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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ALGERIA
PLECAREA DIN

CAPITALĂ
Sîmbătă dimineața a părăsit 

Capitala, îndreptîndu-se spre 
Alger, secretarul general al Par
tidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, care va efec
tua o vizită oficială, de partid 
și de stat, în Algeria, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la 
invitația președintelui Consiliu
lui Revoluției, președinte al 
Consiliului d'e Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

în vizita pe care o întreprinde 
în Algeria, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este însoțit de tova
rășii Ion Pățan, membru al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri și ministru 
al comerțului exterior, Corneliu 
Mănescu. membru al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, și Bujor Almășan, mem
bru al CC. al P.C.R., ministrul 
minelor, petrolului și geologiei

Pe aeroportul Băneasa, erau 
de față la plecare tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș. Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Virgil Trofin. 
Ilie Verdeț. Maxim Berghianu. 
Florian Dănălache, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu. Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu. Leonte Răutu, Ștefan 
Voitec, Petre Blajovici. Miron 
Constantinescu, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Ton 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu. Cornel Burtică. împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai institu
țiilor centrale și organizațiilor 
obștești, generali, ziariști români 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au fost de față Antoine Ba- 
kouzu, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Republicii Africa 
Centrală. Chrîstophe Laban, în
sărcinatul cu afaceri ad-inte

SOSIREA LA ALGER
Sîmbătă, 11 martie, secretarul 

general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit la Alger în- 
tr-o vizită oficială de partid și 
de stat, la invitația președinte
lui Consiliului Revoluției, pre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri al Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, Houari 
Boumediene.

Moment de cea mai mare im
portanță în evoluția raporturi
lor de prietenie și colaborare 
dintre România și Algeria, înte
meiate pe stimă și respect reci
proc. vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu polarizează atenția 
întregii opinii publice algerie
ne. Locuitorii Algeriei prietene 
dau o înaltă prețuire personali

rim al Republicii Populare 
Congo, Jean Zitu, însărci
natul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Zair, precum 
și Osman Assal, ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt în Re
publica Socialistă România, șefi 
ai misiunilor diplomatice acre
ditați la București, alți membri 
ai corpului diplomatic.

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a 
fost salutat călduros de nume
roși cetățeni ai Capitalei, aflați 
Pe aeroport Se scanda „P.C.R.- 
P.C.R.", „Ceaușescu-P.C.R.“. To
varășul Nicolae Ceaușescu a 
răspuns cu cordialitate manifes
tărilor de stimă, urărilor de 
drum bun adresate. Pionierii au 
oferit flori.

★
După cum s-a publicat în pre

să, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu vor mai efectua pe 
continentul african vizite oficiale 
în : Republica Africa Centrală, 
la invitația președintelui Repu
blicii, general de armată Jean 
Bedel Bokassa ; în Republica 
Populară Congo, Ia invitația pre
ședintelui Comitetului Central 
al Partidului Congolez al Muncii, 
președinte al Republicii Popu
lare Congo, șef al statului, co
mandantul Marien N’Gouabi ; 
în Republica Zair. Ia invitația 
președintelui Republicii, general 
de corp de armată Mobutu Șese 
Seko ; în Republica Zambia, la 
invitația președintelui Republi
cii, dr. Kennetli David Kaunda; 
în Republica Unită Tanzania, 
Ia invitația președintelui Repu
blicii, Julius K. Nyerere : în Re
publica Democratică Sudan, la 
invitația președintelui Republi
cii, general maior Gaafar Mo- 
hammed El Numeiry, și în Re
publica Arabă Egipt, la invitația 
președintelui Republicii și pre
ședinte al Uniunii Socialiste 
Arabe. Anwar Sadat.

tății și activității prestigioase 
desfășurate de șeful statului ro
mân, politicii externe consec
vente a țării noastre — de so
lidaritate militantă cu tinerele 
state arabe și africane, de spri
jinire a eforturilor lor de apă
rare a independenței, de dezvol
tare a unei economii proprii, de 
afirmare a unei vieți sociale e- 
chitabile de renaștere a ființei 
naționale. Dînd expresie acestor 
sentimente, Houari Boumediene 
arăta recent : „Vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu este, prin 
ea însăși, un eveniment impor
tant... Vizita va permite condu
cătorilor celor două țări ale 
noastre să se intilnească, să dis
cute, să facă un schimb de pă
reri asupra problemelor de inte
res bilateral, cit și de interes ge
neral“.

„Aș putea spune că vizita pe

Convorbiri oficiale intre
președintele Nicolae Ceaușescu

si președintele
Ui

Houari Boumediene
Duminică, 12 martie, la Pa

latul Consiliului de Miniștri al 
Algeriei au a/ut loc convorbiri 
oficiale între secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Consiliului Revoluției, 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Algeriene 
Democratice și Populare, Houa
ri Boumediene.

La convorbiri au participat 
din partea română — Ion Pă
țan, membru al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comer
țului exterior, Corneliu Măne
scu. membru al C.C. al P.C.R..

care o voi face în Algeria va 
deschide noi perspective in ve
derea extinderii colaborării, că 
popoarele noastre sînt interesa
te in a dezvolta larg colaborarea 
in toate domeniile de activitate, 
de a acționa împreună pentru 
ridicarea lor cconomico-socială 
și întărirea independentei națio
nale“, declara tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind hotărîrea 
celor două popoare de a nu-și 
precupeți eforturile în lupta îm
potriva imperialismului și colo
nialismului, pentru afirmarea în 
lume a principiilor noi ale rela
țiilor între națiuni.

Sub aceste auspicii a început 
sîmbătă vizita oaspeților români, 
în întîmpinarea lor, orașul s-a 
împodobit sărbătorește pină la 
porțile sale aeriene — aeropor
tul Dar El Beida. Aici, ca pre

ministrul afacerilor externe, 
Bujor Almășan, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul minelor, pe
trolului șl geologiei, Ștefan 
Mihai, ambasadorul României la 
Alger. Au fost prezenți Ștefan 
Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Mitea, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., consi
lier, Gheorghe Oprea, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., con
silier, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Emilian Manciur, director în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea algeriană au parti
cipat : Kaid Ahmed, membru al 
Consiliului Revoluției, respon
sabil al aparatului de partid al 

tutindeni în capitală, au fost 
arborate în fața salonului o- 
ficial, pe clădirea aerogării 
cu ornamente exterioare în stil 
arab, drapelele de stat ale Ro
mâniei și Algeriei. încadrată de 
portretele șefilor de stat ai ce
lor două țări, se află urarea 
„Bun venit președintelui Nicolae 
Ceaușescu“. Este înscris, do a- 
semenea, în limba română, sa
lutul „Bine ați venit în Algeria, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu !“.

La ora 11,00, avionul care de 
la plecarea din București a sur
volat teritoriile Iugoslaviei și 
Italiei, apele Mediteranei, ateri
zează pe aeroport. Reactoarele 
aviației militare algeriene, care 
au alcătuit de Ia intrarea în 
spațiul aerian al țării escorta 
de onoare, salută din înaltul ce
rului, înclinînd aripile. Sînt tra
se 21 de salve de artilerie în mo
mentul în care șeful statului ro
mân apare în ușa aeronavei.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați cu cordialitate și prietenie 
de președintele Houari Boume
diene. Cei doi șefi de stat își 
strîng cu căldură mîinile.

Șeful statului algerian prezin
tă apoi pe membrii Consiliului 
Revoluției — Moulay Abdelka- 
der, Ahmed Belhouchet, Cherif 
Belkacem, Ahmed Bencherif, 
Bouhadjar Benhaddou, Abdela

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a făcut o vizită protocolară 

președintelui Houari Boumediene
Secretarul general al Parti

dului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a făcut, 
sîmbătă după-amiază, o vizită 
protocolară președintelui Con
siliului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Algeriene Democratice 
și Populare, Houari Boumedie
ne.

La sosirea la palatul prezi
dențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinăt cu 
căldură de președintele Boume
diene. Kaid Ahmed, membru al 
Consiliului Revoluției, respon
sabilul aparatului de partid al 
Frontului de Eliberare Națio
nală, Abdelaziz Bouteflika, 
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Frontului de Eliberare Naționa
lă, Abdelaziz Bouteflika, mem
bru al Consiliului Revoluției, 
ministrul afacerilor externe, Ta- 
yebi Larbi, membru al Consiliului 
Revoluției, ministrul agriculturii 
și reformei agrare, Rabah Bi- 
tat, ministru de stat însărcinat 
cu transporturile, Belaid Abdes
salem, ministrul energiei și in
dustriei, Layachi Yaker, minis
trul comerțului, Larbi Dcmagh- 
latrous, ambasadorul Algeriei 
în România.’ Au fost prezenți 
Handani Zmail, secretar gene
ral adjunct la Președinția Con
siliului Revoluției, Driss Djaza- 
iri. consilier la Președinția Con
siliului Revoluției, Abdelhamid 
Adjali, directorul afacerilor po
litice din Ministerul de Externe

ziz Bouteflika, Ahmed Draia, 
Ahmed Kaid, responsabil al a- 
paratului de partid al Frontului 
de Eliberare Națională, Tayebi 
Larbi, Ahmed Medeghri, Yah- 
yaouy Mohammed Salah, Salah 
Soufi. Sînt prezentați, de ase
menea, Rabah Bitat, ministru de 
stat însărcinat cu transporturile 
și soția sa, Belaid Abdessalem, 
ministrul energiei și industriei, 
Larbi Demaghlatrous, ambasa
dorul Algeriei în România, alți 
înalț! demnitari șî ofițeri supe
riori — membri aî Comitetului 
de onoare constituit cu prilejul 
vizitei solilor poporului român.

O fetiță și un băiat, îmbrăcați 
în tradiționale costume alge
riene, oferă apoi oaspeților bu
chete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
prezintă șefului statului alge
rian pe Ion Pățan, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
și ministru al comerțului exte
rior, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe. Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, care-1 înso
țesc în această vizită. Este de 
față Ștefan Mihai, ambasadorul 
României la Alger.

în continuarea ceremoniei 
oaspeți și gazde se îndreaptă 
spre podiumul de onoare, în fața 
căruia un detașament al Arma-

(Continuare în pag. a 111-a)

membru al Consiliului Revolu
ției, ministrul afacerilor exter
ne, Belaid Abdessalem, minis
trul energiei și industriei, Ra
bah Bitat, ministru de stat în
sărcinat cu transporturile, Larbi 
Demaghlatrouș, ambasadorul Al
geriei în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost însoțit de Ion Pățan, Cor
neliu Mănescu, Bujor Almă
șan, precum și de Mihai Ște
fan, ambasadorul României la 
Alger.

între cei doi conducători de 
partid și de stat a avut loc, 
apoi, o întrevedere care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

ORGANIZAȚIA NOASTRĂ IN PRAG DE ANIVERSARE

REMEMORĂRI
In cadrul

COLOCVIULUI
DEZBATERE

în aceste zile, la Bîriad, în 
toate organizațiile U.T.C. au loc 
întâlniri cu activiști de partid, 
cu foști activiști ai U.T.C., evo
cări ale unor figuri de eroi ute
ciști, vizite la muzee, montaje 
muzical-literare, manifestări de
dicate aniversării organizației 
noastre revoluționare. Toate a- 
ceste activități se desfășoară în 
cadrul colocviului-dezbatere „58 
de ani de luptă și muncă 
sub conducerea P.C.R.“, inițiat 
în majoritatea organizațiilor din 
țara noastră, avînd ca scop re
memorarea celor mai semnifi
cative momente din activitatea 
organizației revoluționare de 
tineret din țara noastră.

Din discuția purtată cu unul 
din cei mai vîrstnici ilegaliști 
din Bîriad, fostul muncitor tur
nător Ciucă Enache, membru al 
P.C.R. din 1921, aflăm că în ora
șul nostru, în perioada anilor 
1919—1920 tinerii socialiști se

AUTORI: 15000
DE ELEVI

în ansamblul acțiunilor cu 
care este întâmpinat semicente
narul Uniunii Tineretului Co
munist, cele ale căror protago
niști sint uteciștii din școlile ge
nerale, profesionale, liceele teo
retice și de specialitate din ju
dețul Hunedoara se înscriu prin 
amplitudine într-un loc de 
frunte. De pildă, numai prima 
ediție a concursului pentru „Cea 
mai bună organizație U.T.C. și 
cel mai bun birou“ cuprinde 
15 000 de uteciști elevi, care în
vață în școlile din județ.

„Această primă ediție, ne spu
nea tovarășa Elena Drozd, se
cretară a Comitetului județean 
U.T.C., nu reprezintă decît 
începutul unei tradiții care 
va constitui cadrul complex de 
emulație permanentă a activi
tății uteciștilor din școli în toate 
domeniile de activitate : pro- 
fesional-ideologic, cultural-ar
tistic, sportiv, turistic, în 
viața internă de organizație, în 
acțiunile de muncă patriotică 
și pentru apărarea patriei. 
Analiza activității va începe de 
la caietele de sarcini, prin ur
mărirea și îndeplinirea respon
sabilă a lor, de la caietele de e- 
vidență pină la tematica adună
rilor generale, a ședințelor co
mitetelor U.T.C., disciplina de 
organizație, păstrarea documen
telor. Vor fi luați în evidență 
și uteciștii care n-au avut nici
odată de ridicat o problemă, 
care s-au manifestat doar prin- 
tr-o prezență pasivă în viața 
de organizație. Aceste aspecte 
sînt menite a pune bazele unei 
acțiuni de combatere a indife
rentismului și pasivității, care 
se mai manifestă încă la unii 
membri ai organizației U.T.C. 
De altfel, calitatea muncii unui 
comitet U.T.C. pe școală cuprin
de organic și această latură de 
care depind parametrii comba
tivității, spiritului critic și au
tocritic. Un alt indicator, dacă 
nu decisiv, cel puțin important 
al întrecerii îl constituie și ac
tivitatea secretarului U.T.C. în 
consiliile profesorale, modul în 
care acesta se achită de man
datul încredințat de colegii lui 
in realizarea activităților co
mune, în rezolvarea unor pro
bleme profesionale, de discipli
nă etc.

Un loc însemnat este acordat 
în această întrecere educației 
prin muncă și pentru muncă și 
implicit calității activităților în
scrise în disciplina practicii teh- 
nico-productive. De altfel, rea-

Pag. 2

• FOTBAL

FIZI

— Un element 
sine qua non al 
succesului în „a- 
nul fotbalului" 
CONDIȚIA 
CĂ
— FULGI 
NEA, FULGI 
FOTBAL...

• RUGBI
— Al doilea
versar... timpul

® ATLETISM

DE
DE

ad

— Ileana Silai 
vicecampioanâ a 
Europei

• BASCHET
— Știți cît costă 
un forfait ? 

întâlneau pe strada Ghenciu (a- 
cum Eliberării) nr. 1, unde îm
preună cu alți tineri muncitori, 
funcționari și intelectuali, or
ganizau întruniri, discutau des
pre situația din țară, propagau 
idei socialiste în rîndul locuito
rilor din Bîriad și din județul 
Tutova. Arhivele statului din 
județul Dîmbovița ne fac cu
noscut un document prețios în 
legătură cu activitatea tineretu
lui din Bîriad în acei ani : „Ju
dețul Tutova și orașul Bîriad. 
Mișcarea comunistă duce ac
tualmente o activitate per
manentă de propagandă prin 
organizația mascată a „Cer
cului de studii sociale“ in
stalat pe strada Ghenciu și 
unde numeroși muncitori din 
fabrici și ateliere iau parte la 
ședințele educative comuniste. 
Conducători de frunte ai mișcă
rii sînt : Petre. Constantinescu 
— Iași, profesor Ia Liceul Co- 
dreanu. I. lacomi, cismar cu 
domiciliul în str. Cantemir, Gh. 
Călin, frizer pe str. Cantemir și 
Gh. Ciortolman, invalid de răz
boi. actualmente debitant de 
tutun pe str. Anastase Panu“.

Activitatea organizată a tine
retului continuă și în anii ur

lizările uteciștilor vor face o- 
biectul unor expoziții cu vînzare 
ale căror fonduri vor servi au- 
todotării școlilor. Aceste expo
ziții vor prilejui și un bineve
nit schimb de experiență menit 
să diversifice producția școlară 
și, în același timp, să confrun
te realizări ce înglobează un bo
gat capital de natură forma
tivă.

în viitorii ani acest concurs 
va rămîne o tradițională între
cere a tuturor uteciștilor din 
școli, urmînd ca organizațiile 
care vor cîștiga de trei ori a- 
ceastă competiție să intre de
finitiv în posesia trofeelor.

Penultima săptămînă a tri
mestrului al treilea va fi decla
rată Săptămînă bilanțului — 
moment de verificare și con
fruntare a realizărilor acestui 
an școlar. Din manifestările 
care se vor desfășura în această 
săptămînă nu vor lipsi expozi
țiile școlare, în care, în afara 
realizărilor de Ia practica teh- 
nico-productivă, vor fi prezen-

C. STÄNCULESCU
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CRONICA SĂPTĂMÎNII

VÌRSTA DE AUR
Undeva, în nordul țării, sau într-un oraș de po Dunăre a 

avut loc zilele trecute o emoționantă întâlnire : generația 
tânără de astăzi s-a aflat față în față cu cițiva din înaintașii 
săi, fie că aceștia s-au numărat printre brigadierii de Ia 
Bumbeștî—Livezeni sau Agnita—Botorca, fie printre cei caro 
au luptat în condițiile aspre ale trecutului pentru zilele de 
acum. Cuvintele rostite cel mai des, repetate în gînd de 
fiecare din cei prezenți. se aud încă și după încetarea aplau
zelor : tradiție — tinerețe, voință de a învinge — tinerețe, an
gajament — tinerețe.

I)intr-un alt colț de țară sosește vestea că un județ întreg 
a declarat săptămînă aceasta drept „săptămînă a muncii pa
triotice“, sau că se muncește intens pe șantierele locale ale 
tineretului, sub lozinca „Fiecare organizație U.T.C. o bri
gadă de muncă patriotică“. Și din nou se impun cîteva 
cuvinte, ca un laitmotiv care le unește : entuziasm — tine
rețe, putere de muncă — tinerețe.

în sfîrșit, alte mii de tineri sînt prezenți în locuri cu 
rezonanțe istorice, la Doftana sau la Muzeul de istorie a 
partidului, nu pur și simplu pentru vizitare și aducere 
aminte, ci în același timp pentru a 
cadru solemn, carnetele roșii' celor 
ca simbol al apartenenței lor totale 
revoluționară.

Asemenea acțiuni s-au desfășurat,Asemenea acțiuni s-au desfășurat, în zilele acestei săp- 
tămini, cu aceeași intensitate cu care le-am întâlnit pe tot 
parcursul ultimei perioade, acoperind firesc preocupările cen
trale ale fiecărui comitet județean U.T.C.. ale fiecărei or
ganizații. Bineînțeles, ceea ce le adună de la bun început 
pe toate într-un teritoriu comun este dedicația așezată în 
fruntea tuturor și regăsită în conținutul profund al fie
căreia din ele : semicentenarul creării Uniunii Tineretului 
Comunist, împlinirea vîrstei de 50 de ani prin care orga
nizația noastră își afirmă maturitatea și, totodată, tinere
țea inepuizabilă. Dincolo «lo semnificațiile acestui eveniment, 
însă, sau mai bine zis alături de ele, manifestările la care 
sîntem prezenți în aceste zile au un sens mai profund, mai 
dinamic, care evidențiază nu numai o unitate determinată 
<le apropierea jubileului, ci și una în timp, izvorîtă dintr-o 
concepție limpede asupra rolului ce trebuie să-l joace orga
nizația. de tineret în viața social-politică a țării.

întâlnirile cu comuniștii ilegaliști, cu brigadierii marilni 
șantiere ale reconstrucției economice sînt tot atâtea pilde 
despre respectul tinerei generații de astăzi față de tradițiile 
eroice ale înaintașilor săi, despre dorința vie de a le cu
noaște, pentru a cinsti așa cum se cuvine marile izbînzi alo 
clasei noastre muncitoare. Și pentru a le continua mai cu 
seamă. Amplele acțiuni de muncă voluntar-patriotică, inau- 
gurarea unor numeroase șantiere locale, alături de cunoscu
tele șantiere naționale ale tineretului vorbesc despre stră
daniile tinerilor din imediata noastră apropiere de a fi la 
înălțimea tradițiilor trecutului, de a le dezvolta în alte 
condiții social-istorice dar cu aceleași adinei sensuri educa
tive. Ele vin să susțină prin fapte adevărul că cel mai fertil 
teren de afirmare, do împlinire umană ți socială, a fost 
și rămîne întotdeauna munca. La rîndul lor, noile promo
ții de uteciști, care primesc în aceste clipe carnetul roșu, 
dau perspectivă durabilă unui moment de maximă afecti
vitate, asigurîndu-ne pe noi, cei de astăzi, că vor ști să 
preia pe umerii lor ștafeta muncii, că se vor integra cu 
hotărîre și pasiune frontului larg al construcției socialiste, 
prelungindu-și astfel propriul mesaj spre generațiile urmă
toare.

Sînt acestea argumente incontestabile ale unei depline 
• consecvențe politice și revoluționare, ale unui atașament 
nețărmurit al organizației noastre față de cauza partidului 
și poporului, manifestate, ca întotdeauna, cu aceeași convin
gere, și acum, în pragul vîrstei de aur.

mători. Astfel, la sfîrșitul anu
lui 1922 la Bîriad ia ființă gru
parea „Prietenii naturii“, orga
nizație turistico-sportivă care 
în realitate era o formă eemile- 
gală de activitate a partidului 
comunist in rîndurile tinere
tului.

Din mărturisirile ilegalistului 
Ciucă Enache, aflăm că odată 
cu intrarea P.C.R. și U.T.C. în 
ilegalitate, tinerii cu idei so
cialiste din Bîriad au continuat 
să se întâlnească acasă la dife
riți comuniști, printre, care Ia 
Ion lacomi și Gh. Călin, unde 
citeau revista „Tînărul leninist", 
alte publicații socialiste, iar în 
1927 s-au constituit în cercul 
cultural muncitoresc care avea 
ca scop lărgirea orizontului lor 
de cunoștințe. în felul acesta au 
6fidat acțiunea siguranței care-i 
urmărea și le interzicea orice 
activitate progresistă. în anul 
marilor lupte ale ceferiștilor, 
numeroși muncitori și funcțio
nari din Bîriad, printre care și

VIRGIL GIUȘCA 
secretar al Comitetului tnunicîi 

pal Bîriad al U.T.C.

(Continuare în pag. a Il-a)

Oră de chimie în laboratorul Lfa 
ceului „Unirea“ din Brașov

Foto : P. TÄN1ALA,

li se înmîna. în acest 
mai proaspeți uteciști, 
la aceeași organizație

D. MATALA
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CARNETUL ROȘU
SPORT XV? [tapa ultimelor... premise

Un element sine qua non al 
succesului in „anul fotbalului"

simbol al angajării noastre
Mă aflam într-una din zilele 

trecute la Comitetul municipal 
Tg. Mureș al U.T.C. Stăteam de 
vorbă cu cineva, cînd a intrat 
pe ușă IOAN BOB, un bărbat 
vînstnic dar cu pasul vioi și ți
nuta sigură. Urma să mergem 
împreună la „Arta mobilei“ un
de Ioan Bob, militant comunist 
din perioada ilegalității partidu
lui, avea o întîlnire cu tinerii.

Tinerii, vreo sută la număr, 
ne așteptau. în sală, liniște. 
La masa prezidiului, flori, un 
pahar cu apă și cîteva pachete 
cu cărți. Sint premiați cîștigă- 
torii uneia din fazele concursu
lui „File din istoria U.T.C.“, des- 
fășurat _ ___
COSTIN VIRGIL, COSTIN RO- 
MULUS, SZASZ JAKOB, dar și 
ceilalți

cu cîtva timp înainte.

ceilalți cărora le sînt oferite 
mențiuni, se simt emoționați și 
mîndri. Printre ei se numără 
cițiva care, în acest cadru fes
tiv, își primesc carnetele roșii 
de membri ai organizației noas
tre revoluționare. Eram astfel 
martorul unui eveniment sim
bolic pentru viața organizației. 
El se dovedea a fi, dincolo de 
faptul in sine, expresia legătu
rii snirituale ce se stabilea in
tre generațiile comuniste : isto
ria scrisă a U.T.C., învățată din 
cărți de către tinerii concurenți, 
era confruntată cu istoria vie a 
partidului reprezentată de per
soana luptătorului din ilegalita
te. Desfășurată sub acest semn, 
inmînarea carnetelor de utecist, 
avea un înțeles mult mai adine, 
tulburător, angajat.

„Aș vrea să îndeplinesc toate 
sarcinile înscrise în statutul 
U.T.C., să fiu demn de numele 
de utecist“, mărturisea ALE
XANDRU TlRNOVEANU, unul 
dintre cei ce-și primiseră atunci 
carnetul roșu.

A vorbit apoi Ioan Bob. A 
vorbit cald și frumos, vizibil e- 
moționat, în ciuda experienței 
de viață pe care o avea sau poa
te tocmai de aceea. A povestit 
despre viața sa, despre lupta 
în ilegalitate. Sincer și fără nici 
un fel de patetism exterior, vor
bind omenește despre oamenii 
pe care i-a cunoscut și iubit, 
amintind nume ce astăzi au că
pătat rezonanțe legendare, dar 
care pentru el au fost prieteni 
și tovarăși de luptă. Iar tinerii 
înțelegeau că a fi comunist, în
seamnă a fi un om care știe să 
discearnă între bine și rău, știe 
ce merită să fie apărat și pentru 
ce trebuie să lupți în viață, o- 
mul ale cărui fapte au întot
deauna un sens moral înalt.

„Evaluarea unui om, încheie 
Ioan Bob. constă nu în vorbe, ci 
în fapte. Iar voi, cei tineri, copiii 
noștri, sinteți datori să simțiți 
chemarea faptelor mari pentru 
binele patriei și al societății 
noastre care cinstește omenia 
dreptatea".

La plecare, Ioan Bob m-a luat 
de o parte și mi-a spus gînditoi 
și preocupat : „Mi se pare că au 
înțeles esențialul, nu-i așa 7"

Nu i-am răspuns direct. I-am 
arătat doar tinerii care treceau 
pe lingă noi și-l salutau cu res
pect. Și ne-am zîmbit, con
vinși amindoi că descoperim 
împreună unul din chipurile atit 
de numeroase ale drumului pe 
care ideile comuniste trec de la 
o generație la alta.

MARIAN GRIGORE

★

Coloana autocarelor O.N.T.- 
ului s-a pus în mișcare și din 
piepturile celor peste 300 de ti-

neri din întreprinderile sectoru
lui 3 al Capitalei au răsunat pu
ternic cintece patriotice. Erau 
participanții la excursia organi
zată de comitetul U.T.C. al sec
torului în cinstea aniversării ce
lor 50 de ani de la crearea or
ganizației U.T.C. Principalul o- 
biectiv al excursiei l-a consti
tuit vizitarea muzeului Doftana, 
cu care prilej, în cadru solemn, 
încărcat de amintiri, au fost în- 
mînatc carnetele roșii de ute- 
ciști unor tineri din sector, care 
au fost felicitați de către tova
rășul BARBU PETRESCU, se
cretar al Comitetului de partid 
al sectorului 3.

— Acțiunea aceasta, prin care 
cei mai tineri uteciști sint săr
bătoriți o dată cu primirea car
netului de membru, se adaugă 
tuturor celor ce îmbogățesc rin- 
durile „generației semicentena
rului“, a spus în cuvintul său 
tovarășul Stelian Anghel, prim 
secretar al Comitetului U.T.C. al 
sectorului 3. Carnetul pe care îl 
primiți astăzi, în acest loc cu 
nume istoric, trebuie să fie un 
permanent îndemn de a fi la 
înălțimea celor ce au luptat pen
tru viața noastră de astăzi.

Cu emoție firească, uteciștii 
care și-au primit carnetele roșii 
la muzeul Doftana și-au expri
mat hotărirea de a fi demni ur
mași ai comuniștilor, ai celor 
care au luptat în ilegalitate, s-au 
angajat de a reprezenta cu 
cinste organizația de tineret în 
rîndul căreia au pășit. Cîntecul 
intonat după aceea a statornicit 
acest legămînt.

O dată cu inserarea, partici
panții s-au Îmbarcat in autocare 
și s-au înapoiat acasă. A fost o 
excursie emoționantă, frumoasă, 
ea rămînind intipărită în amin
tirea celor care pentru prima 
dată au efectuat-o în calitate de 
uteciști.

D. DUMITRESCU

CONDIȚIA FIZICA

REMEMORĂRI
(Urmare din pag. I)

mulți tineri, și-au exprimat a- 
deziunea la mișcarea antirăzboi
nică, ceea ce demonstrează că 
și în anii ilegalității activitatea 
comunistă din Bîrlad nu a scă
zut în intensitate.

Toate aceste fapte istorice 
sînt rememorate azi, cu prile
jul manifestărilor organizate în 
cadrul colocviului „50 de ani de 
muncă și luptă sub conducerea 
P.C.R.". Membrii orgainizațiiloi 
U.T.C, din municipiul Bîrlad au 
totodată posibilitatea să se în- 
tîlnească în aceste zile cu ac
tiviști ai organizației de tineret 
care au desfășurat activitate 
după eliberarea țării, cu briga
dieri oare în anii grei ai înce
putului construirii socialismului

în țara noastră și-au adus con
tribuția, alături de cei mai vîrst- 
nici, la refacerea țării de pe 
urma războiului, la punerea în 
funcțiune a unor mari obiective 
sociale și economice.

Astăzi, cînd tineretul din mu
nicipiul nostru, împreună cu ti
neretul întregii țări, beneficiază 
de condiții optime pentru a-și 
desfășura activitatea. își expri
mă recunoștința față de înain
tași, față de acei care în peri
oada celor 50 de ani s-au jert
fit pe altarul muncii și al devo
tamentului pentru a realiza o 
societate nouă, o societate în 
care toți oamenii muncii, tineri 
și vîrstnici să se bucure din 
plin de binefacerile unei munci 
și vieți libere, în continuă în
florire.

15000 DE ELEVI

e ȘI IN JUDEȚUL HAR
GHITA, mii de tineri români 
și maghiari din întreprinderi, 
instituții, din școli și de la 
sate, iau parte Ia acțiunile 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
în intimpinarea 
naruiui creării 
revoluționare de tineret din 
țara noastră. La 
Ciuc și-au dat întîlnire, 
cadrul unui concurs cultural- 
artistic, peste 1 000 de elevi 
din școlile județului, iar la 
Gheorghieni s-au întîlnit alte 
cîtcva sute de elevi într-o 
sesiune de comunicări și re
ferate pe probleme de filo
zofie, istorie, economie po
litică și literatură. Paralel cu 
acțiuniie cultural-artistice și 
educative, mii de tineri din 
județ iau parte la acțiuni de 
muncă voluntar-patriotică.

semiccnte- 
organizațici

Miercurea
în

(Urmare din pag. I) 
tate lucrări de artă plastică, 
sculptură, artă fotografică, ar
tizanat. Paralel cu aceasta se 
vor desfășura sesiunile de comu
nicări ale elevilor pe obiecte și 
sesiunile de referate ale cercu
rilor și societăților cultural-ști- 
ințifice ale elevilor.

Spectacolele și serbările șco
lare vor aduce la rampă tinerele 
talente în diferite ipostaze: so
liști, actori, instrumentiști, reci
tatóri, coriști, membri ai brigă
zilor de agitație. Un spectacol 
separat va reuni cele mai bune 
formații artistice școlare din 
județ. Sportul nu este nici el 
neglijat, Săptămînă bilanțului 
consemnînd și manifestări cu 
caracter competitiv în diverse 
ramuri — fotbal, volei, baschet, 
handbal. In curînd va avea de 
asemenea loc o sesiune 
de referate a cercurilor 
rie din școli. ,

In fiecare unitate școlară 
pină la sfirșitul acestui an se 
desfășoară in continuare con
cursuri ale gazetelor de perete, 
acțiuni de muncă patriotică, 
concursul Tehnium la nivelul 
anilor de studiu, expoziții tema
tice — Tehnica se invață in anii 
de școală.

în același timp, o acțiune de 
largă amploare la care participă 
cei mai buni uteciști din li
ceele de specialitate, este con
tinuată și anume prezentarea 
de către protagoniștii unei vi
itoare profesii a caracteristicilor

comună 
de isto-

și perspectivelor pe care a- 
ceasta le oferă virtualilor can
didați absolvenți ai școlilor ge
nerale. Acțiunea are un dublu 
sens : uteciștii din liceele de 
specialitate se întîlnesc cu elevii 
în cadrul unor discuții găzduite 
de școlile generale și elevii a- 
eestora vizitează liceele, atelie- 
rele-școală, luînd contact direct 
cu cadrul posibil al unei vi
itoare afirmări.

De asemenea, din acest an, cu 
sprijinul conducerilor școlilor, 
vom urmări cu precizie evoluția 
absolvenților claselor a 8-a și 
a 12-a, atit în cazul intrării în 
școli postgenerale, 
sau facultăți, cit și 
integrării acestora 
tem de școlarizare 
re, pentru a avea 
de a oferi prompt 
rilor care nu s-au

Programul acțiunilor uteciști- 
lor din școlile județului Hune
doara este fără îndoială mult 
mai bogat decit l-am prezentat 
noi în rîndurile precedente. Nu 
există săptămină in care uteci- 
știi-elevi să nu fie antrenați in
tr-o manifestare menită să ilus
treze contribuția lor la acțiunile 
cu care întregul tineret întîm- 
pină Semicentenarul U.T.C. Fap
tul că majoritatea activităților 
se continuă într-un calendar 
permanent relevă continuitatea 
unor idei care permit elevilor 
să-și verifice posibilitățile în 
cele mai variate domenii pentru 
a calcula responsabil autodepă- 
șirile necesare.

• IN INTIMPINAREA se
micentenarului U.T.C., mii 
de tineri din orașele și sate
le județului Dîmbovița au 
participat duminică la acțiu
nile patriotice de înfrumuse
țare a localităților lor. și la 
lucrările de îmbunătățiri 
funciare pe șantierele de la 
Găești, Mătăsaru, Titu. în a- 
ceastă zi au fost plantați 
peste 5 000 de pomi și arbuști 
ornamentali pe marginea șo
selelor naționale 
s-au colectat mai 
1 000 tone metale
maculatură, au fost 
de sub apă mai 
tare de teren din 
tite.

postliceale 
in cazul ne- 
intr-un sis- 
sau califica- 
posibilitatea 
soluții tine- 
încadrat“.

și locale, 
bine de 
vechi și 

scoase
multe hec- 
zonele b'ăl-

MANIFES-
ani-

• ÎN CADRUL 
TARILOR închinate 
versării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist, 
tovarășul Ion Iliescu, se
cretar al Comitetului jude
țean Timiș al P.C.R., a parti
cipat la o întîlnire cu studen
ții și cadrele didactice de la 
Institutul de medicină din 
Timișoara. Cu acest prilej, au 
fost evocate momente din ac
tivitatea revoluționară a 
U.T.C., preocupările actuale 
ale tinerei generații de con
structori ai socialismului 
patria noastră.

A început — încă nu ne putem pronunța sub 
ce auspicii etapa de ieri fiind neeoncludentă 
— sezonul fotbalistic, poate cel mai important 
al socceruluî nostru. 1972 este, indiscutabil, a- 
nvl fotbalului. Trei competiții de anvergură se 
profilează la cel mai apropiat orizont : „sfer
turile“ de finală ale Campionatului european, 
calificarea pentru Turneul olimpic, iar în 
toamnă primele partide din cadrul ediției *74 
a Campionatului mondial. în plus, la toamnă 
vin primele tururi ale „cupelor europene“, iar 
acum, in primăvară, are loc, în Spania, Tur
neul U.E.F.A. pentru juniori. Așa cum se știe 
fotbalul românesc este angajat pe toate aceste 
fronturi grele, dificile. Iată, deci, sub semnul 
căror circumstanțe a debutat noul campionat 
al țării. De aici, un interes major pentru des
fășurarea lui in cele mai bune condiții în 
scopul de a asigura multiplilor selecționabili 
o pregătire cît mai bună. De aici decurg obli
gații, răspunderi din cele mai însemnate pen
tru Federație, cluburi, antrenori și jucători. 
Ca niciodată confruntările internaționale, de 
astădată diverse, deosebit de puternice, pre
supun exigențe din cele mai mari din partea 
tuturor factorilor care concură la îmbunătă
țirea calității fotbalului nostru. Zilele acestea, 
urmărind citeva partide, citeva echipe în pri
mul tur din sferturile de finală ale „cupelor 
europene“ ne-am dat mai bine seama la ce 
nivel s-a jucat, cît de bine pregătită trebuie 
să fie o echipă pentru a aspira la cucerirea 
de izbinzi în acest front cu adversari de elită. 
Ne-am dat seama de decalajul valoric exis
tent, la această oră. intre echipele noastre de 
club fruntașe — U.T.A., Steaua — și oponen
tele lor, in primul rînd, „Totlenham“ și 
„Uayern‘‘-Munchen. Dar chiar și capotarea 
unor echipe din prima divizie, în meciurile 
recente din „Cupa României“, în fața unor 
divizionare C, spune mult despre valoarea e- 
chipelor noastre. Oricît am vrea să explicăm 
forma lor sportivă precară prin lipsa de acti
vitate competiționaiă, argumentul nu rezistă 
decît parțial : meciul Celtic Glasgow cu IJjpest 
Dosza-Budapesta ne dovedește contrariul. E- 
chipa maghiară se află în aceeași situație, 
dar jocul ei a fost altul. Ceea ce ne-a impre
sionat, la toate echipele văzute, la mijlocul 
săptămînii, a fost extraordinara lor condiție 
fizică, capacitatea sau rezistența la efort — 
indiferent cum îi spunem este câni același lu
cru — calitate indispensabilă în fotbalul mo
dern, bazat pe forță și viteză. Fără suportul

fizic i " ’1 ,2 ,_2 .__  *
tehnica, nici manevrele tactice. Ei, 
forța, marea capacitate de energie 
oun> s-a văzut, echipelor noastre ! De bine, 
de rău, fotbaliștii noștri fruntași sint posesori 
ai unei tehnicități de clasă, dar, din cauza de
ficiențelor la capitolul condiție fizică, ei nu 
mai au resursele pentru un angajament fizic 
total, pentru a executa toate procedeele teh
nice din mare viteză, spre a surprinde adver
sarul nepregătit. Insistăm asupra acestor lu
cruri — și credem că și antrenorii le au in 
vedere — tocmai pentru a sublinia importan
ta lor în procesul de instruire și pregătire a 
echipelor, a meciurilor în acest retur de cam
pionat, în acest nou an fotbalistic. Fără a se 
pune un mare accent pe pregătirea fizică, noi 
nu vom putea alinia formații reprezentative 
redutabile.

Cît de bine sînt pregătite echipele noastre 
din acest punct de vedere, e greu de spus cu 
precizie, după această primă etapă a returu
lui : impresiile pot fi subiective. Cert este că 
zăpada și frigul, — aduse de zilele Babelor, 
după stilul vechi — au fost un impediment, in 
cele mai multe locuri. Dar este un adevăr, 
constatat și cu alte prilejuri, că indată ce e- 
chipele noastre dau de condiții mai grele, nu 
se mai descurcă, nu-și mai exprimă valoarea 
nici ca echipe, nici ca individualități. La Cluj. 
Arad, Craiova, București etc. — s-au operat 
numeroase schimbări in formații determinate 
de terminarea suflului jucătorilor. Studenții 
clujeni, după un turneu fructuos in Iugo
slavia și Italia, soldat cu rezultate bune, nu 
pot trece de colegii lor din Iași — învinși, re
cent, categoric de o divizionară C ; lui Dina
mo, cu 7 internaționali d.-> marcă, nu i-a reu
șit aproape nimic în fața lui C.F.R. Cluj, e- 
chipă care sc afla cu un picior in divizia B. 
Concludente pentru a dovedi neputința echi
pelor sînt și ineficacitatea pronunțată, mul
tele meciuri încheiate cu scoruri albe sau la 
egalitate, avalanșa de goluri venită abia in 
ultimele minute, atunci cînd apărările, sleite 
de ultimele puteri, se prăbușesc.

l’rivind alte aspecte ale pregătirii echipe
lor, ale calității fotbalului practicat, lăsăm să 
treacă etapa fără prea multe concluzii. A- 
ceasta și din motivul că este, într-un fel, eta
pa... ultimelor premize.

jucătorii nu-și pot pune în valoare nici 
tocmai 

lipsește.

ln perioada cînd nu se joacă 
fotbal, mulți oameni care n-au 
ce face discută toată ziua des
pre fotbal. Persoane cumsecade 
și la locul lor se trezesc peste 
noapte teoreticieni, se apucă 
să facă filozofia fotbalului, pu- 
nînd pe hîrtie tot ce le trece 
prin cap. Un inginer horticul
tor din București (mă întreb, 
acum, ce-o fi căutînd acest 
specialist în Capitală ?) îmi 
scria acum o săptămînă patru 
pagini dactilografiate în care 
se întreba de ce nu avem noi 
un teoretician, un filozof al fot
balului, în stare să explice a- 
cest fenomen social în esența 
lui, ce rol are el asupra indi
vidului modern și ce rol are 
individul modern asupra lui. 
„Este — se întreba respectivul 
corespondent, îngrijorat — fot-

tipicurile jocului actual, fotba
lul se va invirti în jurul pro
priei sale cozi, adică nu mai 
are nici o șansă să-și dezvolte 
spectaculozitatea. Cu alte cu
vinte, se simte nevoia să se dea 
jucătorului mai multe posibi
lități de fantezie, șanse de a în
scrie mai multe goluri, iar ar
bitrajele să fie ferite de subiec
tivism. In ce privește fotbalul 
nostru, aici sper că nu mai e 
nevoie să conving pe nimeni că 
scepticismul meu e îndreptățit. 
Cluburile noastre sînt vlăguite 
ca niște cai costelivi și nemin- 
cați, poți să le torni și lăptișor 
de matcă pe beregată, ele tot 
nu se pot ține pe picioare- Am 
văzut asta cu puține zile în 
urmă, cînd nici UT A, nici Stea
ua n-au fost în stare să țină 
piept, la ele acasă, unor echipe

FULGI DE /IO,
FULGI DE FOFBAL...

de ION BÂIEȘU

VASILE CABULEA

balul o necesitate obiectivă și 
folositoare sau un drog peri
culos ?“ Chestia cu drogul n-o 
mai auzisem pină acum și re
cunosc că m-a pus pe ginduri. 
lată cum apare pericolul ca 
fotbalul să intre în rîndul stu
pefiantelor, alături de mari
juana, hașiș, L.S.D., și astfel 
să fie interzis, ca pericol social. 
Ceea ce, pe mirie personal, nu 
m-ar indigna peste măsură. Ca 
să fiu sincer (și-mi cer scuze 
pentru ceea ce voi spune mai 
la vale) fotbalul actual a în
ceput să mă plictisească teri
bil. Mă ' ..................
neral și 
special.
dată că,
cerea FIFA, în frunte cu bu
nicul ei, domnul Stanley Rous, 
nu vrea să schimbe nimic din

refer la fotbal în ge
ta fotbalul nostru în 
Am mai spus și altă- 
atita vreme cît condu-

CLASAMENT

goluri.

1. U.T.A. 16 9 5 2 34—15 23
2. F. C. Argeș 16 10 0 6 29—23 20
3. ,.U“ Cluj 16 8 3 5 25—16 19
4. C.S. Bacău 16 8 3 5 30—21 19
5. Steagul roșu 16 6 6 4 19—11 18
6. Dinamo II 6 5 5 23—19 17
7. Rapid 16 7 3 6 21—21 17
8. Jiul LI 6 5 5 16—16 17
9. Steaua 16 5 6 5 19—15 16

10. „U“ Craiova 11 6 4 6 20—21 16
11. A. S. Armata IG 5 6 5 15—16 16
12. Farul 16 6 3 7 15—20 15
13. Politehnica 16 4 6 6 18—23 14
14. Petrolul 16 5 3 8 8—22 13
15. C.F.R. Cluj 16 1 6 9 11—25 8
16. Crișul 16 2 4 10 5—24 8

In această etapă s-au înscris 14

DIAGRAMA
ETAPEI

„U“ Cluj — Politehnica Iași : 
1—1 (1—1). Adam a deschis sco
rul în minutul 35 iar Sitnionaș 
a egalat cu 3 minute înainte de 
pauză. Joc fără pretenții, din 
pricina terenului desfundat.

Dinamo — C.F.R. Cluj : 0—0. 
Nervi da, fotbal nu I Deci, meci 
nul din toate punctele de vedere.

U.T.A. — Rapid : 1—1 (0—0). 
Broșovschi în minutul 49 și 
Neagu în minutul 90 au fost 
eroii acestui meci dramatic, în
scriind cele două goluri, singu
rele de pe tabela de marcaj.

„U“ Craiova — Steaua : 2—1 
(0—1). Golurile au fost înscrise 
de Oblemenco (min. 83 și De- 
selnicu (min. 81) pentru gazde, 
după ce Tătaru deschisese scorul 
în minutul 3.

F.C. Argeș — S.C. Bacău : 
3—1 (0—0). Dobrin (min. 56), 
Marian Popescu (min. 85) și 
Frățilă (min. 88) au fost autorii 
victoriei care i-a adus pe piteș- 
teni pe locul doi al clasamentu
lui. In minutul 68 Dembrovschi 
a înscris golul oaspeților.

Petrolul — St. Roșu : 0—0. Ni
mic despre un meci fără culoa
re, fără interes.

Farul — A.S. Armata : 1—0 
(1—0). Marinarii au muncit mult 
pentru a-i depăși pe elevii lui 
Bone, foarte bine organizați în 
apărare. Autorul golului — fun
dașul Stoica în minutul 34.

Jiul — Crișul : 2—0 (2—0).
Victorie facilă a minerilor, prin 
punctele înscrise de Naidin și 
Stoian în minutele 5, respectiv 
24.

ETAPA VIITOARE

HOCHEIRUGBI ITJVWTW.

ADVERSAR... TIMPUL mondial,

C.F.R. Cluj—„U" Craiova ; 
Steagul roșu—Dinamo ; A.S.A. 
Tg. Mureș—Jiul ; Crișul—Petro
lul ; Rapid—F.C. Argeș ; S.C. 
Bacău—„U" Cluj ; Steaua— 
U.T.A.; Politehnica—Farul.

Destul de neprietenoasă a fost 
vremea ieri, pentru redeschide
rea sezonului de... primăvară la 
rugbi. Cu toate acestea, dumi
nică dimineața, in Capitală, pe 
terenul Ghencea, în fața puțini
lor „temerari — spectatori“. 
STEAUA a întîlnit ‘ 
ma etapă a 
GLORIA. Vintul 
renul înghețat, 
aceste obstacole 
cute cu succes 
ambelor formații, 
fășurat o partidă antrenantă, in
teresantă. Citeva schimburi de 
mingi, și Radu Ionescu de la mi
litari marchează prima încer
care, transformată de Durbac : 
6—0. Pină la 13—0 pentru ste- 
liști, metalurgiștii desfășoară un 
joc strict de apărare din cauza 
vîntului. La 13—0 pentru Steaua, 
Popescu 
reușește 
mată de 
a doua 
giștilor să profite de avantajul 
vîntului. La scorul de 17—13, cel 
mai strîns din această întîlnire.

pri-
pe

în 
returului, 

puternic, te- 
frigul, toate 
au fost tre- 
de jucătorii 
care au des-

Ștefan de la Gloria, 
o încercare, tranisfor- 
Soare : 13—7. în repriza 
a fost rîndul metalur-

Teleașă, de la steliști înscrie o 
încercare, transformată de Dur
bac : 23—13, scor cu care se în
cheie și partida.

Față de starea timpului. în 
care priza la balon, talonajul sau 
chiar degajarea balonului im
puneau eforturi deosebite, par
tida a fost bună, iar arbitrajul 
lui Gh. Pircălăbescu, în aceeași 
notă.

Rezultate din țară : ,.U" Timi- 
șoara-Sportul studențesc 9—3 ; 
Farul-Agronomia Cluj 31—3 ; 
C.S.M. Sibiu-Dinamo 3—7 ; Po
litehnica Iași-Grivița Roșie 4—7; 
Știința Petroșeni-Rulmentul Bîr
lad 13—0.

GABRIEL FLOREA

Jocurile de simbătă au oferit 
un spectacol hocheistic apreciat 
unanim atit de numerosul public 
spectator cit și de specialiștii 
prezenți. în prima întîlnire, 
Danemarca—Olanda, într-un joc 
fără miză, echipele au făcut o 
demonstrație convingătoare a 
nivelului la care se află chiar 
și ultimele clasate. Scor final : 
4—2 în favoarea jucătorilor da
nezi, mai clari, mai tehnici, mai 
hotăriți în fazele finale.

Cel de al doilea meci a fur
nizat și marea surpriză a acestui 
campionat. în revenire de 
formă, fructificînd experiența 
acumulată jucătorii chinezi au 
reușit un surprinzător scor egal 
cu echipa Austriei virtual cali
ficată, în grupa B, dat fiind pal-

O întrebare 
pe adresa 

clubului „Politehnica“ București

BASCHET

știți cit costă un ioriait?
Mal întU cîteva din rezulta

tele Înregistrate în etapa de 
Ieri a campionatelor divizio
nare de baschet: Rapid — Con
structorul (f) 73—52 (34—23).
într-un meci care nu a pus 
echipei Iul „Jigo“ Ferencz de
cît problema scorului la care 
va cîștiga ; Steaua — Voința 
(m) 92—69 (45—38) ; Rapid —
Politehnica Galați (m) 80—70. 
Deși lipsiți de aportul lui 
Predulea (bolnav), giuleștenti 
au izbutit să-și adauge două 
puncte prețioase în clasament, 
în special datorită „răutății“ 
cu care știu să se bată în a- 
părare. Tot o apărare mai 
bună a decis șl derbiul divi
ziei B (masculin) care a opus 
formațiile Progresul (antrenor 
C. Paraschivescu) și Univer
sitatea (antrenor prof. I. Pc- 
truțiu). studenții, cu o mal 
bună pregătire fizică, nu au 
permis adversarilor să înscrie 
decît 58 de puncte, el realizînd, 
în schimb, 71. Andreițu, Glieor- 
gliițescu, Pitulescu și Săhleanu, 
iată numele celor mai buni 
jucători din formația învingă
toare. In sfîrșlt, revenind la

divizia A consemnăm o întîm- 
plare incredibilă șl anume 
fortuitul înregistrat de echipa 
masculină Politehnica Bucu
rești în fața I.C.II.F.

Studenții s-au prezentat la 
meci cu legitimațiile in nere
gulă. motiv pentru care arbi
trii le-au dat meci pierdut cu 
0—2 (....................... ' ‘
forfalt 
de la 
gcscu, 
l-vi 
Rusu 
finltlv 
titlu. Dar, de 
gravă neglijență a conducerii 
clubului și secției de baschet 
îl costă mult mai mult pe 
sportivll-studențt, care au con
sacrat sute șl mii de ore pre
gătirii sportive, ale căror re
nunțări șl abnegație nu trebu
iau, sub nici o formă recom
pensate cu NEPĂSARE din 
partea unor oameni care pri
mesc salariu pentru a se în
griji de asemenea probleme.

(la baschet scorul de 
1 e mal mic decît cel 

fotbal I). Popa, Geor- 
Pirșu șl ceilalți e- 

ai antrenoarel Stela 
îșl văd. astfel, de- 

_compromise șansele la 
fapt, această

OVIDIU PĂUN

care știu un lucru esențial 
materie de fotbal: că jocul 
cesta se joacă cu forța, nu 
șmecheria. Ce să faci tu, Aele- 
nei, care ești cît o seîndură fa
sonată, patruzeci și opt de kile 
cu bocanci cu tot, în fața unui 
tanc ca Beckenbauer, care, 
cînd o lua spre poarta noas
tră, lăsa în urma lui pîrtie ? 
Ce șanse avea lordănescu, cu 
driblingul lui intelectualist, în 
fața buldozerelor nemțești, care 
dintr-o singură mișcare de 
umăr îl aruncau în peluză ? Și 
UTA, care vrea să-i bată pe 
engleji cu sofisticării, în timp 
ce aceștia șutau pe ruptele la 
poarta noastră !

In fine, a început campiona
tul, chinul și blestemul dumi
nicilor noastre. A început ta
man cînd a apărut și iarna pe 
tapet- Cît a fost frumos și 
bine, noi umblam 
prin turnee, acum jucăm 
zăpadă. în fond, nu e rău nici 
așa, poate frigul să mai bage 
niței draci în jucători, să-i facă 
să alerge mal iute, să se zbată, 
știut fiind că nimic nu-i vine 
mai de hac fotbalistului nostru 
decît căldura. Nu pot să uit eu 
cit voi trăi o scenă grandioasă 
din Mexic, la un meci de an
trenament al naționalei noas
tre, cînd un jucător, care apoi 
avea să devină celebru, a re
fuzat să joace pe partea dreap
tă, zicînd că el nu suportă căl
dura, dacă-l lasă la umbră 
bine, dacă nu. îi privește.

Din această primă etapă 
n-am apucat să văd decît cioc
nirea de la Cluj, dintre „U“ 
și Poli. înghesuială ca la po
mană in fa'a porții, pase frtnte. 
lovituri la picioare (una e jo
cul bărbătesc și alta ciolăneala 
— asta nu înțeleg jucătorii 
noștri), ratări de domeniul ab
surdului, adică tacîmul cunos
cut. Fulgi de nea, fulgi de fot
bal. Ce-o mai fi, vom mai ve
dea-

in 
a- 
cu

brambura
pe

Campionatul

grupa C
valoarea jucătorilor, 
acestei intilniri, de-

maresul și 
Acuratețea 
plina sportivitate a hocheiștilor. 
au realizat cel mai convingător 
argument al putinței desfășură
rii jocului de hochei în limitele 
regulamentului. Scor final : 2—2. 
Acumulînd 9 puncte, echipa 
Austriei se situează deja pe 
locurile 1, 2, deci se califică.

Aceeași performanță o reali
zează și hocheiștii italieni care 
in intîlnirea cu echipa R.P. Un
gare au realizat tot un scor 
egal : 6—6.

Așadar, un prim bilanț al zi 
lei de simbătă : prima și sin
gura victorie a echipei danezi1 
in această competiție ; primele 
meciuri _ ’ . . ' ," '
sigure : echipele calificate — 
Austria și Italia ; echipele cla
sate pe ultimele locuri, Olanda 
și Danemarca.

Duminică, intr-un meci ușor, 
dar pe care l-au clștigat abia în 
ultimele minute, hocheiștii bul
gari i-au învina pe cei din Da
nemarca cu 2—0. Acest rezultat 
a complicat din nou situația de 
la mijlocul clasamentului. Jo
cul dintre echipele R.P. Chineze 
și R.P. Ungare urmărit de toți 
cei prezenți aici, avea să hotă
rască formația ocupantă a locu
lui 3, 4 și 5. Tabela de marcaj 
consemnează o nouă surpriză : 
3—3, după un joc frumos, spec
taculos, viu disputat, fără duri
tăți. Jocul dintre Austria și Ita
lia, ultimul al competiției, este 
menit să decidă care dintre ele 
va ocupa locul I sau II. Oricum 
ambele formații s-au calificat.

AL. DOBRE

egale ; primele știri

Ileana Silai
vicecampioană a Europei

Campionatele europene de atle
tism pe teren acoperit au conti
nuat duminică dimineața In ele
ganta arenă a orașului francei 
Grenoble. După Carol Corbu care 
a obținut simbătă medalia de ar
gint In proba de triplu salt, re
putata noastră recordmană Ileana 
Sllal a Încheiat proba de 800 m 
plat cu un timp bun care i-a per
mis să ocupe locul doi șl să intre 
șl ea în posesia unei medalii de 
argint. Lupta pentru victorie a 
fost deosebit de pasionantă. In 
„duelul“ sportiv care a avut loc 
pe ultima parte a cursei atleta 
Gunhild Hoffmeister (R.D. Germa
nă) cu un finiș mai bun s-a im
pus terminînd victorioasă.
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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU ÎN ALGERIA

SATUL LA CUMPĂNĂ
DE ANOTIMPURI

(Urmare din pag. I)
tei naționale de eliberare, cu 
muzică și drapel, prezintă ono
rul. Sînt intonate imnurile de 
stat ale României și Algeriei. 
Cei doi conducători de partid și 
de stat trec apoi în revistă gar
da de onoare.

Solemnitatea continuă cu pre
zentarea celorlalte persoane al
geriene venite in întâmpinare: 
membri ai guvernului, repre
zentanți ai partidului, Armatei 
naționale de eliberare, prefectul 
Algerului, președintele Adună
rii Populare a regiunii Alger, 
președintele Adunării Populare 
a orașului, înalț! funcționari de 
stat.

Sînt prezentați, de asemenea, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Alger. In continua
re. membrii ambasadei, ai co
loniei române — specialiștii și 
tehnicienii aflati în Algeria în 
cadrul acordurilor de colabora
re economică dintre cele două 
țări — fac o caldă manifestare 
de prețuire și stimă conducăto
rului partidului și statului nos
tru

Oaspeții români, însoțiți de 
gazde, se îndreaptă spre salonul 
oficial în drumul lor, tineri în 
costume naționale presară, po
trivit unui obicei străbun, peta
le de flori, aclamă cu însuflețire 
pe oaspeții de seamă ai Alge
riei, pentru prietenia algeriano- 
română, flutură stegulețe ale 
României și Algeriei.

La intrarea în salonul oficial, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, pre
ședintele Houari Boumediene, 
sînt salutați de militari îmbră- 
cați în străvechiul port al lup
tătorilor de odinioară - în bur- 
nusuri albe cu capul înfășurat în 
turban, cu săbiile lor de cava
leriști, prezentate pentru onor.

Apoi, oaspeți și gazde se în
dreaptă spre Alger, cortegiul de 
mașini oficiale străbătînd de-a 
lungul Bulevardului Armatei 
naționale de eliberare — stră
juit de palmieri —, o pitorească 
regiune. în depărtare, Algerul, 
arcuindu-se de-a lungul golfu
lui prin care apele albastre ale 
Mediteranei pătrund adînc in 
oraș, se înfățișează asemenea 
unui amfiteatru uriaș, cu carti
ere revărsîndu-se într-o cascadă 
de trepte pe pantele Colinelor 
Sahet, care se pierd în azurul 
mării. De-a lungul întregului 
drum pot fi văzute mari portre
te ale conducătorilor de partid 
și de stat ai celor două țări, tri
colorul românesc și alb-verdele 
steagului algerian, urări de sa
lut înscrise în limbile română 
și arabă.

în dreptul unui impresionant 
arc de triumf, ridicat în cin
stea oaspeților, la intrarea în 
orașul propriu-zis, cortegiul o- 
ficial se oprește, cei doi preșe
dinți fiind înconjurați cu căl
dură de numeroși locuitori ai 
capitalei veniți în întâmpinarea 
lor. Notabilități ale Algerului 
au salutat pe oaspeți, urîndu-le 
bun venit, și au înmînat tova
rășului Nicolae Ceaușescu cheia 
de aur a orașului — simbol al 
inimilor deschise și ospitalității 
locuitorilor capitalei țării. în u- 
ralele mulțimii, mașina deschi
să parcurge, în aceeași sărbă
torească și entuziastă atmosferă, 
arterele principale ale orașului, 
înțesate de lume.

In văzduh răsună neîntrerupt 
urările „Yahya Ceaușescu — 
Yahya Boumediene“ (Trăiască 
Ceaușescu — Trăiască Boume
diene) ; mii de glasuri reiau, tot
odată, urările înscrise de-a lun
gul străzilor: „Trăiască Repu
blica Socialistă România", „Tră
iască prietenia algeriano-româ- 
nă". Pentru a întregi această a- 
devărată sărbătoare populară, 
din loc în loc, orchestre folclo
rice din diferite regiuni ale ță
rii, cu instrumente muzicale 
tradiționale — flaute, cimpoaie, 
tamburine —, interpretează cîn- 
tece în cinstea solilor poporului 
român. în semn de aleasă cin
stire, de caldă atenție pentru 
oaspeții dragi se aud, de aseme
nea, melodii populare românești, 
transmise prin difuzoare insta
late pe străzi.

Mulțimea devine tot mai den
să. Răspunzînd chemării Fron
tului de Eliberare Națională, 
și-au dat întîlnire în această zi 
pe străzile străvechiului „El 
Djezair“ — Algerul de astăzi 
—, o mare parte a populației o- 
rașului. Expresie a sentimente
lor care animă poporul algerian. 
chemarea sublinia că „prin pri
mirea pe care o vom face per
sonalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu, ne vom manifesta 
prietenia față de poporul ro
mân, care a luptat pentru 
a-și apăra libertatea națio
nală, pentru a construi so
cietatea socialistă și a in
staura o eră a păcii și prospe
rității“. „Prin această primire, 

poporul nostru va demonstra că 
nu a uitat sprijinul concret pe 
care poporul român l-a acordat 
luptei noastre de eliberare“

Revărsarea de bucurie popu
lară la care asistăm este o ilus
trare vie a entuziasmului cu 
care locuitorii capitalei au dat 
curs acestui apel Zecilor și ze
cilor de mii de cetățeni ai Al
gerului li s-au alăturat reprezen
tanți ai comunelor Blida, Boui- 
ra, Birtouta, Bouinan și din alte 
localități, care au venit de Ia 
mari depărtări în dorința de a 
aduce salutul consătenilor lor. 
Urările alternează cu tam-tamul 
în derbuha, petalele de flori cu 
confetile multicolore aruncate 
în calea oaspeților, manifestări
le spontane cuprinzînd, atît stră
zile înguste, pitorești, ale ve
chiului oraș, cît și largile bu
levarde și esplanade de pe țăr
mul mării, zonele industriale 
sau cartierele rezidențiale „Este 
pentru noi o mare onoare să 
primim pe președintele Nicolae 
Ceaușescu“ — sublinia Bachir 
Mantouri, președintele Adunării 
Populare a capitalei algeriene 
dînd glas sentimentelor nutrite 
de toți cetățenii ..Gîndim cu to
ții că vizita sa este un moment 
deosebit de important pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări între Algeria și 
România a fost statornicită o 
cooperare fructuoasă. în intere
sul celor două state, spre binele 
popoarelor noastre încă o dată 
țin să subliniez că vizita preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu va 
contribui Ia o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la întărirea rela
țiilor dintre cele două țări fră
țești și prietene“

Gînduri, sentimente care se 
fac simțite în tot timpul parcur
gerii orașului. Conducătorul 
partidului și statului nostru răs
punde cu căldură, prietenește 
acestei primiri sărbătorești, care 
nu contenește pînă la porțile 
Palatul Poporului — reședința 
ce a fost pusă Ia dispoziția oas
peților români în timpul vizitei 
lor în Algeria.

Aici, la Palatul Poporului, 
șefii de stat ai celor două țări 
se întrețin din nou prietenește. 
Președintele Houari Boumediene 
își ia apoi, cu căldură, rămas 
bun de la tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Suita de vizite în diferite țări 
africane, inaugurată, la 11 mar
tie. la Alger, se înscrie în con
textul multiplicării, cu deose
bire în ultimii ani. a contacte
lor directe între factorii de răs
pundere din România și din ță
rile Africii.

Acest șir de vizite reprezintă 
o grăitoare expresie a senti
mentelor de profundă solidari
tate, stimă și simpatie pe care 
țara noastră Ie manifestă față 
de popoarele continentului afri
can, față de lupta lor pentru 
apărarea și consolidarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru trans
formări înnoitoare în viața 
social-economică. pentru va
lorificarea bogățiilor națio
nale potrivit voinței și aspi
rațiilor proprii, pentru o viață 
mai bună. Ea constituie, totodată, 
o dovadă concludentă a dezvol
tării mereu ascendente a ra
porturilor în cele mai felu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primind cheia de aur a orașului Alger

rite domenii : politic, econo
mic, tehnico-științific, cultural, 
dintre România și țările Africii, 
în interesul și spre binele po
porului român și popoarelor a- 
cestor țări, în interesul cauzei 
păcii și colaborării internațio
nale, al întăririi unității de ac
țiune a frontului antiimperialist 
a tuturor forțelor revoluționare 
și progresiste ale contempora
neității.

Așa cum este știut. România 
a salutat cu satisfacție apari
ția noilor state africane. Ca 
urmare a acestei poziții con
secvente, profund internaționa
liste, țara noastră întreține în 
prezent relații diplomatice cu 
32 de state ale continentului a- 
frican

Un rol însemnat în dezvolta
rea raporturilor dintre Româ
nia și țările Africii îl au legă
turile statornicite între Parti
dul Comunist Român și par
tidele de guvernămînt din a- 
ceste țări, pe baza stimei șl 
respectului reciproc.

Depunerea unei coroane 
de flori la Mormîntul 

eroului național
Sîmbătă după-amiază. tovară

șul Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, a depus o co
roană de flori la Mormîntul e- 
mirului Abdclkader, eroul națio
nal al poporului algerian, de la 
Careul Martirilor Revoluției din 
cimitirul „El Alia“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de Rabah Bitat, 
ministru de stat însărcinat cu 
transporturile. Belaid Abdessa- 
lem, ministrul energiei și indus
triei, Larbi Demaghlatrous. am
basadorul Algeriei în Republica 
Socialistă România, Driss Dja- 
zairi. consilier la președinția 
Consiliului Revoluției, Nacer 
Eddine Haffadh. directorul ad-

Vizita tovarășei Elena 

Ceaușescu la Muzeul 

de arte frumoase
Sîmbătă după-amiază, tova

rășa Elena Ceaușescu a vizitat 
Muzeul de arte frumoase din 
Alger, construit între anii 1928— 
1930. înainte de vizita propriu- 
zisă, tovarășa Elena Ceaușescu 
a admirat frumoasa perspectivă 
a orașului, un șir de terase 
succesive, care coboară de-a lun
gul unei grădini cu vegetație 
luxuriantă pînă la nivelul Mării 
Mediterane

Colecțiile muzeului cuprind 
lucrări de pictură, sculptură, 
stampe și desene aparținînd unor

România salută participarea 
din ce în ce mai activă a ță
rilor africane la viața interna
țională, contribuția lor la re
zolvarea problemelor majore cu 
care este confruntată lumea de 
astăzi. Nu o dată, țara noastră 
și țările africane s-au întâlnit 
ia O.N.U. și în alte organizații 
și organisme internaționale în 
calitate de coautoare ale unor 
documente internaționale în 
sprijinul luptei pentru lichida
rea vestigiilor coloniale, a poli
ticii odioase a discriminării ra
siale și apartheidului, precum 
și a practicilor neocolonialiste, 
pentru progres economic și so
cial.

Poporul nostru acordă spri
jin multilateral și-și manifestă 
solidaritatea hotărîtă cu lupta 
plină de eroism a popoarelor 
din Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Namibia și alte teritorii 
aflate încă sub dominația colo
nială, cu convingerea că nimeni 
și nimic nu poate sta în calea 
împlinirii dreptului lor sacru de 
a-și hotărî de sine stătător soar
ta.

Colaborarea bilaterală dintre 
România și țările Africii se dez
voltă în baza a peste 50 de a- 
corduri bilaterale, din ca
re peste 30 au fost semnate nu
mai în ultimii trei ani. Se lăr
gesc și se diversifică relațiile 
economice reciproce, volumul 
schimburilor comerciale ale Ro. 
mâniei cu țările africane, înre- 
gistrînd în 1971 o creștere de 
peste două ori față de 1965.

Vizita într-un șir de țări a- 
fricane a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, începută sîmbătă, în- 
scriindu-se ca un moment re
marcabil în evoluția mereu as
cendentă a raporturilor reci- 
proc-avantajoase este menită să 
deschidă perspective din cele 
mai favorabile adîncirii conti
nue a relațiilor de prietenie și 
colaborare ale României cu a- 
ceste țări.

Reportajul a fost 
realizat de :

Adrian lonescu 
Romulus Căplescu 
Constantin Benga

Fotografii 
de ANGHEL PASAT

interim al diviziei țărilor socia
liste din Ministerul Afacerilor 
Externe. Au fost prezenți tova
rășii Ion Pățan. Corneliu Mă- 
nescu. Bujor Almășan, Ștefan 
Mihai. ambasadorul României la 
Alger.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de colonelul 
Slimane Hofmann, prefectul de
partamentului Alger, de Moha- 
med Boukalfa. președintele A- 
dunării Populare a Departa
mentului Alger, de Bachir Man
touri, președintele Adunării 
Populare a capitalei algeriene.

După depunerea coroanei, un 
grup de trompetiști au intonat 
salutul eroilor, iar o unitate de 
gardă a prezentat onorul.

Cei prezenți au păstrat un mo
ment de reculegere.

artiști renumiți din secolul al 
XVI-lea și pînă în zilele noastre.

Mulțumind pentru prilejul o- 
ferit de a cunoaște valoroasele 
opere ale artiștilor algerieni, 
creații remarcabile ale culturii 
universale, tovarășa Elena 
Ceaușescu a semnat, la încheie
rea vizitei, în cartea de onoare 
a muzeului.

In cursul serii a fost efectuat 
un tur al orașului, parcurgîn- 
du-se un traseu care străbate 
orașul de la sud spre nord.

Sfîrșit de făurar, început de 
mărțișor. Un itinerar reporteri
cesc prin satele din Cîmpiile Bur- 
nasului, Caracalului, Băileștilor, 
din Subcarpații Olteniei, Cîmpia 
Transilvaniei, Depresiunea Al- 
mașului, Munții Mezeșului. Din 
Teleorman pînă în Sălaj un am
plu și variat tablou al efervescen
ței tinerești, dovedită în munca 
de zi cu zi, în pregătirea politi
că fi ideologică, în activitățile 
culturale, dedicată sărbătoririi 
semicentenarului creării U.T.C. 
Oriunde ne-am oprit, cu oricine 
am stat de vorbă, toate faptele, 
toate plănuirile văzute sau rela
tate erau circumscrise la aria ma
relui eveniment de la mijlocul lui 
martie. Pretutindeni se muncește 
mai mult, mai cu sîrg, pretutin
deni se gîndește mai intens, mai 
matur, la ceea ce este de înfăp
tuit, pretutindeni literele angaja
mentelor sînt transformate în 
acte practice, pretutindeni orga
nizația tinerilor își face simțită 
prezența la noi fi sporite dimen
siuni, ca un veritabil catalizator 
al energiilor, optimismului și ela
nului tineresc.

Satul în așteptare — acesta 
este satul românesc la cumpăna 
dintre iarnă și primăvară. In 
așteptarea acelei zile cînd la un 
nevăzut semn, oamenii fi mași
nile ies în cîmp pentru a perpe
tua ceremonialul multisecular de 
lucrare a pămîntului, de împrăș- 
tiere spre rodire a semințelor 
noului rod. Un ceremonial pregă
tit cu multă migală în această 
iarnă cînd s-a văzut, s-a simțit 
ce înseamnă acordul global, cînd 
de la tribuna Congresului Uniu
nii Naționale a C.A.P., secretarul 
general al partidului a dat noi fi 
prețioase îndemnuri. Tinerii din 
cooperativele agricole de produc
ție, stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii, fermele de stat, 
au suflecat cu nădejde mînecile 
participînd cu întreaga energie 
la toate acțiunile menite să spo
rească rodnicia pămîntului, să-l 
apere de povara păgubitoare a 
apei în exces, să pregătească 
bine mașinile, semințele, totul, 
pentru noul an agricol. „Acțiu
nea desecări“ a revenit în actua
litate, bucurîndu-se de eșaloane 
de tinerețe mai numeroase, mai 
harnice. La Criva, Osica, Gos- 
tavățu, în județul Olt, la Boto- 
roaga, Vitănești, Talpa (Te
leorman), Ilia, Sarmizegetusa, 
Zain (Hunedoara), Valea A- 
rieșului, Valea Aștileului, Va
lea Borșei (Cluj) și în alte 
sate din toate județele, s-au 
deschis șantiere locale ale ti
neretului pentru lucrări de îm
bunătățiri funciare. Zilnic, mii de 
tineri, apucă lopeți, cazmale, sape 
fi alte unelte și merg să facă 
diguri, șanțuri și canale colectoa
re. în satele gorjene, clujene, să- 
lăjene, unde pășunile și finețele 
naturale reprezintă o bogăție de 
unități nutritive insuficient valo
rificată în creșterea animalelor, 
tinerii și-au asumat răspunderea 
curățirii, defrișării, fertilizării a 
mii de hectare: 8 000 de hectare 
la Gorj, tot atîtea la Alba, 6 000 
la Cluj, 5 000 la Sălaj. Din fie
care cifră susmenționată, procen
te variind de la 30 la 55 la sută 
sînt consemnate deja la capitolul 
realizat. Este un tablou impresio
nant cel oferit de sutele de ti
neri de la Halmășd, Ileanda, 
Mirșid, Gîlgău, Sîg, Aghireș, 
Panticeu, Recea Cristur, care 
vin în fiecare zi pe dealurile și 
munții din împrejurimi, curățind 
locul de mărăcini, arborete ne
folositoare, împrăștiind mușuroa
iele, administrînd îngrășăminte 
chimice sau naturale.

Pe coastele sterpe, în lumini
șuri mari de pădure, au apărut 
și vor apare plantații și livezi 
noi. Semnătura de prezență a ti
nerilor din satele Clujului va fi 
făcută cu peste 10 000 pomi 
fructiferi (la Unguraș, Cășei fi 
Frata vor crește livezi ale tine
retului), cea a teleormănenilor se 
va întinde pe aproape 1 000 hec
tare constînd în plantarea puieți- 
lor de salcîm, dud, salcie, pe te
renuri pînă acum neproductive. 
Materialul săditor a fost pregătit 
din vreme, rămînînd doar să fie 
transportat în miile de gropi deja 
săpate de aceleași mîini tinere. 
Vor crește pădurile, vor rodi li
vezile, amintind tuturor de a- 
ceastă generație de tineri harnici 
fi pricepuți, această generație a 
Semicentenarului.

Tot pentru bogăția rodului din 
vară lucrează acum și tinerii care 
s-au suit pe tractoare pentru a 
împrăștia îngrășămintele chimice, 
sau care transporă cu atelajele 
gunoiul de grajd. La Peșteana- 
Gorj, imaginea șirului de căruțe 
pline, cu furca înfiptă zdravăn 
în grămadă era semnificativă 
pentru vrednicia băeților satului. 
Asemenea imagini am mai avut 
ocazia să consemnăm și pe me
leagurile Izbicenilor din Olt, ale 
Goicei Mari din Dolj, ale Țebei, 
Zamului, Romoșelului Hunedoa
rei, ale Bobîlnei fi Recei Cristur 
din Cluj. „Noi, tinerii, am ferti
lizat cu îngrășăminte naturale 
peste 150 hectare“ ne spuneau 
cei din Măceșu de Jos — Dolj. 
Pe întreaga suprafață de grădini 
legumicole a județului Olt îngră
șămintele sînt administrate de e- 
chipe ale tinerilor. „Nu știu ce 
ne-am fi făcut fără ajutorul tine
rilor. Ei au transportat și îm
prăștiat peste 1500 tone de în
grășăminte pe suprafețele desti
nate cultivării cartofului fi sfe
clei furajere“ — ne mărturisea 
mulțumit, tovarășul Tovică Ma
nea, președintele C.A.P. Boz- 
Ilunedoara. „La Alba, angaja-

mentul de 20000 tone va fi de
pășit“.

★
In așteptarea campaniei agri

cole cei mai nerăbdători sînt me
canizatorii. Firesc, pentru că cei 
mai mulți au reparat bine trac
toarele și celelalte utilaje fi sînt 
siguri că forța mecanică va mer
ge „șnur“ pînă la încheierea tu
turor lucrărilor. Acolo unde e 
nevoie, tineri cooperatori învață 
meseria de viitor a agriculturii —

Însemnări dintr-un itinerar
reportericesc prin 8 județe ale țării
cea de mecanizator. Inițiativa 
doljană s-a extins pretutindeni. 
După consumarea ultimului act 
al „Olimpiadei mecanizatorilor“ 
(fiecare ne declară că reprezen
tantul județului său va cîștiga), 
gîndurile sînt îndreptate spre 
campanie, spre îndeplinirea ace
lor obiective trasate la Consfă
tuirea pe țară.

Pretutindeni fetele, prin număr 
și realizări, impun consemnări a- 
parte. Le-am găsit în grădinile de 
legume ale Teleormanului la 
Cernetul fi Buzescu, ale Oltului 
la Izbiceni fi Vișina, ale Dolju
lui la Goicea, Apele Vii, Dăbu- 
leni, ale Albei la Șona fi Vințu 
de Jos, ale Clujului la Ceanu 
Mare, Luna, Turda. In atelierele 
de țesut covoare de la Osica de 
jos — Olt, Bîrca — Dolj, în ate
lierele de croitorie ale cooperației 
de consum ș.a.m.d. Ba, în Olt, la 
Vișina, Traian, Alunișu, s-au în
cumetat și s-au suit la volanul

Foto: GH. CUCU
Laslea, unul din satele model ale patriei

In 1834, cînd arhitectul aus
triac Otto (toate monografiile 
omit al doilea nume 1) punea ba
zele noului oraș, se zice că a tre
buit să țină seama de dorința în
temeietorilor urbei ca străzile să 
fie croite drept, perfect paralele 
și perpendiculare, așa incit pri
vind de la un capăt la celălalt să 
se poată vedea fie verdele cîm- 
piei, fie, în sens invers, mișcarea 
unduitoare a Vedel. Au trecut de 
atunci secole dar și astăzi încă, 
bătrînii și poate chiar unii tineri, 
se leagănă în răsfățul de a crede 
că Alexandria este așezarea cu 
străzile cele mai drepte din lume.

Primul domn regulamentar, 
Alexandru Ghica (al cărui nume 
îl și poartă orașul), avea să ia 
imediat sub patronajul său noua 
localitate, care va fi populată apoi 
de negustori de cereale fi de vi
nuri. Ulterior vor ființa aici ate
liere de cizmărie, cojocărie, căl- 
dărărie, ateliere mecanice. Mica 
industrie a orașului consemnea
ză mult mai tîrziu prezența a 
încă cinci fabrici de ape gazoa- 

tipografii și o fabrică de gheață. 
Dar abia după 1910 Alexandria 
va începe să semene oarecum cu 
propria sa imagine de astăzi.

★

I Astăzi însă orașul trebuie văzut 
sau închipuit mai ales între orele 
6,30—6,40. Două trenuri ticsite — 
dinspre Zimnicea și Roșiori — 
deșartă într-un timp record în 
gara strimtă cîteva mii de oa
meni. Majoritatea sînt muncitori 
cu pufoaice și sacoșe în care au 
mîncarea acelei zile, grăbiți să 
ajungă la timp la lucru. E o gra
bă nouă, care începe de dimi
neață și se sfîrșește seara sau nu 
se mai sfîrșește niciodată. Strada 
gării se umple deodată de oa
meni cu mersul nervos, înaintînd 
spre inima orașului1. Strada a ră
mas tot dreaptă, ca în schițele 
arhitectului Otto. Nu se știe cum 
va arăta în viitorul apropiat pen
tru că, deasupra paralelelor, ver
ticalele au și atacat centrul ră
mas, în linii mari, provincial. Din 
20 de comune, cu circa 46 de lo
calități, de pe raza de 20 km se 
deplasează în 30—40 de minute 
oamenii cîmpiei. Aceeași zonă va 
furniza în 1975 multe alte 
mii de noi muncitori, cînd o- 
rașul va avea în total 45 000 de 
locuitori. Întreprinderea de apara- 
taje și accesorii pentru instalații 
în construcții, Fabrica de panouri 

!și tablouri electrice, alte 13 în
treprinderi industriale, dintre 
care 7 de interes republican sînt,
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tractorului pentru a deveni me
canizatoare.

Ca și în alte perioade ale anu
lui și acum satele te impresio
nează prin radicala lor schimbare 
la față. Numărul caselor noi devi
ne covîrșitor, trotuarele încep să 
se întindă și pe ulițele laterale. 
Neonul și salba becurilor lumi
nează altfel nopțile liniștite ale 
satului tradițional. Oamenii și-au 
plănuit case noi și frumoase, 
garduri din prefabricate sau fier

forjat, magazine noi, școli noi. A- 
tributul de urbanizare capătă 
noi și serioase dovezi. Încă de 
pe acum s-a pornit la edificarea 
obiectivelor planificate pentru a- 
cest an și pe toate șantierele, 
brațele voinice ale tinerilor sînt 
prezente și foarte căutate. La 
Izbiceni — Olt, se lucrează la un 
stadion de mare capacitate, la o 
grădiniță, o școală nouă, un ma
gazin universal cu etaj, la Zam— 
Hunedoara, tinerii ajută la ridi
carea unui local nou pentru școa
la generală. In postura de tîm- 
plan, zidari, dulgheri, tinichigii, 
meseriașii din Bîrca — Dolj a- 
daugă noi frumuseți edilitare așe
zării lor. Lista e lungă dar în e- 
sență ea cuprinde sintetic umărul 
serios pus de tinerii satelor la 
modernizarea și înfrumusețarea 
vetrelor natale.

Acestea sînt doar zilele, zilele- 
lumină ale satului în cumpănă de 
anotimpuri. Pentru că mai exis
tă și serile. La căminele cultura-

fără îndoială, puncte de atracție 
de mare greutate.

★
Obișnuința ritmului 

nemaiîntîlnit, cînd 
neînsemnate apar pe 
în perimetrul interesului general, 
cînd reflectoarele luminează, de 
la o zi la alta, o nouă cetate, 
creează, desigur, și o nouă atitu
dine față de viață. Bealitatea se 
îmbogățește și ea cu dimensiuni 
inedite. Una din aceste dimen
siuni o constituie, pentru Alexan
dria actualului cincinal, Fabrica 
de rulmenți. Poate că multora nu 
le va veni o vreme să creadă că 
aici, la marginea orașului, spre Tr. 
Măgurele, pe 26 hectare, se înal
ță cu adevărat o uzină ultra
modernă. Chiar dacă acum 450 
de stîlpi de beton, ca și lucrările 
de fundații de 80 mc fiecare, 
punctează deja orizontala cîmpi-

acestuia 
localități 
nesimțite

pe orizontale 
și verticale

ei. Chiar dacă 350 de oameni, 
constructori încercați (mulți din
tre aceștia au lucrat ani de-a rîn- 
dul pe șantierul Combinatului de 
îngrășăminte chimice de la Tr. 
Măgurele), trebăluiesc cu mîinile 
crăpate de ger, sub cerul sticlos 
al iernii.

Trecătorul înregistrează imagi
nea pădurii de stîlpi, o asociază 
involuntar atîtor altor secvențe 
obișnuite și nu se gîndește neapă
rat la ceea ce înseamnă pentru 
viitorul orașului pămîntul acesta 
răvășit de excavatoare, linia fe
rată nou construită, macaralele 
de mare tonaj, basculantele care 
mîzgălesc asfaltul cu „cenușa“ e- 
pocii — cimentul. Insă ele există 
incontestabil.

★
Barăcile nu sînt terminate. 

Șantierul e încă proaspăt. întâl
nești însă destule certitudini care 
obligă imaginația la rotunjiri ne
cesare, la retușarea secvențelor 
din albumele de demult. Amin
tirile adevăratului oraș se nasc a- 
bia acum, în prezen t: 900 de 

le tinerii se întîlnesc cu activiști 
de partid și de stat care le vor
besc despre istoria partidului, a 
U.T.C., despre mărețele obiective 
ale societății noastre la a căror 
înfăptuire tinerii au datoria să 
participe cu eforturi înzecite, as
cultă ultimele noutăți din lumea 
științei și tehnicii, participă la 
concursuri care au drept temă is
toria organizației lor. Ștafetele 
culturale, folclorice, străbat jude
țele de la un capăt la altul. La 
Olt se numește „Motivele popu
lare din județul nostru“, la Hu
nedoara „Ștafeta generațiilor“, la 
Gorj „De la Eroina de la Jiu la 
Mărășești“, la Alba „Ștafeta se
micentenarului“. Fiecare va cu
lege din comune cele mai sem
nificative fapte din munca și 
viața tinerilor, nestemate ale ar
tei populare, ale folclorului local, 
alcătuind o imagine cuprinzătoa
re a preocupărilor și gîndurilor 
tinerei generații. Formațiile ar
tistice repetă asiduu în vederea 
spectacolului de gală din ziua 
aniversării. Aceasta în timp ce 
se întrec, în diferite faze, pentru 
cîștigarea unui titlu de laureat al 
concursurilor dedicate Semicen
tenarului. La Bîrca — Dolj mem
brii cineclubului au definitivat 
scenariul regizoral la două filme 
de lung metraj dedicate împli
nirii a 50 de ani de la înfiin
țarea căminului cultural și a 
două decenii de la cooperativi
zarea comunei. La Goicea Mare, 
toți tinerii sînt angrenați în cu
legerea documentelor, obiectelor, 
tuturor mărturiilor necesare în
zestrării muzeului sătesc construit 
tot de ei în timpul verii.

Desigur, paleta acțiunilor ini
țiate de către organizațiile U.T.C. 
din satele județelor parcurse este 
mult mai largă fi nu poate fi e- 
puizată prin cîteva însemnări cum 
sînt cete de față. Semnificativ 
este însă că în prag de primăvară 
tinerii satelor au adus dovezi 
incontestabile ale puterii lor de 
creație, ale entuziasmului și dra
gostei de țară care îi animă în 
toate actele lor, ale încrederii 
nestrămutate în viitorul luminos, 
clar conturat prin înțeleaptă po
litică a partidului.

OCTAVIAN MILEA

apartamente se construiesc de pe 
acum pentru muncitorii fabricii, 
un parc de protecție de 96 hec
tare, de o parte și de alta a șo
selei.

Ține cumva de domeniul 
extraordinarului ceea ce se pre
gătește acum în inima șantieru
lui, unde numai opt ingineri 
constructori, încălzindu-se pe 
apucate la cele cîteva radiatoare 
electrice instalate de curînd, pro
vizoriu, în noul sediu, sînt obse
dați de foșnetul sec al hîrtiei de 
calc împestrițată cu indicatori, și 
la fel cu ei încă cinci ingineri 
(aceștia din urmă „specialiști în 
rulmenți“, cărora li se vor adău
ga alți 95), avînd nu știu cîte 
lucruri de isprăvit. Orașul, con
știent sau nu, trăiește clipe de 
metamorfoze nebănuite, cruciale. 
Acolo în cîmpie, constructorii au 
desenat într-un joc precis viito
rul capitalei de județ : hala mono
bloc, hala de forjă, hala „unității 
auxiliare“, cantina... Ingineri de la 
Brașov fi Bîrlad vor sosi curînd 
aici, mulți dintre ei reîntorcîn- 
du-se de fapt acasă, în Teleor
man. Muncitori îmbrăcați în ace
leași pufoaice, cu aceleași saco
șe în mină, vor veni dimineața în 
obișnuitele autobuze, vor intra la 
o anumită oră, întotdeauna a- 
ceeași, pe poarta uzinei, vor îm
brăca halatele albe, și, cum între
gul proces de lucru va fi auto
matizat, vor supraveghea egali, 
discreți, distinși și senini produ
cerea celor 100 000 de rulmenți 
pe zi.

După Brașov și Bîrlad, Alexan
dria — nouă citadelă a inimilor 
de oțel, — va face să lumineze 
încă o stea pe orbita industriei 
românești. Din toate acestea, re
latate sec, în limbajul concis al 
prospecțiunilor și investigațiilor 
aride cu care ne-am familiarizat 
deja, există deocamdată, ca un 
argument veridic și sentimental 
deopotrivă, foiala interminabilă a 
șantierului, cu bărbații aceia 
năzuroși care îndură satanic iar
na și depărtarea de nevestele lor, 
adăpostiți în ei înșiși, preocupați 
să viseze peste noapte că minu
nea s-a înfăptuit, gata să plece 
apoi deîndată în alt loc, săpind 
același pămînt al făgăduinței a- 
devărate și trăgînd după ei, neo
bosiți, întreaga cohortă de auto- 
screpere, buldozere, macarale, ba
răci, într-o transhumanță moder- | 
nă de oameni, mașini fi speranțe 
sortite împlinirii perpetue.

ION LAZAR
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In sprijinul Conferinței 
securității europene

Comitetul internațional de ini
țiativă, întrunit la Berlin, a con
vocat cea de-a 7-a Conferință a 
parlamentarilor și a altor perso
nalități ale opiniei publice din 
țările nord-europene și baltice 
pentru 11 și 12 iulie la Rostock 
(R.D.G.) — informează A.D.N. 
La reuniunea Comitetului au 
luat parte 24 de reprezentanți 
din țările baltice. Participanții, 
menționează agenția, au apreciat 
că de la ultima conferință a 
parlamentarilor din țările men
ționate s-a intensificat activita
tea desfășurată în statele nord- 
europene și baltice în direcția 
întăririi securității și colaborării 
europene. S-au îmbunătățit în 
continuare condițiile pentru ac-

precum și din S.U.A., experți, 
membri ai unor institute de cer
cetare în domeniul relațiilor in
ternaționale.

Principalele teme ale dezbate
rilor le-au constituit probleme 
legate de convocarea unei con
ferințe a securității și cooperării 
în Europa, a micșorării confrun
tării militare pe continentul nos
tru, a căilor, mijloacelor și me
canismelor de intensificare a 
cooperării între statele europene. 
Pe ordinea de zi au figurat, de 
asemenea, propuneri, sugestii și 
idei privind problema instituțio- 
nalizării viitoarei conferințe eu
ropene. Imagine din capitala Tanzaniei, Dar Es Salaam

țiuni comune și noi inițiative în 
vederea întăririi securității eu
ropene. S-a relevat că o atenție 
deosebită trebuie acordată ți
nerii cit mai grabnic posibil a 
conferinței general-europene și. 
în legătură cu aceasta, începerii 
neîntirziate a consultărilor mul
tilaterale, corespunzător propu
nerii guvernului finlandez.

în capitala Austriei s-au în-
cheiat lucrările Simpozionului 
internațional consacrat proble
mei securității și cooperării eu
ropene, organizat de Institutul 
Internațional al Păcii din Viena 
împreună cu Institutul de Cerce
tare al Păcii din Oslo. Au parti
cipat reprezentanți din țări eu
ropene. printre care și România,

Tensiunea 
din Spania 

După represiunile 
anti-muncitorești 

de la El Ferrol
Peste 3 000 de muncitori de 

Ia șantierele navale „Astille- 
ros Espanoles“ din Sestao au 
participat sîmbătă la o de
monstrație de protest față de 
acțiunile brutale ale poliției, 
rare a deschis focul împotriva 
muncitorilor portuari din lo
calitatea El Ferrol. După cum 
s-a anunțat, polițiștii au 
tras asupra participanților la 
o demonstrație de protest or
ganizată împotriva hotărîrii 
patronatului șantierelor na
vale „Bazan“ de a închide o 
serie de docuri și de a con
cedia un număr de muncitori, 
împrejurare în care doi 
muncitori și-au pierdut viața, 
iar alți 37 au fost răniți.

PEKIN
CIU EN-LAI -
PEKIN 12. — Corespondentul 

Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : Tovarășii Ciu En-lai, mem
bru al Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Chinez, premier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, și Li Sien- 
nien, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P. C. Chinez, vicepre
mier al Consiliului de Stat, au 
primit duminică delegația guver
namentală economică română, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Rădulescu, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, care se află la Pekin, în 
drum spre R. D. Vietnam.

Att fost prezenți Ken Piao, șe
ful Secției pentru relațiile exter-

Rezultatele preliminare 
ale alegerilor din India

• POTRIVIT DATELOR PRE
LIMINARE, în cadrul alegerilor 
parlamentare din 16 state și 2 
teritorii din India, Partidul Con
gresul Național Indian a obți
nut 632 din cele 798 de locuri 
de deputati.

Numărarea voturilor continuă.

ne a C.C. al P.C.C., Ciao Kuan- 
hua, adjunct al ministrului de ex
terne, Li Cian, adjunct al minis
trului comerțului exterior. A 
luat parte Nicolae Gavrilescu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Pekin.

După primire, tovarășul Ciu 
En-lai a avut cu tovarășul Gheor
ghe Rădulescu o convorbire, des
fășurată într-o atmosferă cordia
lă, prietenească.

Reuniunea
în capitala libaneză au conti

nuat lucrările reuniunii extra
ordinare cu participarea repre
zentanților țărilor membre ale 
organizației statelor exportatoare 
de petrol (O.P.E.C.), consacrată 
problemelor legate de participa
rea țărilor posesoare de petrol la 
capitalul companiilor străine ce 
dețin concesiuni petroliere in 
statele respective.

Ministrul petrolului și al re
surselor minerale al Arabi ei 
Saudite, Zaki Ahmad Yamani, a 
dat citire unei scrisori a compa
niei nord-americane „Aramco“ 
care a acceptat să cedeze state
lor din Golful Persic 20 la sută 
din acțiunile sale. Acceptarea 
companiei „Aramco“ a constituit 
o surpriză, scrie agenția 
REUTER, deoarece cu prilejul

REPERE AFRICANE
, *• y>-t ■ A -, • ’ ’ • ' • . ' *

Opțiuni și realizări
la Brazzaville

S
ituată în inima continentului 
african. Republica Populară 
Congo (342 000 km p., cu puțin 
peste 1.000.000 de locuitori) 
prezintă imaginea unei țări in 

dezvoltare intensivă. în peri
oada relativ scurtă care a trecut de la me
morabilul 15 august 1960, ziua apariției no
ului stat independent , eliberat de sub jugul 
colonial, poporul congolcz a realizat remar
cabile progrese pe plan politic, economic, 
social.

Definitoriu pentru realitățile tinerei re
publici africane este efortul general al po
porului său dc afirmare a personalității sa
le, de valorificare și adaptare a talentelor 
și energiilor la cerințele făuririi unei vieți 
noi. a unui viitor mai bun. Definitorie, de 
asemenea, este afirmarea unei căi proprii de 
dezvoltare, corespunzătoare condițiilor con
crete ale țării, hotărârea de a asigura o in
dependență reală, deplină. Aceste trăsături 
și opțiuni au devenit mai evidente, impul- 
sionind și mai puternic mersul înainte al 
țării, o dată cu promulgarea unei noi Cons
tituții.

Noua Constituție a proclamat obiectivul 
politic fundamental al lichidării tuturor 
formelor de exploatare și al dezvoltării tă
rii pe o cale necapitalistă. Apoi, în 1969, a 
fost statuat principiul naționalizării princi
palelor mijloace dc producție, a solului, sub
solului, pădurilor, măsură concretizată în 
trecerea în patrimoniul statului a unei serii 
de întreprinderi din domeniul energeticii, 
din transporturi etc. De asemenea, această 
măsură s-a concretizat și in sistarea elibe
rării de noi licențe firmelor străine pentru 
exploatarea pădurilor — principala bogă
ție a țării.

Pe aceste baze și pornindu-se de Ia nece
sitatea consolidării independentei naționale

printr-o reală independență economică s-au 
întreprins pași pentru dezvoltarea unei in
dustrii proprii. în ultimii ani au fost con
struite circa 40 de întreprinderi industriale 
noi, concentrate în principal în Pointe No- 
ire și Brazzaville. O atenție deosebită este 
acordată dezvoltării industriei extractive, 
valorificării marilor bogății naturale. Cea 
mai recentă realizare în acest sens o cons
tituie demararea — în urmă cu citeva săptă- 
mini — a producției petroliere congoleze. 
Este vorba de exploatarea primului mare 
zăcămint de petrol „Emerande Marine-l". 
ce se întinde pe o suprafață de circa 4.000 
km.p. Ia ci(iva zeci de kilometri de coasta 
Atlanticului. Alături de rezervele de fier de 
la Sânge și Zanaga, de fosfați de Ia Holic 
(printre cele mai bogate din lume), de cu
pru și minereuri complexe cupru-zinc, de 
diamante brute, de lemn de esență prețioa
să (malion, tec, abanos) zăcămîntul petrolier 
recent dat în exploatare contribuie Ia im
pulsionarea unei industrii naționale. Pro
grese marcante s-au obținut și în dezvolta
rea agriculturii (care constituie, deocamda
tă, baza economiei țării). Un deosebit accent 
este pus actualmente pe dezvoltarea — pa
ralel cu culturile tradiționale care constituie 
în continuare baza exportului — nuci dc 
cocos, ulei de palmier, banane, citrice, ara- 
bide. cafea — a culturilor industriale și, le
gat de aceasta, a industriei zahărului.

Procesul de intensivă dezvoltare economi
ei a. pus pe prim nlan, ca o problemă esen
țială, necesitatea dezvoltării învățămîntului, 
a creării de cadre specializate naționale. 
Eforturile făcute în acest domeniu au fost 
mari și realizările sînt remarcabile. în nu
mai cîțiva ani Republica Populară Congo 
a atins o cifră de alfabetizare de peste 80 
la sută din populație — ceea ce reprezintă

Protestul M.A.E. al
Republicii Vietnamului

de
După cum informează agenția 

de presă „ELIBERAREA“, Mi
nisterul Afacerilor Externe al 
Republicii Vietnamului de Sud a 
dat publicității o declarație în 
care condamnă intensificarea, de 
către Statele Unite, a războiului 
aerian împotriva Vietnamului de 
sud și de nord. în declarație sînt 
menționate recentele bombarda-

O.P.E.C.
negocierilor de luna trecută, ce
rerile țărilor din Golful Persic, 
referitoare la o participare mai 
mare la exploatarea zăcăminte
lor de petrol de pe propriul lor 
teritoriu fusese respinsă de „A- 
ramco“.

Considerind drept salutară po
ziția adoptată de reprezentantul 
lui „Aramco“, ministrul saudit a 
ținut totuși să precizeze : „A-
ceasta nu înseamnă în nici un 
caz că am ajuns la un acord. 
Mai avem încă de străbătut o 
cale lungă“. „Procentul de 20 la 
sută — a adăugat el — nu satis
face pe toată lumea și unele 
țări, ca Libia și Nigeria, cer un 
procent mai mare de participare“ 
(pînă la 51 la sută precizează 
REUTER).

Sud
mente ale aparatelor „B-52“ a- 
supra unor zone populate din 
Vietnamul de sud, precum și a- 
tacurile aviației Statelor Unite 
împotriva unor regiuni populate 
din R.D. Vietnam.

Declarația arată că aceste ac
țiuni au loc paralel cu sabotarea 
sistematică, de către Administra
ția S.U.A., a Conferinței de la 
Paris în problema Vietnamului

într-o declarație dată publici
tății la Phenian, Ministerul Afa
cerilor Externe al R.P.D. Co
reene condamnă intensificarea 
raidurilor aeriene ale aviației a- 
mericane împotriva R.D. Viet
nam. Guvernul și poporul co
reean, se subliniază în declara
ție, vor continua să sprijine și 
în viitor lupta împotriva agre
siunii americane, pentru salva
rea națională dusă de poporul 
vietnamez. Guvernul S.U.A. tre
buie să pună capăt imediat ac
telor de război îndreptate îm
potriva R.D. Vietnam și să-și 
retragă din Vietnamul de sud și 
din întreaga Indochină trupele 
sale și ale aliaților săi — se 
subliniază în încheiere.

• ••••••<

La uzina textilă Satexco se pregătesc ti
nere cadre pentru industria textilă con

goleză

un veritabil record în materie. Cu un pro
cent de 90 Ia sută, R. P. Congo se situează 
pc unui din primele locuri printre țările 
africane în ce privește școlarizarea elevilor. 
Universitatea din Brazzaville și-a cîștigat 
repede un renume, ea cuprinde actualmente 
3.000 de studenți congolezi și alți tineri afri
cani veniți Ia studii din țările vecine, pri
etene.

Principal beneficiar al marilor tansformă- 
ri care i-au deschis largi orizonturi de afir
mare a valențelor sale creatoare, tineretul 
eongolez se vădește a fi un partcipant ac
tiv, entuziast. Ia amplul efort pentru lichi
darea urmărilor dominației coloniale și în
scrierea tării pe coordonatele progresului și 
prosperității. Uniunea Tineretului Socialist 
Congolcz — care și-a sărbătorit, zilele tre
cute 8 ani de existență — se află în primele 
rînduri ale luptei pentru înfăptuirea pro
gramului național de dezvoltare

P. NICOARA

La Havana a sosit delegația 
română condusă de tovarășul 
Mircea Malița. ministrul edu
cației și învățămîntului, care, 
la invitația Ministerului E- 
ducației al Republicii Cuba, 
va face o vizită în această 
tară.

La sosire, delegația a fost 
întîmpinată de comandantul 
Belarmino Castilia, ministrul 
educației, și de alte persoane 
oficiale.

România la 
Tîrgul de la 

Leipzig
Ieri, standurile Republicii Socia

liste România la Tîrgul interna
țional de la Leipzig au fost vizi
tate de delegația guvernamentală 
română condusă de Mihai Mari- 
nescu, însoțit de Herbert Weiz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., de reprezen
tanți ai vieții economice a R.D.G.

Republica Socialistă România 
participă pentru a 40-a oară la 
Tîrgul internațional de la Leipzig. 
La ediția din primăvara aceasta, 
pe o suprafață de 2 400 metri pă- 
trati, își prezintă exponatele 16 
întreprinderi de comerț exterior 
românești. La tîrgul tehnic, in 
hale, ca și pe teren deschis, între
prinderile românești expun mașini 
unelte, mijloace de transport, e- 
chipament petrolier, tractoare și 
mașini agricole, produse ale indus
triei electrotehnice și electronice, 
utilaj pentru construcții, armături, 
instalații sanitare, produse side
rurgice, rulmenți și alte impor
tante exponate tehnice. De ase
menea, sînt expuse produse ale 
industriei alimentare, iar în ca
drul expoziției cărții sînt prezen
tate peste 700 titluri.

Participarea țării noastre la acest 
tîrg oglindește dezvoltarea dinami
că a economiei României, si ridi
carea continuă a nivelului produ
selor, Ea este totodată o mărturie 
a dezvoltării și adîncirii colabo
rării și cooperării economice din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană.
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LUNI, 13 MARTIE 1972

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Patria (orele 12,30; 16: 18,30; 21). 
Feroviar (orele 9: 11,15 13,30; 15,45; 
18.15; 20,30).

ADIO DOMNULE CHIPS : ru
lează Ia Scala (orele 9,30; 13; 
18,30; 20), Capitol (orele 9,15; 12.45; 
16.30: 20).

CURAJOȘII ; rulează la Lumina 
(orele 9—20.30 în continuare).

INCIDENTUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11.15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45).

SACCO ȘI VAN7.ETTI : rulează 
la Central (orele 9,45: 12,30: 1545; 
18; 20.45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Aurora (orele 9; 12.15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12.30; 16;
19.30) . Flamura (orele 9; 12,30; 16; 
19.30).

OLESIA : rulează la Arta (orele 
15 30: 18: 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la

București (orele 8,45; 11; 13,30: 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9.15: 11,30; 
13,45; 16: 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30: 20,45), 
Modern (orele 9; 1145; 13,30; 16; 
1845; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI ; 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18; 
204 5).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 945; 11,30; 13,45; 
164 5: 18.45 ; 21), Excelsior (orele 9: 
1145: 13,30; 16; 18,15: 20,30), Gloria 
(orele 9; 1145; 13,30: 16; 18,15:
20.30).

DECOLAREA : rulează la Doina 
(orele 11.30; 13,45; 16: 18,15; 20,30). 
La ora 10 — program pentru 
copii.

LOVE STORY : rulează la Victo
ria (orele 8.45; 11; 13,15; 15.45; 
1845: 20.45).

farmecul ținuturilor 
SĂLBATICE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17.45: 20); Timpuri
Noi (orele 9—18.30 în continuare). 
La ora 20 program de documen
tare.

FUGA : rulează la Buzești (orele 
15 30: 19).

LOCOTENENTUL BULLTTT : 
rulează la Grivița (orele 9; 1145;

13,30; 16 1845; 20,30), Volga (orele 
9; 1145; 13,30; 15,45; 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17.30; 19,30).

OSCEOLA : rulează la Bucegl 
(orele 15.45: 18; 20,15). Miorița (ore
le 9; 11.15: 13,30; 15.45: 18: 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Crîngași (orele 15.30; 18;
2045).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15.30; 18; 2045). 
Popular (orele 15.30; 18 : 20 45).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15.30: 
17.45: 20), Moșilor (orele 15,30: 
17.45: 20).

VAGABONDUL : rulează Ia
Unirea (orele 15,30: 19).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Drumul Sării 
(orele 15.30: 17.45: 20).

TRENUL : rulează la Pacea (o- 
rele 15.45; 18: 20).

VIAȚĂ DE FAMILIE ; rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18 : 2045).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Floreasca (orele 15.30; 18: 20.30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Vitan (orele 15,30: 18; 2045).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI

NARI : rulează la Munca (orele 10; 
15,30; 19).

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

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18: 2045).

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Progresul (orele 16; 18: 20).

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

MARȘUL EROIC (orele 10; 14) ; 
CLEOPATRA (orele 14: 16,30) —
rulează la Cinemateca „Union“.

LUNI, 13 MARTIE 1972

Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (Sala Studio) : IUBIRE 
PENTRU IUBIRE — ora 20: Tea
trul „C. I. Nottara" (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20 : Teatrul 
„Ion Vasilescu“ : SICILIANA — 
ora 19.30 ; Teatrul din Tg. Mureș 
(la Teatrul Mic) : PRINȚESA TU- 
RANDOT — ora 20.

tttv
LUNI, 13 MARTIE 1972

PROGRAMUL I
16,30—17,00 Curs de limba rusă 

(teclia a Vl-a reluare). 17,35 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză. 17,40 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 18,00 Cămi
nul. 18.45 Ecranul — emisiune de 
actualitate și critică cinematogra
fică. 19,10 Noutăți cultural-artisti- 
ce. 19.20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20.10 Teatrul foileton : Mușa- 
tinil, după trilogia lui B. Șt. De- 
lavrancea, seria a Vl-a : Vînâ- 
toarea. 21,10 Să înțelegem muzica 
ciclu de inițiere muzicală. 22,00 
„24 de ore“. 22 45 Contraste în lu
mea capitalului. 22,30 Patinaj ar
tistic — Campionatele mondiale — 
proba de perechi. înregistrare de 
la Calgary (Canada). 23,30 închi
derea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20.00 Cîntec și joc românesc — 

spectacol pionieresc. 20,30 Agen
da. 20,40 Romantic-Club — trans
misiune de la Clubul „T-4". 21,30 
Film serial : Drum fără întoarce
re (II) — producție a studiourilor 
cinematografice sovietice. 22,40 
Cronica literară.

A
larma fusese a- 
nunțată cu o oră 
înainte de sosirea 
noastră in orașul 
Thanh-Hoa, capita
la provinciei cu 

aceiași nume aflat la 165 km do 
Hanoi. Cu o zi înainte de sărbă
toarea rezistenței (19 decembrie) 
avioanele americane își făcuseră 
apariția in citcva locuri „inspec- 
tind“ zona de Ia mare inăltime. 
Abia a treia zi aveam să aflăm, 
la Hanoi, că fuseserăm de fapt 
martorii unui atac soldat cu 
doborîrea a trei avioane și cap
turarea a patru piloți aduși a- 
poi la o conferință de presă, in 
fața ziariștilor străini aflați in 
capitala R.D.V., iar peste o lună 
i-am putut privi, a doua oară, pe 
ecranul televizorului din Bucu
rești.

Acolo, la Thanh-Hoa. oamenii 
pe care cei din înaltul cerului 
nu-i vedeau în acea zi de de
cembrie, păreau să muncească li
niștiți la locuințele lor, în fabrici, 
in birouri, la munte, pe malul 
mării, la orezării, iar elevii con
tinuau parcă netulburați să în
vețe tabla înmulțirii și extrage
rea rădăcinii pătrate. în ziua a- 
ccea, pe drumurile pe care le-am 
făcut în interiorul provinciei, 
trecind rîul Song Mă pe „podul 
eroic“ Ham Rong (construit de 
tineret) n-am intilnit nimic neo
bișnuit, anume semne speciale 
din care să ne dăm seama cum 
poate fi un ținut in stare de a- 
larmă. Ne-am oprit la pod și am 
privit în lungul riului pe apele 
căruia au plutit numeroase tor
pile aducătoare de moarte, 
nc-am ațintit îndelung ochii asu
pra satului de pc celălalt mal 
(refăcut în întregime după atacul 
din 3—4 aprilie 1965) spre virful 
dealului ascuțit ca un par, în 
patru ani de bombardamente 
masive, neverosimile în raport 
cu dimensiunea obiectivului a 
cărui distrugere se urmărea (un 
„teritoriu“ lung de 680 metri, a- 
dică exact lungimea „podului e- 
roic" asupra căruia insuși co
mandantul flotei a 7-a a ordonat 
„foc“ din toate puterile !), pe 
sutele de cratere, acum verzi 
(pină în 1968 ele transformaseră 
cimpul intr-un sinistru peisaj 
lunar) dar impresia de liniște 
profundă, atmosfera de calm și 
pace aproape bucolică a rămas 
neclintită. De-a lungul diguri
lor, în orezării vedeam, ca in ta
blourile de la hotel sau din ma
gazinele de artizanat, bivolii ne
gri plutind in apă pină la burtă, 
minați dc cite un țăran cu pan
talonii suflecați pină sus, Ia 
pulpe, sau de femei nepăsătoare 
Ia trecerea mașinii noastre. Pă
rea că prin acea vastă împără
ție a apelor numai noi eram de
ținătorii unei știri atit de neli
niștitoare cum este o alarmă, a- 
menințare cu atit mai acută cu 
cit se ascundea în profunzimea 
unui cer albastru, netulburat de 
nici un nor. De pretutindeni pîn- 
dea insă liniștea unei uriașe în
cordări în ritmul căreia de fapt 
trăiește întreaga tară. De sute 
de ani poporul vietnamez respiră 
în ritmul acestei încordări a lup
tei necurmate contra valurilor 
succesive de agresori care, dacă 
au izbutit nu o singură dată să-și 
impună cu forța dominația, n-au 
cunoscut nici o clipă liniștea, si
guranța, calmul oamenilor și al 
locurilor cotropite. Ceea ce n-au 
putut niciodată stăpini nici unii 
dintre acești stăpinitori pînă la 
urmă alungați de valul revoltelor 
populare este tocmai acest inal
terabil teritoriu intern al liniștii 
oamenilor, expresie a încrederii 
în victorie, a echilibrului sufle
tesc și moral, a tenacității care 
nu cunoaște limite. în filmele și 
documentarele cinematografice 
despre luptele din Vietnam exis
tă uncie episoade care ilustrează 
in chip specific incredibila forță 
a acestei liniști : grupuri sau 
coloane dc militari inamici care 
mărșăluiesc în mijlocul unei na
turi necunoscute, silențioase, se 
trezesc deodată căzu ți în capca
ne de unde nu mai au nici o scă
pare. Inghițiți fără murmur de 
liniștea aceasta înfricoșătoare Ia 
fiecare colt al pădurilor pindin- 
du-i, cu calm și răbdare, moar
tea. Efectul acestei pinde liniș
tite a pedepsei capitale se produ
ce in fel și chip. Intre altele, am 
văzut Ia Muzeul Revoluției din 
Hanoi un exemplar din acea fai
moasă cerere de ajutor pe care 
uu știu citi piloți americani cap
turați o purtau cu ei ca pe un ta- 
lisman, în fond expresie a spai
mei și a neputinței de a mai pri
vi în ochii oamenilor pe care 
fără să-i cunoască ii sortiseră 
morții. Cu toată această frică a- 
gresorii continuă să răspîndcască 
nenorocire și moarte. Deși ofi
cial războiul aerian a incctat in 
1968, după cum se știe, rai
durile și bombardamentele 
n-au contenit, deseori oamenii 
sint nevoiți să-și părăsească 
în liniște uneltele și mașinile 
de lucru pentru a pune mina 
pe armă. pentru a-și ocupa 
locurile dinainte cunoscute în 
pozițiile de apărare.

L
a Thanh-Hoa am a- 
juns intr-o aseme
nea situație. Pro
vincia. cu o popu
lație de două mi
lioane de oameni, 

a suferit pierderi grele în urma 
celor 12 500 atacuri întreprinse 
in anii războiului dc distrugere 
de peste 69 000 de avioane. Ele 
au lovit 2 600 localități și puncte 
considerate strategice. Școlile și 
spitalele au fost, aproape toate, 
distruse sau grav avariate (chiar 
după plecarea noastră spitalul 
principal din capitala provinciei 
a fost din nou lovit). într-o 
școală (Ho-Fu), au fost omoriți 
43 de elevi și învățători.

Primul-secretar al comitetului 
provincial U.T.M. ne spune toa
te acestea pe un ton șoptit, cu

privirea fixată undeva intr-un 
coif a! camerei cu ușa acoperită 
de rogojina de bambus, încor’u- 
rafi de marea liniște a unei *ri 
din „sezonul uscat“. Din curte 
se aud numai notele cristaline, 
pure, ale unui cintec popular. 
„Dușmanii spun că atacă numai 
„puncte strategice“ dar peste 55 
la sută din localitățile rurale au 
fost distruse, spitalele dărimate, 
oamenii scoși din casele lor, iar 
copiii au fost nevoiti să invete 
carte în adăposturi, în bănci așe
zate pe buza tranșeelor, în pa
gode. Adevărul e că, adeseori, de 
frică, pilofii aruncă toată încăr
cătura unde nimeresc și o iau la 
goană înapoi. Ai noștri au învă
țat să-i vîneze și cu o simplă 
pușcă“.

în patru ani au doborit 280 de 
avioane, de 22 tipuri (cele mai 
multe A și F), 35 de vase mili
tare. în munți s-au dat, de ase
menea, lupte grele. Tinerii celor 
12 minorități din 8 sate montane 
au făcut minuni de vitejie. Uni
tățile de partizani au acționat in 
colaborare cu trupele regulate, 
au organizat adevărate vinători 
de avioane (a doua zi. aveam să 
facem cunoștință, la IIoa-Loc, cu

eu toții, să lupte. N-a fost timp 
de iubire.

Desigur, viata și-a urmat 
cursul ci, dar in formele nefi
rești, impuse de necesitățile u- 
nui război greu, dezlănțuit cu o 
cruzime fără margini de un a- 
gresor puternic, dispunind de o 
foarte avansată tehnică dc luptă.

Esențialul constă însă in aceea 
că in toți acești ani populația, 
de la copil la bătrin, a înțeles ce 
are de făcut, a muncit și a lup
tat in liniște cu un eroism legen
dar, care nu este altceva decît 
expresia hotărîrii neclintite de a 
face totul ca țara noastră să-și 
ducă viața ei liberă, în afara ori
cărei amenințări. Tineretul nu 
s-a dat la o parte din fața nici- 
unei greutăți, oricît ar fi fost ea 
de mare. Și greutățile, cum vă 
puteti închipui, nu ne-au ocolit. 
Noi am învățat să Ie facem față, 
am găsit pentru fiecare un drum 
al victoriei. Lingă forța noastră 
am avut sprijinul prietenilor noș
tri, țările socialiste. Știți, aici 
s-au transportat peste 2 milioa
ne m.c. de piatră și pămint pen
tru repararea drumurilor. Dacă 
î-am fi folosit făceam o șosea 
înaltă de 2 m., lată de 8 și cu o
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o unitate de femei care au par
ticipat la aceste vinători). în- 
tr-un punct de observație din 
munți un tinăr partizan a stat 
de gardă 1 450 de zile în șir. Lo
cul era deosebit de periculos 
pentru că, la întoarcerea din 
raiduri, avioanele lansau acolo 
bombele pe care nu mai apuca
seră să Ie arunce asupra obiec
tivelor prevăzute. Tinărul parti
zan a fost literalmente ingropat 
dc douăsprezece ori, a scăpat de 
fiecare dată și nu și-a părăsit 
postul. Faptul pare incredibil 
insă trebuie să știți — ne spune 
cu un zimbet obosit interlocuto
rul nostru — că de semnalele, zi 
și noapte, ale acelui tinăr de
pindea securitatea provinciei, 
viața oamenilor. Ziua semnaliza 
cu stegulețe, iar noaptea cu 
două becuri, unul roșu și altul 
verde. Dacă se odihnea ? Desi
gur, dar și asta cere o anume 
știință : băiatul a învățat să 
doarmă exact în intervalele cînd 
avioanele nu treceau I „Apara
tul“ uman dispune de asemenea 
resurse de adaptare Ia cele mai 
neobișnuite situații și. in ce ne 
privește, nu ne mai mirăm de 
mult că am ajuns să știm fără 
greș cînd și de unde vine pri
mejdia, cînd și unde ne putem 
odihni, cînd putem să muncim, 
ș.a.m.d (Mi-am amintit atunci de 
aeele pagini din nuvela „Friguri“ 
de Marin Preda în care este de
scris un astfel dc fapt : eroul stă 
o zi întreagă de Ia răsăritul pină 
la apusul soarelui, cufundat pină 
Ia gît în apa unei orezării, in 
umbra pălăriei de bambus, izbu
tind de citeva ori chiar să doar
mă în această poziție. Cînd se 
apropie cineva el se lasă la 
fund respirind printr-un pai de 
orez al cărui capăt iese cu cîțiva 
milimetri deasupra apei).

Nici în cele mai grele perioa
de — a continuat să vorbească 
monoton gazda noastră — viața 
nu și-a întrerupt cursul. La ore
zării s-a lucrat noaptea, Ia lumi
na lunii, fabrica de reparații, 
distrusă, și-a mutat secțiile în 
galeriile muntelui. Ziua luptam, 
iar noaptea munceam. Bineînțe
les, orarul se putea schimba, 
după împrejurări. Oricînd, eram 
gata să facem față oricărei 
schimbări neprevăzute (și ce 
poate fi prevăzut intr-un astfel 
de război ? !)

Avem 179 de familii din care 
au luptat pe front cite două ge
nerații, din altele trei. 200 de 
fete și-au aminat căsătoria. lo
godnicii piecîndu-le pe front ; 
intr-o brigadă voluntară 15 pe
rechi de îndrăgostiți au plecat,

lungime de 130 000 m. însă in 
patru ani a trebuit să amenajăm 
peste 1000 km de „șosele de 
schimb“ (afară de cele vechi) : 
știind că orice drum poate fi 
distrus, trebuia să avem în ori
ce moment altul, de rezervă. Și 
la fel cu podurile, la fel cu ca
sele, uzinele ș.a.m.d. în aceste 
condiții, producția a crescut de 
la an la an, în toate ramurile 
(producția industrială deține 31 
la sută din economia provinciei, 
iar recoltele de orez au crescut 
și ele în fiecare an cu 2,5 la 
sută). Tineretul de Ia orezării s-a 
angajat să scoată orez peste plan 
din fiecare groapă de bombă. în 
multe dintre ele azi crește iarba 
pentru îngrășăminte.

Spuneam că „viața și-a urmat 
cursul“ : este un adevăr special 
acesta, care se referă atit Ia des
fășurarea tuturor acțiunilor de 
muncă despre care v-am vorbit, 
dar și la asigurarea unor condi
ții minime pentru ca oamenii să 
nu uite să cinte, să se bucure de 
operele de artă (în sate — 360 de 
cluburi, 320 de grupe de artiști a- 
matori, 40 de puncte cinemato
grafice). Desigur, cinematogra
ful, de exemplu, n-a fost el chiar 
o sală spațioasă, confortabilă, cu 
scaune numerotate, ci o groapă 
mare, adică de 1,5 m, acoperită 
cu pinză neagră, pentru camu
flaj. în acest fel „viata și-a ur
mat cursul“ (a doua zi am ascul
tat și noi, într-una din secțiile 
uzinei săpate in stinca muntelui 
dc lingă podul Ham Rong și la 
unitatea de femei din satul Hoa- 
Loc, citcva din cîntecele acestor 
ani eroici). .

n aceeași scară în 
|| care primul-secre- 
| tar al comitetului 

provincial U.T.M. 
ne-a spus toate a- 
cestea, o fată neo

bișnuit dc frumoasă ne-a poves
tit epopeea „podului eroic", ne-a 
relatat, ca intr-un reportaj sen
zațional, evenimentele uneia 
singure din cele 1 096 zile de a- 
părare a podului. Această tinără 
care are asemenea amintiri cite 
nu încap deobicei într-o foarte 
lungă viață de om mi s-a părut 
că este o întruchipare emoțio
nantă a eroismului popular care 
explică pe deplin acea stare de 
adincă, trainică liniște a unui 
popor ce nu poate ieși decît vic
torios dintr-o luptă în care își a- 
pără insuși prețul greu cucerit 
la capătul unor secole în șir de 
împotriviri al acestei liniști : 
dreptul de a-și valorifica liber, 
așa după cum dorește, marile lui 
calități.
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