu Iordan la adunarea organizată de anul al III-lea. (V. R.).
profesia, cunosc dau dovadă de conștiinciozitate, cum se vede, a CUNOAȘTEȚI

LEGEA ?
de MIHAI STOIAN

IN SPORTUL DE
PERFORMANȚA,

REȘIȚA ESTE

O PEPINIERA

ION DANCEA
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NEGLIJA TÀ

SS-

III
-

Pare paradoxal, dar acesta e adevărul. Reșița s-a impus în arena sportivă a țării prin cîteva ramuri sportive, două de fapt, care nu se bucură de o popularitate și un interes deosebit din partea amatorilor de sport. Aprecierea, neoficială, că la Reșița există o școală a boxului și o alta, de înot, este 
pe deplin îndreptățită.. Pentru

a întregi paradoxul despre care aminteam, se cade a aminti că deși condițiile geografice sînt aproape identice celor din Brașov, nu ne amintim ca vreun schior de autentică valoare să-și aibă obîrșiile pe aceste meleaguri, deși condiții sînt din belșug. în sezon, pîrtiile de pe Semenic sînt asaltate nu numai de către iubitorii sportului de

iarnă din oraș ci și de cei din județele învecinate, chiar și de străini. Am amintit acest amănunt fiindcă din cîte se va vedea, inexistența unor rezultate de valoare în acest domeniu — eșecul sportivilor noștri Ia O-

Am avut prilejul, de nenumărate ori, să stau de vorbă cu 
fel de fel de tineri care comiseseră vreun act antisocial. De 
cele mai multe, ori, aproape invariabilă (doar altfel expri
mată) ideea :

— N-am știut că încalc legea. N-am cunoscut legea.
Departe de subsemnatul gîndul de a absolvi, într-o mă

sură oricît de neînsemnată, răspunderea fiecărui individ 
pentru actele sale, chiar și atunci cînd acestea se consumă 
în necunoștință de cauză (din punctul de vedere al însușirii 
textelor de lege). Dar ca om care mâ ocup de educarea 
tinerilor, mâ întreb dacă — și mă grăbesc să răspund afir
mativ — cunoașterea temeinică a legilor, de către tineri, 
nu reprezintă cumva un mijloc sigur, educativ, în stare să-i 
împiedice pe aceia care au, la un moment dat, tentația de 
a aluneca pe o pantă primejdioasă, repet, dacă nu repre
zintă cumva un mijloc educativ capabil să-i țină în loc, să-i 
determine să... numere pînă la zece (cum se spune) înainte 
de a apuca să ridice mîna pentru a lovi pe cineva, sau 
înainte de a vîrî o cheie în broasca unui automobil care 
nu-i aparține ?

într-un recent articol, ministrul Jutiției arăta printre al
tele : „Dacă în socialism infracționalitatea nu este de esența 
noii societăți, ci doar un produs al vechii societăți burghe
ze, al rămășițelor acesteia în conștiința, în mentalitatea și 
moravurile unei persoane, aceasta nu înseamnă că infrac
țiunile vor.dispare de la sine, în virtutea dezvoltării firești 
a societății. Dimpotrivă, trebuie acționat stăruitor prin mij
loace corespunzătoare de educație, de profilaxie și, cînd 
este cazul, de corecție*.

Printre cele mai eficace mijloace de educație și profilaxie 
se numără, așadar, popularizarea legilor, a conținutului și 
semnificației social-politice a acestora. Numai astfel, tinerii 
vor fi în stare să deosebească, în absolut toate acțiunile 
lor, hotarul dintre legal și ilegal, dintre ceea ce este licit 
și ceea ce este ilicit, să afle — la momentul potrivit — 
consecințele juridice ale unor acte care vin în contradicție 
cu legea, cu regulile de conviețuire socială. Am susține chiar 
că nici măcar unui copil nu-i este îngăduit să nu cunoască 
legea !

De aceea, la intervale precise, incluse într-un plan strict, 
se cuvine ca pretutindeni, în școli, în detașamentele de pio
nieri, în organizațiile U.T.C., în Casele de cultură și ale tine
retului, prin conferințe, simpozioane etc. să existe preo
cupare și pentru educația juridică, să fie larq popularizate 
legile și conținutul lor social-politic, implicațiile lor morale, 
ca și exemplele (cazurile concrete) de abatere de la pres
cripțiile legale. Astfel, la Clubul muncitoresc din orașul Si- 
meria, exemplu demn de urmat, în fiecare miercuri are loc 
„Cadranul juridic*, în cadrul căruia juriștii locali prezintă 
legile statului, lămuresc detaliile, sensurile și implicațiile ma
jore. Și în acest fel, tînărul, adolescentul, copilul chiar vor 
descifra și își vor însuși, din timp, cu gravitate, răspunderea 
pe care fiecare o are față de sine și față de ceilalți, în 
deplin acord cu principiile majore care stau la baza întregii 
noastre activități.
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Colocviu
intre generații

Președintele Consiliului de miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, a trimis tovarășului Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, o telegramă prin care mulțumește pentru sentimentele de compasiune exprimate în legătură cu tragicele consecințe alo catastrofei de la Fabrica de amidon din Lubon.
LUCRĂRILE COMISIEI 

ECONOMICO-FINANCIARE 
A MARII ADUNARI NAȚIONALEtn ziua de 9 martie 1972, Comisia economico-financiară a Marii Adunări Naționale a dezbătut, sub conducerea tovarășului Aurel Vijoli, președintele comisiei. modul în care se aplică legea nr. 1/1971. privind activitatea de comerț exterior, de cooperare economică și tehnico- științifică a Republicii Socialiste România.La ședință au participat tovarășul Nicolae M. Nicolae, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior, reprezentanți ai conducerii Ministerului Tndus'riei Construcțiilor de Mașini. Ministerului Industriei Chimice, Ministerului Industriei Ușoare, precum și specialiști din aparatul de stat care lucrează !n domeniul comerțului exterior.Dezbaterile au evidențiat rezultatele obținute în aplicarea prevederilor Legii de comerț exterior și unele neajunsuri din acest domeniu.Raportul comisiei cu concluziile și propunerile reieșite din analizele făcute și din dezbaterile care au avut loc vor fi îna-

Emoționantă întîlnire la Facultatea de limbă și literatură română din București. In cadrul manifestărilor consacrate semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist, studenții acestei facultăți, tineri care se pregătesc cu sîrg să devină intelectuali de nădejde ai patriei socialiste, au avut ieri seară cinstea să primească în mijlocul lor pe membrii celulei U.T.C. care a activat în fosta facultate de litere și filozofie.Intr-un cadru sărbătoresc, tovarășii Miron Constantinescu, Virgil Teodorescu, Mihai I. Dra- gomirescu, Elena Joja, Elena Secaru-Moldovan. Mironica Mi- hail, Nicolae Djeană Silvian Io- sifescu, Mircea Popescu, Ștefan Popescu, Gelu Naum au evocat momente dramatice, dar dominate de aureola romantică a vîrstei tinere, din anii eroici ai luptei conduse de partidul comunist, pentru dreptate, inde-

pendență națională și progres social. Răspunzînd întrebărilor adresate de studenti, invitații s-au referit la condițiile so- cial-istorice în care a luat ființă Uniunea Tineretului Comunist, au subliniat importanța pe care a avut-o crearea organizației revoluționare a tineretului In rîndul studențimli progresiste din România.Studenții, impresionați de succesiunea de fapte, întimplări, evenimente, povestite cu talent și pasiune, l-au aplaudat cu căldură pe cei care, în vremea studenției lor, s-au dedicat luptei revoluționare. Continuatori ai acestor glorioase tradiții, ei și-au exprimat recunoștința față de Partidul Comunist Român, sub a cărui conducere se înfăptuiește azi făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, într-o vibrantă telegramă adresată Comitetului Central al P. C. R.. tovarășului Nicolaeintate Consiliului de Stat

Joi după-amiază 
Capitală delegația 
P. C. R., 
rășul Ion Crețu, adjuncț_de șef de 
secție la 
care, la 
P.M U.P., 
schimb de 
Polonă.

s-a 
„ . de 

condusă

tnapoiat în 
activiști ai 
de tova-

Consiliul Economic, 
invitația C.C. 
a făcut o vizită 
experiență în R.

al 
în 
P.

CRONICA
U. T. C.Intre 5 și 9 martie s-a flat In țara noastră, ea Invitat al Centrului de cercetări pentru problemele tineretului, Dr. Walter Hornstein din R. F. a Germaniei, profesor de sociologie a tineretului de la Universitatea din München și director al Institutului german pentru tineret.In cursul șederii in țară oaspetele a purtat discuții cu reprezentanți ai Centrului de cercetări pentru problemele tineretului și activiști ai organizației de tineret. La încheierea vizitei dr. Walter Hornstein a fost primit de Marțian Dan, prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

a-

Ceaușescu, se subliniază : „Folosim șl acest emoționant prilej, în care cercetăm filele istoriei organizației noastre de tineret — adevărată școală a educației comuniste — pentru a vă asigura că studenții facultății de limba și literatura română, împreună cu toți studenții patriei, vor depune eforturi sporite în direcția pregătirii politice, ideologice și de specialitate pentru ca astăzi în universitate șl mîi- ne la locurile de muncă să confirmăm prin fapte încrederea pe care ne-o acordă conducerea de partid și de stat, întregul nostru popor“.Intr-un număr viitor al ziarului nostru vom relata pe larg momente semnificative din cadrul acestui colocviu între generații.
A. VASILESCU

tivltatea productivă a oamenilor muncii din județ, realizările obținute de poporul nostru in anii construcției socialiste.Lunar vor avea loc intilniri ale tinerilor cu diferite personalități pe teme diverse. în fiecare cămin se vor organiza întreceri pentru păstrarea și îngrijirea avutului obștesc, menținerea curățeniei, a ordinei și disciplinei pe baza unor regulamente stabilite de către comitetul de cămin în colaborare cu administrația căminului. în fiecare cămin se va înființa colțul „Fruntaș în producție, fruntaș în comportare“.De menționat că, analizînd inițiativa comitetului de cămin la Oțelul Roșu, comitetul județean al U.T.C. a recomandat preluarea el la nivelul întregului județ.
JEAN MOCANU

Ing. SCHACHNER A

fel studenții de la I.M.F. vor organiza în luna aprilie, o sesiune științifică cu o subsecție de informatică și electronică medicală.

A VI-A EDIȚIE A 
OLIMPIADEI 
INTERNATIONALE DE 
FIZICA A ELEVILOR

VIE ACTIVITATE 
EDUCATIVA 
ÎN CĂMINEDe curînd, în scopul întăririi disciplinei în cămine, a îngrijirii și păstrării avutului obștesc, a educării moral-cetățenești â locatarilor, comitetul căminului tineretului din orașul Oțelul Roșu a chemat la întrecere toate căminele muncitorești de pe raza județului. Criteriile întrecerii prevăd înființarea în fiecare cămin a unui punct de informare și documentare dotat cu diferite materiale de propagandă, crearea. în cadrul cluburilor a unor biblioteci și standuri de cărți. Săptămînal vor fi organizate informări politice pe baza sugestiei și propunerilor tinerilor, expuneri legate de semnificația și importanța diferitelor zile din viața poporului, patriei și partidului nostru. Va fi făcută pavoazarea căminelor cu materiale de propagandă care să reflecte aspecte ale politicii interne și externe a partidului și statului nostru, imagini din ac-

„MERITELE MELE SlNT
ALE OSTAȘILOR MEI“

(Urmare din pag. I)Așa se prezintă biografia locotenentului major Alexandru Duță, secretar al comitetului U.T.C. dintr-una dintre unitățile militare pe care le-am vizitat recent Simplă, aproape lineară, fără nimic care să dea culoare unui material ce-și propune să facă portretul unuia dintre cei mai apreciați activiști ai U.T.C. din Forțele noastre Armate.Și totuși... Atunci cînd a trebuit să se vorbească despre munca sa de activist politic, despre contactul zilnic cu ostășii din subordine, monotonia din vorba-i domoală a dispărut făcind unei expuneri calde vorba despre oameni despre cei în mijlocul cărora îșf petrece cea mai mare parte din vreme, despre cei la a căror pregătire și e- ducație este chemat să-și aducă în mod substanțial contribuția. Pentru aceasta se cere în primul rînd pasiune Dar pasiunea n’i-i suficientă Și locotenentul major Alexandru Duță ne-a demonstrat-o cu Drisosință“— Munca cu militarul, munca cu omul este o știință, este o acțiune ce se bizuie pe un temeinic studiu al multora dintre disciplinele științifice. Fără o astfel de pregătire totul se desfășoară em-

loc Era doar

pirie, la intimplare. 91 »cest stil de lucru știm unde duce. Or, activistului politic nn-l sini caracteristice ignoranța, lipsa de inițiativă, de acțiune. Inconsecvența. Munca de la om la om nu se rezumă numai la a-l determina pe soldați să păstreze ordinea și disciplina, să-și insu- șească temeinic cunoștințele de specialitate sau ale instrucției tactice. Trebuie procedat astfel incit militarul să-și înțeleagă mai bine îndatoririle de ostaș, să-și însușească temeinic prevederile regulamentare. Și nu numai să le cunoască, să Ie ințeleagă, ci să șl acționeze in mod conștient în spiritul lor. Pentru a atinge acest țel trebuie desfășurată o muncă continuă, ritmică, cu caracter permanent, la care trebuie să-și aducă contribuția toți factorii responsabili. Fără salturi. fără intervenții numai a- tunci cînd se săvirșește o abatere sau nu se obțin rezultate dintre cele mai bune Este, după opinia mea o acțiune cu un punct de plecare și un punct terminus. O acțiune care neapărat trebuie să înceapă cu cunoașterea omului. element esențial dacă ținem scama că soldații sînt. inițial, un colectiv eterogen, ca preocupare, pregătire, educație. Cunoscîndu-I pe ostaș poți să-I ajuți tocmai

Aseară s-a tras linia de ali
mentare cu apă la stația de 
betoane. La aceste ultime 
două lucrări s-au evidențiat 
îndeosebi tinerii sudori Aurel 
Radu și Mihai Cernat. Dar 
toți tinerii au muncit cu în
suflețire fiindcă toți sînt con
vinși că în felul acesta își îm
bunătățesc propriile condiții 
de lucru, asigurînd, totodată, 
o ritmică îndeplinire a sarci
nilor de plan.

Inițiativa a dat rezultate 
meritorii, evidente, nu numai 
în înfățișarea exterioară 
șantierului la ora actuală 
și în accelerarea continuă 
ritmului de construcție,
creșterea productivității Dacă 
la începutul anului, atunci 
cînd construirea Fabricii de 
ștanțe a fost preluată de noul 
șantier, se înregistrau aici nu
meroase restanțe, acum aces
tea s-au diminuat simțitor și 
sînt toate condițiile ca pînă la 
sfîrșitul lunii martie ele să 
fie complet înlăturate, așa în-

a 
ci 
a 

în

lucra în avans.
O altă inițiativă rodnică a 

organizației U.T.C. de aici are 
drept scop folosirea și îngri
jirea optimă a utilajelor. Ini
țiativa poate fi intitulată și 
„graficul

— Am 
constatat 
Dimache 
ganizației U.T.C. în luna ia
nuarie, datorită neatenției u- 
nui mecanic, motorul de la o 
bandă transportoare, prea 
mult solicitat, s-a ars. Și 
ne-am învîrtit în jurul benzii 
pînă a venit un alt motor. Am 
hotărît ca la fiecare utilaj să 
se țină un grafic al orelor 
pierdute, ca periodic aceste 
grafice să fie analizate. După 
lansarea inițiativei am asistat 
imediat la o schimbare de a- 
titudine a multor tineri față 
de utilajele pe care Ie deser
vesc.

Acum tinerii mecanici acor
dă o mai mare atenție folo
sirii utilajelor, în fiecare zi, 
după încheierea programului,

orelor cîștigate“. 
pornit de la un fapt 

pe viu, ne spune
Ului tu secretarul or-

efectuează mici reparații, cu 
atît mai mult simbătă. la sfîr- 
șit de săptămînă. Așa cum ni 
se spune, de la declanșarea a- 
cestei acțiuni se observă o 
continuă creștere a randamen
tului utilajelor și o evidentă 
diminuare a stagnărilor. în 
frunte se situează mecanicul 
Ion Mihalcea, electricienii 
Nicu Vasiliu și Nicolae Leica 
și sudorul Ion Zaharia.

Referindu-ne ta aceste ini
țiative meritorii, trebuie să 
subliniem un fapt nu lipsit de 
importanță : ele vin din partea 
unei organizații U.T.C- care 
s-a constituit abia acum două 
luni. Dar faptele ei dovedesc 
maturitate, ceea ce ne îndrep
tățește să credem că dispune 
de importante resurse pentru 
o totală angajare a tinerilor la 
îndeplinirea sarcinilor princi
pale ale șantierului : asigura
rea tuturor condițiilor pentru 
intrarea în funcțiune înainte 
de termen a Fabricii de 
stanțe, dispozitive și scule aș- 
chietoare din Focșani.

in clipele in care are el nevote, 
— In clipele de cumpănă“.Pornind de la aceste premise ce se constituie, de altfel, ca o coordonată general valabilă și cunoscută a activității organizației noastre, comitetul U.T.C., al cărui secretar este locot. maj. AL Duță, a trecut la inițierea unor activități menite să realizeze acea cotă finală, acel punct terminus despre care ne vorbea : formarea unor ostași cu înalte calități mo- ral-politice in măsură să apere cu fermitate cuceririle revoluționare ale poporului pe care-l slujesc cu arma în mină. Care sînt formele concrete menite să transpună în practică aceste nobile deziderate, cum a acționat secretarul comitetului, organizația U.T.C.. vom afla notind cîteva dintre manifestările Inițiate. între acestea menționăm : ciclul de recenzii la lucrările apărute în colecția „FII ai neamului românesc“ ce apare la Editura militară ; ciclul de activități intitulat „Să cinstim tradițiile armei“ ; concursurile profesionale ; activitățile brigăzii artistice : montajele și serile literare : concursurile gen „Cine știe răspunde" ; Cupa înfrumusețării cazărmii și multe altele.O altă categorie de manifestări cuprinde simpozioane și în- tîlniri cu activiști de partid, cu veterani ai războiului antifascist, lor adăugîndu-li-se lectura unor cărți cu oonținut adecvat, vizionarea de filme diverse alte activități culturale, generalizarea experienței pozitive a militarilor care trec tn rezervă, prin cartea de onoare a Comitetului U.T.C., manifestările organizate în incinta Sălii tradițiilor de luptă ale unității. Și dacă în gama tuturor acestor manifestări includem activitățile așa-zis curente ale organizației noastre — învățămînt politic, adunări generale etc. — imaginea activității desfășurate de organizația U.T.C. din această unitate militară se conturează în toată complexitatea și varietatea ei, convinge că atingerea punctului terminus amintit este un fapt palpabil, ce se realizează cu succes. Aș Încheia prezentarea activității, de fapt a întregii organizații de tineret din unitatea militară pe care am vizitat-o, cu o precizare pe care interlocutorul nostru a făcut-o. precizare care are meritul să creioneze suficient personalitatea activistului U.T.C. Al. Duță, să ni-1 recomande încă o dată ca pe un lucrător politic cu înalte calități și. în același timp, să-și motiveze de ce Iui și nu organizației. ale cărei merite sînt notabile. îi dedicăm aceste rîn- duri. Dar, reluînd. să încheiem, reprodueîndu-i cuvintele: „Meritele. dacă sint, nu trebuie să ni le atribuim nouă, ci ostașilor noștri".

INFORMATICA 
ÎN MEDICINĂConsiliul U.A.S., din Institutul de medicină și farmacie București, a avut inițiativa deschiderii unui curs facultativ privind utilizarea calculatorului electronic în medicină condus de acad. Grigore Moisil.Organizația U.T.C. a Institutului de tehnică de calcul, Ia rîndul ei, a acceptat propunerea de a realiza programele de utilizare a calculatorului electronic.La deschiderea cursului au fost prezenți peste o sută de studenti și tineri absolvenți ai I.M.F., ingineri și matematicieni.Rostind cuvîntul de deschidere, acad. prof. Ștefan Milcu a remarcat importanța cursurilor facultative pentru formarea și profilarea diverselor specialități pe care le vor urma absolvenții Facultății de medicină, ară- tînd totodată că folosirea calculatoarelor va deschide un cîmp larg de activitate în problemele de gestiune ale spitalelor, organizare sanitară, citirea electrocardiogramelor și encefalogra- melor, diagnosticare medicală și calculele analizelor biochimice.Participanțiî la deschidere au remarcat necesitatea dezvoltării cercetării studențești interdisciplinare ca mijloc de instruire a viitorului specialist precum și importanța colaborării Intre studenti și tinerii absolvenți din institutele de cercetări. De alt-

A Vl-a ediție a Olimpiadei in
ternaționale de fizică a elevilor 
din învățămîntul liceal de cultură 
generală și de specialitate va fi 
găzduită de capitala țării noastre, 
între 8 și 18 iulie a.c., ea urmînd 
să se desfășoare sub auspiciile 
Ministerului Educației și lnvăță- 
mîntului și ale Societății de știin
țe fizice și chimice din Româ
nia.

In vederea organizării acestui 
concurs, s-a constituit un Comi
tet național, prezidat de prof. 
univ. Ioan Ursu, președintele Co
mitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, președintele Comisiei 
Naționale de Fizică.

După cum informează organi
zatorii, la actuala ediție a olim
piadei vor participa concurenți 
din 28 de țări.

VINERI, 10 MARTIE 1972
PUTEREA ȘI ADEVĂRUL: 

lează la Central (orele " '
19.45) , Grivița (Orele 9;
19.30) , Gloria (orele 9:
19.30) .

PĂDUREA PIERDUTA 
ză la Patria (orele 10; 12,30; 
18,30; 21), Gala f -----
(orele 9,13: 11,30;
20.30) .

SACCO ȘI VANZETTI : rulează 
la Scala (orele 9,45; 13,30; 15,15; 
18; 20,45).

OLESIA ; rulează la Capitol (o- 
rele 9,30; 11,45; 14; 16,15; 13,30;
20.45) .

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI î 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16: 18,30; 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Luceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21), București 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21).

FUGA : rulează la Doina (orele 
11,30; 15.30; 19 — orele 10 Program 
pentru copil).

MICUL SCALDĂTOR : rulează 
la Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
------- 18,45; 21), Melodia (orele 9; 

13,30; 16; 18,30; 20,45). Fero
viar (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 18,30;

ru- 
10; 15,30; 
12,15; 16; 
12,30; 16;

: rulea- 
16; 

filmului ; Favorit 
; 13,45; 16; 18,15;

20,45), Modern (orele »; 11,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,30).

DOUĂSPREZECE SCAUNE t ru
lează la Flacăra (orele 15,30; 15).

OSCEOLA : rulează la Excel
sior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30), Volga (orele 11,15; 13,30;
15,45; 18, 20,15).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
la înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Lumina (orele 9—20 tn 
continuare), Floreasca (orele 15,30; 
18; 20,15), Miorița (orele .........
13,30; 15.45; 18; 20,30).

NEFERICITUL GYULA 
ȘI IARNA : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,15).

11,18;

16.15
11.15

Ansamblul coral al universității chiliene din Valparaiso, care 
face un turneu în România la invitația U.A.S.R.-ului a susținut 
miercuri seara un spectacol la Casa de cultură a studenților „Gri
gore Preoteasa“.

Au asistat la spectacol membrii consiliului U.A.S.R., numeroși 
rtudenți și membri ai corpului diplomatic, din cadrul Ambasadei 
chiliene la București.

VARA 
Buzeștt

‘ LOCOTENENTUL BULLITT: ru
lează la Aurora (orele #; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Tomls (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15;
20.30) , Flamura (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează 
la Unirea (orele 15,30; 18; 20,15).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—18,30 tn continuare; 
orele 20,15 Program de documen
tare), Moșilor (orele 15,30; 17,45;
20).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 13; 
20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Bucegi (orele 15,30; 18; 20,30),
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 18; 
20), Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Munca (orele 
15.30; 18: 20.15).

TICK, TICK. TICK : rulează la 
Drumul Sărit (orele 17,45; 20).

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

LOVE STORY i rulează la Ciu
lești (orele 15,30; 18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Popular (orele 10; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE t 
rulează la Rahova (orele 15,30; 10: 
20,15).

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

DREPTUL DE A TE NAȘTE I 
rulează la Ferentari (orele 15,30ț 
17,45: 20).

STEAUA DE TINICHEA : ru
lează la Vltan (orele 15,30; 10;
20,15).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE t 
rulează Ia Progresul (orele 15,30; 
19).

PETRU CEL MARE (ora 10) ; 
GUSTUL MIERII (orele 14,15;
16.30) , rulează la Cinemateca „U- 
nion".

MIHAI VITEAZUL : rulează Ia 
Volga (ora 9).

ASEDIUL : rulează la Drumul 
Sării (orele 9; 15).

APOI S-A NĂSCUT LEGENDA J 
rulează la Miorița (ora 9).

• ••eeaeeeee

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANUXIX. Irodion Cerbu vine la grajduri, ca de obicei, înainte de a trece pe acasă. Ii mersese vestea că-și poartă după el parafele și actele de valoare intr-o geantă, dintr-o superstiție cum că sensul puterii trebuie să fie cu el în orice clipă Mergînd să facă în cîmp un tur cu calul, între timp, Ioan are „grijă“ de servieta cu pricina. 1. (O linie moartă, departe de gară, un 

vagon de seînduri, păzit de 2 soldați).
— Credeți că-l fură cineva, de păziți 

așa de ștrașnic 7
— Hai, domnișorule, vezi-țl de treabă.

Campionatul 

mondial — grupa C

•IERI LA BAIA MARE IN- TR-UN MECI RESTANȚĂ CON- TlND PENTRU „16“-IMILE „CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL. Minerul din localitate a terminat la egalitate, după prelungiri • 0- 0, cu Universitatea Cluj Formația clujeană s-a calificat pentru .optimile“ competiției, care vor avea loc la 15 martie. Universitatea Cluj va Intîlni pe un teren neutru, care urmează să fie stabilit, echipa F. C Galați.
• CAMPIONATUL MONDIAL 

DE HOCHEI PE GHEATA. GRU
PA A, se va disputa între 7 șl 22 
aprilie, la Praga, și va reuni ur
mătoarele formații : U.R.S.S., Sue
dia, R. F. a Germaniei, Finlanda, 
Elveția șl Cehoslovacia.

• ÎN TURNEUL INTERNAȚIO
NAL DE TENIS DE LA WA
SHINGTON s-au disputat primele 
partide din optimile de finală. Iată 
rezultatele : Smlth (S.U.A.) — 
Zednik (Cehoslovacia) 8—4, 6—2; 
Richey (S.U.A.) — Rahlm (Pakis
tan) 6—3. 3—6, 6—3; Osborne 
(S.U.A.) — Parun (Noua Zeelan- 
dă) 6—4. 6—3; Gorman (S.U.A.) — 
Barany (Ungaria) 6—0, 7—6.

In primul tur al probei de du
blu bărbați, cuplul român nie 
Năstase. Ion Țirlac a învins cu 6—2, 
6—4 perechea americană Drilltng, 
Roussow. '

DURITĂȚI Șl.
MIERCUREA CIUC (prin tele

fon). — Disputat miercuri sea
ra tlrziu meciul dintre echi
pele Austriei șl Ungariei s-a 
Încheiat cu un scor favo
rabil echipei Austriei : 4—3. Mal 
deciși șl mal hotărlți tn acțiu
nile de poartă, mai lucizi în apă
rare, hocheiștil din Austria au 
reușit să-și mențină avantajul cu 
toată presiunea formației maghia
re. A fost unul dintre cele mal 
frumoase meciuri ale competiției. 
Facem această remarcă pentru că 
jocurile de azi (ieri n.r.) au de
cepționat prin lipsă de spectacu
lozitate și de miză, prin duritate 
și atacuri ce depășesc limitele 
sportivității. Cîteva amănunte. în 
primul meci al zilei echipa italiei 
a continuat șirul victoriilor depă
șind Danemarca cu categoricul 
scor de 8—0. în netă inferioritate, 
echipa daneză a avut un singur 
jucător care s-a Impus, portarul 
Hansen Bent, ale cărui intervenții 
excepționale au făcut ca tabela de 
marcaj să nu înregistreze cifre 
de-a dreptul neobișnuite. Cu a- 
ceastă nouă victorie echipa Italiei*

PENALIZĂRI
neînvinsă de-a lungul acestei com
petiții, șl-a consolidat poziția de 
lider al clasamentului, avind șl un 
golaveraj bun.

Cel de-al doilea meci al zilei, 
disputat între formațiile Ungariei 
și Olandei s-a Încheiat cu scorul 
de 6—1 tn favoarea hochelștllor 
ungari, scor ce reflectă corect și 
situația de pe pista de gheață. 
Meciul a făcut o impresie cu totul 
neplăcută din cauza nervozității 
excesive a jucătorilor ambelor 
formații, degenerind pînă la urmă 
Intr-o încăierare generală, fapt ce 
a provocat întreruperea jocului 
pentru 15 minute și dictarea a cir
ca 15 penalizări, echipa Olandei a 
avut 76 minute penalizare și cea 
ungară 56 minute.

Ultimul meci a opus formațiile 
Austriei și Bulgariei. Ambele 
echipe s-au străduit și au reușit să 
șteargă impresia neplăcută a me
ciului anterior. Jocul a luat sfîrșlt 
cu scorul de 4—2 (1—0, 2—2, 1—0) 
In favoarea hochelștllor austrieci.

Azi este zl de pauză.

AL. DOBRE

VINERI. 1« MARTIE 1971 
PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Din lumea științei. 
9,45 Muzică populară, „Flori de 
sticlă". 10,00 Curs de limba ger
mană. 10,30 Film serial : „Se- 
bastlen șl secretul epavei“. 11,00 
Pagini de umor : Charlie Chaplln. 
11,30 Ancheta TV. „Minori In de
rivă". 12,20 Telejurnal. 15,30—16,30 
Tele-școală. 17,30 Deschiderea emi
siunii de după amiază. 17,35 Prie
tenii lui Așchiuță. 18,00 Momente 
din istoria muzicii ușoare româ
nești. 18,20 Arta plastică. 18,35 
Stop-cadru 19,00 Oameni șl fapte. 
19,15 Tragerea Loto. 19,20 100! de 
seri : întimplări cu Peti. 19,30 Te
lejurnal. 20,00 Cronica politică in
ternă. 20.15 Film artistic „Călăto
rie fantastică". 21,55 Documentar 
TV. 22,15 Muzică ușoară. 22,30 „24 
de ore". 22,45 Din țările socialiste.
PROGRAMUL II

20,00 Desene animate pentru 
copil. 20,15 Biblioteca pentru toți : 
I. L. Caragiale. 21,00 Agenda. 21,10 
Coruri și dansuri din opere. 21,35 
Viața economică a Capitalei. 21,55 
Film documentar : „VIrstele copi
lăriei“. 22,15 Dans și muzică de 
pretutindeni.

0 PEPINIERĂ NEGLIJATĂ

CONCURSUL PRONOSPORT 
Nr. 11

(din 12 februarie 1972)
U.T.A. — Rapid 1
F.C. Argeș — S.C. Bacău l.x 
Petrolul — Steagul roșu l,x 
Dinamo — C.F.R. Cluj 1

„U“ Cluj — Politehnica l.x
Farul — A.S.A. Tg. Mureș 1
Jiul — Crișul 1
„U“ Craiova — Steaua 1 X

Cagliari — Milan X
Catanzaro — Mantova 1
Inter — Napoli 1
Lanerossi — Atalanta 1

Sampdorla — Torino 1.X.2

2. Nu vreți ctte-o țigară 7... Cit mai 
stați pe-aici 7

— Pină Ia noapte, că avem un deținut. 
Pe ăilalți i-au dus mai adineaori cu un 
tren spre Cluj. Pe ăsta...

3. — Am văzut cind a plecat trenul..; 
Lăsați-rnă să-l văd și eu pe omul ăsta,

— Te-om lăsa pă-nsărat, Înainte de ze
ce ceasuri, că apoi ii păzește poliția, că-l 
duc Ia Doftana ; da, e pe-aici încurcătu
ră cu alergările de cai...

(Urmare din pag. I) llmpiada albă de la Sapporo este unul — își are explicații cu totul și cu totul subiective. Anticipăm concluzia și afirmăm că în ciuda amatorilor care se numără cu sutele și chiar mai mult, nu se află oameni la fel de dăruiți acestor sporturi.Ne gîndim, firește, la cei care î-ar putea sprijini efectiv și tn primul rînd la activul Consiliului județean pentru educație fizică și sport Caraș- Severin — la organele sportive centrale - și în al doilea rînd, la Comitetul județean U.T.C. Tn opoziție cu realitatea din a- cest domeniu. înotul, sport asupra căruia, în continuare, intenționăm să stăruim, se bucură de un asemenea sprijin. De fapt, este vorba de cîțiva oameni pasionați care, în ciuda greutăților întîmpinate, continuă să creadă cu îndărătnicie în munca lor. Asupra acestora vom insista mai mult și nu a- supra rezultatelor pe care toată lumea Ie cunoaște.Totul a început în urmă cu 14 ani cînd a fost dat în folosință un bazin acoperit de 25 m De atunci s-au perindat vreo 6 000 de tineri din rîndul cărora s-au născut nu mai puțin de 10 maeștri ai sportului nemaivorbind despre impresionantul număr de recorduri naționale stabilite sau depășite de sportivii din o- rașul de pe Bîrzava. Cu toate aceste rezultate, antrenorul coordonator ION SCHUSTER pare puțin reținut atunci cînd îl invităm să ne prezinte roadele muncii sale de 18 ani :— N-aș putea să mă plîng că n-am avut parte de satisfacții. Dimpotrivă. Ceea ce mă amă- răște este felul în care este privit acest sport. Nu este lipsit de interes să amintesc că în țările cu un înalt grad de civilizație atletismul și înotul se află la mare cinste. La noi, el nu este înțeles și, în primul rînd, caracterul său complet. Cînd eram copil aveam 2—3 ore libere pe zi, pentru joacă. Dacă nu mai mult. Epoca modernă, prin solicitările la care își supune membrii săi, n-a renunțat și nici nu poate să renunțe la acest timp liber. Numai că ea l-a raționalizat. Tn locul maidanului, al curții, sînt oferite săli și terenuri de sport cu un program riguros întocmit. Pri

viți numai. In acest bazin, și vara și în cei de-afară, de curînd dat în folosință, în afară de duminica și de zilele în care au Ioc competiții, se perindă pe un interval de 10 ore din zi circa 150 de tineri: de la preșcolari Ia campioni. Se întîm- piă, insă, următorul lucru : ca să înregistrezi performanțe Ia inot, volumul de muncă depus este enorm. Cu copii de 9—10 ani iți sint suficiente 2 ore zilnic. Pe măsură ce se avansează spre vîrsta optimă a recordurilor, antrenamentul ajunge la 5 ore. EUGEN ALMER și MIRCEA HOHOI sint, astăzi, Ia al treilea antrenament, ceea ce în- teamnă că ei au parcurs o distanță de 13—14 km. Or, la asemenea solicitare, cînd ți-e lumea mai dragă și începi să te bucuri ți se întîmplă să-ți vină părinții tinărului ca în cazul maestrei sportului RODICA PĂTRUICA și să-ți spună : „N-o mai lăsăm să vină Ia antrenament. Trebuie să se pregătească pentru admitere la facultate". Este abia în clasa a IX-a. Arc de două ori pe săptămînă 7 ore de curs. Și așa mi se întîmplă an de an Mă întreb numai cît se va putea extinde timpul învățăturii în dauna timpului liber fără ca sănătatea copilului să nu fie afectată ?— V-ați gîndit cumva la vreo soluție ?— Soluții ar fi, ele, mai multe, dar, din păcate, prea puțini sînt dispuși să le dea curs. Tn primul rînd nu se vrea înțeles un fapt esențial. Caracterul complet al acestui sport. Se știe doar că un înotător își încheie cariera sportivă mult mai devreme decît în alte discipline. Unul care abandonează înotul are un fizic excelent pentru box, lupte, polo, greutate, disc, suliță. O altă soluție, într-un fel de aici decurgînd. o văd în acordarea, cel puțin la nivelul campionilor, a unui regim de activitate preferențial. De cîtă favoare se bucuiă a- cest sport o să vă dați seama din următorul exemplu : CO- ROIU DANIELA, campioană de senioare la 800 m liber cînd a avut numai 13 ani, a abandonat înotul fiindcă a trebuit să se pregătească pentru... I.C.F, NICOLAE TOT, campion național Ia 200 m delfin, abia la a treia încercare a intrat la I.C.F. deși de fiecare dată a

luat nota 10 Ia anatomie. înotul nu este inclus ca probă sportivă pentru concurs. Și atunci era firesc ca Nicolae Tot cu înălțimea «a de numai 1,56 m să nu-și realizeze baremul Ia săritura in înălțime. Copiii noștri, cel pînă la 10— 12 ani, ar putea fi oricînd printre primii în țările cu înotul avansat, dar din motivele expuse mai sus, ei se pierd înainte de a da întreaga măsură a talentului lor Trei ani iți sînt necesari să cheltuiești cu un copil pină ajunge să învețe ca lumea cele 4 stiluri de înot. Și cînd să te bucuri...Dar o rezolvare văd și In felul în care federația de specialitate ar trebui să-și exercite autoritatea atunci cînd este vorba de obținerea fonduri’or necesare. Fiindcă numai cu cinci bazine acoperite în țară — atîtea mi se par a fi — putem aștepta mult și bine rezultate de valoare mondială. Anul trecut s-a spus să dacă cîștigăm întrecerea cu Polonia, vom fi mai mult ajutați din punct de vedere material. Am cîștigat. dar toți au uitat de promisiune. Același lucru ni s-a spus cu prilejul balcaniadei. Și cu acest prilej am cîștigat majoritatea probelor, dar nu s-a schimbat nimic.— Credeți că. îndeosebi în domeniul propagandei și tn cel al amenajării de baze nautice, colaborarea cu organizația U.T.C. ar putea să se materializeze în niște rezultate ?— Sînt convins că s-ar putea. Rin păcate, ea, deocamdaTă, nu există Am auzit că tinerii din Reșița și-au amenajat n bază sportivă la Secu, pe malurile Bîrzavei, dar nouă niciodată nu ni s-a pus problema colaborării. Și e păcat. Din cei anroape 29.000 de tineri cîti se află numai în municipiul Reșița, doar 150 sînt legitimați ca înotători...Iată un subiect interesant, iată cîteva probleme care vizează dezvoltarea natației de masă și de performanță ne care le supunem reflecției, meditației atente celor care răspund de destinele sportului în țara noastră. Și n-ar fi rău - ba, dimpotrivă, chiar propunem — să-și exprime opiniile, punctele de vedere în legătură cu chestiunile ridicate în articolul de față. Le așteptăm pentru a le publica.
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Muncitorimea din România poartă vie în memorie amintirea Iui Alexandru (Alecu) Constantinescu, ca a unuia dintre cei mai de seamă militanți ai săi. însuflețit de idealurile socialismului, pe care nu le-a părăsit niciodată, a- cest fiu al proletariatului din țara noastră și-a consacrat întreaga viață activității revoluționare, de organizare a luptei politice a maselor de muncitori împotriva exploatării și asupririi, pentru drepturi și libertăți democratice.Personalitate complexă, de o vastă cultură, cu o tenacitate revoluționară deosebită și cu o inimă înflăcărată pentru tot ce era uman, frumos, Alexandru Con- stantinescu s-a manifestat încă din perioada de început a activității revoluționare ca un luptător curajos și hotărit.Viața și lupta revoluționară a lui Alexandru Constantinescu se întrepătrunde cu istoria dezvoltării mișcării muncitorești în țara noastră. Lumea în care s-a născut el — 10 martie 1872 — era dominată de mari contradicții sociale, o lume în care dezvoltarea capitalismului făcea mai apăsătoare exploatarea și asuprirea clasei muncitoare care începea să se afirme pe arena istoriei ca forța cea mai înaintată a societății. Din fragedă copilărie Alexandru Constantinescu va trebui să învingă nenumărate greutăți și privațiuni Cu greu reușește să termine cîteva clase de liceu. Este nevoit să intre ucenic într-un atelier de tapițerie.Exploatarea și umilirea îl apropie de organizațiile muncitorești. Atelierul în care lucra ca ucenic se afla lingă sala „Sotir", locul de întrunire al muncitorilor și intelectualilor socialiști în deceniul al 9-lea al secolului trecut. Aici a luat contact direct tînărul ucenic cu ideile socialismului. Era nelipsit de la conferințele lui C. Dobrogeanu-Gberea, Anton Ba- calbașa, C. Miile, Traian Deme- trescu. Peste ani, referindu-se la acest prim contact cu ideile socialismului, Alecu Constantinescu avea să noteze: „La «Sotir», în afară de cărturari ca Miile, Tony Bacalba- șa și alții am auzit vorbind de Ia tribuna roșie și muncitori ca Arghir Parua etc. Cum aș fi dorit să vorbesc și eu de păsurile celor năpăstuiți, de cei umiliți și asupriți... Clocotea în mine dorul de răzbunare în contra tiraniei și nedreptății pe care o îndurasem de la primele zile ale copilăriei mele".După ce se califică lucrător tapițer, Alexandru Constantinescu militează pentru organizarea și unirea muncitorilor în cadrul u- nor organizații proprii. Datorită activității pe care o desfășoară se creează Asociația profesională a tapițerilor.Firea lui dornică de cunoaștere cît mai cuprinzătoare și de participare activă la acțiunile social- politice i-au condus pașii către Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România. în scurt timp el se face cunoscut ca unul dintre cei mai de frunte publiciști ai mișcării muncitorești din țara noastră. în articolele sale căuta să dea răspuns multora dintre problemele ce frămîntau pe muncitori, să contribuie prin
® ® © «

CUM AFLĂ ELEVII 
CARE LE POATE

FI VIITORUL 
PROFESIONAL nat“. Am organizat excursii și în alte întreprinderi și o excursie la Ti.srnana. unde am vizitat cooperativa meșteșugărească „Arta casnică“, iar pe viitor vom face o excursie la Pestișani. unde vom avea în- tîlniri cu profesori și elevi fruntași de la Liceul de artă aplicată.Ca profesoară de lucru de mină, am încercat pe toate căile să le îndrum pe cele care au avut înclinații spre aceste meserii din industria ușoară, fiin- du-le mai accesibile. Multe mi-au urmat sfatul. Am luat legătura cu părinții să le cunosc situația materială și po- sibllităUe de afirmare. Am perseverat să le determin să iubească cu sinceritate munca, să aibă o concepție sănătoasă despre realizarea lor în viață. Acum ele muncesc mult, sînt preocupate de viitoarea lor profesiu

inimă batea
pentru dreptate 

socialăscrisul său la ridicarea nivelului politic și ideologic al muncitorilor.
De altfel, o trăsătură permanentă a luptei revoluționare duse de Alexandru Constantinescu, alături de alți militanți de frunte ai mișcării muncitorești din țara noastră o constituie activitatea practică multilaterală, inclusiv prin mijloacele scrisului, pentru atragerea și organizarea muncitorimii în mișcarea socialistă pentru întărirea partidului său. De aceea în preajma Congresului al VI-lea al P.S.D.M.R din 1899 tema arzătoare care va reveni în numeroase articole scrise de Alecu Constantinescu va fi menținerea și întărirea unității P.S.D.M.R. Cuvîntarea lui Alexandru Constantinescu la acest

100 de ani de la nașterea lui 
Alexandru (Alecu) Constantinescu

congres a produs o impresie adîncă, ideile sale fiind susținute de C. Z. Buzdugan. Al. Ionescu și de alți luptători revoluționari devotați partidului muncitorilor, idealului socialist.După congres, Alecu Constantinescu, împreună cu militanții muncitori I.C. Frimu, Al. Ionescu și alții, luptă pentru reorganizarea partidului, pentru triumful cauzei proletariatului român, în a cărui izbîndă viitoare credea cu putere.în anul 1902 pleacă în Franța. Timp de aproape doi ani cît a stat la Paris nu a întrerupt nici un moment contactul cu mișcarea muncitorească din țară. întors în țară, alături de I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu, a militat cu energie pentru refacerea partidului și pentru organizarea profesională a muncitorilor.La întruniri și manifestații muncitorești, prin intermediul presei socialiste a vremii, Alecu Constantinescu a acționat cu e- nergie pentm demascarea corporațiilor, organizate, create de guvern cu scopul de a abate atenția muncitorilor de la lupta de clasă, militînd neabătut pentru organizarea muncitorimii în sindicate bazate pe principiul luptei de clasă, fără patroni și împotriva lor. Datorită activității desfășurate de militanții socialiști pînă la mijlocul anului 1906 erau deja create peste 50 de sindicate. Se impunea unificarea lor organizatorică. La conferința pe țară a sindicatelor din 1906 raportul a- supra problemei principale de pe ordinea de zi — centralizarea mișcării sindicale — a fost prezentat de Alexandru Constantinescu. Conferința îl alege ca secretar al Comisiei generale a sindicatelor.Flăcările răscoalei țărănești din 1907 îl surprind la Pașcani. Este arestat sub învinuirea de a fi instigat pe muncitorii ceferiști la acțiuni de sprijinire a luptei țărănimii.în iulie 1907 va fi prezent în calitate de delegat la Conferința sindicală de la Galați, în cadrul căreia a prezentat raportul asupra problemei unificării cercurilor socialiste „România muncitoare" și a relațiilor dintre aceste cercuri și mișcarea sindicală. Conferința a hotărit consti
ne, vor să aibă cunoștințe noi, vin la mine cu toată încrederea și mi se destăinuie sincer. Vor cu orice preț să se califice și le-au dispărut orice complexe de Inferioritate pe care li le genera faptul că erau eleve la școala generală“.— Ce material documentar ați avut Ia îndemînă pentru o- rientarea elevelor dv. spre meserii ? — am întrebat-o pe tovarășa dirigintă.„Materiale există acum destul de multe, greutatea este în a le selecta mai ales pentru acel profesor care n-are specialitatea psihologie ori pedagogie De pildă, aș putea să spun că seria de „Monografii profesionale* e foarte necesară, dar ea nu cuprinde și profesii să le numim în exclusivitate pentru fete și, în general, profesii care pot fi abordate la noi în județ.

„LA VÎRSTA ACEASTA 
SÎNT INCONSECVENT' 

DAR NU TREBUIE 
SA DEZARMAM"— Aș dori să ne vorbiți despre munca dv. de dirigintă. Cum este situația într-o clasă a VlII-a. ce probleme ridică orientarea profesională ? Tovarășa ELVIRA POPESCU, diriginta clasei a VlII-a din cadrul Liceului pedagogic, ne dă cîteva explicații.„Din experiența căpătată cu 

tuirea Uniunii Socialiste din România.In această perioadă, în calitate de secretar al Comisiei Generale a Sindicatelor, Alexandru Constantinescu, s-a aflat în fruntea acțiunilor greviste din București, Galați, Tumu Severin. „Mi-aduc aminte — nota el mai tîrziu — cum trebuia să nu dorm nopțile gîndindu-mă la mijloacele prin care aș fi putut aduna fonduri pentru susținerea unei greve, mi-aduc aminte de tristețea ce mă cuprindea văzînd că trebui» să se piardă un război (o grevă — n.n.) din cauza lipsei de fonduri".A militat neobosit pentru formarea și organizarea tineretului muncitoresc. La 3 februarie 1908, din inițiativa sa a lut ființă „Cer

cul ucenicilor". La întrunirea de constituire, într-o cuvîntare înflăcărată a arătat tinerilor ucenici necesitatea unității și organizării în lupta pentru zdrobirea orînduirii capitaliste.în același timp, prin scris sau prin viu grăi, în presă sau la adunări populare, el a arătat, fără a minimaliza importanța luptelor economice, necesitatea reorganizării partidului politic al clasei muncitoare.Alături de I.C. Frimu, Dumitru Marinescu, Gh. Cristescu. Ștefan Gheorghiu, dr. Cristian Racovski, Mihail Gheorghiu Bujor, dr. Ottoi Călin, Alexandru Constantinescu muncește asiduu pentru pregătirea congresului de refacere a Partidului Social-Democrat din 31 ianuarie—2 februarie 1910.Munca depusă de-a lungul anilor, priceperea și experiența sa organizatorică, capacitatea și principialitatea sa îi atrag stima și respectul maselor de muncitori care văd în el pe unul dintre conducătorii lor de seamăDupă declanșarea primului război mondial de către marile puteri imperialiste. Alexandra Constantinescu se ridică la înălțimea sarcinilor ce se puneau în fața socialiștilor români, afirmînd în mod deschis poziția sa de luptă împotriva războiului imperialist. După invazia militarismului austro-german în țara noastră Alexandru Constantinescu rămîne în București organizînd lupta maselor împotriva ocupanțilorîn septembrie 1917, Alexandru Constantinescu, împreună cu I.C. Frimu ia parte la Conferința internațională a socialiștilor de la Stockholm, cunoscută sub numele de ce-a de-a treia Conferință zimmerwaldiană, conferință ce a luat în discuție și a lansat manifestul prin care clasa muncitoare era chemată la întețirea eforturilor în lupta împotriva imperialismului, pentru stăvilirea războiului dezlănțuit de puterile imperialiste și încheierea păcii.In anul 1918 îl găsim pe Alexandru Constantinescu partici- pînd cu vigoare la organizarea luptelor muncitorești. El are un rol deosebit de important în organizarea luptei clasei muncitoare din București de la 13 decembrie 1918. După înăbușirea în 
generațiile anterioare, ml-am dat seama că trebuie să accentuăm rolul școlii în orientarea profesională a elevilor. Mulțl elevi pe care i-am urmărit încă din clasele mici, ca dirigintă, mi-au tăcut surprize. Puțini au rămas oonsecvenți cu ei înșiși Incît dacă în clasa a V-a ori a Vl-a mi-au spus că se' fac ra- diotehnicieni să-i găsesc, după absolvire, in școli de acest 

♦ CONTINUĂRI ♦ CONTINUĂRI ♦ CONTINUĂRI ♦

profil. Adevărul este că ei spun „vreau“ nu în cunoștință de cauză. Personal am încercat totdeauna să le vorbesc elevilor despre meseria pe care și-au ales-o, le-am recomandat cărți de specialitate și cărți de literatură pe această temă. Pentru a le dezvălui cimpul larg de activitate care-i așteaptă, am participat cu elevii la tntîlniri cu fruntași din producție, la vizionarea în colectiv a unor filme în care să găsească exprimate unele meserii. De asemenea, am participat la diverse acțiuni de muncă 

linge a acestora. Alexandru Constantinescu reușește să nu fie arestat. Este judecat și condamnat la moarte în contumacie.Deși în ilegalitate Alexandru Constantinescu, încadrat în curentul de stînga revoluționar din Partidul Socialist din România a militat pentru orientarea mișcării muncitorești spre principiile revoluționare de luptă și organizare. Dar activitatea sa revoluționară este întreruptă în vara anului 1920 cînd este arestat In închisoare, Alexandru Constantinescu a avut o ținută demnă, curajoasă. Spre sfîrșitul anului 1920, împreună cu alți 8 militanți, reușește să evadeze din închisoare Fiind amenințat cu moartea, pentru prinderea sa se dădea un premiu de 20 000 lei, Alexandru Constantinescu pleacă în străinătate. Se reîntoarce în țară în ianuarie 1937. Este arestat și eliberat deoarece faptele pentru care urma să fie judecat fuseseră prescrise. Se încadrează din nou în tumultul luptelor revoluționare. Referindu-se la această perioadă, Alecu Constantinescu notează în autobiografia sa scrisă în 1947 : „Revenit în țară și redat libertății civile, am reînceput să reiau legăturile cu tovarășii mei politici și să continui activitatea clandestină impusă de regimurile reacționare, pînă la acela al lui Antonescu, care m-a trimis în cele trei lagăre : Miercurea Ciuc, Caracal (unde m-am îmbolnăvit de paralizie generală) și în cele din urmă la Tîrgu Jiu".Trăiește bucuria marilor victorii, care au marcat drumul de luptă al maselor populare după victoria insurecției naționale antifasciste armate de la 23 August 1944. Participă în 1948 la Congresul de unificare a P.C.B cu P.S.D.La capătul unei activități neobosite și devotate în care a contribuit la ridicarea clasei muncitoare la lupta împotriva exploatării, pentru triumful socia lismului pe pămîntul patriei noastre, Alexandru Constantinescu încetează din viață în București, la 28 martie 1949.Amintirea lui Alexandru Con stantinescu, ca și a tuturor ce lorlalți militanți de frunte ai partidului nostru, va rămîne neștearsă în inimile poporului român. Viața lor constituie o pildă de înaltă principialitate comunistă, de luptă plină de abnegație pentru libertatea și fericirea patriei noastre.
DOINA SMÂRCEA

patriotică și am organizat discuții pe teme „Omul nu poate trăi fără muncă“, „Ce vreau să devin și de ce 7“ „Muncesc pentru că nu înțeleg altfel viața“. Elevii noștri au participat la concursul „Chemarea tainică a meseriei“. Am organizat cu ei și o excursie la Termocentrala Rogojelu. Elevii sînt antrenați în activitatea diferitelor cercuri unde li se oferă posibilitatea să elaboreze și să susțină re

ferate, 6ă participe Ia dezbateri pe anumite teme, la diferite simpozioane unde au și Invitați.Situația clasei este astfel : din 24 de elevi, zece au optat pentru liceul teoretic, patru pentru cel industrial, un băiat și-a ales meseria de frezor, trei fete vor să urmeze școala sanitară, o altă elevă — școala comercială, una liceul agricol iar alte trei eleve vor da admiterea la liceul pedagogic. Motivările lor nu-s totdeauna sigure însă majoritatea celor cu care am discutat știau destul de multe lucruri despre viitoarea lor profesiune. Ceea ce înseamnă un cîștig“.

ÎN JUDEȚUL 
CONSTANȚA 

SE EXTIND 
IRIGĂRILE 

PRIN BRAZDELa unitățile agricole de stat și cooperatiste din Județul Constanța se lucrează intens în aceste zile la nivelarea terenurilor în vederea extinderii irigării prin brazde. In condițiile Dobro- gei, această metodă se dovedește a fi de mare eficiență. Cooperativa agricolă de producție din comuna M. Kogălniceanu care a aplicat-o anul trecut pe o suprafață de 200 ha cultivate cu porumb, a realizat o producție de 8 000 kg boabe la hectar, față de numai 5 600 kg obținute pe terenurile irigate prin aspersiune. De asemenea, cele 400 ha irigate prin brazde la I.A.S. Do- robanțu au dat o producție de peste 7 000 kg porumb, iar unele sole peste 10 000 kg porumb la hectar.Actualele lucrări dau posibilitate unităților agricole din județ să mărească anul a- cesta suprafața irigată prin brazde la 15 000 ha cultivate cu porumb, floarea-soarelui, soia și legume. (Agerpres)
APROAPE 400

STUDENȚI AFRICANI 
STUDIAZĂ ÎN 

TARA NOASTRĂIn acest an universitar, în instituțiile de învățămînt superior din țara noastră studiază tineri din 95 de țări ale lumii. Aproape 400 dintre ei provin din țări africane : Republica A- frica Centrală, Algeria, Republica Populară Congo, Republica Arabă Egipt, Somalia, Sudan, Tanzania, Republica Zair etc. Ei învață în institute cu caracter tehnic, economic, agronomic, medical, participă la cursuri postuniversitare, își pregătesc doctorantura, iar alții se specializează în diferite domenii științifice și tehnice. Ca și colegii lor români, tinerii africani se bucură de condiții deosebite de studiu și viață. Ei au la dispoziție manuale, laboratoare moderne, biblioteci, locuiesc în cămine și iau masa la cantinele studențești, beneficiază de a- sistență medicală gratuită. La absolvire, tinerii africani se înapoiază în țările lor, pentru a pune în practică cunoștințele însușite de-a lungul anilor în institutele de învățămînt din România.în același timp, cadre didactice universitare din țara noastră predau în școli superioare sau în cele secundare din mai multe state africane, contribuind, de asemenea, la formarea specialiștilor locali. (Agerpres)

„CLASELE A IX-A Șl A X-A 
ALE ȘCOLII GENERALE — 

MAI BINE PROFILATE
PE ACTIVITATEA PRACTICA"Novaci, tînăr oraș pe harta județului Gorj. Abordăm aceeași problemă la școala generală din localitate. Ni se pare relevantă următoarea apreciere aparți- nînd prof. diriginte ION BU- DURAN, care conduce o clasă a X-a“. Mulți dintre cei care absolvă 10 clase se încadrează 

în școli profesionale și la ucenicie la locul de muncă Dar, dintre ei rămîn și pe dinafară — rămii cu deosebire fetele. Or, este total nepotrivit ca o fată care a căzut la cinci-șase examene de admitere să urmeze clasele a IX-a și a X-a șl apoi să candideze Ia școala sanitară sau școala de laborante unde există o concurentă uneori mai mare ca cea de la facultate. Consider că este necesară o mai puternică reprofilare a claselor amintite pe activitatea practică, incit să putem avea acea categorie de absolvenți a zece clase care să intre în producție direct, (chiar dacă eventual mai trebuie să susțină un

^Scinteli •"
—===?ti r> e r etu I u i

MĂSURI CARE TREBU
IAU LUATE DEMULTScrisoarea primită din partea unui grup de tineri din Petroșani readuce în discuție (pentru a cîta oară ?) problema calificării prin ucenicie la locul de muncă. Este de la sine înțeles că, datorită perioadei scurte in care tinerii trebuie să deprindă abecedarul meseriei alese, fiecare unitate are obligația și este direct interesată să organizeze corespunzător ucenicia, sub toate aspectele sale. Cele câteva luni de instruire practică, tocmai pentru că sînt doar ctîeva luni, trebuie să ofere tinărului posibilitatea să-și însușească, cît mai bine, operațiunile practice ce le va avea de executat ca viitor meseriaș. Numai așa integrarea în producție, după absolvire, se va face fără poticniri, fără bătaie de cap atît pentru absolvent cît și pentru întreprindere. In aceste condiții sînt cu atît mai de neînțeles cazurile în care ucenicia la locul de muncă se desfășoară pe alte coordonate decît pe cele firești. Și, scrisoarea tinerilor din Petroșani ne oferă un nou asemenea exemplu. Fără să mai redăm, în întregime, scrisoarea adresată rubricii noastre, ne vom mărgini să punctăm cîteva din nemulțumirile semnalate.încheind contract cu I.I.L.- Petroșani, după pregătirea teoretică efectuată, ei au fost repartizați să facă practica la a- telierul mecanic. Practica însă, după relatarea corespondenților noștri, nu este altceva decît o simplă pierdere de timp. Nimeni nu se ocupă de ei, nimeni nu-i ia în seamă. Meseria și-o însușesc, dacă se poate șl așa, pe furate. Trăgînd cu ochiul în dreapta și-n stînga. Cei răspunzători de practica ucenicilor își amintesc de ei doar atunci cînd se transportă materiale sau cînd se face curățenie în secție. Desigur și aceste lucrări sînt necesare iar ucenicii pot fi antrenați la executarea lor. Asta nu înseamnă în nici un caz că instruirea practică trebuie rezumată doar la curățenia secțiilor și transportul materialelor.în plus, pe lingă nepăsarea manifestată de conducerea I.I.L. față de pregătirea profesională a tinerilor ucenici, muncitorii de miine ai întreprinderii, ni se semnalizează și existența unor practici care contravin legislației în vigoare, Codului muncii în special. Așa stînd lucrurile, am vrut să aflăm în ce măsură și cît de justificate erau nemulțumirile semnatarilor scrisorii. Constatările făcute la I.I.L.-Petroșani, în prezența conducerii întreprinderii, a secretarului organizației U.T.C., precum și în prezența responsabilului cu practica, tovarășul Victor Găvănescu, vorbesc de la sine și dau întrutotul dreptate sesizării primite de noi. Rămîn însă cîteva nedumeriri cărora explicațiile primite la întreprindere nu le oferă răspunsul. Dacă fastul șef de secție nu a avut in atenție, alături de celelalte probleme ale atelieru

examen de verificare in meseria dobîndită pe parcursul celor doi ani de școală). In situația aceasta ar trebui să organizăm practica profilată exact pe meseriile județului și să cunoaștem și noi, diriginții, aceste meserii. Ar fi util ca în fiecare an diriginții de la aceste clase să fie informați asupra necesarului de cadre din județul respectiv, numărul de locuri scoase în concuns de către diversele tipuri de școli. Incit îndruma

rea noastră spre meserii să conțină acel element concret de care acum, trebuie să recunoaștem, sîntem lipsiți și-i lipsim și pe elevii noștri.
Z4 PANOUL
DE ONOAREa timpului de lucru, de respectare întocmai a programului Animați de aceleași năzuințe, a- propiați ca vîrstă (media nu depășește 25 de ani) și mod da gîndire, cei doisprezece ortaci au 

lui și practica ucenicilor, așa cum s-a încercat ca o justificare, există însă un responsabil cu pregătirea practică, o organizație U.T.C. ai cărei membri erau și ucenicii, exista, în sfîr- șit, și un comitet de sindicat chemat să vegheze la respectarea întocmai a legislației muncii. Intervenția acestora ar fi pus capăt, încă de la început, desfășurării necorespunzătoare a pregătirii ucenicilor. După cercetarea sesizării de față, Comitetul județean Hunedoara al U.T.C., cu sprijinul căruia s-a organizat analiza cu factorii răspunzători de organizarea și desfășurarea practicii la întreprinderea de industrie locală-Petro- șani, ne-a comunicat luarea de către unitate a unor măsuri care vădesc, e drept cam tîrziu, o preocupare mai atentă față de pregătirea profesională a ucenicilor. Intre aceste măsuri menționăm repartizarea elevilor pe echipe, trecerea lor prin toate fazele de lucru, îndrumarea, de cite ari este cazul, primită din partea meseriașilor cu înaltă calificare, pe lingă care lucrează.Putem afirma deci că la I.I.L. Petroșani acum nu se mai fură... meseria.
O AMÎNARE „SINE 

DIE"în luna august 1971, o nouă promoție de absolvenți ai liceului special din Sebeș, județul Alba, a primit repartizările în producție. Printre proaspeții absolvenți se afla și Viorel Teo- dorovici. Satisfacției de a fi terminat școala, ne-a mărturisit ti- nărul într-o scrisoare, i s-a a- dăugat și aceea că a fost repartizat în comuna Grănicești, județul Suceava, nu departe de satul unde s-a născut și unde își are familia. Bucuria i-a fost însă de scurtă durată. Prezen- tîndu-se la post cu repartiția în care scria negru pe alb că urmează să fie angajat ca economist la consiliul popular, i s-a refuzat angajarea. De atunci, timp de mai bine de șase luni, numeroasele sale încercări de a ocupa postul ce i se cuvine s-au izbit de același categoric refuz. Apelurile sale repetate nu au putut îndupleca autoritățile comunei Grănicești să schimbe hotărîrea cu care l-au întimpi- nat în ziua care ar fi trebuit să însemne pentru Viorel Teodoro- vici, prima zi de muncă. Care este cauza acestei hotăriri de neclintit adoptată de consiliul popular, hotărîre care nu face altceva decît să anuleze, dintr-un condei, , dispoziția de repartizare ? Tovarășul Anton Mitiu, primarul comunei, ne-a oferit răspunsul» Obiectiv sau nu, îl prezentăm, mai întîi, așa cum ne-a fost el exprimat. „Grăni- ceștii este o comună mare, cu- prinzînd mai multe sate, dispersate ca așezare. Absolventul, datorită stării sănătății, nu poate face față cerințelor muncii de contabil. S-a procedat greșit a- tunci cînd a fost repartizat aici“. Este posibil. Dar să vedem și cine este responsabil de această greșeală. Psntru acest lucru, ne vom referi, pe scurt, la procedura de repartizare în producție a absolvenților liceelor speciale, licee care școlarizează numai tineri cu anumite deficiențe fizice. Dată fiind situația lor deosebită, încă înaintea repartizării, Ministerul Muncii identifică posturile cele mai potrivite, pe baza cererilor primite de la ministere sau organele județene. Acestea, în cunoștință de cauză, comunică locurile de muncă ce urmează să fie ocupate de absolvenți. Comisia de repartizare nu face altceva decît să nominalizeze, în funcție de capacitatea fizică a fiecărui absolvent, ocuparea posturilor din lista în prealabil întocmită. Așa se procedează. Revenind la argumentul ce ne-a fost prezentat și care de fapt face imposibilă angajarea tînă- rului, el poate fi, desigur, întemeiat. Nu ne putem explica însă de ce totuși organele județene au solicitat un absolvent căruia, apoi, i se refuză încadrarea. Dacă la Grănicești nu e posibil, de ce nu se încearcă într-o altă localitate a județului ? Pentru că amînarea angajării lui Viorel Teodorovici nu poate continua la nesfârșit, pentru un fapt de care, în nici un caz, nu se face el vinovat.
Redactorul rubricii 

MIRCEA NICOLAE

sudat un mic colectiv în care munca formează preocuparea esențială. Fiecare se simte dator față de tovarășul său să-și întregească eforturile pentru a realiza cît mai mult și cît mai bine. De aici, poate, și trăinicia prieteniei ce-i leagă. După ieșirea din șut, ei pot fi văzuți adesea împreună la club, la cinematograf, pe stradă. De fapt, toți locuiesc la Ostra, centru minier ivit în nordul Moldovei o dată cu punerea în valoare a bogatelor zăcăminte din această zonă.Și această prietenie pare cu atît mai frumoasă și mai interesantă cu cit fiecare vine din altă parte: Petru Morărașu a început mineritul la Iacobeni, Nicolae Condor a lucrat mal intîi Ia Bălan, Toma Anișca șl-a făcut inițierea în tainele meseriei la Comănesti.— între noi, ne spunea Nicolae Condor, există o deplină înțelegere. Ne simțim aparținînd unei adevărate familii. Inițiativa noastră, munca noastră iși găsesc nu numai apreciere, dar constituie un stimulent și pentru alții. Adică, ne văd ceilalți colegi la panoul de onoare, ne felicită dar se ambiționează să muncească si el la fel ca noi. Și aceasta este, de fapt, și dorința noastră.La cei 23 de ani, pe care-I are, Nicolae Condor gîndește cu maturitate și deplină responsabilitate Aceasta și explică primirea sa in rîndurile comuniștilor, Da altfel, forța și destoinicia celor

Editurile promit 
în acest an;Din succintul program de activitate pe anul în curs al Editurii Enciclopedice, prezentat de tovarășul Gh. Rădulcscu, redactor șef, am reținut o serie de lucrări de real interes pentru cititorii tineri.— M-aș opri în primul rind la noua colecție „Lamura“ a- dresată, in primul rind, tinerilor, care va cuprinde, în decurs de 15 ani, peste 300 de titluri, în volume de circa 400 pagini, prezentînd valori spirituale ale omenirii. Intenționăm să deschidem colecția cu un volum selectiv de poezie românească pe tema patriei și a libertății (autor : Constantin Măciucă) urmat de lucrări consacrate lui Hypocrat și Galenus de dr. Gh. Brătescu, Jakob Burkhard de Nicolae Balotă, Marcel Proust de Irina Eliade, Sextil Pușcariu de Ilie Dan, Federico Garcia Lorca de Darie Novăceanu, Gogol de Tatiana Nicoiescu.Din seria de enciclopedii și dicționare vom publica, în fine, „Micul dicționar enciclopedic". Intr-un singur volum de circa 2 000 de pagini sînt cuprinse circa 70 000 de articole-titlu (de peste 2 ori mai mult decît în
„Editura 

Enciclopedică“ 
cele 4 volume ale „Dicționarului enciclopedic român“) din care aproape 20 000 de nume proprii ce prezintă personalități din toate domeniile, țări, localități, instituții, organizații etc., 5 000 de ilustrații, 200 planșe în culori și alb-negru, 250 de hărți. Rodul unui travaliu îndelungat al unor specialiști din diverse domenii, lucrarea va fi — in privința lărgimii și preciziei informației de actualitate — îndrăznesc să spun — peste nivelul micului La- rousse.Tot în sistemul de enciclope- distică mai recomandăm un dicționar de fizică contemporană, un mic dicționar de fizică modernă, o mică enciclopedie ilustrată a tehnicii. Pe linia organizării enciclopedice continuăm seria de cronologii pe literaturi, știință, tehnică cu titluri ca : Istoria literaturii eline și latine, reeditarea Istoriei României în date (ce va apare și într-o ediție în limba engleză) și a Istoriei lumii în date.O altă direcție în care ne-am propus lărgirea ariei de cuprindere este cea a bibliografiilor și biografiilor. Vor apare volume consacrate lui Xenopol de Al. Zub, autor care a soos anul trecut lucrarea Kogălniceanu ce s-a bucurat de mare succes, o istorie a bibliografiei române a lui Barbu Theodorescu. indici bibliografici de reviste : Contemporanul. Luceafărul, Ramuri (serii vechi), Sburătorul.In Enciclopedia de buzunar urmează să apară sinteze ca : Orizonturi noi în psihologie de Brian Foss, Logica viului de Fr. Jakobî, Istoria vieții bizantine și Bizanț după Bizanț de nicolae Iorga, o ediție revăzută a Dacilor a lui Hadrian Daicovi- ciu, o istorie a imperiului otoman de Aurel Decei, celebrele cărți populare ale lui Cartojan ș. a.In Orizonturi — colecție Ia nivelul de cultură al școlilor generale și liceelor — intenționăm să publicăm, printre altele, o excelentă carte a dr. Gh. Brătescu — Drama părintelui Mesller, cîteva lucrări adresate atît părinților cit șl copiilor : Cine ne sînt prietenii ? de Ro- meo Dăscălescu, Minori in derivă de Mihai Stoian ce tratează problema dezorientării în educație, alături de volume axate pe teme de propagandă științifică — Universul protonilor, De la moleculă la viață, Armele secrete ale organismului, Excursie în teoria mulțimilor.în colecția Pe harta lumii, unde fiecare carte vorbește despre o țară, sînt prevăzute să apară volume consacrate Cehoslovaciei, Poloniei, Algeriei, Elveției, Olandei, Perului.Paralel cu preocupările despre care v-am amintit lucrăm la pregătirea marilor enciclopedii : de tip universal — 12 volume, 12 000 de pagini și o enciclopedie în 5 volume consacrată României.

RADU LEVARDĂ

doisprezece, verificate zilnic ii» „focul“ bătăliei cu roca, s-au relevat și într-o împrejurare cu totul deosebită, petrecută nu de mult.Aproape de ieșirea din șut, la exploatarea ultimei „felii“ o placă masivă de minereu s-a desprins, blocînd mașina de încărcat. Practic, frontul de lucru fusese închis. Era nevoie de o intervenție fără amînare. Se cereau, pe lingă eforturi suplimentare, multă atenție și perspicacitate. Gheorghe Salanța, șe*ul de brigadă, a hotărit să rămînă toți în abataj pînă la deblocarea mașinii. Le-a cerut părerea si celorlalți. Nimeni n-a părăsit galeria. Piesă cu piesă mașina a fost demontată și scoasă de sub blocul amenințător. La ora trei după miezul nopții, acțiunea era încheiată. La ieșirea din mină, coborînd prin dimineața rece de iarnă, chipurile lor, deși obosite, purtau lumina satisfacției, pe care numai datoria îndeplinită o poate conferi. Am mal reținut incă un fapt semnificativ. Cei doisprezece de la Leșul Ursului au declarat această perioadă, premergătoare semicentenarului Uniunii Tineretului Comunist, „perioada calității", angajîndu-se să lupte „pe toate căile“ împotriva sterilului, dind numai minereu de înaltă calitate. Este o hotărîre pe care, fără îndoială, și-o vor onora exemplar.Iată argumente care certifică stima și prestigiul de care se bucură, aici, pe valea Suhei, brigada lui Gheorghe Salanța.



Interviu acordat 
de președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,

NICOLAE CEAUȘESCU, 
unui grup de ziariști din Republica 

Algeriană Democratică și Populară
(Urmare din pag. I)le tehnice și de specialitate pentru toate sectoarele economiei românești.Pe această bază a crescut și nivelul de viață al poporului român. Se dezvoltă puternic construcția de’ locuințe, de așezăminte culturale, se îmbunătățește asistența sanitară. Putem spune, deci, că socialismul s-a dovedit capabil să asigure, în- tr-o perioadă scurtă, soluționarea marilor probleme ale ridicării bunăstării întregului nostru popor.Pe baza hotărârilor Congresului al X-lea, am trecut la înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, care presupune atît o economie multilaterală care să permită României să se apropie simțitor de țările dezvoltate ale lumii, cit și lărgirea democrației socialiste, a participării maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a oamenilor muncii.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, dumneavoastră 
veți vizita în curînd Algeria, 
pentru prima dată. Am dori 
să ne spuneți părerea dum
neavoastră în legătură cu sta
diul actual al relațiilor din
tre cele două țări și cum con- 
cepeți dumneavoastră dezvol
tarea cooperării româno-al- 
geriene ?RĂSPUNS : Aș dori, în primul rând, să mulțumesc președintelui Houari Boumediene pentru amabila invitație de a vizita țara dumneavoastră și să-mi exprim satisfacția că voi putea cunoaște nemijlocit viața și preocupările poporului alge- rian. Vizita pe care urmează s-o fac în frumoasa dumneavoastră țară constituie o expresie elocventă a bunelor relații care se dezvoltă între popoarele noastre. Cunoaștem și prețuim trecutul glorios de luptă al poporului algerian pentru apărarea ființei sale naționale, pentru a- firmarea sa ca o națiune de sine stătătoare în lume. De altfel. în trecutul mai îndepărtat, există oarecari asemănări între istoria României și a Algeriei, deoarece ambele au cunoscut o perioadă destul de îndelungată, asuprirea imperiului otoman. Poporul român, care de-a lungul istoriei sale a dat grele jertfe pentru cucerirea independenței și suveranității naționale, a fost animat întotdeauna de profunde sentimente de simpatie și solidaritate față de lupta poporului algerian pentru eliberarea sa de sub dominația colonială, pentru neatîrnarea patriei, pentru preluarea în mîinile sale a bogățiilor naționale, a propriului său destin. Ne bucură succesele pe care le obține poporul algerian prieten în consolidarea independenței economice și politice a țării, în dezvoltarea industriei naționale, a agriculturii, a științei și culturii, în făurirea unei orîndulrl sociale noi și ridicarea nivelului de traî material și cultural al maselor.Relațiile de colaborare și prietenie dintre România și Republica Algeriană Democratică și Populară cunosc o evoluție ascendentă. Schimburile economice au crescut de cîteva ori în ultimii 5 ani. S-au încheiat a- cordurl de cooperare în domeniul industriei petrolului, chimiei, minieră șl In alte domenii. Numeroși specialiști români lucrează în țara dumneavoastră, aduclndu-și contribuția la eforturile poporului algerian pentru dezvoltarea industriei petroliere și miniere. Se dezvoltă, de asemenea, puternic schimburile culturale dintre România și Algeria. Aș putea spune că vizita pe care o voi face în Algeria va deschide noi perspective în vederea extinderii colaborării, că popoarele noastre sînt interesate în a dezvolta larg colaborarea în toate domeniile de activitate, de a acționa împreună pentru ridicarea lor economico-so- cială și întărirea independenței

Atac aerian israelian 
asupra Libanului

BEIRUT 9 (Agerpres). — Avioa
ne ale Israelului au bombardat joi 
după-amiază, timp de 45 de minu
te, localitățile Hasbaya și Maimass, 
situate in sudul I.lbanulul — trans
mite agenția France Presse, care 
citează surse oficiale din Beirut.

★
TEL AVIV 9 (Agerpres). — 

Noul atac, asupra teritoriului liba
nez, a fost confirmat la Tel Aviv 
de un purtător de cuvint al foi
țelor militare ale Israelului.

Tratativele 
Kohl-Bahr

• MICHAEL KOHL, secretar de 
stat la Consiliul de Miniștri al R.D. 
Germane, și Egon Bahr, secretar 
de stat la Cancelaria federală a 
R. F. a Germaniei, s-au întllnit 
joi la Berlin pentru a continua 
tratativele referitoare la Încheierea 
unui acord între R.D.G. și RîF.G. 
cu privire la trafic, informează a- 
genția A.D.N.

Michael Kohl șl Egon Bahr, 
menționează agenția, au purtat, de 
asemenea, convorbiri pentru cla
rificarea unor probleme practice 
ce rezultă din hotărirea R.D.G. de 
a aplica temporar reglementările 
acordului dintre guvernul R.D.G. 

naționale, că sînt hotărîte de a nu-șl precupeți eforturile în lupta împotriva imperialismului, a colonialismului, pentru afirmarea în lume a principiilor de deplină egalitate între state, de reșpectare a independenței și suveranității naționale, de neamestec in treburile interne, de renunțare la forță și la folosirea forței în relațiile internaționale, astfel ca toate popoarele să se poată dezvolta corespunzător propriei lor voințe.
ÎNTREBARE : Ținerea unei 

conferințe privind securitatea 
europeană, pentru care dum
neavoastră personal ați acțio
nat, se precizează din ce în 
ce mai mult. V-am putea cere 
să ne spuneți ce așteaptă țara 
dumneavoastră de la această 
întîlnire și care ar fi consecin
țele unui eventual Tratat cu 
privire la securitatea în Eu
ropa, pentru țările meditera
neene, care sînt și ele inte
resate în această problemă ?RĂSPUNS : într-adevăr,România a acționat și acționează în mod consecvent pentru realizarea conferinței general- europene care este menită să a- șeze relațiile dintre națiunile europene pe o bază nouă și să deschidă calea unei largi cooperări în toate domeniile de activitate. Esențial în realizarea securității europene este, după părerea noastră, înfăptuirea în viață a principiilor egalității în drepturi, respectului deplin al independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, stabilirea unui sistem de angajamente clare și precise din partea tuturor statelor care să ducă la eliminarea totală din raporturile interstatal« a folosirii sau a amenințării cu forța, astfel ca toate popoarele să aibă garanții depline că ..vor fi ferite de orice act de agresiune, că se vor putea dezvolta în mod liber și vor putea colabora neîntrerupt.Este știut că o parte din țările europene sint, prin poiiția lor geografică, țări mediteraneene ; de aceea, înfăptuirea securității pe continentul european va a- vea, fără îndoială, o înrîurlre favorabilă asupra climatului politic din această zonă vastă ce include țări de pe trei continente. Desigur, problemele mediteraneene sînt ceva mai complexe și necesită o abordare specială din partea țărilor respective pentru a transforma și această zonă într-o zonă fără baze militare, într-o zonă in care să fie asigurată securitatea și independența tuturor națiunilor.în general, noi apreciem că înfăptuirea securității în Europa va exercita o puternică influență asupra întregii vieți internaționale, va contribui la extinderea și intensificarea colaborării și prieteniei între toate popoarele lumii.

ÎNTREBARE : Domnule
președinte, țara dumneavoas
tră a susținut întotdeauna 
popoarele lumii în lupta lor 
pentru progres și pace. Pu
teți să ne spuneți cum se 
oglindește în prezent acest 
sprijin, în momentul în care 
imperialismul mondial își 
multiplică agresiunile împo
triva mai multor țări și po
poare din „lumea a treia“ ?RĂSPUNS : România a sprijinit și sprijină prin politica sa externă lupta tuturor popoarelor care s-au ridicat și se ridică pentru eliberarea lor națională și socială, pentru dreptul de a se dezvolta în mod liber și independent. Condamnăm cu hotă- rîre politica imperialistă de asuprire și exploatare a popoarelor, de dominație și dictat, de amestec în treburile altora, orice formă de colonialism și neocolonialism. Sprijinim activ lupta dreaptă a popoarelor africane din Angola, Mozambic, Guine-

și guvernul R.F.G. cu privire la 
circulația persoanelor civile și a 
bunurilor Intre R.F.G. și Berlinul 
occidental.

Convorbirile vor fi continuate 
vineri in capitala R.D.G.

PE

• DUPĂ CUM INFORMEAZĂ 
AGENȚIA TANIUG, Prezidiul 
Uniunii Tineretului din Iugoslavia 
a liotărlt, In cadrul unei ședințe 
ce a avut loc joi la Belgrad, să 
se alăture numeroaselor propuneri 
făcute In Întreaga țară ca președin
telui Ioslp Broz Tito să 1 se decer- 
neze pentru a doua oară Ordinul 
de „Erou Național“.

• „GUVERNUL FRANȚEI nu 
poate decît să reafirme că el con
sideră de dorit ratificarea trata

ea-Bissau pentru scuturarea jugului colonial, pentru cucerirea independenței lor naționale.Am acordat și acordăm un sprijin multilateral popoarelor din Indochina, și în primul rînd poporului vietnamez, în lupta împotriva agresiunii americane ; acționăm pentru a se pune capăt războiului din această parte a lumii, pentru retragerea trupelor Statelor Unite ale Americii și ale aliaților lor, astfel ca popoarele vietnamez, laoțian și khmer să fie lăsate să-și hotărască singure destinele, fără nici un amestec din afară.în general, considerăm că în lume sînt forțe în stare să pună capăt politicii imperialiste, colonialiste și să asigure dezvoltarea progresistă o omenirii. A- ceasta impune, însă, realizarea unității acestor forțe, pentru că numai astfel ele vor putea să-și facă simțită tăria și să impună o politică nouă in lume.Apreciem că un rol important au, în această direcție, tinerele state independente, în acest sens, România dezvoltă o colaborare multilaterală cu țările în curs de dezvoltare, contribuind, pe măsura posibilităților sale, la realizarea unor acțiuni concrete de sprijin în dezvoltarea economiei lor naționale, în pregătirea cadrelor naționale de specialiști, în acordarea de asistență tehnică. Noi apreciem că realizarea unei adevărate independențe nu este posibilă decît pe baza unei dezvoltări economice puternice, de sine stătătoare a fiecărei țări ; de aceea considerăm că problemele esențiale ale țărilor în curs de dezvoltare sînt în primul rînd cele strîns legate de dezvoltarea e- conomică și socială a acestor țări. Apreciem, de altfel, că relațiile României cu aceste state se încadrează în contextul general al luptei împotriva imperialismului. a colonialismului și neocolonlalismului.în acest sens, vizita pe care urmează să o fac într-un număr de țări de pe continentul african constituie tocmai expresia acestor relații de prietenie și solidaritate, a sprijinului pe care România îl acordă și este hotărâtă să-l acorde tuturor națiunilor care se ridică la luptă pentru asigurarea independenței lor.
ÎNTREBARE : Domnule

președinte, cauza poporului 
palestinian, alungat din pa
tria sa, cunoaște în prezent o 
evoluție. De cîtva timp, în
tr-adevăr, poziția rezistenței 
palestiniene este din ce în ce 
mai cunoscută și susținută în 
lume și în special în Europa. 
Binevoiți, domnule președinte, 
să ne spuneți opinia Româ
niei în legătură cu această 
problemă ?RĂSPUNS : După cum este cunoscut, România s-a pronunțat cu hotărîre pentru a se pune capăt conflictului din Orientul Apropiat, considerând că este necesar să se asigure relații între țările din această zonă a lumii, care să excludă ocupări teritoriale, să excludă forța în soluționarea problemelor dintre ele. Am considerat întotdeauna că orice reglementare a conflictului din Orientul Apropiat trebuie să aibă în vedere și a- sigurarea condițiilor pentru rezolvarea problemei populației palestiniene, în vederea asigurării dezvoltării sale corespunzător intereselor naționale. Sprijinim lupta populației palestiniene pentru a-și asigura o dezvoltare de sine stătătoare, bazată pe dreptul de autodeterminare, de a-și făuri o viață independentă, așa cum o dorește ea.Aș dori — deși urmează peste cîteva zile să vizitez frumoasa dumneavoastră țară — ca în încheierea interviului, să transmit, prin Intermediul dumneavoastră, poporului algerian prieten cele mai calde urări de progres și prosperitate, de fericire și pace din partea întregului popor român și a mea personal.

telor Republicii Federale a Germa
niei cu Uniunea Sovietică, precum 
șl cu alte țări socialiste europene" 
— a declarat presei Leo Hamon< 
purtătorul de cuvînt al cabinetului 
francez, referlndu-se la expunerea 
făcută în ședința Consiliului de 
Miniștri de către Maurice 
Schumann, ministrul afacerilor ex
terne.

Al 150-lea Starfighter...
• FORȚELE ARMATE ALE 

R. F. A GERMANIEI au pierdut 
miercuri cel de-al 150-lea avion 
militar de tipul „Starfighter F-104 
g-, a anunțat Ministerul vest-ger- 
man al Apărării. Aparatul s-a pră
bușit în timpul unui zbor Ia joa
să Înălțime, efectuat In apropie
rea bazei de la Wittmunddafen. 
Pilotul avionului a reușit să se 
salveze sărind cu parașuta. In 
timpul celor 149 de accidente pre
cedente, au dispărut 70 de piloți 
militari.

• PROPUNEREA cu privire la 
organizarea unul referendum asu
pra aderării Marii Britanii la 
C.E.E. ar trebui luată în mod se
rios în considerație, într-un viitor 
apropiat, de către Partidul labu
rist, a declarat miercuri deputa
tul laburist Michael Foot.

El a criticat tentativa actualului 
guvern conservator de a obține a- 
derarea Marii Britanii la C.E.E. 
împotriva dorinței majorității 
populației.

SEMICENTENARUL U.T.C. 
PESTE HOTARE

Conferințe de presă 

la Budapesta 

si Berlin
>Peste cîteva zile, Uniunea Tineretului Comunist din România aniversează 50 de ani de luptă și muncă eroică, revoluționară în slujba cauzei Partidului Comunist Român, a înfăptuirii aspirațiilor fundamentale ale poporului. In legătură cu apropiata sărbătorire a acestui important eveniment, la ambasada Republicii Socialiste România din Budapesta a fost organizată joi dimineața o conferință de presă. Au luat parte un mare număr de persoane, redactori șefi și redactori ai unor ziare și publicații centrale, ai unor ziare și reviste pentru tineret și copii, ai Agenției ungare de presă, ai radioului și televiziunii din capitala ungară. Au participat, de asemenea, dr. Gombar Iozsef, secretar al Comitetului Central al K.I.S.Z., Uniunea Tineretului Comunist din Ungaria, membri ai biroului C.C. al K.I.S.Z., activiști ai organizației de tineret, reprezentanți ai Ministerului de externe ungar.Despre însemnătatea acestui e- veniment — aniversarea a jumătate de secol de la crearea Uniunii Tineretului Comunist din România — a vorbit partici- panților la conferința de presă Ioan Cotoț, ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta. Vorbitorul a subliniat faptul că crearea, în urmă cu jumătate de secol, a Uniunii Tineretului Comunist, ca urmare a activității politice și organizatorice desfășurată de partidul comunist în rîndurile tineretului, a pătrunderii în cercuri tot mai largi ale acestuia a idealurilor de luptă revoluționară a marcat începutul unei puternice acțiuni de angajare militantă, patriotică a tinerelor generații în procesul

Corespondență specială 
pentru 

„Scînteia tineretului"

de înnoire și transformare a societății. în continuare vorbitorul s-a referit pe larg la principalele momente din istoria luptei și activității organizației comuniste a tineretului desfășurate de-a lungul celor 50 de ani de existență, sub conducerea Partidului Comunist Român.în cadrul expunerii au fost prezentate, apoi, numeroase date și fapte despre munca și viața de astăzi a tinerei generații din țara noastră, despre condițiile bune de muncă și pregătire, de învățătură și petrecere a timpului liber create de partid și de stat, despre participarea entuziastă a tineretului, alături de întregul nostru popor, la marea operă de construcție socialistă a țării. în încheiere vorbitorul s-a referit la activitatea internațională a U.T.C., subliniind relațiile prietenești de bună colaborare existente între Uniunea Tineretului Comunist din România și Uniunea Tineretului Comunist din Ungaria.Reprezentanții presei, ceilalți participanți au ascultat cu atenție cele relatate, manifestînd un deosebit interes pentru conținutul expunerii. Am avut prilejul, ca după conferința de presă să discut cu Șzabo Janoș, membru al Biroului C.C. al K.I.S.Z., redactor șef al ziarului „Magyar Ifjusag“ : „Am ascultat cu interes această scurtă istorie a Uniunii Tineretului Comunist din România — spunea el. Mă bucur că între organizațiile noastre există bune legături prietenești, ce se dezvoltă în continuare“.
AL. PINTEA

★Joi, la Ambasada română din capitala R. D. Germane, a avut loc o conferință de presă consacrată semicentenarului U.T.C. Cu acest prilej, ambasadorul țării noastre, Nicolae Ghenea, a vorbit despre mișcarea revoluționară a tineretului din România, politica promovată de P.C.R. pentru educarea tinerei generații și contribuția U.T.C. la construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.La conferința de presă au participat Frank Bochow, secretar al Consiliului Central al Uniunii Tineretului Liber German, activiști ai organizației de tineret, redactori șefi ai unor publicații de tineret șî redactori ai ziarelor centrale din R. D. Germană.
ȘTEFAN DEJU

• DR. MITDANK, șef de secție 
în Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Germane, șl dr. Struve, 
șeful Biroului primarului guverna
tor din Berlinul occidental, au 
avut o convorbire la Berlin. Au 
fost dezbătute probleme referitoare 
Ia recenta hotărîre a R.D.G. de a 
aplica temporar reglementările ce 
devin operante după intrarea în 
vigoare a acordului cvadripartit 
asupra Berlinului occidental, a 
acordului de tranzit între guver
nele R.D.G. și R.F.G. și a conven
ției între guvernul R.D.G. și Sena
tul vest-berlinez cu privire la că
lătorii și circulația vizitatorilor.

Africa a sugerat, de-a lungul deceniilor, deșertul ne- sfîrșlt, cu spectacolul de o dezolantă monotonie al dunelor de nisip, decorul junglei impenetrabile cu nota de mister ce o învăluie și exotismul unei faune de o fantastică bogăție. Peisajul pitoresc părea să confere caracteristica acestui continent. Chiar existența unor străvechi și subtile civilizații, probate prin mărturii incontestabile, trecea pe un plan secundar. Africa se rezuma, în viziunea multora, la spectaculosul imaginilor. Firește, aceștia nu le asociau unor realități dramatice. Priveau rostogolirile tulburătoare ale cascadei Victoria dar ignorau procentajul analfabeți- lor și al flămînzilor. Admirau minunății care au rezistat vrăjmășiei timpului, însă, erau insensibili la soarta a milioane de oameni care erau decimați de epidemii. Africa trebuia păstrată în chenarele exotismului.Continentul acesta se află, în prezent, pe o altă treaptă a zbuciumatei sale istorii. El a încetat de a mai fi o „rezervație“ a colonialismului, un pămint al asu- pririi, chiar dacă, din nefericire, o parte a continentului (pe care trăiește 12 la sută din populația Africii) n-a dobîndit libertatea, în puțini ani Africa și-a schimbat înfățișarea, a dobîndit vigoarea pe care o generează dezvoltarea de sine stătătoare. Bineînțeles, evoluția africană nu poate fi simplificată, unele procese sînt complexe, dificile, cu aspecte contradictorii. Elementul esențial îl reprezintă afirmarea puternică a năzuinței către independență națională, libertate și înnoire socială. Anii postbelici au schimbat harta Africii. în 1945 doar 3 state de pe continent erau independente. în prezent 41 de țări africane se numără în familia statelor independente ale lumii. Diferența dintre cele două cifre exprimă profunzimile procesului de destrămare a sistemului colonial, prăbușirea vechilor imperii și apariția noilor state independente. Modificările de pe harta Africii au semnificații deosebite. Ele relevă sfîrșitul unei epoci nefaste, a unei epoci care a însemnat sute de ani de ruină, jaf și exterminare. Foarfecă odiosului colonialism tăia teritoriile fără să tină seama de cei ce le locuiau. Este o istorie peste care nu se poate așterne praful uitării. Vremurile cînd milioane de sclavi erau tîirîți spre caravele pentru a robi pe îndepărtate nămînturi (o zguduitoare contabilitate vorbește despre 100 milioane de victime ale acestui trafic de marfă vie) aparțin u- nui trecut ne care Africa — cu tristețe — îl păstrează în memorie. Este vorba nu numai de exterminarea unor populații si de acapararea de întinse teritorii, ci și de stagnarea perpetuată prin secole. Dacă Africa participă la producția mondială numai cu 2.9 la sută (ceea ce este insignifiant în raport cu posibilitățile sale) faptul nu trebuie pus doar pe seama hazardului. La ceasul libertății, această A- frică a primit povara subdezvoltării pe care statisticile ne-o desenează în cifre sugestive. Jumătate din locuitorii Africii suferă de subnutriție. Milioane de oameni flămtnzesc pe un continent care ar putea hrăni multe sute de milioane de oameni, în orice caz cu mult mal mulți decît o populează in prezent. Realitățile acestea tristese asociază cu consecințele colonialismului, cu urmările dominației străine. Un confrate amintea că într-un singur an profiturile încasate de companiile engleze c» expțpatau cuprul din Zambia au atins un nivel de neimaginat : 2 000 la sută la capitalul investit !
Journal d'Egypte" despre participarea

României la Tîrgul internațional

de laZiarul „Journal d’Egypte“ publică un articol in legătură cu participarea României la Tîrgul Internațional care s-a deschis recent la Cairo. In articol se arată :„Este pentru a patra oară cind România este prezentă la Tîrgul internațional de la Cairo, societățile românești de comerț exterior expunînd, pe o suprafață de aproximativ 800 metri pătrați, un vast sortiment de produse industriale, dintre care unele constituie noutăți, iar altele sînt deja bine cunoscute și foarte apreciate de importatori pentru înalta lor calitate. Pavilionul românesc rezervă un spațiu important produselor industriei mecanice, instrumentelor electronice, mașinilor agricole, mijloacelor de transport — toate ramuri care in ultimul timp au cunoscut o considerabilă dezvoltare. Printre articolele expuse se numără camionul SR-113-L, ambulanța tip- Egipt,' tractoare universale și pe șenile, motoare asincnonice, a- parate de joasă frecvență, centrale telefonice etc.Industria chimică, ramura cu cel mai ridicat ritm de creștere din economia românească, este reprezentată de șapte întreprinderi de comerț exterior care se ocupă cu exportul produselor chimice : îngrășăminte agricole, lacuri și vopsele, materiale plastice, fire și fibre sintetice, produse farmaceutice, cerneluri, cosmetice și anvelope.

Africa anului 1972 — desigur, acea parte a continentului care și-a văzut realizate dezideratele de independență — este angajată Intr-o bătălie de proporții de care depinde viitorul său. Există o realitate amplu recunoscută : continentul dispune de bogății impresionante. Expeirți O.N.U. au evaluat că în subsolul Africii se află a- proximativ o șeptime din resursele miniere ale Terrei. Africa posedă cele mai importante zăcăminte de diamante, aur, man- gan, radiu și grafit ale lumii. 90 la sută din producția mondială de diamante provine din Africa, 81 la sută din cea de cobalt, 70 la sută din cea de aur etc. Să adăugăm la acestea bau

Un continent 
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Construcția unei căi ferate în Republica Populara Congo

xită, cupru, fier, fosfați și multe alte tezaure subpămîntene pentru a înțelege la dimensiunile sale exacte sursele interesului puterilor coloniale pentru acest continent. Țările africane au fost obligate de-a lungul anilor să joace un singur rol : acela de furnizoare de materii prime — minerale și agricole, la prețuri extrem de scăzute. Dobîndind independența, ele au moștenit consecințele acestui trecut — o economie purtînd vizibile semnele înapoierii, o economie care se bazează, în multe cazuri, pe un singur produs de export fie că este vorba de cupru, de bumbac sau, pur și simplu, de arahide. Cucerirea independenței n-a putut să însemne și imediata modificare a structurilor economice anacronice. Mai întîi a fost obținută independența pe plan statal dar cea pe plan economic a întîrziat. necesitînd o confruntare aprigă. Vechii stăpîni coloniali, cu armatele lor, cu guvernatorii tiranici, au părăsit scena. Dar au rămas monopolurile dornice să perpetueze spolierea Africii. Statele africane au înțeles, însă, că suzeranitatea nu poate fi reală decît în măsura în care popoarele lor sînt stăpîne pe bogățiile solului și subsolului. Eforturile lor se desfășoară in două direoțH e- sențiale — recuperarea avuției naționale și depășirea stării de subdezvoltare.Măsurile pentru „africaniza- rea" economiei, pentru limitarea prezenței capitalului străin, naționalizările efectuate în sectoa-

CairoArticolele de uz casnic sînt, de asemenea, foarte apreciate pe piața internațională pentru forma lor modernă și atrăgătoare, precum și pentru durabilitatea lor. Printre acestea se numără frigidere, aparate de radio, televizoare, aspiratoare, veselă ' șini gaz.înmeră și alte categorii de exponate ale pavilionului românesc.
și pahare din ceramică, roade gătit electrice și cucontinuare, articolul enu-

BUDAPESTA 9. — Corespondentul Agerpres, Alexandru Pin- tea, transmite : Joi a avut loc în capitala ungară o ședință a Guvernului Revoluționar Muncito- resc-Țărănesc Ungar. Cu acest prilej, Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, a informat guvernul despre vizita oficială de prietenie pe care delegația de partid și guvernamentală a Republicii Populare Ungare, condusă de tovarășul Jănos Kâdăr, prim-secre- tar al C.C. al P.M.S.U., a făcut-o între 24—26 februarie a.c. în Republica Socialistă România.Întîlnirea conducătorilor celor două țări, se arată în comunicatul dat publicității cu privire la ședința guvernului ungar, con

rele — cheie — au devenit fenomene caracteristice majorității statelor africane. Cuprul Zambiei nu mai îmbogățește companiile străine. Statul algerian controlează ferm resursele de care dispune țara sa. 75 la sută din mijloacele de producție din Zair se găsesc, de asemenea, sub control de stat. Amintiți-vă că aceasta se întimplă în țara care a cunoscut sîngeroase convulsii datorită bogățiilor unei provincii care se numea, pină recent, Katanga. A dispărut nu numai numele provenit din trecutul colonial ci și o realitate nefericită.Măsuri semnificative au fost a- doptate în Egipt unde 85 la sută din industrie aparține sectorului de stat. Cele mai importante întreprinderi din Republica Populară Congo — vitale pentru eco

nomia țării — se găsesc în patrimoniul național. Acțiuni de a- ceeași factură s-au întreprins și în Tanzania. Scopul măsurilor adoptate îl constituie, în principal, valorificarea potențialului e- conomlc pentru a asigura ritmuri rapide de dezvoltare. De altfel, documentul adoptat la Lima de exponenții „grupului celor 77“ (țările ce pășesc pe drumul învingerii subdezvoltării), document ce relua ideile „Cartei de la Alger“, proclama : „Orice țară are dreptul suveran de a dispune liber de resursele sale naturale, in interesul dezvoltării economice și bunăstării propriului popor“.Fără îndoială, Africa independentă a făcut pași importanți pe calea progresului economic. în o serie de țări de pe continent sînt vizibile rezultatele eforturilor depuse pentru o dezvoltare potrivit propriilor interese. Industria își semnalează mai frecvent prezența în peisajul african și nu se mai reduce la mici ateliere meșteșugărești. Lingă •jungla înfricoșătoare sau la marginea întinderilor de nisip, altădată; la fel de înfricoșătoare își fac apariția construcții industriale. Resursele minerale și agrioole sînt valorificate într-o măsură crescândă chiar pe continent. Agricultura părăsește metodele de muncă rudimentare pentru a se adapta cerințelor prezentului. în o serie de state se preconizează formele de muncă în comun la sate, în vederea asigurării creșterii producției agricole.
• IN CINSTEA DELEGAȚIEI DE ZIARIȘTI ALGERIENI care au fost oaspeții țării noastre în legătură cu vizita oficială pe care urmează să o Întreprindă în Republica Algeriană Demo- crr că și Populară tovarășul Nicolae Ceaușogcu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, ambasadorul României la Alger, Mi- hai Ștefan, a oferit, miercuri seara, un cocteil.Au luat parte Mohieddine Amimour, consilier, director al informațiilor la Președinția Consiliului Revoluției, Mohamed Belkir, consilier în Ministerul Informațiilor, Boualem Hedroug și Houari Sayah, directori în Ministerul Informațiilor.

vorbirile purtate într-o atmosferă sinceră și prietenească, precum și noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală semnat în cursul vizitei, constituie o e- tapă importantă în dezvoltarea pe mai departe a relațiilor dintre cele două țări socialiste vecine. Guvernul ungar își exprimă convingerea că vizita oficială de prietenie a delegației de partid și guvernamentale ungare și noul tratat semnat servesc efectiv prietenia frățească și colaborarea fructuoasă a celoi două popoare, precum și întărirea pe mai departe a unității și coeziunii întregii comunități socialiste. Guvernul a luat cunoștință de informare — se arată în comunicat — aprobînd-o.

Statele Africii năzuiesc să-și făurească destinul potrivit propriei lor voințe. Ele au înțeles că un popor stăpân pe soarta sa dispune de o forță creatoare inepuizabilă, este capabil să obțină strălucite biruințe. Bineînțeles, opțiunile statelor africane sînt diferite pe plan politic. Dincolo de deosebiri sau de divergențe, dincolo de ceea ce le separă există. însă, o trăsătură comună : hotărirea de a acționa pentru ca Africa să nu mai depindă decât de ea însăși, pentru ca fiecare stat să dispună de o reală independență, pentru ca e- normele resurse ale continentului să aparțină numai popoarelor sale. Un element definitoriu pentru ansamblul Africii independente îl reprezintă, In plus, solidaritatea activă cu popoarele africane care mai suportă jugul colonialismului, condamnarea a- partheidului și a tuturor variantelor sale, denunțarea războiului colonial dus împotriva popoarelor din Angola, Mozambic, și Guineea-Bissau. Sesiunile Adunării Generale ale O.N.U. reflectă rolul crescând pe arena internațională al statelor a- fricane. Tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că „renașterea popoarelor continentului a- frican, a celorlalte popoare ținute pină nu demult în stane de dependență economică șl politică, participarea lor activă la soluționarea problemelor internaționale reprezintă un factor de seamă în lupta pentru pace și progres social“. Popoarele Africii au înțeles că pentru a învinge subdezvoltarea, pentru a se dedica marilor proiecte constructive, au nevoie de un climat de pace, de liniște și securitate, care să le asigure o propășire „nestingherită. Politicii de dictat șl presiune, caracteristică imperialismului, i se răspunde prin mobilizarea forțelor proprii și prin dezvoltarea colaborării cu acele state care sprijină dezvoltarea independentă a Africii, eforturile sale pentru a elimina urmările nefastului colonialism. Președintele Kenneth Kaunda reliefa că „neamestecul în afacerile interne ale altor state, coexistența pașnică, promovarea unei politici de independență, eliminarea cauzelor tensiunii în lume și renunțarea la forță în reglementarea disputelor constituie probleme fundamentale ale relațiilor între state“.România socialistă manifestă o profundă simpatie și înțelegere față de aspirațiile de libertate, independență și progres ale țărilor africane, pentru că, din proprie experiență, poporul nostru cunoaște prețul greu al luptei pentru eliberare națională și socială. Legăturile României cu statele independente ale Africii s-au aprofundat, au cunoscut o remarcabilă extindere. în 1965 România întreținea relații diplomatice cu 15 state de pe a- cest continent. La începutul anului 1972 cifra statelor africane cu care s-au stabilit asemenea relații a crescut la 32. Ziarele de ieri au publicat știrea că România și Guineea Ecuatorială au decis să stabilească relații diplomatice la rang de ambasadă. Interesul manifestat de statele africane față de România își are originea în consecvența cu care țara noastră militează pentru dreptul fiecărei națiuni la o dezvoltare liberă, independentă, pentru relații între state bazate pe avantajul reciproc și deplina egalitate, pentru eliminarea politicii de forță și pentru lichidarea oricăror manifestări ale colonialismului și neocolonialis- mului.Apropiata vizită pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu o va întreprinde în mai multe state a- fricane reflectă evoluția ascendentă a relațiilor de prietenie cu țările din această parte a lumii și va contribui, fără îndoială, la dezvoltarea în continuare a a- cestor relații pe cele mai diverse planuri, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului.
M. RAMURA

Reuniunea 
Consiliului 

G. A T. T.GENEVA 9 (Agerpres). — Consiliul G.A.T.T. s-a întrunit la Geneva pentru prima dezbatere oficială a declarațiilor comune S.U.A.—Japonia și S.U.A.—Piața comună în legătură cu o nouă rundă de tratative — în 1973 — în cadrul acestei organizații, pentru o și mai mare liberalizare a comerțului internațional. Această declarație tripartită, publicată luna trecută, propune ca acțiunea de înlăturare a barierelor comerciale — tarifare și netarifare — să aibă loc pe o bază de „strictă reciprocitate". Cu prilejul reuniunii de la Geneva, grupul țărilor în curs de dezvoltare reprezentate în Consiliul G.A.T.T. și-au exprimat dezacordul cu principiul „strictei reciprocități“, deoarece el nu ia în considerație inegalitatea dintre posibilitățile de export ale acestor țări și ale țărilor capitaliste industrializate. Aplicarea „strictei reciprocități" ar afecta dezvoltarea economiilor țărilor în curs de dezvoltare care, invadate de produse manufacturate provenite din țările capitaliste avansate, ar rămîne în actuala fază de înapoiere industrială și ar fi obligate să ofere în continuare la export numai materii prime, care sînt cotate pe piața internațională la prețuri din ce în ce mai reduse.
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