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VIZITA TOVARĂȘULUI

Primul punct al itinerarului prin farà

ORAȘUL CONSTANTINE

In vizită la Uzina de tractoare „Sonacome

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ORGANIZAȚIA NOASTRĂ ÎN PRAG DE ANIVERSARE

Acțiunile de muncă patriot 
tică ale tineretului sînt în 
perioadă de vîrf. Pe șantie
rele obiectivelor industriale, 
do irigații și desecări, la îm
păduriri, la construcția 
blocurilor de locuit, a școli
lor, caselor de cultură și spi
talelor, la înfrumusețarea 
localităților, în fiecare zi, 
zeci de mii de tineri lucrea
ză. Prin faptele lor de mun
că așează noi și importante 
realizări în bilanțul-anagaja- 
ment-îndeplinit prilejuit de 
semicentenarul creării 
U.T.C. Deși „timp nefavora
bil“, să-i cităm pe meteoro-

Fapte de muncă
înscrise in

cadrul manifestărilor 
închinate aniversării semicen
tenarului Uniunii Tineretului 
Comunist, duminică, 1 600 de 
tineri din Galați au participat 
ta excursiile organizate de co
mitetul județean U.T.C. la Dot
tano și în Capitală. Cei sosiți 
<n București au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare șl 
democratice din România. Mu
zeul militar central, locuri me
moriale, monumente istorice, 
precum și obiectiva social
culturale.

Cu acest prilej, a avut Ioc 
o întîlnire în cadrul căreia to
varășul Gheorghe STOICA, se
cretar ai Comitetului Central 
al U.T.C., a vorbit despre mo
mente din activitatea revolu
ționară a U.T.C., despre ac
tualele preocupări și răspun
deri ale tinerei generații din 
patria noastră. La zidul Doftanei, un cîntec 

çat în PAGINA A IV-a).
se-nalță ! (Citiți reportajul publi
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Tînărul muncitor OstasiJ

model pentru de greutate:
întreaga participarea
generație unanimă ai partidului

Iogi, sîmbătă și duminică bri
găzile tineretului au înscris 
noi fapte în „cartea de aur“ 
a acțiunilor patriotice. S-a 
lucrat în lunca Șiretului la 
corectarea albiei rîului care 
în fiecare an se revarsă pă
gubitor pentru agricultură. 
La Timișoara, eîteva sute do 
tineri au executat importan
te lucrări pe șantierul Casei ' 
de cultură a tineretului, iar 
in Bărăganul ialomițean s-a 
lucrat pe șantierele de iri
gații. în Dolj și în Mehe
dinți, tinerii au constituit o 
prezență activă la fertiliza
rea terenului, iar în județele 
Mureș și Neamț la împădu
riri. Brăilenii au lucrat la 
înfrumusețarea orașului, iar 
la Baia Mare, Satu Mare și 
Bihor, iureșul muncii a cu
prins șantierele de desecări 
și irigații. ’

Do Ia Timișoara, Brăila și 
Tg. Mureș am primit relatări 
ale corespondenților noștri pe 
care Io publicăm în pagina 
a IV-a.

Luni, în cea de a treia zi a 
vizitei oficiale de partid și de 
stat pe care o întreprinde în 
Algeria, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început o călătorie 
prin țară. Primul punct al itine
rarului este orașul Constantine, 
important centru al industriei al
geriene, urmat de localitatea 
Skikda, citadelă a petrochimiei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de Ion Pățan, mem
bru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al comerțului ex
terior, Bujor Almășan, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, 
Ștefan Mihai, ambasadorul Ro
mâniei la Alger.

GHEORGHE SAS 
prim secretar al Comitetului 

județean Maramureș 
al U.T.C.

GRIGORE SALAGEANU 
prim secretar al Comitetului 

județean Satu Mare 
al U.T.C.

GHEORGHE ICHIM 
prim secretar al Comitetului 

județean Ialomița 
al U.T.C.

ÎN JUDEȚUL

BISTRIȚA.

Conducătorul partidului și sta
tului nostru este însoțit de Ra
bat JBitat, ministru de stat în
sărcinat cu transporturile, și dq 
doamna Zohra Bitat, Belaid Ab- 
dessalem, ministrul energiei și 
industriei și Larbi Demaghla- 
trous, ambasadorul Algeriei la 
București — membri ai Comite
tului de onoare constituit cu pri
lejul vizitei sale în Algeria.

Oaspeții români au părăsit Al
gerul la ora 9 la bordul avio
nului prezidențial pus la dispo
ziție de președintele Houari 
Boumediene. După aproape o oră 
de zbor, aeronava aterizează la 
Ain El-Bei, aeroportul orașului 
Constantine, principalul centru 
economic și social-cultural al es
tului Algeriei.

La coborîrea din avion, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu sînt întâm
pinați de colonelul Abdelghani, 
membru al Consiliului Revolu
ției, comandantul celei de-a cin- 
cea regiuni militare, M’hamed 
Hadj Yala, prefectul Vilayetului 
(departamentului) Constantine, 
Tanar Ladjal, comisar național al 
partidului Frontul de Eliberare 
Națională pentru Vilayetul Con
stantine, Abdelkrim Seredi, pre
ședintele Adunării populare a

aceleiași regiuni, precum și alte 
notabilități civile și militare.

Sînt prezenți, de asemenea, 
specialiștii români aflați la Con
stantine și care conlucrează cu 
colegii lor algerieni în realiza
rea unor proiecte.

Două tinere fete în „gandora 
fergan", portul național de pe 
aceste meleaguri — lungi rochii 
de catifea împodobite cu bro
derii în fir de aur — oferă ga
roafe roșii oaspeților.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
trece în revistă garda de onoare 
aliniată în cinstea sa.

Cortegiul oficial se îndreaptă 
apoi spre Constantine. înșiruiți 
de o parte și de alta a șoselei, 
călăreți înarmați veniți din sa
tele apropiate trag în aer salve 
de salut. Acest pitoresc obicei pe 
care localnicii îl numeso „el fu- 
russia“ — marchează momentele 
sărbătorești prin care oamenii își 
exprimă sentimentele de bucu
rie cu prilejul mărilor evenimen
te. Și azi, aici, ca și la Alger, 
sîntem martorii unei emoționan
te manifestări populare care re
unește mii și mii de localnici. 
Răsună urale, aplauze, o ploaie 
de petale și confeti multicolore 
se revarsă din mulțime către 
oaspeți. Primarul municipalității,

Abdelkrim Seredi.. adresează to
varășului Nicolae Ceaușescu ș 
tovarășei Elena Ceaușescu urăr 
de bun venit, exprimînd senti
mentele de gratitudine ale cetă
țenilor orașului Constantine pen
tru această vizită și înmînează 
simbol al unei înalte prețuiri 
cheia de aur a orașului. Pantele 
colinelor ce mărginesc de-o par
te și de alta șoseaua, s-au trans
format în adevărate amfiteatre 
vii, întregind imaginea Arcului 
de triumf ridicat în cinstea a- 
cestei vizite, arc pe frontispiciul 
căruia se află scris : „Bun venit 
la Constantine, tovarășe 
Ceaușescu".

Astfel de momente marchează 
pretutindeni trecerea conducăto
rului partidului și statului nostru, 
care, dintr-o mașină deschisă, 
răspunde cordial aclamațiilor și 
uralelor neîntrerupte, manifesta
țiilor pline de căldură și stimă 
ale populației. Mașinile își fac 
cu greu loc prin mulțime. La 
balcoanele și ferestrele caselor, 
ciorchini de oameni. Deasupra 
străzilor flutură sute de flamuri 
pe care sînt înscrise urări de sa
lut în limbile română și arabă : 
„Bun sosit președintelui Nicolae 
Ceaușescu !", „Trăiască prietenia 
algeriano-românăl", „Poporul nos
tru nu va uita niciodată prie
tenii săi“, „Federația Partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
salută pe invitatul său". Pretu
tindeni sînt prezente portretele 
celor doi conducători de partid

(Continuare în pag, a Vl-a)

NASAUD

FRUMUSEȚEA-> Interviu acordat
•— Tovarășe prim secretar, în 

următoarele zile pregătirile de
clanșate cu eîteva luni în urmă 
pentru aniversarea celor 50 de 
ani care au trecut de la înfiin
țarea U.T.C. vor fi încheiate, 
încercînd acum un prim bilanț 
al activităților organizate în a- 
cest interval, care credeți că 
sînt principalele lui momente ?

— Trebuie să vă mărturisesc 
că îmi este dificil să efectuez o 
asemenea operație selectivă, că 
tot programul nostru de acțiuni 
a avut, ca o trăsătură distinc
tivă, complexitatea, varietatea 
manifestărilor și deci ducerea 
lui Ia îndeplinire s-a realizat în

— V-am ruga să ne spuneți 
care sînt manifestările reprezen
tative pentru contribuția adusă 
de uteciști! din județul Satu 
Mare la apropiata aniversare a 
creării Uniunii Tineretului Co
munist ?

— Activitatea din ultima vre
me a celor 47 000 de uteciști din 
județ, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, cu
prinde o gamă largă de acțiuni. 
Se poate aprecia, însă, că cen
trul ei de greutate îl formează 
prezența și contribuția tinerilor 
la producție, 
rele muncii 
Argumentele

dar și pe șantie- 
yoluntar-patriotice. 
care pledează în

—- Apropiata sărbătoare a u- 
teciștilor din întreaga țară are 
un sens profund educativ. In ce 
măsură, tovarășe prim secretar, 
manifestările din județul Ialo
mița exprimă această trăsă
tură ?

— Tot ceea ce am întreprins 
în ultima vreme are ca atribut 
declarat această calitate. Chiar 
din momentul inițial al conce
perii diverselor acțiuni am a- 
vut în vedere scopul de care 
ați amintit. De aceea am să 
răspund fără a formula apre
cieri ci pur și simplu, relatîn- 
du-vă concret activitățile care 
îl argumentează. Fac acest lu-

de președintele Consiliului de Stat, tovarășul

TRAIAN GÎNJU Gi TRAIAN T. TUDOR
(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

Blstrița-Năsăud. Meleagu
rile lui Coșbuc și Rebreanu, 
„blrgaiele“ grănițărești de 
la Prund, dealurile Salvei, 
cîmpiile bogate de la Nă- 
săud, „pietroasele“ Rodnei 
ne-au oferit, în preajma se
micentenarului U.T.C., ta
bloul unei efervescente ac
tivități tinerești, pe frontis
piciul căreia se cuvine să 
gravăm semnul dăruirii. La 
Bistrița, oraș clndva fără 
nici o industrie, tinerii pre
iau din mers, din mina 
montorilor, cele mal mo
derne mașini textile. La 
Rodna, campionii locali ai 
mineritului provoacă Ia în
trecere toată suflarea mi
nei. La Năsăud, elevii cin
stesc istoria neamului ți 
locurilor intr-un impresio
nant complex de acțiuni. La

Salva, uteciști! cheamă in 
ospeție foștii brigadieri lo
calnici și pe cei de la Vi- 
șeu și Invită la sărbătoare 
întreg activul U.T.C. al ju
dețului. La IIva-Mică, tine
retul fabricii impulsionează 
Înfrumusețarea comunei... 
Pretutindeni, în întreprin
deri vechi și noi sau pe 
șantiere, în școli sau livezi, 
apropiata sărbătoare a tine
reții a dat impuls entuzias
mului uteciștilor. Fiecare 
dintre realizările lor — un 
semn al dăruirii neprecu
pețite.

Din noianul de realități 
mărturisind acest adevăr, 
brigada noastră vă oferă — 
IN PAGINA A TREIA — 
eîteva exemple.

P. D.

ANII DE UCENICIE
REVOLUȚIONARĂ

întotdeauna
u

NICOLAE CEAUȘESCU,
ziaristului Mpanu Mpanu Bibanda, directorul

cotidianului „Salongo" din Republica Zair

Activând în organizația 
U.T.C. din anii ilegalității, 
înfruntând schingiuirile, 
teroarea din acei ani ai 
împotrivirii, condamnat la 
moarte, la numai 17 ani, 
tovarășul DUMITRU TU- 
DOR, în prezent profesor, 
director al Cabinetului 
județean de partid-Argeș, 
ne-a înfățișat, în cuvinte, 
imagini emoționante, fap
te, clipe trăite în acel 
timp eroic.

Ia București să-i cer con.

UN ANUNȚ LA ZIAR

Tata a venit din concentrare 
și a rămas să lucreze la Bucu
rești, Ia zidărie Citeam ziarele 
și într-o zi am dat peste un a- 
nunț : cine vrea să meargă Ia un 
curs de maiștri de marină. M-am

dus 
simțămîntul.

— Tu nu te-ai născut pe lingă 
ape mari, nu știi cum e pe acolo.

Tata era interesat să cîștig și 
eu, singur se descurca cam greu. 
Am rămas să lucrez la București 
Dintre lucrătorii pe care i-am 
cunoscut atunci, chipul lui Du
mitru Ișoveanu îmi apare cel 
dinții (acum e pensionar, foarte 
bătrîn, și locuiește în Iași). Un 
bărbat blînd, care știa să se a- 
propie de oameni. Era comu
nist, lider sindical. M-a surprins 
atît prin bunătatea lui cit, mai

ales, prin faptul că putea să răs
pundă la toate întrebările mele. 
Mi-a explicat de ce unii erau 
bogați și alții, cei mai mulți, să
raci s mi-a explicat ce este răz
boiul, de ce pleacă oamenii la 
război i cine sînt legionarii eto. 
Venea pe la mine. îmi aducea 
cărți, broșuri Mi se părea că 
acum ,știu“ foarte multe lucruri. 
Eram sincer și naiv într-o sea
ră, despicam lemne pentru foc. 
l-«m arătat securea.

— Ce vrei să faci cu ea ?
— Să-i tăiem pe ăștia !, î-am 

zis.

Cred că simțea plăcere să rîdă 
de naivitatea mea.

— Cu securea asta nu mai faci 
nimic. Ai să tai zece, douăzeci... 
și ?

în seara aceea am ascultat pri
ma lecție de materialism istoric : 
conceptul de clasă socială Mi-a 
vorbit apoi despre lupta de clasă. 
Atunci am înțeles apartenența 
mea la clasa celor mulți.

vîrstă apropiată de a mea. Mer
geam împreună cu ei în oraș, la 
plimbare sau Ia cinematograf, 
într-o duminică m-.au invitat la 
o plimbare cu barca pe Herăs
trău. Era plăcut, cerul plin de 
soare, cu nori mici, albi ț îi 
vedeam alunecînd în oglinda 
verzuie a lacului. ®el care vîs- 
lea a oprit barca în „larg". Aici 
eram siguri că vorbele noastre 
nu puteau fi auzite de nimeni. 
Și acolo, in barcă, pe lac, am 
aflat o mulțime de lucruri despre 
o organizație a tinerilor.

M-au întrebat:
— Vrei să cotizezi pentru or

ganizația noastră, vrei să te nu
meri printre uteciști ?

M-am grăbit să răspund :
— Dai
Cît de simplu de spus da ! A- 

cest răspuns, de fapt, nu l-am 
dat atunci. Acest răspuns l-am 
dat în fiecare zi, în fiecare ceas

După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit 
în ziua de 9 martie pe Mpanu Mpanu Bibanda, directorul co
tidianului „Salongo" din Kinshasa, membru al Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Revoluției, președintele Uniunii naționale 
zaireze de presă, căruia i-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, în cadrul călătoriei pe 
care o veți întreprinde peste 
eîteva zile, veți vizita pentru 
prima dată o serie de țări din 
Africa centrală. Ce sentimente 
încercați în ajunul 
lorii ?

acestei călă-

foarte bucu- 
să vizitez o

PE HERĂSTRĂU IN BARCĂ

Dumitru Ișoveanu mi-a făcut 
cunoștință cu alți tineri de o

Povestire consemnată de 
MIHAI VLASIE 

student

(Continuare în pag. a IV-a)

RĂSPUNS : Sînt 
ros că am ocazia 
serie de țări de pe continentul 
african, că pot astfel cunoaște 
nemijlocit viața și preocupările 
unor popoare care și-au cucerit 
independența prin luptă și au 
pășit pe calea dezvoltării eco
nomice șl sociale de sine stătă
toare, a afirmării tot mai puter
nice ca națiuni suverane în 
viața internațională a lumii con
temporane. îmi exprim satis
facția că mă voi putea întîlni 
și discuta cu conducătorii aces
tor state, cu reprezentanții o- 
piniei publice, cu cetățeni ai 
țărilor respective, cu care Ro
mânia întreține relații de prie
tenie și colaborare. încep a- 
ceastă vizită cu dorința de a 
face totul pentru dezvoltarea ra
porturilor prietenești, de soli
daritate și cooperare cu po
poarele africane, cu convinge

rea că ea va reprezenta o con
tribuție Ia lupta comună îm
potriva imperialismului, pentru 
cauza libertății, independenței 
și prosperității popoarelor, pen
tru statornicirea păcii și secu
rității în lume.

Itinerariul 
va conduce, 
bucurie, Ia 

Republicii Zair. In

ÎNTREBARE; 
dumneavoastră vă 
spre marea jioastră 
vizitarea 
timpul vizitei pe care președin
tele Mobutu Șese Seko a efec
tuat-o în țara dumneavoastră, a 
fost încheiat un anumit număr 
de acorduri de cooperare. Ne 
putem aștepta să Ie vedem în- 
tărindu-se și concretizîndu-se 
mai mult în urma vizitei dum
neavoastră în Zair ?

RĂSPUNS: 
cerea că, 
amabile a 
voi putea 
cunoscînd 
realizările și aspirațiile poporu
lui zairian. Păstrez o amintire 
frumoasă despre vizita pe care 
președintele Republicii dumnea
voastră a făcut-o acum doi ani 
în România. Convorbirile pe 
care le-am avut atunci ne-au

Tmi exprim plS- 
răspunzînd invitației 
președintelui Mobutu, 
vizita Republica Zair, 
îndeaproape munca,

permis să adîncim relațiile de 
prietenie și colaborare dintre 
popoarele noastre. Am ajuns la 
înțelegeri importante și am în
cheiat o serie de acorduri ; pe 
baza acestora, în anii 1970 și 
1971 au fost inițiate acțiuni de 
cooperare economică și tehnică 
în domeniul minier, geologic, 
forestier și în alte domenii de 
activitate. S-a înființat comisia 
mixtă româno-zair.eză, care a 
ținut prima sa ședință la Bucu
rești, în luna februarie 1971.

Sint convins că vizita pe care 
o facem în frumoasa dumnea
voastră țară, convorbirile 
care le vom avea ne vor 
mite să găsim noi căi și 
bilități de a lărgi și mai 
colaborarea și cooperarea 
mâno-zaireză. Se relevă
diții favorabile pentru extinde
rea cooperării economice, în 
special în domeniul prospectă
rilor geologice și exploatării 
miniere, în domeniul agricul
turii, al construcțiilor și în alte 
domenii. Extinderea cooperării 
multilaterale și a schimburilor 
de tot felul corespunde intere
selor celor două popoare 
noastre și în același timp 
jește cauza colaborării și 
tinderii internaționale.

pe 
per- 

posi- 
inult 

ro- 
con-

ale 
slu- 
des-

cu-ÎNTREBARE : Itinerariul 
noscut al călătoriei dumnea
voastră cuprinde țări diferite, 
atit prin situația lor geografica, 
cît și prin regimurile politice

(Continuare în pag, a Vl-a)
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ziții realizat de cercul „Cetatea“ 
care va continua cu expozițiile 
„Anul internațional al cărții“, 
„Laureați ai premiului Nobel 
pentru literatură“ și altele.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a primit din partea tovarășului 
TODOR JIVKOV, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar și președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, următoarea telegramă :

Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, în drum 
spre Republica Socialistă Cehoslovacă, vă transmit dumnea
voastră, și întregului popor român, cele mai cordiale salutări și 
urări de succese în continuare în construcția socialismului.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a primit din partea Regelui Maro
cului, HASSAN II, următoarea telegramă :

Ne este foarte plăcut să exprimăm Excelenței Voastre, precum 
și guvernului și poporului dumneavoastră sincerele noastre mul
țumiri pentru mesajul de felicitare și urările pe care ați bine
voit să ni le adresați cu ocazia celei de-a Xl-a aniversări a 
urcării noastre pe tron.

Dorind Excelenței Voastre fericire și prosperitate, vă rugăm 
să primiți asigurarea foarte înaltei noastre considerațiuni.

CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN

MILANO

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează 

celui de-al XlII-lea Congres al Partidului Comunist Italian, 
tuturor comuniștilor, clasei muncitoare, oamenilor muncii italieni 
un cald și frățesc salut de prietenie internaționalistă.

Membrii Partidului Comunist Român, oamenii muncii din 
România socialistă urmăresc cu sentimente de profundă simpa
tie și solidaritate lucrările acestui Congres, eveniment de seamă 
în viața partidului dumneavoastră, a clasei muncitoare și ma
selor largi ale oamenilor muncii, în evoluția politică din Italia.

Continuator al unor vechi tradiții revoluționare, desfășurind 
o luptă eroică, plină de sacrificii în mișcarea de rezistență îm
potriva fascismului, pentru libertatea și independența țării. 
Partidul Comunist Italian a acumulat o vastă experiență, afir- 
mîndu-se ca o proeminentă forță politică națională a Italiei, In 
România socialistă se bucură de o inaltă apreciere activitatea 
neobosită a P.C.l. care, slujind cu devotament interesele funda
mentale ale poporului, militează perseverent pentru unitatea tu
turor forțelor de stingă, democratice, interesate în evoluția țării 
pe drumul progresului social și democrației, în întărirea inde
pendenței patriei lor.

Partidul Comunist Italian, detașament de bază al mișcării co
muniste și muncitorești, și-a cucerit totodată un înalt și bine
meritat prestigiu internațional prin eforturile consecvente pen
tru o unitate nouă a mișcării comuniste, bazată pe principiile 
marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale auto
nomiei, egalității în drepturi și neamestecului în treburile in
terne — prin aportul său activ la consolidarea unității tuturor 
forțelor antiimperialiste. la cauza apărării libertății și neatîr- 
nării popoarelor, a păcii și colaborării internaționale.

Dorim să reafirmăm și cu acest prilej satisfacția partidului 
nostru, a oamenilor muncii din România socialistă pentru rod
nica evoluție pe care o cunosc raporturile de prietenie, solida
ritate și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Italian. Este neîndoielnic că dezvolta
rea continuă, în forme diverse, a acestor raporturi, multiplicarea 
contactelor, intensificarea schimburilor de experiență și de ve
deri vor sluji intereselor ambelor partide, extinderii raporturilor 
de colaborare intre România șl Italia, cauzei prieteniei dintre 
poporul român și poporul italian, intereselor generale ale uni
tății mișcării comuniste și muncitorești, ale păcii și socialis
mului.Poporul român, înfăptuind cu întreaga sa energie creatoare 
programul P.C.R. de edificare a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, se manifestă totodată ca un factor activ al vieții 
internaționale. Dezvoltăm relații de prietenie trainică, colabo
rare și alianță cu toate țările socialiste ; in același timp, extin
dem raporturile cu celelalte state, indiferent de orînduirea lor 
socială, milităm activ pentru amplificarea colaborării multi
laterale între toate popoarele, pentru promovarea unor rapor
turi interstatale întemeiate pe egalitate, suveranitate și respect 
reciproc, pentru stingerea focarelor de război sau conflict, pen
tru soluționarea pe cale politică, prin tratative, a litigiilor inter
naționale și renunțarea la forță sau amenințarea cu forța, pentru 
instaurarea in lume a unui climat de destindere, securitate și 
colaborare.

Unul din obiectivele majore ale vieții internaționale unanim 
acceptat este construirea unui sistem de securitate în Europa 
care să deschidă perspectiva organizării pe baze noi a relațiilor 
internaționale pe continentul nostru, să asigure dezvoltarea fie
cărei țări, lărgirea cooperării economice, științifice și tehnice 
dintre statele europene, condiții de pace și securitate pentru 
popoarele noastre. O importanță deosebită are trecerea nein- 
tirziată la faza pregătirilor practice, multilaterale a Conferinței 
generai-europene, cu participarea tuturor statelor interesate. Ne 
exprimăm convingerea că extinderea colaborării Partidului Co
munist Român cu Partidul Comunist Italian, cu alte forțe poli
tice și sociale va sluji acestor țeluri, instaurării trainice a încre- 
derii, înțelegerii și colaborării intre popoarele din această parte 
a lumii.

România socialistă sprijină pe deplin lupta justa a popoarelor 
vietnamez, khmer, laoțian împotriva agresiunii S.U.A. și consi
deră că singura cale de reglementare a situației actuale este aceea 
a incetării războiului, retragerii tuturor trupelor americane din 
Indochina, creării condițiilor pentru ca aceste popoare să-și 
organizeze viața fără nici un amestec din afară, potrivit aspi
rațiilor și intereselor lor naționale. Totodată, ne pronunțăm 
pentru soluționarea politică a situației din Orientul Mijlociu, in 
conformitate cu prevederile rezoluției Consiliului de Securitate 
din 1967.

Partidul Comunist Român militează neabătut pentru dezvol
tarea relațiilor de solidaritate internaționalistă cu toate parti
dele frățești, cu partide și mișcări socialiste, democratice, anti- 
iniperialiste, acționează consecvent pentru depășirea dificultă
ților actuale din mișcarea comunistă, pentru refacerea și întă
rirea unității partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor foi
țelor antiimperialiste

Vă dorim, dragi tovarăși, cel tnai deplin succes în desfășura
rea lucrărilor și in îndeplinirea obiectivelor congresului, in ac
tivitatea ce o desfășurați pentru viitorul luminos și prosperita
tea poporului italian, pentru cauza democrației și socialismu
lui. progresului și păcii.

Trăiască Partidul Comunist Italian !
Trăiască prietenia roinâno-italianâ !
Trăiască unitatea partidelor comuniste și muncitorești, a tu

turor forțelor antiimperialiste I

INIȚIATIVE ALE 
TINERETULUI 
SIGHIȘOREAN
• Pentru tineretul sighișorean, 

zilele care preced sărbătoarea a- 
niversării a 50 de ani de la cre
area U.T.C. sînt zile de anga
jare și muncă. în afară de rezul
tatele înscrise de uteciști în căr
țile de aur ale întreprinderilor, 
sărbătoarea care se apropie a 
dezlănțuit numeroase manifestări 
pe multiple planuri.

Zilele trecute, după o întîlnire 
cu Vaier Giurgiu, prim-secretar 
al Comitetului municipal de 
partid Sighișoara, în care tineri 
și conducători locali ai organiza
ției comuniste s-au sfătuit asu
pra destinelor de azi și de mîine 
ale municipiului, a urmat un 
program artistic prezentat de că
tre formațiile elevilor. După a- 
ceea cei prezenți au fost marto
rii unui interesant și inedit act 
cultural, vernisajul expoziției 
Rebus intitulată „File din istoria 
U.T.C.“ și realizată de cercul re
bus „Cetatea”. Fiecare din cele 21 
de panouri reprezintă un capitol 
din cartea cu același titlu, editată 
în cinstea gloriosului jubileu. In- 
vitind tineretul la studiu și Iscu
sință, expoziția este o recapitu
lare generală a cunoștințelor 
privitoare la istoria U.T.C. Ea 
constituie de fapt un moment 
inaugural al unui ciclu de expo-

O „DAC1A-1300" 
PRINTRE GORDINI-URI

Sezonul competițional auto
mobilistic s-a deschis duminică 
la Brașov cu Raliul zăpezilor, 
aflat la prima lui ediție. Zăpadă 
nu a fost prea multă pe traseu, 
șoseaua fiind curată, dar atîta 
cită a fost era așezată exact a- 
colo unde concurenții ar fi do- 
rit-o mai puțin : pe traseul 
Cheia-Predeal unde s-au desfă
șurat cele două probe speciale. 
Din cauza ei 6 echipaje au a- 
bandonat, unele prin... răstur
nare. Primele trei locuri în cla
samentul general au fost ocupate 
de Aurel Puiu—I. Borcea (Re
nault 8 Gordini), Marin ~ 
trescu—D. 
Special) și 
tea—Petre 
Gordini). 
oeastă 
„special" al Daciei 1300 
două R — 8 Gordini pentru că 
ea atestă marile posibilități ale 
noii mașini românești. Este vor
ba, de fapt, de un turism obiș
nuit la care M. Dumitrescu cu 
colaborarea unor meșteri de la 
„Automecanica“, Dacia service- 
București și de la unele între
prinderi a modificat alezajul 
motorului, a turnat și introdus 
pistoane noi, a modificat cutia de 
viteze obținînd, în final, o pu
tere dublă față de cea a mașinii 
de serie.

Dumi-
Motoc (Dacia 1300 
Eugen Ionescu Cris- 
Vezeanu (Renault 8 
Merită subliniată a- 

apariție a unui model 
între

LUPTE
f.- .rr.r..

sportiv școlar 
a organizat, sîmbătă

Clubul 
București 
și duminică, un interesant con
curs atletic dotat cu „Cupa se
micentenarului U.T.C.“, deschis 
juniorilor I-II. întrecerile, des
fășurate în sala „23 August“ din 
Capitală, au avut drept soop 
verificarea gradului de pregă
tire al atleților juniori I și II. 
întrecerile au fost domi-, 
nate de reprezentanții școlii 
sportive de atletism, care au 
obținut 11 victorii finale, urmați 
de cei ai C.S.Ș. cu 5 victorii.

ATLETISM

Semicente
narului“

De-a lungul celor două zile 
întreceri s-au detașat 
sportivi care au obținut rezul
tate excelente. Printre ei : Mi
hai Zară cu 1,94 la înălțime, ca
tegoria juniori mici, care l-a 
depășit cu 10 cm pe învingăto
rul... juniorilor mari, apoi Ma
riana Constantin cu 14,10 m la 
greutate, Adrian Weber cu 
6,96 m la lungime și Maria 
Sintrea cu 5,36 m la lungime 
junioare mici, cucerind, pe 
deasupra, și locul I la înălțime 
aiît la junioare mici cît și la cele 
mari, cu performanța de 1,57 m. 
In rîndul merituoșilor intră și 
Marin Iordan cu 16,00 m la 
greutate. „Cupa Semicentenaru
lui“ a fost atribuită atletei Ma
riana Constantin, al cărui rezul
tat a fost considerat ca cel mai 
valoros, 
probelor 
Steluța 
Prăjină
(C.S.S.) .... _____ ____
Mînecan (C.S.S.) 3,50 m. Triplu- 
salt B I 
13.74 ; B

de 
cițiva

Iată. acum, cîștigătorii 
: 60 m plat F II :
Vintilă (Steaua) 8.0. 

B I : Cornel Anton 
4.60 m ; B II : Liviu

(S.S.A.)

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La invitația Comitetului Na- 
.icirial Român pentru Fondul 
Națiunilor Unite pentru copii — 
7.N.I.C.E.F., luni la amiază a 
sosit îri Capitală o delegație a 
liroului European al U.N.I.C.E.F., 
•are va face o vizită de studiu 
,i documentare în țara noastră.

Din delegație fac parte B. T. 
Iwigt. directorul Biroului Eu- 
opean al U.N.I.C.E.F., Leon Da
cico și H. E. Wittrin, șefi de$•••••

serviciu în acest birou.
La sosire, pe aeroportul Oto- 

peni,. oaspeții au fost salutați de 
Virgiliu Radulian, președintele 
Comitetului Național român pen
tru U.N.I.C.E.F., președintele 
Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor, și de Sayed 
Abbas Chedid, directorul Cen
trului de informare al O.N.U. 
la București.

: Ion Iacob
II : Alex. Ioan (C.S.S.) 

12,80. Greutate F I : Mariana 
Constantin (S. S. A.) 14,10 m ;
F II : Domnica Nistor (C.S.S.) 
11,27 m. Lungime F I : Doina 
Popescu (Viitorul) 5,41 m ; F II : 
Maria Sintea (S.S.A.) 5,36 m. 
înălțime B I : Adrian Tutunaru 
(S.S.A.) 1,84 m ; B II : Mihai 
Zară (S.S.A.) 1,94 m. 60 m plat 
B I : Radu Stroescu (S.S.A.) 
7,1 ; B II : Gabriel Kurutz 
(Rapid) 7.1. 60 m garduri B I : 
Eugen Gheorghe (C.S.S.) 8,5 ; 
B II : Emil Sebe (S.S.A.) 8,9. 
60 m garduri F I : Carmen Du
mitru (Rapid) 11,5 ; F II : Mi- 
haela Stoica (S.S.A.) 9,5. Greu
tate B I : Marin Iordan (S.S.A.) 
16.00 m ; B II : C. Preda (Li
ceul 35) 13,71 m. Lungime B I : 
Adrian Weber (S.S.A.) 6,96 m. 
înălțime F I—II : Maria Sintea 
(S.S.A.) 1,57 m.

PAVEL PEANÄ

POȘTA DE ÂZÎ]
• Fabrica de tricotaje „Miorița" din Oradea a realizat cu o lună 

mai devreme sarcinile trimestriale de export • Intr-un schimb de 
onoare tinerii de la E. M. Roșia Montană au produs și extras 250 
tone de minereu • La Făcăeni, două noi concursuri : „Cine știe 
agricultură, răspunde" și „Cel mai bun solist de muzică ușoară" * 
Intr-o săptămină, la Săcele s-au realizat 220 000 Iei la acțiunile de 
muncă patriotică ; in acest an la Zărnești au fost defrișate, dese- 
cate și amenajate 90 ha. •„Cum ne preocupăm de economisirea ma
teriilor prime" — dialog la Uzina de autocamioane Brașov • In mu
nicipiul Brăila a avut Ioc recent consfătuirea „Forme și metode 
aplicate in scopul creșterii productivității muncii, pentru reducerea 
prețului de cost și îmbunătățirea calității producției" • Artiștii ama
tori ai Liceului economic din Giurgiu au prezentat un spectacol în 
cinstea semicentenarului # La Cimpina s-a deschis Expoziția oma
gială „Tineretul cimpinean inlîmpină măreața sărbătoare" • La 
Școala generală din Asău (Bacău) au fost invitați foști elevi, azi 
studenți, printre care Nelu Merlușcă, Maria Merlușcă, Victor Crețu, 
Elena Voaideș etc. • La Școala generală din Telești (Gorj) pionie
rii s-au intilnit cu foști elevi ai școlii, de asemenea, studenți reali- 
zînd un dialog între douț generații # Elevii Grupului școlar pentru 
controlul calității produselor și metrologie din Capitală pregătesc 
numărul festiv al revistei „Dimensiuni“# Inaugurări ; expoziția co
lumbofilă din Simeria ; microintreprinderea de la Liceul nr. 6 din 
Timișoara cu șase ateliere în care lucrează peste 1100 de elevi; 
centrul de informare și documentare politico-ideologică a tineretu
lui din județul Mehedinți ; noi cercuri dc muzică, mecanică, țesături 
covoare, electricitate la Casa de cultură a municipiului Gh. Gheor- 
ghiu Dej • 8 000 dc elevi din Deva au participat la „Cupa semi
centenarului" • La Deva s-a încheiat concursul de creație literară 
„Tinere condeie" • Expoziția jubiliară „50 de ani de luptă și mun
că" amenajată de Comitetul Județean Vilcea ai U.T.C. și Arhivele 
statului din localitate străbate județul # Artiștii amatori din Blăjeni 
(Hunedoara) au dramatizat poemul „Carmen Secularae" • La Școala 
generală nr. 5 Băilești (Dolj) : un concurs „50 de ani dc Ia crearea 
U.T.C.“, o nouă gazetă „Semicentenar", concurs de poezii și cîntece 
patriotice * Josif Bayerle, membru al C.C. a! P.C.R. și al biroului 
Comitetului județean Timiș a) P.C.R. s-a intilnit cu tinerii din ca
drul Oficiului județean de turism • Tinerii din Borodina (Suceava) 
au audiat expunerile „Pagini de glorie a neamului românesc“ șl 
„Conducerea de către partid Izvorul puterii și tăriei U.T.C." (De la 
corespondenții noștri : Angeia Dragomir, V. Cmeciu, C. Marinolu, Șt. 
Iliescu, Ion Tomescu, V. Bârgău, C. Leterna, B. Traian, C. Frîncu, 
Eugen Mortu, N. Miron, V. Moroșan, Ioan V. Vasiu, I. Petrescu, 
D. Domițian, P. Cornoiu. C. Galben).

■ • I

După campionatul de lupte
greco-romane, o constatare :

SE ÎNGRIJEȘTE DE
9

Impresia cea mai puternică 
cu care am rămas după vizio
narea întrecerilor din cadrul 
campionatului național de lupte 
greco-romane, desfășurat, la 
Brașov este aceea că „Noul 
val“ se impune. Atunci cînd e- 
levul Liceului nr. 3 din Bacău, 
Victor Prențu, un junior de 17 
ani a țîșnit ca un meteor și a 
obținut 5 victorii la tuș, specia
liștii prezenți la Brașov la cea 
de-a 46-a ediție a campionatu
lui național de seniori, la 
te greco-romane — sport 
tențios, unde consacrarea 
de abia după 5—6 ani d? 
gătiri — au tresărit și au 
cat din umeri. „Cine este 
necunoscut ?“ a întrebat 
Mtireșan, antrenorul brașovean 
care a crescut pînă acum zeci 
de campioni naționali. Dar Vic
tor Prențu. demn reprezentant 
al „noului val“ ce se impune cu 
prilejul acestor întreceri, nu-și 
spusese încă ultimul cuvînt. El 
l-a învins și pe liderul catego
riei, Ion Enache, de 6 ori cam
pion al țării, sportiv aflat în

lup- 
pre- 
vine 
pre- 
ridi- 
acest 

Ion

floarea performanței, în plină 
carieră, la cei 25 de ani ai săi, 
membru al lotului " 
astfel, juniorul a 
nală.

— ,,Da, așa este 
firmat conf. univ. ____
povici, conducătorul catedrei de 
lupte la Institutul de educație 
fizică și sport. Se impune ver
tiginos o nouă generație. Ceea 
ce a realizat Victor Prențu, me
daliat cu argint la categoria 74 
kg., caracterizează și pe ceilalți 
reprezentanți ai „noului val“ : 
Ion Păun (Dinaino), Mihai Bo- 
țilă (C.S.O. Pitești), Ștefan Ba
dea (Metalul București), Vh-gil 
Tiru și Aurel Hampu (ambii de 
la Steagul roșu). Ei nu se lasă 
impresionați de cărțile de vizită 
ale adversarilor, multiplii cam
pioni naționali și chiar 
aii, execută procedee 
sînt bine pregătiți fizic, 
namici, dîrji, adică au 
calitățile cerute de marile con
fruntări internaționale, unde 
noi, românii, avem de apărat 
un prestigiu glorios".

olimpic. Și, 
ajuns în fi-
— ne-a con- 
Vascul Po-

mondi- 
eficace, 
sint di- 

exact

O nouă premieră cinematografica pentru copii și tinerel. Pro
ducție a studioului „Albania Nouă". SCENARIUL : Flamour Topi.
REGIA : Gezim Erebara. IMAGINEA : Saim Kokona. MUZICĂ : 
Robert Radoya. Cu : Arian Semto, Mevlan Shanay, Rouytime 
Disha. Un film care nu trebuie să lipsească din preocupările 
părinților și educatorilor.

1

u

Convorbire cu Henri Labouisse, 
directorul executiv al Fondului O.N.U.

pentru copii — U. N.I.C.E.F.
Scurta vizită pe care a efectuat-o în țara noastră d-l Henri 

Labouisse, directorul executiv al Fondului O.N.U. pentru copii 
(U.N.I.C.E.F.), ne-a oferit posibilitatea unei interesante incursiuni 
în unele aspecte actuale ale activității acestei cunoscute agenții
specializate a Organizației Națiunilor Unite.

Convorbirea noastră a por
nit de la însăși esența acti
vității UNICEF : condiția 
copilului în țările subdezvol
tate.

•— Dv. domnule Labouisse, 
sînteți, prin activitatea pe 
care o desfășurați, în strîns 
contact cu problemele legate 
de condiția copilului în țările 
subdezvoltate. Care sînt di
mensiunile în cele mai impor
tante implicații ale acestei 
probleme ?

— înainte de toate e necesar 
să situăm condiția precară a co
pilului pe întinderi foarte mari 
ale lumii contemporane, în co
nexiune directă cu problema 
subdezvoltării, a existenței, în 
plin secol XX, a unei vaste zone

Erupția „noului val“ este 
îmbucurătoare. Nu toți preten- 
dehții au urcat, însă, treptele 
consacrării. Vechea gardă este 
bine pregătită, are în spate 
multe titluri cucerite, posedă o 
rutină de ani de zile, o tehnică 
întotdeauna eficace. Ce pers
pective au tinerii de a se afir
ma in timp optim, doar ne aflăm 
în fața unor mari încercări ?. 
Antrenorul emerit Ion Corneanu 
recunoaște că pentru juniori și 
tineret avem încă prea puține 
prilejuri de. afirmare pe plan 
intern, prea puține concursuri. 
O singură confruntare pe an. 
rezervată juniorilor este de de
parte insuficientă. Prin jocul 
întîmplării — la o categorie fi
ind mai mulți candidați — un 
talent este eliminat chiar din 
faza județeană. Deci. practic, 
mai are de așteptat încă un an 
ca să-și dovedească capacitățile. 
Discutînd acest aspect cu un 
grup de antrenori și specialiști 
aflați în aceste zile la Brașov, 
ne-au fost sugerate următoa
rele : 1) tinerele speranțe să se

bucure de atenția sporitS a an
trenorilor, asigurindu-li-se 
program de
Uzat; 2) în 
concediilor, 
urmeze un

____  „ _ un 
pregătire individua- 
tinipul vacanțelor și 
tinerele talente să 
regim de pregătire 

sporit; 3) centrele care au o 
tradiție minimă in domeniul 
luptelor — Suceava. Rădăuți, 
Bacău, Odorhei etc. — și care 
s-au impus totuși în acest cam
pionat, să se bucure de atenția 
deosebită, de sprijinul concret, 
eficient al Federației române 
de lupte ; 4) să fie inițiată o 
campanie de depistare a ele
mentelor din mediul sătesc.

Sînt necesare, trebuie înfiin
țate mai multe secții de lupte în 
mediul rural. Să nu uităm că 
Io,n Cernea, Nicolae Martinescu. 
Valeriu Bularoa și Simion Po
pescu, „stele“ de gradul unu pe 
firmamentul mondial al lupte
lor, provin din mediul sătesc. 
Federația română de lupte tre
buie să dovedească inițiativă și 
perseverență in promovarea ti
nerelor talente. Iată, acum, 
lista noilor campioni ai 
tării : 48 kg — Gheorghe Ber- 
ceanu. Steaua București ; 52 kg
— Gheorghe Stoiciu Steaua 
București; 57 kg — Marin Du
mitru, Dunărea Galați ; 62 kg
— Tiberiu Horvat, Vulturii Lu
goj ; 68 kg — Simion Popescu, 
Steaua București ; 74 kg — Ion 
Gabor, Steaua București ; 82 kg
— Marcel Vlad, Dinamo Bucu
rești ; 90 kg — Vasile Fodor 
I’ataki, Dinamo București; 100 
kg — Nicolae Martinescu. Di
namo București; -1- 100 kg — Vic
tor Dolipschi, Dinamo Bucu
rești.

TIBERIU BAN

VIAȚA DE FAMILIE : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

XXII. Damian și Adam, 
imbrăcați in costume de 
ofițeri de poliție, purtind 
mustăți false și avind in 
mină parafa inspectoru
lui de poliție, Drodion 
Cerbu, vin in miez de 
noapte in gară. Cei doi 
polițiști ațipiseră in post. 
„Preluarea“ deținutului 
este efectuată, iar polițiș
tii primesc ordin să pă
zească vagonul gol.
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PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 18; 18,30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30).

ADIO DOMNULE CHIPS : ru
lează la Scala (orele 10: 13,30;
17: 20). Capitol (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

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 VANZETTI : rulează 
la Central (orele 9,45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Aurora (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomls (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 Ia 
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; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI • 
rulează la Giuleștl (orele 15,30: 18: 
20,15).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45; 
16.15; 18,45; 21), Excelsior (orele 9; 
11.15: 13,30; 16: 18,15; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,15; 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: 
18,15; 20,45).
_ FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20); Timpuri
Noi (orele 9—18,30 în continuare). 
La era 20 program de documen
tare.
lS^O^it): 0,16323 13 Bhzeșa (orele

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Gri vița (orele 9; 11,15- 
13,30; 16 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează Ia 
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- 
*“15)la Crîngași (orele 15,30; 18;

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20,15). 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15). 
_ LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20), Moșilor (orele 15.30; 
17,45: 20).

VAGABONDUL : rulează 
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).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
Ia Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

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

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 10; 
15,30; 19).

MIHH ANULUI n ! rulează la 
Rabova (orele 15,30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18: 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează 
Progresul (orele 10; 18; 20).

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

ROMULUS ȘI REMUS (orele 10: 
12; 14,15), SHANE (orele 16,30; 
18,45), UMBRELELE DIN CHER- 
BOURG (ora 21), rulează la Cine
mateca „Union".

la

la
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Teleșcoală. Exerci
ții de ortografie șl orto
epie. Prezintă conf. univ. dr 
Theodor Hristea (limba ro
mână). Elemente de geometric 
(III) Construcții geometrice. Pre
zintă prof. Gh. Călugărița (Mate
matică ci. a Vin-a). 10,00 Curs de 
limba rusă. Lecția a 7-a. 10,30 Că
minul. 11,00 Film serial „Patru tan- 
chiști și un cîine" (VI). 12,10 Tele
jurnal. 16,30—17,00 Curs de limba 
franceză. Lecția a 6-a. 17,30 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. 17,35 Cum vorbim. Emisiune de 
prof. dr. Sorin Stati. 17,55 Dialo
guri instrumentale. Muzică popu
lară cu Nicolae Florian și Nicolae 
Turcitu ia două acordeoane. 
18,05 De la Alfa la Omega. Enci
clopedie pentru elevi. Porțile do 
Fier. 18,35 Interpreți și rolurile 
Lor :„,MaK(3a Ianculescu. Emisiune 
de Florica Gheorghescu șl Ma- 
rlanti Banu. 19,05 Publiclta-

„ 1,9,10 1001 de seri- Invin
cibilul Mighty Mouse. Filopat 
Și Patafil. 19,30 Telejurnal. 10,10 
Reflector. 20,25 Seară de teatru : 
„In vintul de primăvară" de Leti- 
ția Papu. 21.30 Vedete ale muzicii 
“s°are- ,21’« Teieglob: Republica 
Africa Centrală. Reportaj filmat 
de Ilie Ciurescu, Tiberiu Tomcsa- 
ny șl Sergiu stejar. 22,00 „24 de 
ore". 22,30 Campionatele mondiale 
de patinaj artistic — proba indi
viduală masculină. înregistrare de 
la Calgary (Canada). 23.30 închi
derea emisiunii programului I.
PROGRAMUL II

din Asia, Africa, America Latină 
unde sute de milioane de oameni 
există la limita sau chiar sub li
mita subzistenței. Dimensiunile 
acestei probleme, importanța u- 
riașă pe care o are în zilele noas
tre efortul general pentru dez
voltarea social-economică a țări
lor rămase în urmă, nu mai tre
buiesc afirmate și demonstrate. 
Revenind la tema noastră spe
cifică, voi începe prin a releva 
că 45 Ia sută din populația țări
lor subdezvoltate este sub 15 ani.

Potrivit datelor de care dispu
nem, cel puțin 900 000 000 de co
pii trăiesc în țări cu un slab ni
vel de dezvoltare. Condițiile pe 
care cei mai mulți dintre acești 
copii Ie înfruntă, începînd de la 
naștere sînt marcate do pecetea 
privațiunilor. Statistici centrali
zate arată că în această vastă 
zonă a subdezvoltării numai li
nul din șase copii primește o a- 
limentație înglobînd plafonul 
normal necesar de calorii, numai 
unul din opt copii are ocazia să 
primească asistență medicală, u- 
nul. din patru poate merge Ia 
școala primară. Alături de sub
nutriție, sub-educația, mai precis 
analfabetismul, constituie un fe
nomen de mare gravitate. Prac
tic, sub-educația înseamnă o 
pierdere enormă de capacități și 
talente tocmai acolo unde e ne
cesar ca toate energiile să fie 
concentrate la maximum, urgent 
pentru recuperarea unei mari ră- 
mîneri în urmă. In toate aceste 
domenii intervine, poate interve
ni și sprijinul O.N.U. oferit țări
lor slab dezvoltate în efortul lor 
pe planul educației și, în gene
ral, al îmbunătățirii condiției co
pilului.

-J- Aici se și plasează, de
sigur, activitatea UNICEF.

— Exact. Aș dori însă să de
finesc, de la început, rolul 
UNICEF. L-aș numi un rol de 
catalizator al eforturilor țărilor 
subdezvoltate pentru îmbunătă
țirea condițiilor de viață și edu
cație a copiilor. Firește, și în a- 
cest domeniu, ca și în toate do
meniile legate de progresul e- 
conomic și social, baza rămine 
efortul național, al fiecărei țări, 
în acest sens ceea ce încearcă 
UNICEF să facă este să ajute 
la crearea unor impulsuri iniți
ale „care să permită dezvoltarea 
unor eforturi și acțiuni în dife
rite țări. în bugetul nostru actu
al, circa 50 la sută din cheltu
ieli sînt destinate sectorului edu
cației de bază ; cealaltă jumătate 
din fonduri merge la nutriție și 
sănătate. Accentul în toate aceste 
domenii, e pus, așa cum am ară
tat, pe furnizarea unui impuls, 
în jurul căruia să se promoveze 
eforturile naționale. Așa, de pil
dă, în învățămînt, una din prin
cipalele contribuții ale UNICEF 
este sprijinirea creării unor cen
tre naționale de pregătire a ca
drelor didactice. în comparti
mentul sănătății (în afara dotării 
cu echipament a cîtorva zeci de 
mii de centre de sănătate sau 
organizarea unor vaste acțiuni 
de vaccinare antituberculoză și 
anti-paludism a peste 300 mili
oane de copii) accentul a fost 
pus pe sprijinirea pregătirii ca
drelor de specialitate și a perso
nalului auxiliar din domeniul 
pediatriei. în sfîrșit, în ce pri
vește nutriția, accentul îl punem 
nu pe trimiterea de alimente 
pentru copii ci pe furnizarea de 
echipament pentru industria ali
mentară adecvată, în principal 
pentru industria laptelui, impul- 
sionînd dezvoltarea ramurilor 
respective. UNICEF, în colabo
rare cu țările beneficiare parti
cipă la numeroase programe pen
tru dezvoltarea resurselor ali
mentare locale, realizarea unei 
alimentații echilibrate a copiilor 
pe baza unor elemente nutritive 
care pot fi lesne obținute în 
fiecare din țările vizate.

— Ce acțiuni în perspec
tivă figurează pe agenda 
UNICEF ?

— Acțiuni deosebite nu
prevăzute. Avem însă în vedere 
o dezvoltare a întregii noastre 
activități pe toate planurile.

— Ce ne puteți spune des
pre raporturile UNICEF cu 
forurile specializate româ
nești ?

— Sînt raporturi excelente. 
România colaborează și sprijină 
agenția noastră. Vreau să-mi ex
prim satisfacția pentru prilejul 
de a vizita acum, pentru a doua 
oară în decursul ultimilor cîțiva 
ani, țara dv. Singurul regret este 
că datorită împrejurărilor, vizita 
este extrem de scurtă.

sînt

Ia

20,00 Luminile rampei. Tineri 
interpreți. Un trio feminin : Ileana 
Dumitrescu, Floreta Geantă, Ga
briela Constantin. Soprana Sanda 
Ilea Șandru. 20,30 Agenda. 20,40 
Tele-cinemateca pentru copii șl 
tineret : „Nu mai plînge Peter 1“ 
— o producție a studiourilor iu
goslave. 22,10 Telex tehnico-științl- 
fic. 22,20 Emisiune muzical-distrac- 
tivă. EM. BUCAR
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Brigada „Scînteii tineretului“ transmite 
în județul Bistrița-Năsăud •’

61! â a
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A ■

FRUMUSEȚEA
DĂRUIRII
TINEREȘTI

„Freamătul livezilor 
în floare...“ — un mo
tiv poetic frecvent in- 
tîinit în culegerile de 
versuri ale tinerilor, 
editate an de an de 
Consiliul județean 
Bistrița - Năsăud al 
U.T.C., ca și în crea
țiile omagiale închina
te de elevi aniversării 
organizației.

Dar, dincolo de pas
tel, iată o cifră : 
In județ peste 15 000 
de ha sînt cultivate cu 
pomi fructiferi, în- 
semnînd importante 
concentrări de energii, 
de eforturi de muncă, 
tn acest teritoriu, ini
țiativa tinerească nu 
putea lipsi. Și-a găsit 
expresia sintetică și 
mobilizatoare într-o 
chemare, în egală mă
sură angajament și 
imperativ de acțiune : 
„FIECARE TINAR 
PLANTEAZĂ UN

POM ȘI ÎNTREȚINE 
ZECE“.

Intîietatea ideii de 
a formula astfel pro
priul angajament al 
tinerilor, ca și cinstea 
de a-1 transforma în 
model și reper pentru 
toți uteciștii din județ 
care lucrează în sec
torul pomicol, revine 
organizației U.T.C. de 
la C.A.P. Braniștea. 
Sub genericul amintit, 
conținutul chemării a 
dinamizat afirmarea 
în muncă a tineretu
lui, hotărît să dedice 
sărbătoririi semicente
narului U.T.C. noi rea
lizări de prestigiu. Să 
parcurgem, spre edifi
care, și celelalte u- 
biective : „In timpul 
campaniilor de primă
vară și de toamnă 
vom antrena tinerii la 
executarea, din planul 
C.A.P., a lucrărilor de 
plantări de pomi pe o

40 ha, lasuprafață de 
întreținerea terenului 
în livezi pe 
precum și la 
rea solului pe 800 ha ; 
se vor organiza echi
pe de tineri pentru lu-

1 200 ha, 
fertiliza-

recție la pomi, altoire, 
lucrări de paliseri ; 
în perioada recoltării 
fructelor se vor con
stitui echipe perma
nente de muncă, ală
turi de țărani, și din

crările de tăieri, ferti
lizări și combaterea 
dăunătorilor; toți ti
nerii vor fi antrenați 
la cercuri de perfec
ționare profesională, 
pentru a se specializa 
în executarea unor 
lucrări de tăieri de 
formare, rodire și co-

elevii și intelectualii 
comunei, realizîndu-se 
recoltarea, transportul 
și depozitarea grabni
că, optimă a fructe
lor“.

Mai întîi organiza
țiile U.T.C. din comu
nele Uriu și Teaca, a-’ 
poi întregul tineret

din județ, au recepțio
nat obiectivele aces
tei chemări la întrece
re, eșalonată de-a 
lungul unui întreg an 
de muncă. Unul din 
roadele sale cele mai 
frumoase va fi peste 
trei ani îmbogățirea 
dealurilor Bistriței și 
Năsăudului cu super
ba prezență a unei noi 
livezi : 30 000 cireși,
meri și peri.

Răspunderea autori
lor chemării este cu 
atît mai mare și des
pre aceasta discutam 
cu Vaier Câmpian, 
prim secretar al Comi
tetului județean Bis- 
trița-Năsăuc! al U.T C

— Sînt, acum, reali
zările celor de la Bra
niștea pe măsura or
goliosului lor angaja
ment ?

— Iată primele re
zultate : pe 10 ha au 
fost plantați cireși ;

fertilizări de sol — 
360 ha ; lucrări de în
treținere 
820 ha.
continuă.

„Toate 
tele asumate pentru 
această primăvară vor 
fi îndeplinite 1“ — co
municau la 2 martie 
principalii inițiatori ai 
acțiunii — lucrătorii 
fruntași Grigore Pin
ten, Iosif Namath, Că
tălină Viști și Monica 
Lăpușan, Irimia Balș, 
secretarul organizației 
U.T.C. al C.A.P. — Ci- 
reșoaia, Ana Mihăiș- 
teanu, secretara comi
tetului comunal Bra
niștea al U.T.C. ...

Așadar, încă 30 000 
de pomi fructiferi, în 
livezile județului — un 
nou motiv de inspira
ție pentru tinerele 
condeie...

în livezi — 
Și acțiunea

angajamen-

ION TRONAC
.1
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Acolo unde TRADIȚIE
înseamnă DATORIE

SALVA. —■ „Generația reconstrucției“ și „Generația Semicentenarului U.T.C.“, față în față. In cadrul Serilor „Scînteii tineretului“, 
cei mai proaspeți uteciști ai Salvei s-au întîlnit cu vechii brigadieri ai șantierului Salva—Vișeu, obiectiv al cărui nume ei îl întîlnesc 

in cartea de istorie

Sint multe și de o largă 
diversitate faptele de muncă 
și învățătură, manifestările 
educative cu care cei peste 
2 100 de uteciști și organiza
țiile U.T.C. din orașul Nă
săud întîmpină aniversarea 
semicentenarului organiza
ției de tineret. Ne-am oprit 
la cîteva dintre acelea inte
grate în aceste luni univer
sului școlar, pentru că 1215 
uteciști, mai mult de jumă
tate dintre membrii organi
zației din Năsăud sînt elevi. 
Angela Șandru, secretara co
mitetului U.T.C. al Liceului 
„George Coșbuc“, remareînd 
interesul elevilor școlii pen
tru paginile de istorie și e- 
roism ale locurilor năsăude- 
ne și ale patriei, mărturisea 
totodată că, în aceste luni 
de activitate sub semnul în- 
timpinării semicentenarului, 
„dorul de istorie“ al adoles
cenților s-a putut împlini 
mai mult, cu noi evocări in
teresante — despre pagini 
de vitejie, cu forță de sim
bol. ale luptei pentru elibe
rare națională și dreptate 
socială, despre marile pilde 
de jertfă și sacrificiu, actele 
de fierbinte patriotism ale 
celor mai buni fii ai po-

„DORUL DE
ISTORIE“

porului nostru. Firesc, într-o 
asemenea suită s-au integrat 
referirile la acțiunile revo
luționare ale ultimelor cinci 
decenii, cînd Uniunea Tine
retului Comunist s-a mani
festat ca forță activă, mobi
lizatoare, canalizind într-un 
unic torent energiile și as
pirațiile cele mai înaintate, 
cele mai generoase, ale ti
neretului — muncitori, ță
rani, elevi, studenți, intelec
tuali și ostași — strîns uniți 
sub steagul victorios de lup
tă al Partidului Comunist 
Român.

Pe această linie, de remar
cat este faptul că setei de 
cunoaștere a tinerilor față 
de trecutul de luptă al or
ganizației de tineret i s-a 
putut răspunde chiar cu 
semnificative episoade, chi
puri și împrejurări strîns le
gate de orașul natal, căci 
recent au fost publicate de 
către Traian Pavelea, 
fesor al 
cludente 
celulei 
Școală 
tori, în 

Acest 
care-1 1 
nit unul ... .
care și Ia Licsul nr.
ceul pedagogic sau în școlile 
generale din Nlsăud dezvol
tă elevilor, o dată cu senti
mentul istoriei, respectul 
față de lupta, sacrificiile și 
opera înaintașiloi, recunoș
tința pioasă și rîvra de a le 
urma pilda, invățîrd acum 
cit mai bine, penttu . conti
nua propășire a patriei so
cialiste.

pro- 
con- 

activitatea 
din fosta 
de învăță- 
1933—1936. 
cu faptele

școlii, dovezi 
! despre 
uteciste 
normală 

perioada 
monent, 

circunseriu, a deve- 
din răspunsurile 

‘ 2, Li-

I. T.

„NETTEX4

o premieră cu

La „Nettex", inginerul Singhel 
Vasile, dind explicații elevilor 
la cursurile postliceale asupra 

modului de funcționare 
a cardelor

Foto: O. PLEC AN

Ilva Mică. Amiază limpede 
ca un pahar cu apă din Bis
trița cea fugoasă și argintie. 
Primăvara surprinzătoare, de
bordantă. Șoseaua îți ia ochii 
ca pielea lustruită. Săpătorii ti
neri care lucrează voluntar la 
trotuarul comunei au rămas nu
mai în maiouri. Soarele le pune 
bronz pe umeri și obraji.

— De unde sînteți. voi băieți ?
— Cum de ----- 

brică.
Acest „Cum 

foarte multe, 
nul din adevărurile esențiale, 
profund specifice existenței oa
menilor Ilvei : situarea, în 
prim-planul vieții acestei co
mune, a fabricii, a industriei, a 
aurei spirituale cu care indus
tria înconjoară locurile, dîn- 
du-le consistență și culoare a- 
parte. Acest „Cum de unde ?“ 
al băiatului cu umeri frumoși 
ca două sfere de bronz, vrea să 
însemne : „Cine alții decît noi, 
băieții de la fabrică, ar fi pu
tut ieși la muncă patriotică încă 
din prima zi, încă de la pri
mele ore ale primăverii ?... Si
gur, după-amiază ne vor lua lo
cul elevii ; mîine alte brigăzi . torul: tineri ca la noi în fa- 
uteciste din comună vor începe brică mai rar. M-ați 
lucrul la alte puncte, dar azi, 
acum, Ia începutul începutului, 
sîntem prezenți noi, băieții fa
bricii. Este o tradiție ca fabrica 
să dea exemplul, să deschidă 
drumul, iar pentru noi, tinerii 
de sub munții scunzi ai Bîrgău- 
lui, tradiție înseamnă datorie."

unde ? De Ia fa-

de unde ?“ spune 
El evidențiază u-

Băieții fabricii ! 
vorbă despre ei, în 
treprinderii, cu Grațian Hora, 
directorul și Izachil Gichi, se
cretarul organizației de partid. 
Prin geamurile deschise se-aude 
țipătul gaterelor și mormăitul 
unei mari mașini galbene care 
ridică, cu un pumn metalic, ar
ticulat ca la roboți, cite un. sfert 
de vagon de butuci, făcîndu-i 
grămadă ca pe niște surcele. 
Miroase dulce, pătrunzător a 
sevă de lemn și rumegușul joa
că în genele soarelui ca o nin
soare fermecată, năpădind nu
mai cînd fug norii. Cei doi in
terlocutori — unul tehnician fo
restier, celălalt lăcătuș meca
nic — au tîmplele sure, vorba 
molcomă. Privirile lor tihnite, 
cercetătoare, deprinse să afle 
vîrsta copacilor și tăria esenței 
după semne numai de ei știute, 
abia trădează bucuria de a li se 
fi propus spre discuție un su
biect care le e drag, în legă
tură cu care not formula jude
căți de valoare pozitive, de mult 
și sigur statornicite :

— Am mai spus-o șl mă 
bucur s-o repet, începe direc-

Stăm de 
incinta în-

întrebat 
cum stau ei cu planul, cu dis
ciplina producției. Dacă pornim 
discuția de-aici, o terminăm în 
trei vorbe : N-avem probleme ! 
Fără să uităm modestia, tre
buie să vă spun că sîntem o 
întreprindere care, de ani de 
zile, se achită de datorii

cum se cuvine, iar asta se dato- 
rește și tinerilor. Ba, aș zice, 
în primul rînd tinerilor. Pentru 
că media de vîrstă a colecti
vului nostru nu depășește 30 de 
ani și pentru că, realmente, toți 
tinerii muncesc- de ți-e mai 
mare dragul. Poate n-o să mă 
credeți, dar dacă mi-ați cere 
să vă dau cîteva nume de oa
meni mai delăsători, mai nedis
ciplinați, v-aș numi nu tineri 
— că n-aș avea cum —, ci cîți- 
va... vîrstnici. De altfel, despre 
asta am discutat, recent, și în 
adunarea salariaților. Știu că vi 
se pare ciudată situația dar ce 
să fac, asta este și v-o prezint 
cu toată răspunderea funcției 
și virstei: avem niște tineri 
demni de toată dragostea și 
respectul. Vreți nume ? După 
mine aș nota toată lista orga
nizației U.T.C. dar cum n-aveți 
spațiu, notați-i pe cei mai buni 
dintre cei buni : Agneta Mol- 
dovan, Vasile D. Pop, Verona 
Ciobanu, Viorica Fomade, Ca- 
rol Faltinschi, Aurel Lapi, Ma- 
ria Bozga... Eu v-am prezentat 
starea de lucruri. Explicația ei 
o să v-o dea, sînt sigur, tova
rășul Gichi...

— Explicația nu e greu de 
dat, spune secretarul de partid, 
cită vreme în întreprinderea 
noastră, veche de aproape șap
tezeci de ani, munca de orga
nizație U.T.C. are și ea o vechi
me de cîteva decenii. Eu în
sumi (am aproape 50 de ani) 
am activat aici ca utecist și ca 
mine mulți alți membri de par
tid. Ș-a creat deci o tradiție, o 
deprindere, o obligație care-i 

somn 
bine.

Astăzi e duminică. Ziua în 
care, după o săptămînă de mun
că intensă, de eforturi bărbătești 
pentru a smulge din măruntaiele 
pămîntului „plinea industriei“, \ 
în mod obișnuit minerii de la Ex- \ 
ploatarea Rodna se odihnesc. In , 
mod obișnuit... în duminica asta 
însă cei mai mulți dintre ei, îm- 
brăcați în haine de sărbătoare, 
au pornit de dimineață încă spre 
clubul muncitoresc. Aici, la ora 
10, va avea loc etapa finală a 
concursului profesional intitulat 
„Trofeul minerului“. Competiție 
ai cărei candidați la titlu sînt ti
neri, inițiativa declanșării ei aj- 
parținînd comitetului U.T.C. In 
fața juriului, în componența căi- 
ruia intră, cum era și firesc, oa- 
menii din 
printre care 
tin Tăpălagă 
giner Anton 
zenta 21 de 
ciști din alți cițeva sute care pe 
parcursul unui an întreg — 1971 
— s-au dovedit a fi cei mai 
buni, în dreptul numelui cărora 
se puteau citi cu regularitate. în 
foile de pontaj depășiri sensibile, 
lună la lună, ale normelor de 
producție ce le reveneau. Iată-i 
pășind spre locul confruntării, 
gravi și emoționați, stingheriți 
oarecum de cravatele abordate

conducerea minei) 
inginerul șef Leon- 
și mecanicul șef in- 
Bauer, se vor pre- 
finaliști. 21 de ute-

I

275 de tineri interpreti

care 
sinică și ei

la fel; doar lu- 
la cot cu noi, la 
(Din spusele lui

„...Care drum, care șleah ? 
Pe aici, pe la noi, constructo
rii s-du cam grăbit, au înălțat 
întîi schelele fabricilor sau 
uzinelor și acum cată să dea 
înapoi, să facă și drumurile. E 
cam noroi, nu-i așa ? Ce să-i 
faci, așa e la-nceput. Dar să 
știți că nouă ne place aicea 
oricum! Avem atîta treabă 
cu utilajele cele noi că nu 
prea ne mai rămîne timp să 
vedem noroiul ba, cîteodată, 
mergem la ultimele ore la 
pregătire teoretică așa, mtn- 
ji[i de ulei, cum rămînem 
după ce montăm vreo mașină 
mai greu de așezat altfel de
cît cu brațele. Și nu se supără 
nici profesorii-ingineri 
țin orele, 
«machiați» 
crează cot 
montare“.
loan Irimie, monteur la noua 
Fabrică de textile nețesute — 
„Nettex“ — din Bistrița).

„...Dacă ne place aici P Păi 
cum să nu ne placă I Ce, alt
fel eram proști să venim? E 
greu, sigur că e greu, și știam 
foarte bine asta cînd am cerut 
să fiu admisă la cursurile de 
pregătire pentru „Nettex“. Eu 
eram învățătoare și-mi plăcea 
și munca aceea, dar aici o să 
muncesc într-o fabrică atît de 
modernă și de bine utilată 
cum cred că nu-i alta în toa
tă Europa. Desigur, în dome
niul acesta, al textilelor nețe
sute. Păi e puțin lucru ?“ 
(Din mărturisirile Amaliei Ol- 
teanu, viitoare muncitoare cu 
înaltă calificare la secția 
„Arachnee" a fabricii „Net
tex“).

„...Eu m-am stabilit aici și 
aici o să rămîn. Sînt foarte 
sigur, pentru că îmi place mai 
mult decît oriunde. De ce ? 
Pentru că e mai interesant de
cît în orice altă parte unde 
am lucrat sau am încercat să 
lucrez. Atît de interesant e ce 
am făcut, ce facem și mai

ales ce vom face de acum 
înainte, că nici nu mai mă mir 
că m-am atașat așa de locul 
acesta de muncă, eu care pînă 
azi am cam umblat de colo- 
colo. Am fost și suplinitor la o 
școală, în Sîngeorz, am mai 
fost depanator de aparate ra
dio și TV, am încercat și la 
I.E.F.S., dar am picat la ad
mitere. Acum mă simt la locul 
meu, mai ales că și colegii mei 
de muncă, toți tineri ca mine, 
mă apreciază foarte mult. In 
plus, am încă o ocupație 
captivantă, sînt instructor vo
luntar la formația de dansuri 
care s-a constituit aici și care 
va da primul său spectacol în 
cinstea Semicentenarului 
U.T.C.“. (Din certitudinile lui 
Florin Corciu, 22 de ani, unul 
dintre cei 
gajați și 
„Nettex“, 
să înceapă
putea, chiar mîine I).

— Tinerii pe care îi pregă
tesc, și teoretic și practic, sînt 
atît de pasionați de meseria 
asta foarte nouă îneît rămî
nem de multe ori să discutăm 
și după program. Le place și 
îmi place și mie, pentru că și 
pentru mine lucrurile sînt 
foarte noi și interesante. To
tuși mai sînt unii care nu prea 
au tragere de inimă pentru 
muncă, îi cam simt eu că au 
de gînd să dea bir cu fugiții...

■— Asta așa e. Dar aici tre
buie să intervenim noi, orga
nizația U.T.C. Tu cam cum 
crezi că am putea proceda ?,

— Păi, aceștia de care vor
beam nu-s decît doi-trei. Și, 
pentru că simpozioanele și 
conferințele, ba chiar adună
rile generale i-au lăsat reci, 
n-ar fi rău să-i dăm în grija 
unora dintre băieții și fetele 
cele mai

— Mă 
asta. De 
zim în
pentru ceea ce fac, dragostea

conștiincioase, 
gîndisem și eu la 

fapt, trebuie să tre
ci responsabilitatea

275 de tineri an- 
cursanți de la 

care abia așteaptă 
lucrul. Dacă s-ar

OVIDIU PĂUN Frumoasele straie sărbătorești ale bistrițenilor

pentru muncă. Și cea 
sigură metodă e aceasta, 
exemplului personal, a influ
enței personale. Hai să ne 
gîndim la niște băieți capabili 
să facă asta, tovarășă Pricop. 
(Din dialogul între inginera 
chimistă Pricop Maria-Lucia 
și inginerul Vasile Singhel, 
locțiitor al secretarului U.T.C. 
de la „Nettex“).

★
Aici, la Bistrița, debutează 

o fabrică, o industrie — cea a 
textilelor nețesute. In mod fi
resc, debutează în cele cîteva 
meserii noi și acești 275 de 
tineri, care, alături de tova
rășii lor mai vîrstnici, fac a- 
cum primii pași în această 
profesie.

Tocmai de aceea poate pă
reau cumva surprinzătoare ma
turitatea, fermitatea cu care 
ei, acești tineri, se angajează) 
pe un drum, cu puține cotituri 
cunoscute lor altfel decît din 
expuneri și proiecte. Dar, în 
mod cert, argumente ca 
entuziasmul, priceperea, dă
ruirea pot face din orice șo
sea o mare autostradă. Și ti
nerii de la „Nettex“ posedă 
cu siguranță aceste argumen
te. (Numai una din concluzi
ile autorului...).

deprindere, o obligație 
face pe tineri să n-aibă 
cînd nu merg lucrurile ___
Uite, în ultima vreme, fără să 
prindem de veste, a cam slăbit 
munca _ 1LL___ 11__ 1_. __
credeți ? Nici n-am apucat să 
fac observația asta, că biroul 
U.T.C. mi-a și venit cu un „pro
gram de redresare“, bogat cit un 
plan de casă de cultură, infor- 
mîndu-mă, totodată, că... s-a și 
trecut la realizare. E doar un 
exemplu. Aș putea să dau și 
altele: din producție (v-a spus 
tovarășul director), din munca 
voluntar - patriotică (uteciștii 
noștri și-au asumat nu numai 
înfrumusețarea incintei, ci și a 
porțiunii de comună unde se 
află întreprinderea), din acțiu
nile de economii (zeci de tone 
de fier vechi stau gata sti
vuite). Și toate acestea în vir
tutea tradiției. 30 de uteciști am 
primit în ultimele luni în rîn- 
dul membrilor de partid — și 
toți 30, ca și mulți alții, continuă 
să sprijine activ organizația. Cum 
sa nu meargă treaba ?... Alt 
fapt : tînăra muncitoare Maria 
Bozga. pînă nu de mult secre
tară de U.T.C. în întreprindere, 
a fost aleasă secretară a comi
tetului comunal. Sigur, într-un 
fel ne-a părut rău, dar, trebuie 
s-o recunoaștem, ne-am și mîn- 
dnt cu faptul că fabrica ajută 
în felul acesta comuna. Mai a- 
les ca Maria Bozga fusese aleasă 
membră a C.C. al U.T.C. încă 
de pe cînd activa în întreprin
derea noastră... Este iarăși doar 
un singur exemplu 1

...Ieșim la șosea. Primăvară 
exuberanta, soare ca de amiază 
varateca. Umerii băieților care 
lucrează Ia trotuar strălucesc 
de transpirație. Intre ei, mun
cind și cîntînd, o femeie în pu
terea vîrstei : Hrișcan Eudochia. 
Să tot aibă 35—40 de ani.

— Ba am 50 aproape-mpli- 
niți, ne contrazice ea, iar dacă 
nu se cunosc e datorită faptu
lui că am muncit totodeauna 
cot Ia cot cu cei tineri. Ca a- 
cum: e soare, e cald, e fru
mos, i-am întrebat: „Ce-i cu 
voi aici, Ia lucru ?“ Mi-au răs
puns î „Sîntem brigadă de ti
neret, tușă Eudochia“. „De ti
neret ? Păi atunci aici e de 
mine, că și eu sînt tînără, vreau 
să rămîn tînără. Mă primiți în 
brigadă?" Cum să nu mă pri
mească ?... Ba, primindu-mă, 
mi-au spus și o vorbă frumoa
să : ci-că vor lucra și în cinstea 
mea, a semicentenarului meu 
personal, că și eu împlinesc în 
curînd 50 de ani. Da nu se cu
noaște, așa-i că nu se cu
noaște ?...

Ilva Mică. Șosea de argint, 
umeri de bronz, muncă sporni
că, vorbe frumoase... Și, peste 
tot, mirosul dulce-pătrunzător 
de pădure tînără și sănătoasă, 
adus de vîntul primăverii din
spre fabrică.

ASII
MINEI

ARUNCĂ
artistic-culturală. Ce

PETRE DRAGU

Ia cămășile albe, pe Ștefan Scu- 
dea, Gălan Sidor, Iacob Luki, E- 
mil Corcode, Simion Teresanski. 
Tineri care, după un sondaj de 
opinie asupra celor aflați în sală 
și care-i cunosc îndeaproape, lu- 
crînd umăr la umăr cu ei în aba
taje, au cele mai mari șanse de 
a se clasa pe primele locuri.

...Și concursul a început. Fie
care dintre cei 21 de „shalan- 
geri" răspund, rînd pe rînd, în
trebărilor. („Care este cel mai e- 
ficient procedeu de armare a ga
leriilor amplasate pe plan încli
nat ? Numi(i cîteva din căile de 
creștere a productivității muncii 
în condițiile subteranului...“).

Lupta este extrem de strînsă. 
La toți este vădită pregătirea, 
cunoașterea profundă a tainelor 
meseriei practicate. Dacă ar fi 
după rezonanța aplauzelor care-i 
răsplătesc, ar trebui să credem 
că pe podiumul învingătorilor 
vor urca nu trei ci 21. Juriul este 
însă exigent. Răspunsurile tre
buie să fie în proporție de sută 
la sută exacte. O mică greșeală, 
scăpată din grabă, o omisiune, 
un lapsus de moment departa
jează campionii. De aceea : locul 
I — Sidor Gălan, locul II — 
Ștefan Scudea, locul III — Emil 
Corcode. Pronosticul sălii deci, s-a 
împlinit.

Dar s-a terminat oare, o dată 
cu înmînarea premiilor, totul ? 
încă nu. Cîștigătorul solicită a- 
tenția auditoriului: „începînd 
de mîine — spune el — noi, 
finaliștii concursului profesional 
«Trofeul minerului» chemăm în 
cinstea sărbătoririi semicentenaru
lui creării U. T. C. Ia întrecere 
toți tinerii din exploatare, între
cerea avînd ca obiectiv depășirea 
lunară a sarcinilor de plan cu 
5—10 procente, nici o absență 
nemotivată, nici un act de in
disciplină“.

. Chemarea, exprimă în cu
vinte simple dar care precizează 
riguros scopurile pe care și le 
propune, electrizează pe cei a- 
flați în sală. în numele organiza
țiilor lor, secretarii U.T.C. se an
gajează să participe la noua com
petiție. Așadar, concursul nu se 
va opri aici ci, în altă formă, va 
continua pînă la sfîrșitul anului.

GH. GHIDRIGAN



„SC1NTEIA TINERETULUI'- pag. 4 MARTI 14 MARTIE 1972

I'.: NOASTRA IN PRAG DE ANIVERSARE

V

I

1922
• it„File dintr-o cronică vie 

un serial TV dedicat CID Să m INVIDIOS!

UTC

'H

• 20 000 de tineri din județul 
Timiș, reprezentind toate profe
siile, și-au dat întîlnire pe nenu
mărate șantiere ale muncii patrio
tice. Am pornit în căutarea lor 
Sîmbătă 250 de tineri din locali
tățile Coștel și Tipar au adăugat 
la „fondul de aur verde“ al ță
rii încă 2,5 hectare, au amenajat 
15 hectare de pășune pe izlazul 
dintre comune. La Timișoara alte 
cîteva mii de tineri au pregătit 
toaleta de primăvară a orașului 
dintotdeauna recunoscut ca ..oras 
al tlprilor“. Acestora li s-au adău
gat I duminică încă cîteva mii, 
pordlți pe străzi șl prin curțile oa- 
menjlor la colectarea de metale 
vecHi. în aceeași zi. dls de dimi
neață, o coloană de mașini con
duse în marea lor majoritate de 
către tineri au coborit dintr-o ba
lastieră în apropierea Lugojului de 
unde au transportat spre Timișoa
ra peste 300 m.c. de balast ce ur- 

ază să se metamorfozeze în te
ii a de beton a Casei tineretu- 

ce se va construi aici. De 
de la Coștei pînă la Lugoj 

înța este doar de cîțlva kilo- 
„tiri. Aproape 4 000 de uteciști au 
leschls manifestările din cadrul 
Săptămînli tineretului lugojan" 
rin Ziua muncit voluntar patrio- 
ce. Străbatem străzile orașului în 
’mele ore ale dimineții- Pretu- 
ideni grupe de tineri în unifor- 
e școlare sau de lucru sînt dirl- 
tl spre obiectivele stabilite. O- 

rim un astfel de grup. Sînt de la 
«oala profesională de mecanici 
gricoll. Facem cunoștință cu cîțl- 
•a : Tutuia Gheorghe, Ferkyi Ion. 
Iălin Ion. Chesa Dumitru toți în 
nul al doilea. Reușiseră să în- 
arce deja două camioane cu me- 
ale vechi. Azi așa, dar mîine, a- 
eeași mașină și poate șl altele 
ăscute din metalele colectate de 
itna lor, vor transporta roadele 

pămîntulul îngrijite și adunate de 
același mecanizatori, ucenicii de 
azi.

I. DANCEA

acțiunilor patriotice aniversam
semicentenarului U. T. C.

— TIMPUL frumos 
din iarna aceasta, ne 
relata tovarășul Vasi- 
le Pop, sei de sector 
la Comitetul județean 
al U.T.C., a favorizat 
o largă participare a 
tinerilor din orașele și 
satele județului Mureș, 
la înfăptuirea obiecti
velor propuse de or
ganizațiile U.T.C. pri
vind sporirea contri
buției acestora la rea
lizarea sarcinilor ce 
revin județului nostru 
din programul națio
nal de gospodărire a 
resurselor de apă și 
Îmbunătățirilor fun
ciare. Pînă în prezent, 
la asemenea actlvltăti 
au fost mobilizați nes- 
te 40 000 de tineri 
Printre rezultatele ob
ținute de organizații 
tn îndeplinirea an
gajamentului Închi
nat apropiatei ani
versări a ’ semicente
narului U.T.C. amin
tim ; colectarea a 909 
tone metale vechi, so 
tone maculatură. 
150 000 bucăți borcane 
și sticle, curățirea a 
8 000 hectare pășuni 
efectuarea unor lu
crări de desecări pe 
900 hectare teren șl 

. pentru irigarea pe 200 
hectare semănături 
tn afară de acestea ti
nerii au participat la

numeroase acțiuni da 
gospodărire și înfru
musețare a localități
lor, la construirea u- 
nor obiective de inte 
res obștesc.

Sîmbătâ și dumini
că au continuat acti
vitățile pe șantierele 
muncii patriotice. La 
pădurea Petelea, 400 
uteciști din Reghin au 
plantat ultimele su
prafețe din cele 8 hec
tare planificate. Mulți 
dintre participanți, o- 
riglnari de pe Valea 
Mureșului șl Gurghle- 
ulul cunoșteau aceas
tă muncă „din fami
lie“. Monica Maloș, 
Maria Kapuși. Ion Clo- 
loca, Irina Vita, fac 
oarte din această ca
tegorie. Poate de aceea 
numele lor e mereu 
alături de a! fruntași
lor; ori poate hărnicia 
lor Izvorăște din con
știința onorări! res
ponsabile a calități! 
pe care o au — aceea 
de membri ai organi
zației revoluționare de 
tineret. 122 de tineri 
din comuna Atintiș lu
crau de zor 
îndeplinirea 
mentelor în 
stabilit de 
muncilor patriotice. Ei 
au executat lucrări pe 
65 hectare 
au plantat

BRĂILA

pentru 
angaja- 
timpul 

graficul

de pășune, 
un hectar

din cele 3 planificate 
pentru împăduriri.

Duminică dimineața 
eram la Sighișoara. O- 
rașul s-a trezit acope
rit de o mantie albă, 
peste case și peste zi
durile cetății a nins. 
Grupe de tineri cu 
pancarte 
cu unelte 
îndreptau 
agricolă, 
locul de întîlnire. 
ritmul fanfarei de la 
Liceul nr. 2 coloana 
de brigadieri trecea 
prin centrul orașului 
spre -șantier. 16 ste
gari îmbrăcați în sa
lopete deschideau 
marșul. Urmează a- 
poi brigăzile uteciști- 
lor- de la Școala agri
colă, Școala profesio
nală „Nicovala", în
treprinderile „Faian
ța". „Tîrnava". coope
rativa „Prestarea“ și 
altele. Asemenea ac
țiuni au avut loc și pe 
șantierele de la Săr- 
maș și Sîngiorglu de 
Pădure, Iernut și în 
alte localități. Alături 
de manifestările cul
turale cu faza jude
țeană a concursului 
formațiile artistice din 
licee si școlile profe
sionale. a concursului 
„Cine știe cîștigă“ pe 
tema Tradiții de luptă 
ale U.T.C.. ele consti
tuie un frumos buchet 
de succese pe care ti
neretul mureșean la 
închină organizației 
lor la cea de-a 5-s a- 
niversare a U.T.C.

M. BORDA

de tineri 
șl drapele, 

de lucru se 
spre școala 
Acolo era 

In

timpul a fost total 
In municipiul 

totuși

• DEȘI 
nefavorabil, 
Brăila s-au desfășurat 
în cursul zilei de ieri acțiuni 
de muncă voluntar patriotică. 
Peste 4 000 de tineri din în- 

dimineață amenajarea unor străzi,treprinderi și școli au început de 
lnlăturînd denivelările, trausportlud nisip, reparind pavajul. Deci 
acțiuni de înfrumusețare a orașului la care tinerii au răspuns în 
număr mare in ciuda gerului și vintului parcă anume pentru a do
vedi că ei pot menține continuitatea acestor activități în orice 
condiții.

— S-au evidențiat printr-un plus de energie tinerii muncitori de 
la Uzina ..Progresul“ și de la Șantierul naval, ne spunea Constantin 
Ardeleanu, activist la comitetul județean U.T.C. Merită de asemenea 
menționată contribuția tinerilor de la Combinatul de celuloză si 
birtle.

După cum aflăm acțiuni de muncă voluntar patriotică au avut 
loc în mal multe comune din județ. Este adevărat că tinerii în 
cauză au trebuit să-și schimbe repede planurile, să renunțe la acțiu
nile de desecări și îndiguiri și să-și concentreze forțele la strlngerea 
flerului vechi și a maculaturii. Dar rezultatele obținute dovedesc că 
ei au trecut un examen greu, acela al înfruntării timpului, așa cum 
de atitea ori și atît de bine au reușit alții înaintea lor. Fără îndo
ială principalul rezultat al tinerilor brăileni obținut în cursul zilei de 
ieri a fost menținerea continuității în activitatea voluntar patriotică.

I. CHIRIC

LA ZIDUL DOFTANEI

Un cìnte© se-nalfa !
Duminică, Valea Prahovei a 

cunoscut din nou animația mii
lor de tineri care se îndreptau 
în coloane spre dealul de la 
Telega. Cetatea-muzeu Doftana 
a devenit în aceste zile, cînd ti- 
leretul patriei noastre sărbăto

rește aniversarea semicentena
rului U.T.C. — o adevărată aca- 

, demie politică în care vizitatori
porniți din toate colțurile țării 
învață și retrăiesc aievea unul 
din cele mai grele momente din 
lupta clasei muncitoare, a parti-

dului comunist. Dar se știe, din 
cărțile de istorie și din mărtu
riile vremii, că această groazni
că închisoare menită de regimul 
burghezo-moșieresc să stăvileas
că avîntul revoluționar al clase
lor nedreptățite, a devenit prin 
propaganda comuniștilor încătu
șați aici un puternic centru po
litic revoluționar, o înaltă școală 
proletară. Cei peste o mie de 
tineri porniți în eșaloane spre 
Doftana duminică dimineața din 
organizațiile municipiului Bucu-

rești și-au dat. întîlnire cu încă 
trei mii de uteciști din județele 
Ilfov, Buzău și Prahova pentru 
ca împreună să organizeze între 
zidurile închisori i-muzeu una 
din cele mai grandioase mani
festări cultural-educative. In ca
reul mare din curtea interioară, 
unde pe vremuri deținuții poli
tici condamnați la muncă silni
că pe viață sau la mul ți ani de 
temniță grea aveau dreptul doar 
la un singur ceas pe zi, au fost 
primiți în rîndurile Uniunii Ti
neretului Comunist 50 de tineri 
pionieri. Acestor tineri primul 
secretar al Comitetului munici
pal București al U.T.C., Dumitru 
Gherghișan, le-a înmînat car
netele roșii de utecist în vreme 
ce coloanele aliniate pe esplana
dă, cîntau In cor imnurile pro
letare care se cîntau în Doftana. 
A fost un moment solemn. Cîn-

Incepînd de joi 16 mar
tie a.c. televiziunea pro
gramează Ia orele 20,15— 
20,55 pe micul ecran fil
mul de montaj „File din- 
tr-o cronică vie“ realizat 
de Nicolae Dragoș și Flo- 
rian Avramescu, film de
dicat aniversării semicen
tenarului U.T.C. L-am ru
gat pe scriitorul Nicolae 
Dragoș să răspundă la cî- 
teva întrebări :

ați propus să 
film : o istorie, 
o evocare a

— Ce v-l 
fie acest 
un eseu, 
U.T.C. ?

— Poate toate 
nostru — în care 
gini aflate la arhiva de filme, 
imagini și documente filmate de 
la Muzeul de istorie a Partidu
lui comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din Româ
nia, precum și memorii ale u- 
nor participanți la activitatea 
U.T.C.-ului înainte de 23 Au
gust — dorește să fie un oma
giu adus tradițiilor revoluționare 
ale tineretului român, să sur
prindă climatul social-politic în 
care s-au format și adîncit noile 
idei revoluționare, demonstrind 
continuitatea de luptă și gîndire 
a celor ce și-au legat numele de 
idealurile de progres și liberta
te. Nu este, deci, o „istorie“ cro
nologică ci o evocare din per
spectiva marilor evenimente care 
au dat personalitate 
cinci decenii.

— Așa stînd 
putem să vă 
care ar fi ideea 
ghiul căreia întreprindeți 
această evocare ?

- V-aș răspunde printr-o re
ferire la una din primele sec
vențe ale serialului nostru ; la 
începutul secolului in cercurile 
și la întrunirile socialiste se re
cita mult poemul împărat și pro
letar. Prin vizionarismul său a- 
cest poem devenise manifest și 
obiect de studiu. Realitățile în
criminate de Eminescu se perpe
tuau. exprimau chiar o realitate 
amplificată a noului timp și jus
tificau pe deplin acea memora
bilă chemare : „Zdrobiți orîn- 
duiala cea crudă și nedreaptă“. 
Social și spiritual eram de mul
tă vreme pregătiți pentru asimi
larea organică a ideilor marxis
te încă un Theodor Diamant, 
admirator al lui Fourier, autorul 
falansterului de la Scăieni, re
prezenta în țâră o primă ade
ziune la ideile socialismului, e 
drept, utopic. Marx îl cita mai 
tîrziu pe Bălcescu, iar un Raco- 
viță sau Vasile Conta se vor im

laolaltă. Filmul 
am folosit ima-

ultimelor
lucrurile, 
întrebăm 
din un-

tecele revoluționare, versurile 
lui Eminescu, Coșbuc, Neculuță, 
Ion Păun-Pincio recitate de ti
neri pe parcursul întregului iti
nerar, au transformat această 
duminică petrecută la Doftana 
într-o zi de mare sărbătoare cu 
profunde semnificații.

„Celula-i o hrubă. Pe pat ro
gojina // Cenușă se cerne prin 
gratii lumina. / / Ți-e dor și ți-e 
sete. Deodată, deodată bătăi în 
perete. / / „Salut“ îți spun frații, 
curaj, bărbăție. // Noi știm că 
te doare, noi știm cum ți-e ție !" 

Regia acestui grandios specta
col de sunet și lumină a fost 
făcută cu concursul maeștrilor 
de sunet de la Radioteleviziune

Fiecare loc din închisoare are 
o istorie, a fost martorul unui 
eveniment; „Hașul“, groaznicul 
sector al „morții umede“, dărî- 
măturile cutremurului din 1940,

tre-pune la sfirșitul secolului 
cui nu doar ca personalități ale 
științei ci și ca militanți sociali. 
Toți aceștia, și mulți alții, erau 
tineri. Așadar, una din ideile fil
mului insistent urmărită ar fi a- 
ceea a permanenței opțiunii ti
neretului la ideile socialismului 
revoluționar. Crearea partidului, 
apoi a U.T.C.-ului au dat o ex
presie și organizare superioară 
acestor aspirații născute din 
realitățile poporului nostru. Iar 
marile bătălii de clasă, greva 
generală, Lupenii, Grivița, „anii 
împotrivirii“. Insurecția consti
tuie pentru tineret tot 
prilejuri de a învăța la marea 
catedră a istoriei, de a se im
plica, nu o dată cu prețul vieții, 
în evenimentele fundamentale, 
de a fi mereu de partea ideilor 
înnoitoare, progresiste. Acestea 
ar fi cîteva dintre semnificațiile 
pe care am dorit să le transmi
tem în primele două serii, „Tra
diții revoluționare“ și „Pe bari
cadele luptei“ ca și în reportajul 
filmat „Evocări din anii de lup
tă“, prin care se adresează tine
rilor de azi militanți ai mișcării 
de tineret din ilegalitate (Ale
xandru Mihăileanu, Tudor Ștefâ- 
ne.scu), precum și mama eroului 
Filimon Sirbu.

— Celelalte serii ?
— Perioadei de după eliberare 

i-am dedicat două serii. Prima, 
„Timp eroic“, evocă anii luptei 
pentru putere, anii primelor re
forme revoluționare, de amplă 
rezonanță socială și anii în care 
pe marile șantiere tineretul se 
descoperă pe sine in calitate de 
constructor, de autor al noului e- 
dificiu economic, social, spiritual 
al țării. Sint anii romantici, anii 
patetici, cînd greutățile, dificul
tățile începutului sint depășite 
poate mai ales prin voință și en
tuziasm. Ultima serie vrea să 
compună un portret al tineretu
lui în cursul ultimului deceniu, 
după Congresul al IX-lea al 
P.C.R., cind asistăm la un efort 
de așezare pe baze riguros știin
țifice a întregii noastre vieți, 
cind țara se descoperă pe sine 
în toată măreția ei. Tocmai de 
aceea această serie poartă nu
mele „Vîrsta demnității“. Aces
tea ar fi, în linii mari și foarte 
succint, cîteva din intențiile ce 
stau la baza filmului realizat 
împreună cu colegul meu Flo- 
rian Avramescu, cu sprijinul 
substanțial și generos al Televi
ziunii, al instituțiilor amintite, 
precum și cu înțelegerea și aju
torul acordate de conducerea 
U.T.C.

atîtea

M. C.

punerea în fiare, bătaia de la 
interogatoriu etc. Această istorie 
a fost rememorată pios de fieca
re din cei prezenți la manifesta
re. După vizitarea celulelor, a a- 
telierului de fierărie, a locului 
secret unde organizația de partid 
din închisoare își desfășura adu
nările și își stabilea planurile de 
luptă — tinerii s-au deplasat în 
poienița din marginea cimitiru
lui eroilor unde au plantat 50 
de brazi argintii meniți să eter
nizeze cu coroana lor, tot timpul 
verde, cei cincizeci de ani pe 
care i-a străbătut organizația 
noastră în lupta și munca des
fășurată sub îndrumarea Parti
dului Comunist Român.

La Doftana duminică a fost o 
zi a rememorării istoriei, o zi în 
care tinerii au învățat o înaltă 
lecție de patriotism.

ION MARCOVICI

Să presupunem că am citit o 
carte al cărei erou e recoman
dat de următoarele date : pără
sește de bună voie postul din 
București și pleacă într-un cen
tru județean, obține un premiu 
republican acordat de breasla 
sa, Uniunea Arhitecților, pen
tru proiectarea unui centru ci
vic, este în același timp cule
gător de folclor, instructor de 
dans (animator al unei formații 
care obține succese în țară și 
peste hotare), cupletist — lau
reat al concursurilor naționale 
ale artiștilor amatori și, în sfîr
șit, tot ca amator, polisportiv...

Mărturisesc, aș fi avut bănuia
lă că un asemenea erou „pozi
tiv“ nu există, dar uite că un 
medalion — reportaj — realizat 
de Timotei Ursu — ne prezintă 
portretul reconfortant și stimu
lator al unui asemenea personaj : 
arhitectul Liviu Oros din Deva. 
Deci, se poate, deci există ase
menea oameni și tot ceea ce nu
meam „scheme“ ale eroului po
zitiv pălește pe lingă aoeastă 
realitate ce nu ține și nu va ține 
niciodată cont de idei precon
cepute.

— De ce ai părăsit Bucu- 
reștiul ?

— Am crezut că datoria mea 
este să mă întorc să construiesc 
pe locurile mele natale...

Arhitectul Liviu Oros răspunde

exact, cîntărindu-și vorbele, 
zgîrcit cu ele, ca omul care știe 
că fără acoperirea „în aur“ a 
faptelor, cuvintele nu înseamnă 
aproape nimic. Televiziunea ne-a 
mai oferit reportaje, interviuri 
și portrete ale unor asemenea 
oameni care au și calitatea de 
a ne stîmi invidia. Arhitectul 
Liviu Oros nu mai este la vîrsta 
la care să apară în emisiunile 
pentru tineret, dar nu este ne
voie de nici o derogare pentru 
ca el, ori alții ca el, să fie ex
pres prezentați celor ce-și încep 
drumul în viață.

Pedagogia modelului pozitiv e 
desigur mai grea, cere mai mult 
efort, mai multă atenție, dar are 
și o substanțială eficiență în 
ordinea moralei și în cea este
tică. „Schemele“ eroilor nega
tivi culeși din fauna barurilor 
de zi și de noapte, din secțiile 
de moravuri ale miliției ori din 
sălile tribunalului, toți acei in
fractori cu cazier ori fără, cei 
care își fac dintr-o așa-zisă de
rută un fel de a fi (aș adăuga : 
cum n-ar mai fi) nu mai trezesc 
nici măcar un interes publicis
tic. Nu de alta dar este de 
preferat — pentru binele nostru 
— să fim invidioși că nu sîntem 
ca unii decît să ne bucurăm că 
nu semănăm cu alții...

„Telecinemateca pentru copii 
și tineret“ cîștigă de la o săptă- 
mină la alta un prestigiu care 
atentează cu succes la reputația 
fluctuantă a celeilalte. Este ade
vărat, i se poate reproșa uneori 
că nu toate filmele sînt numai 
pentru copii și tineret, că un re
portaj despre cum a fost filmat 
în urmă cu peste patru decenii 
„Nanuk“ ori o completare la 
excelentul musical „Jack și fa
solea fermecată“, micro-meda- 
lionul Gene Kelly ar putea de
păși înțelegerea celor mici. Da
că asta rămîne însă de discutat 
ceea ce e certă e calitatea reper
toriului cinematografic care ne 
oferă producții de înaltă ținută 
artistică. Cealaltă „Telecinema- 
tecă“ ne-a făcut surpriza (este 
drept că se va reabilita cu „Ab
sență îndelungată“) de a ne pre
zenta un mare actor Michel Si- 
mon intr-un film tare slab ,.A- 
furi.sit.ul de bunic“ timp in care 
cel mai bun film al săptăminii 
„Primăvara pe strada Zareci- 
naia“ (regizat de Huțiev) a fost 
programat sîmbătă la o oră ne
potrivită.

între cele două telecinemateci 
concurența se anunță aprigă și 
cum noi spectatorii sîntem cei 
care vom cîștigă, așteptăm febril 
„ostilitățile“.

( FILM )

(Urmare din pag. I)

și el a răsunat mai puternic în 
clipele cele mai grele.

LA ÎNTÎLNIRE 
CU O FATA SCUNDA 

CARE POARTA OCHELARI

Noii mei prieteni m-au trimis 
Ia o întîlnire cu o fată scundă. 
Mi-au spus că o să poarte oche- 

/ lari — și alte amănunte de ves
timentație după care să o pot re
cunoaște. Mai tîrziu am aflat că 
e farmacistă. Cred că au vrut la 
început să mă verifice. Am pri
mit niște pachete și mi s-a spus 
să nu umblu în ele, doar să le 
predau într-un loc anume. Dar 
curiozitatea nu mi-a dat astîm- 
păr : primeam pachetele care 
conțineau foi scrise ț pe o parte 
scria modul de administrare al 
unor medicamente, iar pe partea 
cealaltă erau scrise manifeste 
comuniste : discursuri ale unor 
personalități ale mișcării comu
niste și muncitorești, se vorbea 
despre lupta antifascistă, despre 
mișcarea noastră de tineret etc.

Mai tîrziu am primit și alte 
materiale. Odată am primit ma
teriale mari, pe hîrtie gumată, 
pe care se așeza o ștanță : cînd 
ridicai stanța, ieșea un schelet 
de cap care, cu amîndouă mîi- 
nile, trăgea o pîine spre gură ; 
mai jos, o mînă cu zvastica îi 
trăgea pîinea de la gură : sub 
acest desen scria : „Nici un ban 
trădătorului Antonescu pentru 
continuarea războiului“.

Cea mai grea misiune pe a- 
tunci, pentru mine, era lipirea 
de manifeste comuniste în car
tiere. O făceam noaptea. Știam 
dinainte ce va urma : concen
trări mari de jandarmi l perche
ziții, teroare în cartier. Am li
pit manifeste prin_ Văcărești, Vi- 
tan și prin alte părți.

CU ASCENSORUL
SPRE FUNDUL PAMÎNTULUI

într-o zi mergeam pe Lip
scani. Forfotă, strigătele vânză
torilor de mărunțișuri, ale vânză
torilor ambulanți. Mă apucă ci
neva pe la spate.

— Poliția !
— Domnule, am acte în regu- 

lăCuvinte grele, ghlonturi ascu
țite. Erau doi inși cu pardesie, 
cu mîinile în buzunare. De fapt, 
nu aveau buzunare ca toate bu
zunarele. Pe dedesubt aveau 
pistoale. Fusesem trădați (I-am 
cunoscut pe cei care ne-au tră
dat : au venit la proces și au de
pus mărturie împotriva noastra) 
M-au dus la poliția de siguran

ță a Prefecturii Capitalei.
M-au așezat pe un scaun, în 

fața unui birou mare și au în
ceput să discute cu mine așa 
de frumos de parcă am fi fost 
neamuri. Mi-au dat cafea, ți
gări.

— Nu, domnule, nu beau ca
fea, eu sînt de Ia țară.

îmi puneau tot felul de între
bări, unele mai meșteșugite de- 
cît altele. Eu l-am luat pe nu 
știu în brațe. Răbdarea lor, ve
deam bine, începea să se ter
mine.

— Da’ de niște manifeste nu 
știi ?

Le găsiseră, știau tot, îmi fă
cuseră percheziție și acasă. A- 
veau la ei toată zestrea mea : 
un primus, un stilou și alte mă
runțișuri.

— Nu știu, domnule.
Și-au pierdut de tot răbda

rea.
— Luați-1.
Doi inși m-au dus în fata u- 

nui ascensor. Am început să co

dare zi același program :
— Spune I
— Nu știu...
Și din nou : bătăi.

SUNETELE ACELEA, 
DE LANȚURI...

Reprezentantul Germaniei hi- 
tleriste la noi, baronul despre 
care a scris Arghezi, a ordonat, 
pentru înăbușirea mișcării de 
rezistență să se creeze procese 
mari, pentru intimidarea luptei 
antifasciste Erau judecați și alți 
inși (am întîlnit și adventiști) 
care nu aveau nici o legătură cu 
noi. Tovarășii de afară ne-au 
angajat cei mai renumiți avo- 
cați din acea vreme.

Cît am stat în închisoare ne 
chema mereu la iristrucție. ne 
băteau pentru a ne intimida. 
Dar aici am întîlnit alți comu
niști. M-au învățat cum să mă 
feresc de „cuvinte“ și cum să 
mă port: demn, ca un deținut 
politic.

sub bărbie ; am început să trag 
aer și pe gură și tot nu-mi a- 
jungea. mă înnăbușeam.

— Măi băieți, a început să 
vorbească frumos gardianul Su
ciți cu noi, -nu vă împușcăm a- 
cum, dar să știți că veți fi îm- 
pușcați la ora trei.

Am mers din nou în celulă. 
Cei care erau cu noi nu știau ce 
să ne mai facă. Afară era ger. 
Printre gratii se vedea cerul se
nin, ca de sticlă Și era o liniște, 
o liniște !... în acea liniște aș
teptam să auzim pașii plutonului 
de execuție Nu dormea nimeni. 
Dar a trecut ora trei și nu se 
auzea nici un zgomot.

— Poate la trei după-amiază...
Nu știu dacă am dormit sau 

nu. La șapte dimineața s-a des
chis ușa și am fost scoși afară.

CAMERA 24

Ne-au urcat într-un camion 
blindat.

Jilava. Aici am făcut cunoș-
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borîm. M-a cuprins deodată 
frica, aveam un sentiment de 
mare singurătate, de necunos
cut, oredeam că merg spre fun
dul pămîntului. S-a oprit as
censorul, dar pînă jos mai era. 
Am început să coborîm pe o 
scară de metal în serpentină, 
foarte îngustă și foarte zgomo
toasă. Fiecare treaptă pe care o 
atingeai scotea un sunet sinis
tru. Coboram, coboram... Se au
zeau urlete. Totul era atît. de 
înfricoșător. La capătul scărilor 
era o sală mare, cu ciment pe 
jos, rotundă, în mijloc cu o gură 
de canalizare, iar pe pereții la
terali uși grele, de metal: ce
lulele. Țipete, înjurături, lovi
turi înfundate. Și aici erau tot 
oameni, dar oameni care nu mai 
aveau aproape nimic omenesc : 
unii înnebuniți de groază, de su
ferință, alții coborîți pînă la 
sălbăticia fiarelor. Mi-era frică. 
M-au apucat de mîini și de pi
cioare, m-au întins pe o bancă 
îngustă : unul s-a urcat pe spa
te, altul pe picioare, după ce-mi 
ridicaseră poalele hainei peste 
cap. A început tortura, forma 
cea mai ușoară : bătăi la tălpi, 
pe încălțate. Cînd m-am trezit 
din leșin, eram ud, turnaseră o 
găleată cu apă peste mine. Am 
stat aici 18—20 de zile. în fie-

A venit ziua procesului. în zi
lele procesului eram duși în lan
țuri, pe jos, de la închisoare la 
Curtea Marțială. Eram legați cu 
lanțuri de picioare, doi cîte doi. 
Clapele, „manșetele" cu care era 
prins lanțul de picior nu se în
chideau. ci erau nituite.

Acuzația care mi s-a adus : 
tipărirea și răspîndirea de mani
feste comuniste, cotizarea la o 
organizație subversivă.

Noi, pe atunci, nu puteam lua 
o atitudine fățișă, trebuia să e- 
vităm condamnările la moarte ; 
aceasta era linia partidului. A- 
tiț avocații noștri cît și noi, în 
cuvîntul de apărare, acuzam au
toritățile, guvernul că și-au per
mis schingiuirea unor oameni 
nevinovați. că au smuls mărturii 
prin forță, prin teroare fizică și 
morală.

Și totuși, după zece zile de 
proces, am fost condamnat la 
moarte. Aveam 17 ani.

Tovarășii care erau cu noi 
ne-au ajutat să ne ținem firea, 
să ne purtăm ca niște condam
nați politici.

Din nou la închisoare. Mi-am 
adus aminte de acea plimbare 
cu barca..

în capătul coridorului era san
tinela. Mi se părea că țeava puș
tii se lungește și-mi ajunge pînă

tință cu alți tineri. Nu știu, mi 
s-o fi părut mie, dar toți ute- 
ciștii erau băieți frumoși. Exe
cuțiile se făceau între 9—11. 
Ceva înfiorător cuprindea toată 
Jilava. Se auzeau pași grei prin 
tuneluri, pocnete de zăvoare — 
sunete care te înfiorau. Venea 
preotul pentru spovedanie. Suna 
așa de trist goarna... Apoi pașii 
plutonului de execuție... Și a- 
poi... salvele ca niște șuerături 
vijelioase, stridente, într-o li
niște de mormînt... Totul avea 
un aspect unic.

Timp de cinci luni am aștep
tat plutonul de execuție în fie
care zi. Dar aveam numai 17 ani. 
Nu m-au împușcat; mi-au co
mutat pedeapsa la închisoare pe 
viață. Părinții nu știau nimic 
de mine. Abia după comutarea 
pedepsei au fost anunțați de 
tovarășii de afară.

A venit tata Ia mine cu niște 
pîini mari.

Apoi am fost transferat la pe
nitenciarul din Lugoj unde erau 
încarcerați comuniștii.

UNIVERSITATEA 
DIN PENITENCIAR

Primeam informații despre tot 
ce se întîmplă în lume. Și a-

cum sînt uimit de faptul că. în 
acele condiții, partidul nostru 
era așa de bine organizat îneît 
putea să se ocupe absolut de 
toate problemele care priveau 
activitatea sa.

în închisoare, alături de mun
citori, cei mai mulți, erau și in
gineri, medici, profesori.

Am folosit dreptul oîștigat de 
comuniștii de la Doftana : drep
tul de a munci Ne-au fost tri
mise unelte în acest sens. Mun
cind, eram aproape liberi; pu
team comunica între noi. ne pu
team chiar afirma. Eu eram po
reclit „regele strungului“. Am 
început să primim și cărți. Unii 
învățau matematici, alții limbi 
străine... Mie mi-a plăcut lite
ratura. Și acum, cînd sînt pro
fesor de română și Istorie, mă 
gîndeso la lecturile acelea...

O ZI CU UN CER 
FĂRĂ GRATII

23 August 1944. Știam tot, a- 
flasem tot. Venise în sfîrșit, și 
ziua pe care unii dintre noi nici 
nu sperau să o mai apuce. Nem
ții se retrăgeau pe la Turnu Se- 
verin și Orșova. Am cerut să ni 
se dea drumul. Grupul etnic ger
man din Lugoj voia să ne exe
cute. Nu, nu se mai putea, e- 
ram liberi !

Am părăsit Lugojul noaptea, 
am trecut munții pe la Hercula- 
ne.

Din nou la București. Insurec
ția era în toi. Ne-a primit Apă
rarea patriotică. Și iată-mă cu 
arma în mînă. Prima misiune ; 
să păzeso la gura unui beci, un 
grup de ofițeri germani ; era 
cald, nemții din beci își scose
seră cămășile, moleșiți. Unul 
din ei avea mustăți foarte mari. 
Mi-era frică de ei : le-am spus, 
prin semne, să țină ochii în
chiși ; cum deschideau unul o- 
chii spre mine, îndreptam arma 
asupra lui...

Apoi am luat legătura cu 
U.T.C.. Secretar general era to
varășul Nicolae Ceaușescu. Am 
primit sarcina să organizez ti
neretul de la atelierele Grivița. 
Apoi pii s-a cerut să plec în 
țară. Am plecat,. împreună cu 
alți tovarăși, la Tîrgoviște, Pi
tești, Curtea de Argeș. Cîmpu
lung Muscel.

La Cîmpulung Muscel m-a în
tîlnit scriitorul A. Gh Vaida. 
Mi-a comunicat că la București 
s-a hotărît ca eu să rămîn la 
Cîmpulung Muscel. Nu era ade
vărat, dar eu am luat-o de bună 
și am rămas prin părțile aces
tea pînă în ziua de azi.

Realizat după un scenariu 
(povestit în urmă cu doi ani în 
revista Ramuri) care deși nu 
mai are o acțiune violent situa
tă în formula dramatică postu
lată de literatura clasică, cum 
era „Zodia fecioarei“, filmul 
„Pădurea pierdută“ e totuși o 
subliniată trimitere spre o zonă 
arhaică a tragicului. Cum moti
vul acesta al tragicului nu poa
te fi discutat în sine, să vedem 
în ce măsură a putut el oferi, 
de la scenariu la film, un su
biect și o realizare artistică.

Excluzînd întoarcerea in timp 
a unor personaje, subiectul fil
mului ește liniar, înglobînd în 
trama sa o dragoste eșuată. 
Doi frați iubesc pe aceeași fe
meie ; unul flăcău tomhatic, 
care-și dorește o soție, celălalt, 
fire voluntară, dezertor, refugiat 
in lumea de taină, aspră dar 
plină de poezie a bălților. Con
fruntarea lor pe fundalul eveni
mentelor din vara anului 1944. 
„vara imposibilei iubiri“ cum 
își intitulase cineva o piesă de 
teatru, duce la un deznodă- 
mînt sîngeros : moartea unuia 
din frați și a principalului per
sonaj feminin.

Știindu-se că nu orice moar
te este o tragedie. în film ne- 
existînd o înfruntare între for
țe ireconciliabile, asistăm la o 
dramă cu multe, foarte multe 
situații care deși nu scapă lo
gicii au o argumentație li- 
vrescă. Verbiajul este din păca
te o „rezolvare“, necinemato
grafică. Reînscenarea în fapte 
a vorbelor ce se adună în fra
ze lungi este adesea sărăcită 
și de un sens imediat și de 
unul mai general.

O povestire dramatică în care 
se pot întrezări și premise pen
tru un exotisn) de bun gust, ale 
unui peisaj și ale unei lumi 
aparte, a fost astfel împinsă 
într-un „pat al lui Procust“ — 
formula tragică a mitului. A u- 
nui tragic ce nu este altceva. în 
acest film, decît un accident.

Se estompează astfel și carac
terul personajelor, nereliefat 
de acțiune și de un comentariu 
pur demonstrativ.

Acțiunea dramatică propriu- 
zisă. începe cu moartea unui 
copil care a atins din greșeală, 
una din minele puse de trupe
le hitleriste pe un canal din 
deltă și se termină cu un uriaș 
incendiu în care-și află sfîrși- 
tul fratele aventuros, ascuns de 
autorități și de oameni. între 
aceste morți încă două, una din 
răzbunare, — a unui contra
bandist care a trădat — si a

miresei disputate de cei doi 
frați, moarte ce a soluționat 
conflictul pasional. Această ac
țiune este ridicată însă aprioric 
la un rang de legendă, ceea ce 
face ca emoțional ea să fie anu
lată, iar pădurea arsă, pierdută, 
să nu fie semnificată de nici 
un simbol. între vinovăție, 
dreptate, adevăr și minciună, 
frontiera nu este mișcătoare ci, 
mai ales, inexistentă. Pavel. 
fratele mai mare care și-a pier
dut dragostea, rămîne în acest

la amintind erupția sentimen
tală a lui Zorba Grecul. îmi 
pare memorabilă, chiar dacă 
imaginea de final al neîntim- 
platei petreceri este de reținut, 
cît fuga lui Simion printre tor
țele copacilor aprinși, cu gîfîitul 
acela sacadat. îngrozit, culmi- 
nînd cu un ris demențial.

Andrei Blaier a renunțat, nu 
fără urmări, la detaliul realist 
al cadrului filmic crezind 
orbește în valoarea unor replici 
ce ne-au comunicat prea pu-

context, lipsit de claritate, un 
personaj ce revendică spectato
rului doar oompasiune. Trans
formarea sa, peste două dece
nii, într-un inginer care condu
ce șantierul și redă agriculturii 
pămîntul pădurii arse, este for
țată și situația nu aduce ni
mic nou nu numai pentru în
țelegerea unei drame demult 
consumate, dar nici nu contri
buie cu ceva în planul imediat 
explicitar al acțiunii. Nevoia 
aceasta de a situa în timp și 
profesional personajele numai 
pentru a Ie da un aer contem
poran este, în structura filmu
lui. gratuită. Pavel devine ast
fel inginer. Sabina, cîrciumă- 
reasa văduvă, bucătăreasă pe 
un bac, iar fostul băiat de 
prăvălie — ce avea în povesti
re un rol cu o trimitere mitolo
gică. vestitorul Hermes, este 
acum medic. Totul fără funcțio
nalitate artistică.

în „Pădurea pierdută“ nu atît 
secvența nunții cu dansul ace-

țin, sacrificînd o dată cu opera
torul Nicu Stan multe imagini 
dintr-un peisaj fabulos, făcînd 
loc unei cinematografieri a cu
vintelor. Dar aceasta nu e nici o 
scuză pentru ceea ce este fil
mul „Pădurea pierdută“.

Ilarion Ciobanu (Pavel) este 
interesant atunci cind nu are 
replică și asta numai pentru că 
vorbele mai mult îl stingheresc. 
Distribuția filmului este în ge
neral corectă, fără reliefuri, 
fără goluri. Iar dintre cei doi 
debutanti : studenta Adriana 
Ionescu și balerinul Cornel Pa
triciii. doar ultimul are o notă 
personală (chiar dacă pe 
alocuri împrumută o nevroză 
existențialistă), tînăra inter
pretă mulțumindu-se să rămînă 
în datele statuare ale unei fi
zionomii ciudate.

„Pădurea pierdută“ este un 
film ce nu trece de stadiul de
clarativ al bunelor intenții.

TUDOR STANESCU

• DUPĂ SUITA manifestări
lor dedicate creațiilor unui com
pozitor sau unei epoci. Ra- 
dioteleviziunea ne-a oferit, joi 
seara, sub conducerea lui losij 
Conta un Festival Beethoven.

Inițiativa transformării Festi
valului într-un concert inedit 
care-și propunea să prezinte 
momente necunoscute din crea
ția beethoveniană a fost în prin
cipiu cu totul lăudablă, mai ales 
că venea din partea unui șef de 
orchestră care s-a făcut cunoscut 
printr-o vie, multilaterală și pro
fundă activitate în domeniul 
popularizării operei compozitoru
lui. Dar din păcate, — folosind 
chiar expresia lui Beethoven — 
„nu poți sta în fiecare zi la masă 
cu Jupiter“ și cantatele care 
ne-au fost propuse spre audiere 
—i una dintre ele chiar în primă 
audiție — „Marea liniștită și Că
lătorie fericită“ și „Inaugurarea 
casei“ — nu se detașează prin
tre operele reprezentative, care 
pot lumina geniul compozitoru
lui... Și oricînd, în ceea ce pri
vește pe Titanul Simfoniei, pre
ferăm în locul unor descoperiri 
nesemnificative reîntîlnirea cu 
marile capodopere...

Nici transcripția Marii Fugi, 
de altfel momentul cel mai rîvnit 
al simfonicului — nu s-a dove
dit la înălțimea așteptărilor... Nu 
știu cum a sunat versiunea ini
țială a lui Hans von Billow, mi 
s-a părut temerară și înregistra
rea lui Barbirolli după exemplul 
lui Furtwängler, dar în „capo
dopera capodoperelor" cum a 
fost numit Cvartetul beethove
nian op. 133 —, am văzut în
totdeauna prea multă rigoare, 
virtuozitate, puritate, „lavă mu
zicală incandescentă", mi-am 
imaginat-o întotdeauna prea cvar- 
tetistic pentru a o putea ascul
ta într-o formă hipersonorizată, 
(nu erau prea mult; 10 contrabași 
în raport cu celelalte instrumen
te ?) în interpretarea unei for
mații de coarde care nu repre
zintă cred, de altfel punctul 
forte al reputatului ansamblu 
bucureștean.

• LA FILARMONICĂ am as
cultat, sub conducerea dirijo
rului Mihai Brediceanu în primă 
audiție una dintre cele mai emo
ționante lucrări ale tînărului 
compozitor Corneliu Dan Geor
gescu : „Jocuri festive", în care 
sînt utilizate fragmente de melodii 
de joc din Bihor și Maramureș.

Concepută pentru 6 grupe or
chestrale, piesa se detașează, de 
la prima audiție, prin meșteșug 
componistic, rigurozitate con-

ceptuală, farmec coloristic, prin
tr-o demonstrație de înaltă clasă 
a modului cum pot fi introspec- 
tate și folosite, adine creator, 
zonele artei folclorice.

• DINTR-UN CONCERT 
special organizat cu prilejul Zi
lei de 8 Martie și dedicat în ex
clusivitate unor lucrări concepu
te de compozitoare, „decupez“ 
de astădată o Sonată pentru vi
oară și pian scrisă de un nume 
puțin vehiculat: Florica Dimitriu. 
Interpretarea nu s-a detașat 
printr-o adîncă pătrundere a idei
lor piesei, dar Sonata ne-a în
cântat prin soliditatea tehnicii 
componistice, prin savoarea unor 
combinații armonice, prin ample
le desfășurări melodice, dorina să 
reflecte, după declarația compo
zitoarei, dragostea pentru plaiu
rile Munților Moldovei, în care, 
și-a petrecut anii copilăriei.

• DEPĂȘIND CADRUL săp
tămânalelor noastre însemnări, 
semnalăm de astădată, în locul 
unei avancronici. Concertul deo
sebit pe care Filarmonica bucu- 
reșteană îl anunță pentru dumi
nică în cinstea aniversării Semi
centenarului U.T.C., concert 
care va cuprinde cîteva semni
ficative piese corale aparținînd 
compozitorilor noștri, alături de 
Simfonia c 7-c de Beethoven.

IOSIF SA VA
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Trei colegi va prezintă

Liceul minier 
din Deva

Recent, într-o vizită la Deva, 
am rugat pe cîțiva elevi ai Li
ceului industrial minier să ne 
prezinte drumul ales pentru cei 
care se mai află în pragul ale
gerii profesiei. Iată ce ne spune 
Victor Cazacu, elev în anul trei, 
secția electromecanică minieră.: 
„Școala noastră este foarte tî- 
nără. ea intrînd în al treilea 
an de existență explicîndu-se 
astfel faptul că noi, cei din 
anul trei sîntem „decani de 
virstă“, prima promoție care 
vom absolvi peste doi ani. Sco
pul școlarizării îl reprezintă 
pregătirea unor cadre de spe
cialitate pentru industria mi
nieră. Dar, ca și în cazul ori
cărui alt liceu de specialitate, 
predarea disciplinelor de cultură 
generală ne dă posibilitatea ca 
după absolvire să urmăm orice 
facultate, cu avantajul de a 
susține la concursul de admite
re o disciplină de profil în cazul 
alegerii unui institut de învă- 
țămînt superior cu aceeași spe
cialitate. In afară de discipli
nele teoretice similare cu cele 
de la liceul de cultură generală, 
aici se predau discipline care 
contribuie la formarea viitoru- 
l"i specialist ca : mașini și tran
sport minier, exploatări minie
re, electrotehnică indispensabile 
viitorului tehnician electro-me- 
canic Alături de disciplinele 
teoretice, o zi pe săptămînă 
este dedicată activităților în a- 
telierele școlii. Aici, noi ne fa
miliarizăm cu unelte, mașini, a- 
gregate cu care vom lua con
tact în producție. începerea 
construcției unei galerii-școală 
în care vor fi reproduse întoc
mai condițiile de ' lucru reale . 
dintr-o mină, va conferi pre
gătirii practice noi calități".

Horia Adam, din anul trei A, 
adaugă : „Alegerea acestei pro
fesiuni — electromecanica mi
nieră — te face să simți ne
mijlocit pulsul întregii indus
trii. Un aspect esențial al me
seriei este faptul că ea mate
rializează uriașa diferență care 
există între mineritul vechi, tra
dițional și mineritul contempo
ran. Mecanizarea și electrifica
rea unor procese de producție, 
tehnologice în industria minieră 
relevă în același timp necesi
tatea acumulării unei pregătiri 
specifice serioase. Bancurile de 
lucru din atelierele școlii, re
marcate în întreg județul pen
tru calitățile dotării lor, con
tribuie efectiv la înscrierea 
noastră în universul profesiunii 
pe care am ales-o".

Necesarul suplimentar de muncitori calificați în județul 
Hunedoara
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X — electrician exploatări
rețele electrice 35 35 35 35

3 •w electrician întreținere șl 
reparați! «7 57 20 3 503 — electrician de mină 51 — — 28 60 _

4 artificier — — 156 — 127
5 — lăcătuș de mină 71 — 60 40
6 — miner gr. 1 60 — 730 210 — 465
7 ». miner gr. 2 — •— 640 170 3108 *• mașinist mașini extrac

ție 60 60 120 809 cocsar — 30 25 30 28 90
10 —• furnalist 59 — 26 60
11 — turnător formator 30 50 4 77 _ 4
12 — frezor-rabotor-mortezor 37 80 — 5 115
19 — lăcătuș pt. construcții 

metalice 24 75 20 14 23
U — lăcătuș montator agre

gate energetice 90 92 108 140 152
15 — lăcătuș mecanic pt. ca

zane și turbine 45 2« 20 20 30
16 — zidari-șamotori 50 — 35 5 60 49
17 — sudori 63 80 117 35 62 95
18 — strungari 36 160 37 35 170 46
l» — mecanici auto 11 25 67 6 51 41
30 — macaragii — — 120 — — 140
31 — zidari tencultorl 90 90 278 90 90 210
J2 — mozaicari — — 110 30 — 30
23 — dulgheri 30 63 150 30 38 63
J4 — instalatori încălziri cen

trale 35 60 31 30 60
35 — betonist — 30 80 — 25 52
26 — zugravi — 15 85 — 11 100
37 — tîmplar mobilă șl arti

cole tehnice 38 38 82 30
— tîmplar în construcții — 65 20 —- 20 60

29 — țesător covoare — — 75 —- — 70
30 — operator prelucrări ma

se plastice 32 12 20 12 28 30
31 — mecanic agricol 45 23 85 —• 18
32 — manevram vagoane — — 105 — 110
33 — ospătar 31 30 30 32 30 30
34 — recepționer unități co

merciale 12 45 65 12 45 64
35 — lăcătuș mecanic pt. în

treținere și reparații 82 57 25 114 40 30

Centrul 
de greutate 
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mai toate direcțiile, preoonizate 
Ia un nivel calitativ apreciabil. 
Totuși, dacă este vorba de o a- 
nume departajare, atunci ea de
vine posibilă în măsura în care 
acțiunile se raportează priorită
ților existente în activitatea per
manentă a organizațiilor U.T.C. 
din județ. Și, bineînțeles, în 
funcție de ponderea numerică a 
diferitelor categorii de tineri. De 
pildă, la noi cel mai reprezenta
tiv detașament de uteciști îl for
mează cei 10 000 de tineri mineri. 
In ceea ce-i privește, întreba
rea este cum nu se poate mai o- 
portună deoarece acum se fina
lizează concursul „Trofeul mi
nerului“ la care au participat 
tineri din întreaga țară și a că
rui fază ultimă va avea loc la 
Baia Mare. După părerea mea, 
rezultatele în producție, disci
plina exemplară a minerilor ma
ramureșeni la locurile lor de 
muncă îmi permit să sper că a- 
cestea sînt argumente care îi vor 
situa pe o poziție fruntașă în 
întrecerea cu tinerii din alte cen
tre miniere din țară. La fel se 
poate vorbi și despre cei 5 000 
de tineri de la C.E.I.L. Sighetul 
Marmației : și oei din sectorul 
forestier au fost în primele rîn- 
duri ale celor care au desfășu
rat o eficientă activitate la cele 
aproape 250 de acțiuni de muncă

Stănilă Pantiloiu, din anul 
trei D, secția exploatări minie
re, unul din uteciștii care con
tribuie la orientarea profesio
nală a colegilor dintr-a opta, 
din școlile de cultură generală 
din județ, prin prezentarea spe
cialităților din industria minieră 
în diverse întîlniri, ne mărturi
sește : „încă din școala gene
rală doream ca meseria pe care 
o voi îmbrățișa să-mi solicite 
întregul bagaj de cunoștințe, să 
fie o meserie frumoasă și care 
să-mi solicite și curajul, fiind
că. cred eu, orice profesiune 
tehnică reclamă și această ca
litate, Condițiile de studiu în 
liceul nostru sint foarte bune 
și în sprijinul afirmației aduc 
doar cîteva argumente : bene
ficiem de un local nou, lumi
nos, cu săli moderne de clasă, 
care în curînd se vor transfor
ma in cabinete de specialitate, 
de laboratoare și ateliere bine 
dotate, pentru instruirea noastră 
practică. Elevii din alte locali
tăți beneficiază de un internat 
nou asemănător, prin spațiul 
de cazn-e și confort, cu cămi
nele studențești, de o cantină 
cu autoservire și de o sală de 
sport în afara galeriei-școală 
liceul are Ia dispoziție un teren 
necesar desfășurării activității 
topografice, iar laboratorul de 
exploatări miniere a fost dotat 
cu un minitriaj de cale ferată, 
unde o locomotivă Diesel, va- 
gonete de diferite capacități 
pentru transport de material si 
de persoane, sint în stare de 
funcțiune pentru a exemplifica 
exact condițiile existente în vii
toarele noastre locuri de mun
că Orele de specialitate sint 
completate cu vizite Ia exploa
tări miniere din județ, iar prac
tica de vară se desfășoară e- 
fectlv în producție unde sîntem 
îndrumați de maiștri, ingineri 
și tehnicieni cu multă expe
riență"

Prezentarea celor două secții 
ale Liceului industrial minier- 
Deva (str. Minerului, nr. 24) de 
către cei care descifrează aici 
tainele meseriei care au îndră
git-o se constituie într-un argu
ment în plus pentru colegii lor 
aflati în pragul absolvirii clasei 
a opta șl care doresc să îmbră
țișeze o profesiune din larga 
paletă oferită de nomenclatorul 
industriei miniere, păstrîndu-si 
în același timp posibilitatea de 
a urma studii în învățămîntul 
superior în specialitatea dorită.

CALIN stanculescu

voluntar patriotică desfășurate 
în județ. Ca și pînă acum, oon- 
tăm pe acești tineri, desigur a- 
lături și de alți uteciști în reali
zarea optimă a angajamentelor 
asumate de a colecta 4 700 tone 
deșeuri metalice, 10 000 kg plan
te medicinale, de a împăduri o 
suprafață de 100 hectare iar pe 
alta, de 200 hectare să desfășu
răm lucrări de irigații. Partici
parea lor la îmbunătățirile fun
ciare întreprinse pe cele 15 șan
tiere ale tineretului, deschise în 
perioada la care mă refer, con
stituie un punct de plecare pe 
care ne putem bizui fără nici un 
fel de reținere.

— Ce consecințe are pe plan 
educativ ultima dv. afirmație 
în condițiile în care categoria 
respectivă de tineri este doar o 
parte a efectivului de uteciști ai 
organizației județene ? Din acest 
punct de vedere, ce a însemnai 
etapa care face obiectul acestui 
dialog ?

— Pentru celelalte categorii de 
tineri de pe ogoare, din școli și 
instituții, din alte unități econo
mice, modul în care uteciștii din 
sectoarele miniere și forestiere 
se achită de sarcinile ce le sînt 
încredințate, comportarea lor 
generală constituie un exemplu 
demn de urmat. Și ca să vă 
răspund și la partea a doua a 
întrebării pe care mi-ați adre
sat-o vă pot spune că perioada 
de pregătire a aniversării semi
centenarului U.T.C. a însemnat 
o etapă de muncă semnificativă 
în acest sens. Mărturiile ce se 
pot aduce în sprijinul acestui a- 
devăr sînt foarte numeroase, în-

REȚEAUA ȘCOLILOR PROFESIO
NALE DIN JUDEȚUL HUNE
DOARA

Școala profesională Deva, str. 
Minerului, nr. 24. Tel. 12813 (Pe 
lingă I.E.C.-Deva a Ministerului 
Energiei Electrice) : electrician 
pentru centrale, stații și rețele 
electrice ; lăcătuș mecanic pentru 
cazane și turbine cu abur. __

Școala profesională-Hunedoara, 
str. 23 August, nr. 17. Tel. 1687 și 
2054 (Pe lingă Combinatul siderur
gic Hunedoara al Ministerului In
dustriei Metalurgice) : lamlnator 
profile și tablă ; oțelar ; furnalist ; 
lăcătuș mecanic In industria side
rurgică ; strungar ; frezor-rabotor- 
mortezor ; electromecanic de apa
rate de măsură și automatizare ; 
zldar-șamotor.

Școala profesională-Hunedoara, 
str. Nicolae Bălcescu nr. 1. Tel. 
19,43. (Pe lingă Consiliul popular 
județean).

Școala profesională-Barza, comu
na Criscior. Tel. 592. (Pe lingă în
treprinderea minieră-Barza aparți- 
nind Centralei minereurilor ne- 
feroase-Deva) : mecanizator mi
ner ; lăcătuș construcții metalice ;

A apărut broșura: 
„Admiterea în învăță- 
mîntul superior" o lucra
re de interes pentru zeci 
și zeci de mii de tineri 
ale căror planuri de vii
tor sînt legate de reușita 
la concursurile de admi
tere în facultăți. Ne-am 
propus, prin rîndurile de 
față, să-i ajutăm la o 
lectură activă, mijlocită 
de comentariul conf. u- 
niv. dr. docent IOAN 
DUMITRU, director ge
neral adjunct în Minis
terul Educației și învă- 
țămîntului.

— Ce cuprinde nou e- 
diția din acest an a bro
șurii, înțelegînd prin a- 
ceasta, de fapt, actul tn 
sine a! admiterii ?

— Chiar dacă nu sînt noutăți 
spectaculoase, în sensul că 
n-au intervenit modificări esen
țiale în structura concursului 
ori în programele disciplinelor 
de concurs, totuși se poate vorbi 
de particularități proprii ediției 
din acest an a admiterii în în
vățămîntul superior.

— Vă propun să înce
pem de la rețeaua șco
lară. Candidatii vor putea 
opta și pentru facultăți 
ori secții noi ?

— Da. Anul universitar 
1972—1973 va debuta cu un in
stitut șl trei noi facultăți, avînd 
o rezonanță modernă și care 
exprimă tendința de diversifi
care. de continuă adaptare a 
învățămîntului românesc la ne
voile contemporane ale socie
tății. La Constanța. printr-o 
hotărîre datînd abia de o lună 
de zile, se creează Institutul de 
marină. Aici vor' fi pregătiri 
ofițeri de navigație și ofițeri de 
electromecanică navală. Durata 
studiilor va fi de 4 ani, iar ab
solvenții vor primi o dinlomă 
care va atesta calitatea lor de 
ofițeri ai marinei comerciale. 
Facultatea de construcții aero- 
spallale se înființează în Rticu- 
reștl. în cadrul Institutului po
litehnic Ea va avea durata de 
studii de 5 ani și va pregăti 
ingineri în specialitățile aero
nave. sisteme de propulsie și 
instalații de bord. Fosta secție 
de economie a comerțului exte
rior. aparținînd Facultății de 

cepînd cu rezultatele consem
nate în procesul de producție, la 
capitolul disciplină și încheind 
cu participarea la manifestările 
ideologice, patriotice, cultural- 
artistice, sportive, organizate 
pentru a onora data de 19 mar
tie.

Tinărul muncitor
(Urmare din pag. I) 

favoarea acestei opțiuni țin nu 
numai de numărul foarte mare 
al acțiunilor întreprinse ci și de 
rezultatele practice obținute. Ia
tă, așadar, cîteva dintre ele.

Participarea uteciștilor la acti
vitatea productivă din unitățile 
industriale s-a desfășurat în 
contextul preluării inițiativelor 
lansate de organizația U.T.C. de 
la Uzina „Unio“ din municipiul 
Satu Mare, și anume : „Fiecare 
tînăr — factor activ și responsa
bil la locul său de muncă“, 
„Nici un rebut, nici o piesă re
fuzată de controlul tehnic de 
calitate“, „Nici un minut pier
dut in producție, nici o întîr- 
ziere de la programul de lucru“.

Pînă în acest moment din pla
nul anual de muncă patriotică 
am realizat un procent de 30 la 
sută. Din valoarea lui financiară 
jumătate revine colectării fie
rului vechi, cota acțiunilor nefi
nanțate ridieîndu-se la aproape 
patru milioane lei.

Perioada respectivă a cunoscut 
o și mai largă răspîndire a șan
tierelor tineretului. Ele au fost 
deschise pentru ridicarea inter-

ADRESE UTILE 
PENTRU TINERII

HUNEDORENI
lăcătuș mecanic în Industria con
strucțiilor de mașini ; strungar ; 
electrician întreținere și reparații ; 
lăcătuș de mină ; electrician de 
mină ; preparator de minereuri : 
frczor-rabotor-mortezor.

Școala profesională-Călan, str. 
Crișana nr. 1. Tel. 443. (Pe lingă 
Uzinele „Victoria" Călan ale Mi
nisterului Industriei Metalurgice) : 
modeller pentru turnătorie ; elec
trician de întreținere și reparații ; 
turnător-formator ; strungar ; lă
cătuș mecanic pentru industria si
derurgică.

Școala profesională-Lupenl, str. 
Viitorului nr. 27. Tel. 210. (Pe lîn-

Foto: AGERPRES

comerț din cadrul Academiei de 
Studii Economice, a fost tran
sformată — prin H.C.M. Nr. 
381, din octombrie 1971 — în

de comerț devine Facultatea d£ 
comerț interior. DuTata studiilor 
in aceste facultăți este de 4 
ani. De asemenea. în cadrul U- 
niversității din Brașov, care a 
debutat în acest an universitar, 
va funcționa Facultatea de ma- 
tematică-tnfornțatica. avînd du
rata de studii de 4" ani.

Chiar dacă nu ține ștrict de 
rețea, tot aici aș atrage atenția 
candidaților asupra prelungirii 
duratei de studii în Invătămîn- 
tul de subinginerl. de la doi ani 
si jumătate rit este în prezent. 
Ia trei ani pentru învățămîntul 
de zi. și de la trei ani și ju
mătate la patru ani pentru în
vățămîntul seral. Este, evident, 
o măsură menită să asigure 
pregătirea corespunzătoare a a- 
cestor specialiști

— Ce contribuții își va 
aduce concursul de admi
tere din vara acestui an 
la o mai bună selecție a 
viitorilor studenti 1

— Traducînd In viață planul 
de măsuri privind îmbunătățirea 
structurii și conținutului învătă- 
mîntului superior, plan aprobat 
de conducerea superioară de 
partid, ministerul nostru a pre
văzut ca. încă din acest an. să 
se treacă la perfecționarea sis- 
tcrnu1m .de admitere ~Tn facui- 
tatl- Mă voi referi, deci, doar 
ia aspectele care diferă față de 
anii precedenți. O primă mă
sură în acest sens o reprezintă 
cursurile de pregătire a viito- 
rilo- candidați, organizate de 
multe institute din Capitală și 
din alte centre universitare. 
Desigur, cursurile în sine nu o- 
feră celor ce le frecventează 
nici un fel de garanții de reu
șită la concurs. Din acest punct 

natului Liceului pedagogic din 
Cărei, amenajarea traseelor tu
ristice din Țara Oașului, cons
truirea complexelor sportive din 
comunele Halmeu, Ardud, Sa- 
nislău, zona de agrement a rîu- 
lui Someș.

în rîndul acțiunilor de acest 
gen aș dori să mai rețin contri
buția adusă la reamenajarea clu
burilor tineretului din Canei, 
Satu Mare, Tășnad. la bazele 
sportive din Livada, Bixad, San- 
dău etc. Și, bineînțeles, cele 17 
brigăzi de muncă, cuprinzînd 
trei mii de tineri, care activează 
în întreprinderile din orașul re
ședință de județ.

— Dincolo de cifre, de statis
tica rezultatelor materiale, care 
au „desigur" importanța lor — 
tocmai de aceea se includ firesc 
în bilanțul acțiunilor desfășura
te — ce însemnătate acordați în 
raport dc preocupările obișnuite 
ale organizațiilor U.T.C. acestei 
etape de prodigioasă activitate?

— Ar fi multe de spus în le
gătură cu acest subiect. Iată un 
fapt atestat de practică : la ma
nifestările închinate semicente
narului fiecare organizație 
U.T.C. din județ și-a adus apor
tul său pe măsura posibilităților 
de care a dispus. Ceea ce tre
buie subliniat, însă, este reu
șita antrenării tuturor colective
lor de tineri la această amplă 
și unică acțiune. De ce nu am 
recunoaște, o serie de organiza
ții au inițiat acum acțiuni pe 
care în alte condiții cu greu 
le-ar fi întreprins. Este un mare 
cîștig pentru noi să constatăm 
această realitate de unanimă 

gă Centrala cărbunelui Petroșani) : 
mecanizator miner.

Școala profesională-Petroșanl, 
str 23 August, nr. 6. Tel. 1716 și 
1717. (Aparținînd Ministerului Co
merțului Interior) : vînzător pro
duse alimentare : vînzător produ
se textile și de încălțăminte ; vîn
zător produse metalo-chimice ; 
ospătar.

Școala profesională-Petroșanl, 
str. Republicii, nr. 7. Tel. 1575. (Pe 
lingă Centrala cărbunelui Petro
șani) ; electrician de mină ; lăcă
tuș de mină ; forjor ; frezor — 
rabotor-mortezor, lăcătuși pentru 
construcții metalice ; strungar.

de vedere, tinerii care nu au 
avut condiții să beneficieze de 
cursuri nu se găsesc în deza
vantaj ; și ei și cei ce le-au 
frecventat pot conta numai pe 
buna lor pregătire, pregătire 
care se realizează optim în 
condițiile unei perseverente ac
tivități personale. Urmează în 
ordine qreptyJ la înscriere. Ast
fel, în ' învățămîntul superior 
tehnic și agronomic se pot în
scrie la concursul de admitere 
absolvenți ai liceelor de spe
cialitate, ai secțiilor reale și ai 
claselor speciale de matematică, 
fizică, chimie și biologie de la 
liceele de cultură generală. La 
concursul de admitere organizat 
la învățămîntul superior uni
versitar, economic, pedagogic, 
medical, farmaceutic, artistic și 
de educație fizică se pot în
scrie absolvenții tuturor licee
lor.

Absolvenții sectiilyr umane 
din liceeledecultmageneraia. 
yrn precedente anului îțhz. se 
pot înscrie la concursul de ad
mitere pentru invătămintul su
perior tehnic și agronomic dacă 
prezintă dovada că cel nrzlu în 
luna decembrie 1971 au început 
stagiul în producție. în activi
tăți specifice profilului ~ specîa- 
lî*uTTTT»e‘~eâre~. .doresc 's-uifrr-
meze.

Candidați! pentru facultățile 
și secțiile de filozofie, economie 
politică și istorie vor prezenta 
Ia înscriere, alături de celelalte 
acte, recomandarea organizației 
de partid și de tineret din care

expuse 
care

au făcut parțe.
Asta în ceea ce privește În

scrierea. Adaug că toate cele
lalte amănunte privind dreptul 
Ia înscriere, actele necesare, da
tele și procedura sînt 
explicit în lucrarea de 
am pornit.

Cu privire la probele 
curs, ele au rămas în linii 

Ia

de con- 
mari

aceleași ca și în anul trecut. 
Cîteva modificări, pe care Ie

participare la un efort extins pe 
toată suprafața obiectivelor ce 
revin organizațiilor U.T.C. pe li
nia educării membrilor lor. Din 
această perspectivă etapa actua
lă poate fi considerată ca un e- 
talon calitativ, sub aspectul rit
mului, conținutului, inițiativei, a 
participării uteciștilor la activi
tăți. Ideea permanentizării aces
tor trăsături în preocupările cu
rente și, de ce nu, a îmbogățirii 
lor cu noi date concrete, consti
tuie, după părerea mea. elemen
tul de a cărei necesitate strin
gentă trebuie să fie convins fie
care colectiv, toți uteciștii din 
județ.

Ostasi credincioși•> r
(Urmare din pag. I) 

cru cu convingerea că ele vor
besc de la sine.

De pildă. începînd cu organi
zația U.T.C de la Fabrica de 
confecții din Călărași și conti- 
nuînd cu cele din localitățile 
Cocora, Albești, Bucu, Grivița, 
s-a desfășurat pentru uteciștii 
din aceste locuri dialogul pe 
tema „Tineret — mîndria țării“. 
Tot în Călărași, de această dată 
la Liceul agricol, elevii s-au îr.- 
tîlnit cu cîțiva eroi ai muncii 
socialiste. în cadrul unui am
plu colocviu despre idealul care 
trebuie să-1 anime pe fiecare 
tînăr al zilelor noastre, pe toți 
uteciștii. pentru a se afirma a- 
semeni celor care astăzi poartă 
înaltul titlu de fruntaș în con
strucția socialismului. In Slo- 

sudor. Se școlarizează prin uce
nicie la locul de muncă.

Școala profesională-Simeria, str. 
23 August nr. 28. Tel. C.F.R. 28. 
(Pe lîngă Uzina mecanică de re
parat material rulant-Slmeria a 
Ministerului Transporturilor) : lă
cătuș mecanic locomotive ; lăcătuș 
mecanic vagoane ; cazangiu.

Școala profesională-Dcva, str.
Alexandru Sahia. nr. 3. Tel. 14005. 
(Pe lingă Consiliul popular jude
țean) : zidar construcții : dulgher; 
instalator încălziri centrale ; insta
lator de instalații tehnico-sanltare 
și de gaze ; lăcătuș pentru con
strucții metalice ; mozalcar-faian- 
țar.

REȚEAUA LICEELOR DE SPE
CIALITATE DIN JUDEȚUL HU
NEDOARA

Liceul industrial metalurglc- 
Huncdoara, str. 23 August, nr. 1. 
Tel. 2312. — Acționări și automati
zări în siderurgie — învățămint de 
zi ș! seral ; termotehnica procese
lor siderurgice — învățămint de 
zi ; utilaje în industria siderurgică
— învățămint de zi șl seral.

Liceul industrial minier-Petro- 
șani, str. M. Eminescu nr. 17. Tel. 
1796. — Exploatări miniere — în
vățămint de zi ; electromecanică 
minieră — învățămint de zi.

Liceul industrial minicr-Deva, 
str. Minerului nr. 24. Tel. 14180 in
terior 99. — Exploatări miniere — 
învățămint de zi ; electromecanică 
minieră — învățămint de zi.

Liceul industrial de construcții- 
Deva, str. Minerului nr. 30. Tel. 
13375. — Construcții civile și in
dustriale — învățămint de zi.

Liceul agricol-Geoagiu. Tel. 12.
— Horticultura — învățămint dg zi; 
zootehnie — învățămint de zi.

Liceul economic-Orăștle, str. 
V. I. Lenln nr. 25. Tel. 319. — Pla
nificare — contabilitate — învăță- 
mînt. de zi ; merceologie — învă- 
țămînt de zi.

Școala de specializare postliceală 
sanitară-Hunedoara, str. N. Bălces
cu nr. 1. Tel. 1943. (Pe lîngă Con
siliul popular județean). — Asis
tentă medicală — invățămînt de 
zi : asistent de farmacie — învăță
mint de zi ; asistentă medicală de 
pediatrie — învățămint de zi ; 
asistentă medicală de obstetrică și 
ginecologie — învățămint de zi.

O adresă căutată de nu
meroși tineri: Grupul școlai 
minier — Lupeni. Fotorepor
terul a surprins o imagine din 

laboratorul de mineralogie

voi numi, au fost gindite pentru 
absolvenții liceelor de speciali
tate în ideea de a le oferi pri
lejul să-și pună în valoare cu
noștințele de profil, dobîndite 
în anii studiilor liceale.

Astfel, concurenții proveniți 
din liceele de specialitate care 
candidează la facultățile de 
drept pot opta Ia alegere. Ia a 
doua lucrare scrisă, între „Isto
ria României" sau „Conducerea 
și organizarea consiliilor popu
lare“. De un avantaj asemănător 
beneficiază și candidații la în
vățămîntul medical care au ab
solvit licee de profil. La Facul
tatea de medicină, lucrarea scri
să la „Chimie organică“ poate 
fi înlocuită cu lucrarea scrisă Ia 
„Biochimie medico-sanitară". în 
timp ce la Facultatea de sto
matologie. candidații proveniți 
dintre absolvenții liceelor de 
specialitate își pot alege fie su
biectul de fizică, fie cel din 
disciplina „Tehnica executării 
protezelor fixe și mobile“.

In învățămîntul superior de 
artă au fost îmbunătățite pro
bele de concurs atît cele din 
etapa întîi — eliminatorie — 
cit și cele din etapa a doua. în 
sensul unor delimitări mai pre
cise între probele de aptitudini 
și cele de specialitate.

A? mai adăuga că. asemănă
tor anilor trecuti. rezultatele ob
ținute de candidați ta exame
nele de admitere șlnt valabile 
centru stabilirea ordineL.rte c/a* 
sțficare numai la secția de.-sf>e- 
Cialitat^ pentru care au concu
rat "si.. Tlumai pentru.-, mstifulul 
respectiv. în cazul că pe ulti- 
mele locuri prevăzute prin cifra 
de școlarizare — pentru o fa
cultate sau pentru o secție — 
se înregistrează un număr mai 
mare de candidați care au ob
ținut aceeași medie finală la 
concursul de admitere, selec
ționarea candidaților pînă la 
completarea numărului, de locuri 
se va face pe baza mediei ob- 

bozia. reședința județului, ca și 
în alte centre, s-au bucurat de 
o excelentă primire din partea 
participanților seminarele^ de 
referate „U.T.C. — școală de 
educație comunistă a tineretu
lui". Căminul cultural din A- 
mara a găzduit momentul evo
cator „Sub flamura biruitoare 
a partidului" inițiat împreună 
de uteciștii și pionierii din co
mună. Una din acțiunile care 
s-au desfășurat in mai toate lo
calitățile județului a fost „Dia
logul între generații", care a cu
prins numeroase întilniri ale ti
nerilor cu muncitori vîrstnici. 
Subiectul acestor colocvii ale 
vîrstelor l-a constituit împărtă
șirea reciprocă de preocupări, 
dezbaterea perspectivelor de re
alizare în viață a tinerilor, pre
luarea de către aceștia a exem
plului pozitiv al celor mai în 
virstă. De asemenea, în o serie 
de organizații U.T.C. s-au or
ganizat tribune ale tinerilor co
muniști, intitulate sugestiv 
„Siniem urmașii eroilor comu
niști ai poporului nostru". Le
gat de această manifestare, la 
Lehliu s-a desfășurat cadranul 
politico-istorie „Pagini de luptă 
și muncă din activitatea uteciș
tilor“, iar la căminul cultural 
din comuna Sf. Gheorghe a avut 
loc simpozionul „Viața de ieri 
și de azi a tineretului".

Pe aceeași linie educativă. în 
județul Ialomița, tinerii au fost 
antrenați la activități voluntar- 
patriotice. Astfel, s-au colectat 
150 tone fier vechi, 7 600 kg 
deșeuri hîrtie, 10 000 bucăți am
balaje sticlă, s-au întreprins lu-

Ce se află dincolo de 
„III AM HOTĂBil PROFESIA"

în acest an școlar, ca șl în cei 
trecuți, „Profesia ta“ a declan
șat multe discuții cu elevii ulti
melor clase liceale, a lansat mai 
multe anchete evident, pe tenia 
profesiei viitoare. încercam să 
aflăm de la ei, în perspectivă 
bacalaureați, în ce stadiu se află 
privind alegerea carierei de după 
liceu : dacă au luat hotărîrea, 
dacă li se potrivește — și prin 
ce anume — profesia aleasă, ce 
criterii au stat la baza alegerii 
făcute, dacă cineva i-a ajutat, 
in sfirșit. dacă, cu maturitatea 
de acum, au de făcut propuneri 
la adresa școlii și a altor foruri 
în problemele orientării profe
sionale. Am scris despre rezulta
tul fiecărei anchete in parte la 
timpul potrivit. Acum, altceva 
ne reține atenția — o anume si
tuație care răzbate din convor
birile noastre cu elevii.

Mai intîi, acești tineri sint 
foarte tîrziu întrebați și solici
tați să-și pună întrebarea : „ce 
voi deveni“ ? Nu generalizăm, 
evident, dar situația aceasta 
este : pînă în ultima clasă lice
ală se tatonează doar terenul în- 
cercîndu-se să se afle cam ce 
ar dori elevii. Școala nu-și ex
primă punctul de vedere, soco- 
tindu-i, poate, încă niște copii 
cu care nu se poate discuta la 
modul hotărît despre o profesie, 
în clasa terminală, însă, se dă 
marea bătălie ; atunci se concen
trează ore de dirigenție, se in
sistă cu întrebările și sfaturile, 
cu întîlniri ale elevilor cu pro
fesioniști. Dar, potrivit unei 
plastice expresii venite tot de 
la un anticipat bacalaureat, in 
aceste momente pentru ei, cei 
de-a douăsprezecea. începe nu
mărătoarea inversă.

Ce înseamnă, de fapt, lucrul 
acesta, am constatat. Cu între
bări sau fără întrebări, cu sfa
turi sau fără sfaturi din partea 
cuiva, elevii. în majoritate, i-au 
o decizie referitoare la profesie. 
Concordă sau nu cu ceea ce sînt 
ei, fiecare luat în parte — asta 
este mai greu de aprobat sau 
dezaprobat acum. Apropo de nu
mărătoarea inversă, de acum e-

ținute la probele scrise. în acest 
4i-!IM. Weiftualele .oonfesȘrtii la 
probele scrise, susținute in t nr- 
p_ul concursului, trebuie adre- 
sale'comisnlOt* de"admitere Rin 
fSguirați in térm'e'n ae ore 
de là ah^âbea rezultatelor.

— Pină Ia concursul de 
admitere mai sînt 4 luni. 
In ordinea intereselor de 
moment ale viitorilor can
didați urmează să vorbim 
despre programă.

— Ca să nu existe nici un 
dubiu precizez că programele 
disciplinelor pentru concursul 
de admitere în învățămîntul su
perior au fost întocmite pe baza 
programelor analitice ale obiec
telor de studiu din liceele de 
cultură generală și de speciali
tate. Deci, candidații nu vor a- 
vea surpriza unor subiecte con- 
ținînd elemente nestudiate în 
anii de liceu. Se subînțelege însă 
că tinerii care au terminat li
ceul în promoțiile anterioare 
celor ee-și susțin bacalaureatul 
în acest an vor trebui să acor
de o atenție mai mare progra
melor de admitere publicate in 
broșură și. în consecință, ță se. 
n^eeătească dima manualele 
școlare coresnunzătoare acestor 
programe

Absolvenții liceelor de specia
litate care concurează la admi
tere găsesc în broșura amintită, 
la capitolul patru, programele 
analitice ale disciplinelor pe 
care le not alege în susținerea 
concursului de admitere.

De asemenea, e util să atra
gem atenția celor ce vor candida 
la secțiile de arhitectură și ur
banism că programa de desen, 
necesară pentru probele practi
ce. a fost refăcută în sensul 
simplificării ei ceea ce. evident, 
este în favoarea descoperirii 
aotitudinilor reale ale celor ce 
și-au ales această profesie.

Cu aceste cîteva precizări pri
vind concursul de admitere din 
acest an cred că nu ne rărntee 
decît să-i așteptăm pe candidati. 
Ti dorim foarte bine pregătiți, 
gata să facă fată exigențelor 
unui asemenea concurs de se
lecție a valorilor. Această pre
gătire va confirma dacă si-au 
ales bine facultatea și. în ulti
mă instanță, profesia, va fi te
melia pe care se va ridica ar
monios edificiul profesiei visate.

MARIETA VIDRAȘCU

crări de întreținere pe o su
prafață de 1 000 hectare pășune 
și de desecări pe 380 hectare.

— Totuși, dacă ar fi să des
prindeți elementele definitorii 
tabloului educativ al manifes
tărilor închinate semicentena
rului, pentru care v-ați decide ?

— După cum apare limpede 
și din cele deja menționate de 
mine, comitetul județean s-a 
orientat spre evocarea tradi
țiilor participării tineretului la 
viața socială și politică a țării, 
dar și a contribuției lui de spri
jinire a eforturilor depuse pen
tru edificarea orînduirii noi, so
cialiste. în ambele direcții de 
acțiune s-a subliniat continui
tatea in prezența uteciștilor la 
lupta pentru condiții mai bune 
de viață și muncă, patriotismul 
manifestat întotdeauna în fap
tele lor, și, mai presus de toate 
acestea, nețărmurita dragoste 
față de partidul nostru, condu
cătorul părintesc al uteciștilor, 
încă de la crearea organizației 
lor revoluționare. Aș spune 
chiar. că întregul evantai de 
manifestări din județul Ialomița 
a avut ca obiectiv fundamenta] 
evidențierea acestei idei, de
monstrată prin multiple argu
mente, cu profunde implicații 
educative pentru înțelegerea e- 
xactă a trecutului Uniunii Tine
retului Comunist, pentru con
turarea rolului și locului ce re
vin tinerilor în epoca de con
struire a societății socialiste. 
Pentru activitatea noastră în
chinată jubileului celor 50 de 
ani mottoul este „Sub flamura 
biruitoare a partidului".

levii sint foarte concentrați a- 
supra bacalaureatului, au în- 
început pregătirile pentru cele
lalte examene care urmează. 
A interveni acum cu indicații, 
cu aprecieri „e bine“, „greșit", 
poate deruta cu adevărat. Sigur 
că înțelepciunea Iui „niciodată 
nu e prea tîrziu“ se potrivește 
întrucîtva și aici. Dar. parcă, 
aici, n-ar trebui să acceptăm pe, 
„mai bine mai tîrziu decît nici
odată“. Și vom argumenta 
de ce.

Am remarcat în mai toate dis
cuțiile noastre cu elevii o anume 
formulă. In cele mai multe ca
zuri, elevii răspund la întreba
rea „cine va ajutat să faceți a- 
legerea ?“ cu : „Eu am hotărit, 
mie îmi aparține decizia, nu m-a 
ajutat nimeni, nu m-a influen
țat nimeni“. In orice caz, școala 
o situează pe ultimul loc cînt e 
vorba de ierarhizat factorii care 
au contribuit la îndreptarea lor 
spre o profesie. Se poate ac
cepta acest orgoliu — e al 
vîrstei — orgoliul lui „eu". 
Dar ce se află — și dacă se 
află ceva — dincolo de orgo
liu — acesta este lucrul cel 
mai important. Dincolo de or
goliu se află multe opțiuni ba
zate pe „eu vreau“, dar nepuse 
față în față cu „eu pot“, multe 
hotărîri întimplătoare. Școala 
își dă seama de lucrul acesta, își 
dau seama, uneori, și părinții 
dar încep să lucreze în sensul 
corectării unor hotărîri nepotri
vite abia în prag de bacalaureat, 
etnd, realmente, tinărul nu tre
buie conturbat cu indicații con
trarii dorinței ori ambiției sale. 
Trebuie lucrat mult mai de
vreme și nu cu teama ori cu 
justificarea că ei. elevii, nu ar 
înțelege, nu sînt copți pentru o 
decizie profesională. Influența
rea lor are rolul să-i maturizeze. 
Altminteri ajungem în situația 
de acum, cînd destui de puțini 
sint aceia care alături de „am a- 
les" pot argumenta și „de ce am 
ales“, ce mă recomandă pentru 
o anume profesie și nu pentru o 
alta. Sîntem de acord cu elevii 
că vor cunoaște profesia pe dină
untru atunci cînd o vor pro
fesa și atunci ne vor putea vor
bi despre ea. Dar acum ar trebui 
să ne poată vorbi măcar despre 
ei, să fie pregătiți să se prezinte 
pe planul autocunoașterii, dacă 
nu generale, măcar față în fată 
cu profesia. In multe cazuri, 
discuțiile noastre cu elevii au 
încercat să-i conducă pe interlo
cutori la alcătuirea unui auto
portret — carte de vizită 
pentru profesia aleasă. Dar 
n-am izbutit să ajungem la 
el. Elevul nu deține ele
mente de autocunoaștere. Ne-a 
și declarat, cum a fost ca
zul ultimei anchete, la Turnu 
Măgurele, că nimeni nu i-a în
trebat altceva decît „dacă au a- 
les profesia“ nu și „de ce“ 
„dacă li se potrivește“. Și atunci, 
clacă întrebări de acest fel nu li 
se pun, în momentul cînd cineva 
le adresează, elevii apar desco
perit) Și declară simplu : „îmi 
place“, „asta este convingerea 
mea“. Se poate porni la drum și 
cu astfel de argumente, întrucii, 
știm, nu toți profesioniștii de azi 
au știut ieri, exact, că profesia 
respectivă li se potrivește și de 
ce, nu au ales în deplină cunoș
tință de cauză. Acesta nu este 
însă un motiv să-1 lăsăm pe elev 
pînă foarte tîrziu needificat a- 
supra sa, avînd ambiția Iui „eu 
am ales” fără drept de apei, „nu 
m-a ajutat nimeni, nici părinții“ 
chiar dacă ei îmbrățișează profe
sia părinților, dar fără să poată 
explica „de ce au am ales“.

E adevărat, o explicație dau. 
Vreau să devin cutare profesio
nist pentru că „îmi place mate
matica“, ori, „îmi place fizica“, 
ori „îmi plac limbile străine“ ori 
„științele naturii“. Și întrebăm ; 
„dar ai rezultate bune la aceste 
materii ?” Răspunsul este, de 
multe ori, evaziv ori direct iri
tat : „catalogul nu ne repre
zintă“ Sigur, nu facem proce
sul catalogului, sint multe note 
care constituie poate accidente, 
nu-1 reprezintă pe elev ; în nici 
un caz. însă, nu se poate abso
lutiza : cînd mediile sînt de 
cinci, de sase și chiar mai mo
deste la discipline de bază ce se 
cer in anumite profesii, nu poate 
exista nici un alt argument care 
să fie adus în favoarea unei op
țiuni. Elevul este însă lăsat să 
creadă că notele de la școală, 
catalogul nu-1 reprezintă, și nu 
o dală, pe acest criteriu pă
trund în domenii contraindicate. 
Am cercetat anul trecut foi 
matricole ale candidaților la do
uă mari institute de învățămint 
superior bucureștene și le-am 
raportat la reușiți. A apărut cu 
limpezime : reușiți nu se recru
tau din rîndul celor veniți din 
liceu cu medii de cinci și șase 
la disciplinele de profil, de cele 
mai multe ori nici din rîndul ce
lor cu note de șapte. Selecția 
s-a făcut, normal, chiar dacă 
examinatorul n-a avut foaia 
matricolă în față, din rîndul 
elevilor buni în anii de școală, 
pe care catalogul îi reprezenta 
și îi recomnda.

Nu sint lucruri de amănunt. 
Nu putem avea acum foarte 
mari pretenții să facem o orien
tare profesională ca la carte, 
pentru că nu există încă un 
număr corespunzător de specia
liști — aceștia abia se formează 
în facultăți. Dar putem avea 
pretenția ca elevul să fie ajutat 
de dascăl, să-i schimbăm poziția 
dirigintelui ca tutore al unei 
clase. întrebăm : „care diriginte 
a avut aceeași clasă pe parcurs 
de patru ani“ ? Nu sint mulți 
aceștia. întrebăm ; „cîți diriginți 
au urmărit cu fișe făcute, poate 
nu după ultimele legi ale știin
ței psiho-pedagogice dar care să 
reprezinte evoluția elevului de 
cînd îl cunoaște și pînă la ab
solvire ?“ Puțini sînt și aceștia. 

Or,, cu aceeași insistență 
trebuie pusă și chestiunea : 
„spre ce profesii ne trimitem 
elevii, cum vor izbuti ei acolo“.

Cerința, credem noi, este a- 
ceasta : școala să lucreze cu e- 
levii, să intervină permanent, 
de la virstă cînd elevul arc con
știința de sine, cu întrebări 
care să-i incite interesul autocu
noașterii, al hotărîrilor luate cu 
argumente, nu numai cu vanita
tea lui „eu am decis“, „nimeni 
nu trebuie să se amestece“.

LUCREȚIA LISTIG
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și de stat — președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Houari 
Boumediene —, steagurile de stat 
român și algerian. Atmosfera de 
caldă ospitalitate este întregită 
de nota de sărbătoare pe care o 
dau orchestrele populare și ti
nerii care interpretează dansuri 
naționale.

„Constantine — subliniau re
prezentanții autorităților orașului 
într-un articol inserat în ziarul 
„El Buhadi“ — are prilejul și 
onoarea de a avea ca oaspete pe 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu. Rezervînd conducăto
rului României prietene, de care 
ne leagă excelente relații, cea mai 
călduroasă primire și manifestare 
de simpatie, populația orașului 
nostru — militanții partidului, 
muncitorii, funcționarii, toți lo
cuitorii — exprimăm astăzi 
onoarea deosebită pentru această 
vizită, stima și respectul nostru“.

Sub semnul acestor sentimente 
s-a desfășurat în cursul dimineții 
de luni vizitarea orașului Con
stantine.

Primul popas al oaspeților are 
loc la prefectura Vilayetului Con
stantine. Oaspeții români se inte
resează de activitatea organizației 
locale a Frontului de Eliberare 
Națională, de dezvoltarea eco
nomică a orașului și. regiunii. In 
cursul discuției. Tăhar Ladjal, 
comisarul național al F.E.N. pen
tru Vilayetul Constantine, relevă 
că eficiența activității partidului 
se datorește faptului că foarte 
inulți membri sînt muncitori, în 
rîndurile sale aflîndu-se, de ase
menea, un mare număr do tineri. 
El informează pe oaspeți că ală
turi de forme tradiționale de pro
ducție, în special artizanale, care 
în prezent au doar o mică pon
dere, au fost create industrii mo
derne, îndeosebi în ramurile 
petrochimiei și construcții de ma
șini. îi: urma acestei dezvoltări 
industriale, necesitățile de specia
liști și de alte cadre naționale re
prezintă o problemă majoră pen
tru a cărei rezolvare a fost în
ființată o universitate la Con
stantine.

Sînt vizitate obiective reprezen
tative pentru progresul cultural 
si economic înregistrat la Con
stantine ca și în întreaga țară 
după cucerirea independenței. 
Valorificarea tot mai largă a ma
rilor resurse de hidrocarburi, mi
nereuri și a altor bogății natu
rale, al cărei ritm s-a intensifi
cat ca urmare a hotărîrilor adop
tate de Consiliul Revoluției și 
guvernul algerian în urmă cu un 
an, prin care bogățiile solului 
și subsolului au fost luate com
plet și definitiv de sub contro
lul monopolurilor și societăților 
străine, a dus la crearea unei in
dustrii proprii, a unei economii 
independente, pusă în slujba as
pirațiilor de progres ale poporu
lui.

In pas cu această dezvoltare, 
edilii orașului și-au concentrat 
eforturile în direcția creării unei 
baze materiale puternice pentm 
un învățămînt de masă genera
tor de cadre naționale bine pre
gătite.

Expresie pregnantă a acestei 
politici o constituie Universita
tea din Constantine, primul o- 
biectiv vizitat. Noul lăcaș de în- 
vățămînt superior reține atenția 
prin proporții și eficiența con
cepției constructive, axată pe 
ideea unei funcționalități multi
ple. Subliniind aceste caracteris
tici ale construcțiilor în fața unei 
machete aflate într-o rotondă ce 
va constitui nucleul viitoarei bi
blioteci, Abdelhamid Mehenaui, 
directorul general al lucrărilor dă 
ample explicații asupra destina

ției clădirilor și capacităților lor, 
care în final vor oferi condiții 
de viață și studiu pentru 6 000 
de studenți.

Oaspeții fac apoi cu mașinile 
un tur al impunătorului ansam
blu aflat în construcție.

Șantierul este dominat de pe 
acum de clădirea centrală care 
în final va ajunge pînă la 
23 de etaje. La celelalte 
construcții lucrările se află în 
stadiu avansat sau s-a trecut 
la finisarea lor. Oaspeții se 
opresc la unul din cele două 
corpuri principale destinate am- 
fitcatrelor, laboratoarelor și să
lilor de studiu. Este o masivă 
și originală construcție de beton 
lungă de 300 de metri și lată 
de 40 de metri, susținută doar 
de 12 coloane implantate în pă- 
mînt la circa 30 de metri adîn- 
cime. Este o modalitate îndrăz
neață de rezolvare a problemei 
fundației unei atît de mari clădiri. 
Tot într-o manieră originală este 
concepută marea sală de cursuri 
care poate fi amenajată după 
necesități de moment sau 
potrivit numărului studenților, 
prin pereți mobili. Aceste soluții 
practice și ieftine la care au ajuns 
proiectanții clădirii se bucură de 
o bună apieciere din partea 
oaspeților români. în timpul vi
zitării noii aripi din acest 
corp, numeroși studenți în
conjoară cu simpatie și en
tuziasm tineresc pe solii po
porului român. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu strînge cordial mâinile 
care se întind cu prietenie. Uni
versitatea și-a început activitatea 
cu mult înainte de încheierea lu
crărilor șantierului. Instituția își 
va aduce o importantă contribu
ție la dezvoltarea economiei na
ționale prin formarea într-un ritm 
rapid a cadrelor proprii ne
cesare procesului dezvoltării în
tregii țări.

Alături de profesorii alegerieni, 
la universitatea din Constantine 
își aduc contribuția și specialiști 
români.

„Profesorii români — ne decla
ră rectorul universității, Bendali 
Mustafa — aduc un aport 
foarte prețios la formarea teh
nică a tineretului algerian, îndeo
sebi în elaborarea metodologiei 
procesului de învățămînt îmi 
exprim convingerea că ne voin 
bucura în continuare de această 
competentă colaborare“.

Conducînd, la plecare, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu direc
torul general al lucrărilor, Abdel- 
liamid Mehenaui. a adresat con
ducătorului partidului și statului 
nostru urări de sănătate și 
fericire ne care muncitorii acestui 
șantier l-au rugat să i le 
transmită o dată cu sentimentele 
de mulțumire pentru această vi
zită care îi onorează. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu adresează fe
licitări pentru reușita acestei 
construcții și urează succese în 
dezvoltarea învățământului su
perior algerian.

Orașul Constantine este un im
portant centru cu o istorie de 
peste două milenii. Cadrul natu
ral are ca element dominant va
lea adîncă a rîului Rhumel, ce 
străbate orașul, numeroase coline 
și contraforturi muntoase pe care 
sînt etalate în terase construcții 
arhitectonice de o rară frumusețe.

Coloana oficială de mașini se 
îndreaptă spre Uzina de trac
toare „Sonacome“, situată în a- 
propiere de Constantine. Nume
roși muncitori și membri ai 
J.F.L.N. — Organizația Tinere
tului Frontului de Eliberare Na
țională — salută cu căldură pe 
oaspeți. Directorul general al a- 
cestui important obiectiv indus
trial, Akrouf, subliniază efortu
rile muncitorilor și tehnicienilor 
de aici de a asimila în întregime 
producția de tractoare, care în

momentul de față se realizează 
într-o anumită proporție cu piese 
importate. O expoziție amena
jată în aer liber înfățișează su
gestiv rezultatele ■ la care s-a 
ajuns în această direcție. Sînt 
prezentate motoare Diesel de di
ferite tipuri, precum și tractoare 
puse în funcțiune. In fața unor 
grafice se dau explicații asupra 
procesului de producție finalizat 
în circa 6 000 de tractoare pe 
an, relevîndu-se că fabricarea lor 
are loc în constnicții vechi, re
valorificate, la care s-au adăugat 
ulterior noi hale concepute ast
fel încît să poată fi dezvoltate 
mai departe, să poată fi mărite 
pe măsura sporirii producției.

Directorul general al uzinelor 
informează, de asemenea, despre 
sistemul de pregătire a cadrelor 
autohtone, problemă căreia i se 
acordă o importanță deosebită. 
Sute de cursanți din toate re-

giunile țării deprind noi meserii 
în ateliere-școală amenajate chiar 
în interiorul uzinei, piesele fa
bricate de ei tirmînd să fie in
tegrate tractoarelor realizate aici.

Se face în continuare un tur 
cu mașinile al diferitelor con
strucții care alcătuiesc vastul 
șantier al întreprinderii. Uzina de 
tractoare de la Constantine este 
menită să joace un rol impor
tant în procesul de transformare 
a structurilor economice ale ță
rii, de modernizare a agricultu
rii, problemă aflată la ordinea 
zilei în procesul revoluției a- 
grare.

Luîndu-și rămas bun, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a apreciat 
în mod deosebit munca colecti
vului de aici, ritmul în care se 
construiește uzina și a urat ca 
tractorul algerian să fie realizat 
cît mai repede.

Vizita făcută aici, ca și cea 
de la șantierul uzinei de tractoare 
a oferit o imagine vie a marilor 
eforturi pe care tînărul stat ni
gerian le face pentru dezvoltarea 
unei puternice industrii proprii, 
pentru progresul general social- 
economic al țării, chezășie a 
consolidării independenței, a ridi
cării nivelului de viață și civi
lizație a poporului. Totodată, vi
zita în aceste mari unități de pro
ducție și șantiere a relevat sen
timentele trainice de prietenie pe 
care le nutrește clasa muncitoare

din Algeria față de România so
cialistă, față de poporul român.

Convoiul de mașini s-a îndrep
tat apoi spre stațiunea montană 
de la Seraidi, situată într-un ca
dru pitoresc, în apropiere de 
țărmul Mediteranei, unde tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, împre
ună cu persoanele române care-i 
însoțesc vor rămîne pînă marți.

ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CAPLESCU 
CONSTANTIN BENGA

Conferință de presă 
la Moscova

La Skikda — citadelă 
a petrochimiei

După ce efectuează un tur al 
orașului Constantine cortegiul 
oficial se îndreaptă spre Skikda, 
important port maritim și centru 
al industriei petrochimice alge
riene. In toate satele prin 
care au trecut, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, celelalte persoane ofi
ciale române care îi însoțesc, 
s-au bucurat de o primire deo
sebit de călduroasă. Străbătînd 
localitățile Haina Bouziani, 
Didouche Mourad (numele unui 
mare erou al luptei de eliberare 
națională), Zirout Yousef (după 
numele altui erou al luptei pen
tru neatîrnare a poporului alge
rian), El Harach, mii și mii de 
cetățeni au venit în întâmpinarea 
înalților oaspeți români. Pe întreg 
traseul sînt ridicate arcuri de 
triumf pe care sînt arborate dra
pelele de stat ale României și Al
geriei, lozinci în limba arabă și 
română în cinstea prieteniei al- 
geriano-române, urări de bun 
venit.

La ora prînzului se ajunge în 
orașul-port Skikda. Oaspeții ro
mâni sînt întâmpinați de Bachir 
Legraioui, conducătorul dairalei 
(subprefecturii) Skikda și al ora
șului cu același nume, de Laidi 
Boussouf, președintele Adunării 
populare comunale, de alte no
tabilități locale.

O mare mulțime de oameni, 
ansambluri folclorice, bărbați și 
femei în costume pitorești își ex
primă. prin aclamații entuziaste, 
prin dansuri și cîntece bucuria de 
a avea în mijlocul lor pc solii Ro
mâniei prietene.

La prînz, Bachir Legraioui a 
oferit un dejun în cinstea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. Au 
participat persoanele oficiale ro
mâne și algeriene care îl însoțesc 
pe conducătorul partidului și sta
tului nostru, precum și reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

După o scurtă vizită în ve
chiul port al orașului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, persoanele oficiale 
române și algeriene care-i în
soțesc se îndreaptă spre comple
xul petrochimic din apropierea 
orașului.

Complexul este chemat să joace 
un rol de frunte pe linia poli
ticii de valorificare a bogățiilor 
naturale în interesul poporului 
algerian. „Cîștigînd bătălia pe

trolului ne-am eliberat pe de
plin, obținînd o deplină liber
tate economică ce ne permite să 
dispunem în mod liber de re
sursele noastre energetice, ceea 
ce este de natură să asigure dez
voltarea economică a țării“, arăta 
președintele Houari Boumediene.

De pe o platformă în fața că
reia se deschide panorama între
gului complex, directorul zonei 
industriale Skikda, Abdelmajid 
Kazi Tani, care și-a făcut stu
diile superioare în România, dă 
explicații oaspeților în limba ro
mână. Complexul care se întinde 
pe o suprafață de 1100 ha cu
prinde între altele patru stații de 
lichefiere a gazului natural — 
dintre care trei au fost termi
nate — a căror capacitate într-o 
primă etapă se va ridica la 6 mi
liarde metri cubi, o rafinărie în 
curs de construcție cu o capa
citate de prelucrare de 4,5 mi
lioane tone pe an. Gazele natu
rale și țițeiul sînt transportate prin 
conducte de mare diametru care 
pornesc din zona sahariană. 
Prind, de asemenea, contururi in
stalațiile noului port metanier și 
petrolier, care vor desăvîrși acest 
însemnat complex industrial ce 
ilustrează eforturile pline de hăr
nicie ale poporului algerian de 
construire a unei economii mo
deme.

Se vizitează turnul de comandă 
al instalațiilor complexului. Di
rectorul zonei industriale Skikda 
arată că lucrările de construcții 
au început în 1969, urmînd să 
fie încheiate în linii generale la 
sfîrșitul planului cvadrienal (1971 
—1974). Se face un popas la dis
peceratul de control al stației 
terminale a conductei de gaze și 
a celei de țiței, aflată în faza de 
probă.

La sfîrșitul vizitei, directorul 
complexului industrial petrochi
mic, mulțumind pentm vizita fă
cută, înmînează oaspeților români, 
ca semn de amintire din partea 
colectivului întreprinderii albume 
cu fotografii înfățișînd diferite 
aspecte ale muncii constructorilor 
de aici. Luîndu-și rămas bun, to
varășul Nicolae Ceaușescu spune: 
„Vă felicit și vă doresc să ter
minați cît mai repede lucrările 
de construcție a complexului 
dumneavoastră“. Muncitorii aflați 
în mare număr în incinta com
plexului aclamă îndelung în cin
stea prieteniei dintre cele două 
țări și popoare.

Intilnire Corneliu Manescu— 
Abdelaziz Bouteflika

Ca urmare a concluziei re
zultate din convorbirile oficiale 
care au avut loc între Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
și Iîouari Boumediene, preșe
dintele Consiliului Revoluției, 
președintele Consiliului de Mi
niștri și ministrul apărării na
ționale, la 13 martie a avut loc 
la Alger o întâlnire de lucru

între ministrul afacerilor exter
ne al României. Corneliu Mă- 
nescu, și omologul său algerian, 
Abdelaziz Bouteflika.

Cu acest prilej au fost exami
nate în mod aprofundat, într-un 
spirit de colaborare și deplină 
înțelegere reciprocă, modalită
țile concrete de traducere în 
viață a indicațiilor celor doi pre
ședinți privind dezvoltarea pe 
multiple planuri a relațiilor 
româno-algeriene.

Vizita delegației economice 
române in UD. Vietnam

PEKIN 13 (Agerpres). — 
Delegația guvernamentală e- 
conomică română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădules- 
cu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care s-a oprit 1a Pe
kin în drum spre R.D. Viet
nam, a părăsit, în dimineața 
zilei de luni, capitala R.P. 
Chineze, plecînd spre Hanoi.

Delegația română a fost con
dusă la aeroport de Li Sien- 
nien, membru al Biroului Po
litic al CC. al P.C. Chinez, 
vicepremier al Consiliului de 
Stat, Ken Biao, membru al 
C.C. al P.C. Chinez, șeful Sec
ției pentru relațiile externe, 
a C.C. al P.C.C., Ciao Kuan- 
hua, ministru adjunct al afa
cerilor externe, și de alte per
soane oficiale chineze.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți Nicolae Gavrilescu, am

basadorul României în China, 
și Ngo Thuyen, ambasadorul 
R.D. Vietnam în China.

★
Agenția V.N.A. anunță că în 

aceeași zi, delegația guvernamen
tală economică română a ajuns 
la Hanoi. Delegația a fost întîm- 
pinată de Le Thanh Nghi, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam, vice-prim-ministru, 
Do Muoi, vice-prim-ministru, de 
alți membri ai guvernului.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți, Tudor Zamfira, ambasado
rul Republicii Socialiste Româ
nia la Hanoi, membri ai amba
sadei, specialiști români care lu
crează în Vietnam, membri ai 
corpului diplomatic acreditați la 
Hanoi.

Luni seara, Le Thanh Nghi a 
oferit o recepție în cinstea de
legației guvernamentale econo
mice române.

Schimb de ambasadori intre

R. P. Chineză și Anglia
PEKIN 13 (Agerpres). — A- 

genția China Nouă informează că 
Ciao Kuan-hua, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe al 
R. P. Chineze, și J. M-Addis, în
sărcinat cu afaceri al Marii Bri
tanii în R. P. Chineză, au purtat 
convorbiri în numele guvernelor 
lor, ajungînd în ziua de 13 mar
tie 1972 la un acord privind 
schimbul de amabasadori între 
cele două țări.

In comunicatul comun dat pu
blicității cu acest prilej se arată 
că hotărîrea celor două guverne 
de a ridica nivelul reprezentan
țelor lor diplomatice, de la însăr
cinați cu afaceri la amabasadori, 
cu începere de la 13 martie 1972, 
a fost luată pe baza principiilor

respectului reciproc față de su
veranitatea și integritatea terito
rială, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc. în continua
re, în comunicat se arată 
că guvernul Marii Britanii, decla- 
rîndu-se de acord cu poziția gu
vernului chinez, potrivit căreia 
Taiwanul constituie o provincie a 
R. P. Chineze, a hotărît să re
cheme pe reprezentanții săi ofi
ciali în Taiwan. Guvernul britanic 
recunoaște guvernul R. P. Chi
neze ca singurul guvern legal al 
Chinei, se menționează în comu
nicat, în încheierea căruia se 
arată că guvernul R. P. Chineze 
apreciază această atitudine a gu
vernului britanic.
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La 13 martie, la ambasa
da din Moscova a Republicii 
Socialiste România a avut 
loc o conferință de presă, 
consacrată semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comu
nist.

Au participat reprezentanți 
ai cotidienelor centrale și 
republicane sovietice, ai re
vistelor de partid și de ti
neret, ai agențiilor de presă, 
precum și reprezentanți ai 
C.C. al Comsomolului, M.A.E. 
al U.R.S.S., conducerii cen
trale a Asociației de priete
nie sovieto-române.

Ambasadorul României în 
Uniunea Sovietică, Gheorghe 
Badrus, a vorbit despre dru
mul glorios do luptă al

U.T.C., sub conducerea Par
tidului Comunist Român, 
despre participarea tineretu
lui la opera de construire a 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate în patria 
noastră, despre rolul tinere
tului în viata economică, po
litică, socială și culturală a 
țării noastre, despre colabo
rarea U.T.C. cu organizațiile 
de tineret din alte țări, des
pre prietenia dintre tinere
tul român și tineretul sovie
tic.

Apoi, ambasadorul român 
a răspuns Ia întrebările puse 
de participanți.

LAURENȚIU DUȚĂ

VIZITA IN ROMÂNIA A UNUI GRUP 
DE ZIARIȘTI DIN PRESA DE TINERET

Cu prilejul manifestărilor 
consacrate semicentenarului 
U.T.C., un numeros grup de 
redactori ai presei de tine
ret din diferite țări ale lu
mii efectuează o vizită la 
invitația C.C. al U.T.C. Oas
peții reprezintă ziare și re
viste de tineret din Bulga
ria, Cehoslovacia, R.P.D. Co
reeană, Cuba, Danemarca, 
Elveția. Franța. R.D.G., R. F. 
a Germaniei, Italia, Iugosla
via, Mongolia, Norvegia, Po
lonia, Suedia, Uniunea So
vietică, Ungaria.

Oaspeții au fost primiți la 
C.C. al U.T.C. de tovarășii 
Vasile Nicolcioiu, Aurel Stoi
ca și Iosif Walter, secretari 
ai C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului C.C. al 
U.T.C. Cu acest prilej, a 
avut Ioc o convorbire, des
fășurată într-o atmosferă 
prietenească. Ziariștii au 
manifestat un viu interes in 
legătură cu preocupările ac
tuale ale U.T.C., cu proble
mele de viată și de muncă 
ale generației tinere, precum 
și în ceea ce privește activi
tatea internațională a U.T.C.. 
poziția sa în problemele e- 
sențiale ale mișcării de ti
neret și ale vieții internațio
nale.

în cadrul vizitei, grupul 
de ziariști a avut o convor
bire la Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretu
lui și a participat Ia o mani
festare organizată la Ecran- 
Club, în prezenta mamei e- 
roului Filimon Sîrbu și a 
scriitorului T. Ștefănescu. în 
Capitală, au fost vizitate 
Uzinele „23 August“, noile 
cartiere ale Bucureștiului, 
diferite obiective culturale.

Duminică dimineața, oas
peții au luat parte la o im
presionantă manifestare Ia 
Dottano. împreună cu mii de 
tineri bucureșteni, ploieșteni

și brașoveni, au urmărit su
gestiva evocare a luptei eroi
ce a comuniștilor pentru îm
plinirea aspirațiilor poporu
lui român, în ambianta so
lemnă de la Doftana, grupul 
de ziariști a asistat la în- 
minarca carnetelor de mem
bri ai U.T.C. unor tineri 
fruntași în muncă și învăță
tură din Capitală, iar apoi 
au luat parte Ia plantarea 
a cincizeci de pueii pe un 
teren din parcul Muzeului 
de la Doftana, care va purta 
denumirea „Alee a semicen
tenarului U.T.C.“.

La Sinaia a fost făcut un 
scurt popas la Muzeul Peleș.

în continuarea vizitei, luni 
dimineață, grupul de zia
riști a făcut cunoștință cu 
munca și preocupările tine
rilor din cunoscuta uzină 
brașoveană „Tractorul“. După 
o convorbire cu Constantin 
Pctcu, director al uzinei, și 
cu Alexandru Constanti- 
nescu, secretarul comitetului 
U.T.C., oaspeții au vizitat 
mai multe secții intreținin- 
du-se cu tineri muncitori, 
tehnicieni și ingineri, cu 
membri ai comitetului U.T.C.

în orașul de la poalele 
Tîmpei, au mai fost vizitate 
Liceul Dr. Ioan Meșotă și 
Grupul școlar „Steagul Ro
șu“. în fiecare dintre insti
tuțiile și întreprinderile vi
zitate, oaspeții au fost pri
miți cu căldură și au avut 
posibilitatea să cunoască 
nemijlocit preocupările gene
rației tinere a României so
cialiste, au realizat un dialog 
viu, deschis, cu tineri, cu 
activiști ai U.T.C.

Luni seara, municipalita
tea Brașovului a oferit o 
masă oficială în cinstea 
grupului de ziariști.

Vizita oaspeților continuă.
EUGENIU OBREA

Grupul de ziariști oaspeți vizi tind Muzeul Doftana
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Interviu acordat
de președintele Consiliului de Stat, tovarășul

sIlCOLAE CEAUȘESCU
ziaristului Mpanu Mpanu Bibanda, directorul 
cotidianului „Salongo" din Republica Zair

(Urmare din pag. I) 

care sînt în vigoare. Se poate 
atribui vreo semnificație acestui 
itinerar ? Care ?

RĂSPUNS : Vizita pe care o 
voi face în Africa este expresia 
elocventă a politicii internațio
nale active promovate de Ro
mânia, de colaborare largă cu 
toate țările lumii, fără deose
bire de orînduire socială Este 
cunoscut faptul că țările con
tinentului african, pe care le 
voi vizita, au suferit vreme în
delungată apăsarea jugului co
lonial, a dominației imperia
liste. că, în diferite etape, ele 
și-au cucerit prin lupte grele li
bertatea și independența națio
nală în prezent, popoarele a- 
cestor țări își concentrează e- 
nergia și eforturile pentru apă
rarea și consolidarea suverani
tății naționale, pentru emanci
parea lor economică și socială, 
pentru progres șl prosperitate.

Semnificația vizitei pe care o 
voi face în aceste țări este soli
daritatea activă a României cu 
cauza dreaptă și aspirațiile pro
gresiste ale acestor popoare.

Dacă, în general, în lumea de 
astăzi, țările trebuie să colabo
reze pentru dezvoltarea civili
zației, pentru apărarea păcii și 
securității, cu atît mai impe
rioasă este necesitatea întăririi 
prieteniei, colaborării și soli
darității între țările care se 
simt unite prin țelul comun al 
luptei antiimperialîste, pentru 
salvgardarea libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru a- 
nărarea dreptului lor la dezvol
tare de sine stătătoare pe calea 
progresului material și social.

în acest spirit concepem vizita 
în țările de pe continentul afri
can. sperînd că ea va contribui 
la întărirea unității forțelor an- 
tiiimperialiste, Ia dezvoltarea co
laborării și conlucrării între po
poare. la cauza păcii și destinde
rii internaționale.

ÎNTREBARE : Călătoriți în
tr-un continent unde se pun încă 
cu acuitate problemele de deco
lonizare. Care este poziția dum
neavoastră față de ansamblul a- 
cestor probleme ?

RĂSPUNS : Într-adevăr, este 
cunoscut că pe continentul afri
can zeci și zeci de popoare au 
scuturat, nu de mult, prin luptă, 
dominația imperialistă pornind 
pe calea,unei vieți libere și inde
pendente. Totodată, pe continen
tul african se mai mențin încă 
resturi ale odiosului sistem de 
exploatare și înrobire colo
nialistă, mai există încă popoare 
care luptă cu arma în mină pen
tru a-și cuceri libertatea, drep
tul la dezvoltare de sine stătă
toare.

Tara noastră manifestă cea 
mai profundă solidaritate cu 
lupta de eliberare națională 
a popoarelor, pentru abolirea 
totală și definitivă a colo
nialismului și neocolonialismu- 

lui, a oricăror forme de înrobire 
și asuprire imperialistă. Țara 
noastră sprijină lupta popoare
lor din Mozambic, Angola, Gui- 
neea-Bissau, Namibia împotriva 
dominației colonialiste, pentru 
afirmarea neîngrădită a ființei 
lor naționale; condamnăm cu 
hotărîre politica rasistă a regi
murilor din Rhodesia și Repu
blica Sud-Africană, politică pro
fund contrară libertății și dem
nității omului, însuși spiritului 
civilizației secolului XX.

România sprijină activ efortu
rile tinerelor state independente 
pentru lichidarea într-un timp 
cit mai scurt a urmărilor ex
ploatării coloniale, a subdezvol
tării. Considerăm că colaborarea 
pe care o desfășurăm cu aceste 
state răspunde pe deplin intere
selor reciproce și în același timp 
este o expresie a sprijinului și 
solidarității față de aceste țări, 
reprezintă o parte componentă a 
luptei noastre generale antiim- 
perialiste, pentru progres social 
și pace în lume. România consi
deră că este necesar ca toate ță
rile să sprijine eforturile tine
relor state pentru lichidarea în- 
tr-un termen cît mai scurt a ma
rilor decalaje care le despart de 
țările dezvoltate ale lumii, astfel 
incit ele să poată beneficia din 
plin de cuceririle civilizației mo
derne, să-și aducă întreaga con
tribuție Ia progresul general al 
umanității. întărirea legăturilor 
de colaborare multilaterală cu 
țările în curs de dezvoltare are, 
după părerea noastră, o impor
tanță deosebită în lupta antiim- 
perialistă, în victoria forțelor 
mondiale ale progresului și pă
cii.

ÎNTREBARE : Vizita dumnea
voastră în Africa este, fără în
doială, o călătorie de bunăvoință 
și un mesaj de pace și prietenie.

Contactele la nivelul cel mai 
Înalt, intre conducătorii a nu
meroase țări se multiplică. Care 
este părerea dumneavoastră des
pre aceste contacte?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, vizi
ta noastră în Africa este o vizită 
da pace și prietenie ; vom duce 
cu noi în aceste țări mesajul de 
solidaritate al întregului nostru 
popor care — consacrîndu-și for
țele edificării unei orînduiri so
ciale noi, dezvoltării economiei, 
științei, culturii, făuririi unei 
vieți cît mai îmbelșugate și feri
cite — sprijină cu hotărîre lupta 
tinerelor națiuni independente, 
pentru progres și prosperitate, 
pentru apărarea și consolidarea 
suveranității lor naționale.

In zilele noastre se extind și 
se amplifică vizitele reciproce, 
contactele și convorbirile între 
oamenii politici, între conducăto
rii statelor — ca o expresie a 
dorinței și hotărîrii popoarelor 
de a participa tot mai activ la 
viața internațională, la soluțio
narea marilor probleme care 
confruntă omenirea ; aceasta 
este o dovadă a faptului că pro
blemele spinoase ale lumii con
temporane nu pot fi rezolvate 
dccît cu contribuția tuturor sta- 
teior — fie ele mari sau mici — 
a tuturor popoarelor, într-un 
spirit de deplină egalitate in 
drepturi. Metoda contactelor și 
tratativelor este o necesitate in 
efortul pentru înlăturarea ani
mozităților și neîncrederii între 
state, pentru mai buna cunoaș
tere și apropiere dintre popoare. 
De aceea România promovează 
larg și consecvent politica con
tactelor internaționale, intensifi
că schimbul de vizite, discuțiile 
șt tratativele cu reprezentanții 
diferitelor state ale lumii.

ÎNTREBARE : Viața interna
țională din ultimul timp a fost 
marcată de un eveniment care, 
în țara noastră, este apreciat ca 
avind o însemnătate capitală. 
Este vorba de călătoria președin
telui S.U.A., Richard Nixon, în 
Republica Populară Chineză. 
Cum apreciați, domnule pre
ședinte, această vizită și urmă
rile ei în viața internațională ?

RĂSPUNS : Noi am apreciat 
vizita președintelui Nixon in 
Republica Populară Chineză și 
convorbirile pe care le-a avut 
cu președintele Mao Tze-dun și 
premierul Ciu En-lai drept un e- 
veniment de o importanță deo
sebită — am putea spune istori
că — în viața internațională. De
sigur, după cum se cunoaște, în 
cadrul acestei vizite au fost a- 
bordate în primul rînd proble
mele privind relațiile dintre cele 
două state, căile pentru depăși
rea divergențelor și pentru nor
malizarea treptată a raporturilor 
dintre ele ; ținînd seama de fap
tul că de multă vreme între a- 
cește două mari state nu au 
existat relații, discutarea acestor 
probleme și înțelegerile la care 
s-a ajuns deschid perspective 
bune pentru normalizarea legă
turilor dintre ele și, totodată, 
vor exercita o influență pozitivă 
pe calea destinderii și colaboră
rii internaționale.

Apreciem în mod deosebit 
faptul că în comunicatul chino- 
american s-au înscris cu clari
tate principiile coexistenței paș
nice, principii care trebuie să 
stea la baza relațiilor între state 
și pe care cele două țări s-au 
.declarat hotărite să le aplice în 
politica lor. Menționăm îndeo
sebi sublinierea că trebuie re
nunțat la politica de forță și de 
amenințare cu forța, la ameste
cul în treburile altor state, că 
trebuie făcut totul pentru ca re
lațiile dintre state să se bazeze 
pe respectul suveranității și in
dependenței, pe egalitate în 
drepturi.

După cum se știe, România 
militează activ pentru afirmarea 
acestor principii în viața inter
națională ; de aceea, am salutat 
înscrierea lor în comunicat. De
sigur, va trebui ca timpul 6ă 
demonstreze că ele sînt traduse 
în viață ; dar însăși înscrierea 
lor în comunicat face ca vizita 
să capete și o mai mare impor
tanță internațională.

Iată, pe scurt, cu privim noi 
această vizită.

ÎNTREBARE : In cadrul ali
anțelor sale fundamentale, care 
este concepția țării dumnea
voastră asupra problemei secu
rității și_ cc acțiuni înțelege Ro
mânia să dezvolte pentru înfăp
tuirea securității in Europa și in 
lume ?

RĂSPUNS : Ca stat socialist, 
România dezvoltă largi relații 
de prietenie, alianță și colabo
rare cu toate țările socialiste ; 
în același timp, țara noastră pro
movează legături multilaterale 
cu statele în curs de dezvoltare, 
cu toate țările lumii, fără deose
bire de orînduire socială — con- 
siderînd că pe această cale își 
aduce contribuția la cauza des
tinderii și securității internațio
nale. Țara noastră pune la baza 
relațiilor sale cu celelalte state 
respectarea independenței și su
veranității naționale, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în tre
burile interne și avantajul reci
proc, principiul renunțării la for
ță sau la amenințarea cu forța 
în rezolvarea problemelor liti
gioase.

Dezvoltarea largă a colaborării 
între state, însănătoșirea clima
tului internațional, cer să se pu
nă capăt politicii imperialiste de 
dominație și dictat, de amestec 
în treburile interne ale altor po
poare, să se respecte dreptul fie
cărui popor de a-și hotărî soarta 
conform voinței și intereselor 
sale supreme.

în calitate de națiune euro
peană, România acordă o im
portanță de prim ordin în poli
tica sa externă, eforturilor pen
tru înfăptuirea securității pe 
continentul nostru ; noi conce
pem securitatea europeană în 
sensul normalizării relațiilor în
tre toate statele continentului, 
dezvoltării nestînjenite a coope
rării multilaterale între ele. sta
bilirii unui sistem de garanții 

ferme, pe baza recunoașterii rea
lităților istorice postbelice care 
să pună toate națiunile la adă
post de pericolul unei agresiuni, 
de orice fel de presiuni sau a- 
mestec în treburile lor interne. 
România acționează cu consec
vență și fermitate pentru înfăp
tuirea securității pe continentul 
nostru, pentru convocarea și ți
nerea într-un timp cit mai scurt 
a unei conferințe general-euro- 
pene consacrate acestui scop, 
convinsă că aceasta răspunde nu 
numai intereselor vitale ale po
poarelor care trăiesc în Europa, 
ci intereselor destinderii și cola
borării pe toate continentele. ale 
consolidării păcii și securității 
mondiale.

Țara noastră luptă pentru li
chidarea tuturor focarelor de 
război existente astăzi în dife
rite zone ale globului și care pe
riclitează securitatea internațio
nală. Considerăm că evitarea 
oricăror ciocniri și acțiuni mili
tare este o datorie a tuturor sta
telor și popoarelor. De aseme
nea, un rol deosebit de impor
tant în salvgardarea securității, 
în apărarea normelor dreptului 
internațional revine Organizației 
Națiunilor Unite.

Apărarea păcii, împiedicarea 
dezlănțuirii unui nou război, 
abolirea politicii de forță și a- 
gresiune impun tuturor popoare
lor să acționeze cu energie și 
perseverență, să conlucreze 
strîns în spirit de solidaritate și 
înțelegere. Numai astfel se poa
te asigura făurirea unei lumi în 
care fiecare națiune să-și poată 
consacra energiile și forța crea
toare dezvoltării libere și nes
tingherite, bunăstării și fericirii 
proprii, a unei lumi de pace și 
colaborare fructuoasă între toate 
popoarele globului pămîntesc.

Doresc, în încheiere, să adre
sez, prin bunăvoința ziarului 
dumneavoastră, poporului zairian 
prieten, cele mai calde salutări 
și urări de sănătate, de progres 
și prosperitate.
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