
VIZITA PREȘEDINTELUI

IN REPUBLICA ZAIR
La centrul de 

telecomunicații 

spațiale 

de la N’Sele
KINSHASA 22. — de la trimi

șii speciali : în programul vi
zitei pe care președintele Con
siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu o intreprind în Zair, 
prima jumătate a zilei de. 
miercuri a fost rezervată cu
noașterii a două obiective sem

nificative pentru progresul țării 
gazdă.

în cursul dimineții, oaspeții 
români au vizitat Centrul de 
telecomunicații spațiale, situat 
in apropierea capitalei la 
N’Sele. Construcție nouă, mo
dernă, Centrul asigură trans
misia și recepția de imagini și 
text, prin intermediul satelitu
lui Intelsat, plasat deasupra A- 
tlanticului. Republica Zair be
neficiază, astfel, de un instru
ment rapid și eficace de comu
nicare cu restul lumii. Centrul 
de la N’Sele a fost inaugurat in 
iunie 1971 de președintele Mo
butu Șese Seko.

Oaspeții români au fost salu
tați la sosire de ministrul poște
lor și telecomunicațiilor, Nyoka, 
președintele Oficiului național 

al poștelor și comunicațiilor, 
Kahozi, de conducerea centrului. 
O unitate militară a dat onorul. 
Oaspeților li s-au oferit buchete 
de flori.

Ministrul Nyoka a relevat, în- 
tr-o scurtă alocuțiune, că este o 
mare onoare pentru lucrătorii 
centrului de la N’Sele să-i pri
mească. in această zi solemnă, 
pe conducătorul statului român 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu. 
El și-a exprimat bucuria și mîn- 
dria de a putea întîmpina pe 
oaspeții români la Centrul de 
telecomunicații spațiale, rod al 
preocupărilor guvernului zairez 
pentru progresul și dezvoltarea 
țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat apoi stația de telecomu
nicații, primind explicații din 
partea inginerului Numbi.

La sfirșit, oaspeții români, 
semnind în cartea de onoare, au 
arătat că această modernă insta
lație de telecomunicații spațiale 
Ie-a produs o bună impresie și 
au adresat lucrătorilor ei calde 
felicitări.

Luîndu-și rămas bun de 
la gazde, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că Centrul 
de telecomunicații spațiale de la 
N’Sele constituie un motiv de 
mîndrie și un obiectiv de mare 
folos pentru poporul Zairului.

La complexul 

agro-industrial
Oaspeții români au vizitat a- 

poi complexul agroindustrial de 
la N’Sele, aparținînd Mișcării 
Populare a Revoluției. Sute de 
muncitori au făcut o entuziastă

NOI EȘALOANE ALE TINEREȚII
RĂSPUND LA CHEMAREA ȘANTIERELOR

Comitetele județene U. T. C., 
organizațiile din orașe și 
sate, desfășoară în aceste zile 
o intensă muncă politică 
pentru a pregăti noi eșaloane ale 
tinereții care să meargă pe șan
tiere, o muncă de convingere, de 
sădire a nobile idealuri, pen
tru asigurarea continuității unei 
frumoase tradiții a organizației de 
tineret.

Anul acesta, anul semicentena
rului U.T.C., organizațiile U.T.C. 
și-au propus să recruteze 50 000 
de tineri pentru șantierele de 
construcții și întreprinderi indus
triale, și nu numai să-i recruteze 
ci să le călăuzească pașii pentru 
îndelungată perioadă de timp, a-

primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, care au fost salutați 
la sosire de directorul Biroului 
Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, Madrandelc Tanzi, 
secretarul general al partidului, 
Kithima, secretarul general ad
junct. Zondomio, de conducerea 
întreprinderii.

Directorul complexului M.P.lt. 
din N’Sele. Mbungani, prezintă 
oaspeților profilul întreprinde
rii. Aci se desfășoară o activita
te multilaterală : cultura anana
sului, avicultură, zootehnie, 
complexul posedă o uzină de 
conserve de ananas ; este în 
proiect construcția unui abator, 
întreprinderea are o funcție 
productivă, dar și experimen
tală.

Complexul de la N’Sele, situat 
pe malul fluviului Zair, bene- 
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sigurîndu-le o bună încadrare în 
noul colectiv de muncă, printre 
constructorii cu vechi state de 
serviciu, să vègheze cu atenție la 
definirile lor sufletești și spiri
tuale, la asimilarea cunoștințelor, 
a meseriilor preferate și necesare, 
în convorbirile purtate cu pre
ședinții consiliului tineret-munci- 
toresc din județele Tulcea, Galați 
și Brăila am pornit tocmai de la 
aceste premise, investigațiile 
noastre avînd drept fundal ima
ginea mai mult sau mai puțin 
depărtată în timp, cînd am în
soțit numeroase grupe de tineri 
pe șantierele de construcții ale 
patriei.

Mai întîi o remarcă ce se cir- 

ficiază de o modernă bază tu
ristică — hoteluri, vile, bazin, 
terenuri de sport.

Aici se desfășoară unele din 
marile manifestări politice — 
congresul partidului, sesiuni 
parlamentare, conferințe națio
nale. Complexul a fost inaugurat 
acum patru ani.

Vizitînd unele secții ale com
plexului, oaspeții români se inte
resează de activitatea muncitori
lor și specialiștilor de la N’Sele, 
de proiectele lor

Impresiile oaspeților au fost 
consemnate în cartea de onoa
re : tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
felicitat pe organizatorii și con
structorii complexului pentru 
munca lor.

La prinz. oaspeții români s-au 
întors la reședința ce le-a fost 
rezervată în capitala Zairului.

cumscrie la toate cele 3 județe : 
atît la Tulcea și Galați, eît și la 
Brăila la nivelul comitetelor ju
dețene U.T.C. s-au constituit o- 
perativ colectivele de coordona
re a acțiunii de recrutare a tine
rilor, colective din care fac parte 
activiști U.T.C., reprezentanți ai 
beneficiarilor (șefi serviciu per
sonal de la șantiere sau între
prinderi) și reprezentanți ai di
recțiilor muncii. La Galați, pen
tru ca balanța forței de muncă să 
fie cit mai exactă, s-a recurs și 
la ajutorul comitetelor municipa
le și comunale U.T.C. care în- 
tr-un timp foarte scurt au reușit 
să înainteze listele cu tinerii care 
și-au manifestat dorința de a 
merge pe șantier. în județul Tul-

In timpul vizitei la Centrul de telecomunicații spațiale de la 
N’Sele, înalții oaspeți români pri mese ample exaplicații.

DINEU ÎN ONOAREA
PREȘEDINTELUI

MOBUTU SESE SEKO
Dineul oferit miercuri de pre

ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. și de tovară
șa Elena Ceaușescu. în onoarea 
președintelui Republicii Zair. 
Mobutu Șese Seko. și a doam
nei Mărie Antoinette Mobutu. 
a reunit. într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, numeroase 
personalități ale vieții politice, 
economice și culturale zaireene. 
Se aflau printre invitați Bo- 
Boliko Lokonga. președintele A- 
dunării Naționale, și membri ai 
B'iroului forului legislativ. Ma- 
drandele Tanzi, directorul Bi
roului Politic al M.P.R.. Kithima. 
secretar general al partidului, 
alți membri ai Biroului Politic 
al Mișcării Populare a Revolu
ției. Karl-i-Bond Ngunza. minis
trul afacerilor externe. Bu- 
lundwe,. ministrul de interhe. și 
alți membri ai guvernului. Bo- 
sango. comandantul șef interi
mar al forțelor armate zaireene.

cea s-a pus și un accent deose
bit — și asta e bine — pe mun
ca de convingere a tinerilor și 
de explicare a condițiilor de care 
vor beneficia la viitoarele lor 
locuri de muncă în șantiere și în
treprinderi. în acest sens, în di
ferite comune din județ s-au și 
desfășurat cîlevă acțiuni care 
poartă numele generic „Omagiu 
muncii“. Acestea constau în întîl- 
niri între tinerii din comune și 
cei de pe șantiere sau din fabrici 
și uzine. Cu aceste prilejuri 
muncitorii le vorbesc tinerilor din 
sate despre munca și meseria
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generali și ofițeri superiori, 
primul președinte al Curții Su
preme. procurorul general al 
republicii, guvernatorul orașu
lui. rectorul Universității Na
ționale.

Au luat parte Ion Pățan. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministru al comerțu
lui exterior. Corneliu Mănescu. 
ministrul afacerilor externe, 
Bajor Almășan. ministrul mine
lor, petrolului și geologiei, și 
celelalte persoane oficiale ro
mâne, precum și Alexandru Tu- 
jon. ambasadorul țării noastre 
la Kinshasa.

Au participat șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Repu
blica Zair.

în timpul dineului, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Zair. Mobutu 
Șese Seko. au rostit toasturi.

l’ano ramie băcăuan

MĂSURI ENERGICE
PENTRU FOLOSIREA 

TUTUROR TRACTOARELOR 
LA ÎNTREAGA CAPACITATE

STADIUL LUCRĂRILOR 1 

AGRICOLE
ÎN JUDEȚUL OLT

■>

IMPUNE:

Județul Olt cunoaște din plin 
efervescența campaniei agricole 
de primăvară. Cu ce rezultate ? 
în general bune. Pentru că la 
Drăghiceni, semănatul cultu
rilor din prima urgentă s-a în
cheiat. iar în alte peste 40 de 
unități agricole ale județului 
Olt se vor încheia într-o zi sau 
două. Ovăzul, mazărea, borcea- 
gurile și lucerna au fost semă
nate pe aproape 10 000 hectare. 
Totodată, pe terenurile planifi
cate pentru sfecla de zahăr și 
floarea-soarelui se pregătește 
atent patul germinativ (aproape 
25 000 hectare). Și. tot ca argu
mente sînt aduse ..acțiunile fără 
egal ale fertilizării“ cum le-a 
apreciat tovarășul Gheorghe Jip- 
lea, din cadrul Direcției agricole 
județene. Fiecare al doilea hec
tar a fost fertilizat.

„Noi, ne spune tovarășul Ghe
orghe Zarcu, președintele C.A.P. 
din Izbiceni, n-am așteptat de 
undeva instrucțiuni care să ne 
lămurească cum să semănăm și 
cind să începem semănatul. îm
preună cu cei 3 specialiști ai 
cooperativei, cu șefi de ferme și 
cîțiva cooperatori mai vrednici 
și mecanizatori am constituit, 
i-am zis noi, sfatul campaniei, 
în fiecare seară ne adunăm, îna
intea ședinței operative, și luăm 
în discuție problemele-cheie 
pentru a doua zi. Nu acceptăm 
nici un compromis din punct de 
vedere al calității lucrărilor. 
Tractoarele noastre lucrează în 
două schimburi, cîte 18 ore din 
zi. Și de cîte 4 ori am trecut cu 
cultivatoarele și discurile, pe te
renurile ce le-am semănat cu 
mazăre și borceag. iar sfecla de 
zahăr și floarea-soarelui le se
mănăm numai în teren pregătit 
cu cultivatoarele. Apoi, .imediat

Un tovarâș, un prieten

A fl — 
PREZENT

Numele profesorului ION 
ALBU, secretarul comitetului 
U.T.C. din comuna Bogdana- 
Teleorman, e rostit adesea , la 
loc de cinste în județ. Secretul 
succesului său — așa cum nc-am 
obișnuit să spunem de fiecare 
dată cind cineva realizează lu
cruri frumoase — nu este, bine
înțeles, neapărat „un secret“.

— Lucrul cel mai important 
este să faci activă, dinamică 
prezența tuturor tinerilor din 
comună. Să-l știi pe fiecare 
după faptele ca și după gîndu- 
rile lui. Fără îndoială, ca să a- 
jungi aici trebuie să fii tu în
suți prezent în permanență, să 
te afli mereu în mijlocul lor.

Și, într-adevăr, de aproape 
patru ani, de cind este 'secre
tar U.T.C., Ion Albu știe să fie 
prezent pretutindeni. Mai întîi, 
în calitate de organizator di
rect. Dacă, de pildă, a aflat din 
discuțiile pe care le poartă sea
ra cu tinerii. în fața căminului 
cultural sau înăuntru, că din 
cele patru sate ale comunei 
doar cel din centru are, o viață 
culturală normală, nu a încetat 
să se frâmînte pînă cînd n-a 
găsit remediul. Și l-a găsit : un 
schimb de experiență, sub for
ma unei ștafete, a început să 
străbată fiecare sat, chemîn- 
du-le implicit la întrecere. Cri
teriile sînt exigente : număr le 
participanți, problematică, efi
ciență. spirit organizatoric. Așa 

. au luat ființă o seară cultural- 
distractivă. o masă rotundă „Ti
nerii despre ci înșiși“, simpo
zionul „Tineret, producție, edu
cație“, în fiecare sat cîte ceva, 
atrăgîndu-le pe toate în circui
tul general.

Bineînțeles, nu făcute de unul 
singur. Ion Albu, își vădește 
calitățile de organizator și prin 
felul cum știe să-i antreneze 
pe ceilalți membri ai comite
tului comunal U.T.C. întrebat 
pe care din ei i-ar putea evi
denția, rostește cu greu cîteva 
nume, dar mereu cu o anumi-

Lucrări pe ogoarele C.A.P. Lăstuni, județul Tulcea
Foto : AL. PRUNDEANU

ce o solă este însămînțată, por
nim aspersoarele pentru că umi
ditatea ' în sol e foarte mică“. 
Buna organizare a muncii la 
care se referea tovarășul Zarcu 
e caracteristică pentru activita
tea celor mai multe din unitățile 
agricole ale județului Olt. La 
Drăgănești. de pildă, inginerul 
Stan Macatei, secretarul comi
tetului U.T.C., tehnicianul Petre 

tă strîngere de inimă, cu o re
ținere care dă impresia că ordi
nea pe care o propune nu este 
deloc definitivă.

— Și nici nu poate fi, preci
zează apoi. Am convingerea că 
miine altcineva ar merita să fie 
primul. E un fel <lc rotație o- 
biectivă, dacă vreți, un schimb 
de ștafetă pe care îl facem și 
între noi.

Același principiu îl călăuzește, 
de altfel, pe el ca și pe cei care 
îi stau alături. în organizarea 
tuturor activităților ce popu
lează agenda organizațiilor 
U.T.C. și mai ales a celor ini
țiate pentru sărbătorirea ju
bileului celor 50 de ani de 
existență a U.T.C. Intîlniri- 
le cu secretarul de partid sau 
directorul căminului cultural, 
concursul pe etape despre ac
tivitatea U.T.C. sau consulta
țiile organizate la cabinetul de 
științe sociale din cadrul că
minului cultural, răspund unuia 
și aceluiași deziderat major și 
dovedesc aceeași capacitate ine
puizabilă a secretarului de a 
fi prezent peste tot.

O capacitate pe care Ion Albu 
o dezvăluie nu numai prin atri

responsabilitate
de CONSTANTIN CRIȘAN

Idealul colectiv este o proiecție dispersată de idealuri 
individuale, personale ; relația dintre ele este, ar spune 
matematicienii, biunivocă ; imaginea idealului colectiv ex- 
plicitează, în părți și în întreg, idealul personal ; acesta din 
urmă, la_ rîndu-i, se răsfrînge și se adună — rază și fas
cicul — în reflectorul cel mare, veșnic aprins, al Societății. 
Pentru a i te dărui ei, societății, trebuie să .te dedici, să 
te dărui mai întîi ție, să te pătrunzi de acel farmec sfînt 
al propriei tale cunoașteri. „Cunoaște-te pe tine însuți", 
lansase celebrul sfat, vechi de peste 2 000 de ani, Socrâte. 
Dacă ne cunoaștem bine pe noi inșine și încă dis-de-dimi- 
neață, înseamnă să aflăm însăși taina activă a vieții ce 
ne înconjoară, să definim gestul integrării biografiei noas
tre existențiale in mijlocul nostru, în mijlocul semenilor noș-

Un, asemenea gest este imposibil de conceput în afara 
dăruirii responsabile ; dacă știm verticala propriei vieți, 
înseamnă că știm totodată un fapt elementar; verticala 
noastră este paralelă cu zeci, sute, mii de paralele verticale 
umane. Pentru a păși pe treptele ei, trebuie să ni le con
struim ; Societatea nu ne oferă — și nu este obligată s-o 
facă — o scară dinainte pregătită, cu secretul și indicația 
treptelor dinainte știute, pe care am păși fără nici un efort. 
Dăruire înseamnă, înainte de toate, cunoașterea amplă, 
abnegafă a finalității individuale, revărsată în matca largă, 
generoasă a fluviului social. Social, fiindcă în lume nu trăim 
singuri, și fiindcă lumea în care trăim dispune de o vastă 
organigramă instituționalizată, de tradiția unor legi de viață 
și activitate care ne așteaptă să le împlinim sensurile, 
înălțîndu-le, ameliorîndu-le neîncetat cu pasiunile și voin
țele noastre atașate azi unei fizionomii etice în continuă 
îmbogățire și transformare, asumate, construite în virtutea 
unei profunde, discipline înțelese. Disciplină care nu în
seamnă — nici ,nu înțeleg altceva prin ea — decît o con
tinuă acțiune și cercetare, competentă, creatoare _  pa
siuni contopite în respirația acțiunii colective, socialiste. 
Societatea, este responsabilă pentru actele și normele ei ; 
membrii ei sînt responsabili pentru creația pe care o aduc 
prin viața și munca lor, creație cu sensul săgeții spre viitor.

O personalitate privită din acest unghi este o ființă 
socială responsabilă de cantitatea și calitatea dăruirii sale 
în slujba propriei realizări, de focul pe care știe să-l iște 
și să-l mențină în slujba, de asemenea înaltă, mai înaltă, 
a edificiului plural.

în asemenea condiții, idealul înseamnă dirijarea con- 
ști.en,tâ a voinței tale, înseamnă beneficiul întors cu vocea 
inimii și, minții ansamblului uman în care trăiești ; a te 
dărui lui înseamnă a te dărui ție. Cine înțelege mai de
vreme, mai adînc, mai creator, valoarea acestui accent, 
cred că poate fi numit, mai devreme decît alții, o perso
nalitate.

Marincu, ne spuneau că în pri
măvara aceasta numărul coope
ratorilor care participă la muncă 
a crescut cu peste 300 în com
parație cu anul trecut. Faptul 
că întreaga suprafață a coope
rativei se lucrează în acord glo-

GH. FECIORU
(Continuare în vas. a IV-a) 

butele organizatorice, ci și prin 
participarea sa directă, ca au
tor și realizator al multora din 
ideile puse în lucru. El nstc, de 
exemplu, intre altele, și autorul 
unei brigăzi artistice care i.-.ter-, 
pretează un program tot de', el 
conceput, intitulat „Avem r.i- 
vîntul !“. Titlul acestui pro
gram nu mi s-a părut deloc 
întîmplăt.or, ci cit Se poate de 
potrivit cu caracterul tînărului 
pe care l-am cunoscut. Ion Albu 
este, desigur, prezent pretu
tindeni pentru că are întot
deauna ceva de spus.

ION LAZAR
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CAMPIONATUL MONDIAL
I«»» ® bWWStl 24 nJSftie ~ 2 priite

între 24 martie—2 aprilie, 
la București :

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU. a adresat președintelui Republicii 
Islamice Pakistan. ZULFIKAR AL1 BHUTTO. următoarea tele
gramă :

în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului ro
mân, precum și al meu personal, am plăcerea să adresez Ex
celenței Voastre, cu prilejul Zilei naționale a Pakistanului, 
calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate. Excelenței 
Voastre, de progres și pace poporului pakistanez prieten.

îmi exprim încrederea că bunele relații româno-pakistaneze 
se vor dezvolta continuu în interesul popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

CRONICA 
U. T. C.

La Ploiești a avut loc o în- 
tilnire a tineretului cu stu
denții și elevii cubanezi care 
invață in acest oraș, dedicată 
semicentenarului U.T-C. și 
celui de-al II-lea Congres al 
Uniunii Tinerilor Comuniști 
din Cuba, ale cărei lucrări 
vor începe la sfîrșitul lunii 
martie.

Despre cele două eveni
mente din viața tineretului 
român și cubanez au vorbit 
tovarășul Coriolan Voinea. 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C.. prim-secretar al Co
mitetului județean Prahova 
al U.T.C., Renio Diaz, atașat 
al ambasadei Republicii Cuba 
la București, precum și Ion 
Bărbuceanu,' membru al bri
găzii „23 August — Româ
nia“. care a luat parte la 
campania de recoltare a tres
tiei de zahăr din Cuba.

Tinerii prezenți la întîlnire 
au vizionat, în încheiere, 
scurt-metrajul cubanez „A 
sosit momentul“.

destinele poporului nostru pe 
drumul construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
înalta principialitate, capacitatea 
de a îmbina cunoașterea adîncă 
a realității cu o largă viziune 
de perspectivă, dorința nestră
mutată de a sluji cu toată pu
terea de muncă cauza partidu
lui. Intîlnirea tinerilor uteciști 
militari a constituit o bună 
școală de educație, a reprezentat 
un viu imbold in mobilizarea 
acestora în vederea pregătirii 
lor ca ofițeri și specialiști de 
nădejde ai patriei socialiste.

C. ZAMFIR

DIN JOI TN JOI

DE HOCHEI (GRUPA B)

Cum se știe. între 24 martie și 
aprilie, la București, pe pati-

Criteriul
tineretului“

EMOȚIONANTĂ! 
ÎNTÎLNIRE LA 
ACADEMIA 
MILITARĂ

A apărut primul număr al foii 
volante săptăminale editată de 
comitetul U.T.C. de la Institutul 
de cercetări și proiectări electro
tehnice. Propunîndu-și să devi
nă un eficace instrument politic 
în educația tinerilor din institut, 
„Din joi în joi“ oferă, la pri
ma sa apariție, un sumar vădind 
preocuparea de a cuprinde va
rietatea aspectelor politico-ideo- 
logice, profesionale, științifice, 
cultural-artistice specifice acti
vității de organizație. Consem
năm în acest 
„Tineretul în 
României“, 
drum“, „Ce 
„Confruntări“, 
„Inițiative“, 
„Caleidoscop“, 
ca dv.“, majoritatea propunîn- 
du-și să rămînă rubrici perma
nente.

2
noarul „23 August“, se va desfă
șura C.M. de hochei pe gheață 
grupa B la care vor participa e- 
chipele R. D. Germane, Poloniei, 
SU.A-. Iugoslaviei, Japoniei, 
Norvegiei și României. în urma 
renunțării echipei Franței de a 
participa la întreceri, programul 
s-a modificat. Iată programul 
partidelor pe ore și zile.

Vineri, 24 martie : orele 11 : 
S.U.A.—Iugoslavia ; orele 16,30 : 
Polonia—Norvegia ; orele 19,30 :
R. D. Germană—Japonia ; sîm- 
bătă, 25 martie : orele 18.30 Ro
mânia—Iugoslavia : duminică, 26 
martie : orele 17,00 R. D. Ger
mană—Norvegia ; orele 19,30
S. U-A.—Japonia : luni. 27 mar
tie : orele 11.00 : Iugoslavia— 
R D. Germană ; orele 16.30 Polo
nia—Japonia ; orele 19.30 Ro
mânia—Norvegia ; marți, 28 
martie : zi liberă ; miercuri, 29 
martie : orele 11.00 Japonia— 
Norvegia ; orele 16.30: România- 
Polonia ; orele 19.30 S.U.A.—R.D. 
Germană : joi. 30 martie : orele 
11.00 România—R. D. Germană ; 
orele 16.30 : Polonia—Iugoslavia ; 
orele 19.30 : S.U.A.—Norvegia ; 
vineri, 31 martie — zi liberă ;

simbătă, 1 aprilie : orele 11,00 
Iugoslavia - Norvegia ; orele 
16,30 : România-Japonia ; orele 
19,30: S.U.A.-Polonia; duminică 2 
aprilie : orele 11,00 Japonia—Iu
goslavia ; orele 16,30 : România- 
S.U.A. ; orele 19,30: - ----
R. D. Germană.

Pe micul ecran vor 
urmărite următoarele partide : 
vineri, 24 martie, orele 22,45 : 
R. D Germană-Japonia (înre
gistrare din reprizele II și III): 
simbătă, 25 martie, orele 22,40 
România-Iugoslavia (înregistra
re din reprizele II, III) ; luni, 27 
martie, orele 22,30 : România- 
Norvegia (înregistrare din repri
zele II, III) ; miercuri, 29 mar
tie, orele 17,00 ; România-Po- 
lonia (meciul se transmite inte
gral în direct) ; joi, 30 martie, 
orele 11.00 ■ România-R. D. Ger
mană (transmisie directă inte
grală) ; simbătă. 1 aprilie, orele 
22,45: România-Japonia (înregis
trare din reprizele II, III) : du
minică, 2 aprilie, orele 17,00 : 
România-S.U.A. (transmisie di
rectă integrală).

De asemenea, în emisiunile 
informative, radioul va ține la 
curent pe ascultători cu desfă
șurarea întîlnirilor din fiecare 
zi.

Polonia-
putea fi

Aseară, in Palatul Sporturilor 
din Galați, a răsunat gongul 
inaugural al celei de-a treia adi- 
ții a tradiționalei competiții pu- 
gilistice „Criteriul tineretului“, 
organizată de ziarul „Munca“ în 
colaborare cu Federația de spe
cialitate.

De la an la an această com
petiție „test“ se bucură de o tot 
mai largă audiență devenind 
pentru mulți dintre pugiliștii 
participanți, o adevărată ram
pă de lansare pe drumul afir
mării. Ediția din acest an consti
tuie, de altfel, și ea un verita
bil prilej pentru selecționerii
noștri de a vedea la lucru pe 
majoritatea pugiliștilor români, 
care se vor alinia la startul 
campionatelor europene de 
neret ce se vor desfășura în 
luna iunie Ia București.

In prima reuniune au urcat pe

ti—

ring 20 de tineri boxeri la 5 din 
11 categorii de greutate. Cei 
peste 1 000 de spectatori au a- 
vut prilejul să urmărească cîte- 
va partide interesante, de bună 
valoare, soldate și cu surprize 
de proporții. Astfel A. Cuțu a 
fost învins de tinărul I. Tirilă. 
Iată celelalte rezultate : cate
goria semimuscă : D. Tudor— 
„Voința“-București bate la punc
te pe P. Dragu — Craiova ; Al. 
Turi — Brașov bate la puncte 
pe D. Rotăreanu — Ploiești ; ca
tegoria cocoș : M. Lazăr — 
Steaua bate la puncte pe T. Go
rea — Reghin, I. Vladimir — 
Dinamo București bate la punc
te pe Ludovic Horvat — Crișu 
Oradea ; categoria semiușoară : 
I. Adam (Steaua) bate la punc
te pe Cornel Dumitrescu — Di
namo Brașov.

T. SIRIOPOL

pri-In cadrul manifestărilor _ 
lejuite de aniversarea semicen
tenarului U.T.C., tinerii elevi și 
ofițeri-elevi ai Facultății tehni
ce din cadrul Academiei mili
tare s-au intilnit, miercuri sea
ra, cu g-ral col. Ion Coman, ad
junct al ministrului forțelor ar
mate și secretar al Consiliului 
politic superior. Viitorii ingineri 
militari au folosit această oca
zie pentru a cunoaște aspecte 
inedite, pătrunse de un vibrant 
mesaj educativ, inspirate din ac
tivitatea U.T.C. in rindurile ar
matei. contribuția adusă de ti
nerii uteciști sub conducerea 
organizațiilor de partid ia fău
rirea și întărirea armatei noas
tre populare. Ca activist al or
ganizației U.T.C. in armată incă 
ain primii ani de după eliberare 
g-ral ool. Ion Coman a înfăți
șat cu deosebită forță de con
vingere spiritul revoluționar de 
care err-, animați tinerii ute
ciști, abnegația și dăruirea do
vedita în activitatea efervescen
tă pentru îndeplinirea sarcinilor 
încredințate. In cadrul acțiuni
lor întreprinse de partid pentru 
construirea armatei populare, 
devotată cu trup și suflet pa
triei, poporului și partidului, a 
fost remarcată activitatea orga
nizațiilor de tineret după 1949 
cind au fost constituite organi
zații de bază în toate unitățile 
militare. Au fost remarcate, de 
asemenea, acțiunile privind Îm
bunătățirea compoziției sociale, 
inlăturarea practicilor și obiceiu- 
rilor aparținind vechii armate, 
promovarea largă a democratis
mului socialist in viața organis
mului militar. Un deosebit inte
res au manifestat tinerii ute
ciști pentru cunoașterea trăsătu
rilor stilului de muncă al tova
rășului 
timpul 
funcția 
șef al 
litice a

G-ral 
cinstea 
varășul 
marea personalitate a celui care 
conduce astăzi cu fermitate

Nicolae Ceaușescu în 
cind acesta a indeplinit 
de ministru adjunct și 

Direcției superioare po- 
armatei.
col Coman, care a avut 
să lucreze alături de to- 
Ceaușescu, a înfățișat

• •••••

A.D. XENOPOL
Se împlinesc la 23 martie 125 

de ani de la nașterea lui A. D. 
Xenopol.

Istoric, filozof, economist, so- 
cioloi

sens titluri ca : 
viața socială a 

„La început de 
ne propunem“, 
„Vă informăm”, 

Unde mergem 
„Pentru bibliote-

I. T.

Ieri, la sediul F.R.F. a' avut 
loc tragerea la sorți a sferturilor 
de finală ale „Cupei României“ 
la fotbal.

Iată ordinea meciurilor :
Metalul București — A.SA. 

Tg. Mureș.
F.C. Galați — Rapid București.
Politehnica Timișoara — Di

namo București.

Jiul Petroșeni — CF.R. Cluj.
Orașele de disputare n-au fost 

încă stabilite, urmînd să fie co
municate 
delegații 
cursul zilei

Partidele 
martie a.c. 
ora 16.

F.R.F-ului de către 
celor 8 formații 

de mîine. 
vor avea loc la 
cu începere de

în
29 
la

PAVEL PEANA

box de la Circul de 
splendidă reuniune 
ale cărei ecouri nu 
Încă, dominată sub

NOI EȘALOANE ALE TINEREȚII

Gala de 
Stat — o 
pugilistică 
s-au stins 
toate aspectele de „capul de 
afiș" Cuțov-Dobrescu — a adus 
In ring numeroase perechi de 
boxeri care au făcut o veri
tabilă risipă de energie pentru 
a convinge juriul, publicul și... 
Federația de specialitate Cam
pionul categoriei pană, Gabriel 
Pometcu, a avut un adversar 
dificil în persoana dinamovistu- 
lui Eugen Gorea. Dominat ca
tegoric în primul rund — foto
grafia ilustrează tocmai un mo
ment dificil în care Pometcu, 
un boxer cu garda inversă, 
surprins de loviturile de întîm- 
pinare ale lui Gorea, intră în
tr-un clinei cu capul înainte 
—, Pometcu a evoluat totuși la 
valoarea sa (re) cunoscută în 
celelalte două reprize, Izbutind

să-și adjudece decizia în una
nimitate (5—0). Meritul cert al 
învingătorului este acela de a 
fi sesizat la timp necesitatea 
modificării tacticii de luptă și 
de a fi găsit resursele tehnice, 
fizice șl morale să o mal poată 
face.

Text și fotografie de 
VIOREL RABA

MÜNCHEN 22 (Agerpres). — La 
München s-a disputat meciul retur 
dintre echipa Steaua București 
și formația locală Bayern. con
țină pentru sferturile de finală ale 
„Cupei Cupelor" la fotbal. Jocul 
s-a încheiat cu un rezultat de e- 
galitate : 0—0. Pentru turul urmă
tor (semifinalele), s-a calificat 
echipa vest-germană, care în me
ciul de la București a făcut 1—1, 
insă a contat punctul înscris In 
deplasare.

(Ormare din pag. I)

lor, răspund la numeroase între
bări, realizînd astfel un dialog 
viu, convingător și foarte util. 
Mai mult, la aceste întîlniri sînt 
prezenți și directori ai întreprin
derilor de construcții sau indus
triale din Tulcea care prezintă 
sub toate aspectele unitățile eco
nomice pe care le conduc. Astfel 
de întîlniri au avut loc de nildă 
între tinerii din comuna Nalbant 
și cei de la întreprinderea de 
construcții și reparații navale și 
de utilaj din Tulcea. între tinerii 
din comuna Zebil și cei de la 
Fabrica „Dunărea“, între tinerii 
din comuna Valea Lunarilor și 
tinerii constructori de la Între
prinderea județeană de construc
ții-montaj Tulcea.

Așa cum era și firesc, după o 
temeinică pregătire, acțiunea în 
județul Tulcea înregistrează bune 
rezultate.

— Au răspuns chemării noas- 
tie pînă în prezent 320 de ti
neri — ne spune tovarășul Ion 
Mircea, președinte al consiliului 
tineret-muncitoresc de pe lîngă 
Comitetul județean Tulcea al 
U.T.C. Pe aceștia i-am și înca
drat la Trustul de construcții in
dustriale, la Uzina de alumină și 
la întreprinderea județeană de 
construcții-montaj din Tulcea. 
Aici dispun de condiții bune de 
muncă și de viață, iai cei neca
lificați vor avea în curînd posibi
litatea să urmeze cursurile de ca
lificare în meseriile de sudori, 
dulgheri, mozaicari sau de ope
ratori pentru Uzina de alumină, 
aflată acum în construcție.

Promițător este debutul acțiu
nii și în județul Galați. în ulti-

ma zi a lunii trecute pe plat
forma Combinatului siderurgic 
din Galați a sosit primul eșalon 
alcătuit din 115 tineri. O bună 
parte dintre ei își vor aduce con
tribuția la înălțarea Uzinei cocso- 
cbimice și la construirea altor o- 
biective și sîntem convinși că în 
scurt timp mulți dintre ei, do
vedind hărnicie și perseverență, 
vor deveni oameni de bază în 
marele colectiv al constructori
lor gălățeni.

— Deocamdată, așa cum ne și 
așteptam, întîmpinăm și unele 
dificultăți, ne declară ing. Vasile 
Cînepă. președintele consiliului 
tineret-muncitoresc de la Comi
tetul județean Galați al U T C. 
Unii tineri, acceptînd să vină pe 
șantier, cer să fie imediat înscriși 
la cursurile de calificare, ceea ce 
nu se poate deoarece trebuie mai 
întîi să facă dovada capacității și 
aptitudinii lor pentru această 
muncă, alături de ceilalți con
structori. Și ei au această pre
tenție în ciuda faptului că noi 
le-am explicat în prealabil care 
sînt condițiile. Ne dăm seama pe 
de o parte că aceștia au venit 
pentru a face doar o încercare — 
vorba ceia : o încercare, moarte 
n-are — însă pe de altă parte 
e necesai să discutăm si noi mai 
mult cu ei, cu mai multă răb
dare și înțelegere

Desigur, tonul potrivit perseve
renței, activarea tuturor factori
lor de influențare pozitivă sînt 
în acest caz elemente indispensa
bile în asigurarea succesului ac
țiunii. Asta cu atît mai mult cu 
cît acum, spre deosebire de alte 
dăți, s-a apelat insistent nu nu
mai la tinerii de la sate, ci și la 
cei de la orașe care din motive

în genere cunoscute au rămas 
pînă în prezent în afara cîmpu- 
lui muncii.

Tocmai de aceea acțiunile din 
anul acesta trebuie să aibă influ
ență educativă sporită.

Mai sînt apoi unele acțiuni de 
coordonare, de colaborare între 
comitetele județene U.T.C. care 
trebuie rezolvate direct și opera
tiv. Să exemplificăm cu un caz 
pentru a fi mai convingători : la 
Tulcea se fac în prezent pregă
tirile pentru alcătuirea unor lo
turi de tineri care să meargă pe 
șantierele din Galați și Brăila. Pe 
de altă parte asemenea pregă
tiri cu destinație Tulcea și Brăi
la au loc și la Galați. în primul 
rînd, tovarășii de la Brăila de
clară că nu au nevoie de forță 
de muncă din afara județului în 
al doilea rînd vase care trans
portă tinerii de la Tulcea la Ga
lați s-ar putea întîlni, să zicem, 
prin dreptul Isaccei, cu vase care 
transportă tinerii de la Galați la 
Tulcea. Și poate vasele s-ar salu
ta între ele cu entuziasm. Dar de 
un entuziasm total nerentabil nu 
e deloc nevoie.

Dincolo însă de aceste nea
junsuri, în parte inerente, tre
buie să subliniem încă o dată că 
acțiunea de mobilizare a noilor 
eșaloane de tineri pentru asigu
rarea forței de muncă necesare 
pe șantierele de construcții și în 
unitățile industriale a debutat eu 
succes, rezultatele obținute pînă 
în prezent fiind edificatoare și ne 
place să remarcăm că în cursul 
investigațiilor noastre am consta
tat abordarea acțiunii cn deose
bită seriozitate, fiecare organiza
ție U.T.C. privind-o ca pe o sar
cină de onoare.

Trofeul 
sportivìtàfìi De la 10... la 6 !

SĂ DISCUTĂM DESPRÖ TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI^]

• Observatorii federali au a- 
cordat următoarele note echipe
lor în etapa a XVII :

C. Drăgușin : Steagul roșu— 
Dinamo : 9 localnicilor și 8 di- 
namoviștilor (pentru atitudinea 
nesportivă a internaționalului 
Deleanu : la lovitura de 11 m 
acordată împotriva echipei sale 
a aruncat mingea în tribune ? 1) ; 
Angelo Niculescu : Rapid—F.C. 
Argeș : joc sportiv, nota 9. am
belor formații; Gh. Ola: Steaua- 
U.T.A. joc curat, nota 9 ambe
lor formații ; Gr. Constantines
cu : A. S. A. Tg. Mureș—Jiul : 
8 gazdelor (prea multe protes
te la deciziile arbitrilor de li
nie) și 9 jucătorilor din Valea 
Jiului : Alex. Tenescu Crișu!— 
Petrolul : 9 pe toată linia ; Petre 
Olaru : C.F.R. Cluj—Univ. Cra
iova : sportivitate deplină, nota 
10 pentru amîndouă formațiile j 
C. Simionescu : S. C. Bacău— 
„II" Cluj : nota 8 și pentru unii 
și pentru ceilalți- (Comănescu de 
la localnici a fost avertizat, iar 
unii dintre jucătorii clujeni s-au 
dedat la simulări) ; Mircea Cru- 
țeseu : Politehnica—Farul : 9 e- 
levilor lui Gil Mărdărescu și 
numai 6 elevilor lui R. Cosmoc 
din rîndul cărora 4 jucători au 
fost avertizați pentru proteste și 
durități — Nistor, Antonescu, 
Mareș — iar Stoica a fost elimi
nat pentru injurii aduse arbitru
lui-

N.A. Privind retrospectiv com
portarea echipei constănțene, ne 
manifestăm îngrijorarea pentru 
prea desele ieșiri nesportive ale

componenților acestei formații, 
aproape joc de joc, ceea ce do
vedește foarte slabe preocupări 
din partea clubului, a conducerii 
tehnice, pentru munca educativă 
în rîndul jucătorilor. Efectul u- 
nor asemenea manifestări 
se-ntoarce, de regulă, împotriva 
echipei. Stoica va apărea in fața 
comisiei de disciplină și cum 
pentru asemenea abateri acest 
for care apără fair-play-ul nu 
manifestă clemență, tot ce-i po
sibil ca jucătorul să fie suspen
dat pe citeva etape și echipa să 
sufere.

C. V.

ciolog, memorialist, luptător pen
tru desăvîrșirea unității politice 
a poporului român, A. D. Xeno
pol a fost una din figurile cele 
mai impunătoare ale culturii ro
mânești din ultimele decenii ale 
secolului trecut și din primele 
două decenii ale secolului nostru.

Născut la Iași, într-o modestă 
familie de intelectuali, A. D. Xe
nopol, după studiile liceale fă
cute în capitala Moldovei s-a în
scris, cu ajutorul unei burse a- 
cordate de societatea „Junimea“, 
la Universitatea din Berlin și a- 
poi la cea de la Giessen unde 
și-a trecut, în 1871, cu mențiu
nea „magna cum laudae“ exame
nele de doctorat în drept și fi
lozofie. A debutat în anul 1868 
în paginile revistei „Convorbiri 
literare“ cu un studiu despre 
Cultura națională în care lua o 
categorică atitudine împotriva 
cosmopolitismului. Ceea ce l-a 
impus însă opiniei publice a fost 
discursul patriotic rostit în anul 
1871 la mănăstirea Putna pentru 
comemorarea lui Ștefan cel Mare, 
organizată de studențimea 
mână din Viena în frunte cu
M. Eminescu și I. Slavici.

Deși jurist ca formație, marea 
pasiune a vieții lui Xenopol a fost 
istoria, în cercetarea căreia avea 
să se releve atît ca savant cu 
largi orizonturi cît și ca înflăcărat 
patriot. în 1883, în urma unei cu
prinzătoare lucrări asupra Răz
boaielor dintre ruși și turci și în- 
rîurirea lor asupra țărilor române 
(2 voi. 1880), a fost numit pro
fesor de istoria românilor la Uni
versitatea din Iași. „Popoarele 
din care a dispărut patriotismul 
— afirma Xenopol la 1 noiem
brie în lecția de deschidere a 
cursului său de istorie — sînt 
moarte pentru istorie... Dacă is
toria în general — preciza Xe
nopol în continuare — te 
face să iubești omenirea, istoria 
poporului din care faci parte va 
deschide inima ta către dînsul. 
Nu este deci putere care să în- 
vieze mai tare patriotismul, decît 
istoria propriului tău popor“.

Printre elevii săi de la Univer
sitatea din Iași, avea să fie și
N. Iorga.

Principala operă istoriografică 
a lui A. D. Xenopol o constituie 
Istoria românilor din Dacia Tra- 
iană, publicată la Iași între anii 
1888—1893 în 6 volume. Prin 
vastul material documentar, prin 
ampla ei arhitectură și prin in
terpretarea dată istoriei poporu
lui român, marea scriere a lui 
Xenopol a fost considerată ca 
prima sinteză modernă a istoriei 
noastre naționale și totodată, 
prin titlul ei, ca un manifest al 
luptei pentru unitatea românilor 
de pe ambele versante ale Car- 
paților. în urma apariției acestei 
lucrări, A. D. Xenopol a fost a- 
les membru al Academiei române 
în locul lui M. Kogălniceanu. O 
versiune prescurtată a sintezei 
sale a apărut în anul 1895 și 
limba franceză, prefațată 
toricul Alfred Rambaud.

Preocupat de filozofia 
fundamentarea științifică 
riei — domeniu în care, desigur, 
pot și trebuie să fie semnalate

ro-

și discutate și limitele vi
ziunii și ale concepției sale 
•— în anul 1899 A. D. Xenopol 
a publicat în limba franceză va
loroasa și originala scriere inti
tulată Les principes fondamen- ' 
taux de l’histoire (Principiile fun
damentale ale istoriei) care a de
terminat alegerea sa ca membru 
al Academiei de științe morale 
și politice din Paris și, o dată cu 
aceasta, consacrarea sa pe plan 
internațional.

în anii următori activitatea is- 
toriografică a lui A. D. Xenopol 
s-a îmbogățit prin publicarea a- 
preciatelor lucrări Domnia Iui 
Cuza Vodă (2 voi. 1903) — el 
fiind primul istoric științific al 
Unirii Principatelor, Istoria parti
delor politice în România (2 voi. 
— 1910) ș.a.

Paralel cu scrierile istorice, 
A. D. Xenopol a publicat și im
portante scrieri cu caracter* eco
nomic și sociologic în care s-a 
pronunțat pentru industrializarea 
țării : Studii economice (1879), 
Sociologia și istoria (1905, în 
limba italiană). Sociologia și so
cialismul (1910) etc.

Pe lîngă activitatea științifică, 
Xenopol a desfășurat și o in
tensă activitate culturală și 
patriotică, el fiind unul din cei', 
mai apreciați militanți pentru 
difuzarea culturii în mase și pen
tru apărarea românilor aflați sub 
stăpîniri străine. Această parte a 
activității sale a fost adunată în 
anul 1914 în volumul Românii 
și Austro-Ungaria.

A murit la 27 februarie 1920. 
Prin masivitatea, profunzimea și 
varietatea scrierilor sale, prin 
lupta sa pentru progresul cultu
ral și economic al poporului ro
mân, prin patriotismul său însu
flețit, A. D. Xenopol a fost unul 
din marii continuatori ai gîndi- 
rii și luptei lui M. Kogălniceanu 
și N. Bălcescu, și totodată unul 
din înaintașii iluștri ai lui N. 
Iorga, elevul său.

VASILE NETEA

de
în 
is-

de
a isto-

Sub auspiciile Academiei Re
publicii Socialiste România și 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, miercuri a avut loc la 
București sesiunea de comuni
cări științifice consacrată celei 
de a 125-a aniversări a nașterii 
marelui istoric român A. D. Xe
nopol.

Lucrările sesiunii au fost des
chise de acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei.

Au fost prezentate apoi co
municări.

Cuvîntul de închidere a lucră
rilor a fost rostit de prof. univ. 
Miron Constantinescu, președin
tele Academiei de științe sociale 
și politice, care a subliniat că 
dezvoltarea specifică a națiunii 
române in secolele...............
a impus celor care 
trecutul să devină 
cuvint ai luptei de 
cială și națională 
român. In rîndul acestora, 
loc de frunte îl ocupă A. D. Xe
nopol. Vorbitorul s-a referit 
apoi la trăsăturile esențiale ale 
concepției istorice, filozofice, 
sociologice, ale eminentului om 
de știință, la limitele acesteia, in 
condițiile istorice ale epocii. El 
a subliniat semnificația pe care 
posibilitatea previziunii in so
ciologie, adusă de către A D. 
Xenopol, o are în condițiile dez
voltării cunoașterii contempo
rane.

xvm-xix 
reconsti tuiau 
purtători de 
eliberare so- 
a poporului 

un
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fâfnema
PENTftU CA SE IUBESC : ru

lează la Patria (orele 10; 12,30; 16; 
18,30; 21). Modern (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Central (orele 9.45; 12,30; 15,15; 
18; 20,45), Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 20,45).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Feroviar (orele 9; 11,15: 13,30;
15.45; 18,15; 20,30), Excelsior
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30), Gloria (orele 9; 11.15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Tomls (orele 9;• •••••

Intîmplarea îmi pune în față 
o scrisoare a unui tînăi din Ba
cău. Citesc și recitesc rindurile 
lui și mă simt tentată s-o tran
scriu, aproape în întregime, și 
pentru cititori.

„Am terminat acum doi ani 
liceul teoretic — scrie J.D. Fără 
prea multă tragere de inimă și 
fără prea multă pregătire de spe
cialitate am plecat la București 
să dau examen la Facultatea de 
biologie. Și așa cum mă așteptam, 
nu am luat nici măcar scrisul. 
Să nu credeți cumva că au fost 
de vină părinții, rudele, colegii 
sau mai știu eu cine. Nu. De 
vină am fost numai eu sau poate 
nimeni. Spun toate acestea pentru 
că niciodată n-am simțit atracție 
pentru un obiect sau o latură 
practică a activității. 21 de ani 
m-am scăldat intr-o mediocritate 
intelectuală, (media 7,33 Ia baca
laureat), social-economică (patru 
frați, părinții muncitori), fizică 
(nu am făcut nici un sport și nu 
sînt prea dezvoltat, 1,70 — 58 
kg). M-am săturat de această 
mediocritate 1“.

Mă opresc aici cu transcrierea. 
Scrisoarea, exprimînd, în ciuda 
unei detașări ironice față de sine, 
un moment de auto-analiză a 
propriei personalități, depășește, 
după părerea mea, cadrele indi
viduale ale unui caz.

Desigur, este un act de curaj 
auto-evaluarea talentelor, pasiu
nilor. a tuturor acelor calități cu 
care pornești, la un moment dat 
să-ți orînduiești destinul, să-ți

„scoți în lume“ personalitatea, 
să-ți masori, cu luciditate și spe
ranță, propriile-ți perspective de 
viață. Dar, mă întreb, de unde 
începe, cum începe această defi
nire a noastră, cnm traversăm, la 
20 de ani, nevoia noastră firească 
de inedit, de originalitate, cum 
reușim, măsurîndu-ne cu noi în
șine, să ocolim spaimele medio
crității ? Și ce este, în ultimă in
stanță, mediocritatea ?

Pe vremea lui Horațiu, celebra 
„aurea mediocritas“ nu avea nici
decum o interpetare răuvoitoare,

Există un
dimpotrivă, poetul latin aducea 
laude acestei stări de mijloc a 
omului, a liniștii de aur pe care 
ți-o dă împăcarea cu tine însuți ; 
poate, voia el să spună, liniștea 
pe care ți-o dă luciditatea, în
țelepciunea, pacea care vine în 
urma unui examen exigent al 
propriei valori, a propriului loc in 
lume, printre oameni, printre 
vise de mărire sau vanități de
șarte. A evoluat sau a involuat 
termenul, n-aș putea spune, dar 
cert este că astăzi sensul lui nu
mește starea de mijloc a unui om, 
fără strălucire și fără personali
tate. numește adică banalitatea 
spiritului și a aspirației în care 
gîndurile, visele, perspectivele,

anu depășesc condiția incertă 
necesității lor... Poate nu este a- 
ceasta tocmai o definiție, dacă nu 
cumva orice definiție este, în ace
lași timp, și o prejudecată... Căci 
nu știu ce mă face să cred că ac
ceptarea mediocrității, ca stare' 
data, este o idee preconcepută, 
cu ciudate implicații în felul nos
tru de a fi, de a gîndi, de 
acționa...

POT EXISTA OAMENI 
FĂRĂ CALITĂȚI?

îmi permit să citez o frază din-

a

fecte formidabile. Dar se pot 
naște oameni fără nici o calitate, 
fără nici o aptitudine, fără nici o 
înclinație ? Nu este nevoie să 
apelăm la părerea unor specialiști 
pentru un răspuns ; este cert că 
simpla judecată a bunului simț și 
a experienței de viață ne poate 
convinge că nu există oameni to
tal neînzestrați. Există numai a- 
ceia care nu s-au descoperit, care 
nu s-au recunoscut, care trec pe 
lingă ei înșiși nepăsători, pecet- 
luindu-se, stigmatizîndu-se la o 
vîrstă cînd nu ai acest drept — 
ca niște oarecari, ca niște medio
cri. Și care răsfring această iner
ție în jur, dinspre ei în afară, in
tr-un circuit care, abia din acest

personală a mulțumirii, a satisfac
țiilor reale de viață, este cea mai 
intimă, cea mai a noastră. Dar și 
cea mai responsabilă Căci de 
aici, din această luptă pentru 
adevăr, putem începe să trăim, 
putem afirma că mediocritatea 
este o prejudecată, un fals. Iar 
adevărul, în ceea ce ne privește 
pe fiecare, înseamnă a ști, a în
țelege pentru ce anume ești bun, 
pentru anume care activitate, care 
meserie, pentru anume care per
formanță. Nu neapărat comparîn- 
du-ne cu alții, ci mereu cu noi 
înșine, cu puterile, voința și ca
pacitatea noastră. Luciditate, ni 
se spune mereu, dar ce este acea 
luciditate ? Poate este o formulă

„blestem" al mediocrității ?
tr-o altă scrisoare, un autopotret 
al unei tinere, Felicia Popescu, la 
fel de nemulțumită de „starea 
mediocră“ în care se află : „Nu 
sînt nici prea frumoasă, nici prea 
urîtă, scrie ea, nici prea deșteap
tă, nici prea proastă. Nu am nici 
un talent (ce zgîrcită e natura !) 
nu am nici o aptitudine, nici o 
vocație“.

Imagihați-vă doi tineri, J. D. 
și Felicia Popescu așa cum apar 
ei din propriile descrieri. Eu, 
personal, cred că sînt oameni 
obișnuiți, așa cum sîntem toți, 
care nu purtăm, din naștere sau 
mai tîrziu. nici însemnele geniu
lui și nici pe cele ale oamenilor 
neobișnuiți prin calități sau de-

deveni dramatic, 
simplă fugă de 

” o 
a 
a 

curiozității și dorinței de a te 
plasa nu neapărat într-un peri
metru de excepție, ci acolo unde 
propria-ți personalitate, propria-ți 
structură sufletească îți dă drep
tul să te afirmi, să exiști cu ade
vărat, să nu fii, așadar, 
care.

moment poate 
Să fie doar o 
obișnuit ? Nu 
neînțelegere, < 
obișnuitului. A vieții, așadar,

i numai. Este 
o neacceptare

A FI UTIL

un oare-

Cred 
umane 
plasării

că, dintre toate acțiunile 
aceea a autodefinirii a 

noastre pe acea orbită

matematică între doi termeni : 
și posibilitățile mele, adică 
stind cu fruntea sus, demn 
mîndru de mine, în fața a ceea 
ce pot, ceea ce știu. Și nu se 
poate, nu se poate ca această 
oglindire să nu reflecte nimic, să 
nu ne spună nimic. înseamnă, 
totdeauna, un început. O raporta
re. Raportul cu utilitatea, cu oa
menii, plasarea mea printre ei, 
printre oameni. Dar niciodată o 
utilitate oarbă, inertă, abstractă. 
Pentru că nimic nu vine de la 
sine Poate doar mediocritatea. 
Felicia Popescu scrie : „Viața-mi 
oferă aceleași lucruri în fiecare zi, 
în fiecare lună și aceasta timp de 
365 de zile“. Așa să fie ?. mă in

eu 
eu
Și

treb. Această așteptare pasivă se 
poate numi mediocritate ? Să 
existe oare o ofertă implacabilă, 
de destin, a satisfacțiilor, a bucu
riilor, a fericirii ? Să nu ne în
trebăm niciodată : noi ce facem 
pentru a cîștiga toate acestea ?, 
cum luptăm pentru ele ? Doar 
visul steril, mîncat de preconcep
ția neîmplinirii, lipsa de curiozita
te asupra ta însuți și neînțelege
rea sensului tău, a utilității tale 
umane poate naște mediocritatea. 
Căci în momentul în care te 
descoperi util, lucid și mîndru, 
dispus să fii util oamenilor, so
cietății în care trăiești, sentimen
tul mediocrității dispare ca un 
fum.

Să fie oare o falsă problemă 
aceea despre care mi-au scris cei 
doi tineri ? Omul obișnuit, acela 
care-și are universul său de preo
cupări, de vise, de fapte, este 
oare un mediocru ? Acela pentru 
care ineditul înseamnă fiecare zi 
în care gîndește, caută, acționea
ză în sensul major al datoriei 
sale, al muncii sale, al vieții sale, 
acest om poate să-și judece mo
noton, plictisitor zilele sale ?

„Se spune — scrie Felicia Po
pescu — că fericirea se găsește 
acolo unde trăim, unde muncim. 
Dar eu nu am întîlnit-o“. A cui 
să fie vina ?

„Voi reuși oare — întreabă 
J.D. — să găsesc drumul cel mai 
adevărat care să-mi aducă satis
facții morale și materiale, care să 
mă determine să nu rămîn o figu
ră ștearsă, un oarecare ?“

Să încercăm, dragi cititori, să 
le răspundem.

11,15; 18,15; 20,30).
TORENTUL DE FIER : rulează 

la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21).

ADIO, DOMNULE CHIPS 1 : ru
lează la Scala (orele 9,30; 13; 16,30; 
20). Capitol (orele 9.30: 12.45; 16.30; 
20). Sala Palatului (ora 20,45).

FERICIT CEL ------
ULISE : rulează la București 
rele 8,45: 11; 13,30; 16; 18,30;

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
leazâ la Bucegi (orele 16; 19,30;), 
Miorița (orele 9; 12.30: 16; 19,30).

INCIDENTUL ; rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30: 20.45), Favorit (orele 9.15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

CURAJOȘII : rulează la 
rentan (orele 15,30; 17,45; 20).

SACCO ȘI VANZETII : rulează 
la Fioreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Volga (orele 9: 11.15; 
13,30; 15,45; III. 20.15).

MICUL SCALDATOR ruleazâ la 
Grlvița (orele 9; 11.15; 13.30: 16; 
18.15: 20.30). Aurora (orele 9: 11.15; 
13.30. 15,45; 18, 20.15). Flamura
(orele 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30) .

LOVE STORY rulează la Popu
lar (orele 10; 15,30: 18; 20.15). Doi
na (orele 11.30: 13.45; 16; 18.15;
20.30) . Drumul Sârii (orele 15.30; 
17.45: 20).

OLESIA ruleazâ la înfrățirea 
(orele 15,30: 17.45. 20).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Victoria (orele 8,45: 11; 
13,15, 15,45; 18.15; 20.45).

NEÎNFRICATUL GYULA. VARA 
la Lira (orele

CARE-I CA 
(o- 

21). 
ru-

Fe-

ȘI IARNA : rulează 
15,30; 17,45; 20).

SECRETUL DE
VITTORIA : rulează ... ,_______  ._
rele 8.30—21 în continuare)

LIVADA DIN STEPA : rulează la 
Crîngași (orele 16: 18; 20).

OSCEOLA : rulează la Glulești 
( rele 15.15- 17.45: 20.15). Arta (ore
le 15.30: 18: 20.15).

WATERLOO rulează la Moși
lor (orele 15,30: 19).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Munca (orele 16: 18; 20).

MIRII ANULUI II ; rulează Ia 
Buzești (orele 15.30: Î8. 20.30). La- 
rqmet (orele 15.30: 17.30: 19 30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Flacăra (orele 15.30; 18; 
20.15).

FARMECUL ȚINUTURILOR SĂL
BATICE : rulează Ia Timpuri Noi 
(orele 9—18.30 în continuare : — 
la ora 20,15 program de documen
tare) .

CROMWELL : rulează la Pacea 
(orele 16: 19).

DOUĂSPREZECE SECUNDE: ru
lează Ia Unirea (orele 15,30: 19).

LA SANTA 
la Lumina (o-

GALINA ENIȘTEANU

Opera Română : POVESTIRILE 
LUI HOFFMANN - ora 19,30; Tea
trul de Operetă : MY FAIR I.ADY 
— ora 19.30; Teatrul Național 
Caraeiale" 
FANNY - 
MOARTEA

.1. L.
(Sila Comedia) : 

ora 20: (Sala Studio) : 
ULTIMULUI GOLAN

ora 20; Teatrul de Comedie : 
INTERESUL GENERAL - ora 17; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulanilra“ 
(Schitu Mâgureanu) : O SCRISOA
RE PIERDUTA — ora 20; (Sala 
Studio) : VICARUL — ora 19,30;, 
Teatrul „C. I. Nottara" (Bd. 
Magheru) : BUNA SEARA, DOM
NULE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
Glulești : GEAMANDURA - ora 
19,30; Teatrul „Ion Creangă" . 
SNOAVE CU MĂȘTI — ora 8.30; 
Teatrul Mic : BALUL ABSOLVEN
ȚILOR — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMB1RI- i 
CA — ora 19,30; (Sala Victoriei) : 
ȘI FEMEILE JOACA FOTBAL — 
ora 19,30; Teatrul Țăndărică (Sala 
Victoria) : NOCTURN VI - ora 
21,30; (Sala Academiei) ; TIGRI- 
ȘORUL PETRE — ora 17; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; 
Circul „Globus" : PLANETELE 
RID SUB CUPOLA — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Desene anima
te. 9,15 Ritm, tinerețe, dans. 10,00 
Curs de limba engleză (Lecția a 
8-a). 10,30 Vetre folclorice — „Pla
iuri oltenești“. 10,55 Tele-elnema- 
teca : Walt Disney. „Povestea 
succesului lui Goofy". 11,45 Zam- 
bia — reportaj filmat. 12,05 Tele
jurnal. 16,30—17,00 Curs de limba ■ 
germană (Lecția a 7-a). 17,30 Emi
siune In limba maghiară. 18,30 
Confruntări : Răspunde cercetarea 
științifică cerințelor de valorifi
care superioară a materiilor pri
me ? 19.00 Melodiile serii — Muzi
că ușoară românească în primă 
audiție. 19,15 Publicitate. 19.20 1001 
de seri : „Aventurile lui Falix — 
motanul". 19,30 Telejurnal. 20,00 
Pentru sănătatea dv. ; Alimentația 
rațională în sezonul de primăvară. 
20.15 Tinerii despre ei inșiși. Fie 
dintr-o cronică vie (II) ; Pe ba
ricadele luptei ; In cinstea semi
centenarului U.T.C. 20,50 Pagini de 
umor : Medalion Mack Sennet. 
21,40 Panoramic științific : Endo- 
scople ; Drumuri printr-o lume in
vizibilă ; Dinamica mersului Emi* 
siune de Corneliu Rusu. 22,20 Film 
documentar : Imagini din Pakis ln. 
22.35 „24 de ore".

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radiotelevlziunil. Dirijor : 
Emil Slmon. în program ; „Canta
ta anilor lumină" de Anatol Vle- 
ru ; Concertul pentru vioară si 
orchestră de Liviu Glodeanu. Solist 
Daniel Podlovsky. Prezintă Radu 
Stan. 20.45 Desene animate. 20.55 
Agenda. 21.05 Film serial „Planeta 
giganților". 21,55 Melodii nocturne. 
Program de muzică ușoară realizat 
de Televiziunea sovietică. 22,25 
Cârti și Idei. Studii privitoare la 
viața și opera iul A. D. Xenopol.
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
IN REPUBLICA ZAIR

CU PRILEJUL DINEULUI OFERIT
DE PREȘEDINTELE MOBUTU SESE SEKO

După cum am anunțat în numărul de ieri al ziarului, la dineul oferit marți la Kinshasa de președintele Republicii Zair, Mobutu Șese Seko, și 
Mărie Antoinette Mobutu în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 

Ceaușescu, cei doi șefi de stat au rostit toasturi.

„0 mărturie strălucită 
a relațiilor excelente ->

care există intre Kinshasa
Toastul președintelui 

MOBUTU SESE SEKO
Toastul președintelui 

NICOLAE CEAUȘESCU

si București“
— Revista presei —

Domnule președinte al Consi
liului de Stat,

Doamnă,
Soția mea și eu însumi, re

simțim o bucurie .profundă do a 
vă primi în jurul acestei mese.

îmi este plăcut de a adresa, 
în numele partidului Mișcarea 
Populară a Revoluției, al gu
vernului și al poporului zairean, 
precum și în numele meu per
sonal, salutul sincer și priete
nesc Excelenței Voastre, 
doamnei Ceaușescu și distin
șilor membri ai delegației dum
neavoastră. Vă exprimăm în 
mod solemn sentimentele înaltei 
stime și admirații cu care țara 
noastră, Republica Zair, vă în- 
tîmpină în capitala noastră.

Primirea entuziastă pe care 
poporul zairean v-a rezervat-o 
este o mărturie a existenței re
lațiilor trainice de prietenie și 
cooperare care leagă cele două 
state. îmi este deosebit de plă
cut de a sublinia aici cit de 
mult ne-a impresionat primirea 
amicală și călduroasă care ne-a 
fost făcută soției și mie însumi, 
de către dv.. guvernul și po
porul român.

Domnule președinte, doamnă, 
fă putem asigura că am păstrat 
smintiri de neuitat.

Țara mea este conștientă de 
faptul că Republica Socialistă 
România este o națiune care a 
știut să-și cucerească indepen
dența sa cu sudoarea frunții. 
De asemenea, noi avem în Repu
blica Zair o deosebită admira
ție pentru curajul politic al po
porului dv., care a putut să-și 
făurească prin acțiunea condu
cătorilor săi o personalitate ori
ginală și prestigioasă în relații
le internaționale.

Țara dv., care își întemeiază 
relațiile sale externe pe prin
cipiile respectării independen
ței și suveranității fiecărui 
stat, dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure destinele, 
potrivit voinței lor proprii, 
egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, se bucură 
de sprijinul nostru total, întru- 
cît Republica Zair se inspiră 
din aceleași principii în înfăp
tuirea politicii sale externe.

Să-mi fie permis să afirm, 
domnule președinte, că Repu
blica Zair, țară situată în( fron
tul luptelor de eliberare, este 
hotărîtă să-și aducă sprijinul 
său, fără rezerve, popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea- 
Bissau, Zimbabwe și Namibia 
în vederea grăbirii eliberării 
acestor țări de opresiune și do
minație străină.

în acest moment solemn ne 
folosim de prilejul oferit pen
tru a lansa un apel patetic po
poarelor din Europa, care au 
realizat atît de multe lucruri 
în civilizația universală, che- 
mîndu-le să depășească letar
gia șț, egoismul lor în scopul de 
a respinge, o dată pentru tot
deauna, anacronismul inuman 
al politicii de apartheid a con
ducătorilor Africii de Sud.

Țara noastră, de asemenea, 
și-a făcut o datorie din a res
pinge cu fermitate și hotărîre 
dialogul cu Africa de Sud, în- 
trucît noi considerăm că aces
ta este în zadar, atît timp cit 
nu este organizat între condu
cătorii Africii de Sud și popu
lația de culoare din această 
țară care este, înainte de toate, 
prima interesată.

Noi sperăm, totodată, că re
centa vizită a secretarului ge
neral al O.N.U. în această țară 
nu va fi o inițiativă fără ur
mare.

Domnule președinte.
Constatăm cu o legitimă sa

tisfacție că relațiile dh.tre Re
publica Zair și Republica So
cialistă România continuă să se 
dezvolte în mod armonios. Din 
1967 și, în special, după vizita 
noastră în frumoasa dv. țară, o 
cooperare fructuoasă a fost în
cepută, un anumit număr de 
acorduri și aranjamente au 
fost încheiate, unele realizări 
fiind deja palpabile.

Ni s-a oferit deja prilejul să 
măsurăm drumul parcurs și, de 
asemenea, ni s-a dat prilejul să 
examinăm ceea ce mai rămîne 
de făcut, în cursul întrevederi
lor noastre viitoare, în scopul 
de a insufla o dinamică nouă le
găturilor noastre, în interesul 
celor două popoare.

Vizita în Republica Zair a pri
mului șef de stat dintr-o țară 
socialistă ne oferă un minunat 
prilej pentru a afirma voința 
țării noastre de cooperare cu 
toate țările iubitoare de pace, 
de libertate și animate de res
pectul față de independența na
țională, indiferent de aparte
nența lor ideologică sau social- 
politică. Astfel, politica noastră, 
de recurgere la autenticitate, nu 
este cîtuși de puțin un na
ționalism exacerbat, de închi
dere în sine, nici o dovadă de 
xenofobie față de valorile străi
ne, ci, mai degrabă, o căutare 
permanentă și conștientă a per
sonalității noastre proprii, o a- 
bordare specific zaireană a pro
blemelor actuale.

Domnule președinte,
în urma evenimentelor dra

matice pe care poporul nostru 
le-a trăit în primele momente 
de după obținerea independen
ței, cea de-a doua republică a 
avut ca primă datorie în fața 
națiunii de a salva țara de de
zastru și de haos. Astfel, uni
tatea națională, ordinea, secu
ritatea și pacea au fost restabi
lite grație voinței conducători
lor și eficacității instituțiilor 
țării.

Grupat in cadrul partidului 
6ău național — Mișcarea Popu
lară a Revoluției —, poporul 
zairean s-a ridicat ca un singur 
om pentru a se angaja cu hotă- 
rire pe calea construcției eco
nomice și sociale a țării sale, 
pentru a atinge, cu fruntea sus. 
„obiectivul 80“ sau întilnirea 
țărilor lumii a treia, grație utili
zării raționale a tuturor forțelor 
sale umane și a resurselor sale 
naturale. Desigur, pentru aceas
ta, paralel cu eforturile noastre 
pentru dotarea cu echipamentul 
de bază care să ne permită o 
dezvoltare economică rapidă, 
țara noastră a procedat la o re
formă fundamentală a sistemu
lui de învățămînt superior, care 
trebuie să răspundă de acum 
înainte nevoilor reale ale po
porului nostru. Pentru a atinge 
toate aceste obiective, poporul 
nostru este dator să-și evalueze 
valorile sale intrinseci și fecun
de. Acesta este laitmotivul re
curgerii noastre la autenticitate. 
Această sarcină înălțătoare, care 
conduce voința noastră de pro
movare națională în toate do
meniile, este o operă de largă 
respirație, de la a cărei edifi
care nu înțelegem să înlăturăm 
aportul țărilor prietene, cu sin
gura condiție ca acestea să ne 
respecte independența.

Domnule președinte,
Este pentru mine o nobilă și 

plăcută datorie de a transmite, 
prin dumneavoastră, salutul a- 
mical al poporului zairean către 
poporul prieten din Republica 
Socialistă România.

Pentru a încheia, permiteți-mi 
să vă urez încă o dată o fericită 
și agreabilă ședere in țara 
noastră.

Invit, de asemenea, pe cei 
prezenți să ridice paharul in 
sănătatea și pentru fericirea Ex
celenței sale, președintele Re
publicii Socialiste România, a 
doamnei Ceaușescu, căreia ii 
prezentăm omagiile noastre cele 
mai respectuoase, pentru dez
voltarea și întărirea relațiilor de 
prietenie și cooperare zaireano- 
române.

Domnule președinte.
Doamnă Mobutu.
Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine, pentru soția 

mea și pentru colaboratorii mei 
o deosebită plăcere de a fi pu
tut da curs invitației amicale a 
dumneavoastră. domnule pre
ședinte. de a vizita Republica 
Zair. Aș dori să vă exprim mul
țumirile noastre pentru ocazia 
ce ni se oferă de a cunoaște 
frumoasa dumneavoastră patrie, 
de a cunoaște din munca și 
realizările poporului zairez pe 
calea dezvoltării economiei in
dependente și. totodată, de a 
putea continua dialogul — asu
pra dezvoltării relațiilor bilate
rale. a unor probleme ale vieții 
internaționale — pe care l-am 
început la București, cu prilejul 
vizitei dumneavoastră.

Aș dori, de asemenea, să ex
prim mulțumirile noastre pentru 
primirea deosebit de cordială ce 
ne-ați rezervat-o. să mulțumesc 
populației orașului Kinshasa. 
care ne-a întîmpinat cu multă 
căldură. Consider că această 
primire — ca și primirea pe care 
v-a făcut-o populația orașului 
București și a altor localități din 
România pe care le-ați vizitat 
— constituie o expresie a senti
mentelor de prietenie și stimă 
pe care și le nutresc popoarele 
noastre, a dorinței lor de a dez
volta o colaborare și prietenie 
rodnică.

Este adevărat că, îndeosebi 
după vizita pe care ați făcut-o 
in țara noastră, domnule pre
ședinte, relațiile dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Zair au cunoscut o dezvol
tare puternică. Cu toate,acestea,, 
eu mi-aș permite să apreciez că 
sintern de abia la începutul unei 
activități care trebuie să ducă la 
o cooperare multilaterală între 
România și Zair. Sper că vizita 
pe care o facem acum în patria 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le-am început și le vom 
continua, vor evidenția noi po
sibilități pentru o cooperare e- 
conomică, tehnică, științifică, 
culturală între România și Zair, 
cooperare care este chemată să 
contribuie la dezvoltarea econo
miilor noastre naționale și care 
se va baza, fără nici o îndoială, 
pe respectul reciproc și pe a- 
vantajul reciproc, deoarece nu
mai în aceste condiții și numai 
pe această bază se pot dezvolta 
astăzi relații de colaborare trai
nice între două popoare care au 
pășit pe calea făuririi unei eco
nomii independente, puternice.

Atunci cind ați vizitat Româ
nia, domnule președinte, ați avut 
prilejul, să cunoașteți unele din 
realizările poporului român pe 
calea progresului economic, ști
ințific, cultural, a ridicării bu
năstării sale materiale și spiri
tuale. De atunci, poporul român 
a obținut noi victorii; actual
mente. am trecut la realizarea 
celui de-al cincilea plan cinci
nal, elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist

Român. Ne-am propus ca pînă 
în anul 1975 să scurtăm mult 
decalajul care mai desparte 
încă România de țările avansate 
din punct de vedere economic, 
să dezvoltăm puternic industria 
— pe care noi o considerăm ca 
o bază a unei economii puter
nice. independente, să asigurăm 
un progres rapid al agriculturii, 
pornind de la faptul că. în con
dițiile României. agricultura 
constituie una din ramurile de 
bază ale economiei naționale.

Avem, de asemenea. în vede
re de a da un nou impuls știin
ței, culturii, de a lărgi demo
crația socialistă, asigurînd par
ticiparea maselor largi populare 
la conducerea întregii activități 
economice și sociale a statului. 
Noi pornim de la faptul că, nu
mai în strînsă unitate cu întreg 
poporul, partidul nostru își va 
putea îndeplini misiunea sa de 
a conduce țara pe calea făuririi 
unei vieți noi. de a realiza o- 
biectivul stabilit de Congresul 
al .X-lea — făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
in România.

Este de înțeles că acordăm și 
în perioada următoare o mare 
atenție ridicării nivelului de trai 
al poporului, deoarece tot ceea 
ce înfăptuim noi, însăși esența 
concepției noastre despre socia
lism și — aș putea spune — a 
-insuși socialismului este, de 
fapt, aceea de a asigura omului 
condiții cit mai bune de viață 
din toate punctele de vedere — 
atit materiale și spirituale, cît 
și din punct de vedere al liber
tăților democratice. Deci, facem 
totul ca. pe măsura dezvoltării 
economice, să asigurăm condiții 
ca omul societății noastre să 
devină mai stăpîn pe destinul 
său, ca el să hotărască dezvol
tarea țării. Vă pot informa, 
domnule președinte, că pe acest 
drum partidul și guvernul nos
tru se bucură de sprijinul între
gului popor, care știe că, înde
plinind această politică. își rea
lizează înseși năzuințele sale 
spre o viață liberă și fericită.

Fără îndoială că. propunin- 
du-ne un asemenea program, 
avem in vedere să dezvoltăm 
relații largi de colaborare cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială. Por
nim de la faptul că, în lumea 
de astăzi, în epoca puternicei 
revoluții tehnico-științifice. nici 
un popor nu se poate dezvolta 
dacă nu participă activ la divi
ziunea internațională a muncii, 
dacă nu-și dezvoltă relațiile de 
colaborare multilaterală cu toate 
celelalte state ale lumii. Noi 
așezăm la baza acestor relații 
principiile egalității în drepturi 
între toate națiunile, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc ; pornim de la 
faptul că este necesar să se pună 
capăt politicii de forță și dictat, 
să se renunțe la folosirea forței 
sau la amenințarea cu forța în 
relațiile dintre state. Aș putea 
spune că aceste principii își fac 
tot mai puternic loc in viața in
ternațională, se afirmă pe toate 
continentele ca singurele în sta
re să creeze condițiile pentru o 
colaborare trainică și pace în 
întreaga lume. De aceea, și în 
viitor, noi vom acționa cu toată 
fermitatea pentru afirmarea și 
înfăptuirea în viață a acestor 
principii.

înțelegem preocuparea dum
neavoastră, ca și a tuturor sta
telor africane, pentru a se pune 
capăt dominației coloniale, pen
tru a se realiza eliberarea tutu
ror popoarelor africane de sub 
jugul colonial. Noi considerăm 
că cerința popoarelor din Ango
la, Mozambic, Guineea-Bissau, 
Namibia de a-și hotărî ele însele 
dezvoltarea, de a pune capăt do
minației colonialiste, este o ce
rință dreaptă, că ea trebuie să se 
bucure de sprijinul tuturor po
poarelor africane, al tuturor po
poarelor care iubesc libertatea, 
independența și dreptatea so
cială. Vă pot asigura că Româ
nia acordă și va acorda în con
tinuare întregul său sprijin aces
tor popoare in lupta lor. Consi
derăm că aceste popoare au 
dreptul să folosească toate for
mele de luptă pentru a-și cuceri 
cît mai curînd independența — 
și că noi, cei ce iubim inde
pendența și libertatea, avem 
obligația să fim de partea lor, să 
Ie ajutăm să obțină victoria în 
lupta lor.

Șint de acord cu ceea ce ați 
afirmat aici, domnule președin
te, că existența regimurilor ra
siste din Africa de Sud și Rho- 
desia constituie un anacronism 
care, de asemenea, trebuie lichi
dat cît mai rapid. Noi apreciem 
că este timpul ca rezoluțiile Or
ganizației Națiunilor Unite să fie 
traduse în viață, ca populația de 
culoare din aceste state să aibă 
drepturi depline de a participa 
Ia conducerea statelor, fără nici 
o discriminare. în această pri
vință, România apreciază că este 
necesar ca toți cei care se pro
nunță pentru egalitate între po
poare și între oameni să-și 
unească eforturile pentru a li
chida aceste regimuri rasiste.

Noi sîntem o țară europeană 
și, de aceea, ne preocupăm și de 
problemele continentului nostru. 
Este cunoscut că Europa a dat

mult pentru civilizație ; dar tot 
din Europa au izbucnit și două 
războaie mondiale. Și tot din Eu
ropa — din unele state ale con
tinentului — a pornit și colonia
lismul. Noi dorim să realizăm în 
Europa relații noi, de deplină e- 
galitate între toate statele con
tinentului, de largă cooperare 
economică, tehnico-științifică, 
culturală ; dorim să transfor
măm continentul european în- 
tr-un continent al păcii și coo
perării. Avem, în același
timp, în vedere ca securi
tatea în Europa să contri
buie și la securitatea celorlal
te continente, ca între Europa și 
Africa să se stabilească relații 
noi, pe principiile egalității, res
pectului mutual și colaborării re
ciproc avantajoase, tată de ce. 
militînd pentru securitatea eu
ropeană. noi milităm de fapt 
pentru așezarea relațiilor pe 
baze noi intre toate statele lu
mii.

Ne preocupă mult faptul că 
în diferite părți ale globului mai 
ard încă flăcările războiului, că 
mai sînt conflicte care pot ge
nera ciocniri cu consecințe gra
ve pentru omenire. De aceea, ne 
pronunțăm’ cu hotărîre pentru 
încetarea războiului din îndoctri
na, pentru retragerea trupelor 
S.U.A. din această regiune, do
rind popoarelor vietnamez, cam
bodgian și laoțian realizarea cit 
mai grabnică a unor condiții de 
pace, pentru a-și putea hotărî 
dezvoltarea lor așa cum o do
resc, fără nici un amestec din 
afară.

Știm că unele țări africane, 
sau mai bine zis conducătorii u- 
nor țări africane, printre care și 
dumneavoastră, s-au preocupat 
de a găsi calea pentru a se 
ajunge la o soluție în conflictul 
din Orientul Apropiat. Noi apre
ciem că trebuie intensificate a- 
ceste eforturi, că trebuie să ac
ționăm pentru înfăptuirea rezo
luției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, care să ducă 
la retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate, la 
asigurarea independenței și in
tegrității tuturor statelor, dar și 
să ofere condiții pentru popu
lația palestiniană de a-și rezol
va problemele corespunzător do
rințelor sale.

în general, am dori să se reali
zeze în lume o asemenea politi
că în stare să asigure tuturor 
popoarelor condiții de pace, ast
fel ca ele să se poată consacra 
problemelor vaste pe care le au 
pentru dezvoltarea lor economică 
și socială, fără teama că vor fi 
victima vreunei agresiuni.

în acest spirit, noi apreciem 
preocupările statelor africane, 
ale Organizației Unității Africa
ne pentru a asigura progresul 
mai rapid al acestor țări. Spun 
aceasta, deoarece faptul că un 
număr mare de state ale globu
lui sint subdezvoltate constituie 
nu numai o serioasă problemă 
socială, dar și o problemă a 
securității și păcii în lume. De 
aceea, problema luptei pentru 
dezvoltarea rapidă — economică 
și socială — pentru întărirea 
independenței naționale a sta
telor care au pornit pe un drum 
propriu constituie o cerință a 
vremurilor de astăzi și, in ace
lași timp, condiționează progre
sul^ tuturor popoarelor luniii. 
Iată de ce România acordă o așa 
de mare atenție acestei proble
me și acționează — și va acțio
na și in viitor — cu toată hotă- 
rirea pentru a se găsi căile cele 
mai bune în vederea realizării 
unui progres mai rapid al țări
lor in curs de dezvoltare. Ne 
bucură faptul că pe această cale 
poporul dumneavoastră, Repu
blica Zair, au obținut o serie de 
rezultate și este hotărît — asa 
cum ați menționat și dumnea
voastră — să facă totul pentru a 
obține un progres rapid.

în acest sens, cred că colabo
rarea dintre România și Zair va 
fi în folosul ambelor noastre po
poare și fără nici o Îndoială că 
nu va reprezenta pentru nimeni 
un, pericol, ci dimpotrivă, va fi 
în folosul unei cooperări gene
rale între toate popoarele dorni
ce de pace și prietenie.

Stimate domnule președinte, 
Sînt încredințat că vizita, con

vorbirile pe care le vom avea 
în aceste zile — spre regret, 
puține — vor contribui la un nou 
avint al relațiilor noastre, vor 
deschide o pagină nouă în cartea 
prieteniei dintre poporul român 
și poporul Republicii Zair.

Cu aceste gînduri și cu aceste 
dorințe, doresc să toastez pentru 
prietenia și colaborarea în toate 
domeniile de activitate, între po
poarele noastre ; și, pentru că 
dumneavoastră ați vorbit și de 
Mișcarea Populară a Revoluției, 
aș dori să toastez și pentru co
laborarea dintre Partidul dum
neavoastră și Frontul Unității 
Socialiste din România.

Aș ruga pe toți participanții să 
se asocieze pentru a toasta în 

-sănătatea dumneavoastră, dom
nule președinte, a stimatei 
doamne Mărie Antoinette Mobu
tu ; în sănătatea tuturor colabo
ratorilor dumneavoastră ; pentru 
prietenia și colaborarea între 
toate popoarele lumii !

reflectă în 
larg pri- 
tovarășului 

iMuviae x„eciuțeoi_u. „Președinte
le Ceaușescu printre noi“ („Sa- 
longo“), „O primire semnilica- 
tivă“ („Elima“), „București — 
Kinshasa“ („Elombe“), „Convor
biri fructuoase româno-zaire-

Presa 
modul 
ma zi 
Nicolae

zaireană 
cel mai 
a vizitei 

Ceaușescu.

ne“ („Myoto“) — sub asemenea 
titluri semnificative și manșete 
pe întreaga lățime a primei pa
gini, ziarele din Kinshasa publi
că ample reportaje însoțite de 
numeroase fotografii, care redau 
moment cu moment toate etape
le acestei prime zile, modul săr
bătoresc în care poporul zairean 
și-a întîmpinat oaspeții scoțîn- 
du-se, totodată. în relief în co
mentarii și editoriale speciala 
semnificația politică deosebită a 
acestui eveniment marcant în e- 
voluția raporturilor române-zai- 
rene.

„Rari sînt șefii de stat care au 
avut parte de o primire atît de 
entuziastă ca aceea făcută ieri 
de poporul zairean președintelui 
Ceaușescu“ — se menționează în 
comentariul din „Elima“, care 
scoate în relief cuvintele elo
gioase ale președintelui Mobutu 
față de curajul politic al po
porului român, care și-a croit o 
personalitate originală și presti
gioasă în relațiile internaționale. 
Sînt puse în evidență și declara
țiile președintelui Republicii Za
ir cu privire la similitudinea 
principiilor fundamentale care 
guvernează politica externă a 
României și a Zairului. „Se știe 
foarte bine că România nu se 
mulțumește cu simpla proclama
re verbală a acestor principii, 
scrie cotidianul, ci este cu ade
vărat și puternic atașată lor. Or, 
tocmai aceasta conferă caracte
rul deosebit al vizitei președin
telui Ceaușescu, precum și os
pitalitatea excepțională cu care 
este înconjurat“.

„Ceaușescu : imaginea inde
pendenței și autenticității națio
nale", este titlul unui amplu ar
ticol apărut în ziarul „Salongo" 
și consacrat personalității „unui 
om a cărui viață și operă se în
scriu sub semnul triplu al acțiu
nii, reflecției și hotărîr.ii nestră
mutate“. Oprindu-se pe larg a- 
supra diferitelor perioade din 
activitatea revoluționară a pre
ședintelui României socialiste, 
articolul subliniază că încă din 
tinerețe „tenacitatea, simțul 
practic și atașamentul. față de 
concret au constituit trăsăturile 
dominante ale personalității lui 
Nicolae Ceaușescu“, că acesta 
și-a închinat viața „idealurilor 
unei societăți juste, în care să 
fie respectate legalitatea și să 
fie exclus arbitrariul sub toate 
formele sale". Articolul arată în 
continuare : „Gîndirea ca și ac
țiunea acestui om cu simțul pro
fund al realității decurg din vo
ința de independență și voința 
de a făuri o societate originală, 
care să asimileze cuceririle cele 
mai prețioase ale umanității, dar 
care să rămînă în același timp 
fidelă trecutului său, substan
ței sale proprii“.

Întîlnire prietenească 

la sediul Mișcării Populare 

a Revoluției
Miercuri după-amiază, Kithi- 

ma Bin Ramazani, secretar ge
neral al Mișcării Populare a 
Revoluției, membru al Biroului 
Politic al Mișcării Populare a 
Revoluției, și Nzondomyo A’Dok- 
pe Lingo, secretar general ad
junct, membru al Biroului Poli
tic al Mișcării Populare a Revo
luției au avut o intilnire prie
tenească, la sediul Mișcării 
Populare a Revoluției, cu tova
rășul Ștefan Andrei, membru

A

întrevederi ale membrilor 
delegației române

Miercuri, tovarășul Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, ministrul comerțului 
exterior, a avut o întrevedere cu 
Ndongala Tadi Tewa, ministrul 
economiei naționale, Kanyinga 
Onsi Ndal, ministrul agricultu
rii, Engulu Bangabongo Bakoke- 
la Lokonga, ministrul lucrărilor 
publice, Mata Nkumu Wa Bo- 
wango Anganda Dio, ministrul 
afacerilor sociale.

Cu această ocazie au fost dis
cutate probleme privind dezvol
tarea relațiilor de colaborare și 
dezvoltare economică, tehnică și 
comercială în domeniul fores
tier. agricol și industrial.

Au participat tovarășii Gheor-

„Nicolae Ceaușescu — conchi
de „Salongo“ — apare, așadar, ca 
un om de acțiune, prezent în 
toate marile momente ale istori
ei țării sale și totodată, ca un 
om care reflectează profund, un 
om care are simțul concretului 
și al adevărului, un om în fine 
hotărît ca România „să fie stă- 
pină deplină pe propriul destin". 
Prin, voința sa neobosită de le
galitate și dreptate pe toate pla
nurile politice interne, prin voin
ța 9a de a consolida legăturile 
de prietenie și cooperare In 
primul rind cu țările socialiste, 
dar în același timp de a dezvol
ta relațiile cu toate celelalte 
țări, România Iui Ceaușescu ne 
oferă o imagine pe care o cu
noaștem bine, imaginea indepen
denței și autenticității naționale".

Același ziar publică pe o pa
gină și jumătate un foarte am
plu reportaj al trimisului său 
special, Mpanu Mpanu Bibanda, 
în care se scrie între altele : 
..Rezultatele pretutindeni vizi
bile ale mersului dirz înainte al 
României pe calea edificării so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate se datorează, fără în
doială. activității întregii țări 
care dispune de mari resurse 
naturale și umane. Organizarea 
tot mai rațională care caracteri
zează mersul înainte al acestei 
țări, disciplina care poate fi ob
servată, conștiința de a acționa 
pentru împlinirea unei sarcini 
comune și necesare, unanimita
tea care poate fi observată în 
întreaga societate, toate aces
tea se datorează în mare parte, 
energiei și acțiunii desfășurate 
de personalitățile sale conducă
toare. Trebuie recunoscut că 
Nicolae Ceaușescu este unul din 
principalii făuritori ai actualei 
fizionomii a României, că el 
acționează cu o hotărîre nestră
mutată pentru progresul aces
teia".

La rîndul său, ziarul „Elom
be“, punind în evidență primirea 
făcută de către locuitorii ora
șului Kinshasa președintelui 
Ceaușescu, relevă că ea consti
tuie „o mărturie, strălucită a 
relațiilor excelente care există 
între Kinshasa și București“. A- 
ceste relații, scrie ziarul, pro
movate spre satisfacția recipro
că a celor două părți, sînt în
temeiate pe principiile sacre ale 
coexistenței pașnice între po
poarele iubitoare de pace : res
pectul reciproc al suveranității 
naționale și neamestecul în tre
burile interne ale altor state.

Sub titlul „România — ediție 
specială“, același ziar publică 
prima parte a unui articol con
sacrat relațiilor țării noastre cu 
tinerele state ale continentului 
african.

„Există — se arată in articol 
— toate condițiile pentru ca pe 
calea unor eforturi conjugate să 
fie puse in valoare multiplele 
posibilități de dezvoltare a re
lațiilor României cu țările afri
cane, spre binele reciproc și in 
interesul cauzei păcii și colabo
rării internaționale.

supleant al C.C. al P-C.R., prim- 
adjunct al Șefului secției inter
naționale a C-C. al P.C.R.

în cursul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind rela
țiile dintre Partidul Comunist 
Român și Mișcarea Populară a 
Revoluției din Republica Zair și a 
fost pus de acord un plan de ac
țiuni concrete privind dezvol
tarea legăturilor dintre cele 
două partide.

ghe Oprea, consilier al președin
telui, și Vasile Răuță, adjunct 
al ministrului comerțului exte
rior,

în aceeași zi, tovarășul Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, a avut o 
întrevedere cu Umba-Di-Lutete, 
ministrul minelor.

Cu această ocazie au fost dis
cutate probleme din domeniul 
minier-

Miercuri, tovarășul Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, a avut o întrevedere cu 
l<arl-i-Bond Ngunza, ministrul 
afacerilor externe, în cursul că
reia au fost discutate problem0 
pe linia celor două ministere.
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te fi mai măruntă decât cealaltă. 
Dacă în așezarea unde ni se des
fășoară munca și traiul realizările 
socialismului ne sînt atît de in
tegrate realității cotidiene a fie
căruia, firescului, îneît aproape 
că nu le mai luăm în seamă, 
efectul de distanțare verticală și 
unghiul enorm propriu priveliștii 
de la geamul hubloului ne zgîlțîie 
amorțita sensibilitate cu forța u- 
nui șoc electric

Ce ar fi fost, cum ar fi fost 
viața noastră fără aceste rîuri 
strunite de om, domolite întîi în 
lacuri și brusc biciuite apoi în că
deri subterane, anume ca să ne 
dea întreaga lor energie ? Fără 
aceste cetăți triumfătoare, unde 
țițeiul și gazul și sarea se meta
morfozează sub o baghetă pe cit 
de exactă, pe atît de magică ? 
Fără aceste palate dăruite spiri
tului, numite în satul de colo 
școală de 10 ani și cămin oultu-

ine nu ține să știe ce se va 
întîmpla rutine ? Poveste 
veche — ghiocul vroia să 

dea răspunsul mai înainte ca de 
treaba aceâsta să se ocupe com
puterele cu program de testare 
futurologică. Tinerilor, lucrul le 
stă mai la inimă decît altora, mat 
ales că, două cîte două, inimile 
încep să sprijine cîte o singură 
boltă, li va fi dat acesteia să re
ziste ? Ce ar fi de făcut pentru 
prevenirea eventualei surpări ? 
Alte întrebări, nu mai puțin gra
ve, privesc integrarea în și con
tribuția la viața socială, realizarea 
personalității creatoare, auto- 
cunoașterea în adîncime cu toată 
scara judecăților ei. Are cineva 
formule gata mestecate, bune la 
toate ? Tinerii le-ar asculta cu 
îndoială, ei au aflat pe proprie 
experiență cîte ceva despre dru
mul sinuos și spinos al cunoaște
rii.

etalonul de platină al valorii, deci 
inalterabil, singurul care îți dă un 
mandat valabil la demnitatea o- 
menească. Altă certitudine este 
solidaritatea băieților și fetelor 
împreună cu care crești: o soli
daritate totală, care nu depinde 
decît de noi să aibă o încărcătu
ră într-adevăr sublimă. Altă cer
titudine : istoria nu s-a oprit la 
ultima pagină din manualul de 
istorie, iar noi nu stăm, specta
tori, pe malurile istoriei, îi putem 
determina fluxul, în bine sau în 
rău,depinde mult de noi dacă i 
se vor limpezi sau polua valurile; 
iar noi putem și vrem, avem am
biția dar și mijloacele ca, toți la 
un loc, întreaga națiune, să fa
cem alegerea cea bună.

Aceste trei, cel puțin aceste trei, 
sînt certitudini, nu sînt oracole. 
Pentru ca certitudinile să existe 
s-au născut marxismul, leninis-

zabilă — cit de coborîtă este me
dia de vîrstă a muncitorilor, teh
nicienilor, inginerilor, surprinză
tor de tinerii maeștri ai mecanicii 
(uneori), electricității (deseori) și 
electronicii (totdeauna). Mai exis
tă însă un întreg univers, acesta 
interior, care dacă nu provoacă 
exclamații măgulitoare prin evi
dența imediată, nu rămîne cu ni
mic dator marei demonstrații de 
profesionalism modern, definito
riu pentru tineretul român în 
1972. Cu o marjă de aproximație 
lexicală, să numim acest univers : 
vocația frumosului.

Cîndva se circumscria această 
vocație la biografia eroilor, cu 
accentul pe jertfa finală, pe mar
tirajul lucid, demn, curajos. Era 
numai o parte de adevăr, deși o 
sfîntă, minunată narte. Dar exis
tența utecistului în condițiile eli
berării, construirii unei lumi 
drepte, fixării capului de compas

i deseori rostim sau gîndim 
/[ numai: „avem nevoie de 

_Z1_ zbor“. De fiecare dată fin 
afară de întîmplarea că am fi 
lucrători ai TAROM-ului) sensul 
e figurat, avem în vedere des
prinderea icarică din rutinele 
noastre, aripile la care visăm 
sînt un simbol etic mai mult sau 
mai puțin precizat. Și totuși, 
sensul concret e convergent aces
tuia. Cu bilet obținut contra cost 
ne ocupăm locul intr-un fuselaj 
cvadrimotor și, pentru un ceas 
două, ne ridicăm aevea în văz
duh, eticele navei taie efectiv 
apele văzduhului iar noi, concu- 
rînd vulturii, privim intr-adevăr 
de undeva, de sus, fața pămtn- 
tului românesc. Ce splendoare I 
Atunci ne vin in minte versete 
din Cîntaiea încredințată tiparu
lui de Alecu Russo, ori de alt 
cărturar patriot ce s-a micșorat 
pe sine pînă la anonimat, nu
mai ca să lase loc, pe coperta 
întreagă, numelui 
Atunci, acolo, sus, căutăm 
smerenie și în noi imagini po
trivite pentru schimbătoarele tre
ceri ale priveliștii, atunci, acolo, 
sus, munții și apele, codrii și 
șesurile devin dascălii noștri de 
frumos, mari dar și iertători das
căli, indulgenți cu lipsa curentă 
de imaginație, mulțurnindu-se să 
remarce prea plinul inimii din 
care se smulge, uimită, exclama
ția :

— Da, într-adevăr avem ne
voie de acest zbor I

E neprețuitul prilej cînd cu
prindem cu cel mai sfînt dintre 
simțurile noastre, văzul, felul în 
care omul a modelat natura pa
triei. Nici această uimire nu poa-

României.
cu

UTECIȘTII
PE MAGISTRALA

VIITORULUI
ral, în orașul vecin institut poli
tehnic fi sediu al filarmonicii, dar 
tot atît de apropiate, in esența 
lor, ca niște rude de gradul în
tîi ? Dar fără acest monument 
plural, înălțat în memoria Mește
rului Mantile la dimensiunile tu
turor orașelor țării, cu geometrica 
lor risipă multicoloră în jurul 
pivotului verde al parcului, vă 
întreb, ce ar fi fost, cum ar fi 
arătat viața noastră ?

Sus, deci, din punctul mișcă
tor, de unde călătorul aerian vede 
cu zeiască limpezime cum s-a 
materializat efortul de înnoire so
cialistă, acolo se reîmprospătează 
optim retina noastră diurnă. Aco
lo înțelegerea capătă alte, mai 
multe, mai subtile valențe. Și 
acolo, desprinși de sol cum sin
tern, băgăm de seamă ceva: cu
tremurul adine resimțit nu poate 
veni decît din mișcările inimii. 
Seismul emoției.

ȘTEFAN IUREȘ

Dar cîteva certitudini tot exis- mul, partidul comuniștilor, o 
tă, din fericire, în unghiul tine- uniune a tineretului comunist, 
reții atît de arzător deschis. Una Scrutarea viitorului nu poate avea 
este valoarea muncii, în socialism o platformă mai trainică.

în direcția comunismului solicită 
intens frumosul vieții. Cinstea, 
dragostea dreptății fi echității so
ciale, respectul pentru adevăr, ab
negația în zilele de lucru mai cu- 
rînd decît la prilejuri solemne, 
toate acestea și alte măsuri ale 
omului sînt definitorii. Cine le-ar 
omite din portretul moral al tine-

retului nostru fără a distruge, 
prin acest gest arbitrar, echilibrul 
întregului organism al societății 
românești contemporane ?

E drept să dăm încrederii în
tâietatea ce i se cuvine ; fiindcă, 
de n-ar fi fost investit cu o uria
șă, practic nemărginită încredere, 
nici prietenul nostru nu s-ar fi 
simțit la 18 ani — de fapt și mai 
devreme — Faur, Cetățean, Gîn- 
ditor, Ostaș, Om. Beneficiar de 
încredere, o acordă la rîndul său. 
Dar aceasta nu înseamnă nici mo
liciune, nici compromis. U.T.C.-ul 
cultivă intoleranța față de necin
ste, cîștig fără muncă, carierism, 
egoism, discriminare de orice fel. 
Formată în școala opiniei publice, 
combativitatea utecistului izvorăș
te din nevoia de curat; organis
mul social se apără de infecție 
morală. E mereu nevoie de aer 
tare, oxigenat. A învăța de la bă- 
trînul luptător este o fereastră 
deschisă. A lovi în tînărul parazit 
este o altă fereastră deschisă. Cu- 
vîntul și fapta unui tînăr cinstit 
poate nu reprezintă mai mult de
cît o frunză producătoare de 
ozon, dar tinerii cinstiți din a- 
ceastă țară sînt pădure.

Se poate spune ceva despre 
vibrațiile viitorului așa cum sînt 
receptate de antena etică ? Cu 
certitudine. Anul 1971, prin va
loarea excepțională a lucrărilor 
Plenarei din noiembrie a Comite
tului Central al P.C.R., prin adîn- 
ermea dezbaterii de masă cu ade
vărat populară care le-a precedat, 
prin însemnătatea și complexita
tea măsurilor ideologice cu care 
s-a soldat, va rămîne un netăgă
duit moment de referință. Oame
nii timpului ce vine își vor aminti 
de el. Anumite trăsături din tot 
ceea ce oamenii aceia vor avea 
mai pur, mai înalt, mai demn de 
glorie trăiesc încă de pe acum în 
cei mai buni dintre tinerii noștri. 
Spre zare, spre acel timp de ome
nie fără fisuri flutură cea mai 
omenească dintre aripi — perfec
tibilitatea.

TELEGRAME ADRESATE DE ADUNĂRILE FESTIVE 
ALE ORGANIZAȚIILOR U.T.C.

■>

COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Atașament profund al 

tinerei generații fată 

de politica internă 

și externă a partidului

Adă ici palma, ispitește țiganca, 
să-ți zic eu potecile, mult incilcitele, 
care-ncotro se îndreaptă și cum, 

ce spiță să joci tu Ia roata norocului, 
unde să-ți cauți perechea, prietenii, 
cum dai de licărul stelei de pază, 
de care deochi ai mai mult a ferire,

hai să-ți ghicească ea baba, frumosule.» 
Ba vezi-ți de cale, vicleano, nu-mi trebuie, 
știu drumul bun, știu și drumul pierzaniei.

cit timp in palmă mi-s semnele muncii inscrise 
urc, am mulțime de frați și o singură stea 
una polară, a lumii și-a mea. 
a mea și a lumii.

Recunoștinței — nu-i dăm, din garderobă, vorbe, 
aceste de purtare prea lustruite haine, 
ea să alerge-n voie, beată de griu, de rouă, 
cu păstrăvii să urce spre limpezi, reci izvoare,
sclipească-n mii răsfrîngeri de aur, ca prundișul, 

alunece, strop dens, înmiresmat — rășină — 
n-are decit să fie, de vrea ea, dinamită 
la cariera unde-i obirșia statuii 
ori, dacă vrea, acordul unui violoncel 
nu mai greu in auz ca ploile de lună, 
totuna-i, dacă știe a fi mereu ea însăși 
nemăsurata noastră iubire-ndatorată.

f-, upă actele de registratură 
/ j civilă, uteciștii anului unu 
l/ al acestei glorioase organi
zații de tineret sînt, în 1972, niș
te oameni bătrîni. In acest prag 
de primăvară, invitați stăruitor" 
printre tineri muncitori și printre 
studenți, printre tineri oameni de 
știință și printre elevi, printre ti
neri săteni și printre ostași, su
praviețuitorii anului unu au răb
dat, zîmbind, impactul unei cu
riozități pe care politețea de-abia 
izbutea s-o ascundă. Desigur, pri
virile gazdelor căutau să recom
pună linia obrazului fraged din 
acel început îndepărtat,- imagina
ția refăcea în sens contrar lu
crarea timpului, înnegrind părul 
alb, îndreptînd siluetele, netezind 
pielea. Dar, atîta timp cit utecis- 
tul de azi opera aceste mutații de 
unul singur, în sine, cu gratuita
tea actului mental nelegat de ni
mic, el nu prea izbutea : cărun- 
tețea, gîrboveala, ridurile erau 
mai puternice.

Insă cînd oaspeții au suit la 
tribună s-a produs, yi încă în 
mod uluitor, o schimbare. Evo
carea anilor de luptă ilegală. a- 
mintirea tovarășilor căzuți, îm
părtășirea profesiunii de credință 
— întocmai așa cum sunase ea

atunci, la vreme grea, înaintea 
nașterii celor din sală — iată ce 
întinerea miraculos trăsăturile 
uteciștilor de odinioară. Despre 
ce povesteau ei ? Despre înde
plinirea misiunilor încredințate 
lor de partid, de organizația re
voluționară a tineretului. Despre 
cădere, temnițe, judecători și că
lăi, înfruntarea acestora. Despre 
zilnica așteptare a unui pluton de 
execuție, despre dialogul <1? bun 
rămas cu un petec albas\u de 
cer zăbrelit. Își aduceau aățiinte 
de acei ani ca de un lung Dunei, 
la capătul luminos al căruia se 
încăpățînaseră mereu să-și ză
rească interlocutorii de azi, gaz
dele lor de azi, copiii libertății. 
Se încăpățînaseră și îi zăriseră — 
asta justifica totul. Pentru ei difu
zaseră manifeste, pentru ei sabo
taseră mașina de război a fascis
mului, pentru ei luaseră parte la 
insurecție. Uteciștii gazde la în- 
tîlnirea de azi sînt stăpînii unel
telor, ogoarelor, retortelor, cărților 
care-i legitimează social. Asta în
seamnă că uteciștii primelor ge
nerații au avut o vedere excelen
tă, de vreme ce contururi între
zărite de la distanțe atît de mari 
corespund realității istorice.

-i .rai întîi deprindem viitorul 
l\/l termina cu

1 VJL bine școala profesională“ 
„Veți vedea voi că n-o să mă las 
pe tînjeală". ,.lmi voi lua diploma, 
va ști producția cîte parale fac". 
Dincolo de asemenea proiecte se 
yi află viitorul al doilea, cu alte 
praguri, evident mai înalte. 
„După ce voi fi dobîndit un pic 
de experiență în muncă, voi 
merge mai departe cu studiile".

Pare (nu-i așa ?) un exercițiu 
arid de gramatică, dar viitorul al 
doilea, cu ale sale acțiuni care ur
mează să aibă loc după consu
marea unui viilor mai apropiat, 
nu este o chestiune de buche, ci 
de viață. Viața cu necunoscutele 
ei în trepte. După ce vom fi re
zolvat cu bine dificultatea igrec, 
vom avea posibilitatea să venim 
de hac și spinosului zet.

Pentru ce ride clasa de toci
lar ? Pentru că acesta nu depă
șește de loc derizoria previziune 
a unui „astăzi m-ascultă", deci 
pentru că tocilarul se împotmo
lește în viitorul miopului, cel mai 
scurt cu putință. Tocilarul ar 
fi dispus să învețe pe dinafară 
tabela de logaritm, cînd i se cere 
de fapt să-și formeze o gîndire 
matematică, un spirit științific. 
Or, uteciștii deprind de timpuriu 
sensul dezvoltării, ca fireasca 
succesiune cronologică a etapelor, 
dar și succesiunea logică, dedusă

din rațiune, din oportunitate, din 
dozarea eficientă a eforturilor. Cu 
un cuvint, din planificare. Bica- 
zul ne-a dat puteri pentru Argeș, 
Argeșul ne-a permis să pornim 
asaltul pe Lotru si pe Dunăre la 
Porțile de Fier, de pe această 
nouă treaptă ne ridicăm spre lu
minile de la Sebeș, din Valea Ol
tului. și mai încolo Islazul, iarăși 
pe Dunăre, și așa mai departe. 
Cincinalele jalonează drumul 
construcțiilor, ne așteaptă imense 
șantiere ca Metroul bucureștean, 
ne așteaptă unitățile productive 
al căror viitor se rezumă într-o 
singură propoziție înscrisă în Pla
nul de Stat: „între (inii... și anii... 
îyi vor dubla capacitatea". Toate 
acestea ne vor cere cunoștințe, 
iar cele pe care le-am dobîndit 
deja nu ne vor mai ajunge. Avem 
înțelepciunea de a ne gindi la re
ciclări. Cum, dacă nu ca faze 
constitutive în școala vieții s-ar 
legitima toate treptele școlarizării 
noastre ? Putem spune: nimic 
n-ar fi de înțeles dacă între ziua 
de azi, trăită la un pupitru de 
școală, și ziua din viitorul al 
doilea (undeva printre schele, 
mașini-unelte, microscoape, oa
meni, mai ales oameni) s-ar in
terpune ji altceva decît scurtul, 
necesarul, repetatul răgaz dintre 
inspirație și expirație, ori de cîte 
ori respirăm.

5 Vom invăța temeinic lecția pădurii
> producînd, ca și ea, oxigen
? pentru idee, pentru iubirea dinții,
2 pentru cufundarea în sine, severă.
< Nu vom lăsa niciodată, jurăm,
\ sufletul nostru să prindă grăsime,
\ flamura noastră să uite de vint,
\ umerii noștri să plece din horă.
z Ne vom iscăli existența citeț 
z s-o știe cel ce după noi s-o naște 
z și vom petrece-n Carte, ca o zăloagă, Dorul 
Z mătase purpurie, șerpuitoare pururi.

<

Ce i se ofe-ă tinereții ? To
tul. Ce i se poate cere ? 
Totul. Insă nu ca într-o 
evidență contabilă trebuie să se 

acopere cele două bilanțuri, cifră 
pe cifră. Nicidecum. Căci nu ni 
se înstrăinează nimic, nicăieri, 
totul fiind, dimpotrivă, circuit so
cialist. Pînă și duhul pe care tî
nărul proiectant îl insuflă mate
riei, pînă yi inteligența investită 
in angrenajul de fier, în releul 
electronic se întorc, după ocoluri 
subtile, spre om. Stăpînul. Lumi
na, răspîndită tuturor, sporește în 
loc să scadă prin diviziune. Tră
im după principiul sămînței, cu 
înzeciți și însutiri fertile obținute 
pentru răbdarea cu care a știut 
să germineze. Am învățat în ce 
fel acumulările cantitative devin 
o calitate nouă, superioară. Însuși 
trupul tinerilor de azi confirmă 
adevărul acestei teze ; măsurători 
antropometrice evidențiază spo
ruri de înălțime lărgirea umeri
lor, țesătura mm armonioasă a 
mușchilor. Dar mai înainte ca 
toate acestea să existe, să se con
stituie în această calitate fizică, 
au fost de-a lungul anilor multe 
duminici de muncă patriotică, 
desțelenirea maidanelor, netezirea 
terenurilor de sport, crearea baze
lor materiale cum li se spune

(cam prozaic) 
zgurei , roșii, ogl 
basirà... Duminicile acelea pline 
de o voioasă trudă s-au întors la 
tineri. Ele sînt acum direct încor
porate în ei, după legile frumo
sului. Unde s-a sf'irșit teoria ? 
Unde a început practica ? Vedem 
un singur Trup suplu, clădit mai 
bine decît acelea ale înaintașilor.

Hotărît, cu dragostea nu 
se face negustorie. Cu princi
piile lumii noastre noi nu se face 
negustorie. Nici cu marile ei fru
museți moștenite. Cu atît mai 
puțin negustorie nu încape cind e 
vorba de prezentul dinamic al pa
triei. Prezentul laminează clipă 
de clipă viitorul, trăgindu-l în
coace, spre noi, ca pe o bară de 
oțel încălzită la roșu. Din acest 
oțel ne vom face casele, școlile, 
halele, ateneele, palatele sportu
rilor. Cu acest oțel special lami
nat construim România mileniu
lui III. E prea deparie, tovarăși ? 
Unii dintre cititorii acestor fin
duri vor fi invitații organizațiilor 
U.T.C. la sărbătorirea centenaru
lui, în frumosul an 2022... Nu e 
prea departe pentru o dragoste 
mare. Nimic nu e prea departe, 
nici prea mult, nici prea greu, 
cînd este vorba de o asemenea 
dragoste unică.

gazonului verde, 
•Jinzii de apă al-

Ochii bătrînilor se aburesc <
tremură miinile reci, a tirziu, <.
Peste păreri de rău, ciuperci, •rzlci, <
oh, ești spart, oh, te verși, ulcior cu apă vie I C

Peste păreri de rău, ciuperci, urzici, l
semeț bătrinii calcă. Cu lungi umbre ]l
vin să colinde tinere livezi .»
la primii ani de rod, cu crengi proptite.

Nepoții, de sfială multă, tac. I (
lucrind la curățiri, Ia altoire, < J
și doar pămîntul cîntă ceva nedeslușit
despre un cerc ciudat re-inclat în trunchiuri. I (

El va fi fost coroana martiriului lui Doja, ] •
roata lui Horia, butucul Doftanelor. Acum, 
minune, acum iată-1 ochian de viață lungă 
la care vin cărunții să-și limpezească ochii. >

Ori de cite ori respirăm 
putem spune cinstit că sintem solidari 
cu soarele încă ascuns de

linia orizontului, cu frunzele 
castanului, deocamdată incolăcite-n 
țurțuri cleioși, solidari sintem 
cu structura de beton a orașelor 

disimulată in rigla de calcul, 
precum solidari cu capodopera 
certă dar necunoscută și abia 
somnolind in bobița de iridiu a peniței,

solidari cu pantera de piatră cind n-a 
sărit peste riul .cu spume, dar cind 
simțim cum, felină, se ghemuie-n noi 
saltul ei curb măsurindu-$i-l bine.

Cu o jumătate de veac de 
existență, Uniunea Tinere
tului Comunist, rezervă de 
cadre a partidului și ajutor plin 

de credință al acestuia, este unul 
din factorii conștiinței sociale cu 
cea mai însemnată pondere în

procesul de educare a maselor 
largi. Aproape că nu există loc 
de producție în această țară unde 
oaspeților din afară, impresionați 
de măreția construcțiilor sau a- 
gregatelor, să nu li se arate — 
printr-o asociație de idei ușor sesi-

t Dacă va fi nevoie, orișiunde...
C Dacă va fi nevoie orișiunde... .
C Netîrguitul foc și-a hotărit
C chiar stingerea dacă va fi nevoie.
( Dar aluatul umple cuptoarele de pîine
/ dar siliciul vrea să ajungă cristal,
r dar deopotrivă cer incandescență oțelul

și inima fetei, mușcată de frig.
> Teribil foc,
? pașnic foc,

tu, tinerețe,
> ce tandre sînt jerbele tale in dans

? proiectind, pe albul ecran al Carpaților
\ zburdălnicia jocului de iele
> și cit de clar afirmă
C și cit de clar răspund
? ecranului de piatră ce-i ocrotește blînd >
( că, dacă nevoie va fi, orișiunde...
5 că, dacă nevoie va fi, orișicind... 
ivws,

în aceste zile luminoase de 
primăvară gîndurile uteciștilor, 
înaripate de clocotul și entuzi
asmul tinereții, pătrunse de un 
fierbinte patriotism se îndreap
tă cu recunoștință, devotament 
și mîndrie către Partidul Co
munist Român. Cu recunoștință, 
pentru că fiecare din noi știe 
că dacă astăzi tineretul are o 
organizație puternică, un loc 
bine definit în viața social-po- 
litică a țării, aceasta se dato-. 
rește atenției și grijii de caro 
tînăra generație se bucură din 
partea partidului. Cu devota
ment, pentru că nu există me
leag al țării care să nu fi cu
noscut lupte și jertfe din par
tea comuniștilor, cei mai buni 
fii ai poporului nostru care 
și-au consacrat energia. visu
rile, tot ce au avut mai bun și 
mai de prf*ț bătăliei pentru cre
area condițiilor minunate de în
vățătură, de muncă, de viață ale 
noastre, celor de azi. Cu mîn
drie, pentru că organizația 
noastră creată de Partidul Co
munist Român se bucură de în
crederea de a i se fi trasat sar
cina de cinste de a face edu
cația socialistă a tinerei gene
rații de a forma în conștiințe
le tinerilor înaltele trăsături 
morale și politice ale militanți- 
lor comuniști.

Inspirate de aceste gînduri 
telegramele pe care participan- 
ții la adunările festive de săr
bătorire a semicentenarului 
U.T.C. le adresează C.C. al 
P.C.R., secretarului său ge
neral, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, exprimă hotărîrea 
întregului nostru tineret de a-și 
face cu abnegație datoria, de a 
fi demn constructor al societă
ții socialiste multilateral dezvol
tate, purtător neobosit al celor 
mai luminoase tradiții revolu
ționare ale înaintașilor.

.Sîntem mîndri, se spune, 
astfel, în telegrama tinerilor din 
județul Galați, să raportăm că 
succesele cu care tînăra gene
rație se prezintă în fața parti
dului. a dumneavoastră. mult 
stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU. reprezintă mărtu
rii durabile ale abnegației și 
curajului. Lărgindu-și neconte
nit rîndurile, organizația comu
nistă a tineretului și-a integrat 
propria activitate în eroica cro
nică a luptei condusă de partid 
pentru înflorirea țării. Noi sîn
tem urmașii comuniștilor care 
și-au jertfit. tinerețea, viața 
pentru cauza progresului națiu
nii române. Ne străduim prin 
faptele noastre să fim demni de 
aceste tradiții revoluționare, să 
participăm cu tot patosul tine
resc la traducerea în viață a 
programului elaborat de partid, 
la împlinirea viitorului de aur 
al patriei socialiste. comunis
mul" Hotărîți să cultive și în 
viitor, cu și mai multă pasiune 
și dăruire atitudinea de respect 
și prețuire fată de muncă, fată 
de marile cuceriri revoluționare 
ale poporului nostru, față de 
tot ce reprezintă rodul acumu
lărilor obținute prin lupta ma
selor populare călăuzite de par
tid forța conducătoare a socie
tății noastre, să militeze cu con
secvență pentru dezvoltarea u- 
no<r convingeri și atitudini po
litice ferme, a unei formații 
spirituale bazate pe însușirea 
organică a învățăturii marxist- 
leniniste. a politicii partidului 
nostru, pentru mobilizarea în
tregului tineret tn îndeplinirea 
sarcinilor profesionale și obș
tești, reprezentanții tinerilor 
români, maghiari, germani în 
județul Bistrița-Năsăud scriu 
în telegrama lor: „Prezenți 
pretutindeni, acolo unde patria 
și partidul ne cheamă, strîns u- 
niți în jurul celor mai buni fii 
ai poporului, comuniștii, tinerii 
din județul nostru. însuflețiți de 
grandiosul program de dezvolta
re a patriei, stabilit de Congresul 
al X-Iea al partidului se stră
duiesc să-și afirme contribuția 
la transpunerea în fapte a mă
rețelor și însuflețitoarelor sale 
obiective“. Reprezentanții tine
rilor români și maghiari de pe 
meleagurile sălăjene transmit 
Comitetului Central al parti
dului, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU expresia dragostei 
și devotamentului nemărginit, al 
atașamentului profund al tinere

tului sălăjean fată de politica 
internă și externă, științifică, 
marxist-leninistă a partidului. 
„Contribuția tineretului la înde
plinirea și depășirea planurilor 
de producție în unitățile eco
nomice, scriu ei, constituie o do
vadă grăitoare a conștiinței pro
fund patriotice de care este 
animat tineretul Sălajului, a 
hotărîrii lui nestrămutate de a 
fi mereu prezent, demn și res
ponsabil, in întreaga viață so
cială, politică, economică".

..însuflețiți de spiritul științi
fic creator, trăsături care defi
nesc tot ce este gind si faptă in 
politica partidului nostru, in ac
tivitatea dumneavoastră de zi cu 
zi. stimate tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, de exemplul dum
neavoastră de intransigență și 
combativitate partinică. con- 
șțienți de ceea ce sintem și 
vrem să fim, făgăduim, se anga
jează in numele celor 62 000 de 
uteciști români, maghiari, ger
mani, a intreguiui tineret mure
șean participanții la adunarea 
festivă de la Tg. Mureș, să ne 
aflăm mereu în primele rînduri 
ale muncii neobosite pentru mai 
mult și mai bine. Acestea sînt 
gîndurile, crezul și esența vieții 
noastre“. Din ținuturile Aradu
lui. tinerii trimit aceleași făgă
duințe solemne : „Aici, se spune 
în telegrama lor, pe aceste me
leaguri. tinerii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
muncesc cu pasiune și răspun
dere pentru îndeplinirea și de
pășirea sarcinilor de producție, 
iși îmbogățesc permanent cu
noștințele profesionale si de cul
tură generală. Imaginea lumi
noasă a viitorului României so
cialiste prefigurată cu clarviziu
ne și înțelepciune de cel mal 
Înalt forum politic al tării. Con
gresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, înaripează și mai 
mult mintea și inimile noastre 
tinere. Energia creatoare, entu
ziasmul și dorința noastră de a 
săvîrși fapte mari pentru împli
nirea celor mai îndrăznețe nă
zuințe de fericire a poporului 
găsesc acum un cîmp și mai larg, 
posibilități nelimitate de afir
mare".

Dind glas, și cu acest prilej, a- 
deziunii lor depline fată de po
litica internă și externă a parti
dului și statului nostru, expre
sie a năzuințelor fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste, 
afirmind plenar spiritul care de
finește generația tinără a țării, 
spiritul muncii, al responsabili
tății sociale, al devotamentului 
față de patrie, fată de clasa 
muncitoare, de ideile nobile ale 
patriotismului socialist și ale in
ternaționalismului. convingerii 
că tot ceea ce reprezintă valoa
re. efort creator și țel Îndrăz
neț in societatea românească își 
are rădăcini statornice, de neîn
vins. în forța de granit a po
porului, telegramele adresate 
conducerii partidului, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU consti
tuie noi dovezi ale anrobărti și 
soriiinului . de care se bucură 
poziția internaționaliste a Parti
dului nostru în rîndurile tinere
tului. „Vizita De care o între
prindeți în mai multe țări ale 
Africii, scriu tinerii ialomiteni. 
reprezintă pentru noi argumen
tul cel mai elocvent al înfăptui
rii neabătute jp practică de către 
partidul nostru a principiilor 
păcii, respectului reciproc tn re
lațiile cu orice ponor al lumii, 
mare, mijlociu sau mic al nea
mestecului In treburile interne 
ale altor state, al întrajutorării 
tovărășești. Asigurăm Comitetul 
Central, vă asigurăm pe dum
neavoastră, tovarășe NICOLAE 
CEAUȘESCU, acum, la împli
nirea a 50 de ani de luptă și de 
muncă a U.T.C. sub flamura 
glorioasă a partidului, de ade
ziunea noastră deplină la întrea
ga politică internă și internațio
nală a partidului și statului con
sideri nd că nu este faptă mai 
demnă, mai înălțătoare decit a- 
ceea de a ne consacra întreaga 
energie. întreaga pasiune a ti
nereții înfăptuirii mărețului pro
gram de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
edificării comunismului pe pă- 
mintul României“.

MĂSURI ENERGICE
(Urmare din pag. I)

bal a stimulat, i-a atras pe oa
meni. Si marți, după amiază, 
cîmpul era impînzit de oameni. 
Aproape 400 dintre ei executau 
plantații pomicole pe 25 hectare, 
în două zile. 15 hectare fuseseră 
cleia plantate, pe restul supra
feței. în paralel, realizîndu-se 
pichetarea Și, aceeași preocu
pare de a încheia cit mai repede 
iu-rările de sezon se putea, cu 
ușurință, -onstata și Ia viticul
tură. sector ce ocupă 200 hectare 
în ce privește semănatul, mai 

bine de un sfert din lucrări a 
fost realizat de către membrii 
cooperatori pentru că forța de 
lucru a secției de mecanizare e 
diminuată de lipsa din brazdă a 
5 tractoare pentru care încă nu 
au fost încadrați mecanizatori 
'?!) Inexplicabilă toleranța ce
lor de la Stațiunea de mecani
zare. de la Trustul iudețean al 
mecanizării. Și nu numai față 
de cele 5 goluri de la secția Dră- 
gănești-Olt (în cadrul iudețului 
fiind peste 150 de tractoare fără 
mecanizatori) dar mai cu seamă 
față de timpul de lucru efectiv 

în cîmp diminuat de cîțiva fac
tori esențiali. Printre aceștia, 
amintim : neaprovizionarea sec
țiilor cu minimum de piese de 
schimb, pentru un șurub lipsă la 
unul din subansamblele tracto
rului. mecanizatorul deplasîn- 
du-se cale de kilometri ; apro
vizionarea cu carburanți nu se 
realizează în cîmp: lipsesc or
dinele de lucru ferme semnate 
de către inginerii șefi ai coope
rativelor agricole Chiar și în 
unitățile cu rezultate mai bune 
în ce privește suprafețele semă
nate : Potlogeni, Dobrosloveni. 

Osica de Sus, Cîrlogani, Potelu, 
Orlea, Ianca, Grojdibod, Celeiu, 
capacitatea tractoarelor e folo
sită incomplet. La Osica de Sus. 
de pildă, mecanizatorii Gheorghe 
Preda, Ilie Voinea. Ion Pestrițu 
și Gheorghe Drăghici marți au 
lucrat doar 7 ore pentru că în 
cimp au ajuns doar la orele 
nouă, la unu au venit în sat să 
servească masa iar seara s-au 
retras la secție cînd soarele era 
încă sus De asemenea, la C A P 
din RadoiViirești 7 tractoare au 
fost aduse la secție încă de la 
orele 4 după amiază pentru că 
tractoriștii își planifi’aseră un 
chef bun la bufetul din sat. A- 
colo i-am găsit și noi pe Con
stantin Ogretin Tudor A -him. 
Vinică Gălățeanu Marin Geam- 
bașu. Dumitru Tăbîrcă și Va- 
sile Bălașa. în același timp, to

varășul Dumitru Trașcă, șeful 
secției de tractoare, căuta în fel 
și chip justificări situației con
statate și anume că ogoarele 
încă nu au fost peste tot gră- 
pate. că aproape 100 de hectare 
(și nu numai 10 cum încerca să 
ne convingă tovarășul Gheorghe 
Voica, președintele C.A.P.) mai 
sînt de arat, că semințele au 
fost așezate în brazdă numai pe 
100 și ceva de hectare din cele 
300 planificate culturilor din 
prima urgență

O situație mai negativă oferă 
cooperativa agricolă din Mihă- 
ești. Aici, 350 de hectare șîrit 
încă nearate : nu au fost semă
nate decît vreo 45 hectare ma
zăre și ovăz ; la lu 'ernâ, sfeclă 
de zahăr, ceapă și floarcu-ma- 
relui - culturi cărora le-au fost 
planificate aproape 500 de hec

tare — încă nici nu s-a pus pro
blema să se înceapă 13 trac
toare din cele 21 ale secției la 
orele 3.30 reveniseră din cimp. 
„Ce era să facem dacă mem
brii cooperatori au plecat ? se 
întreba cu o mină de om neaju
torat tînărul Gheorghe State. 
Nu mai avem cine să ne invar e 
îngrășâmintele“ Adică. în cazul 
său și al mecanizatorilor Ion 
Bișag și Victor Tîrnoveanu. co
operatorii să fie cei de vină, dar 
în curtea secției se mai aflau 
încă 10 tractoare cărora nu 
membrii cooperatori le-a tăcut 
imposibilă activitatea Pentru că 
activitatea lor era așteptată la 
arături și discuiri Discuțiile au 
dezvăluit pînăda urmă adevărul : 
lor. mecanizatorilor — cu excep
ția celor care lucrează cu semă. 
nătorile — nu li se spune pre

cis ce au de făcut, fiecare le- 
gindu-se de lucrarea ce crede el 
că ar trebui executată Preșe
dintele cooperativei, tovarășul 
Ion Geambașu, ne mărturisea că 
nu prea știe cum să facă semă
natul în primăvara aceasta cu 
umiditate scăzută tn sol. cu 
foarte multe terenuri încă ne
arate, iar inginer agronom co
operativa agricolă nu mai are. 
De vreo 10 zile județul a ținut 
să-l promoveze pe Teodor Pră- 
duceanu. proiectant la OFF- 
GA1F fără ca în locul său să 
îndrume pe altcineva.

Un calcul simplu realizat pe 
seama sifuațiilor concrete tntîl- 
nite în -adrul celor 18 unități 
agricole cuprinse în raidul nos
tru anchetă redă faptul că în a- 
ceste zile timpul nefolosit de 
către mecanizatori însumează 

zilnic sarcina a cel puțin 50 de 
tractoare. Este enorm dacă avem 
în vedere ritmul scăzut în care 
se seamănă și se pregătește te
renul în județul Olt. volumul 
foarte mare de arături ce încă 
trebuie executate întrucît la 
Direcția agricolă .udețeană ni 
s-a spuș că „toți șefii sfnt pe 
teren, nimeni altcineva nu poate 
să comenteze situația", ne ex
primăm speranța că situația tn- 
ttlnită pe teren îi va determina 
să adopte măsuri energice pen
tru folosirea tuturor tractoare
lor la întreaga capacitate, con
diție absolut necesară pentru 
intensificarea ritmului de lucru 
și asigurarea unei calități Cores
punzătoare.



........................................ — —

„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 5

Utilizând creator învățăminte 
Inovatoare și valorificînd mai 
ales modalitățile teatrului docu
mentar, teatrul universitar și-a 
ciștigat încet și sigur o estetică 
aparte, bazată pe revoluționarea 
permanentă a formei în corelație 
directă cu fondul combativ și 
progresist. Forurile studențești 
internaționale au surprins în e- 
aență valoarea noului gen de 
Confruntare și au înmulțit numă
rul festivalurilor de teatru, pen
tru a mijloci cît mai multe întîl- 
niri unde discuțiile pot avea rod 
în ceea ce privește metoda și 
conținutul, apropiind studenții 
din întreaga lume, mobilizați în 
jurul acelorași idealuri umani
tare.

Totuși, astăzi, se poate vorbi 
de o scădere a interesului pen
tru teatrul universitar. Aceasta 
în cazul (destul de des intîlnit) 
cînd genul s-a instituționalizat, 
devenind un experiment gol, 
fără idee, frapant prin violenta 
de limbaj, direct contradictorie 
esenței sale.

La noi. teatrul universitar — 
studențesc, cum este numit în
deobște — s-a făcut cunoscut 
prin prezența la Edinburgh (1964) 
cu spectacolul „Năzdrăvanul oc
cidentului“. reprezentație a unei 
clase de actorie din I.A.T.C. Dar 
pasul cu dreptul pe scenele festi- 
valiere l-au făcut, de fapt, spec
tacolele (realizate tot cu profe
sioniștii I) și prezentate la Za
greb și Wroclaw : „Șeful sectoru
lui suflete“ în 1965, „Nu sînt 
turnul Eiffel" în 1966—67. Suc
cesul României la aceste con
fruntări s-a datorat modului cu 
totul inedit de tratare a textu-

Rare sint spectacolele care re
ușesc să adune într-o sală (așa 
cum au izbutit cele trei repre
zentații ale teatrului din Tîrgu- 
Mureș) regizorii de talent, 
scenografii, autorii dramatici, 
cronicarii, studenții I.A.T.C. și... 
bineînțeles, publicul cel mal 
exigent și mai iubitor de tea
tru. pe care mizează orice spec
tacol.

Cîteva trăsături distincte au 
transformat acest recent turneu 
intr-un eveniment. In primul 
rînd, faptul că teatrul din Tîrgu- 
Mureș se prezintă în actuala 
stagiune cu o trupă reorgani
zată. în care primează elemen
tele tinere, în speță ultimele se
rii de absolvenți I.A.T.C. In al 
doilea rînd. turneul pune în lu
mină gestul plin de curaj al di
recției artistice a acestui teatru, 
de a încredința trei reprezenta
ții unor regizori care în ultimele 
stagiuni au dovedit în teatre 
șau pe scena studioului I.A.T.C., 
vocația ineditului, a spectaco
lului care pune în discuție 
problemele limbajului teatral și 

Turneul Teatrului din Tg. Mureș
(secția româna):

de ieri,

nna- 
pro-

Dan

„Mă- 
„Un- 

Alexa 
exce-

ide actului spectacular ca noți
une estetică. Varietatea reper
torială oferă un prilej în plus 
pentru ca atît colectivul de in
terpret! cît și fiecare regizor în 
parte să-și dezvăluie personali
tatea. Evoluția succesivă a unei 
echipe în cadrul celor trei spee- 
tacole ca: „Prințesa Turandot" de 
Gozzi, „Unchiul Vania" de Ce- 
hov și „Procurorul“ de Djaga- 
rov constitue un examen de 
profesionalism la care, din pă
cate. nu sînt supuse în fiecare 
stagiune trupele teatrelor 
stre din Capitală sau din 
vincie.

Urmărirea regizorului
Micu în „Prințesa Turandot“, 
(după ce în stagiunea trecută a 
obținut in cadrul Festivalului 
teatrelor pentru tineret de la 
Piatra Neamț premiul pentru 
cel mai bun spectacol) a lui 
Ivan Helmer (după „îngrijito
rul“. „Neînțelegerea" sau 
sură pentru măsură“) în 
chiul Vania“ și a lui 
Visarion (autorul acelui 
lent spectacol cu piesa „Cartofi 
prăjiți cu orice“ de pe scena 
studioului I.A.T.C.) în „Procu
rorul“. constituie puncte de re
per pentru conturarea unor rea
le personalități regizorale.

Nimic nu poartă parcă mai 
acut pecetea atelierului de regie 
condus de prof. Radu Penciu- 
lescu în creația acestor trei dis
cipoli ai săi, decît deplina liber
tate (și deci și varietatea stilis
tică) în care ei au evoluat și în 
care continuă să se exprime, 
împunîndu-și un mod de a privi 
arta și lumea. Și din acest punct 
de vedere, opțiunea lor reperto
rială ni se pare deplin justifi
cată.

Mai înclinat spre un limbaj 
codificat în Dan Micu, dovedește 
în „Prințesa Turandot" piesă in
trată în istoria teatrului prin 
montări de renume. în care tex
tul a constituit întotdeauna pre
text pentru accentul regizoral) 
aptitudini pentru un spectacol 
în care expresia teatrală este 
intens exploatată. Strădania re
gizorală este încununată de u- 
nitatea stilistică a spectacolu
lui : asistăm la o operă 
lucrată cu conștiinciozitate de 
tipicar, un spectacol în care gru
pul de interpreți devine echipă 
de creație omogenă, și — pe mo
mente de reprezentație — toate 
virtuțile de coordonator al actu
lui scenic necesar a fi întrunite 
de un regizor, sînt puse în evi
dență. Modalitatea de exprimare 
trece însă adeseori în tangentă 
pe lingă șablon. Din încercarea 
de a corporaliza senzația rămî
ne uneori numai starea “e 
corporalitate a gestului sce
nic și dispare senzația ca 
atare ; din strădania de a muzi- 

lul, vervei regizorale, fanteziei 
actoricești și, bineînțeles, profe
sionalismului trupei, compusă 
din cele mai bune elemente ale 
secției de actorie din acel timp. 
Acest succes nu definește însă 
teatrul studențesc pentru că rea
lizatorii sint studenți profesio
niști, nu simpli amatori.

Festivalurile naționale de artă 
studențească din 1966 și 1968 au 
ilustrat necesitatea îndrumării 
competente a echipelor amatoa
re, căutările de stil fiind îndrep

„SALTURILE“
în teatrul studențesc
tate spre un mod teatral aparte, 
fără a imita spectacolele pro
fesioniste, ci compunînd un lim
baj nou, necunoscut pînă atunci 
la noi, rod al căutărilor și al ex
perienței confruntărilor interna
ționale. Problema care s-a pus 
atunci era de a feri colectivele 
studențești de împrumuturi ne
esențiale. de a găsi un stil de 
muncă și de spectacol adecvat 
cerințelor noastre. In 1968 se 

caliza sentimentele, sonorul cîș
tigă în detrimentul stării afec
tive. Cultivînd un limbaj de șoc, 
regizorul își propune să cap
teze publicul. Primatul formei 
îi dejoacă. însă uneori intențiile. Finalul, de profunda meditație 
și căldură umană, reprezintă o 
secvență singulară ale cărei ar
gumente nu derivă din desfășu
rarea anterioară a montării, ci 
dintr-o fericită inspirație de 
moment.

Cu spectacolul „Unchiul 
Vani a“ regizorul Ivan Helmer 
își pune în derută atît admira
torii cît și contestatorii; el ofe
ră admiratorilor o lectură-Cehov 
inedită și îi decepționează prin
tr-o insuficientă elaborare sce
nică a ei : își contrazice contes- 
tatarii prin momente de specta
col straniu de frumoase șî îi 
susține printr-o nereușită în a- 
și omogeniza echipa, în a lucra 
rolul pînă la capăt cu fiecare 
actor în parte. Inabil în a se face 
înțeles, el rămîne la latitudinea 
actorului. Atunci cînd interpretul 
îl primește cu încredere (cazul 

lui Ștefan Sileanu, Victor Stren- 
earu sau Florin Zamfirescu). în 
scenă se realizează momente de 
o inedită forță dramatică. 
Din păcate însă, aceste mo
mente sînt Încadrate de secven
țe neutre, secvențe care par mo
dele iconografice din orice altă 
montare cehoviană anterioară. 
Noțiunea de teatru cu care ope
rează Helmer deschide însă o 
breșă In peisajul nostru specta
cular. Regizorul refuză deopo
trivă naturalismul și tentativa 
unui teatru codificat. Abdicînd 
de la orice convenție. negînd 
chiar înțelegerea actului scenic 
ca formă simbolică, el caută în 
semnificația gestului purificat 
de orice amănunt, bogăția vie
ții. Or. drumul acesta este, fără 
îndoială, un drum deschis. Spec
tacolele viitoare vor dovedi-o 
poate...

Cea mai matură reprezentație 
din punct de vedere profesio
nal este în recentul turneu al 
Teatrului din Tîrgu - Mureș, 
„Procurorul“. Regizorul Alexa 
Visarion își susține pină la capăt 
o atitudine umană. într-un spec
tacol în care toate modalitățile 
de lucru sînt subordonate afir
mării ei. Ceea ce desigur face 
inoportună analiza reprezenta
ției pe compartimente și detalii. 
Regizorul își propune un gen 
de spectacol-afiș. un specta
col în care reacția publicului 
este solicitată ca o componentă 
a efectului scenic, un spectacol 
prin a cărui atitudine veri
fică atît scena, cît și sala. 
O direcționare atît de strictă a 
demersului, atrage însă după 
sine inevitabila simplificare a 
conflictului dramatic. O anumită 
linearitate în lectura regizorală 
trădează în această reprezenta
ție vîrsta prea tînără a direc
torului do scenă, pentru împlinirea valențelor reale ale tea
trului politic

Cu împliniri evidente și cu li
mite atît de propice în a genera 
discuții si luări de poziții, spec
tacolele Teatrului din Tg Mureș 
nu se situează desigur pe tere
nul unor creații plate. Faptul de 
a se fi format aici o echipă o- 
mogenă constituie un mare cîș- 
tig : posibilitatea unor regizori 
de a se afirma prin intermediul 
acestei echipe într-un mod ori
ginal este de asemenea un dezi
derat pentru orice colectiv Po
sibilitatea ca această experiență 
fructuoasă să se continue, con- 
stitue pentru viitor un punct de 
onoare al conducerii acestui tea
tru.

MONICA SAVULESCU
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afirmă ansamblul Institutului de 
Arhitectură „Ion Mincu“ din 
București, condus de Petre Pu- 
fanu. Spectacolul „Cadențe“ este 
prima încercare de definire a 
noului stil la amatori, un început 
bogat în improvizații, bazat pe 
o anumită legătură dintre gest și 
cuvânt. La Zagreb, echipa „Ar
hitecturii“ cîștigă aplauze și este 
comparată cu evoluția preceden
tă a spectacolelor noastre uni
versitare.

Teatrul studențesc, în înțelesul

universitar, polarizînd activitatea 
amatorilor din București, cel mai 
mare centru universitar al țării 
va fi „Podul“. Timp de un an și 
jumătate, se încheagă aici o miș
care teatrală inovatoare, care 
a stîrnit un mare interes în rân
durile publicului tînăr, mișcare 
bazată în primul rînd pe mare
le adevăr al statutului acestui 
teatru studențesc — ambiția ti
nerilor de a juca teatru pentru 
colegii lor. Spectacolele „Podu
lui“ își găsiseră atunci un lim
baj inedit, care nu prelua în 
mod trunchiat nici teoria „tea
trului sărac“ a lui Grotow- 
ski, nici happening-ul, nici 
alte influențe (care, între al
tele, ar fi cerut un studiu înde
lungat și o stăpînire a mijloa
celor psiho-fizice greu de reali
zat, chiar de cei mai încercați 
profesioniști). Cei ce au comen
tat evoluția „Podului“ remarcau 
noutatea limbajului, dar și sim
plitatea sa. aici se făcea un tea
tru ce se caracteriza printr-o a- 
dresă directă a mesajului. un 
teatru tînăr și sincer. pentru 
spectatorii tineri. Era. dacă se 
poate spune, forma ideală a exis
tenței teatrului studențesc la noi.

Festivalul național al artei stu
dențești din 1970, reafirmă din 
nou necesitățile și cerințele ade
văratului teatru studențesc. Se 
distinge trupa Arhitecturii, con-

DALAȘA
Aparent parcimonios și 

bordabil, artistul este întotdeau
na gata pregătit pentru un dia
log care, chiar dacă nu se desfă
șoară fără anume stridențe — 
înregistrîndu-se între el și inter
locutor mai degrabă acele „duble 
monologuri paralele", — în final, 
partenerii conchid că unele con
cluzii pot fi comune și efortul 
de înțelegere se justifică pe de
plin. De fapt, cea mai bună carte 
de vizită este oricare dintre ta
blourile artistului. Tablourile
— adevărate „conserve de viață“
— vădesc incontestabil un mare 
talent ce se organizează într-o 
„logică strînsă“. proprie numai 
artiștilor maturi.

Șevaletele pictorului sînt ocu
pate de două tablouri, aproape 
terminate, pe care le finisează 
pentru expoziția dedicată Semi
centenarului U.T.C Primul5 
„Generație de aur“, cuprinde în 
prim plan un băiat și-o fată 
care, cuminți și gînditori, se în
dreaptă spre un viitor ce le 
aparține. Tn planuri secunde fi
guri solemne, statuare, aproape 
transparente îndreaptă gîndul 
privitorului spre acei tineri glo
rioși ai neamului, eroi ce au făcut 
posibilă înaintarea celor doi 
din prim plan. Momentul festiv 
al tabloului este abia sugerat de 
cîteva suprafețe mici în care se 
întîlnesc culorile sărbătorescului 
Cîteva fețe mature atît de trans
parente îneît aproape se con
fundă cu fundalul de un albastru 
strălucitor amintesc de eroii 
vîrstnici ce au intrat în panteo
nul națiunii. Al doilea tablou 
intitulat „Bucuria roadelor“, de
gajă un acut sentiment de spația- 
litate. Trei tineri, un băiat și două 
fete, se circumscriu într-o miș
care de zbor. Băiatul, ușor con
torsionat se avîntă cu un. elan 
propriu vîrstei. înfruntînd parcă 
spațiul Abia atingîndu-1 pe tî
năr. o fată îl urmează într-un 
zbor unduitor. A treia fată pare 
că se abandonează somnului plu
tind într-o poziție ce sugerează 
un gest gingaș de maternitate. 
Realizări excepționale, tablourile 
vor întruni, desigur, adeziunea 
publicului viitoarei expoziții. Tn 
atelier, ocupînd aproape un pe
rete întreg, pictorul păstrează 
machetele picturilor mural? cu 
care a cîstlgat concursul de de
corare a celor trei fațade ale noii 
clădiri a Teatrului Național Pa
noul fațadei centrale are drept 
temă generală teatrul și eroii 
pieselor ce s-au scris și care se 
vor scrie. Nu lipsesc figurile le
gendare ale unui Mircea cel Bă
trân. Mihai Viteazul. Tudor Vla- 
dimirescu și mulți alții, în
conjurați de oameni obișnuiti — 
masele populare care fac istoria
— toate personalele grupate în
tr-un superb efort unificator. 
Panoul pentru fațada din stingă 
ilustrează legenda Meșterului 
Manole. figurile hieratice ale 
legendei organizîndu-se poetic în 
spațiul de un albastru ce amin
tește pe cel al VoronețuluL Naș
terea. copilăria, dragostea, căsă
toria. moartea sînt ipostazele 
personajelor panou’ul destinat 
fațadei din dreapta care are o 
încărcătură ooetică tot atît do 
intensă ca si celelalte. Fire com
plexă. extrem de harnic, artistul 
a mai realizat o foarte reușită 
frescă intitulată „Aspirație“ în 
Sala „pașilor pierduți“ a Univer
sității din Tasi unde mai are în

n „Kg monumenta
lă.

ELISEI TARȚA

dusă de animatorii el Teodor Su
gar și Grigore Popa, urmată de 
echipa timișoreană a lui Con
stantin Furnică. în această etapă, 
modalitățile de exprimare ale 
teatrului studențesc apar îmbo
gățite, concluziile festivalului 
impun problema repertoriului și 
a animatorilor capabili să stimu
leze mișcarea teatrală studen
țească. Ciștigul festivalului este 
demonstrarea certă a posibilită
ților de existență a teatrului stu
dențesc, atunci cînd trupa și a-

nimatorii conlucrează armonios, 
în scopul realizării spectacolelor 
pentru studenți, al căror conți
nut este integrat problemelor ac
tuale ale societății noastre socia
liste. interesind și captind prin 
aceasta pe tineri. Marea eroare 
care se comite în cazul teatru
lui studențesc este nesocotirea 
cerințelor publicului studențesc. 
Dacă spectacolele se adresează 
unei elite critice (de multe ori 
snoabe, venite cu pretenții de 
teatru profesionist), este normal 
ca ele să se înece în divagații 
și non-sensuri, în sterile încer
cări stilistice care alimentează a- 
poi, din belșug, conversații cri
tice în jurul repertoriului și al 
regizorului profesionist.

Orice piesă, jucată de teatrul 
studențesc, este, de fapt, un 
montaj colectiv, prin unirea tu
turor participanților la aceeași 
idee de joc și prin acceptarea de
mocratică a tuturor procedeelor 
găsite în repetiții de întreg co
lectivul. Pentru istoria spectaco
lului, aceasta nu este o noutate 
dar astăzi ea devine. în teatrul 
studențesc, o lege, evidențiind 
din nou necesitatea unității e- 
chipei în jurul animatorului sti
mulent.

în evoluția teatrului studen
țesc de la noi, s-au putut con
stata unele particularități : la 
început o împrospătare periodi-

vechl 
literă 
In a-

„Orașul marilor iubiri“ — așa 
și-a intitulat Ion Miclea albu
mul său inchinat „leagănului de 
cultură și civilizație, de reverie 
și taină, lapidariu al conștiinței 
noastre naționale“ — după cum 
spune el Însuși, considerîndu-și 
nobila întreprindere o scrisoare 
deschisă, o scrisoare de dragoste 
adresată bătrînei cetăți.

Ca în pronausul unui 
lăcaș, ne întîmpină cu 
dreaptă, chiar la intrarea 
ceasta istorie de imagini, cuvîn- 
tul plin de semnificații al învă
țatului Iorga la acest început de 
veac XX ....sint români care
n-au fost niciodată la Iași, deși 
n-ar trebui să fie nici unul, căci 
cine n-a fost aici nu poate să 
străbată cu înțelegere foile ce
lor mai frumoase cronici, nu se 
poate pătrunde după cuviință de 
spiritul trecutului nostru care 
trăiește în acest loc mai viu și 
mai bogat decît oriunde aiurea... 
In conștiința lui națională ar fi 
o lipsă dacă el n-ar fi văzut ora
șul care a fost și-și zice încă

ri
Niculițâ Secrieru expune o 

suită de guașe „unitare" prin 
tehnică, dimensiuni și descrip
ție formală. Fiecare lucrare 
constituie echivalentul plastic al 
unui gest spontan, lipsit de in
tenția unei semnificații simboli
ce. El traduce în ochii privito
rului mai mult impulsul de a 
acționa, de a marca grafic o sta
re neanalizată (sau inanalizabi- 
lă) chiar pentru artistul însuși. 
In consecință lucrările sale pot 
trezi o curiozitate sau o simpa
tie susținute de sensibilitatea to
nurilor. de vivacitatea liniilor, 
de acuratețea execuției și. mai 
puțin, o intenție estetică. Firește, 
o dată cu imposibilitatea de a 
accede la o motivare, la o justi
ficare estetică, se estompează și 
posibilitatea de comunicare, de 
comunicare profundă, sau mai 
exact de comunicare reală în 
termenii arfei Aș asocia lucră
rile sale informaiiomubii. dacă 
starea lor de vh'»# de exne- 
rientă pasageră In activitatea 
unui artist, n-ar face prezum-

unor 
«tu-

este evidentă. Ac- 
loc in salturi : se
nationale sau con- 

internationale. De

că (etapa „Podul“, etapa „Arhi- 
teatru“) și apoi, deodată... o scle
roză, o etapă a imitărilor, a pro
duselor hibride. Teatrul studen
țesc a ajuns într-un punct cri
tic. animatorii au obosit. Tea
trul nu-și mai menține carac
terul său agitatoric, nu-și mai a- 
tinge scopul educativ. în cazul 
cînd nu se debarasează de rămă
șițele experimentelor trecute. Se 
impune acum, mai mult ca ori- 
cînd. alegerea selectivă a 
texte adecvate colectivelor 
dențești, căci lipsa unui reper
toriu specific 
tivitatea are 
intensifică în preajma pregătirii 
festivalurilor 
fruntărilor 
mult se simte nevoia unei sta
giuni permanente, a unei crìtici 
competente, mereu atente la a- 
cest fenomen.

Se observă în ultimul timp 
că formulele de spectacol des în- 
tilnite in teatrul studențesc, au 
devenit astăzi un apanaj al pro
fesioniștilor și, de aceea, expe
rimentele inovatoare de început 
trebuiesc depășite de amatorii 
studenti. Teatrul studențesc nu 
mai are atuul noutății, 
cînd regia și trupele 
profesionist operează și ele cu a- 
celeași metode directe. în plus, 
ridicate pe o treaptă calitativă 
superioară.

Dovada a fost făcută : la noi, 
teatrul studențesc și-a certificat 
prezența și. nu de multe ori, 
valoarea. Se cere. însă, stabili
rea unei activități continue, care 
să-i marcheze prezenta perma
nentă în mijlocul tinerilor, 
doar evidențierea, meritată, 
confruntările festivaliere.

atunci 
teatrului

nu 
la

ILEANA COLOMIET
P.S. — Se așteaptă cu motiva

tă curiozitate noua ediție a 
Festivalului național al artei stu
dențești. închinat aniversării 
U.T.C.-ului. Probabil din nou 
vom constata la acest festival, 
(care se va desfășura la Timi
șoara). o reușită, o nouă etapă 
în afirmarea teatrului studen
țesc. Dar în perioada dintre cele 
două festivaluri, cîte spectacole 
ale echipelor studențești se pot 
înscrie ca reușite certe ? Răs
punsul se poate da printr-o sim
plă numărătoare pe degete. De 

astăzi, cu mîndrie, „Capitala 
Moldovei“

Retina sensibilă a peliculei lui 
Ion Miclea a căzut pe manu
scrise și pe chipuri de cărturari, 
a reținut urme ale trecerii și ne
muririi lor. a surprins atmosfera 
particulară a unui oraș ce i-a 
captivat si pe cei cu origine

IAȘUL
MARILOR

IUBIRI
mult depărtată pămintului mol
dav.

Grija artistului pentru amă
nuntul semnificativ se conjugă 
în mod fericit cu iscusința de a 
propune planuri generale, in
tr-un ansamblu simfonic nu 
lipsit de patetism.

Deși realizate în culori sobre 

chiar o asemenea asociețioasă 
re.

La 
tenția 
o semnificație simbolică, 
fonduri închise, negre și brune, 
transpar forme cunoscute, figuri 
umane, stilizate uneori pînă la 
condiția Ideogramei, a căror în
gemănare este justificată în pri
mul rînd de legile armoniei

Ilie Boca este vizibilă in
de organizare, de a sugera

Din

1

Galeriile de 
artă „Apollo"

plastice. Orice asociere în plan 
conceptual este vizibil riscantă. 
Rămîn. deci, de acceptat, pe de o 
parte rafinamentul incontestabil 
al discursului plastic, iar pe de 
altă parte numai intenția de a 
sugera că starea de semnificare 
e posibilă.

Același lucru se poate afirma 
și despre Constantin Baciu. unul 
din cei mai sensibili și lirici de
senatori ai noștri. „Pictura" ex
pusă acum de o cromatică stră
lucitoare seducătoare ca explo
zia unui țoc de artificii, sau al 
petalelor unor flori exotice, se

SECUNDA LUI GULIVER
Ceea ce a reținut mai întîi 

atenția la Adrian Păunescu a 
fost indiferența la norma poe
ziei curente. Poeziile lui se în
fățișau ca niște enormi nahlapi 
de apă ce se revarsă asupra ci
titorului. Un critic găsea că sin
gurul mod de a-1 citi este prea
labila antologare, deoarece, sus
ținea. nici o poezie nu e integral 
frumoasă și. fără această ope
rație de extracție a citatelor re
velatoare. poetul nu s-ar înfă
țișa favorabil publicului. Lucrul 
nu e neadevărat. Adrian Pău
nescu a început prin a scrie poe
zie sfidind cu regularitate ca
noanele comune. Tălăzuirea ex
presiei lui poetice nu încăpea 
niciodată în tiparul poetic ales. 
De aici recomandarea că poetul 
pentru a se realiza trebuie să 
se supună unei cenzuri artistice 
severe. Primejdiile unei atari le- 
jerități au fost, și sînt încă, 
desigur, mari. Volumele de poe
zie ale Iui Adrian Păunescu con
țin o mare cantitate de steril. 
Dar chiar dacă recunoaștem jus
tețea unor elementare observații, 
nu ne putem opri să nu spunem 
că drumul ales de poet era sin
gurul bun pentru el. Prin risca
tele și inegalele Iui exerciții 
poetice Adrian Păunescu nu fă
cea decît să-și caute matca pro
prie. Refuzind disciplina comună 
poetul și-a ales un drum dificil, 
pe care încă nu l-a străbătut 
pînă Ia capăt, dar care era sin
gurul fertil. Poetul a sfidat cu 
dezordinea poemelor sale pleto
rice lumea, dar gestul de a 
le fi scris este extrem de im
portant pentru constituirea Iul 
ca poet cu o notă particulară. 
Un proces de cristalizare se 
poate constata de la Ultrasen- 
timente către Istoria unei se
cunde. Ultimul volum are o ex
presie controlată și ne arată că 
poetul, după ce a exersat pe 
o mare varietate de coarde, este 
capabil să-și aleagă tonul și 
mijloacele adecvate atunci cînd 
își propune. Structura 
tului dictează structura 
ziei. T ’ 
tesc fiind 
fi decît o expresie a acestuia.

poe- 
._. poe- 

Indrăgostit de gigan- 
11..J poezia lui nu poate

de alb-negru, fotografiile lui Ion 
Miclea cuprind o bogată gamă de 
tonalități afective. De remarcat 
poezia pliftă de inedit a acope
rișurilor surprinse din unduiri 
inspirate, detaliile de arhitectură 
exterioară și elemente decorative 
ale celor mai frumoase edificii. 
Vrînd să ofere o vedere generală 
a Palatului Culturii din Iași, una 
dintre cele mai monumentale 
clădiri din România, Ion Miclea 
surprinde cu ochi de artist plas
tic un cer traversat de mari 
neliniști pe după care se între
zărește ireal astrul ca un martor 
al străvechii noastre istorii. 
Reale virtuți de portretist se 
îmbină cu pasiunea pentru uni
versul floral, omul îndrăgostit de 
arheologie și pergamente face un 
amplu elogiu epocii contempora
ne, cetății industriale cu harfele 
ei de oțel, cu geometria zveltă 
năzuind spre viitor Prezentul 
însă nu-și pierde memoria. Așa 
după eum spune și autorul, să 
lăsăm deschise paginile acestui 
album.

ADI CUSIN
t

rezumă la evocarea unor stări 
afective ambigui. „Blîndul“, be
nignul lor mister, ca și în cazul 
celorlalți expozanți, este în ul
timă instanță justificarea „con
ținutului“, insinuarea că deco- 
rativismul este numai un prag, 
numai un „ambalaj“ ce se cu
vine cercetat atent, fără teamă 
de ridicol și inutilă cazuistică.

Nu vreau să iscăm. în fata 

.1
SIMPLE PROIECTE

ușor ca- 
aceasta. 
autenti- 

expri-

unor asemenea formule false, 
drame. Este pasibil ca unei bune 
părți a publicului să placă. Ele
ganța exprimării, o anume dis
creție. o reprimare a violențelor 
formale și a dizarmoniilor, chiar 
o viziune de ansamblu 
lofilă, pledează pentru 
Obiecțiile privesc însă 
cltatea unor asemenea 
mări, adevărul lor. incapacita
tea de a exprima în lucrări pro
pria trăire ca un sistem de op
țiuni fdacă sistem filozofic este 
un termen mult prea preten
țios), imposibilitatea de a lumi-

Poetul Își trăiește cu satisfacție 
masivitatea : „Un trup normal de 
om din lumea mea I Conține 
cinci regate și ceva“, dar suferă 
și de incomoditatea mediului 
miniatural : ,,Mi-e foarte greu să 
mă descurc aici, / Cu orice pas 
revolt furnici.“ Prea marea con
cretețe a trupului nu întirzie 
să-i aducă însă suferința : „Iar 
eu am amețit de-atîta trup cit 
am / și nu îi simt nevoia și 
craniul mi-e prea mare / mi-ar 
fi de ajuns un trup de miel 
și-un cap de lebădă / și două 
aripi de îndurerare.“ Una din 
tensiunile permanente ale poe-

ziei lui Adrian Păunescu, se 
află enunțată aici. A suferi că 
trupul îți oferă altă condiție de
cît cea a sufletului și a căuta 
un chip ideal pentru cea din 
urmă este o autentică tensiune 
lirică. Personajul liric al ver
surilor lui Adrian Păunescu os
cilează între* orgoliul grandorii 
fizice și suferința de a fi supus 
cărnii. Nu de puține ori disputa 
o cîștigă nemăsuratul orgoliu de 
Guliver al celui ce se mișcă 
într-o lume de furnici. Urmarea 
este că poetul va gîndi totul sub 
dimensiuni urieșesti. cosmice. 
Arta, poezia este chemată și ea 
către un destin surprinzător. 
Adrian Păunescu scrie aceste 
surprinzătoare vorbe despre Be- 
ethoven : ..Domnule Beethoven, 
geniul dumitale este zadarnic. / 
Rezistăm ascultîndu-te oricît 
te-ai zbate. / mai repede ne 
omoară fumul de țigară / mai 
adine ne lovesc zgomotele dez
acordate.“ Sau și mai explicit : 
„Se moare de infarct, se moare 
de guturai / se moare de ma
șină, se moare de nebunii / se 
moare de astm, se moare de tu
berculoză / de Beethoven nu se 
poate muri.“ Poetul cere artei 
un efect concret, imediat. Ori
cît ne-am scandaliza, această ati
tudine nu e nouă. Miron Radu 
Paraschivescu, cu care Adrian 
Păunescu e mai înrudit sau de 
care e mai influențat decît.pare, 
a spus vorbe la fel de violente 
despre artă și despre poezie: 
„Domnilor poeți, zice acesta, f 
mi-e rușine cu voi cînd mi-a- 
mintesc că o cucoană / se văita 
public și pascal / că nici un vers 
de-al vostru, nici o imagine / 
n-au făcut-o să amețească mă
car o singură dată." Pentru un 
poet care cere de la poezie un 
efect de cataclism este firească 
explozia torențială a versurilor, 
prăvălirea tor de cascadă, as
pectul fluvial al poeziei. Dispre- 
țuind sfaturile, poetul și-a res
pectat structura.

Este cu atît mai uimitor să 
descoperi sub haina retorismului 
și a grandilocvenței, a gestului 
adesea agitatoric, 
nuanță bacoviană. ____
Adrian Păunescu peisajul ba- 
covian potentat și amplificat la 
dimensiuni neobișnuite. Sînt la 
el atmosferele putride. 
toare.
senzația inutilității 
..Cîțiva străini duc 
moartă / și-o muzică 
sus pe-un deal de 
umăr și pe 
poartă ! nori 
soare, coboară 
echilibru) „O 
nici ! Cum șiroiesc / in sus si-n 
jos pe bălegarul strîns. / în 
Dolj comunele trag podurile 
dinspre lume / se sting luminile 
în case de la prînz." (In cîte-un 
Dolj). Desenul nu mai este calm 
ca la Bacovia ci crispat : supra
fețele se bombează și distorsiu
nile mărturisesc suferința 
lui și a ma'eriei. „De 
să-ncep ? Zăpezile iernii 
sterpe / caii uscați flutură 
nii. agătați de spinările lor. I 
Lemnul din cer. sîngeros nu mai 
fierbe. / fluturii pal-violent. nu 
mai vin. nu mai mor.“ Poezia 
periferiilor pustii și triste a aba
toarelor sinistre capătă o nouă 
versiune, 
la abator 
Păunescu 
tată 
„Trec 
drum.

un poet de 
Regăsim la

apăsă- 
asediul nemilos acvatic, 

.......... . gestului, 
o femeie 
bizară. în 
clei / pe 
șovăitor o 

de
(Dcz-

suflet 
albi, umflat)
peste ei.“ 

piramidă de fur-

omu- 
unde 
sint 

stra-

taurilor 
Adrian 

cîn- 
de viori : 

ultimul lor 
____ asimetrici / 

ies de sub protecția utilității, / 
uneltele lor vor spînzura la stre
șini. I tăiem taurii generației 
noastre. II Ochii velini ai vite-

Moartea 
devine la 

o 
o 

taurii 
! taurii

bacoviană 
mie
pe

la

na printr-un fascicul de lumină 
intens existența umană, condiția 
artistului integrat ei. Desigur, 
toate acestea pot apărea „cuvinte 
mari“. Fenomenul artistic a im
plicat întotdeauna nivele diferi
te de realizare, nivele diferite 
de înțelegere și pătrundere a 
realității. Nu la acest aspect ne 
referim, cu atit mai mult cu 
cit fiecare lucrare poartă sem

nele unei sigure profesionali
zări. unei culturi. sau. să zi
cem. informări plastice, a u- 
nui vădit, rafinament. Ne refe
rim Ia un aspect curios, la un 
soi de imobilitate și suficiență 
spirituală, la tendința de a face 
din „reprezentarea" rafinamen
tului plastic un scop al picturii 
uitînd că el nu conține in sine 
un adevăr al vieții și al creației, 
ci că este numai o calitate, un 
fol de antitudine' înnăscută ara
reori cultivabilă, asemenea gus-

Nu era vioară. Ci 
Adrian Păunescu e 
decît preocupat de 
reflexele bacoviene

lor din cimp / in menopauze 
cerești sînt fixați, nici o lacri
mă. oh, nici o lacrimă / pentru 
cei care au fost plăcere și pu
tere. // Ii auziți mugesc și nu-n- 
țeleg... Tăierea taurilor. / să in
tre călăii, / spectacolul începe, 
fîntînile castrate / ale pămintu
lui mugesc. / Și din gitlejuri 
singele sărind / pare încă o dată 
un taur jupuit / și agățat de 
umbrele copacilor în formă de 
vite — / Tăierea taurilor. Inu
tilitate. Liniște. Frigiditate lun
gă.“ Păunescu reia teme baco
viene, la dimensiuni noi, pe un 
alt registru și cu secvențe noi. 
De ce cînta Racovia la vioară 
este o metaforă a existenței ar
tistului, sclav al capacității și 
nevoii lui de expresie. Arta își 
devorează creatorul. Prin repe
tiții obsedante și persuasive cu 
mijloace simple și puține, ni se 
sugerează tragicul destin al ar
tistului : „Poetul Bacovia cinta 
ades la vioară. / își punea vi
oara sub bărbie și cînta, / O 
durere monotonă li însoțea cîn- 
tecul, / Nu se știe cu cîtă în- 
demînare cinta. // Apropiații vor
besc uneori despre faptul / Că 
poetul Bacovia cînta la vioară, / 
Ei nu mai descriu felul cum își 
așeza Bacovia / Sub bărbie ceea 
ce ei numesc vioară. // Toți con
sideră inutil să mai spună / Ce 
gesturi tăcea — pină să cînte 
— Bacovia, / Așa cum, cu ex
cepții rare, toți cred / Că e 
firesc să cînte Ia vioară Ba
covia. // Privind fotografiile po
etului cu vioara, / Privind cu 
atenție așa zisa vioară, / Eu 
vreau să spun că acela era Ba
covia, / Dar că aceea nu era 
vioară. // Bacovia fusese con
damnat la moarte. I Condamnai 
la moarte lentă, prin ghilotină, 
Și ceea ce așeza el sub bărbie, 
să cînte, / 
ghilotină." 
mai mult 
Bacovia și 
ale poeziei lui o arată. Fapt in
teresant dacă reamintim dimen
siunea retorică și grandilocventă 
a poeziei lui gesticulante. Isto
ria unei secunde nu putea fi 
decît istoria unei secunde guli- 
verice, a unei secunde enorme. 
Volumul e de data aceasta al 
unui tribun. Teritoriul e o țară 
bîntuită de stafia lui Bălcescu 
care n-are odihnă.

Latura agitatorică vizionară a 
poeziei Iui Adrian Păunescu se 
manifestă aici din plin. Arden
tul patriotism al unor poezii 
trebuie reținut : „Da. mai avem 
Mureș și Prut și Trotuș, / Și 
Olt și Jiu și alte riuri totuși. // 
Da, mai avem cîte ceva din 
toate, / și riurile noastre pre
scurtate / nu se mai varsă în 
străinătate." (Da, mai avem). 
Neobișnuita capacitate de a 
transfigura metaforic e ilustrată 
de Ieșirea din sobă. Cu elemen
te aparent apoetice, față de care 
arată deseori predilecție, el scrie 
despre tragica irosire de energii 
în proiecte inutile. Poetul imagi
nează o înțelegere aberantă : 
pentru că „trebuie să fie cineva 
lemn și vreasc și așchie si bu
tuc" oamenii acceptă în înțele
gere cu alții să fie materia com
bustibilă împotriva „iernii“. (Ge
rul. focul, soba sînt desigur fi
gurații simbolice). Dar la un mo
ment dat au revelația minciunii 
sau a farsei și spectacolul ieșirii 
din sobă a sacrificaților revol
tați e descris, conform crezului 
artistic al poetului, cu o mare 
violență de expresie : Tntr-o pă
dure, vara, cînd păsările / lumii 
se rostogolesc pe broboanele de 
sudoare / ale lui Dumnezeu, / 
într-o pădure — în canicula apă
sătoare — / trosneam în sobe, 
In ridicole sobe. / șalele noastre 
aprindeau focul / unei farse 
groase, unei uimilințe. // Unde 
sînteți voi friguroșilor ?“ Trun
chiurile arzinde invadează pă
durea mistuindu-se într-un in
cendiu general, universal : „Și 
cu scăfîrliile pe jumătate arse. / 
cu picioarele arzînd. semna'izind 
din mîinile acestea pline de ce
nușă. / o luăm după voi orin 
pădure. / arzind. flacără lingă 
flacără. / prin pădurea ce în
cepe și ea / să ardă pe ruinele / 
sobelor batjocoritoare. în care fu
sesem închiși. / lemne, vreascuri, 
așchii, butuci...“.

Am urmărit 
mai ales latura 
cea bacoviană a talentului lui 
Adrian Păunescu. Tn ce direcție 
se va îndrepta poetul e greu de 
prevăzut. Istoria unei secunde a- 
rată însă că poetul e din ce în 
ce mai stăpîn pe sine și mij
loacele lui. Volumul nu mai 
este o imensă si contradictorie 
acumulare de poezii ci o carte 
meditată pe o singură direcție. 
Paradoxal, poetul nu trebuie să 
se caute înainte. în viitor, cu 
alte cuvinte, nu trebuie să mai 
experimenteze, ci să reia teme 
din trecutele lui cărți.

MIHAI UNGHEANU

să reliefăm 
guliverică și

cu mult mai „bogați“, și

tului. Ai senzația curioasă că 
demonstrația talentului, a cali
tății artistice potențiale devin 
suficiente, că se pot substitui 
creației și pot satisface aspi
rațiile estetice ale unei epoci. 
S-ar putea obiecta că lucrările 
expuse nu sînt definitorii pen
tru demersurile acestor artiști 
care în universul atelierelor lor 
sînt 
mai „complecși“ (starea de „pro
iecte". de „schițe“ al lucrărilor 
ar putea-o justifica pe deplin). 
Ne întrebăm atunci ce resorturi 
fac ca un artist să nu priveas
că cu exigența necesară actul 
expunerii publice, să propună 
discuției activități „laterale", 
„implicate“, dar nesemnificative 
ale creației sale, fenomen nu 
tocmai singular în peisajul nos
tru expozițional ?

C. R. CONSTANTINESCU
•) Expoziția de grup : Con

stantin Baciu, Ilie Boca, Niculi- 
ță Secrieru — Galeriile de Artă 
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Forța prieteniei 
româno-congoleze
P

e harta plane
tei, București și 
Brazzaville se 
găsesc la o dis
tantă care se 
măsoară în mii 

de kilometri. Dar peste 
munți, savane, ape și deșer- 
turi, peste acești numeroși 
kilometri, între popoarele 
român și congolez s-a făurit 
o prietenie trainică, fructuoa
să, capabilă să biruie distan
țele geografice și să-și afirme 
vitalitatea. Mărturia cea mai 
concludentă a acestei priete
nii profunde, a dimensiunilor 
sale în continuă amplificare, 
o reprezintă vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au întreprins-o in 
Republica Populară Congo, 
vizită desfășurată sub semnul 
entuziasmului popular, al sti
mei și respectului deosebit 
față de șeful statului român. 
Căldura primirii — pe care 
reportajele transmise de la 
Brazzaville au semnalat-o în 
toate împrejurările — cuvin
tele de prețuire pe care con
ducătorii congolezi le-au ros
tit la adresa personalității to
varășului Ceaușescu, a politi
cii României socialiste, bilan
țul pozitiv al convorbirilor 
româno-congoleze la nivel 
înalt — reflectă profunzimea 
prieteniei dintre cele două 
popoare și țări. Manifestările 
prilejuite de prezenta tova
rășului Nicolae Ceaușescu in 
Republica Populară Congo au 
ilustrat, încă o dată, prestigiu) 
de care țara noastră se bu
cură in lume, răsunetul poli
ticii sale constructive, realis
te. principiale. Mulțimile de 
africani care-1 aclamau pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de-a lungul itinerariului stră
bătut aduceau un emoționant 
omagiu conducătorului unei 
țări pe care o admiră și pe 
care o respectă pentru atitu
dinea ei fermă, clarvăzătoare, 
țară pe a cărui prietenie sin
ceră contează in eforturile 
pentru făurirea unei vieți mai 
bune, pentru consolidarea in
dependenței naționale. Pre
ședintele Maricn N’Gouabi 
sublinia: „Dacă este o țară 
pe care Republica Populara 
Congo o simte cu adevărat a- 
propiată atit prin obiectivele 
politicii sale interne, cit și 
prin viziunea pe care ea o are 
față de raporturile dintre sta
te, aceasta este Republica So
cialistă România. încă de la 
primele contacte intre cele 
două guverne ale noastre a a- 
pârut o similitudine remar
cabilă, care de atunci nu în
cetează să apropie tot mai 
mult cele două popoare".

Vizita pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a intre- 
prins-o in Republica Populară 
Congo reflectă cursul ascen
dent al relațiilor de prietenie 
și colaborare stabilite intre 
țările, partidele și popoarele 
noastre, precum și dorința lor 
comună de a îmbogăți și dez
volta continuu legăturile care 
le unesc in interesul celor 
două țări, al cauzei unității 
torțelor antiimperialiste, pen
tru biruința ideilor păcii, in
dependenței și progresului in 
lumea întreagă. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „In 
România sint cunoscute și se 
bucură de o caldă apreciere 
lupta hotărîtă a poporului 
Republicii Populare Congo 
pentru întărirea independen
ței naționale, eforturile sale 
consacrate dezvoltării econo
mice și sociale pe calea con
strucției socialiste, afirmării 
sale pe plan international“. 
Exponenții poporului congolez 
au dat o înaltă apreciere suc
ceselor istorice pe care Româ
nia socialistă le-a obținut in 
construcția socialistă și a a- 
preciat. totodată, in mod deo
sebit, solidaritatea activă, 
concretă a României cu lupta 
popoarelor din Africa pentru 
eliberare națională, pentru 
cucerirea, apărarea și conso
lidarea independenței lor.

Convorbirile de la Brazza
ville au prilejuit o informare 
reciprocă asupra activității și 
preocupărilor actuale ale ce
lor două partide și state. In 
același timp, la aceste con
vorbiri — desfășurate intr-o 
atmosferă de prietenie și cor
dialitate, intr-un spirit de de
plină înțelegere și respect 
mutual — s-a procedat și la 
un larg schimb de păreri 
privind relațiile bilaterale 
precum și principalele pro
bleme ale situației internațio
nale.

Conducătorii celor două țări 
și-au exprimat satisfacția 
pentru evoluția pozitivă a 
relațiilor româno-congoleze, 
salutind progresele ce au fost 
înregistrate. Acordul comer
cial de lungă durată și acor
dul de cooperare economică 
și tehnică au creat cadrul 
propice pentru intensificarea 
schimburilor în aceste do
menii. Totodată, o contribuție * 
remarcabilă la dezvoltarea 
legăturilor dintre țările noas
tre o are activitatea desfășu
rată de comisia mixtă guver
namentală româno-congole- 
ză. In cadrul convorbirilor 
s-au remarcat rezultatele ob
ținute in legătură cu concre
tizarea unor obiective indus
triale prevăzute in cadrul 
cooperării dintre cele două 
țări — în domeniul industriei 
textile, industriei prelucrării 
lemnului și minelor. S-a ex
primat hotărirea comună de 
a acționa pe mai departe 
pentru a realiza și alte obiec
tive de cooperare în dome
niile agricole, construcțiilor 
navale, industriei metalurgice, 
precum și pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale din
tre cele două țări pe o bază 
reciproc avantajoasă. O for
mă care ar fi de natură să 
contribuie Ia dezvoltarea efi
cientă a cooperării româno- 
congoleze ar constitui-o în
ființarea de societăți mixte 
în domenii de interes comun 
— se menționează în de
clarația comună. După cum 
aprecia tovarășul Nicolae

Ceaușescu, înțelegerile reali- 
zațe vor avea importanță atit 
pentru relațiile reciproce, 
cit și ca un model de relații 
bazate pe noi principii in 
viața internațională.

Declarația comună romăno- 
congoleză subliniază faptul 
că in cadrul discuțiilor secre
tarului general al Partidului 
Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Comitetului Central al 
Partidului Congolez al Mun
cii, tovarășul Marien N’Goua
bi au procedat la un amplu 
schimb de păreri și informa
ții privind activitatea celor 
două partide, subliniind în 
mod deosebit dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora de sine 
stătător linia sa politică, por
nind de la cerințele legilor ge
nerale ale dezvoltării sociale 
și bazîndu-se pe analiza ști
ințifică a particularităților 
fiecărei țări, in vederea re
zolvării problemelor pe plan 
național, corespunzător con
dițiilor concrete in care-și 
desfășoară activitatea, adu- 
cindu-și și în acest fel con
tribuția la cauza internațio- 
nalistă . a luptei împotriva 
imperialismului, pentru pace 
și socialism. în declarație se 
subliniază că pentru a-și a- 
firma pe deplin rolul condu
cător în opera de construire a 
noii orînduiri, partidul clasei 
muncitoare trebuie să expri
me fidel voința și năzuințele 
poporului respectiv, să reali
zeze in fapt unitatea tuturor 
forțelor patriotice înaintate 
ale societății și să asigure, pe 
această bază, adeziunea în
tregului popor la politica sa 
internă și externă.

Documentul de Ia Brazza- 
ville — referindu-se la reali
tățile de pe arena mondială— 
subliniază faptul că. cei doi 
președinți au reliefat impor
tanța deosebită pe care o are 
in lumea contemporană creș
terea rolului și influenței for
țelor păcii, democrației și 
progresului social. în acest 
context s-a evidențiat nece
sitatea întăririi tuturor deta
șamentelor frontului antiim- 
perialist. precum și a unității 
lor de acțiune. Convorbirile 
au evidențiat părerea comu
nă in ceea ce privește răs
punderea tuturor statelor lu
mii, indiferent de mărime și 
potențialul lor, pentru desti
nele păcii și securității în 
lume, pentru promovarea u- 
nei largi și fructuoase conlu
crări internaționale. Cele 
două părți consideră că Ia 
baza relațiilor interstatale 
trebuie să se găsească prin
cipiile independenței și su
veranității naționale, egalită
ții in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avanta
jului reciproc.

Examinind problemele vie
ții internaționale, cele două 
părți și-au reafirmat solida
ritatea deplină cu lupta eroică 
a popoarelor Indochinei pen
tru apărarea independenței și 
suveranității naționale, împo
triva agresiunii americane, 
s-au pronunțat pentru solu
ționarea crizei din Orientul 
Apropiat pe cale pașnică, in 
spiritul rezoluției Consiliului 
de Securitate, au subliniat 
importanța realizării securi
tății pe continentul european, 
ceea ce ar contribui la crea
rea unui climat de pace și 
destindere in lume, au evi
dențiat necesitatea de a se 
pune capăt cursei înarmări
lor, de a se realiza o adevă
rată dezarmare generală.

Conducătorii celor două 
țări au exprimat sprijinul de
plin față de lupta tinerelor 
state de pe continentul afri
can pentru consolidarea inde
pendenței și suveranității na
ționale, pentru dezvoltarea e- 
conomică și socială de sine 
stătătoare, împotriva impe
rialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. Părțile au 
reafirmat că este dreptul ina
lienabil al tuturor popoarelor 
de a trăi independent și a 
duce lupta prin toate mijloa
cele, inclusiv lupta armată, 
pentru a obține exercitarea 
deplină a acestui drept. Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Congo 
s-au declarat hotărite să a- 
corde in continuare întregul 
lor sprijin luptei popoarelor 
din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau. Namibia și alte 
teritorii dependente pentru 
scuturarea jugului colonial, 
pentru împlinirea aspirațiilor 
lor legitime de libertate și 
bunăstare. Cele două state au 
condamnat cu fermitate poli
tica de apartheid și discrimi
nare rasială a regimurilor din 
Republica Sud-Africană și 
Rhodcsia.

Cei doi președinți au apre
ciat că lichidarea stării de 
subdezvoltare economică și 
crearea condițiilor necesare 
pentru ca toate popoarele să 
beneficieze neîngrădit de cu
ceririle civilizației moderne, 
reprezintă in lumea de azi o 
problemă stringentă pentru 
progresul umanității și asi
gurarea păcii mondiale.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica 
Populară Congo, prin intil- 
nirile și contactele pe care 
le-a prilejuit, prin rezultatele 
convorbirilor dintre conducă
torii celor două țări a pus o 
bază trainică relațiilor de 
colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Repu
blica Populară Congo. Putem 
afirma că București și Braz- 
zaville se simt mai apropiate 
ca oricînd, că prietenia care 
unește popoarele noastre și-a 
demonstrat forța. în același 
timp. vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Repu
blica Populară Congo a con
stituit o prețioasă contribuție 
la cauza generală a luptei 
antiimperialiste. pentru lichi
darea colonialismului, pentru 
progresul țărilor care doresc 
să se dezvolte independent, 
pentru pace și colaborare in
tre toate popoarele lumii.

M. RAMURA

ÎN FAVOAREA 
DESTINDERII Sî 

COOPERĂRII 
ÎN EUROPA

Evocînd într-un interviu acor
dat cotidianului vest-german 
„Neue Ruhr Zeitung“ — evolu
ția relațiilor Est-Vest, cancelarul 
austriac, Bruno Krțisky, a subli
niat importanța tratatelor înche
iate de R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia. 
„Fără un asemenea acord, a de
clarat el, nu poate fi vorba în 
Europa de o adevărată destindere 
în curînd“. Referitor la confe
rința general-europeană pentru 
securitate fi cooperare, Kreisky a 
declarat că guvernul său nu se 
opune organizării ei la Helsinki, 
arătînd, în același timp,, că Vierul 
este gata să fie gazdă a conferin
ței propriu-zise sau a celei pre
gătitoare.

Organizația Națiunilor 
Unite a marcat Ziua inter
națională de luptă pentru 
lichidarea discriminării ra
siale — 21 martie — prin- 
tr-o ședință comună a or
ganismelor sale însărcinate 
cu examinarea problemelor 
apartheidului, rasismului și 
colonialismului. La reuniune 
a luat cuvîntul secretarul 
general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, care, deplîngînd 
faptul că în anumite părți 
ale lumii, în special în Afri
ca, se află la putere regi
muri ce promovează în moa 
conștient o politică de dis
criminare rasială și apart
heid, a chemat organismele 
O.N.U. să-și intensifice 
lupta pentru înfăptuirea e- 
galității între rase, pentru 
respectarea drepturilor o- 
mului.

PREȘEDINTELE RICHARD NIXON
■»

A PRIMIT PE'MANEA MÀNESCU,
VICEPREȘEDINTE

1

DE STAT
WASHINGTON 22. — Co

respondentul Agerpres, Con
stantin Alexandroaie, transmi
te : Marți după-amiază, pre
ședintele Statelor Unite, 
Richard Nixon, l-a primit la 
Casa Albă pe Manea Mănescu, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Manea Mănescu a transmis

AL ROMÂNIEI
președintelui Nixon un salut 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Mulțu
mind, președintele Nixon a 
transmis salutul său președin
telui Nicolae Ceaușescu.

în cadrul convorbirilor s-a 
evocat rolul deosebit pe care 
l-au avut asupra dezvoltării 
relațiilor dintre cele două țări

Cu prilejul 
semicentenarului U. T. C.

Vizita delegației
U.G.S R- la Moscova

MOSCOVA 22- — Corespon
dentul Agerpres. Laurențiu 
Duță. transmite : La 22 martie, 
delegația Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, con
dusă de tovarășul Virgil Trofin, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele Con
siliului Central al U.G.S-R.. care 
participă la lucrările Congresului 
al XV-lea al sindicatelor sovie
tice, împreună cu amabasadorul 
român Gheorghe Badrus. a vizi
tat uzina de articole electrome
canice „Vladimir Ilici“.

în cadrul unei intilniri cu re
prezentanți ai activului de con
ducere, de partid și sindical al 
uzinei, ingineful-șef Gheorghe 
Sbitnev a relatat despre pro
cesul de producție al întreprin
derii.

Președintele Comitetului sin
dical. Iuri Fomin, a prezentat 
oaspeților aspecte ale activității 
organizației sindicale a uzinei.

Au fost apoi vizitate unele 
secții, muzeul uzinei, precum și 
locuri memorabile din istoria a- 
cesteia.

Tovarășul Virgil Trofin a ex
pus gazdelor unele aspecte ale 
vastei activități depuse de sin
dicatele, clasa muncitoare și în
tregul popor român sub condu-

Pentru respectarea 
drepturilor legitime 

ale poporului 
cambodgian

Intensificarea de către Statele 
Unite a războiului de agresiune 
în Cațnbodgia și trimiterea re
centă in această țară de noi u- 
nități intervenționiste saigoneze, 
sprijinite de aviația și artileria 
S.U.A.. au fost condamnate cu 
vigoare in declarațiile date pu
blicității de M.A.E. al Republi
cii Vietnamului de Sud și 
M.A.E. al R.P.D. Coreene: Tn a- 
ceste declarații se cere guvernu
lui S.U.A. să pună capăt inter
venției și agresiunii sale în 
Cambodgia și in Indochina, să 
fie retrași neintirziat din Cam
bodgia militarii S.U.A. și ai a- 
liaților lor :și să înceteze spriji
nul acordat regimului-marione- 
tă de la Pnom Penh. Problema 
cambodgiana trebuie soluționată 
numai de către poporul cam
bodgian însuși, pe baza progra
mului politic al Frontului Na
țional Unit din Cambodgia- — 
subliniază declarațiile citate.

(Agerpres)

cerea P.C.R.. in opera dfe con
struire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Secretarul Comitetului de 
partid al uzinei, Anatoli Varfo- 
lomeev, a. mulțumit delegației 
sindicatelor din România pentru 
vizita făcută.

re
• COLABORAREA multi

laterală cu țările socialiste 
este o premisă indispensabi
lă a victoriei oricărui pro
ces revoluționar în lupta 
pentru obținerea eliberării 
de sub dominația imperialis
tă, pentru dezvoltarea social- 
economică a țării — scrie 
publicația „UNIDAD“ — or
gan al Partidului Comunist 
Peruan. în acest sens, afir
mă ..UNIDAD“. colaborarea 
Perului cu aceste țări s-a 
adincit continuu.

SĂRBĂTOAREA
PAKISTANULUI
c împlinesc azi 
16 ani de Ia pro
clamarea Repu
blicii Islamice 
Pakistan. La 23 
martie 1956, no

uă ani după înlăturarea în
delungatei dominații 
nialc, acest act pune 
statutului de dominion 
tanic care data din 1947 și 
marca pasul hotăritor al a- 
firmării dreptului poporului 
pakistanez la o existență li
beră și independentă, la o 
dezvoltare de sine stătătoare.

In anii care au trecut de la 
proclamarea republicii, Pa
kistanul a întreprins o se
rie de acțiuni și măsuri pen
tru depășirea dificultăților 
moștenite de Ia regimul co
lonial, pentru dezvoltarea e- 
conomică, socială și cultura
lă. în pofida a numeroase 
dificultăți, printr-un efort 
stăruitor au fost obținute 
succese importante în tran
sformarea structurilor țării, 
punîndu-se bazele unei eco
nomii moderne. în deceniul 
1960—1970, prin mobilizarea 
intensă a resurselor interne 
și externe disponibile, 
nomia pakistaneză i 
registrat un ritm 
mediu de creștere 
la \ sută — printre 
mai înalte în 
curs de dezvoltare, 
pentru o dezvoltare 
trială a avut loc in 
ile.în care progresul _____
turii a stat, de asemenea, în 
atenția factorilor de răspun
dere — dovadă cele cîteva 
mari lucrări de amenajare 
și folosire a resurselor de apă 
pentru irigații și producerea 
de energie electrică reali
zate în acest timp. Deși sub
solul nu excelează în resurse, 
există în prezent elementele 
de bază ale unei industrii

colo- 
capăt 

bri-

eco- 
a in- 

anual 
de 6 

: cele 
țările în 

Efortul 
indus- 

condiți- 
agricul-

prelucrătoare moderne, în
deosebi in ramurile metalur
gică, chimică și textilă. Pen
tru perioada viitoare se pre
vede o dezvoltare prioritară 
a ramurilor pentru care e- 
xistă materii prime autoh
tone (îndeosebi chimia și in
dustria bunurilor de consum) 

După evenimentele din a- 
nul trecut, guvernul preșe
dintelui Zulfikar Aii Bhutto 
a anunțat o serie întreagă de 
noi măsuri menite să ducă 
la obținerea unui maximum 
de mijloace pentru progra
mul de dezvoltare a țării in 
noile condiții. Peste 30 de în
treprinderi particulare im
portante (rafinării, uzine si
derurgice, fabrici de ciment, 
unități energetice) au fost 
trecute sub controlul statu
lui potrivit principiului ca 
„de bogățiile țării trebuie să 
profite întregul popor și nu 
se poate admite ca ele să fie 
concentrate in miinile a cî- 
torva persoane". Pentru 
toamna acestui an a fost a- 
nunțată, de asemenea, națio
nalizarea tuturor instituțiilor 
particulare de învățămînt și 
începutul unei ample acțiuni 
de combatere a analfabetis
mului, ca parte a unei vii
toare reforme a sistemului 
învățămintului care-și pro
pune să asigure „o educație 
gratuită și universală“.

între România și Pakistan 
s-au statornicit relații de co
laborare și prietenie care au 
cunoscut o dezvoltare ascen
dentă in folosul ambelor țări 
și popoare. Poporul român 
urmărește cu sentimente de 
simpatie eforturile Pakista
nului pentru consolidarea și 
dezvoltarea economiei sale 
naționale, pentru pace și 
prosperitate.

BAZIL ȘTEFAN

întîlnirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Richard Nixon. S-a expri
mat satisfacția pentru cursul 
favorabil al acestor relații, ba
zate pe deplina egalitate, a- 
vantaj și respect reciproc. Cu 
acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri asupra sta
diului actual al relațiilor bila
terale romàno-americane, al 
schimburilor economice, coo
perării industriale și tehnico- 
științifice , exprimîndu-se do
rința de a se întreprinde noi 
măsuri în scopul folosirii po
sibilităților de dezvoltare în 
continuare a acestor relații.

In cursul întrevederii au fost 
abordate, de asemenea, unele 
probleme ale vieții internațio
nale, exprimîndu-se convin
gerea că dezvoltarea relațiilor 
romàno-americane va contri
bui la înțelegerea și coope
rarea între state.

La întrevedere au participat 
Herbert Stein, președintele 
Consiliului consilierilor eco
nomici, Alexandr Haig, loc
țiitor al asistentului președin
telui pentru problemele secu
rității naționale, precum și 
Corneliu Bogdan, ambasadorul 
României la Washington.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

Delegația 
M. A. N.

la Cottbus
Delegația Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul 
Ștefan Voitec, care se află în 
R. D. Germană într-o vizită ofi
cială, a sosit miercuri la Cottbus, 
important centru al industriei 
carbonifere și energetice a R. D. 
Germane. Parlamentarii români 
sint însoțiți de Gerald Gotting, 
președintele Camerei Populare, 
Karl-Heinz Schulmeister, mem
bru al Prezidiului Camerei Popu
lare, alte persoane oficiale din 
R.D.G., precum și de ambasado
rul României la Berlin, Nicolae 
Ghenea.

La sediul Consiliului regional, 
oaspeții români au fost salutați 
cu deosebită cordialitate de pre
ședintele Consiliului, Irma Usch- 
kamp, care a relevat bucuria și 
satisfacția organelor locale ale 
puterii de stat, ale locuitorilor re
giunii Cottbus, de a primi vizita 
delegației Marii Adunări Na
ționale.

MESAJE DE FELICITARE
Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării U.T.C. din Ro

mânia. în numele Comitetului Central al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din Coreea și al întregului tineret coreean, 
transmitem C.C. al U.T.C. din România, uteciștilor și tineretului 
frate român, calde felicitări și un salut tovărășesc.

Creată în focul luptei grele pentru libertate și independență 
națională. U.T.C. din România, sub conducerea P.C.R., a par
curs, în cei 50 de ani de existență, un drum de luptă glorioasă.

In această perioadă, prin organizarea și mobilizarea tinere
tului la lupta sfintă pentru zdrobirea cotropitorilor fasciști și a 
dictaturii fasciste. U.T.C. din România și-a adus o mare con
tribuție Ia eliberarea națională și socială, la transformarea 
țării într-un stat socialist înfloritor, cu o industrie dezvoltată și 
cu o agricultură în plin proces de modernizare.

Astăzi, uteciștii și tineretul român, sub conducerea P.C.R., în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, realizează cu succes noul 
plan cincinal stabilit de Congresul al X-Iea al P.C.R. și obține 
remarcabile succese în lupta pentru construirea societății socia
liste multilateral .dezvoltate.

Tineretul coreean se bucură, ca de propriile sale succese, de 
rezultatele remarcabile obținute de poporul și tineretul frate 
român în construirea socialismului și vă felicită călduros.

Dînd o înaltă prețuire prieteniei dintre tineretul coreean și 
tineretul român, tineretul coreean iși exprimă sprijinul perma
nent și puternica solidaritate cu lupta tineretului român împo
triva imperialismului, pentru apărarea suveranității țării si a 
cuceririlor socialismului.

Sintem convinși că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
tineretul celor două țări, bazate pe principiile marxism-Ieninis- 
mului și internaționalismului proletar, se vor intări și dezvolta 
pe mai departe, în lupta comună împotriva imperialismului. în 
frunte cu imperialismul american, pentru victoria cauzei socia
lismului și a păcii. Urăm din inimă tuturor uteciștilor și tinere
tului român să obțină noi și mari succese in activitatea de dez
voltare și prosperitate a țării.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Muncitoresc Socialist din Coreea
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W. P. Nyirenda, ministrul educației, m-a primit într-un birou 

din monumentala clădire a parlamentului zambian. Tocmai 
avea loc o sesiune a Adunării Naționale și, în mod normal, 
toți membrii guvernului participau. Știindu-| ocupat, am în
cercat să-l rețin cît mai scurt timp posibil, cu întrebările mele, 
dar convorbirea s-a prelungit mult peste o oră.

„Nu sint numai om politic. 
Am lucrat in învățămînt 20 de 
ani“ — mi-a spus ministrul, in- 
fățișindu-mi cu deosebită căl
dură amplul tablou al realiză
rilor și perspectivelor învăță
mintului de toate gradele din 
Zambia. Și, pe drept cuvinl, a- 
vea ce să povestească pentru că 
cele înfăptuite pină acum in do
meniul invățămîntului de către 
statul zambian, în șapte ani și 
citeva luni care au trecut de 
la proclamarea independenței, 
reprezintă un uriaș salt in viața 
social-culturală a acestei na
țiuni.

Ca pretutindeni, stăpinitorii 
colonialiști s-au preocupat prea 
puțin să formeze cadre națio
nale. La eliberarea țării, in 
Zambia existau doar 14 școli 
secundare frecventate îndeosebi 
de copiii funcționarilor și co- 
mercianților străini și nici o 
instituție de invățămînt supe
rior.

In anii independenței s-au pe
trecut schimbări fundamentale 
in sistemul de învățămint. In 
primul rînd au fost construite 
școli, pină în cele mai îndepăr
tate colțuri ale țării din mediul 
rural. Astăzi, la o populație de 
4 200 000 locuitori, Zambia nu
mără 750 000 de elevi în școlile 
primare de 7 ani, obligatorii 
pentru toți copiii de vîrsta res
pectivă. Numărul școlilor se
cundare a crescut de la 14 in 
19G4, la 113 în 1972, în ele în- 
vățind 60 000 de elevi. In 1966, 
și-a deschis porțile primul in
stitut de învățămînt superior — 
Universitatea din Lusaka. La 
început au fost 300 de studenți. 
In 1971 numărul studenților a 
ajuns la 1 580 Ia cursuri de zi 
și 2 000 la cursuri fără frecveh- 
ță. Pentru anul școlar următor 
se prevede ca numărul total al 
studenților să ajungă la 7 000.

Statul face eforturi uriașe 
pentru dezvoltarea învățămîn- 
tului pornind de la nevoia acută 
de cadre necesare înfăptuirii 
politicii de zambianizare a eco

nomiei și, în general, a tuturor 
sectoarelor deservite incă in 
marc măsură de specialiști 
străini, angajați cu contract, 
pentru o perioadă de timp.

In cursul șederii in Zambia am 
vizitat o școală primară, una

Primul popas l-am făcut la 
școala primară din Mumuni, 
cartier al orașului Lusaka, unde 
învață 1120 de elevi repartizați 
in 28 de ejase, cîte patru clase 
paralele pentru fiecare an. Școa
la a fost deschisă în anul inde
pendenței, incepind cursurile cu 
600 de elevi și crescînd treptat 
pină la cifra actuală. Se predau 
matematicile, geografia-istoria, 
chimie, fizică, științe naturale, 
arte și meserii, limbi zambiene, 
limba engleză, aplicații agricole, 
muzică, desen. Toți cei aproape

ȘCOALA
ZAMBIANÀ

• PROGRESELE ÎNVATAMÎNTULUI 
ÎN ZAMBIA

• CONVORBIRE CU MINISTRUL EDUCAȚIEI

secundară și, se înțelege, moder
na Universitate din Lukasa. Pe 
drumurile străbătute, în zonele 
rurale, am intilnit pretutindeni 
școlari în șorțulețele lor de u- 
niformă cu dungulițe albe-verzi, 
îndreptîndu-se spre școala con
struită uneori chiar în mijlocul 
copacilor bushului — savana 
zambiană. Și trebuie spus că 

aceste școli din bush nu sint 
numai un focar de cultură. Ele 
constituie, totodată, și nucleul 
unei așezări stabile în jurul că
rora oamenii pădurii iși rostu
iesc casele încă modeste. învă
țătorii sînt pregătiți să instru
iască nu numai copiii. Ei ii în
vață și pe cei maturi să lucreze 
eficient pămintul roditor, să-și 
organizeze viața conform cerin
țelor civilizației.

Ministrul Educației, Ia sfirși- 
tul convorbirii, mi-a propus să 
vizitez cîteva școli zambiene, in
vitație pe care am primit-o cu 
multă plăcere.

30 de învățători și învățătoare 
sint zambieni, absolvenți ai ce
lor șapte școli pedagogice exis
tente in țară.

Kabulonga Girls’Secondary 
School numără 762 de eleve, 
care urmează, după cele șapte 
clase primare, încă cinci ani 
pentru a obține diploma de ba
calaureat. Liceul de fete de la 
Kabulonga este situat într-o 
zonă pitorească din afara orașu
lui, în fața sa aflîndu-se liceul 
de băieți unde învață 800 de 
elevi. Este un complex școlar 
bine amenajat, cu săli spațioa
se de cursuri, săli de muzică și 
educație fizică, ateliere de pic
tură, terenuri de sport. Vizitind 
după-amiază școala n-am putut 
să asist decit la activități prac
tice. Mai întii ne-am oprit in
tr-un atelier de pictură, unde 
elevele talentate desenau mode
le specifice pe pinză, unele din
tre acestea fiind imprimate apoi 
la fabrica de textile de la

Kafuc. Intr-o altă sală, un cor 
de citeva sute de fete repeta, 
acompaniat Ia pian. Pe un teren 
din fața școlii, un grup folcloric 
ne-a prezentat dansuri tradițio
nale extrem de grațioase in rit
mul tam-tam-urilor bătute cu 
îndeminare de trei eleve. Apoi 
am fost invitați Ia obișnuitul 
ceai de ora 5, fiind serviți cu 
prăjturi făcute de eleve în ca
drul orelor de activitate prac
tică.

Universitatea din Lusaka, cu 
arhitectonica sa ultramodernă, 
așezată pe o colină care domi
nă orașul, pare, privită de a- 
proape, o imensă grădină, fie
care spațiu liber sau terasă fiind 
încărcate de ficuși, leandri, pal
mieri ornamentali, flori de toate 
felurile. Aici funcționează șapte 
facultăți : științe umanistice și 
sociale, științe juridice, științe 
naturale, pedagogie, inginerie, 
medicină, științe agricole. Uni
versitatea dispune de o clădire 
specială pentru biblioteca sa, 
care numără în prezent 230 000 
de volume și este abonată la 
peste 3 000 de periodice științi
fice din întreaga lume. Există 
aici și un sector de documentare 
pe bază de microfilme, cu insta
lații speciale de proiecție. Frec
ventarea universității este gra
tuită, ca de altfel întregul sis
tem de învățămint din Zambia. 
In plus, studenții primesc și o 
bursă pentru întreținere.

Dezvoltarea rapidă a învăță
mintului după proclamarea inde
pendenței țării, cu toate fondu
rile importante alocate acestei 
acțiuni de către stat, intimpină 
încă greutăți, îndeosebi datorită 
lipsei de cadre. Dacă în învăță- 
mîntul primar s-a reușit să se 
asigure cadre autohtone, în cel 
secundar, de pildă, doar ceva 
mai mult de 10 la sută din pro
fesori sînt zambieni. Dar numă
rul acestora crește continuu și 
se prevede ca în cîțiva ani Zam
bia să dispună în majoritate de 
cadre didactice proprii.

Și, așa cum îmi sublinia mi
nistrul educației, W. P. Nyiren
da, guvernul zambian acordă 
toată atenția îndeplinirii acestui 
obiectiv.

CRĂCIUN IONESCU

Lusaka, martie 1972.
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Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist Dimitro- 
vist, în numele întregului tineret bulgar, vă adresează un căl
duros și frățesc salut eu ocazia celei de-a 50-a aniversări a 
creării Uniunii Tineretului Comunist din România.

Ne bucură sincer marile succese obținute de tineretul român 
și de întregul dv. popor, sub conducerea P.C.R. Vă urăm noi și 
importante succese in educarea comunistă a tinerei generații, 
în construirea socialismului în Republica Socialistă România.

Ne exprimăm încrederea că legăturile noastre frățești și cola
borarea dintre Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist si 
Uniunea Tineretului Comunist din România se vor adinei și dez
volta în continuare. în numele prieteniei dintre poporul bulgar 
și român, al unității tineretului din țările socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninismului și ale internaționalismului 
proletar.

Să se întărească și să se dezvolte prietenia și colaborarea din
tre Uniunea Tineretului Comunist Dimitrovist și Uniunea Tine
retului Comunist din. România, dintre tineretul bulgar și român.

Comitetul Central al Uniunii Tineretului 
Comunist Dimitrovist din R. P. Bulgaria

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tine
retului Comunist din Republica Socialistă România vă transmi
tem, în numele membrilor Tineretului Liber German și al or
ganizației de pionieri „E. Thälmann“, cele mai cordiale felicitări.

Uniunea Tineretului Comunist se află încă din anul 192? 
alături de Partidul Comunist Român și de toate forțele progre
siste din România în lupta împotriva exploatării capitaliste și 
feudale, împotriva fascismului și a războiului, pentru pace și 
socialism. Teroarea, prigoana și ilegalitatea nu au putut înfringe 
rezistența tinerilor comuniști români. Zdrobirea fascismului 
german și a aliaților săi de către glorioasa armată sovietică a 
creat premisele ca și România să pornească pe calea unui viitor 
nou. socialist.

Sub conducerea Partidului Comunist, tineretul dv„ prin 
munca sa plină de hărnicie și abnegație, și-a adus o contribuție 
însemnată la transformările politice, economice, sociale și cul
turale și la făurirea unui stat cu o industrie dezvoltată și agri
cultură socialistă.

Intre Tineretul Liber German și Uniunea Tineretului Comu
nist din Republica Socialistă România există strinse legături« 
in virtutea unor îndelungate tradiții de luptă comună. Sintem 
convinși că relațiile dintre organizațiile noastre de tineret se 
vor dezvolta și adinei în continuare pe baza marxism-leninis
mului și internaționalismului proletar.

în strînsă colaborare cu Comsomolul leninist și cu organiza
țiile de tineret din țările socialiste ne aducem, totodată, contri
buția la întărirea coeziunii forțelor democratice, progresiste, ale 
tineretului din întreaga lume.

Urăm membrilor Uniunii Tineretului Comunist din Republica 
Socialistă România și tuturor tinerilor din țara dv. noi succese 
în construcția socialismului, în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace și securitate în lume.

Günther Jahn, prim-secretar al Consiliului Cen
tral al Tineretului Liber German 

din R. D. Germană

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări a creării Uniunii Tinere
tului Comunist din România. Tineretul Frontului de Eliberare 
Națională (J.F.L.N.), avangarda întregului tineret algerian, adre
sează felicitări călduroase și sincere salutări revoluționare ca
drelor conducătoare și militanților mișcării dv. de tineret, pre
cum și întregului dv. tineret eroic.

J.F.L.N. salută victoriile de seamă obținute dc tineretul și do 
poporul român, de-a lungul celor 50 de ani de luptă pentru so
cialism, demnitate și independență națională în patria dv.

Avem convingerea că, sub conducerea dv. hotărîtă, organiza
ția de tineret din România va merge tot înainte, obținind noi 
succese în opera dc construire a socialismului.

Urmărind aceleași țeluri, întregul nostru tineret vă asigură de 
deplina sa simpatic și solidaritate.

Secretariatul Național al J.F.L.N. din Algeria

Manifestări in
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SEMICENTENARUL U.T.C. 
PESTE HOTARE

li.ll. Germană
Cu prilejul semicentenaru

lui Uniunii Tineretului Co
munist din România, la Școa
la tehnică superioară din 
Magdeburg a avut loc o a- 
dunarc festivă, in cadrul că
reia studentul român Nicolae 
Păncjescu a vorbit despre 
crearea U.T.C., lupta sa re
voluționară și contribuția sa 
Ia construcția socialismului.

In continuare, a fost pre
zentat filmul „Universitatea 
română“. Studenții din 
R.D.G. și de peste hotare 
prezenți Ia adunare au ur
mărit cu viu interes expu
nerea și filmul prezentat.

In cadrul manifestărilor 
prilejuite de semicentenarul 
U.T.C. din România, lectorul 
Richard Walter, de la lecto
ratul de limba și literatura 
română al Universității 
Ilumboldt din Berlin a or
ganizat un moment literar, 
la care au fost citite versuri 
românești închinate Partidu
lui Comunist Român, patriei 
noastre și Uniunii Tineretu
lui Comunist. Au participat 
cadre didactice și studenți al 
Institutului de romanistică 
al Universității Humboldt.

Conferință de presă la Nicosia
La Ambasada din Nicosia 

a Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc, marți, o con
ferință de presă consacrată 
semicentenarului U.T.C. Au 
participat secretarul general 
al organizației 
E.D.O.N-, 
membri
E.D.O.N., 
zației de 
zitat România, ziariști.

de tineret, 
D. Cristofinis, 

ai secretariatului 
activiști ai organi- 
tineret care au vi-

însărcinatul cu afaceri a.î. 
al României în Cipru, Ion M. 
Anghel, după ce a evocat 
lupta U.T.C. sub conducerea 
P.C.R., și participarea tinere
tului la opera de construire 
a noii societăți in patria 
noastră, a vorbit despre rela
țiile de colaborare dintre 
U.T.C. și organizațiile de ti
neret din alte țări, despre 
prietenia dintre tineretul 
român și tineretul cipriot

Combinatul poligrafic „Casa Scinteli". K


