
Proletari din toate țările, uniți-vă ! ORGANIZAȚIA NOASTRĂ ÎN PRAG DE ANIVERSARE

/ / / / / / / / Un obiectiv actual, o preocupare de perspeçtiva

'////.

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

ANUL XXVIII, SERIA II Nr. 7100 6 PAGINI 30 BANI MIERCURI 15 MARTIE 1972 à

VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN ALGERIA

La Combinatul petrochimic de la Skikda

Marți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc în vizita 
în Algeria au sosit la Hassi- 
Messaoud, important centru pe
trolier al țării aflat în inima 
deșertului Sahara.

La plecarea din Annaba, im
portant oraș industrial al Alge
riei de est — regiune vizitată 
îrt cursul zilei de luni — oaspe
ții români au fost conduși de 

r colonelul Abdeighani, membru al 
Consiliului Revoluției, coman
dantul celei de-a 5-a regiuni mi
litare, de oficialități militare și 
civile ale vilayetului Constanti
ne. Un detașament al forțelor 
maritime militare a dat onorul.

O distanță de o oră și jumătate 
de zbor peste Munții Atlas des
parte nordul industrial al țării 
de baza sa principală de materii 
prime — deșertul Saharei, al că
rui subsol conține imense zăcă
minte de țiței și gaze. Aceste 
bogății scoase de sub controlul 
companiilor și monopolurilor 
străine, sînt exploatate astăzi în 
folosul consolidării și dezvoltă
rii unei puternice economii in
dependente, propășirii întregu
lui popor, un loc deosebit reve
nind Complexului de exploatare 
și prelucrare a hidrocarburilor de 
la Hassi-Messaoud. care, împre
ună cu alt centru saharian de la 
In-Amenas, asigură 
cui trei in Africa 
de petrol.

Tn persoana
Nicolae Ceaușescu muncitorii 
din Hassi-Messaoud au salutat

pe conducătorul de partid și de 
stat al unui popor prieten care 
a fost întotdeauna alături de po
porul algerian în lupta sa de 
eliberare socială și națională și 
în eforturile de edificare a Al
geriei noi. 
Messaoud 
practică o 
re, î ' 
teniei
cele două țări. Despre aceasta 
ne-au vorbit gazdele. „Rezulta
tele obținute în prospectarea și 
punerea in valoare de noi zăcă
minte de hidrocarburi, în ridi
carea nivelului tehnic al explc/i- 
tării și pregătirea de cadre na
ționale — ne declara Sid Ah- 
med Ghozali, președinte-director 
general al Societății Naționale 
de Hidrocarburi 
•— se datoresc și 
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fiind 
am

Aici, la Hassi- 
se realizează în 

rodnică coopera- 
întruchipare vie a prie- 
:i și solidarității dintre

I

I
I

Algeriei lo
in extracția

tovarășului

I

PRELUDIU I
PAG. A V-a

• Cronica teatrala
— „Vicleniile lui

I
I

IN NUMĂRUL 
DE AZI

I
I
IScapin" pe scena 

„Teatrului Mic"
Cronica culturii de| 

masă
— Postura inter-1 
preților

I

• Clubul ingenioșilor I

Sâ măsurăm și săi 
valorificăm căl-l 
dura

Conștiința socialistă
a tineretului de la sate

Un milion de băieți și fete, 
ceea ce înseamnă un sfert din 
numărul total al tinerilor din 
România trăiesc în sate. Mai 
mult de jumătate din ei sînt 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist. Așadar, aproape o 
treime din efectivul organizației 
noastre își desfășoară activitatea 
în mediul rural. Iată elemente 
statistice care nu pot fi igno
rate. Nu este nevoie de un efort 
prea mare pentru a le explica. 
Stabilind o relație firească între 
ponderea pe care o reprezintă 
istăzi tinerii în categoria popu
lației direct productive de la 
sate și contribuția nemijlocită 
adusă de ei în procesul reali
zării obiectivelor economice ale 
agriculturii vom deduce lesne 
că satul a devenit terenul pro
pice de afirmare a unei reali
tăți dinamice. Au loc aici fe
nomene de o mare diversitate 
determinate de pătrunderea me
diului rural în circuitul civili
zației socialiste. Ele nasc între-

IOAN POPESCU
Secretar al C.C. al U.T.C.

bări la care tinerii așteaptă să 
primească răspunsurile cuvenite 
în cadrul acțiunilor educative 
adresate lor de 
țiile de tineret, 
prin Consiliul 
tesc, constituit 
rîrii Congresului al IX-lea al 
U.T.C., și-a propus să descopere 
și să formuleze asemenea răs
punsuri. Iată de ce ni se pare 
că acum, în preajma aniversării 
semicentenarului creării organi
zației, încercarea de a desprinde 
o concluzie principială de lucru 
dincolo de bilanțurile posibile 
ale activităților întreprinse cu 
participarea largă a tinerilor de 
la sate, în toate domeniile vieții 
organizației U.T.C. constituie un

către organiza- 
C.C. al U.T.C., 
tineretului să- 
pe baza hotă-

efort util îndeosebi pentru re« 
zolvarea sarcinilor care ne aș
teaptă în perioada următoare.

Adaptind astfel, mijloacele 
practice disponibile Ia împreju
rările particulare in care acțio
nează, consiliile tineretului să
tesc, organizațiile U.T.C. și-au 
structurat întreaga sferă de in
fluență în funcție de con
cluzia fundamentală relevată 
de studiile întreprinse în a- 
ceastă perioadă, de consta
tările prilejuite cu ocazia nu
meroaselor acțiuni inițiate, fie 
la nivelul comunelor sau jude
țelor. fie la scară națională. A- 
ceastă concluzie poate fi enun
țată în cîteva cuvinte astfel : 
relațiile de producție ale satu
lui românesc contemporan sti
mulează, îndeosebi în cazul ge
nerației tinere, manifestarea tot 
mai pregnantă a formelor con
științei muncitorești.

(Continuare în pag. a V-a)

(Sonatrach) 
sprijinului 

prietene, 
primul 

cooperat 
de la început în domeniul ... 
trolului. Tn primul rînd. dato
rită contextului politic favora
bil cooperării - care caracteri
zează relațiile noastre. Tn al 
doilea rînd. România dispune de 
o experiență de peste un secol 
în ce privește petrolul. Prezența 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
pe pămîntul Algeriei constituie 
și sub acest aspect un prilej fe
ricit de a extinde și adinei co
operarea dintre țările noastre“. 

„Vizita pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu o efectuează 
în țara noastră 
moment deosebit 
pentru relațiile 
și România —

acordat 
România 
cu care

sta* 
încă 
pe-

constituie un 
de important 
dintre Algeria 
ne-a declarat

Mohamed 
celei de-a 
tare. Sîntem convinși că ea va 
avea un rol de seamă în dezvol
tarea prieteniei și colaborării 
fructuoase algeriano-române, în 
interesul ambelor popoare".

O expresie a acestor senti
mente au fost și primirea 
făcută președintelui Nicolae 
Ceaușescu la sosirea sa pe aero
portul Hassi-Messaoud. urările 
înscrise aici pe mari banderole 
— „Bine-ați venit, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu !“, „Prin uni
tatea poporului am cîștigat bă
tălia petrolului“, „Poporul nos
tru nu va uita niciodată' prie
tenii săi“. „Trăiască prietenia 
aigeriano-română !“ —. ilustrînd 
pregnant legăturile de frățească 
prietenie dintre țările și popoa
rele noastre.

Tntîmpinat cu onoruri militare, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat de comandantul ce
lei de-a patra regiuni militare, 
Mohamed Atailia. prefectul de
partamentului saharian Oasis, 
Gherieb Mohamed Lamine, co
misarul național al partidului 
Frontul de Eliberare Națională 
pentru acest departament. Talrna 
Yahia. președintele Adunării 
Populare departamentale. Dje- 
ghab Athman. de membri ai 
conducerii Societății Naționale 
de Hidrocarburi (Sonatrach). 
Copii ai muncitorilor oferă bu
chete de flori oaspeților dragi. 
Un grup numeros de petroliști, 
în salopete de lucru, flutură 
stegulețe românești și algeriene, 
scandează „Yahia Ceaușescu“, 
„Yahia România“ — ..Trăiască 
Ceaușescu. trăiască România“

Atailia, comandantul 
patra regiuni mili-

—, aplaudînd îndelung pe con
ducătorul partidului și statului 
nostru.

Cortegiul prezidențial s-a în
dreptat apoi spre baza „Re
pal“, una din principalele uni
tăți productive ale zonei Hassi- 
Messaoud — un imens careu pe 
160 km pătrați, împînzit de 300 
de sonde, de la care se așteaptă 
în acest an o producție_ de 27.5 
milioane de tone. Zonă pustie 
în 1956, ------ —
astăzi o veritabilă bază indus
trială în adincul deșertului Sa
harei. Ca urmare a politicii de 
valorificare în interesul națio
nal a bogățiilor Algeriei, politică 
promovată de Frontul de Elibe
rare Națională și de guvernul 
algerian. la Hassi-Messaoud au 
fost. înălțate în ultimii ani sonde, 
instalații complexe industriale 
de separare a țițeiului de gaze, 
de desalinizare a țițeiului, au 
fost construite stafii de pompare 
a petrolului și gazelor, conducte 
sure litoral în porturile Skikda 
si Arzew. Au apărut, de aseme
nea. în plin deșert, oaze create 
de puterea omului în care locu
iesc muncitorii petroliști.

Vizita începe la centrul ad
ministrativ al complexului. Mun- 
cițorii. tehnicienii și . inginerii 
algerieni întîmpină cu ovații și 
urale pe solii României socia
liste.

Tn fața unei machete, ingine
rul Gambit Namir, directorul lu
crărilor de forare de Ia Hassi- 
Messaoud. dă ample explicații 
asupra sistemului de organizare 
a producției, de tratare și pre
lucrare a petrolului și a meto-

Hassi-Messaoud este

delor de recuperare secundară, 
care permit o valorificare mai 
deplină a zăcămintelor. Reține 
atenția faptul că după prelu
crarea primară, prin care 
țițeiul se separN de gaze, aces
tea din urmă sînt — după obți
nerea propanului și butanului — 
reinjectate sub presiune în 
puțurile de exploatare, ceea ce 
asigură obținerea unor cantități 
suplimentare de hidrocarburi

In timpul discuției cu privire 
la rezervele existente, evaluate 
în prezent la 2.5 miliarde tone, 
și durata lor de exploatare, se 
arată că există bune perspective 
pentru o producție masivă și 
stabilă timp de peste 10 ani, 
perioadă care ar putea fi dubla
tă în urma folosirii metodei re
cuperării prin injectare cu apă 
în zăcămînt, problemă care pre
ocupă la ora actuală pe specia
liștii algerieni.

în continuare, sînt vizitate in
stalațiile de prelucrare ale bazei 
Repal — unitate unde țițeiul este 
stabilizat prin metoda separării 
și distilării și stațiunea de re- 
injectare a gazelor pentru men
ținerea presiunii în zăcămînt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează în cursul vizitării 
sălii de comandă și a instalați
ilor de principalii parametri 
tehnici ai acestor utilaje, de 
metodele și procedeele tehnice 
folosite.

Următorul obiectiv vizitat a 
fost una din cele 12 instalații de 
foraj de producție românească 
de tipul 3DH-250. livrate Alge
riei în cadrul acordului de coo
perare dintre cele două țări. Rod 
al hărniciei, țjpceperii și inven
tivității muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor de la „Uzinele 
1 Mai“ din Ploiești, instalațiile 
au trecut cu succes examenul 
deosebit de dificil al condițiilor 
climaterice și de sol din centrul 
Saharei.

Specialiștii români care lu
crează aici departe de țară, dar 
bucuroși și mîndri că își aduc 
contribuția la sporirea prestigiu
lui patriei socialiste au întîmpi- 
nat cu vădită emoție pe condu
cătorul partidului și statului nos
tru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, per
soanele care îi însoțesc au urcat 
pe platforma instalației româ
nești, unde au primit, din partea 
inginerului Abubakr Meluk, di
rectorul serviciilor petroliere ale 
societății „Sonatrach“, explicații 
în limba română. Inginerul al
gerian cunoaște bine limba țării 
noastre, întrucît. ca și alți nu
meroși specialiști algerieni, și-a 
făcut studiile de specialitate în 
România.

Tn numele specialiștilor alge
rieni. el a exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu mulțumiri și 
aprecieri pentru modul cum 
funcționează instalațiile româ
nești și pentru colaborarea 
exemplară cu specialiștii români, 
pentru asistența tehnică româ
nească.

Intr-o declarație făcută zia
riștilor români. A. Meluk subli
nia : „Ne simțim foarte onorați 
de a primi vizita președintelui 
României, țară de care mă simt 
deosebit de legat. Bucuria mea 
este cu atît mai mare cu cit în 
atribuțiile care îmi revin intră 
coordonarea 
raj la care 
fabricate în 
rea noastră

operațiunilor de fo- 
concură instalațiile 
România. Colabora
se desfășoară exce-

(Continuare in pag. a Vl-a)

ANCHETA CETĂȚENEASCĂ

De ce sînt puși pe drumuri
tineri care vor să muncească ?

Cîte speranțe își vor fi pus 
proaspeții absolvenți ai Liceului 
agricol din Rîmnicu-Sărat in a- 
cea zi de 2 august 1971, la re
partizarea lor în producție ! Cei 
mai mulți se și vedeau acasă, in 
sat, încercînd să sporească prin 
ceea ce au învățat în cei cinci 
ani de studii și practică, bogăția 
locurilor natale, pe unde copilă
ria, lăsată nu prea mult în urmă, 
îi mai chema încă. Aveau drep
tul să anticipeze, deoarece pe 
lista locurilor vacante figurau 
numele unităților agricole din 
comunele lor, corespunzătoare 
specialității în care se pregăti
seră.

încercăm, în acest început de 
primăvară, să-i găsim pe tinerii 
tehnicieni la locul lor de mun
că, acolo unde au fost reparti
zați, acolo unde iși căutau vi-

sele, unde erau așteptați. Dar 
reporterul este obligat, în fața 
realității, să renunțe la intenția 
inițială. Pentru că marea majo
ritate a absolvenților promoției 
amintite nu se află acolo unde 
trebuia. Cei mai mulți ocupă 
un post în alt domeniu de acti
vitate sau caută încă, singuri, 
un loc de muncă. Unii, după re
petate încercări, au renunțat la 
post, pur și simplu. Motivul ? 
Să încercăm să-1 descifrăm din 
cîteva cazuri.

Tinăra Manda Drăgan se pre
zintă cu repartiția la C.A.P. 
..Progresul“ din Rimnicu Să
rat.

— Lăsați-o aici, îi spune pre
ședintele unității. Ștefan Comă- 
nescu. Vom ține ședință de con
siliu și vă vom comunica dacă vă 
încadrăm sau nu.

După cîteva zile, consiliul încă 
nu se întrunise :

— N-aveți nici o grijă, o liniș
tește președintele, o să vă anun
țăm în scris acasă.

Au trecut două luni.
— Pînă la 1 ianuarie nu vă pot 

încadra ! i se spune, din nou.
După 1 ianuarie, absolventa 

s-a prezentat din nou. Președin
tele a început să-i explice, stre- 
curîndu-i teama în suflet, că 
„aici e foarte mult de muncă, e 
deosebit de greu“ și că el „nu 
încadrează copii“. „In unitatea 
pe care o conduc — i se mai 
spune — toți brigadierii muncesc 
și, ca atare, tu ca fată n-o să poți 
face față“ (!!). Același răspuns

V. RÄVESCU

(Continuare în pag. a ll-a)
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Drapele jubiliare
inminate unor organizațiiA

In cadrul manifestărilor care 
preced sărbătorirea, la 19 mar
tie, a 50 de ani de activitate 
ai organizației revoluționare 
de tineret din țara noastră, a 
început o amplă acțiune de în- 
mînare a drapelului jubiliar al 
organizației, „A 50-A ANI
VERSARE“, instituit pe baza 
ITotărîrii plenarei C. C. al 
U.T.C., din 2—3 decembrie 
1971, cu privire la aniversarea 
semicentenarului creării Uniu
nii Tineretului Comunist. înal
ta distincție este acordată or
ganizațiilor U.T.C. din unități
le în care, în anii ilegalității, 
tinerii au participat la acțiu
nile inspirate și conduse de

partid, la lupta clasei 
toare, a poporului,

munci- 
pentru 

realizarea idealurilor de liber
tate națională și socială, pre
cum și acelora care s-au dis
tins în mod deosebit prin în
treaga activitate politico-edu- 
cativă desfășurată în anii so
cialismului.

Răsplată și omagiu pentru 
faptele de luptă și muncă prin 
care aceste organizații și-au 
înscris numele la loc ae frun
te, sub steagul glorios al parti
dului comunist, în marile bă
tălii și acțiuni revoluționare, 
pentru edificarea socialistă a 
patriei, decernarea drapelului 
jubiliar „A 50-a aniversare“

Raidul nostru in județul Brăila
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Pentru lucrătorii unităților a- 
gricole din județul Brăila obiec
tivele campaniei.de primăvară 
vizează în principal pregătirea 
patului germinativ și însămînța
rea a peste 132 000 hectare, din
tre care 52 000 în primă epocă, 
producerea răsadului pentru o 
grădină întinsă pe aproape 4 000 
hectare, asigurarea și condițio
narea materialului semincer. 
Din cea mai proaspătă situație 
operativă de la Direcția agricolă 
județeană reiese că s-au însă- 
mînțat peste 1 000 hectare, că 
52 000 hectare au primit dozele 
cuvenite de îngrășăminte, că în 
răsadnițe se lucrează intens. Dar 
oricare ar fi lucrările ce se im
pun executate rolul principal în 
această campanie le revine me
canizatorilor. Reflectă oare ci
frele înscrise pînă acum în bi
lanțul campaniei adevăratele po
sibilități ale unităților ? Care 
este partea de contribuție a ti
nerilor mecanizatori, avînd în 
vedere că și prin număr (aproa
pe 600 sînt uteciști) reprezintă o 
forță de luat în seamă ? Pe o 
parte din componenții secției de 
mecanizare, care deservește co
operativa agricolă „Scînteia" din 
însurăței, îi găsim în punctul de 
lucru „Lacul Rezi“. Semănau. 
Este prezent și inginerul șef al 
unității, tovarășul Iulian Alc- 
xandrescu. „Niciodată nu s-a în- 
sămînțat așa devreme ca 
acesta — ne spune dînsul. 
mele semințe le-am pus la 
șitui lunii februarie. Am 
avut rețineri la început, dar cum 
toate condițiile de soi și climă 
corespundeau am dat semnalul

de pornire. Dacă nu intervenea 
ploaia de zilele trecute aveam a- 
cum terminate însămînțările din 
prima urgență : 585 hectare. Mai 
ales că sînt pregătite pentru se
mănat, peste 450 hectare. Am 
realizat doar 15 hectare ovăz. 
30 hectare mazăre. 70 hectare 
coriandru, iar astăzi încheiem 
suprafața de 130 hectare măză- 
riche. Sîntem puțin cam întîr- 
ziați cu însămînțarea mazărei, 
dar asta din pricină că terenu
rile destinate culturii sînt am
plasate în luncă, unde terenul nu 
s-a zvîntat așa de repede. Ca să 
nu pierdem timpul, restul trac
toarelor au fost repartizate 
pregătitul terenului“.

OCTAVIAN
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marchează momentul solemn 
pe care îl trăiește în aceste 
zile întreaga noastră organi
zație. Reprezintă în același 
timp încă un minunat prilej 
de exprimare a hotărîrii tine
retului de a se consacra exem
plar muncii și învățăturii, mi- 
litînd consecvent pentru în
făptuirea politicii partidului, 
ca promotor al exigenței și 
combativității revoluționare, 
dedieîndu-se cu întreaga sa ca
pacitate eforturilor menite să 
contribuie la înflorirea patriei, 
la dezvoltarea multilaterală a 
României socialiste.

Printr-o hotărîre a Biroului 
C.C. al U.T.C.. unui număr de 
110 organizații U.T.C. din toa
te județele țării urmează să 
li se înmîneze în această pe
rioadă înalta distincție jubi
liară.

Ieri, în cadrul unor adunări 
festive, la care au participat 
numeroși tineri, membri ai ac
tivelor U.T.C. și invitați dintre 
vechii militanți ai P.C.R. și ai 
U.T.C., muncitori ‘ fruntași, 
conducătorii colectivelor de 
muncă, drapelul „A 50-a ani
versare“ a fost primit de orga
nizațiile U.T.C. de la Uzina 
de autocamioane din Brașov, 
IPROFIL „23 August“ din 
Tg. Mureș, Uzina mecanică 
Cugir, Șantierul naval Con
stanța, Uzina de vagoane din 
Tumu-Severin și Uzina de fi
bre sintetice — Săvinești. Dra
pelul a fost înmînat organiza
țiilor distinse de către tovară
șii Silvia Ilie și Iosif Walter, 
secretari ai C.C. al U.T.C., 
Martin Kraus și Septimiu To- 
dea, adjuncți de șefi de secție 
la Comitetul Central al U.T.C., 
Nicolae Irimie, vicepreședinte 
al Biroului de turism pentru 
tineret, și Gheorghe Grigore, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al U.T.C.

în zilele următoare vom 
continua să publicăm relatări 
de la celelalte manifestări de 
același gen care au loc în a- 
ceastă perioadă.

ION TRONAC

IN MIJLOCUL
POLISULUI

anul 
Pri- 
sfîr- 
cam

de VASILE VETIȘANU

„Armătura“ Zalău. După ce „așii“ profesiei au făcut demonstra
țiile practice, parcă e mai ușor să execuți operațiile ce-ți revin

Foto: O. PLEC AN

• I,
Efervescența creatoare se măsoară mai bine de Ia o 

epocă la alta, atunci cînd liantul care unește generațiile 
apare în toată rezistența lui.

' De abicei, în trecut, unei generații i se asocia un ideal, 
, făcîndu-se asupra ei considerații prin prisma unicității idea- • 
, lului. Și, tot așa, o viziune mai îndepărtată asupra gene- 1 
, rațiilor tinere, expedia politicul din existența ei autentică. ( 
, _ Cum vedem, idealul era înțeles într-o singură direcție, ( 

iar politicul în afara realității în care se piăsmuia orice ( 
( ideal. Astfel concepută, situația convenea acelora care ( 
i vedeau cu ochi siguri că tinăra generație ascunde forțele < 
i cele mai puternice, acele forțe în stare oricînd să înalțe < 
i sau să dărîme o lume. <
i De altfel, istoria, mai întotdeauna supusă intemperiilor 
i sociale și ambițiilor de cucerire ale celor ce se vroiau stă- 

pîni nu numai la ei acasă dar și dincolo de ograda lor, 
a pus destule stăvili afirmării depline a politicului. Eroii noș
tri, de la cronicarii de curte, care încercau să arate lumii , 
ființa națiunii lor, nestinsa dorință de dreptate și libertate • 
socială, erau „zotăniți" la margini de drum, cum spune <

• marele larga despre Miron Costin. Alții, ca Horia sau < 
Tudor, ca lancu. sau Bălcescu, aveau dreptatea în sufle- < 
fele lor, rupte dintr-un leat de țară, dar cînd îndrăzneau • 
s-o afirme poporului lor și lumii atunci trebuiau să cu- ’

în ' 
în '
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s-o afirme poporului lor și lumii atunci trebuiau să 
noască nemiloasa roată, uciderea mișelească, fuga 
munți sau dincolo de ei, pe meleag străin, pierind, 
suflet cu dorul de țară.

Eram, cum spune versul :•
„Sărmană țară, sărmană
Și uitată și orfană.
Ești ca-n drum o biată salcă 
Toți te apasă și te calcă“

Tn încleștarea vie și surdă, cei ce asupreau, nimiceau 
floarea țării și tinerețea ei, care își cerea dreptul la viață 
și tihnă.

(Continuare în pag. a V-a)I
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Primire la președintele
Consiliului

Președintele Consiliului de 
Miniștri. Ion Gheorghe Maurer. 
a primit, marți la amiază, pe 
Peter Schulz, președintele Se
natului orașului Hamburg. care 
se află în tara noastră la in
vitația președintelui Consiliului 
popular județean Constanta. 
Vasile Vîlcu.

La întrevedere, desfășurată

de Miniștri
într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Petre Blajovici, pre
ședintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, și Ion Tudor, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean Constanta.

A fost de față Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. a Germaniei 
la București.

TELEGRAME
Tovarășul ION GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului 

de Miniștri al Republicii Socialiste România, a trimis următoa
rea telegramă tovarășului ALEXEI NIKOI.AEVICI KOSÎGHIN, 
președintele Consiliului de Miniștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste :

în numele guvernului român și al meu personal, exprim pro
funde condoleanțe în legătură cu accidentul de la Uzina de 
aparate radio din Minsk.

Vă rog să transmiteți familiilor și celor apropiați victimelor 
întreaga noastră compasiune.

JABER Al.-AHMAD AL-JABER AL-SABAH, Prinț moștenitor 
și prim ministru al Statului Kuweit, a trimis tovarășului ION 
GHEORGHE MAURER, președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, o telegramă cu următorul con
ținut :

Mulțumesc cu deosebită cordialitate Excelenței Voastre pentru 
amabilele felicitări transmise cu ocazia Zilei naționale a Statului 
Kuweit și doresc să adresez cele mai bune urări pentru sănă
tatea personală a Excelenței Voastre, precum și pentru prospe
ritatea poporului Republicii Socialiste România.

CRONICA 
U.T. C.

Ieri au sosit în țara noas
tră la invitația C.C. al U.T.C. 
tovarășii Mintcho Semov, di
rectorul Centrului de Cerce
tări Sociologice de pe lîngă 
C.C. al U.T.C.D. din R. P. 
Bulgaria, Gustav Varga, se
cretar al Comitetului regio
nal Slovenia de Vest din R.S. 
Cehoslovacă. Reiner Hagheu, 
adjunct șef de secție propa
gandă de la C.C. al F.D.J. 
din R.D.G., Muszynski Jo- 
sef, cercetător la școala su
perioară de științe sociale din 
R.P. Polonă, Bodo Karol, di
rectorul Școlii Centrale al 
K.T.S.Z. din R.P. Ungară, 
care vor lua parte la sesi
unea științifică „Rolul și lo
cul tineretului în viața so- 
cial-politică a României“, or
ganizată cu prilejul aniver
sării semicentenarului U.T.C.

La sosire pe aeroportul in
ternațional București-Otope- 
ni, oaspeții au fost salutați 
de tovarășul Ovidiu Bădina, 
directorul Centrului de cer
cetări pentru problemele ti
neretului, de reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C.

prinderilor și organizațiilor 
U.T.C. pe care le reprezentau. 
De subliniat că acest concurs 
în fazele pe secții și întreprin
deri a avut o largă cuprindere 
prilejuind o cunoaștere directă 
intre tineri din -diferite sectoa
re, evidențiind noile posibilități 
de îmbunătățire a funcționării 
utilajelor, a organizării muncii 
pe fluxul tehnologic. Concursul 
a fost cîștigat de echipajul tine
rilor de la Uzina mecanică na
vală din Galați.

I. CHIRIC
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„CUM NE 
COMPORTĂM ?

MIERCURI 15 MARTIE 1972

Plecarea în Statele Unite ale Americii 
a unei delegații o Consiliului Economic 

condusă de tovarășul Manea Mănescu

Marți a plecat spre Washing
ton delegația Consiliului Eco
nomic condusă de Manea Mă
nescu, președintele Consiliului 
Economic, care, la invitația Con
siliului consilierilor economici 
de la Casa Albă va face o vizi
tă în Statele Unite ale Americii.

Delegația va purta convorbiri 
și va face un schimb de păreri 
cu privire la relațiile bilaterale 
romàno-americane în domeniul 
economic, cooperarea industri
ală și tehnico-știintifică și va

examina modalitățile practice 
de facilitare a dezvoltării aces
tor relații.

Delegația se va opri la Pa
ris unde va participa la o întîl- 
nire de lucru a Comisiei mixte 
româno-franceze de cooperare 
economică, științifică și teh
nică.

La aeroportul Otopeni delega
ția a fost condusă de tovarășii 
Emil Bodnaraș, George Maco- 
vescu, prim adjunct al minis
trului afacerilor externe.

ȘTAFETA MESERIILOR
în sala Teatrului de stat din 

Galați s-a desfășurat faza fi
nală a concursului „Ștafeta me
seriilor“, concurs inițiat de Co
mitetul județean Galați al 
U.T.C. întrecerea a reunit e- 
chipajele tinerilor de la Combi
natul siderurgic Galați, Șantie
rul naval și Uzina mecanică na
vală. Pe parcursul a două ore 
a avut loc un viu dialog despre 
meseriile participanților la con
curs, despre rezultatele între-

A apărut zilele acestea in 
librării, sub egida Editurii poli
tice, culegerea de interviuri 
„Cum ne comportăm ?“

Este o carte închinată tinere
tului Autorii au realizat o se
rie de discuții cu personalități 
ale vieții noastre politice, socia
le, economice și culturale, cu 
oameni înarmați cu o bogată 
experiență de viață, experiență 
capabilă să sugereze tineretu
lui nostru, prin expresivitatea 
și autenticitatea sa, legi etice 
și morale de comportare în so
cietate. între oameni.

De ce sînt puși pe drumuri 
tineri care vor să muncească ?

(Urmare din pag. I)

îl dăduse mai înainte și Măriei 
David. unei alte colege reparti
zată aici, în prezent salariată la 
fabrica de țigarete din localitate, 
în concluzie, i-a scris pe repar
tiție că nu dispune de un post 
liber de zootehnist. Prezentîn- 
du-se la Direcția Generală a A- 
griculturii. Industriei alimentare 
și Apelor a județului Bacău, ti
nerei i se spune că alte locuri 
libere în județ nu sînt, dar con
ducerea se arată dispusă să-i dea 
„negație“, ca să se poată angaja 
în alt domeniu de activitate.

— Am renunțat la cinci ani de 
liceu, numai ca să mă pot în
scrie la forțele de muncă, cu 
certificatul de 8 clase. Am 21 de 
ani și vreau să muncesc !

O dorință firească, oprită de 
„optica" neîncrederii. în cazul 
de față, și de interese de grup.

— Este un fenomen regreta
bil, confirmă Ion Guzu. ingine
rul șef al C.A.P. „Progresul“. 
Conducerea unității manifestă o 
neîncredere nejustificată față de 
tineret. Chipurile, nu ar oores- 
punde condițiilor specifice din 
C.A.P. Mulți dintre absolvenții 
liceului agricol au făcut însă 
practica la noi și mi-am dat sea
ma că sînt capabili să îndepli
nească funcția încredințată. Dar 
tovarășul președinte nici n-a 
vrut să stea de vorbă cu ei.

Dacă președintele nu are în
credere nici în inginerul șef, nici 
în medicul veterinar, nici în cei
lalți tineri cu pregătire medi" 
(un tehnician veterinar și unul 
agronom sînt folosiți în eviden
ta contabilă), are. in schimb, de
plină încredere într-un ajutor al 
fermierului, căruia îi lasă în 
grijă, atunci cînd lipsește, fără 
vreo hotărire a consiliului sau a 
adunării generale, întreaga răs
pundere. Și asta, pentru că îl 
leagă de acesta o strînsă amici
ție (nu vom spune ce fel de ami
ciție, lăsăm pe cei în drept să 
cerceteze măcar de-acum înainte 
lucrurile, adică să facă ceea ce 
trebuiau să facă de multă 
vreme 1).

Așa se întîmplă că. din cauza 
unor relații ieftine, sînt afectate 
nu numai unele persoane de 
bună credință, ci chiar interesele 
generale ale unității cooperatis
te. lipsită de activitatea califica
tă a unor cadre necesare. Cazul 
nu este izolat. Cu mari insisten
te din partea comitetului de par
tid al comunei Topliceni. numai 
un singur absolvent din cei 4-5 
repartizați aici, tehnician agro

nom, a fost încadrat la una din 
unitățile C.A.P. Dar... ca soco
titor. Nici Sofia Răghină nu a 
fost primită la C.A.P. Lopătari, 
nici Eucica Sava, la Cărpiniștea, 
nici Nicolae Roman, la Gher- 
gheasa, nici Nichita Viorel, la 
Aldeni etc. Lista ar putea conti
nua. Tovarășul Alexandru Ră- 
bâncă, directorul liceului, ne 
spunea că abia a reușit, solici- 
tînd sprijinul ministerului, să 
obțină cîteva posturi în județul 
Vrancea pentru absolvenții din 
această zonă. Directorul Direc
ției agricole respective a mani
festat de la început o atitudine 
refractară : „Ce, i-am trimis eu 
la școlarizare in Rîmnîcu Să
rat ? 1“. Poate și de aceea Vița 
Cucută și Zoița Rogojinaru, ca 
să dăm numai aceste nume, bat 
drumurile între unitățile C.A.P. 
unde au fost repartizate și Di
recția agricolă, fără nici un 
succes.

„Dacă vă găsiți singuri un loc 
de muncă la vreo unitate, vă 
dăm repartiție pe acel loc“, spun 
cei de la Direcția agricolă ..Dar, 
se întreabă pe bună dreptate ti
nerii, putem umbla din unitate 
în unitate în căutarea unui loc 
de muncă ?“.

Unii au încercat și s-au lăsat 
păgubași. S-au încadrat pe pos
turi care nu au nimic comun cu 
pregătirea lor. obținută cu trudă 
și cu eforturi materiale din par
tea familiilor și a statului. Ni
colae Barbu a obținut un post 
de administrator la asociația lo
catarilor din Rm. Sărat. Dumitra 
Ghițău a lucrat o perioadă în 
laboratorul fabricii de pîine 
Ludmila Costin este educatoare, 
Iana Bătrînu, salariată la fabri
ca de țigarete, iar Gherghina 
Leaua (zootehnistă), nici mai 
mult nici mai puțin, operatoare 
de film la cinematograful din 
Puiești.

— Nu există cooperativă agri
colă de producție care să nu 
aibă nevoie de un tehnician, o- 
pina tov. ing. Traian Mihai, Di
rectorul general al Direcției ge
nerale a Agriculturii. Industriei 
alimentare și Apelor a județului 
Bacău. Dar foarte mulți condu
cători de unități se feresc să-i 
angajeze, mai ales în funcția de 
șef de fermă sau in cea de aju
tor de fermier. Oricît am insis
tat, nu am găsit nici un fel de 
înțelegere.

Gîndindu-ne la ceea ce ar pu
tea aduce în plus fiecare cadru 
cu pregătire de specialitate unei 
unități C.A.P.. este evidentă ne
cesitatea creării unei opinii de

masă împotriva neîncrederii, a 
intereselor meschine, a spiritului 
de feudă din mentalitatea unor 
conducători de unități. Orice to
leranță față de acestea poate a- 
duce prejudicii bunului mers al 
activității în unitățile amintite, 
favorizînd perpetuarea „legii“ 
bunului plac, a acelor practici pe 
care le-am fi dorit de multă vre
me abandonate. Tocmai de aceea 
așteptăm luarea de măsuri grab
nice, hotărîte, în spiritul răspun
derii fată de interesele reale ale 
unităților agricole, cît și ale ti
nerilor in cauză, cărora trebuie 
să li se creeze condiții pentru 
a-și putea profesa meseria.

(Urmare din pag. I)

brigăzi se seamănă coriandru. 
Cu semănătorile, Sava Tudora- 
che, Tănase Iconaru, Gheorghe 
Croitorul și Ene Gușatu.

Și în alte puncte de lucru, la 
pregătitul terenului, la aratul 
viei, sus la volan, foarte mu’ți 
tineri. Aflăm mal tîrziu că din 
cei 48 de mecanizatori ai secției 
condusă de Dumitru Păcală. 30 
sînt tineri Nicolae Eavaz, Aure! 
Hoteneanu, Ghiță Radu sînt al
ții pe care l-am văzut lucrînd 
și despre care brigadierul Ion 
Neacșu are numai cuvinte de a- 
preciere „Cît îi vedeți de tineri 
dar să știți că sînt foarte har
nici și pricepuți. Ne înțelegem 
de minune cu ei. Altfel nici nu 
se poate Noi sîntem organizați 
pe formațiuni mixte de lucru. 
Fiecare echipă de cooperatori 
are repartizați anumiti mecani
zatori, cu tractoarele și utilajele 
respective Ei și nu alții vor e- 
xecuta toate lucrările, de la se
mănat și pînă Ia recoltat, pe te
renurile destinate echipei. Toți 
sînt interesat! să muncească la 
timp și corect. Acordul global 
Impune acest lucru" Deci tine
rii mecanizatori de la „Scînteia" 
însurăței au reușit să se inte
greze foarte bine în viața coope
rativei pe care o deservesc și 
strădania lor de a deveni buni 
meseriași se repercutează favo
rabil în calitatea lucrărilor pres
tate Calificativele primite chiar 
acum, la debut de campanie, sînt 
concludente.

Despre tinerii mecanizatori, a- 
cești „primi soliști" ai campaniei

Povestire de
DUMITRU M. ION
Ilustrații de
MIHAI SÎNZIANU

XXIII. — Inspectorul de 
poliție Irodion Cerbu e 
negru de mînie ; mai 
sînt cîteva ore pînă 
la concursul hipic. Cei 
doi polițiști sînt ame
nințați cu închisoarea dar 
ei au la mină hirtia cu 
parafa inspectorului care, 
prin farmec, se tmblinzeș- 
te și-i roagă să nu sufle 
nici o vorbulită. Se ordo
nă pregătirea clinilor.

1. (De-o parte clmpul, de alta pădu
rea) .

— Clinii trag spre cimp, d-Ie inspector ; 
nu le arde de pădure !

— Căutați și-n cimp !
2. (Polițiștii vorbesc intre ei).

Se discută, în filele cărții, 
despre patriotism, despre soli
daritatea muncitorească, despre 
romantismul robust oferit de 
virsta marilor idealuri, despre 
caracter, despre opțiune, despre 
dragoste, despre obișnuit și ex
cepțional. despre farmec, des
pre curaj, despre succes.

Semnalăm această carte citi
torilor noștri.

I. FM.

AMINTINDU-NE DE 
GEORGE CÄLINESCU

Zilele trecute, elevii și 
cadrele didactice de la Liceul 
„George Călinescu" din Capita
lă, împreună cu oaspeți de o- 
noare. au comemorat într-un 
cadru festiv amintirea celui 
care a oferit școlii numele său 

Cuvîntul de deschidere, rostit 
de profesoara Ana Cozmită, di
rectoarea liceului, a sub
liniat semnificațiile acestui 
moment, arătind că se împlinesc 
în același trmp doi ani de cînd 
liceul și-a înscris pe frontispiciu 
numele prestigiosului om de 
cultură.

Elevii Luminița Pavelîu din 
anul al IV-lea și Ștefan Spiri- 
don din anul al III-lea — mem
bri ai cenaclului școlar „Gheor
ghe Călinescu" și colaboratori 
ai revistei școlare, „Manuscri
se" — au prezentat auditoriului 
opera de romancier și activita
tea de intelectual militant pro
gresist a marelui om.

Cu deosebită căldură și vene
rabilă aducere amintite a vor
bit despre George Călinescu 
maestrul Geo Bogza, care a a- 
preciat ca deosebite eforturile 
colectivului liceului de a păstra 
vie memoria spirituală a unuia 
dintre geniile umaniste ale ro
mânilor.

în încheiere, membrii cercu
lui dramatic din școală au re
citat versuri din opera poetică a 
lui George Călinescu și au in
terpretat un fragment din ro
manul dramatizat „Enigma Oti- 
liei".

Manifestarea a fost încă un 
prilej de sensibilă apropiere a 
elevilor acestei școli de opera 
călinesciană, un ales imbold în 
strădania lor de a-i deveni 
demni învățăcei.

EM. ISOPESCU

agricole de primăvară, sînt 
rostite cuvinte frumoase și în 
celelalte cooperative din raza 
S.M.A. însurăței. Chiar la uni
tatea vecină, „Grivița roșie" — 
unde din cele 415 hectare plani
ficate pentru epoca întîia au fost 
însămînțate 150 hectare cu ma
zăre, orz și măzăriche, au fo6t 
grăpate 380 hectare, pregătite 
complet. 350 hectare, iar în vie

Acum se vede cel mai bine efec
tul reparațiilor făcute cu aten
ție și corect. Cu băieții pe care-i 
avem la secție nu avem nici o 
temere că vreo lucrare a cam
paniei ar întîrzia sau nu ar avea 
calitatea corespunzătoare" Și 
la cooperativele din Zăvoaia și 
Dudescu, deservite tot de S.M.A. 
însurăței, notăm aprecieri favo
rabile la adresa mecanizatorilor. 
„Din cei 165 de mecanizatori al

77» manii
ÎȘI FAC W PUN DAFOFUA

s-a efectuat arătura pe 385 hec
tare — nume ea cele ale lui 
Radu Mormocea, Iancu Isac, 
Gheorghe Dateș. Simion Mor
mocea. sînt cunoscute ca nume 
ale unor meseriași pricepuți și 
conștiincioși. „Conlucrarea noas
tră decurge foarte bine — ne 
spune tovarășul Vasile Pricepu- 
tu, secretarul comitetului comu
nal U.T.C.. de data aceasta și 
în postura de președinte al co
operativei. Toate indicațiile 
tehnice date sînt respectate 
întocmai, lucrîndu-se și cu multă 
operativitate în același timp.

stațiunii, 92 sînt tineri — ne de
clara tovarășul inginer Liviu 
Teodorescu, directorul unității, 
la rîndul său tînăr. Vă dați sea
ma că fără un aport corespunză
tor al lor nu ar fi de imaginat 
îndeplinirea sarcinilor de plan. 
Organizația U.T.C. a acționat 
însă foarte ferm atît pe linia in
staurării disciplinei de produc
ție cît și pe aceea a ridicării ca
lificării. Putem spune fără exa
gerare, că la ora actuală nu a- 
vem „tineri-probleme" Lucru 
care ne dă multă siguranță în a- 
firmatiile noastre privind ope-• • ••••••••»

— Aici, lingă șosea se opresc toate ur
mele !

— Un camion sau poate o mașină 
mică i-o ti așteptat... Se spune că vii
torul e al... comuniștilor.

Mor. se poate !

3. — D-le inspector $i-au bătut joc. Au 
imbrăcat sperietoarea cu hainele deținu- 
tilor !... Mai căutăm 1

— Nu ! inutil, inutil totul...

SFÎRȘIT

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • 5
- ...................................................................................................... ... --ml ........"»

• astazi se disputa in 
TARA (pe terenuri neutre) op
timile de finală ale „Cupei Ro
mâniei“ la fotbal. Iată progra
mul partidelor : Metalul Bucu
rești — F.C. Argeș (la Cimpi- 
na) ; Rapid București—Unirea 
Drâgâșani (la Pitești) ; Univer
sitatea Cluj—F.C. Galați (la 
Piatra Neamț) ; Crlșul Oradea- 
Politehnica Timișoara (la 
Arad) ; C.F.R. Cluj—Dunărea 
Calafat (la Rm. Vilcea) ; Dina- 
mo București—Tractorul Bra
șov (la Ploiești) ; A.S.A. Tg. 
Mureș—Olimpia Satu Mare (la 
Oradea) ; Jiul Petroșani—Sport 
Club Bacău (la Brașov).

Stațiile noastre de radio vor 
transmite aspecte de la aceste 
Intîlniri cu Începere de la ora 
15,15 pe programul I.

« COMITETUL EXECUTIV 
AL UNIUNII EUROPENE DE 
FOTBAL (U.E.F.A.) a primit 
candidaturile a trei țări : An
glia, Belgia șl Italia de a orga
niza faza finală a campiona
tului european de fotbal.

MERIDIAN
După cum se știe, aceas
tă fază cuprinde 4 me
ciuri : semifinalele, finala și 
întâlnirea pentru locurile 3—4.

• TRADIȚIONALA COMPE
TIȚIE DE BOX „Criteriul Ti
neretului", organizată de ziarul 
„Munca“, va avea loc In zilele 
de 22. 23 și 25 martie In Sala 
sporturilor din Galați.

• DUPĂ CUM S-A MAI 
ANUNȚAT, la 1 mai va avea 
loc la Hamburg un meci inter
național de fotbal dintre echipa 
locală S.V. Hamburg și o se
lecționată internațională. Acest 
meci este organizat cu prilejul 
retragerii din activitatea com- 
petițională a cunoscutului ju
cător vest-german Uwe Seeler. 
Se preconizează ca „ll“-le se
lecționatei internaționale să fie, 
alcătuit după cum urmează : 
Banks (Anglia). — Gemmel 
(Scoția), Schnelilnger (R.F. a 
Germaniei), Moore (Anglia), 
Facchetti (Italia), Van Himst 
(Belgia), Pele (Brazilia), Bobby 
Charlton (Anglia), Bene (Un
garia) sau Johnstone (Scoția), 
Cruyff (Olanda) șl Djaici 
(Iugoslavia).

TRIALUL MIEILOR
...Dintre multele și păcă

toasele patimi omenești, pa
tima fotbalului e cea mai 
incurabilă dar și cea mai pu
țin păcătoasă. în duminica 
trecută — din 12 martie, a- 
dică — știți cum ningea și 
viscolea, și geruia de nu-ți 
mai venea să ieși din casă 
Și, totuși, nu unul, doi, nici 
o sută, două, ci mii și mii de 
microbiști și-au tras căciuli
le pe urechi și-au pornit-o 
spre dreptunghiul alb al sta
dionului. La Craiova. de e- 
xemplu. stadionul vechi — 
unde s-a jucat partida de 
tineret, cu două ore înaintea 
celei mari — gemea de olteni 
veniti să-i vadă aci pe Min- 
că, Martinovici, Neagu și 
Niță ; la sfîrșitul partidei, 
încheiată cu 2—0 pentru re
zervele Craiovei, s-au mutat 
cu toții pe stadionul mare — 
unde au început să sufere 
pentru noua echipă, îmbucu
rător reîntinerită de antre
norul Cernăianu. Și fiindcă 
tot intrarăm în subiect să 
mai zicem cîteva vorbe des
pre această primă etapă a 
returului juventist. O surpri
ză s-a produs la București 
unde, prefigurînd cu 90 de 
minute înainte draw-ul seni
orilor, mînjii de la C.F.R. 
Cluj — și ei pe ultimul Ioc 
al clasamentului — au reușit 
0—0 cu liderii dinamoviști. 
Surpriza surprizelor s-a pe
trecut. însă, la Ploiești unde 
stegarii au îngenunchiat ța- 
păna formație de tineret a 
Petrolului. Și, astfel, prima 
duminică de fotbal ne-a și 
schimbat liderul, alb-negrii 
de la Cluj (2—0 acasă cu co
legii lor ieșeni) trecînd din 
nou în fruntea clasamentului 
— unde devansează acum cu 
un punct pe Dinamo și eu 
două pe Petrolul.

...Returul acestui campionat 
a debutat promițător și pen

tru... debutanți. în primele 
formații ale cluburilor de „A" 
și-au făcut apariția cîteva 
nume de tineri : Ciocir- 
lan, Mincioagă și Sameș 
la Universitatea Craiova, 
Orza la A. S. A., Coval- 
cic la Crișul și Dănilă 
la Politehnica Iași. Le urăm 
bun venit și... titularizare 
grabnică Dar era să uit în
că un nume nou : Pavlovici, 
la Steagul roșu I! Hai să 
trăiești Pavea, și transmite-i 
salutările mele juventiste an
trenorului Proca !

...După cum n-ați uitat, 
probabil, ziarul „Scînteia ti-

JUVENTIȘTII
neretului" a instituit pentru 
campionatul in curs „CUPA 
JUVENTISTUL" pentru cel 
mai bun fotbalist tînăr pro
movat in prima echipă. Din 
cind in cind, v-am ținut la 
curent cu ierarhia acestei 
întreceri, în care va cîștiga 
cel ce va adiționa punctajul 
cel mai mare din notele a- 
cordate de colegii cronicari 
săptămină de săptămînă. A- 
cum, în urma schimbărilor 
organizatorice din presa spor
tivă (se știe că ziariștii de 
fotbal de Ia publicațiile spor
tive formează o singură sec
ție). „Sportul“ nu mai publică 
note, lăsind această misiune 
numai „Fotbalului". Voi re
calcula. deci, punctajele și 
data viitoare voi anunța si
tuația la zi. Oricum, Lică, 
Bbloni, Sfillosi, Costaș sînt 
pe primele patru locuri — dar
n-aș putea spune deocam
dată ordinea.

...După ce duminică dîrdîi- 
răm de frig și ne clănțăniră 
dinții sub zăpada mieilor, 
luni se potoli vintul, se lim
pezi cerul și apăru soarele. 
Ți-era mai mare dragul să 
stai pe marginea terenului 
de zgură de la Dinamo și să 
privești cum zburdă mieii 
din „C", adunați de antreno
rul Tcaciuc în cadrul acelei 
masive și lăudabile acțiuni 
de prospectare înfiată de 
Federație. Așa cum îmi pre
zicea acest ascuțit dar talen
tat și inspirat condei ce se 
semnează Valeriu Mironescu, 
sondajul întreprins de Fede
rație este și va fi pentru 
mine, juventistul. o adevă
rată mană cerească. Luni, 
însă, prima încercare n-a 
fost prea reușită : pentru că 
unele echipe bucureștene nu 
și-au trimis mînjii (Unirea 
Tricolor. T.M.B., de exem
plu) și pentru că mulți dintre 
cei veniți sînt prea pirpirii 
neavind gabaritul impus de 
evoluția actuală a fotbalului. 
Am plecat, totuși, de la pri
mul trial cu un gînd de bun 
augur, dar și cu un gust a- 
mar lăsat de antrenorul Gi- 
că Teodorescu, altfel om 
simpatic și prieten cu ziariș
tii, care își dirija elevii nu
mai cu sudalme. Trialul miei
lor continuă, și în București 
și în provincie. Să vedeți ce 
talente vom descoperi în a- 
cea miercure de aprilie >a 
trecerea în revistă a celor 
opt selecționate de tinerei ce 
se alcătuiesc în aceste tria
turi !

...Va continua și campiona
tul de tineret-rezerve. Voi 
fi la teren, cu tranzistorul 
după mine. Nici o grijă, 
frate Minoiu, notez cu rigu
rozitate tot ce-mi vine pe 
calea undelor.

G. MITROI

Aspect din timpul adunării 
solemne

rativitatea șl calitatea lucrărilor 
campaniei de primăvară".

La cooperativa agricolă „V. I. 
Lenin“-Viziru, inginerul-șef. to
varășul Gheorghe Spătaru, tși 
exprimă părerea de rău că nu-i 
putem vedea pe tinerii mecani
zatori la semănat ca să ne dăm 
seama „cît de artistic lucrează". 
Avem însă prilejul să o facem la 
pregătitul terenului și la admi
nistrarea îngrășămintelor chimi
ce unde Dumitru Micu, Nicolae 
Budur, Vasile Roșea, Ion Doagă, 
Radu Căpriță, Ion Lazăr și Ghe
orghe Mărgineanu lucrau intens. 
„Anul trecut am realizat cu a- 
cești băieți recolte foarte bune 
— ne mărturisește, nu fără sa
tisfacție, șeful secției de meca
nizare, tovarășul Constantin Ni- 
sipeanu : 3832 kg. la grîu (locul 
3 pe țară). 5 200 kg. la porumb, la 
neirigat, 2 287 kg. la floarea-soa- 
relui. Am gustat din plăcerea 
realizării recordurlor și vrem să 
nu ne lăsăm mai prejos nici în 
anul acesta"

Ea Gropeni, profitîndu-se de 
terenul mai nisipos, s-au însă- 
mînțat 15 hectare cu ovăz și 30 
cu borceag : la Ți bănești — 60 
hectare cu mazăre, 40 cu borceag 
și 15 cu ovăz iar la Valea Cîmpii 
toate suprafețele repartizate 
culturilor din prima urgență.

Peste tot tinerii de pe trac
toare lucrează bine și cu multă 
tragere de inimă. înfăptuirile lor 
de pînă acum, modul în care 
s-au pregătit toate comparti
mentele participante, dau cer
titudinea unei campanii reușite, 
de bun augur pentru recoltele 
din toamnă.

„LUNA CULTURII 
BUZOIENE"

Recent a avut loc la Buzău des
chiderea festivă a manifestări
lor din cadrul „Lunii culturii 
buzoiene". Cuvîntul inaugural — 
rostit de către tovarășul Ion 
Sirbu, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului 
județean Buzău al P.C.R. — a 
fost irmat de salutul prezentat 
de către numeroase personalități 
ale vieții noastre social-cultu- 
rale și științifice în continuare 
oaspeții și spectatorii au urmă
rit și aplaudat pe artiștii amatori 
buzoieni, realizatorii unui fru
mos și reușit spectacol, au fost 
prezenți la vernisajul expoziției 
retrospective „Ștefan Popescu“ 
(prilejuită de împlinirea unui 
secol de Ia nașterea artistului), 
la concursul muzical „Tinerețea 
buzoiană cîntă viata nouă".

V. R.

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Flacăra (orele 15.30: 19).

ROMULUS ȘI REMUS (orele 10; 
12; 14,15), MARIA STUART (ora 
16,30). TRENUL DE TREI ȘI ZECE 
SPRE YUMA (ora 18.45), AM FOST 
CÎNDVA HOȚ (ora 21), rulează la 
Cinemateca „Union“.

[cinema
PĂDUREA PIERDUTA : rulează 

la Patria (orele 10; 12,30; 16; 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 tn 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 la 
București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30: 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13.45: 16; 18.15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI ; 
rulează la Giulești (orele 15,30; 18;
20.15) .

MICUL SCALDATOR : rulează ia 
Festival (orele 9.15; 11,30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21), Excelsfor (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 tn continuare). 
La ora 20 program de documen
tare.

FUGA : rulează la Buzești (orele 
15.30: 19).

LOCOTENENTUL BULLITT : 
rulează la Grivița (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 la 
Laromet (orele 15.30: 17.30: 19.30).

OSCEOLA : rulează la Bucegi 
(orele 15,45: 18; 20.15), Miorița (ore
le 9: 11.15: 13,30: 15.45 18: 20.30).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Crfngași (orele 15.30; 18;
20.15) .

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18: 20,15), 
Popular (orele 15.30: 18; 20.15).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17 45: 20). Moșilor (orele 15.30: 
17.45: 20).

VAGABONDUL : rulează la
Unirea (orele 15.30: 19).

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

TRENUL : rulează la Pacea fe
rele 15.45: 18: 20).

VIATA DE FAMILIE ■ rulează la 
Cosmos (orele 15.30: 18; 20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la 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).

MIRII ANULUI TI : rulează la 
RaboVa (orele 15.30: 18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE ; 
rulează la Viitorul (orele 15.30 ; 
18: 20.15)

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

MIERCURI, 15 MARTIE 1912

Opera Română : DON PASQUA- 
LE — ora 19,30; Teatrul de Opere
tă : VINT DE LIBERTATE — ora 
19,30; Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (Sala Comedia) : FANNY 
— ora 20; (Sala Studio) : PĂRIN
ȚII TERIBILI — ora 20; Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (Schitu 
Măgureanu) : O SCRISOARE
PIERDUTA — ora 20; (Sala Stu
dio) : VICARUL — ora 19,30; Tea
trul de Comedie : INTERESUL 
GENERAL — ora 17; Teatrul „C. I. 
Nottara" (Sala Magheru) : BUNA 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
19.30; Teatrul Giulești : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : B1M- 
BIRICA — ora 19,30; (Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 19,30: Tea
trul „Ion Vasilescu" : CÎND RE- 
VORVERELE TAC — ora 19.30; 
Teatrul din Tg. Mureș (la Teatrul 
Mic) ; UNCHIUL VANEA — ora 
20: Teatrul „Ion Creangă" : N-A 
FOST TN ZADAR — ora 9.30; la 
Ecran-Club ; CARAGIALE, O 
SOACRA ȘI ALȚII — ora 20.30: 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — ora 
19.30 : Circul Globus ; PLANETE
LE RID SUB CUPOLĂ — ora 19,30.

MIERCURI. 15 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. Telex. 9.05 Teleglob : 
Republica Africa Centrală. 9,20 
Vetre folclorice — Olt. Cint și joc 
la Scornicești. O viguroasă imagi
ne a cintecului și jocului de pe 
meleagurile Oltului. 9,50 Desen a- 
nimat. 10,00 Curs de limba france
ză. Lecția a 7-a. 10,30 Tele-cinema- 
teca pentru copii șl tineret ■ „Nu 
mai plînge, Peter l" 12,00 Telejur
nal. 15,30 Tele-școală. 16,30—17,00 
Curs de limba engleză. Lecția a 
6-a. 17,30 Deschiderea emisiunii de 
după-amiază. „O viață pentru o 
idee" : Aurel Vlaicu. 13,00 Timp si 
anotimp în agricultură. 18.30 Mu
zică. Emisiune de Silviu Gavrilă. 
19,00 Oameni și fapte. 19,15 Trage
rea l’ronoexpres. 19.20 1001 de seri; 
Filopat și Patafil. 19.30 Telejurnal. 
20.10 Avanpremieră. 20,15 Tele- 
cinemateca : „Absență îndelunga
tă". Regia Henri Colpi. Cu : Geor- 
ges Wilson și Alida Valii. 21,43 
Cîntă orchestra Cornel Popescu. 
22.00 „24 de ore". 22.30 Campiona
tele mondiale de patinaj artistic 
— proba individuală feminină. în
registrare de la Calgary (Canada).

.23.30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II

20.00 Portativ '72 — Revista mu
zicii ușoare TV. Prezintă Anca A- 
gemolu și Alexandru Niță. 20.45 
Agenda. 20.55 Film documentar. 

,21.15 Cluburi sportive bucureștene.
21.35 Arta plastică : Mari muzee 
ale lumii. 21,50 Film serial ..Patru 
tanchiști și un cline“. (XVIII).



Pasiune, studiu concentrat, pregătire temeinică, trăsături carac 
teristice ale liceenilor uteciști
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I ÎN SUMAR I
J Din creațiile prezentate la J
I concursul „TINERE CONDEIE"

| inițiat de C.C. al U.T.C. in cinstea

| aniversarii semicent ena rului

| organizației
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i PARTIDULUIl i
J Mâ-ncearcâ acum frumusețea iș întoarsa de toate amiezile, »i Glasul meu de ierburi

Mă rostogolește spre tine ’
Precum |
Această creștere a spicului 
înlăuntrul său.
Stau iarăși

ț Și-mi caut vorbe de flaut
Și mîini să le poarte
Tn vecinătatea frunții tale 
învață-mă cum să însămînțez 
Spațiul ce ne cuprinde.

l
I 
I 
ț
I

DOINA POP
Liceul nr. 2 Baia Mare

SÎNT CÎNTECUL

O, de lujer tînăr, fluier al codrilor 
cu glas de suflet tu arzi 
la rotundul stemelor noastre, 
la roșul sferei semințelor, 
la ochii fecioarelor rotunzi 
la dacicii umeri stîncoși, 
la împrejur de arbore, leagăn de sfere 
la cerul zborului rotund...
O, de lujer tînăr fluier al codrilor, 
horele noastre sînt sferele lumii I

CONSTANTIN SORESCU
Liceul nr. 2 — Slatina

Aleasă sărbătoare se-ntemeiază-n toate 
Și se aprind în aer semințele mai pur. 
Medalia sonoră a timpului își bate 
Efigia în tot ce se limpezește-n jur, 
Tăind în armonia rodirilor curate 
Un negrăit de candid și luminat contur, 
Gîndindu-se pe sine, vibrații de carate 
Desăvîrșind în aripi un zbor tot mai matur.

\ 
\ 
\ 
I
I 
î

Rostesc : sînt tînăr — sîngele-mi tresare 
Ca mirele înnobilat de oră 
Și roata dăruirii lui, sonoră, 
îmi luminează clara sărbătoare.

Rostesc : sînt tînăr — inima se cheamă 
Mișcare a planetelor, baladă 
Și ochii deschis în sine să se vadă 
Cu limpezime, fără nici o teamă.

Rostesc : sînt tînăr — zborul se alege 
Tot mai fecund și aripa tresaltă 
într-o pornire candidă, înaltă 
De a cuprinde tot și a-nțelege.

Mi-e trupul o deplină și tînără vioară 

înalta zămislire a roadelor s-o cînt 

Statornică în miezul de cumpănă solară, — 

Cum e mereu izvorul luminilor răsfrînt 

în fiecare lucru care devine-n țară 

Și care se-mplinește prin cîntecul ce sînt.

Rostesc : sînt tînăr — ochii-mi sînt lumină 
întemeiată-n semne roditoare. 
Ca umerii adînc să-mi înfioare 
Semințele în creștere deplină.

Rostesc : sînt tînăr — stau întotdeauna 
în miezul lumii, măsurînd durata 
Cu dorul meu și umerii sînt gata 
Să-ntîmpine, în cumpănă, furtuna.

Rostesc : sînt tînăr ca o sărbătoare 
Cu dăruire limpede, în țară
Și prin iubirea mea se desfășoară 
Bogată împlinire viitoare.

PAUL BALAHUR 
Liceul nr. 3 — Iași
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TIMP ROMANESC
► Pentru mine veniseră din dragoste
► Urși carpatini cu bolta pe umeri,
* Deși nu știam
► Unde se-adapă cerboaica și zimbrii
► Și nu strigasem

• Cînd însetatul țintea lîngă Labîș
, Cununa de stele.
» Oh, din păduri orga de mesteceni —

Ce suflet de aed mă-ntoarnă să ard...
► Zîmbind între steaguri
► Se-ntoarse cuvîntul în florile de mai,

► Sensul de foc
, Dăruindu-se în volbura oamenilor,
► Acolo, sub inima de beton a țării...

► Pentru chipul tău
► Mă leg de arderea cîmpiei,
* Pentru chipul tău, țară,
* Mă nasc prinț în rotirea belșugului
► Și tot pentru tine
► Adun craii pădurilor, cu blana de aur
* Spre a purta în ochii lor veșnic
► Chipul tău de mireasă.

La marginea visului tău 
îmi opresc frunzarele tăcute
Si pentru eroii zilelor tale 
îngemănați cu setea noilor zidiri 
Ridic un steag
Din aspre canonade — 
Sămînța viitoarelor iubiri.
La marginea visului tău 
Adun firele de iarbă secerate 
Tot atîtea zilelor dintîi 
Pentru amintirea brazilor 
Sfîșiați sub turmele albastre 
De șenile
La marginea visului tău 
Culeg munții si nopțile mele, 
Florile de mai
Și le arunc peste flamuri 
Pentru eroii tăi, patrie, adunați 
La marginea visului tău...

VALERIAN ȚOPA
Liceul nr. 2 — Botoșani
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TATĂLUI
MEU

Trezirea ta luminează mina și topește 
. oțelul,

îndeamnă motoarele să cînte 
spre împlinire.
îți sînt fiu și dimineața te-nsoțesc 
acolo, pe marile șantiere.
Trupul tău știe obida și viscolul 
vremurilor fără adevăr.
Te voi înțelege așa cum înțeleg 
să trăiesc, fericit și iubit de semeni, 
și-alături de casa noastră 
vom înălța peste vremuri orașe...

NEMOARTE
Acestor porti de rouă sîrrt hărăzit fecior 
iarba fierului, mamă, în trup se topește 
în călcîiul de ape ce se taie prin frunze de dor 
și fără întoarcere, cîntec de corn, mi se frînge în dește...

Peste ochiul de timp, crater înțelenit 
goarne în cercuri, laudă țării ascult, — 
și cerul scurs în pleoape de ritmuri înzecit, 
cuvintele în clocot — fîntînă înflorită dedesupt...

Sînt tînăr — mireasmă firesc prelinsă-n toate 
cu rădăcini în aplecare boltită... Părinții încă poartă 
rotind aprins — acea desfășurată roată, — 
și-n osul plin de cîntec memoria se-mparte...

în patrie sînt tînăr, si-i ninsă-n ape neaua 
(mirean în globii ochilor e-o ardere sublimă) 
crini în armură de baladă strîng cu șeaua 
și-n tînăr drum, mi-e sîngele îmbobocit în muguri de lumină...

CĂTĂLIN BORDE1ANC
Clasa a X-a

Liceul „M. Eminescu“ — lași

IMN
PARTIDULUI

Tu, cel ce luminezi vetre de oameni, 
Tu, cel ce sădești și culegi
La fiece apus și răsărit 
Pîini de bucurii și iubiri, 
Tu, cel ce murmuri apă de izvor 
Pe țărna vie care ne-a crescut 
Cîntate fie-ți ramurile mîinii, 
Iubite fie-ți pacea și dreptatea. 
Slăvite fie-ți truda și izbînda...

DUMITRU ALEXANDRU
Liceul nr. 1 Gh. Gheorghiu-Dej 

(curs seral)

Sufăr de o teamă bolnăvicioasă 
De a nu se termina seva pămîntului 
înainte de a gusta și eu ;
De teamă ca rotundul cerului 
să nu-și piardă culoarea
Și să rămîn cu transparența lucrurilor ; 
De teamă ca tăcerea pietrelor
Să nu sperie prin zbuciumul 
Sîngelui lor pietrificat și greu ;
De teamă ca minunile lumii 
Să nu rămînă un număr fără soț
Iar eu să trec cu tăcerea

STELIANA PENT1U 
Anul IJ 

Liceul nr. 2 — Arad 
Cercul de creație literară

Prin firele ierburilor
în căutarea sensurilor și culorilor dispărute... 
E o teamă impudică și egoistă
Teama ca superficialitatea lucrurilor 
Să nu răstoarne balanța omenirii 
Căci de celălalt capăt al ei 
Atîrn eu.

EUGENIA STUPARU
Liceul „M Eminescu" — București

Peste grădini palmele noastre 
cîntă a rod și-a lumină solară —, 
murmură imnuri 
și ode iubirii.
Pomul și iarba 
și pasărea cîntă —

Altare de lumină 
prelung desfoliate 
se nasc din fiecare brazdă 
și tot mai viu ne-ademenește gîndul — 
tîmpla și aripa drept ne-o susține... 
Acvile-nalte sînt visele noastre

și zimbrii și codrii
și urmele spaimei tatuate-n legende...
Nimeni n-a vrut să ne sprijine lacrima, 
Să cînte pentru dorul tăcerilor noastre, 
Nimeni n-a frîn piatra ridicată-n cetate.
Am trudit, 
am zdrobit și-am clădit 
piatră cu piatră 
și palmele noastre-au cîntat 
a rod și-a lumină solară...

EMIL ALBIȘOR 
Liceul din Vînju - Mare
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Cîm/L OLARULUI
Ascunde ulciorul răcoarea din lut 
Sau susur de ape sau poate lumini 
Și freamăt de codru de vînturi bătut 
tînd arsul pămînt înflorește în mîini.

Se-nvîrte ulciorul mai sus, tot mai sus, 
Cînd focu-mplinirii pe roată îl poartă 
Și, surîzînd, olarul i-a pus 
Sărutul, să-l poarte icoană, la toartă.

IOAN VASILJ
Liceul din Beba - Veche

IMI DESFĂSUR INIMA

In oameni
Să îmi depăn inima în zare 
Ca un cînt; pămîntul cu bujori 
Să pătrund pînă-n sărbătoare 
Cu rodirea-i doldora de sori.

Să-mi înece cîmpurile glasul
Cu cirezi, pe fruntea mea să fie
Clipe de lumină sub tot pasul
Izbucnire de prinos, mai vie

Să-ngenunche zîmbetul vechi creste 
Netrecute ; viața împrejur 
Să-nfrunzească-n suflete agreste 
Adevărul timpului lor pur.

Șă-mi desfășur inima în oameni
Ca un jar ; iar sîngele să ardă I 
Bucuriei mele să-i asameni
Ochii, care vieții îi stau gardă...

MARIN CONSTANTIN
Liceul din Fierbinți

ÎN LUMINA PRIMĂVERII
De o parte-a casei mele 
grîul 
și de cealaltă parte 
orașul.
Troțușul coase argintiu cîmpia 
cu piatra cetăților.
Tatăl meu e-acolo, pe schele 
și mama în lanurile verzi.
Eu rămîn între ei cu fratele 
și sora, un gînd, o putere 
pentru zidirile de mai tîrziu.

*
Aerul întinerit de pădure 
respiră o nouă cetate.
Tinerii modelează cărămida, 
faianța și oglinzile pentru zidul 
în care pămîntul, soarele 
și apo îmbrățișează o Ană a vieții, 
și noi o iubim și ea ne iubește 
de aceea facem ziduri pentru fiecare 
Elenă, Mărie sau Floare, pentru fiecare 
Ion, Vasile sau Gheorghe.
Declinul zăpezii ne-mpodobește 
coisii, merii, cireșii.
Iarba își cere trezirea 
din somnul melcilor 
și iată Ceahlăul contemplă 
mîinile noastre și noile temple.

DUMITRU ALEXANDRU
Liceul nr. I Gh. Gheorghiu-Dej 

(curs seral)

ȚARĂ DE DOR
M-om culcat în lanul copt, pletele țârii 
prin care se scurge fericirea spre noi. 
m-am culcat pe nisipul țărmului mării 
în care, cu migală, descoperim atribute noi. 
m-am culcat la umbră de brad verde 
și în el catarg de vapor se întrevede, 
m-am culcat între pietrele Carpaților 
și-am auzit bătaia regulată a inimii moților^. 
M-am culcat aiurea și-am simțit 
Umbra ta dîndu-mi semn odihnitor, 
mîna ta mîngîindu-mă. țară de dor.

VASILIU ST. LUCIAN 
Anul IV — Liceul nr. 1 

Bîrlad — jud. Vaslui

SEMNE PEȘTI APE
Poem Porților de Fier

Oamenii urcă tăinuiți între schele 
și tot mai adîncă Dunărea plînge, 
plîng semnele răsărite-n lumină 
și nopțile plîng inundate de soare 
Peste gînduri și strigăt 
omul se-nalță, se zbate, 
se sfarmă-n privirea 
prelungită din ape, 
răzvrătit se preface-n fîntînă — 
fîntîna-n lumină 
și tot mai adînc 
cresc schelele albe 
lîngă tîmplele visului 
și oamenii urcă tăinuiți între »le, 
se-nalță de-asupra, 
se simt renăscuți, 
oameni și oameni 
logodiți cu lumina. EMIL ALBIȘOR

INSOMNII
TRANSIL

VANE 
în noaptea sferică 
sub stele 
întunericul scîrțîie cărunt. 
Privește cum în teasc 
stelele mustesc 
de lumină...
Horia 
mi-a apărut în vis... 
stelele îi torceau 
legende în plete, 
iepuri pribegi își pierdeau 
umbrele urechilor 
prin făina lunii...
Sub moara de întuneric 
Horia se măcina, cărunt...★
Peste lumină 
s-au deslipit femeile 
bărbații sculptau furci 
și prînzul creștea 
în ulcică...
aerul fierbea 
în fus și 
doar clinii țeseau 
ograda... ★
S-au spart zorile 
în clopotul cocoșilor 
și prin horn 
ieșeau cocoloașe de lumină.. 
Spre fîntînă 
lanurile de liniște 
se îndreptau mătăsos 
și mîinile brutarului 
au început să miroase 
a pîine...
Privirile ciutei 
s-au scuturat de praf 
și oamenii au venit 
flămînzi 
să se sature 
din cuptorul 
vuind pentru ei. 
Pe frunțile lor 
frunze de lumină 
zideau fîntîni 
pentru botezul amiezii... 
In foc 
copiii aruncau cu praștia 
cioburi de întuneric★
M-am ascuns 
în cerul bradului 
și biserica de lemn 
curgea 
prin palmele împreunate... 
Ciobanii
legănau oile 
în fluier, 
fierul se modela 
în mîini 
și ciuberele 
musteau 
în pletele moților...

IOAN PETRAȘ ARBORE 
Liceul nr. 1 — Blaj

POETUL

Eu știu o nuntă căreia poeții-i PAUL BALAHUR

/

Ce altceva să fie mai de preț 
Decît lumina țării logodită 
Pe-acele mari planete roditoare — 
închipuite inimi de poeți ?

Și vă poftesc, prieteni, anotimpul 
Anunță mult belșug și dăruirea 
Statornic ne cultivă-n cîmpul țării, 
Căci pentru miezul Evului Aprins

Sînt păsări-lăutari și stau cu trupul 
înfipt în mese mari de trandafir 
Și țin pe umeri soarele și luna...

Iar vînătoarea e în toi, flăcăii 
Țin urma trilului și în păduri 
Dorm fermecați cu dorul la izvoare 
Și prin nervuri coboară în baladă...

O dăruire veche ne zorește 
Semințele în cîmpul țării, rodul 
Transformă patria într-o planetă 
înmiresmată de lumini și sunet;

Pescarii prind în plase pești de aur 
Și aplecat în cumpănă, țăranul 
Și-ademenește sufletul cu spicul 
Ținut în palme ca o ciocîrlie...

Cu patria-n brațe colindă poetul 
împodobind armindeni în cuvinte.
El poartă pajiști dalbe-n suflet
Și trupul lui e steag de oseminte.

Furtuni de frunze tulbură trecînd 
Și-n sînul viei strugurii-l primesc 
Ca pe-un haiduc din doină coborînd 
Să smulgă viers de cîntec românesc.

El în iubire pururi tînăr este
Și majestuos în lucruri pune viată, 
Lumina lui se-ntoarce în poveste, 
Ca steaua-n rouă dinspre dimineață.

ION EVU
Liceul nr. 2 Hunedoara
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pomi, 
muncă.

Ne așteptăm unul pe altul 
De două sute de ani

Voi plăti tribut de muncă 

Și de cer senin chipului tău 
întinerit prin nașterea mea 
Căci eu m-am născut din tine 
Ca o iubire. Reșița mea. 
Balerina mea de fier și foc

Am crescut din tine ca o iubire 
Orașul meu cu arcade de foc.
Am crescut din tine într-o iarnă 
Cu cocoși albi de zăpadă pe umeri 
Și mi-am umplut ochii
De frumusețea oamenilor tăi,
De coșurile ca niște aripi de sturz toamna. 
De cîntecul înflorit în asfatul străzii.
Am crescut din tine ca o iubire 
Orașul meu ;

lîngă ziduri negre 
strecurau fugare umbre, 
ochii de seîntei 
luminau cărarea ; 
mîinile întinse

Și abia acum am observat 
Că sîntem unul și același trup : 
UZINA.

MANIFESTE
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patru nume care, 
perseverării și in
continuare intr-un

Preludiului1'

literare „Anton

Fiecare om este înconjurat 
De cercurile sale vitale 
Care-I hrănesc 
Și-i țin cald
Fiecare cerc avînd 
Centrul în inima lui.
Cel dintîi este cel de apă. 
Al doilea este cel al pomilor 
Și tot așa cercul păsărilor 
Și tot mai sus • ■••••• 
Și, mai sus, cercul de aer 
Și sus de tot, ultimul 
Cel mai important 
Cercul vieții.
Cel mai 
Cel mai 
Al vieții 
Al vieții 
Al vieții 
Al vieții 
Al vieții

EMIL
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mare, 
frumos, 
cu 
cu 
cu păsări, 
cu------ *
cu 
APAVALOAIE

Liceul nr. 1 
Călărași — Ialomița

Stau seara furișată cu luna-n cîmpie 
Și-ascult cum se-năbușe grîu-n culcare. 
E-atîta iubire-n pămîntul acesta 
Că pînă și gardurile fac flori...
Și nu sînt singură,
Sînt cu luna și cu țărîna asta 
împrăștiată de ciocîrlii de lumină
Iar liniștea dă tîrcoale de dor în noi 
De-fi pare că apele, despletite, au fugit aci 
Din pădurile și oceanele

•.w.v.y.y^y.v.
r ■

Primăvara 
unui timp

OMAGIU — a treia anto
logie editată de Comitetul ju
dețean U.T.C. și Inspectora
tul școlar Tulcea, se înscrie 
printre izbutitele culegeri li
ceale, atît prin distincția pre
zentării grafice (semnată de 
Gasser Giinther-Forst) cit și 
prin locul preponderent a- 
cordal liricii angajate care pe 
alocuri atinge cote artistice 
relevabile. Cităm în acest 
sens: Murmur doinit de Mar
cel Pavel, Partidului de Ani- 
cuța laru, Darul patriei de 
M. Matvei.

Pozitivă ni se pare în a- 
ceastă culegere permanenti
zarea colaborării unor elevi 
talentați, semn al grijii mani
festate pentru stimularea ce
lor mai expresive condeie ti
nere locale. Ne referim în 
special la Theodor Stamate, 
Ânicuța laru, S. Gavrilă, Ana 
Fenoghen.

PRIMĂVARA UNUI TIMP, 
continuare a antologiei MI
NUNEA DIN CUVINT, e- 
ditată de Comitetul jude
țean U.T.C. și de Inspecto-

NAȘTERE Desenele

Tn piruetele amețitoare din flori.

Care noaptea sîngerează de prea intens 
albastru.

Generații de oameni poposesc în mine. 
Sînt toată o cutie de rezonanță
Pași, vorbe, cîntec de fluier...
Și-atunci te chem din sîngele neamului, țară 
De-i ziuă te chem și te chem de e seară...

râtul școlar Ilfov și prefațată 
și de data aceasta de poetul 
I. Crînguleanu, se remarcă 
prin omogenitate stilistică, 
acuratețe.

Apreciem extrem de îngri
jită, chiar eleganta prezen
tare grafică trecută însă sub 
un regretabil anonimat.

nemuream citeva frumoase 
poeme semnate de Viorel 
Lica, Liviu Vișan, Nicolae 
Oprea, toți din Snagov, Doina 
Barbu-Fundulea, Marin Con
stantin din Fierbinți, Gabrie- 
la Odoabă — Giurgiu, Ana 
Rosenhofer — Liceul pedago- 
gic-Panduri.

ECH1NOCȚIU ROTUND, 
a doua culegere de versuri e- 
ditată de Comitetul județean 
U.T.C. și de Inspectoratul 
școlar Vîlcea, concretizează 
bogata activitate literară des
fășurată de liceeni în cadrul

OLGA NAGHY
Liceul nr. 1 — Reșița 

cenaclurilor școlare și al so
cietății 
Pann“.

Reținem 
in măsura 
cadrării în 
climat de exigență și emula
ție, ar putea aduce un tim
bru personal în contextul poe

ziei tinere: Oltea Gîrțoman 
și Felix Sima din Rtn. Vîlcea, 
Ion Mican din Brezoi, Du
mitru Velea din Drăgășani. Le 
urăm succes.

LA PORȚILE LUMINII, 
culegere de versuri ale ele
vilor din liceele județului Me
hedinți, apărută sub egida 
comitetului U.T.C. și prefa
țată de prof. Ovidiu Vișan, 
este închinată aniversării se
micentenarului Uniunii Tine
retului Comunist.

Printre versificații oma
giale semnalăm și unele scin-

LUMINIȚA VIZITIU 

Liceul din Rădăuți

tei de poezie prezente tn 
creații semnate de severinenii 
Ofelia Mihuț („Noi“), Viole
ta Zimța („Brazii“) și orșo- 
veanul Răzvan Crislescu 
(„Cîntec“). Ne-a surprins lip
sa din antologie poate a celui 
mai dotat elev mehedințean, 
Emil Albișor din Vînju Mare.

Excelentă inițiativa Editu
rii „Junimea“ din Iași de a 
publica periodic antologii ale 
debutanților. In cea de-a 
doua serie a antologiei CE
RUL ÎN APA, întocmită de 
Gh. Drăgan și apărută la sfîr- 
șitul anului 1971, am întîlnit 
trei dintre cei mai talentați 
adolescenți ieșeni: Vasile Mi- 
hăescu — azi student, Paul 
Balahur și Cătălin Bordeianu 
— elevi. Ei și-au făcut debu
tul în „Preludiu“.

li felicităm călduros.
O

Tn noaptea umedă și tristă 
Tncet, 
Pe ‘
Se
Cu

rsiCu
Pipăiau pieptul caselor...
Tn urma lor
Doar pete alburii
Păstrînd ceva
Din semeția umbrelor pierite, 
Pe ziduri fluturau.
Vor fi citite mîine dimineață
Și vor chema la luptă...

SORINA VISSARION
Liceul din Găești

IN CEASUL 
ACELA

în ceasul acela pierdut în amurg 
au tăcut apele 
și-au ascultat cîntec de tulnic. 
Am urmărit cu ochii 
linia orizontului 
conturînd spații legendare 
minunată țară...
dăltuită măreț în legende 
cu cer sprijinit 
pe creste de munți 
cu codri, fîntîni, 
și doine și mituri... 
Sînt pană și scriu ; 
sînt liră și te cînt ;
în inimă-ți port frumusețea. 

ANDREICUȚ MARIANA
Liceul „Gh. Șincai“ 

Baia Mare — Maramureș
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• ASTAZI, MIERCURI 15 
MARTIE, la orele 9, la Insti
tutul de cercetări șl proiec
tări alimentare din București 
s-au deschis lucrările primului 
simpozion tehnic de comuni
cări științifice al specialiștilor 
din acest domeniu. Manifes
tarea — după cum sintem in
formați — inițiată de către co
mitetul U.T.C. al institutului 
este dedicată Semicentenarului. 
In cadrul ei majoritatea celor 
ce vor susține referate sînt 
tineri : Mircea și Olga Crețu — 
„Corelația statistică intre ca
racteristicile produselor ali
mentare", Gheorghe Iliescu — 
„Studiul materiilor grase prin 
utilizarea analizei termice di
ferențiale", ș.a. Salutind iniția
tiva organizației U.T.C. de la 
I.C.P.A. urăm succes deplin 
simpozionului.
• Nu cu mult timp în urmă, 

în paginile ziarului nostru salu
tam inițiativa celor 24 de munci
tori uteciști de la Uzina de me
canică fină-București care, con- 
stituiți în brigada „Semicente
narului" nr. 1 hotărîseră să-și 
consacre perioada concediului 
de odihnă muncii voluntar-pa
triotice pe Șantierul național al 
tineretului ce la Hidrocentrala 
de pe Lotru. Rîndurile scrise 
atunci ofereau cititorului secven
țe reprezentative surprinse d’n 
activitatea lor diurnă, relevau 
încadrarea lor deplină în efor
turile constructorilor.

Și iată, duminică, 12 martie, 
cei care au fost timp de 15 zile 
„oaspeții“ șantierului au devenit 
la rîndul lor gazde. In această 
zi la Uzina de mecanică fină din 
București s-a petrecut un eveni
ment emoționant : un grup de 
brigadieri de la Lotru, în frunte 
cu Ion SCURTU, comandantul 
Șantierului național al tineretu
lui, au ținut să întoarcă vizita 
în semn de mulțumire pentru a- 
jutorul prețios primit — după 
cum indică placa comemorativă 
adusă în dar, ca răspuns dat u- 
nei inițiative generoase, în 
scopul strîngerii legăturilor de 
colaborare dintre cele două or
ganizații. Cu acest prilej trei ti
neri muncitori și-au manifestat 
dorința de a reveni pe șantier și 
de a lucra acolo pînă la intrarea 
în funcțiune a hidrocentralei.

De la o etapă la alta au fost 
adoptate măsuri și hotărîri de 
partid și de stat destinate să 
contribuie, așa cum sublinia se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
cadrul Conferinței pe țară a se
cretarilor comitetelor de partid 
și a președinților consiliilor 
populare comunale, precum și 
eu prilejul celui de al II-lea 
Congres al U.N.C.A.P., la îmbu
nătățirea organizării, planificării 
și conducerii agriculturii, la dez
voltarea fiecăruia din sectoarele 
sale, la modernizarea vieții eco
nomice și sociale rurale. Finan
țarea în permanență a unor 
programe naționale în vederea 
unei mai bune gospodăriri a 
pămintului și a resurselor de 
apă ca și a schimbării calita
tive a proporției raselor de ani
male în zootehnie au lărgit căile 
de promovare a progresului teh
nic, de extindere a mecanizării 
lucrărilor agricole. în sfirșit, 
continua urbanizare a semnalat, 
o dată cu schimbarea nivelului 
de viață, modificări nu numai 
în caracterul muncii agricole dar 
și în microstructura țărănimii. 
O mișcare complexă economică, 
politică, socială, culturală a con
tribuit la dezagregarea rapidă a 
tradiției rurale acceptată in sen
sul noțiunilor de imobilism și 
rutină.

Dezvoltarea agriculturii a lăr
git în același timp diviziunea 
profesională în cadrul căreia au 
început să se detașeze ocupații 
pretinzînd un grad înalt de ca
lificare și specializare, precum 
și cunoștințe din alte domenii 
conexe. Așa este cazul legumi- 
culturii, al pomiculturii, al vi
ticulturii. al creșterii bovinelor, 
ovinelor sau a păsărilor. Ca să 
nu mai vorbim de influența 
foarte sesizabilă a unor meserii 
cu certe semnificații industriale 
— strungărie, lăcătușerie, su
dură. mecanică. Posibilitatea 
identificării totale a orașului cu 
industria și a satului cu agri
cultura pe temeiul unei divizi
uni specifice a muncii cunoaște, 
in România, atenuări treptate. 
Revoluția socialistă a produs nu 
numai o profundă revoluție in
dustrială ci și una agricolă. Ală
turi de toți oamenii muncii, 
printre beneficiarii acestei revo
luții s-au numărat și de astă- 
dată tinerii. Ei au dobîndit prin 
receptivitatea față de ideea ca
lificării într-un domeniu care nu

LA DEJ UN DAR DE PRIMĂVARA

„CLUBUL TINERETULUI“
Orașul de pe Someș ne-a în

tâmpinat cu superba tentație a 
spectacolelor copilăriei, declan
șate în ropotul aplauzelor de fes
tivalul cultural-artistic al pio
nierilor și școlarilor — manifes
tare dedicată anul acesta semi
centenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist. întrecerea micilor 
artiști amatori din localitate, a 
celor de la Rugășești, Ungura- 
șu, Curtuis, Bobilna, Cițcău și 
Vadu, era un pitoresc și multi
color buchet de primăvară, a- 
țjunat secvență cu secvență în 
succesiunea pieselor de teatru, 
poeziei, dansurilor populare ; cu 
brigăzile artistice „Misterul din 
clasa a VI-a", „Instantanee" și 
„Vede tot !“, prin montaje mu- 
zical-literare omagiale, cu sim
bolice titluri — „Copilărie înso
rită“, „Partidului slavă“...... Cîn-
tă tinerețea", „Te slăvim Româ
nie“...

Dar, in imediata vecinătate a 
scenei festivalului, tinerii Deju
lui ne-au solicitat. mindri, și 
cu un alt spectacol relevant, al 
muncii, al dăruirii și abnega
ției. Ne-au invitat în universul 
clubului lor. Era inaugurat abia 
de o săptămină însă zi de zi 
înscria in agenda manifestărilor 
omagiind semicentenarul U.T.C., 
acțiuni politice, educative și 
culturale interesante. Festivita
tea inaugurală le-a prilejuit ti
nerilor muncitori și elevilor din 
Dej o intilnire cu Ștefan Ono- 
frei. prim-secretar al comitetu
lui municipal U.T.C. — coloc
viu despre răspunderile tinere
ții, ale calității de utecist. Cu 
recitări patriotice și revoluțio
nare, cu coruri in evocarea sce
nică a jertfei eroului utecist 
Vasile Roaită, elevii de la Li
ceul „Andrei Mureșanu“ au 
creat atunci un precedent care, 
chiar din momentul debutului 
activității noului lăcaș de cultu
ră și educație socialistă, în
deamnă Ia calitate, la exigență 
permanentă. In acest spirit s-au 
și succedat apoi informări poli; 
tice, dezbateri pe teme de etică și 
comportare, pentru ucenicii șco
lii profesionale de construcții. 
Uteciștii de la liceul economic 
s-au intilnit cu vicepreședintele 
Consiliului popular municipal, 
la o discuție privind dezvolta
rea social-economică a orașului. 
„File din istoria U.T.C.“ au de
venit periodic teme de expu
nere. pentru tinerii din între
prinderea de gospodărire comu
nală și locativă, de la Combi
natul de prelucrarea lemnului, 
Uzina mecanică și din școlile 
generale. Astfel, devenit o pre
zență înscrisă prestigios în viata 
tineretului, cadru în care se ur
mărește valorificarea unor noi 
propuneri pentru îmbogățirea 
activității sale — printr-o 
formație de muzică ușoară și o 
brigadă artistică, inaugurind 
cursuri de istoria artei, de mu
zică și literatură — clubul iși 
dezvoltă continuu capacitatea de 
atracție.

însă nu doar acestea repre
zintă adevăratul suport al mîn- 
driei uteciștilor din Dej în le
gătură cu „Clubul tineretului". 
Mai important, și poate mai 
semnificativ, este faptul că a- 
ceastă instituție și-a deschis 
porțile cu mult mai devreme

decit părea posibil, prin înde
plinirea unui angajament asu
mat de tineri în cinstea jubileu
lui organizației revoluționare a 
tineretului din țara noastră. 
Aici, la club, prin muncă pa
triotică, uteciștii au executat 
lucrări în valoare de peste 
120 000 lei, la transporturi de 
materiale, confecționînd tîmplă- 
ria, executînd diferite amena
jări, precum și instalația elec
trică, cea termică și altele. în 
larga întrecere declanșată intre 
organizațiile U.T.C. din oraș 
prin cuprinderea tuturor tineri
lor 
te 
bul 
1 
gii 
tru 
de 
darul 
nerii 
cut 
programul săptăminal 
va cuprinde 
muncă — pentru finisaje, pentru 
alte amenajări. Acolo, 60 de ti
neri din organizația U.T.C. a 
secției „construcții" de la 
I.G.C.L. s-au angajat să execu
te toate lucrările de tencuire și 
zugrăveală exterioară a clădirii. 
Tot ci. împreună cu alți tineri 
din localitate își vor continua 
generoasa operă de înfrumuse
țare, construind în curînd și un 
ring 
curtea 
rată 
porni mai departe, pe drumu
rile orașului, ca să planteze 
plopi și arbori ornamentali, in
tre altele către o nouă bază 
sportivă pe malul rîului Someș, 
a cărei amenajare va deveni 
în iulie, încă un dar al tinereții.

ION TRONAC

numai că recunoaște valoarea 
științei dar o și promovează, noi 
opțiuni, una tehnică și, nu în 
ultimul rînd, o alta economică. 

Aceste constatări, care modi
fică profilul satului românesc, 
cel puțin al aceluia cunoscut 
imediat după război, și care im
primă relațiilor sale actuale de 
producție trăsături inedite chiar 
și față de perioada imediat an
terioară, a adus după sine, în 
ceea ce ne privește, în primul 
rind o clarificare a obiectivelor 
organizațiilor 
manifestările 
muncitorești apărute în 
cesul muncii 
sursa obiectivă în cadrul 
nomic și social creat prin res
pectarea unor norme organiza
torice instituționalizate de efor
tul oonstant al statului, nu este 
mai puțin adevărată și obiecti
vă recunoașterea influenței po
litice educative susținută de or
ganizațiile de masă și obștești 
asupra oamenilor, sub îndruma
rea atentă a organizațiilor de 
partid, rolul consolidării trăsă
turilor de conștiință semnalate 
la tineri revenind, evident, or
ganizației noastre.

Obiectivele Consiliilor tinere
tului sătesc la care mă refer, ale 
organizațiilor U.T.C. din 
diul rural, 
recții constituite într-o ___
esențială : în domeniul preo
cupărilor muncii productive, al 
diversificării căilor de calificare 
a tinerilor și în acela, cu ca
racter educativ, al amplificării 
rezonanței pe care o provoacă 
în conștiințele lor disciplina 
muncitorească, concepțiile clasei 
muncitoare despre lume, despre 
îndatoririle și rolul social al 
generației tinere, ca purtătoare 
energică a mesajului progresist 
al înaintașilor.

în categoria acestor coordonate 
se integrează de altfel întregul 
ansamblu de acțiuni practice și 
inițiative la care au apelat or
ganizațiile U.T.C. de-a lungul 
perioadei de după Congres și 
pînă în prezent. Domeniile abor
date pot fi relevate sintetic. Ele 
au fost: în sfera muncii preocu
parea pentru mobilizarea tineri
lor la o participare nemijlocită 
angajată în viața economică și 
socială a satelor ; în sfera pro
blemelor cu caracter educațio
nal, formarea spiritului militant, 
lupta împotriva fenomenelor ne
gative, înlăturarea mentalități
lor retrograde. Acțiunile co
mune ale tinerilor cooperatori 
cu tinerii din I.A.S., S.M.A., din 
industria locală au pus un ac
cent deosebit pe promovarea 
răspunderii față de calitatea de 
muncitor. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît în anul trecut or
ganizațiile U.T.C., oonlucrînd 
strîns cu consiliile cooperative
lor agricole au recomandat peste 
20 mii de tineri pentru a lucra 
și a se califica în diferite me
serii.

A fost o cale care ne-a condus 
și la ideea utilității angajării 
unor viitoare dialoguri periodice 
între tinerii din I.A.S., S.M.A., 
cooperativele agricole 
care lucrează în uzinele pro
ducătoare de 
agricultură, în combinatele 
fabricile de îngrășăminte chi
mice. Larga mișcare pentru 
știința și tehnica agricolă reali
zată prin intermediul unei pro
pagande agricole urmărită mal 
îndeaproape.................
instruirilor profesionale și 
schimburilor 
valorificarea 
hilităților din laboratoare și cîm-

U.T.C. Căci dacă 
unei conștiințe 

pro- 
tinerilor iși au 

eco-

, __ me-
disting două di- 

zonă

și cei

utilaje pentru 
și

decît în alți ani, a 
a 

de experiență, prin 
mai bună a posi-

în brigăzi pcrmanen- 
de muncă patriotică, clu- 

a devenit obiectivul nr. 
al concentrărilor de 

și entuziasm. Iar 
desăvîrșirea operei 
frumos începute, 
de primăvară pe care ti- 
municipiului Dej l-au fă- 
orașului și lor înșiși, 

de club 
și noi acțiuni de

ener- 
pen- 
atit 

prin

de dans, transformînd 
exterioară într-o adevă- 
grădină. Pe urmă, vor

Scrisoarea rubricii de astăzi — 
care va fi comentată de ingi
nerul DAN MARGINEANU — 
conține propuneri privind atît 
determinarea cit și utilizarea 
căldurii. Iată ce ne scrie din 
Săveni, județul Botoșani, elevul 
Dan Știurcă.

„Este cunoscut, că aerul încă
perilor încălzite cu calorifer 
devine sărac în vapori de apă. 
Pe de altă parte, în unele încă
peri este nevoie să se mențină
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puri experimentale a cîștigat nu
meroși adepți din rîndul tine
rilor pentru constituirea unor 
noi agrocluburi. în sfirșit, lega
rea învățămîntului de practică, 
înființarea fermelor agricole 
școlare, a atelierelor din școli, 
inaugurarea loturilor școlare, an
trenarea tinerilor , pe șantierele 
muncii voluntar-patriotice, lo
cale sau naționale, formarea u- 
nor echipe și brigăzi ale tine
rilor în campaniile de la înce
putul anului pentru plantări de 
pomi și întrețineri de pășuni au 
slujit ideii de sporire a contri
buției lor, la dezvoltarea agri
culturii, la înflorirea multilate
rală a satului.

Dar avantajul cel mai sem
nificativ al legăturilor frecvente 
ale organizațiilor U.T.C. și con
siliilor cu masa tinerilor de la 
sate îl constituie stabilirea unui 
mod de a acționa în comun ale 
cărui roade ne fac să-l prețuim 
îndeajuns pentru a nu renunța 
la el nici pe viitor. Au fost 
angajate astfel schimburi de 
păreri cu toate instituțiile din 
comune, școală, dispensar, con
siliu popular etc, cu reprezen
tanții organizațiilor de masă și 
obștești, cu personalitățile co
lectivelor respective, directori, 
ingineri șefi, președinți, briga
dieri, șefi de echipă, maiștri, 
muncitori și țărani cu o bogată 
experiență de viață și profesio
nală, bizuindu-ne planurile Pe 
concluzii comune cu aceștia. 
De altfel, menținerea forței de 
muncă în proporțiile obiectiv 
necesare la sate și mai cu sea
mă calificarea și ridicarea gra
dului de calificare în raport de 
diversificarea producției agricole 
și de modernizarea vieții so
ciale rurale, soluționarea tuturor 
problemelor cu care tineretul se 
confruntă presupun conjugarea 
eforturilor conducerii unităților 
agricole cu ale școlii, ale orga
nizațiilor U.T.C., precum și cu 
ale celorlalți factori. Din cate
goria acestora socotim că se 
cuvine să acordăm pentru viitor 
prioritate cîtorva și anume : ela
borarea unui nomenclator de 
meserii în care să se poată ca
lifica tinerii de la sate, atît în 
sectoarele industriale ale unită
ților agricole cît și în celelalte 
sectoare de producție din mediul 
rural, nomenclator care să le
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de Molière la Teatrul Mic
La fiecare sfârșit de stagiune 

se constată critic — și se re
cunoaște autocritic — că tot nu 
s-a jucat dramaturgia grecilor 
antici, a clasicilor francezi, a 
„secolului de aur“ spaniol și așa 
mai departe. La fiecare început 
de stagiune se sugerează ferm 
— și se promite la fel — inte
grarea cel puțin a unei aseme
nea tragedii sau comedii în re-

• perloriile noastre. Acordul pare 
™ — în principiu — unanim : ni

meni nu admite să mai fie igno- 
• rate etape atît de strălucite din 

cultura universală. Acordul — 
agricole, in sensul pre- în practică — rămîne la fel de 
mai corespunzătoare a ^unanim: nimeni nu trece 

și rolului acestora înfapte și Euripide, Racine 
personalului de speciali- Molière stau ,tot în biblioteci. 

Excepțiile sînt atît de rare, în-

ofere posibilități de atestare a 
calificării obținute ; îmbunătăți
rea reglementării încadrării ab
solvenților școlilor tehnice și li
ceelor 
cizării 
locului 
cadrul 
tale din unitățile agricole ; ma- _ oxcepțiue sini aut ae rare, m-
nifesțarea unei mai mari soli- A cit apariția lor se consemnează 
citudini față de problemele de ca un adevărat eveniment. Tea-
muncă și de viață ale mocani- trul Mic, de pildă, a deschis
zatorilor, ale tinerilor specialiști A stagiunea cu un spectacol re- 
și ale familiilor nou create marcabil — „Antigona" lui So- 
promovarea cu mai mult curaj focle — care a fost aplaudat
în munci de răspundere a tine- nu numai ca realizare, dar
rilor care se disting în activi- V cel puțin egal ca iniția- 
tate dovedind reale calități pro- tivă. Același teatru pare să de-
fesionale și de organizarea pro- monstreze acum continuitate in
ducției. afirmarea unor inițiative trans-

Pasul înainte îl reprezintă în- puse și în fapt. O atare a- 
țelegerea faptului că un obicc-A titudine, plus împlinirea celor 
tiv de interes comun posedă^ 350 de ani de la nașterea lui 
virtutea de a evolua în sensul Molière, ne-au dat prilejul să 
unei acțiuni comune, aceasta vedem, tot aici „Vicleniile lui 
implică și o urmărire a ei in A Scapin“, una dintre „cele mai 
comun, analize parțiale operati-^^ vesele" piese ale genialului scri- 

— - - colabo- itor francez. Comedia aceasta a-ve, remedieri aduse în

la 
ori

rare, printr-o asociere a efortu-^k dună, prin pana lui Molière, tot 
rilor care nu reprezintă altceva™ce a însemnat tradiție comică

succesului. Ne-amdecît garanția
străduit, astfel, să dăm modele 
tinerilor, dar să nu sărăcim gîn- 
direa lor, să dezbatem sincer

blicul „să rîdă vesel". „Vicleniile 
lui Scapin" au mai puține ele
mente de satiră (poate doar a- 
variția sau căsătoria-afacere), 
consemnînd o întoarcere a au
torului prin fond și formă la 
comedia italiană a veacului. Co
micul de situație a predominat, 
așadar, și în spectacolul Teatru
lui Mic, cu toată veselia zgo
motoasă a commediei dell’arte 
care dă libertate deplină impro
vizației, hazului dezlănțuit. Un 
foarte tînăr regizor, Iulian Vișa 
(de fapt încă student la IATC) 
a dus farsa pină la limitele ei 
și a imprimat întregii reprezen
tații un ritm frenetic, o neîntre
ruptă vitalitate. El a căutat cu 
predilecție comicul, l-a desco
perit și ar fi reușit, poate, să-1 ' 
impună integral sub egida unei 
constante calități dacă n-ar fi 
făcut exces de zel. Dar accentele 
de umor puse neobosit au izbu
tit cîte o dată să obosească, iar 
momentele foarte bune, de au
tentică inspirație, să coexiste u- 
neori cu altele gratuite. Un plus 
de efort pentru unitate în îm
plinirea tuturor intențiilor — 
desigur a celor oportune, valo
roase — ar fi fost necesar ; deși, 
chiar așa cum se prezintă, spec
tacolul actual nu poate fi con
testat ca originalitate, prospeți
me, fantezie. Din păcate, Iu
lian Vișa n-a beneficiat de 
sprijinul scenografiei, care 
mai mult a stinjenit decît a a- 
jutat mișcarea actorilor, în plus 
cam bizar costumați. în ce pri
vește distribuția, regizorului îi 
aparține integral ideea cea mai 
năstrușnică, care a făcut tot ha
zul spectacolului : bătrînii Argan- 
te și Geronte, interpretați de Olga 
Tudorache și Tatiana Iekel. Pri
ma e un bătrîn morocănos, au
toritar, greu de păcălit ; a doua, 
un Geronte si mai zgîrcit, dar 
mai puțin viclean. Olga Tudo
rache străbate scena cu pas a- 
păsat, străfulgera din priviri 
fiul nevrednic, tunîndu-și -cu 
glas îngroșat furia neîndurătoa
re. Tatiana Iekel, umblă neau
zit, rotește niște ochi blinzi șl 
oftează cu aceeași sufe-

rință cînd e ciomăgit sau nevoit 
să dea bani. Amindouă au un a- 
port comic memorabil, in desfă
șurarea farsei, prin jocul exce- 
'.—.t și personal al fiecă-

- cu o mențiune in 
pentru Tatiana Iekel.

ridi-

lent 
reia 
plus 
La antipod cu gravitatea .....
colă a bătrînilor, junii Octave și 
Cleante — Laurian Jivan și 
Fiorin Vasiliu — zburdă aerian 
opunind socotelilor paterne ne- 
sfîrșite și comic-patetiee decla
rații de amor. Firește, către sua
vele lor iubite, Hyacinthe și 
Zerbinette, investite de Monica 
Ghiuță cu o grație plină de u- 
mor. de Magda Popovici cu un 
surplus de frivolitate. în ispră
vile lor toți au confident și chiar 

— Jean 
mimică 
proprie 

de atî- 
sal-

părtaș pe Sylvestre, 
Lorin, perfect ca 
(posacă, îngrijorată) 
servitorului plictisit 
tea ponoase. Din care-i __
vează, însă, cu inteligența lui, 
inimosul Scapin, personaj dotat 
de Molière cu tot optimismul 
dinamic, cu tot spiritul între
prinzător al omului simplu, care 
nu se pleacă în fața greutăți
lor. care își judecă stăpînii, 
deși, pînă la urmă, nu-i lasă la 
ananghie. Dumitru Furdui a fă
cut aici mai degrabă o demon
strație de personalitate, căci a 
creat unele scene cu certă abi
litate, dar parcă n-a făcut 
corp comun cu restul e- 
chipei în dezlănțuirea farsei. 
Furdui are un joc al său, la 
care ține în mod evident, între 
altele el strunește hazul și-1 eli
berează numai

in literatura franceză — snoa- 
_ ve medievale, farse de carnaval 

— împreună cu elemente din 
„Formion" de Terențiu. 
și împreună cu scene din

, cu 
lui 

l-a

atunci cînd 
crede de cuviință, ca de pildă în 
scena bastonadei, rezolvată ad
mirabil.

Teatrul Mic l-a sărbătorit, așa 
dar, pe Molière, demonstrînd ti
nerețea posibilă a unei comedii 
în vîrstă de 301 ani, precum și 
curajul, neinfirmat prin rezul
tate, de a utiliza un regizor de
butant.

Dar 
„Cy- 

bufo- 
Taba- 

indignat 
care afir- 

„sacul unde a fost 
bătut „Geronte" nu mai încape 

conștiinței ' loi A autorul, „Mizantropului". Boileau 
alta din acțiu-™ t‘nea la riRoarea portretistică, 
Pentru organi- la seriozitatea satirei lui Mo- 

ia sate fap — 'ære — desigur punctul forte al 
semicentena-• ae?s!el opere ~. acardînd comi- 

— cului o mai mica importanță.
Alți literați francezi, însă, au a- 

~ ’ "i părere : mai tîrziu,
— Stendhal de pildă, aprecia co

media lui Molière numai dacă 
• i-ar da putința, cum spunea el,

„să rîdă vesel". Teatrul Mic a 
acordat cîștig de cauză acestui 

_  ultim criteriu, alegînd nu acida

și democratic, în cadrul vieții _împreună cu sce. 
de organizație, problemele, fără®ran.° Bergerac“, 
să impunem soluții prefabrica- nade din farsele
te. să antrenăm masa de tineri rln’ ..“P1 £e.,
la o emulație deschisă, capabilă ^cumplit pe Borleau 
să ofere argumente proprii ori-^TS c.& „sacul ui 
careia din demonstrațiile poli
tice 
de una 
nile 
zațiile U.T.C. de la sate“fap- 
tul că jubileul __ 1___
rului creării Uniunii Tineretu
lui Comunist prilejuiește bilan
țuri rodnice ale drumului stră- A a’a,
bătut, ale realizărilor obținute, stenahal 
nu se rezumă la un simplu mo
ment festiv, el îndeamnă la o 
evaluare lucidă, responsabilă a 
activității desfășurate, dar și la
o prospectare indrazneața a di- comedie de caractere, ci farsa, 
recțiilor viitoare de acțiune. care poate face pină astăzi pu-

te. să antrenăm masa de tineri

adresate 
sau 

inițiate.

VIORICA TÄNÄSESCU

CULTURĂ DE MASĂ

/'«•stara interprețilar

SĂ MĂSURĂM SI SĂ» în atelierul de covoare ai
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din Craiova

VALORIFICAM CALDURA
o temperatură constantă. Dispo
zitivul pe care-1 descriu mai jos 
va putea să rezolve aceste pro
bleme.

Variația umidității aerului va 
produce și variația unor mărimi 
electrice. Dacă aerul din ca
meră ar fi dielectricul unui con
densator. cu o suprafață sufi
cient de mare, variația constan
tei dielectrics va produce o va
riație a capacității condensato
rului. Punerea în evidență a 
fenomenului s-ar putea face 
convertind variația într-o mă
rime electrică. Aparatul trebuie 
să fie format dintr-un dispozi
tiv de convertire a variației ca
pacității în mărime electrică 
măsurabilă și întrebuințabilă, din 
instrumente de măsură, dispozi
tive de comandă și comandate. 
Dispozitivul de convertire func
ționează pe baza legii lui Ohm 
aplicată în curent alternativ 
pentru circuitele capacitive. El 
trebuie să aibă un oscilator, un 
condensatorul care are ca dielec- 
detecție. între ansamblul de de
tecție și amplificator se află 
condensatorul care are ca dielec
tric aerul încăperii respective. 
Practic, această capacitate se 
realizează din plăci de cupru sau 
aluminiu, montate în paralel. 
Plăcile vor fi plasate la nivele 
diferite în încăpere, pentru ca 
la bornele de intrare să avem 
o capacitate care să reprezinte 
starea medie a umidității. Cu
rentul obținut și detectat de un 
sistem de diode va acționa dis
pozitivul de comandă care nu 
este altceva decît un releu. La 
rândul său, releul va acționa un 
dispozitiv de picurare. Acesta 
de pe urmă va picura apă di
rect pe calorifer sau într-un vas 
aflat pe calorifer.

Deoarece umiditatea aerului 
nu revine repede la normal, și 
deci picurarea ar continua, tre
buie prevăzut și un dispozitiv

de temporizare. Astfel, timpul 
de funoționare a dispozitivului 
de picurare ar putea fi reglat 
dinainte. Instrumentul de mă
sură cu care am prevăzut apa
ratul, poate fi etalonat direct în 
procente de umiditate. întregul 
ansamblu se pretează la minia
turizare și cred că s-ar putea 
realiza practic 
asemenea cred 
este destul de

în urmă cu 
brica „Clubul 
blica mai multe 
titlul „De ce complicat cind se 
poate simplu ?“ Poate că pro
punerea pe care ne-o faceți era 
reprezentativă pentru acel titlu. 
Ne trimiteți și cîteva scheme de 
montaj și funcționare. Trebuie 
să vă spunem că din punct de 
vedere tehnic, totul este în or
dine, că pasiunea pentru elec
tronică de care amintiți in scri
soare vă stăpînește cu adevărat. 
După cum nu putem trece cu 
vederea nici ideea pe care o a- 
veți și pe care o apreciem ca 
atare. Numai că nu merită o 
muncă atît de mare și mai ales 
o investiție cam substanțială 
(trebuie să vă spunem că apa
ratul ar costa totuși destul de 
mult) pentru o aplicație atît de 
minoră. Nu este mult mai sim
plu și mai convenabil să punem 
pe calorifer un vas cu apă ? 
V-ați gindit suficient la urmă
rile pe care le-ar avea picura
rea apei direct pe calorifer ? în 
primul rînd la parchetul din a- 
partament. Și în al doilea rînd 
la pericolul de fisurare al ele- 
menților ? Fonta este extrem de 
sensibilă la variațiile de tem
peratură. Sau v-ați propus să 
încălzim și apa pentru picurat ? 
Subliniind încă o dată corectitu
dinea schemelor de montaj, vă 
sugerăm să încercați să le dați 
o altă întrebuințare. Așteptăm 
să

foarte ușor. De 
că prețul de 
acceptabil“, 
puțin timp, 

ingenioșilor" 
scrisori

cost
ru
lla
sti!)

ne mai scrieți.

Redactorul rubricii 
Ing. IOAN VOICU

Foto ; O. PLECAN

Săptămâna trecută în județul 
Dolj a avut Ioc un festival de 
balade. Cîntecele populare au 
fost găzduite cum se cuvine la 
Teatrul Național din Craiova. 
Această manifestare nu depă
șește cadrul obișnuit al unei săr
bători folclorice care se organi
zează frecvent, oriunde în țară. 
Meritul deosebit al organizatori
lor este acela că pentru susține
rea spectacolului au fost invitați 
la Teatrul Național să recite ba
lade și cântecele de voinicie chiar 
rapsozii satelor. De fiecare dată 
când se întreprinde o asemenea 
manifestare apar de prin zona 
folclorică explorată interpreți de 
valoare. Acum revelația specta
colului au fost cântărețele Fira 
Birăescu din Gîngiova și Ghița 
Boldur de la Cioroiași, în vîrstă 
de 68 de ani. Repertoriul aproa
pe în întregime inedit va îmbo
găți doar arhiva secției de fol
clor a filialei academice din 
Craiova care va păstra cu fide
litate sub cheie aceste valori ale 
creației populare, pentru că nu 
știm dacă Electrecord, instituție 
specializată pentru răspîndirea 
cântecelor prin discuri, va inten
ționa să difuzeze în public a- 
ceste balade. Nici ansamblul ar
tistic de cântece și dansuri sau

alte formații sau interpreți pro
fesioniști din Craiova sau din 
orașele județului nu au venit să 
asculte programul rapsozilor.

Aproape în toate județele au 
fost create ansambluri folclorice, 
profesioniste sau de amatori. 
Rostul lor, bine stabilit, este de 
a rășpîndi cele mai valoroase 
creații populare. în aceasta con
stă de fapt valorificarea artisti
că a folclorului. Alcătuindu-și 
un repertoriu bazat exclusiv pe 
creația populară cea mai valo
roasă, cea mai aleasă, formațiile 
artistice și-au asumat implicit și 
obligația de a pune in circulație, 
cu toată priceperea de cărei tre
buie să dea dovadă, autentici
tatea artistică a pieselor folclo
rice. Nu peste tot se întîmplă a- 
ceste lucruri. Cel mai adesea din 
dorința de a conferi, ,,o nouă 
strălucire“ cintecelor, interpreții 
apar in fața publicului ca stili
zatori, ca șlefuitori de folclor, 
stilizind ceea ce este stilizat de 
atitea sute de ani. Interpretul 
devine astfel un factor de coro
ziune. Ca să câștige în strălucire, 
interpretarea cântecelor se face 
în acompaniamentul unei nume
roase orchestre de muzică popu
lară.

Cu astfel de piese în reperto
riu ansamblurile profesionale 
sau amatorii întreprind turnee 
artistice prin țară și străinătate.

Programul acestor 
folclorice este oferit ca 
amatorilor de prin sate,

POLISULUI
ÎN MIJLOCUL

(Urmare din pag. I)

Cu atît mai mult ni se relevă aceste lucruri în zilele 
noastre, cînd forțele națiunii descătușate își găsesc o afir
mare pe care istoria ei de pînă acum n-a cunoscut-o. Po
litica acestei națiuni, încercată de toate viforele istoriei, 
nu poate fi decît o necesitate, fiindcă ne aparține. Ea se 
impune nu doar ca o răzbunare a unor veacuri de umi
lințe, ci ca o forță de viitor, în numele căreia acționăm și 
vom acționa. Prin această politică conștientizăm însuși 
destinul creator al națiunii, credincioasă sieși și de o incre
dibilă rezistență în timp.

Strălucitorul program prezentat de secretarul general al 
partidului la plenara din noiembrie anul trecut reprezintă 
această deschidere largă a unei politici, menită să întă
rească conștiințe și convingeri, în stare să acționeze în 
numele idealului ș» umanismului socialist.

Ne găsim în zodia socialismului care a eliberat valori 
umane de o impresionantă forță socială, și care nu se pot 
revărsg decît în sfera vieții națiunii, în sensul cel mai con
structiv al cuvântului.

Ca întotdeauna, generația tînără este aceea care pre
figurează ziua de mîine. Ea vrea să înțeleagă și să-i fie 
înțeles entuziasmul, dorința de a se ști stăpînă la ea acasă 
și a se putea afirma. Altfel spus, trebuie ca ea să simtă 
această plenară participare la viața cetății, cunoscîndu-i 
rosturile și năzuințele.

Și unde pot fi acestea cunoscute dacă nu în mijlocul 
frământărilor sooiale, în tumultul de fiecare zi, în mijlocul 
polisului, acolo unde se înfăptuiește politica lui ? Nici nu 
nu s-ar putea altfel. Politica devine o necesitate pentru 
noi toți, dacă nu vrem să ne-o facă alții. Ea presupune 
dăruire, curaj și abnegație, înlăturînd indiferentismul sec, 
apatia snoabă și așa-zisa nea^erență la nimic.

în definitiv, destinul aparține oamenilor, ca și unui popor, 
dar numai din, momentul cînd și-l pot făuri liberi, după 
politica lor, așa cum facem noi azi.

mijlocul

formații 
model 

 popu
larizat prin emisiunile de la te-, 
’ ' '-------------- ---- . _ la multeleviziune. Se observă la ____

cămine culturale că echipele ar
tistice de amatori refuză, de dra
gul succesului, să valorifice fol
clorul zonal, preferind să preia 
de-a gata „șlefuirile“ de pe 
discuri și benzi magnetice, se 
mulțumesc să reproducă, cu fi
delitate, stilul anumitor inter
preți mai bine cunoscuți. Din 
creatori devin imitanți. Festiva
lurile județene care se organi
zează atît de des, căminele cul
turale înseși ar trebui să inter
vină pentru stoparea variantelor 
fără nici o valoare.

Membrii formațiilor profesio
niste ar trebui să se simtă da
tori (așa cum fac Irina Loghin 
și Benone Sinulescu în Valea Si- 
riului) să prospecteze cîte o zonă 
folclorică mai puțin străbătută și 
să aducă de acolo, așa cum au 
fost păstrate de sute de ani, cele 
mai reprezentative cântece popu
lare. Este postura ideală a inter
pretului să aleagă și să retrans- 
mită cele mai valoroase piese 
din tezaurul folcloric. Casa de 
discuri Electrecord ar face mai 
bine să înregistreze de prin sate 
toate baladele, doinele și cîntecele 
populare interpretate de rapso
zii satului ; să difuzeze pe 
discuri acei faimoși povestitori 
de basme și snoave de prin sate. 
De la fața locului, într-o trans
misie telerecording, am putea 
vedea aidoma o horă din satul 
Certeze, un dans de fete de pe 
Tîrnave, cântecele de muncă ale 
pescarilor din Deltă, cîntecele 
țapinarilor din parchetele fores
tiere, șezătorile bătrînilor etc. 
Răspîndirea creației populare în 
mase, valorificarea foldomki! 
nu înseamnă a-1 uniformiza, a-1 
supune, 
ce, unui 
citor ar

din prejudecăți stilisti- 
model, oricât de strălu- 
fi acesta.

ION MARCOVICI
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU 

iN ALGERIA
(Urmare din pag. I)

lent și ea constituie o oglindire a 
relațiilor prietenești, reciproc 
avantajoase, între două țări și 
popoare care au multe afinități 
în aspirațiilor lor. încă o dată țin 
să remarc că sîntem foarte 
mulțumiți de cooperarea cu țara 
dumneavoastră în acest domeniu 
ți, fără îndoială, colaborarea al- 
geriano-română va cunoaște o 
nouă dezvoltare și diversificare, 
un cadru mult mai larg, în urma 
vizitei președintelui tării dum
neavoastră. Prezența sa va con
stitui. de asemenea, un nou pri
lej pentru cimentarea prieteniei 
care leagă popoarele noastre“.

La rîndul său, ing. Nicolae 
Teodorescu, șeful grupului de 
specialiști români din cadrul di
recției „Servicii petroliere“ a 
Sonatrach. ne-a declarat: „Pre-; 
zența printre noi a secretarului 
general al partidului, aici, la mii 
de kilometri de țară, unde lu
crează un mic colectiv de ro
mâni, este pentru noi un mo
ment înălțător, sărbătoresc. 
Totodată, este o sărbătoare și 
pentru prietenia româno-alge- 
riană. Ne simțim mîndri că adu
cem și noi o modestă contribu
ție Ia această prietenie, la afir
marea tehnicii românești. Ne 

/vom strădui și pe viitor de a fi 
la înălțimea sarcinilor ce ne re
vin de a asigura buna funcțio
nare a instalațiilor, de a ne îm
părtăși reciproc experiența cu 
specialiștii algerieni. adîncind 
astfel legăturile de prietenie în
tre petroliștii români și alge
rieni“.

După ce și-a luat rămas bun 
de la gazde și de la specialiștii 
români care lucrează la a- 
ceastă sondă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat cea de-a 
doua bază a complexului Hassi- 
Messaoud, denumită »„24 febru
arie“ — dată la care-, anul tre
cut, poporul Algeriei' a redeve
nit pe deplin stăpin al tuturor 
resurselor de hidrocarburi din 
țara sa. Atunci a fost desființat 
pentru totdeauna sistemul con
cesiunilor, Algeria asigurindu-și 
totalitatea operațiunilor de pros
pectare. exploatare, prelucrare și 
comercializare a țițeiului și ga
zelor naturale.

Autoritățile locale de partid 
și de stat și conducerea com
plexului industrial Hassi-Mes
saoud au oferit la baza „24 fe
bruarie“ un dejun în cinstea 
oaspeților români. A fost apoi 
prezentat un frumos spectacol 
folcloric de către ansamblul din 
Ouargla. capitala departamentu
lui Oasis, și un grup de dan
satori ai populației salnriene 
Beni-Yzgan. Cîntecele și dansu
rile specifice regiunii au înfă
țișat crimpeie din viața și mun
ca aspră, dură, dar plină de dă
ruire. a oamenilor de pe aceste 
meleaguri.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit gazdelor 
pentru cordialitatea și căldura 
cu care a fost înconjurat.

însoțiți de gazde, oaspeții ro
mâni s-au îndreptat apoi spre 
aeroportul Hassi-Messaoud. Se 
străbat din nou drumurile de
șertului. unde în numeroase 
locuri au fost arborate steaguri 
românești și algeriene, 
tretele președinților 
Ceaușescu și Houari 
diene.

Seara, tovarășul Nicolae

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întors pe calea 
aerului la Alger.

în această călătorie, conducă
torul partidului și statului nos
tru a fost însoțit de Ion Pățan, 
Bujor Almășan, Ștefan Mihai, 
ambasadorul României la Alger, 
precum și de Rabah Bitat, mi
nistru de stat însărcinat cu 
transporturile. Belaid Abdessa- 
lem, ministrul energiei și indus
triei, Larbi Demaghlatrous, am
basadorul Algeriei la București, 
de alte persoane oficiale româ
ne și algeriene.

Timp de două zile, în cursul 
vizitei în zone 
pentru 
socială a țării gazde — Algeria 
de est și Hassi-Messaoud — con
ducătorul partidului și statului 
nostru a avut prilejul să cunoas
că nemijlocit munca poporului 
algerian pentru înfăptuirea po
liticii Frontului de Eliberare 
Națională și a guvernului, a a- 
cestui harnic și talentat popor, 
care își exercită dreptul de a 
stăpîni bogățiile naționale, de a 
Ie valorifica în folosul propriu. 
La Constantine, Skikda, An- 
naba. Hassi-Messaoud peisajul 
este dominat de construcții. Se 
impune privirilor spectaculoasa 
desfășurare pe verticală a unor 
întinse zone industriale la Skik
da și Hassi-Messaoud pentru va
lorificarea petrolului și gazului 
metan. — două clin principalele 
bogății ale țării și revenite pe 
deplin _în patrimoniul național. 
O nouă uzină la Constantine, 
care va produce anul acesta 
primul tractor algerian. O nouă 
universitate, în același oraș, ex
presie . convingătoare a grijii 
pentru formarea cadrelor națio
nale de specialiști. Toate aces
tea sînt mărturii ale posibilită
ților creatoare, ale eforturilor 
constructive ale unui popor care 
și-a luat soarta în propriile 
rriîini.

Aceste două zile au confirmat, 
totodată, ecoul larg, popular, al 
vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Algeria. La Cons
tantine, pe traseul Constantine- 
Șkikda. în toate satele, fără ex
cepția. la Skikda, pe marile ar
tere și în Piața Eroilor, condu
cătorul partidului și statului 
nostru a fost întimpinat de 
mulțimi compacte, de zeci de 
mii de oameni, care l-au acla
mat cu o remarcabilă căldură. 
Ani văzut în .marea Piață a E- 
roilor din Skikda mii de alge
rieni veniți să-1 întimpine pe

reprezentative
dezvoltarea economico-

Algeria

tovarășul Ceaușescu la intrarea 
în sediul Adunării populare. 
Rămăsese exact atîta spațiu cit 
să poată trece cortegiul oficial. 
Traseul Constantine-Skikda-An- 
naba, deși foarte ' lung, însu- 
mind sute de kilometri, era îm
podobit sărbătorește: mici arcuri 
de triumf în fiecare localitate, 
portretele președinților Ceaușescu 
și Boumediene, lozinci in cin
stea prieteniei româno-algeriene, 
urări de bun venit, ca aceea de 
la șantierul Uzinei de tractoare 
din Constantine, formulată în 
limba română pe un panou 
uriaș : „Bine-ați venit, tovarășe 
Ceaușescu !“. Și apoi, continua 
revărsare de cîntece și jocuri, 
totul purtind amprenta pitores
cului folclor algerian. Oamenii 
au ținut să-și exprime direct, 
cu spontaneitate sentimentele, să 
înfățișeze oaspeților dragi obice
iuri de îndelungată tradiție, a- 
cele obiceiuri care sint „oglinda 
sufletului“ unui popor și despre 
care s-a relatat în reportajele 
transmise.

N-au fost toate acestea doar 
dovezi de tradițională ospitali
tate, ci mai 
interesului 
de vizita 
Ceaușescu. Puternicul ecou al 
vizitei, reflectat de altfel în 
presă, la radio și televiziune, 
în declarațiile unor personalități 
politice, se datorează stimei și 
prețuirii reciproce, dorinței co
mune de a dezvolta colaborarea 
pe multiple planuri, prestigiu
lui și autorității de care se bu
cură politica partidului și sta
tului nostru, personalitatea to
varășului Nicolae Ceaușescu. O 
politică de colaborare activă și 
rodnică cu țările arabe, cu ță
rile 'de pe continentul african, 
cu toate popoarele lumii, pentru 
așezarea păcii și securității in
ternaționale pe terenul solid al 
principiilor de drept și etică in
ternaționale, pe dreptul fiecărui 
popor de a-și rîndui viața po
trivit posibilităților, voinței și 
aspirațiilor sale. O politică prin
cipială care are acoperirea fap
telor. a acțiunilor concrete. în 
contextul cărora se înscrie și 
vizita în Algeria și în celelalte 
țări africane.
Reportajul vizitei a 
realizat de : 
ION CÂRJE 
ADRIAN IONESCU 
ROMULUS CĂPLESCU 
Tclefoto : ANGHEL PASAT

ales expresii ale 
de masă trezit 

tovarășului Nicolae

fost

por- 
Nicolae 
Boume-

intilnire la sediul
Frontului de [liberare Națională

în cursul zilei de marți, tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al 
prim-adjunct al șefului 
ției Internaționale a 
al P.C.R., a avut, 
diul Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria, o în- 
tîlnire cu Kaid Ahmed, mem
bru al Consiliului Revoluției, 
responsabil al aparatului de 
partid al F.L.N.

La întâlnire au participat 
Mohamed Ksouri și Gelul Me-

P.C.R., 
Sec- 
C.C. 

la se-

laika, șefi de secție ai apara
tului F.L.N.

în cadrul convorbirilor, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă cordială, au fost a- 
bordate probleme referitoare 
la dezvoltarea în continuare 
a relațiilor de prietenie și co
laborare dintre Partidul Co
munist Român și Frontul de 
Eliberare Națională din Repu
blica Algeriană Democratică 
și Populară.

Secvență din timpul vizitei înalților oaspeți români la Universitatea din Constantine

SEMICENTENARUL U.T.C. 
.PESTE HOTARE ___

CONFERINȚA
DE LA

SOFIA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Constantin A- 
mariței, transmite : La Am
basada română din Sofia a 
avut loc, marți, o conferință 
de presă, organizată cu pri
lejul aniversării a 50 de ani 
de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist din România.

Au participat activiști ai 
C.C. al P.C. Bulgar și ai 
C.C. al U.T.C.D., redactori 

șefi ai presei de tineret,

PRESĂ
SOFIA
conducători ai presei cen
trale, reprezentanți ai radio- 
televiziunii bulgare și agen
ției B.T.A.

Ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Sofia, 
Nicolaie Illejan, a evocat 
principalele momente 
activității organizației 
tineret, sub permanenta 
directa conducere a Partidu
lui Comunist Român.

VIZITA DELEGAȚIEI
ROMÂNE LA HANOI

ale 
de
Și

RAPORTUL PREZENTAT
OE ENRICO BERLINGUER

U CONGRESUL AL XIII-LEA AL P.C.I.

Continuă vizita la Hanoi a 
delegației guvernamentale eco
nomice române, conduse de to
varășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

După cum s-a mai anunțat, 
Le Thanh Nghi,
Biroului Politic al C.C. al Par
tidului Celor ce
Vietnam,

membru al

Muncesc din 
vice-prim-ministru, a 

oferit o recepție în cinstea de
legației guvernamentale econo
mice române. Luînd cuvîntul la 
recepție — transmite agenția 
V.N.A. — Le Thanh Nghi a a- 
preciat vizita delegației române 
ca o nouă manifestare a soli
darității și sprijinului frățesc 
acordat de poporul român luptei 
poporului vietnamez.

în cuvîntul său, tovarășul 
Gheorghe Rădulescu a dat o 
înaltă apreciere succeselor do- 
bindite de oamenii muncii din 
R.D. Vietnam în opera de edi
ficare a socialismului. El și-a 
exprimat încrederea că lupta

eroică a poporului vietnamez 
împotriva agresiunii va înregis
tra noi victorii. Partidul, po
porul și guvernul României con
damnă cu fermitate războiul 
purtat de S.U.A. in Vietnam, a 
arătat tovarășul Gheorghe Ră
dulescu. El a subliniat că, pe 
deplin solidară cu lupta poporu
lui vietnamez, România spriji
nă poziția justă a Republicii De
mocrate Vietnam și a Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
prin care se cere recunoașterea 
dreptului la autodeterminare al 
națiunii .vietnameze, ca și a 
dreptului popoarelor cambodgian 
și laoțian 
nele fără 
afară.

de a-și hotărî desti
nici un amestec din

★
Marți au început la Hanoi 

convorbirile dintre delegația gu
vernamentală economică româ
nă și delegația guvernului R.D. 
Vietnam. Convorbirile s-au des
fășurat într-o atmosferă de sin
ceritate, prietenie și solidaritate 
frățească.

Ședința de lucru a Comisiei mixte
» 5

româno-franceze de cooperare

Marți s-a deschis La Paris șe
dința de lucru a Comisiei mixte 
guvernamentale româno-france- 
ze de cooperare economică, teh
nică și științifică. In cadrul pri
mei întîlniri. care a avut loc la 
Ministerul Economiei și Finan
țelor, Manea Mănescu, președin
tele Consiliului Economic, pre
ședintele părții române în Co
misia mixtă, și Valery Giscard 
d’Estaing, ministrul economiei si 
finanțelor. președintele părții 
franceze în Comisia mixtă, 5u 
trecut în revistă stadiul realiză
rii programului convenit Ia se
siunea a IV-a din noiembrie 
1971 de la București, cu privire 
la dezvoltarea schimburilor eco
nomice bilaterale, comerciale, a 
cooperării economice, științifice 
și tehnice. Au fost examinate 
posibilitățile și căile de urmat 
pentru extinderea în continuare 
a relațiilor economice între cele 
două țări. în cursul convorbirilor 
au fost abordate probleme pri
vind stimularea extinderii coo
perărilor industriale, sprijinirea 
dezvoltării relațiilor comerciale 
prin majorarea contingentelor și 
continuarea procesului de libe
ralizare a schimbului de mărfuri, 
acordarea de facilități financiare 
și vamale.

Au participat din partea fran
ceză : De Morel, adjunct al șefu
lui Departamentului pentru re
lațiile economice externe, și alți 
funcționari superiori din Minis
terul Economiei și Finanțelor.

Un vast teren al cooperării"

Revista presei algeriene
Presa algeriană, radioul și te

leviziunea continuă să publice 
ample relatări și comentarii cu 
privire la desfășurarea vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
scoțind în relief căldura și entu
ziasmul cu care oaspetele român 
a fost întimpinat în călătoria sa 
prin țară. Se subliniază faptul 
că, deși se află abia la jumătate, 
vizita poate fi apreciată ca un 
mare succes, ca o manifestare 
de o deosebită strălucire a, prie
teniei care unește cele ... două 
țări.

„De la Constantine la Skikda, 
oamenii muncii din orașe și de 
la sate și-au întrerupt lucrul 
pentru a-i saluta pe oaspeți, 
pentru a aduce prin uralele și 
ovațiile lor un omagiu președin
ților Ceaușescu și Boumediene. 
fiind animați de convingerea că 
întilnirea dintre cei doi șefi de 
stat deschide o eră nouă, deo
sebit de rodnică, care va impri
ma un caracter și mai eficient 
cooperării dintre Algeria și Ro
mânia“ — scrie „El Moudjahid“ 
într-un amplu reportaj.

Ziarul menționează, de aseme
nea : „înfăptuirile poporului al-

gerian din orașele Constantine 
și Skikda pe care președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România le-a vizitat 
luni constituie, intr-un anumit 
fel, o scurtă dar grăitoare sinte
ză a eforturilor desfășurate de 
un popor angajat în lupta pen
tru independența totală, pentru 
progres“.

în continuare se relatează în 
amănunțime despre vizita la 
Universitatea din Constantine și 
la complexul „Sonacome“, pri
mirea făcută in orașul Skikda, 
„unde din 
număr de locuitori ieșiți 
străzi, cortegiul oficial și-a putut 
face cu greu drum“, scoțîndu-se 
în mod deosebit în relief mo
mentul culminant cînd președin
tele Nicolae Ceaușescu s-a apro
piat de mulțime strîngînd mîi- 
nile prietenești care se îndrep
tau spre el din toate direcțiile.

Reliefînd însemnătatea poli
tică pe care o prezintă vizita 
conducătorului de partid și de 
stat al României socialiste pen
tru dezvoltarea prieteniei româ- 
no-algeriene, același ziar scrie 
într-un comentariu intitulat „Un

cauza marelui 
pe

vast teren al cooperării“, apă
rut în pagina întîi :

„Această cooperare între Al
geria și România a căpătat o 
amploare considerabilă. în spe
cial în cursul anului 
cînd s-au multiplicat în mod a- 
preciabil schimburile de delega
ții din diverse ramuri de acti
vitate“.

Enumerîndu-se acordurile din
tre cele două țări care au fost 
semnate în ultima vreme, în 
continuarea articolului se arată : 
„Pentru a nu aminti decît sec
torul petrolier, se' poate afirma 
că acesta oferă multiple posibi
lități de cooperare. Noua con
junctură, creată ca urmare a 
faptului că țara noastră își 
exercită astăzi deplina suvera
nitate asupra acestui sector, per
mite să se deschidă vaste pers
pective în relațiile dintre cele 
două țări ale noastre.

Există toate temeiurile să se 
poată afirma că Algeria și Ro
mânia dispun de un vast teren 
de cooperare, care s-a și con
turat în mod fructuos și care va 
fi cu siguranță și 
extins ca urmare 
vorbirilor între

trecut,

mai mult 
a con- 

președinții

Ceaușescu și Boumediene. în 
afară de cadrul geografic favo
rabil unui curs ascendent al re
lațiilor lor, Algeria și România 
beneficiază de mai multe puncte 
comune, care reprezintă o au
tentică platformă a dialogului. 
Din punct de vedere politic, 
voința țării noastre de a ajunge 
la o independență deplină, pe 
baza unei structuri economice 
cu adevărat noi, . este similară 
opțiunilor românești, favorabile, 
după cum se știe, unei diversi
ficări a relațiilor, pe baza res
pectării suveranității și a ne
amestecului în treburile interne. 
De asemenea, și aceasta este 
încă una din trăsăturile ce ca
racterizează relațiile politice 
dintre țările noastre. România 
și-a manifestat întotdeauna so
lidaritatea cu mișcările care 
luptă împotriva colonialismului 
și neocolonialismului. Natura 
acestor poziții comune contribuie 
în mod însemnat la întărirea ra
porturilor bilaterale care, în mod 
cert, vor cunoaște un nou impuls 
cu prilejul prezenței în Algeria 
a reprezentantului cel mai de 
seamă al poporului român“.
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Din partea română au parti
cipat : Ion St. Ion, vicepreședin
te al Consiliului Economic, și 
Ion Stoichici, consilier. De ase
menea, au fost prezenți Con
stantin Flitan, ambasadorul Ro
mâniei la Paris, și Nicolae Mur- 
gu. consilier economic al amba
sadei.

Cei doi președinți au convenit 
ca lucrările să continue la ni
velul consilierilor și experților 
celor două părți.

în perioada ce a trecut de la 
ultimul congres, a arătat Enrico 
Berlinguer în raport, Partidul 
Comunist Italian s-a aflat întot
deauna în centrul evenimentelor, 
cărora le-a făcut față cu cinste, 
în luptele și încercările grele ale 
acestor ani — a spus el — forța 
noastră organizată a crescut 
continuu. Am încheiat anul 1971 
cu 1 521 028 membri, iar în aceste 
prime luni ale anului 1972 am 
recrutat 80 000 noi militanți în 
partid și 18 000 în Federația Ti
neretului Comunist Italian. In
fluența și ponderea politică ale 
partidului sînt tot mai puternice. 
Dezbaterile care au precedat 
Congresul au conturat profilul 
unui partid viu, matur, puternic 
unit, care se dezvoltă multilate
ral.

Vorbitorul a relevat apoi că 
tema principală a Congresului o 
constituie examinarea cauzelor 
profunde și a naturii crizei pe 
care o străbate țara, precum și 
sarcina de a indica țării o pers
pectivă valabilă pentru depă
șirea constructivă a actualei si
tuații, precizarea orientărilor 
strategice și tactice ce vor inspi
ra lupta comuniștilor. în acest 
sens se menționează că P.C.I. a 
propus un program de guverna
re care ar fi putut rezolva cel 
puțin unele dintre problemele 
cele mai urgente — măsuri pen
tru reducerea șomajului, trans
formări progresiste în agricultu
ră, sporirea pensiilor mici, re
forma învățămîntului superior 
etc. De asemenea, comuniștii au 
cerut o apărare fermă a legali
tății democratice, care să pună 
capăt toleranței nepermise față 
de provocările și violențele gru
purilor fasciste. în această situa
ție, P.C.I. a arătat că singurul 
drum just îl constituie consul
tarea națiunii. De aceea este e- 
videntă importanța excepțională 
a apropiatelor alegeri parlamen
tare. O întreagă etapă politică 
s-a încheiat, experiența de pes
te un deceniu a formulei de cen- 
tru-stinga a luat sfîrșit, se spune 
în raport.

Referindu-se la problemele in
ternaționale, vorbitorul a arătat 
că întrucît 
dezbătute pe 
premergătoare 
portul C.C. al 
ză la unele reflecții asupra fap
telor petrecute numai în cursul 
ultimelor luni. Menționînd că 
lupta și victoriile popoarelor din 
Vietnam, Laos și Cambodgia au 
adus o importantă contribuție la 
cauza libertății tuturor popoare
lor. el a apreciat că anul 1972 
trebuie să fie pentru poporul ita
lian anul unei noi și ample mo
bilizării în vederea încetării a- 
gresiunii americane și pentru a 
determina guvernul italian să 
recunoască Republica Democrată 
Vietnam. în raport se spune apoi 
că unul dintre evenimentele im
portante din ultimul timp îl con
stituie vizita președintelui 
S.U.A., Richard Nixon, ia Pekin, 
care a consacrat falimentul defi
nitiv a 23 de ani de politică a- 
mericană față de China Popu-

acestea au fost 
Larg în perioada 
Congresului, ra- 

P.C.I. se limitea-

Iară și înlăturarea uneia dintre 
cauzele încordării existente în 
lume. Din întîlnîrile de la Pekin 
a rezultat recunoașterea princi
piilor coexistenței pașnice ca 
teren al relațiilor dintre state.

„Noi am considerat ca pozi
tivă pagina nouă ce se deschide 
și în perspectiva dezbaterii din 
mișcarea munciwrească interna
țională. S-ar putea crea astfel, 
în mod obiectiv, unele condiții 
pentru reluarea unor relații nor
male în lumea socialistă și miș
carea muncitorească internațio
nală — ceea ce constituie un 
factor esențial pentru unitatea 
forțelor antiimperialiste, pentru 
asigurarea păcii și totodată pen
tru a asigura Chinei rolul ce-i 
revine în viața internațională. 
Faptele vor arăta în ce măsură 
se va merge realmente în a- 
ceastă direcție. Raportul de for
țe s-a deplasat în favoarea for
țelor revoluționare. Lumea s-a 
schimbat. Avem de-a face cu 
o situație nouă. Și în aceasta 
rezidă una din cauzele frămin- 
tărilor cu care sînt confruntate 
lumea socialistă și mișcările 
muncitorești și de eliberare na
țională, ale căror victorii se află 
la originea actualelor transfor
mări istorice. De aici, reflec
țiile noastre critice asupra unor 
probleme ale socialismului și ale 
luptei revoluționare pe plan 
mondial, conștienți fiind că so
cialismul nu este un model ab
stract, ci un proces istoric, care 
antrenează mase din cele mai 
largi la bătălii aspre cu duș
manii de clasă și, totodată, la 
confruntări cu propriul trecut. 
Și activitatea noastră face parte 
integrantă din acest pro
ces. Iată de ce depunem 
eforturi tenace pentru a con
tribui la depășirea divizărilor 
din mișcarea comunistă interna
țională prin promovarea liniei 
de unitate în diversitate : o li
nie care izvorăște din complexi
tatea și vastitatea sarcinilor for
țelor revoluționare, din varieta
tea experiențelor lor și deci din 
necesitatea unei depline auto
nomii. De altfel, o parte a gre
șelilor și chiar a loviturilor su
ferite de mișcare își găsește cau
zele în insuficienta capacitate 
de înrădăcinare în realitățile na
ționale“ — se spune în raport.

Referitor la problemele euro
pene. Enrico Berlinguer a subli
niat că atenția P.C.I. se con
centrează îndeosebi asupra aces
tora. Este mai mult decît, ne
cesar ca Italia să contribuie în 
mod activ la căutarea unor so
luții de pace, de securitate și 
de progres în Europa și în zona 
Mediteraneî, iar aceasta impune 
o deplină autonomie a politicii 
externe a țării. Vorbitorul a 
evidențiat apoi faptul că, în 
cadrul unei politici externe în
temeiate pe apărarea autonomiei 
țării de amestecuri și condițio
nări _ străine si în dorința ’ de 
a asigura Italiei o contribuție 
activă la destindere, la depă
șirea blocurilor, la construirea 
unor ample raporturi de coope
rare cu toate statele lumii a

treia, divergențele asupra pro
blemei Pactuilui atlantic și asu
pra problemelor politice și mi
litare conexe pot fi văzute în 
mod dinamic, și nu in termenii 
statici ai aniior războiului rece.

în continuare, raportul a ana
lizat principalele caracteristici 
ale societății italiene contem
porane, rădăcinile istorice, eco
nomice și sociale ale crizei po
litice actuale, arătîndu-se că ex
pansiunea economică ce a fost 
cunoscută în anii din urmă sub 
numele de „miracolul italian“ a 
avut la bază salarii coborîte, 
ritmuri de muncă extenuante 
în fabrici, o înspăimîntătoare 
folosire a muncii minorilor, o 
vastă suprafață de manifestare 
a șomajului și a muncii de azi 
pe mîine, cu ziua, relații ne
drepte în agricultură.

Analizînd în continuare rela
țiile P.C.I. cu alte partide, ra
portul menționează că întilnirea 
și confruntarea între mișcarea 
muncitorească de inspirație co
munistă și socialistă și mișcarea 
populară catolică are în Ita
lia un conținut și un o- 
biectiv politic precis : reîn
noirea statului, edificarea u- 
nei societăți care să nu mai fie 
bazată pe exploatarea și aliena
rea omului. Mișcarea socialiști
lor autonomi se unește la acest 
Congres cu P.C.I. ; au devenit 
mai puternice legăturile cu 
P.S.I.U.P., s-au schimbat în 
sens pozitiv relațiile dintre 
P.C.I. și P.S.I., s-au născut for
mațiuni noi. ca Mișcarea Poli
tică a muncitorilor. înțelegerea 
între forțele de stingă se lăr
gește astăzi prin obiectivele co
mune ale marilor mișcări de 
masă pentru reforme și împo
triva fascismului.

„Perspectiva de bază care in
spiră întreaga activitate a P.C.I. 
este aceea de a face ca Italia să 
înainteze către o societate socia
listă, care să nu recopieze nici 
unul din modelele existente ce 
se referă la situații economice, 
sociale și structurale destul de 
îndepărtate de ale Italiei. Fie
care opțiune a noastră — se 
spune în raport — decurge din 
autonomia deplină a partidului 
nostru, demonstrată prin pozi
țiile noastre clare și principiale 
in favoarea deplinei indepen
dențe a fiecărui partid comu
nist și a fiecărui stat socialist. 
O asemenea poziție nu poate fi 
contrapusă solidarității active cu 
țările socialiste, cu mișcarea 
muncitorească internațională“.

în ultima parte a raportului 
au fost relevate caracteristicile 
principale ale actualei faze de 
dezvoltare a partidului, repre
zentate prin noua sudură cu o 
mare parte a tinerei generații, 
prin modul deschis de a con
cepe legăturile cu masele, prin 
confruntarea cu alte curente po
litice și teoretice, prin necesita
tea de a strînge și uni activita
tea creatoare a tuturor energii
lor populare. P.C.I. — se spune 
în_ încheiere în raport — expri
mă rolul ce aparține din punct 
de vedere istoric clasei munci
toare și maselor muncitoare, 
de forță conducătoare a socie
tății.
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Pentru străinătate. abonamente prin ..ROMPRESt ILA TELIA*

m PROTOCOL
ROMANO-CHINEZ

PEKIN 14. — Corespondentul 
Agerpres, Ion Gălățeanu, trans
mite : între 4 și 14 martie a avut 
loc la Pekin sesiunea a XlV-a a 
Comisiei de colaborare tehnico- 
științifică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Chineză. Cu acest prilej, 
s-a examinat îndeplinirea preve
derilor protocolului sesiunii pre
cedente a Comisiei și a fost con
venit programul de colaborare 
tehnico-științifică pentivi perioada 
următoare. în baza protocolului 
încheiat, cele două părți își vor 
transmite documentații și vor de
lega specialiști pentru cunoaște
rea reciprocă a realizărilor tehni- 
co-științifice în domeniul meta
lurgiei, construcțiilor de mașini, 
chimiei și petrolului, construcții
lor și materialelor de construcții, 
industriei ușoare, agriculturii și 
industriei alimentare.

La ceremonia semnării proto
colului, care a avut loc marți 
după-amiază, au asistat vicepre- 
mierul Li Sien-nien și alte per
soane oficiale chineze, precum

Convorbire
Willi Stoph

Mihai Marinescu

Și

LEIPZIG 14. — Coresponden
tul Agerpres, St. Deju, transmite : 
Cu ocazia prezenței la ediția de 
primăvară 1972 a Tîrgului inter
național de la Leipzig, Mihai Ma
rinescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, șeful delega
ției guvernamentale române, a a- 
vut o convorbire cu Willi Stoph, 
președintele Consiliului de Miniș
tri al R. D. Germane. în cadrul 
convorbirii, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
fost dezbătute probleme ale dez
voltării pe mai departe a colabo
rării dintre ambele state.

Nicolae Gavrilescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Pekin.

Protocolul încheiat cu acest 
prilej a fost semnat, din partea 
română, de Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului și geologiei, iar din 
partea chineză de Si Ciu-cian, 
adjunct al ministrului industriei 
chimice și combustibilului.

Lucrările sesiunii s-au desfășu
rat într-un spirit de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

★
PEKIN 14. — Coresponden

tul Agerpres, I. Gălățeanu, 
transmite : Li Sien-nien, vi- 
cepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, a pri
mit marți delegația română 
la cea de-a XlV-a sesiune a 
Comisiei de colaborare teh
nico-științifică dintre Repu
blica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, 
condusă de Gheorghe Paco
ste, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geolo
giei.

• DUPĂ CUM a informat co
municatul comun chino-ameri- 
can din 28 februarie 1972, părți
le chineză și americană vor 
menține contacte prin diferite 
canale. Prin consultări, guver
nele R. P. Chineze Și S.U.A. au

Puternică manifestație 
a studenților spanioli

Studenții madrileni au or
ganizat o puternică manifes
tație de protest față de repri
marea singeroasă de către 
poliție a acțiunilor revendi
cative întreprinse vineri de 
către muncitorii din locali
tatea EI Ferrol. Mai multe 
mii de tineri au luat parte la 
un marș pe străzile din apro
pierea centrului universitar, 
purtind pancarte care con
damnau asasinatele comise la 
EI Ferrol și pătrunderea po
liției în facultățile din capi
tală. Forțele polițienești au 
intervenit pentru a-i dispersa 
pe manifestanți. Au avut loc 
ciocniri violente. Cîteva zeci 
de studenți au fost arestați. 
In cursul dimineții de luni, 
forțe ale poliției au pătruns 
în incinta facultăților de 
drept, științe economice și 
științe politice pentru a în
depărta pancartele ce cxpri-

mau solidaritatea studenților 
cu muncitorii.

Alte acțiuni de protest ale 
studenților au avut loc Ia Va
lencia. Bilbao. Santiago de 
Compostella. Barcelona și O- 
viedo, unde universitățile ră-viedo, unde universitățile 
mîn inehise.

Pe de altă parte, la 
Ferrol atmosfera rămine 
cordată. în diverse puncte 
orașului au fost postate efec
tive polițienești. La mai mul
te întreprinderi au fost de
clanșate greve de solidaritate 
cu muncitorii de pe șantie
rele navale.

După cum s-a anunțat, in 
această localitate a fost or
ganizată vineri o demonstra
ție de protest față de conce
dierea a trei muncitori de la 
șantierele navale Bazan. Po
liția a deschis focul asupra 
demonstranților, ucigind doi 
muncitori și rănind peste 50.

El 
în- 
ale

J

problemele valutei și băncilor, 
Harold Scoit. asistent al minis
trului comerțului al S.U.A., a e- 
vidențiat existența unor mari 
posibilități pentru dezvoltarea 
comerțului dintre Statele Unite. 
Uniunea Sovietică și alte țări

nis. secretarul general al C.C. al 
P.C. din Israel, să asigure re
prezentarea acestui partid în 
Parlament, ca urmare a dece
sului lui Moshe Sneh. De ase
menea, Plenara a hotărît să nu
mească în funcția de președin
te al C.C. al P.C. din Israel pe 
R. Teitelbaum.

reprezintedecis ca Parisul să 
pentru cele două părți un astfel 
de canal de contact, informează 
agenția China Nouă.

în conformitate cu cele de mai 
sus, Huan Cen, ambasadorul 
R.P. Chineze în Franța, și Arthur 
VVatson, ambasadorul S.U.A. în 
Franța, au avut, în ziua de 13 
martie, o întrevedere la 
sada chineză din Paris.

• LUlND cuvîntul in 
subcomisiei senatoriale

Amba-

cadrul 
pentru

socialiste. EI a relevat că in dez
voltarea acestui schimb de măr
furi sînt interesate numeroase 
firme americane. Relațiile co
merciale cu țările Europei de 
est se dezvoltă rapid și există 
..posibilități considerabile pentru 
lărgirea exportului“, a declarat 
Scott.

• PLENARA Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Israel a hotărît ca Samuil Miku-

• AGENȚIA Taniug informea
ză că guvernele Iugoslaviei și 
Pakistanului au căzut de acord 
să reia relațiile diplomatice.

• ÎN URMA convorbirilor 
polono-turce asupra schimburi
lor comerciale ale celor două 
țări în 1972—1973, a fost semnat 
un protocol suplimentar Ia acor
dul de mărfuri și plăți în vigoa
re. Protocolul prevede o crește
re a comerțului celor două țări, 
precum și extinderea sortimente
lor de mărfuri ce constituie o- 
biectul schimburilor.
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