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naturii și rezervațiilor naturale
de la Ngoro-Ngoro și Manyara,

oaspeții români ai Tanzaniei
s-au intors la Dar Es Salaam

călătoria pe care au 
Ngoro-Ngoro, 

naturii unic în

Dar Es Salaam — de la tri
misul special Romulus Căplescu :

Miercuri dupâ-amiază, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și to- 
x arășa Elena Ceaușescu. însoțiți 
de președintele Julius K. Nye
rere, s-au întors la Dar Es Sa
laam din 
făcut-o în zona 
monument al 
lume, care a fost declarat parc 
național. Aici, în craterul uriaș 
— cu un diametru de 18 km — 
al unui vulcan stins, s-au păs
trat, datorită condițiilor natu
rale existente, un mare număr 
dp exemplare caracteristice fau
nei africane, printre care lei. e- 
lefanți, rinoceri, bivoli sălbatici, 
diferite specii de antilope, pă
sări flamingo etc.

în drum spre Ngoro-Ngoro, pe 
aeroportul din zona lacului Ma- 
nyara, cît și de-a lungul traseu
lui parcurs de coloana de ma
șini pînă la obiectivul vizitat, 
locuitorii au făcut celor doi pre
ședinți o primire plină de entu
ziasm. Mulți dintre ei au vepit 
Ae la mari distanțe pentru a 
aduce omagiul lor oaspeților sti
mați din România. Este emoțio
nantă bucuria pe care o citești 
pe fețele acestor oameni, după 
cum este emoționant să auzi pe 
tQți acești oameni scandînd nu
mele României și al președinte
lui ei, să-i vezi fiuturînd stegu- 
Iețe românești alături de cele 
tanzaniene. La intrarea în satul 
Karatu, mulțimea a devenit atit 
de densă îneît colona de mașini 
s-a oprit pentru cîteva minute. 
Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Julius K. Nyerere răspund cor
dial, prietenește, omagiului lo
cuitorilor acestui sat, care into
nează un cîntec de salut unde 
este vorba de prietenia și soli
daritatea dintre două țări depăr
tate una de alta, România și 
Tanzania, unite prin dorința 
comună ca în lume să nu mai 
existe nedreptate și opresiune.

Un mare număr de oameni e- 
rau, de asemenea, aliniați în 
fața hotelului Ngoro-Ngoro. unde 
cei doi președinți și persoanele 
care i-au însoțit au rămas peste 
noapte. în cursul dimineții de 
miercuri s-a vizitat zona crate
rului. Președintele Nicolae
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RĂSPUNDERI

Rolul conducător al partidului în întreaga viață politică, 
economică și socială.
Societatea socialistă multilateral dezvoltată.
Activitatea ideologică și politică educativă.
P.C.R. — continuator al luptei revoluționare și democra
tice a poporului român, al tradițiilor înaintate ale miș
cării muncitorești și socialiste.
Rolul științei în construirea socialismului în România. 
Partidul și tineretul.
Rolul clasei muncitoare în condițiile societății socialiste, 
întărirea alianței cu țărănimea și intelectualitatea.

vînt
unui tînăr constructor

Documente ale Partidului 
Comunist Român - culegeri 
sintetice pe următoarele 

teme:

de ase- 
organi- 
Seren- 

declarată

Ceaușescu a participat, 
menea, la o vînătoare 
zată in zona învecinată 
geti, care este și ea 
parc național.

La întoarcere, atit pe aeropor
tul Dar Es Salaam. cîtșipedru- 
mult străbătut pînă la reședință, 
numeroși locuitori ai capitalei 
au ținut să salute din nou cu 
căldură, pe cei doi președinți.

Dineu oferit de președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România,

Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu
Președintele. Consiliului de,

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și to
varășa Elena Ceaușescu au ofe
rit, miercuri, un dineu in 
onoarea președintelui Republicii 
Unite Tanzania, Julius K, Nyc-, 
rerș. .

La dineu, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă . cor
dialitate, au luat parte R. M. 
Kawavva, al doilea vicepreședin
te al Republicii și prim-minis- 
tru, cu soția, A. Jamal, ministrul

■ comerțului și industriei, Aboud

Pe tînărul din fața mea l-am 
cunoscut mai întîi din povesti
rile altora. Mi-l închipuiam un 
tip robust, sobru. Dar Matei Ki- 
raly, fost muncitor, fost marinar, 
fost licean seralist, fost student 
eminent la Institutul politehnic 
din Galați, actual inginer, specia
list în proiectarea unor noi tipuri 
de nave, ce-i drept, construite 
deocamdată nu pe scară indus
trială, nu-i robust și nici sobru. 
E un tînăr slăbuț, cu priviri ve
sele, în care deslușești fulgerări 

Jumbc, ministru de stat la Ca
binetul primului vicepreședinte 
al republicii, W. Chagula, minis
trul economiei și planului, I. 
Elinewinga. ministrul apelor și 
energiei, Thabit Kombo. minis
trul comerțului și industriei și 
secretar general al Partidului 
Afro-Shirazi (Zanzibar), John 
Malgcela, ministrul afacerilor 
externe. H. Mbita, Secretfir na
țional executiv al partidului 
T.A.N.U., alte personalități ale 
vieții politice, economice și cul
turale.

adinei. Am cu el o discuție lun
gă. Aflu, astfel, că e navalist nu 
de trei ani, de cînd a absolvit 
Facultatea de construcții navale, 
ci exact „de cînd a făcut ochi“.

— Navele sînt prima și marea 
mea pasiune, ne explică Matei. 
Pare curios, dacă ții sealna că, 
de fapt, nu sînt nici constănțean, 
nici dunărean, nici măcar om al 
Oltului, ci pur și simplu bănă
țean. Dar mi-ău plăcut navele, 
de cînd am început să citesc 
cărți de călătorie în /tirul lumii.

șeful statului ro
sa în țările afri-

Au participat Ion Pățan. vice
președinte al Consiliului- de Mi
niștri și ministrul comerțului ex
terior, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, precum și 
celelalte persoane oficiale care 
îl însoțesc pe 
mân in vizita 
cane.

Președintele
Stat, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Tanzaniei, Julius K. 
Nyerere, au rostit toasturi.

Consiliului de

Le-am citit în copilărie, apoi și-n 
adolescență, pe cînd urmam 
cursurile unei școli profesionale 
la Timișoara. Le citesc și acum. 
Cînd am ajuns lăcătuș mecanic, 
am lucrat un timp într-o uzină. 
In timpul liber confecționam va
porașe. Apoi așa, deodată, m-am 
angajat motorist în marina flu
vială. De-acum, mă preocupau 
tratafele științifice despre vase, 
îmi căzuse unul în mină și mă 
molipsisem, asta era. Boală fără 
leac. Colegii, e drept, mă cam

In ziua în care efectuam a- 
ceastă anchetă, trei din cei 
peste trei mii de salariați ai 
Filaturii de bumbac din Olte
nița nu s-au prezentat la lucru. 
Maiștrii nu cunoșteau cauzele 
deci au consemnat in caietele 
lor : absențe nemotivate.

— Miine, lucrurile se vor 
lămuri — ne asigură secretara 
Comitetului U.T.C., tovarășa 
Elena Țifrea. Cred că s-a in- 
timplat ceva, altfel cele trei 

■ muncitoare n-ar avea de ce să 
" lipsească. le cunosc, sînt fete 

bune .și disciplinate. Trebuie să 
■ fie vorba de un incident.

Răsfoim registrul absențelor 
de acum doi ani. In luna și 
ziua corespunzătoare celei la 
care ne referim acum, lipseau 
nemotivați, 110 salariați. Dacă 
atunci am fi încercat un dialog 

I pe această temă, secretara co- 
" mitetului U.T.C. ar fi afirmat

la timpul prezent, ceea ce acum 
afirmă la trecut : „Absențele 
nemotivate ne dau cea mai 
mare bătaie de cap, constituie 
o problemă gravă, care ne fră- 
mîntă Pe toți. încercăm cîteva 
experiențe, dar deocamdată nu

putem pronunța asupra

Plopeni. Unul din zecile de puncte ale județului Prahova ' unde 
pentru a participa la campania de împăduriri

"Un prilej de manifestare a energiei 
și entuziasmului tuturor tinerilor 
„LUNA PĂDURII“

Un șantier ce acoperă țara din 
crestele Carpaților și pînă în 
luncile Jiului, Oltului, Mureșului, 
Prutului și Dunării... Și acest 
șantier se numește : împădurire, 
sau îmbogățirea fondului fores
tier sau, pur și simplu, plantarea 
puieților acolo unde interesele e- 
conomice o impun.

— Cînd spunem „aur verde" 
nu exagerăm cu nimic, remarca 
tovarășul Mihai Suder. Lemnul 
este — și mai ales va fi — aur ! 
Dar mina aceasta este întrutotul 
în mina omului. Omul este cel 
care hotărăște cit lemn și din ce 
esență va avea mai încolo, pes
te ani. Și asta prin plantațiile ce 
le efectuează acum.

— Anul 1972 ce loc ocupă în 
această perpetuă muncă de să
dire a pomilor ?

—■ Cifra inițial stabilită este de 
55 000 de hectare. Dar, exami
nate în ședința Consiliului de 
Stat, măsurile propuse a se lua 
în scopul dezvoltării silviculturii 
în lumina cerințelor actuale și de 
perspectivă au fost substanțial 
îmbunătățite. S-a indicat ca lu
crările de împădurire din acest 
an să capete o nouă orientare 
prin grăbirea ritmului de plan
tare și de ameliorare a specii- 

TINEREȚE, 
EDUCAȚIE,

luau peste picior, dar nu-mi 
păsa.

— Din cîte se vede, drumul e 
destul de lung de la motoristul 
de pe vas pînă la inventatorul 
de azi; fiindcă am auzit și de 
niște invenții...‘ De pildă despre 
motorul imers portant...

— Da, a fost o cale lungă. Pri
ma etapă, cea de marinar pe Du- 

eficacității lor. Sintem de-abia 
la început...“.

Filatura din Oltenița este cea 
mai mare și mai modernă uni
tate cu acest profil din țară, 
una dintre cele mai mari și mai 
moderne din Europa. Echipată

• Estimativ, pe primul tri
mestru, Filatura de bumbac Ol
tenița va obține o producție su
plimentară în valoare de 500 
mii lei. • De la 110 la 3 ab
sențe nemotivate pe zi. • Car
tonașele roșii care fac obrajii 
să roșească. • Autodotarea în- 
tr-o unitate superdotată — ac
țiune a ingeniozității și spiritu
lui gospodăresc. • Drumul ti
nerilor după orele de program : 
liceul seral, cursurile de specia
lizare, clubul orășenesc.

cu mașini și utilaje cu un înalt 
grad de tehnicitate, filatura se 
dovedește in măsură fiă răspun
dă prin producția și varietatea 
sortimentelor sale, celor mai 
exigente cerințe ale industriei 
noastre textile. Pusă în funcțiu

Convorbire cu tovarășul 
MIHAI SUDER, 

ministru secretar de stat 
la Ministerul

Economiei Forestiere 
și Materialelor de Construcții

lor incluse în masive. Rțanali- 
zînd posibilitățile, în baza che
mării la întrecere lansată de In
spectoratul silvic Maramureș, 
conducerea ministerului nostru a 
liotărît ca prevederile planului pe 
acest an in ce privește împădu
ririle să fie majorat — în limi
tele aceluiași fond de cheltuieli 
— cu 25 000 de hectare. Ponde
rea va reveni rășinoaselor — mo
lid, brad, pin, duglas, larice — 

AFRICA
de ȘTEFAN IUREȘ

Cunoașterea geografică și geografia politică se află în 
raporturi mai suple, cu determinări reciproce mai elastice 
decît îndeobște se crede. In Europa burgheză din vremea 
colonialismului - la apogeu, școlarul mediu lua cunoștință 
de existența unui continent numit Africa pe care două sau 
trei hărți i-o schematizau didactic. Jungla, deșertul, savana 
nu cereau decît cîteva creioane colorate pentru reprodu
cerea marilor zone de vegetație, cu cîte o șerpuitoare 
dungă albastră se puteau marca fluvii uriașe, la urmă ele
vul scriind într-un colț : Africa fizică. Pătrățele, cercuri, 
romburi semnalizau convențional fabuloase zăcăminte de 
aur, diamante, cupru, bauxită și alte comori subpămîntene, 
iar diferite hașurări luau în evidență lemnul de abanos și 
nucile de cocos, fildeșul elefanților și penajul struților ; cu 
aceasta, se putea considera întocmită și harta economică 
a Africii. Tn sfîrșit, pe o altă hartă se întîlneau de cîteva ori 
adjectivele engleză, franceză, portugheză, italiană, trufașe 
cărți de vizită ale unor luări în, posesiune pe cît de ilegale, 
pe atît de hrăpărețe : era harta politică a Africii. Tot res
tul era indicație vagă, aproximație nivelatoare, cel mult 
incitînd la jocul imaginației : un pămînt unde e veșnic 
foarte oald, paradis al animalelor sălbatice în stare de 
libertate și unde localnicii, care umblă cu un petec de 
țesătură înfășurat în jurul coapselor, sînt grozav de copi
lăros!, își mînuiesc cu iscusință armele primitive și se pri
cep de minune să-și facă toate comunicările esențiale bă- 
tînd tam-tam-ul în tobe coniforme, nemaipomenit de sonore, 
îneît se aud pînă la mari depărtări...

Simplificator pînă la desfigurare, rezumatul de acest gen 
era tipic pentru cercetarea din afară a continentului. Nu se 
pomenea despre vreo țară, doar despre ținut, oamenilor 
nu li se spuneau oameni, ei erau — peiorativ — băștinașii, 
în context, ținutul era veșnic plin de primejdii, iar cele mc|P

(Continuare în pag. a IV-a)
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ne în urmă eu trei ani. între
prinderea a reușit să intre in. 
parametrii proiectați intr-un 
timp record. Termenul planifi
cat prin planul de stat a fost 
redus in urma unui angajament 
al colectivului cu nu mai puțin 
de 90 de zile. Ba mai mult. 
Anul trecut, parametrii proiec
tați au fost substanțial depășiți. 
Filatorii au realizat 630 tone fire 
peste prevederi. Datele sînt im
presionante. Nu atit prin ele în
sele, cit prin faptul că au fost 
obținute de un colectiv foarte 
tînăr. de-abia constituit. Media 
de virstă nu depășește 20 de 
ani — una dintre cele mai scă
zute din industria noastră.

— Dar inconvenientul nu era 
tinerețea muncitorilor, continuă 
discuția, secretara U.T.C,, ci 
faptul că 70—80 la sută dintre 
ei veniseră în fabrică direct de 
la sate, vedeau acum pentru 
prima dată o mașină de cardat 
sau un ring. Sînt din toată tara, 
dar mai ales din Moldova. Tre
buia să-i calificăm din mers și 
nu oricum, la un nivel cores-

ROMULUS LAI,
(Continuare în pag. a IV-a)

tinerii au ieșit în număr mate
Foto : I. RADULESCU 

și foioaselor repede crescătoare 
— plopi, sălcii și salcîm. Avind 
în vedere necesitățile mereu cres- 
cînde de hîrtie și celuloză, în ca- 

. drul suprafețelor împădurite, pe 
circa un sfert se vor crea culturi 
industriale cu ciclu scurt.

— Spuneți-ne tovarășe minis
tru ce garanții există că acest 
angajament va deveni... bilanț al 
muncii anului în curs ?

— In primul rînd faptul ca 
întreaga suprafață a fost identi
ficată, specialiștii întocmind de
vizul lucrărilor. Apoi, materialul 
săditor este asigurat atît din pe
piniere cît și prin recuperări din

GH. FECIORU

(Continuare în pag. a Il-a)
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MICRO-INTERVIU LA... MANTINELĂPE ȘANTIERELE
MUNCII PATRIOTICE
„Lunca dintre

împrăștiați pe nu mai 
de 950 ha de pășune, 

după cum ne-a spus ingi- 
Nistor, urmează 

în pășune 
gîndit, zi-

Mureș și Crișuri

va fi incomparabil

mai productivă"
Mureș și Cri- 
3 000 de tineri 
și-au dat mî- 
acestui an, la 

_____ M___ __ _ mai puțin de 
450 ha pentru irigații, alte 120 
vor fi desecate, iar 20 000 de ha 
de pășuni vor cunoaște și ele 
îngrijirea necesară Aceasta nu 
este totul. Lista cu obiectivele 
muncii voluntar-patriotice din 
acest an numai in agricultură 
se întinde pe un spațiu mult 
mai întins. Valoarea lucrărilor 
ce urmează a fi realizate în a- 
cest domeniu se ridică la 40 
milioane, iar din planul anual 
stabilit a fost deja raportată 
amenajarea a 207 ha pentru iri
gații și desecări și încă alte cî- 
teva mii ha pășuni.

Cu regretul că nu putem cu
prinde nici măcar pe jumătate 
obiectivele la realizarea cărora 
numai sîmbăta și duminica au 
ieșit peste 5 000 de tineri, ne 
îndreptăm spre Ineu nu înainte 
însă de a consemna, măcar în 
parte, alte șantiere : cele de la 
Iiipova, Curtici, T. Vladimi- 
rescu, Chișineu-Criș etc.

Facem un popas la sediul 
C.A.P. Răsăritul din Pîncota, 
unde numai vîntul foarte puter
nic din zona aceea l-a reținut 
pe inginerul Ioan Ranca. Volu
mul lucrărilor pe oele 130 ha 
pășune ce urmează a fi amena
jate pentru irigat a fost reali
zat în proporție de 80 la sută, 
urmind ca pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămini totul să fie 
gata. „Pentru noi, ne-a spus 
dînsul, realizarea acestui obiec
tiv are un dublu scop. Vom pu
tea obține în loc de 1 500—1600 
kg masă verde la ha. cel puțin 
10 000 kg în anii mai secetoși 
iar în anii ploioși cei 5.7 km 
de canale vor colecta excesul 
de apă . dirijîndu-1 spre albia 
Crișului.

La Ineu) ne întîmpină secre
tarul Comitetului orășeneso 
U.T.C.. Romulus Hațegan. Dar 
nu Ia sediu, unde l-am căutat 
prima dată. După ce ni s-a spus 
că ar putea fi la serele a- 
parținînd C.L.F.-ului, la con
strucția cărora tinerii au luat 
sub antrepriză o parte din lu
crări, iar de aici am fost trimiși 
pe locul unde în aceste zile se 
va deschide un nou șantier pen
tru irigarea a 150 ha de pășuni
— la cel vechi, adică pe cele 
80 ha, lucrările fiind deja în
cheiate cu o săptămînă înainte
— pînă la urmă am izbutit să-l 
găsim alături de peste 100 de

în lunca dintre 
șuri mai bine de 
din județul Arad 
na in primăvara 
amenajarea a nu

tineri 
puțin 
care, 
nerul Costin 
a fi amenajate 
intensivă. „Ne-am 
cea secretarul comitetului o- 
rășenesc, că pînă la ataca
rea celuilalt obiectiv, amenaja
rea pentru irigații a celor 150 
ha, să-1 terminăm și pe acesta“. 
Aprecierea hărniciei celor 1250 
de tineri din Ineu ne-o face 
tovarășul Alexandru Câr
paci, vicepreședintele Consiliu
lui popular orășenesc : „Din 
toamna anului trecut, mai exact 
de cînd au fost dezbătute docu
mentele de partid referitoare la 
munca politico-educativă, tine
rii din orașul nostru au fost în 
permanență în primele rînduri. 
Numai în trimestrul I al aces
tui an au efectuat 21 000 ore 
muncă voluntar patriotică, îrtre- 
gistrînd aproape 360 000 lei e- 
conomii la lucrările nefinanțate. 
Aprecierea este elocventă. Fap
tele tinerilor din cele două lo
calități ilustrează că între Mu
reș și Crișuri anotimpul primă
verii este în egală măsură și un 
anotimp al tinereții. Istoria con
tinuă să fie scrisă, dar după alt 
alfabet, cel deprins la școala 
socialismului.

Miroși, Căldăraru, Ștefan cel 
Mare, Izvoru Rece, Mozăceni, 
Dumbrăveni și Slobozia, reali
zările obținute evidențiază par
ticiparea amplă, entuziastă a 
tinerilor la acțiunile cu pro
funde implicații economice, ini
țiate în primăvara Semicentena
rului creării U.T.C. Un bilanț al 
zilei consemnează : 180 de hec
tare scoase de sub pericolul băl
tirilor și alte 50 amenajate pen
tru irigații ; acțiuni patriotice de 
împăduriri pe 35 de hectare și 
de înfrumusețări in toate loca
litățile județului. Haina de mun
că a fost îmbrăcată în această 
duminică de peste șapte mii de 
tineri ai județului.

Tinerii sporesc

fertilitățile

pajiștilor
înION DANCEA

Front de atac:

irigațiile
Elevii Liceului din Topoloveni 

au inaugurat, în februarie, un 
șantier al muncii patriotice in 
incinta viitorului sistem de iri
gații al cooperativei agricole. 
Răspundeau, astfel, prin fapte 
chemării la întrecere lansată de 
către Comitetul județean de 
partid Argeș. De atunci, în fie- , 
care zi brigăzi de muncă au fost 
prezente de-a lungul nervurilor 
sistemului, săpînd canale, nive- 
lind terenul. Duminică, la în
ceputul celei de a zecea săptă- 
mini consecutiv lucrate pe șan
tier i-am întîlnit aici pe cei 250 
de brigadieri. Participau la fi
nisarea ultimei porțiuni a ca
nalului principal.

— S-au realizat 480 metri de 
canal, ne spunea tovarășul Ște
fan Alexandrescu, primul secre
tar al comitetului orășenesc 
U.T.C?, ceea ce a presupus ex- 
cavarea a peste cinci mii de 
metri cubi de pămint. precum și 
nivelarea suprafeței învecinate, 
22 de hectare sînt, astfel, ame
najate de către noi pentru iri
gații. Probabil că într-o săptă- 
mînă-două vom participa la re
cepția sistemului.

...Irigațiile și desecările 
constituit în județul Argeș, 
biectivul muncii patriotice 
peste patru mii de tineri. 
Costești, Leordeni, Ștefănești,

au
o- 
a

La

Intr-un itinerar străbătut 
zona „Jiului de Sus“ transcriem 
faptele de muncă ale tinerilor 
care, păstrind o tradiție, simbă
tă și duminică au îmbrăcat hai
na muncii. S-a lucrat la împă
duriri și desecări, au fost iniția
te acțiuni de cuprindere in 
scopul recuperării rămînerilor in 
urmă cu lucrările de campanie. 
Dar, obiectivul ce a polarizat 
activitatea celor mai mulți din
tre tinerii Gorjului, a fost în
treținerea pajiștilor și a pășu
nilor — principala sursă de fu
raje pentru fondul zootehnic al 
județului de Ia poalele Parîngu- 
lui. S-au făcut defrișări de ar- 
borete, grăpări, suprainsămin- 
țâri. Aproape o mie de hectare 
a însumat șantierul al cărui o- 
biectiv este de o importanță e- 
conomică deosebită. La Prigoria, 
Tismana, Roșia de Amaradia, 
Lelești, Ceplea, Ciocadia, Ben- 
gești și în alte treizeci și una 
de cooperative agricole ale ju
dețului s-a lucrat sub îndruma
rea și controlul specialiștilor, 
duminică declanșîndu-se, practic, 
acțiunea decretată, obiectivul nu
mărul unu al acțiunilor patrioti
ce din acest an. Tovarășul ingi
ner G. lonescu, directorul Di
recției generale agricole județe
ne, evidenția această acțiune 
printr-un calcul de specialitate : 
„un hectar de pășune întreținută 
asigură un plus de două mii — 
două mii cinci sute de kilogra
me de iarbă, adică hrana nece
sară obținerii a circa două sute 
cincizeci de litri de lapte".

Comparind realizările acțiuni
lor patriotice de duminică ale 
tinerilor de pș jpijitirile Gorju
lui cu precizarea tovarășului Io- 
nescu, rezultă că, numai intr-o 
zi uteciștii au pus bazele obți
nerii unui spor de circa 2 400 
hectolitri lapte. O realizare lău
dabilă-..

GH. FECIORU

„LUNA PĂDURII“
(Urmare din pag. 1) 

masivele forestiere ; s-a proce
dat la o analiză detaliată cu toa
te inspectoratele silvice județene 
stabilindu-se transferurile nece
sare de puieți. 25 000 de hecta
re vor fi plantate prin acțiuni vo
luntar-patriotice, volumul muncii 
fiind exprimat de o cifră — ne
atinsă vreodată în țara noastră, 
de circa un milion zile-om. Cel 
puțin un sfert din această acti
vitate o vom depune noi, silvi
cultorii, începînd cu mine și în
cheind cu pădurarul din cel mai 
îndepărtat Colț al țării. Dar cel 
mai mult ne bizuim pe acțiuni
le patriotice ale tineretului. Tot 
ceea ce se va planta pe o rază 
de pînă la 20 de kilometri de lo
calități va constitui obiectiv al 
muncii voluntare. De asemenea, 
s-au luat măsurile necesare pen
tru a constitui, pe timpul va
canței de primăvară tabere ale 
muncii patriotice în zonele mon
tane. „Luna pădurii“, tradiționala 
acțiune silvică, este organizată în 
luna martie pentru zone de cîm- 
pie, martie-aprilie, pentru zona 
colinară, și aprilie — mai pentru 
zona de munte. în campania de 
împăduriri de anul acesta ne-am 
propus să realizăm 
hectare plantate în lunile primă
verii. Prin participarea largă a 
cetățenilor pînă acum au și fost 
realizate circa zece mii de hec
tare.

mai pentru

55 000 de

TINERETUL
VA RĂSPUNDE

PREZENT !
Convorbire cu tovarășul 

ILIE LEPĂDAT, 
adjunct de șef de secție 

la C.C. al U.T.C.

— între obiectivele de muncă 
patriotică ale tineretului cart 
și-au cîștigat o meritată tradiție 
în preocupările organizațiiloi 
U.T.C., ne spune tovarășul Ilie 
Lepădat, adjunct de șef de secție 
la C.C al U.T.C., se înscriu ac
țiunile din silvicultură, menite să 
cultive la tînăra generație respec
tul față de muncă, grija și răs
punderea pentru ocrotirea pădu
rilor ca bun al între<”'hii nnpor 
Și, pentru anul acesta organiza-

țiile U.T.C. s-au angajat să rea
lizeze prin munca patriotică a ti
neretului un volum sporit de lu
crări în silvicultură constînd în 
împădurirea unei suprafețe de 
6 000 de hectare atît în fondul 
silvic, cit și în perimetrul comu
nal, f 
20 000
364 000 de plopi în aliniament și 
altele. Aproape în toate ludețele 
organizațiile U.T.C , împreună cu 
unitățile aparținînd inspectorate
lor silvice, au stabilit măsuri teh- 
nico-organizatorice cuprinzînd 
gama lucrărilor ce vor fi execu
tate, au delimitat zonele unde se 
vor organiza șantiere locale ale 
tineretului, tabere de muncă cu 
elevii pe timpul vacanței de vară, 
precum și acțiunile educative ce 
vor avea loc în cadrul „Lunii pă
durii“. Timpul prielnic din ulti
mele zile a permis ca în multe 
locuri din țară să se declanșeze 
acțiunile din silvicultură, obți- 
nîn<lu-se rezultate bune în jude
țele Hunedoara, Bihor, Mureș, 
Argeș, Dolj, Alba și Satu-Mare.

— Anii trecuți, campania de 
împăduriri a constituit un bun 
prilej și pentru organizarea unor 
acțiuni educative și recreative...

— Experiența anilor trecuți va 
fi din plin valorificată. In cadrul 
„Lunii pădurii“ pe lingă acțiunile 
de muncă patriotică comitetele ju
dețene și comunale ale U.T.C., cu 
sprijinul inspectoratelor silvice, 
vor organiza și acțiuni educati
ve. Avem în vedere întîlnirile cu 
specialiști din silvicultură care să 
vorbească tinerilor despre flora 
și fauna din pădurile noastre, 
despre importanta economică și 
socială a pădurilor ; se vor pre
zenta diafilme, vor avea loc con
cursuri „Cine știe, cîștigă“ pe 
teme de silvicultură, concursuri 
de orientare turistică dotate cu 
piemii, excursii cu tineretul în 
regiunile cu masive păduroase 
valoroase declarate monumente 
ale naturii. De asemenea, comi
tetele județene, municipale și o- 
rășenești ale U.T.C. cu sprijinul 
consiliilor pentru cultură și edu
cația socialistă și al consiliilor 
sindicale vor trimite formații cul- 
tural-artistice din întreprinderi, 
scoli și facultăți p.entru a prezen
ta programe artistice în fața ce- 
lor ce vor lucra în șantierele și 
exploatările silvice Merită, de a- 
semenea subliniat faptul că, la 
:ncheierea acțiunilor din cadrul 
..Luna pădurii“ comitetele jude- 
ene ale U.T.C. și inspectoratele 

silvice vor acorda distincții și 
piemii organizațiiloi U.T.C., tine-

îngrijirea arboretului pe
1 de hectare, plantarea a

rilor, lucrătorilor ocoalelor silvi
ce evidențiate constînd în diplo
me și obiecte cultural-sportive. 
De asemenea, organizațiile U.T.C. 
vor iniția cu acest prilej serbări 
cîmpenești, focuri de tabără și 
alte activități dedicate tinerilor 
care s-au evidențiat. Comitetele 
județene ale U.T.C. trebuie să 
asigure o prezență activă a tine
rilor și în afara acțiunilor din 
cadrul „Lunii pădurii“ adueîn- 
du-și o cit mai mare contribuție 
împreună cu inspectoratele silvi
ce la realizarea integrală a vo
lumului de lucrări prevăzute în 
silvicultură.

(Urmare din pag,. I)

CU

năre, a durat 11 ani. Mă și căsă
torisem între timp. Pe la vreo 24 
de ani, eram seralist, la un liceu. 
Pe urmă, fie ce-o fi, mi-am zis, 
am dat examenul de admitere la 
Galați, la facultate.

— Evoluția, așa cum mi-o 
relatezi, pare netedă...

— Da de unde, netedă I Am 
avut greutăți cu nemiluita. Nu 
pentru că mi le-ar fi așezat in
tenționat cineva în cale, ci așa, 
din cauză că nu întotdeauna 
drumul in viață e ușor. Mai ales 
atunci cînd pășești pe o potecă 
nebătătorită. Dar să fiu clar : în 
ceea ce mă privește, nu-mi pare 
rău că m-am lovit de greutăți. 
Așa am învățat să lupt pentru 
ideile mele și să le fac să izbîn- 
dească.

— Cu cine să te lupți ?
— Cu mulți. Mai întîi,

neîncrederea altora în mine. La 
început, aceștia poate erau și în
dreptățiți să se-ntrebe de unde 
pînă unde visează nave lăcătușul 
timișorean Kiraly. Pe urmă, cînd 
am început să știu tot mai bine 
ce e nava, cînd deja construisem 
unele prototipuri, neîncrederea 
asta a altora m-a supărat. Adică, 
de ce să nu investească și ei pu
țin optimism într-o idee tehnică 
nouă, chiar dacă asta ar impli
ca și un oarecare risc ? Azi așa, 
mîine tot așa și iată că am ajuns 
într-o vreme să mă lupt și cu 
mine însumi: ce să fac, să per
severez, ori să schimb macazul ? 
Macazul nu l-am schimbat. Șt, 
cum neîncrederea unora în mine 
încă nu se topise, tot salariul mi 
se ducea pe șuruburi, pe vopsele, 
pe motoare, pe metal. Asta n-ar 
fi fost prea 
salariul meu 
leași lucruri

grav, dar pe Ungă 
se ducea pe ace- 

și salariul sofiei.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, a trimis tovarășului 
1IENRYK JABLONSKI, președintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, o telegramă cu următorul cuprins :

In numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
și al meu personal, vă adresez cele mai calde felicitări cu pri
lejul alegerii dumneavoastră în înalta funcție de președinte 
al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone. Vă trans
mit, totodată, tovarășe președinte, urări de succese în activita
tea dumneavoastră consacrată înfloririi Poloniei socialiste, sănă
tate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie 
și colaborare frățească dintre România și Polonia vor cunoaște 
o dezvoltare continuă spre binele popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii în întreaga lume.

Tovarășul ION GIIEORGHE MAURER, președintele Consi
liului de Miniștri a! Republicii Socialiste România, a trimis ur
mătoarea telegramă tovarășului PIOTR JAROSZEWlCZ, pre
ședintele Consiliului de Miniștri a] Republicii Populare Polone :

Cu ocazia realegerii dumneavoastră in funcția de președinte 
al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, îmi 
este deosebit de plăcut să vă adresez, în numele guvernului Re
publicii Socialiste România și al meu personal, cordiale feli
citări și Urări de succese in activitatea pe care o desfășurați 
pentru progresul și prosperitatea poporului polonez, pentru dez
voltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre 
R. S. România și R. P. Polonă.

COMITETUL CENTRAI, AL PARTIDULUI COMUNIST RO
MÂN, a trimis tovarășului SANZO NOSAKA, președintele Co
mitetului Central al Partidului Comunist din Japonia, următoa
rea telegramă :

Dragă tovarășe Nosaka,
Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei de naștere, Comi

tetul Central al Partidului Comunist Român, comuniștii din 
România socialistă vă adresează dumneavoastră, conducător de 
seamă al P. C. din Japonia, militant eminent al mișcării co
muniste și muncitorești internaționale, cele mai calde felicitări, 
împreună cu urări de sănătate și viață îndelungată.

Membrii partidului nostru cunosc și apreciază îndelungata 
dumneavoastră activitate revoluționară consacrată slujirii cu 
abnegație și devotament a intereselor vitale ale clasei munci
toare, ale maselor largi populare japoneze, împlinirii aspirațiilor 
lor de progres social și independență națională, de democrație 
și pace. Vă dorim, dragă tovarășe Nosaka, noi succese în acti
vitatea ce o desfășurați pentru viitorul luminos și prosperitatea 
poporului japonez, pentru cauza socialismului, a internaționalis
mului proletar.

Subliniind cu satisfacție relațiile internaționaliste, de prie
tenie, solidaritate și colaborare frățească statornicite între 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Japonia, ne 
exprimăm convingerea că ele se vor extinde și diversifica con
tinuu în interesul ambelor noastre partide și popoare, al uni
tății partidelor comuniste și muncitorești, al solidarității tutu
ror forțelor antiimperialiste.

ORGANIZARE IREPROȘABILĂ
declamă dl. YANO HIROICHI, antrenorul echipei Japoniei

cu dl. Hi- 
tema actualului 

mondial de hochei 
grupa B, care se 
in aceste zile la 
decurge în mod

O convorbire 
roichi pe 
campionat 
pe gheață 
desfășoară 
București, 
cursiv și agreabil, lucru u- 
șor de înțeles, avînd în ve
dere că domnia sa este, de 
asemenea, ziarist sportiv la 
marele cotidian japonez 
„Mainichi".

— Ce gîndiți despre acest 
campionat mondial și cum 
apreciați șansele echipei Ja
poniei ?

— Campionatul acesta este 
foarte greu pentru noi și 
cred că în clipa de față șan
sele noastre pentru un re
zultat bun au scăzut destul 
de mult. Echipa japoneză a 
fost mult întinerită față de 
Sapporo, unde noi am avut 
rezultat onorabil. Cred, to
tuși, că ideea noastră de a 
da șanse jucătorilor tineri de 
a se roda împotriva echipe
lor puternice care joacă, 
aici, la București, a fost bună 
și că peste cîțiva ani și în 
mod sigur la viitoarea olim
piadă, Japonia va prezenta 
o echipă redutabilă. Din lo
tul nostru actual pot să re
marc totuși cițiva jucători 
foarte înzestrați, cum ar fi 
Takagi, Sakurai și Iwamoto, 
acesta din urmă este, după 
mine, cel mai bun jucător 
japonez la ora actuală și tot
odată și cel mai experimen
tat. El a participat la patru 
olimpiade !

DAN BOTA

GHEORGHE I. ANGHELMacaraua

— Cine credeți că are cele 
mai mari șanse să cîștige 
grupa B și să se califice 7

— In ciuda faptului că e- 
chipa americană se prezintă 
mult întinerită față de Sap- 
pono, cred totuși că ea păs
trează cele mai mari șanse 
pentru locul întîi. Am. insă, 
impresia că polonezii îi vor 
opune o rezistență dîrză și 
nu ar fi exclusă nici o sur
priză din partea echipelor 
R.D.G. și României !...

— Cum apreciați jocul e- 
chipei române in acest cam
pionat mondial ? Credeți că 
jucătorii noștri se află în 
progres ?

— Echipa română a fost o 
surpriză foarte plăcută pen
tru mine în aceste prime 
două meciuri disputate (n.n. 
contra Iugoslaviei și Norve
giei). Am fost surprins mai 
ales de tehnica bună a exe
cuțiilor, îndeosebi în atac și 
de viteza cu care au jucat 
românii. In mod clar, echipa 
dumneavoastră se află in
tr-un mare progres față de 
trecutele ediții ale campio
natului mondial și ea va 
constitui, după părerea mea, 
un adversar foarte incomod 
chiar pentru favoritele hîr- 
tiei !

— Sîntețî satisfăcut, dv. și 
echipa Japoniei, de modul de 
organizare al acestui cam
pionat mondial 7

— Da, găsesc că organiza-

de

Natură statică

Simpozion la
Ieri, la Casa Ziariștilor 
avut loc un simpozion cu tema 
„r: “ț— de
TINERET DIN ROMÂNIA LA

A

„CONTRIBUȚIA PRESEI 

EDUCAREA ' COMUNISTĂ 
TINEREI GENERAȚII“.

Cuvintul introductiv a fost 
rostit de Ioan STANCULESCU, 
— secretar al Uniunii ziariști
lor. Au fost susținute expune
rile „Presa de tineret și activi
tatea de intărire politico-orga- 
nizatorică a U.T.C.“, de dr. 
C. MOCANU — conferențiar la 
Academia „Ștefan Gheorghiu", 
„Propaganda marxism-leninis- 
mului in presa de tineret“, de 
Ion COMAN — asistent la Aca
demia „Ștefan Gheorghiu“, 
„Combaterea curentelor retro
grade — tradiție a presei pro
gresiste și democratice din țara 
noastră“, de dr. Ion SPALA- 
TELU — șef de sector la Secția 
Presă a C.C. al P.C.R., ..Con
tribuția presei la mobilizarea

tinerelului pentru realizarea 
politicii P.C.R. la construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România, educa
ția economică a tinerelului de 
Eugen FLORF.SCU — redactor 
șef ai ziarului „Scinteia tine
retului“, „Propagarea culturii 
șl artei in presă — mijloc de 
educare a tinerei generații In 
spiritul umanismului socialist", 
de prof. dr. Glieorghe ACHI- 
ȚEI — redactor șef al revistei 
„Amfiteatru“, „Holul presei 
comuniste de tineret In proce
sul de educație în spiritul În
tăririi patriotismului socialist, 
al frăției poporului român cu 
naționalitățile conlocuitoare", 
de Gabor CSEKE — redactor 
șef al ziarului „Ifjumunkas“. 
„Promovarea ideilor păcii și 
cooperării internaționale in 
presa pentru tineret“, de Eu- 
geniu OBBEA — șef de secție 
la ziarul „Scinteia tineretului”.

O dată eu începerea seriei 
meciuri in care echipa noastră 
întîlnește favoritele, au început 
și necazurile. Aseară, în des
chiderea cuplajului hochcistic, 
echipa Poloniei a întrecut e- 
chipa noastră cu 7—0 (1—0, 2—0, 
4—0). Scorul reflectă diferența 
de valoare dintre cele două for
mații. Polonezii cu o mai bogată 
experiență internațională — ac- 
tivînd un an în grupa A — au 
demonstrat o foarte bună pre
gătire fizică și orientare tacti
că. Dovadă, ei au marcat un 
gol chiar și atunci cind în fi
nalul partidei se aflau cu doi 
jucători pe banca de pedepse. 
Alte elemente care le-au asi
gurat superioritatea au fost vi
teza în patinaj și angajamentul 
fizic atît în acțiunile de atac cit 
și in apărare datorate și gaba
ritului lor impresionant. Insuc
cesul în acest meci, realist vor
bind, era previzibil. Comporta
rea bună a echipei noastre în 
primele două partide, victoriile 
ei frumoase ne-ar fi dat dreptul 
să sperăm, dacă se poate spune 
așa, chiar intilnind acest adver
sar puternic la realizarea unui 
scor mai strins. Ei au acționat 
însă de data aceasta cu mai pu
țină vigoare și siguranță. Tot 
ce-i posibil ca băieții noștri să 
se resimtă după eforturile de
puse. N-au avut clarviziune in 
acțiunile de atac, adesea pasele 
nu au nimerit la țintă, iar șu
turile n-au avut precizia și 
forța din primele meciuri sus
ținute. Simțind forța adversa
rului, ca să iasă din situații 
mai dificile — abuzind uneori 
în acest sens — de prea multe 
ori blocau la mantinelă, au tri
mis prea des pucul în zona in
terzisă. Neavind resursele ne
cesare, jocul lor nu a mai pur
tat amprenta cursivității, dina
mismului și orientării tactice 
clare. Este drept că în citeva 
rînduri în vreme ce portarul po
lonez a avut noroc, pe jucătorii 
noștri șansa de a înscrie i-a o- 
colit. Scăderea potențialului de

Tot. Trăiam așa, într-un picior, 
de dragul pasiunii mele pentru 
nave. Cred că a contat colosal 
ajutorul soției, mai ales ajutorul 
moral. E mare lucru să știi că 
cineva crede în tine.

S-au găsit însă, de la un timp, 
și oameni care să se oprească 
mai atenți asupra lui Matei. In- 
tr-o zi, pe Bega se rupsese eli
cea remorcherului „Șoimul“. 
Conducerea secției „Navrom“ 
din Timișoara s-a încumetat, 
după eșuarea mai multor încer
cări de a înlocui elicea, să ape-

pe Dunăre și pe afluenții Dună
rii. A trebuit să mai lupte pen
tru realizarea practică a autogi- 
rului (pînă atunci navă himeră, 
cu rotoare imerse) conceput pes
te hotare doar teoretic și negat 
pe tărîm experimental de toți 
specialiștii. S-a înconjurat de un 
cerc de prieteni, animați de idei
le lui. A perseverat zile și nopți, 
săptămîni, luni, ani. Pînă la 
urmă, s-a dovedit că lucrările 
fuseseră concepute ireproșabil. 
Nava cu rotoare imerse, pînă a- 
tunci o navă himeră, a fost con-

B

PASIUNEA
leze la Matei, proaspăt absolvent 
de... liceu. Și Matei, răscolind 
zeci de documentații, a făcut eli
cea. Dar nu orice fel de elice, 
ci una care a imprimat navei o 
viteză cu mult mai mare decit 
cea originală. (O mențiune : eli
cea originală era de fabricație 
străina). De aici încolo, gîndirea 
tînărul inovator, totul o să fie 
ușor.

Dar n-a fost. A trebuit să lup
te pentru navele lui cu pernă de 
aer. de care este atîta nevoie în 
Deltă și nu numai acolo. A tre
buit să lupte și pentru proiectul 
unei nave rapide cu aripi, desti
nată transportului mărfurilor fri
gorifice. o navă deosebit de inte
resantă. atît ca valoare practică 
actuală, prin pescajul său foar
te redus, cit și datorită proiec
tării sale în viitor, fiind conce
pută pentru navigația pe mare,

struită sub formă de machetă. 
De machetă în stare de funcțio
nare I Proiectul și macheta navei 
frigorifice cu aripi a primit me
dalia de aur la un prestigios 
concurs internațional. Cit despre 
navele cu pernă de aer, ele au 
făcut mulți „pui“ în Galați, după 
propria expresie a lui Matei.

— Șt ești satisfăcut ? L-am în
trebat.

— Sint și nu prea. Sînt, pen
tru că mi-am dovedit mie însumi 
că1 flacăra pasiunii nu te poate 
mistui, ci te călește, te fortifică, 
te apropie de țel, cu condiția s-o 
păstrezi permanent la cotele in
candescenței. Dar sînt și insatis
facții.

— Dacă omul ar fi pe deplin 
satisfăcut, n-ar mai avea suport 
pentru spiritul autocritic, si unde 
am ajunge ?

— Nu e vorba de aceste insa-

tisfacții, care, de fapt, cred că 
sînt o expresie necesară a exi
gențelor față de tine însuți. E 
vorba de altele. De pildă, rni-aș 
fi dorit aeroglisoarele intrate în 
procesul de producție industria
lă și nu oprite în cercul de nava- 
lism al casei pionierilor, unde le 
construim. Aș mai fi dorit să se 
bucure de atenție proiectul na
vei frigorifice rapide cu aripi. 
In condițiile cînd Oltul va deveni 
navigabil, urmat de Dîmbovița 
și poate chiar și de alte rîuri. ar 
avea mare succes o navă care să 
se deplaseze cu marfa pe mare, 
apoi pe Dunăre, și, de pildă, s-o 
cotească la un moment dat în 
sus, pe Olt, pe Șiret, pe Argeș, 
pînă la cine știe ce punct. Re
venind la aeroglisoare, să știi că 
în condițiile Deltei ar fi mijloa
cele ideale de transport. De fapt, 
se și preconizează folosirea lor.

Ne amintim că despre aerogli
soarele lui Matei Kiraly, care de 
multe ori au fost expuse și peste 
hotare, savantul Henri Coandă a- 
vusese, în urmă cu cîțiva ani, 
cuvinte de laudă. Ne mai amin
tim că acest talentat și curajos 
constructor de nave, venit din 
Banat la Dunăre de dragul pa
siunii sale, a găsit, ce-i drept, 
înțelegere, dar nu chiar peste 
tot, ci la o casă a pionierilor și 
la un șantier de reparații din Su- 
lina. Cam puțin, zicem, pentru o 
flacără care arde cu atîta inten
sitate, cu atîta constanță, ca fla
căra pasiunii lui Kiraly. N-am fi 
făcut această remarcă dacă n-a' 
mai fi fost făcută și cu alte pri
lejuri, chiar și de specialiști în 
nave, sau dacă fructele acestei 
pasiuni ar fi întîrziat să apară. 
Așa că punem o întrebare: cit 
de călită trebuie să fie o pasiune 
pentru a răzbi de iure. cînd de 
facto ea a izbutit demult ?

rea este ireproșabilă, tehni
cienii și oficialii români fă* 
cînd absolut totul pentru ca 
toți oaspeții să se simtă ca 
la ei acasă. Condițiile de joc, 
asigurate de patinoarul mo
dern în care se desfășoară 
întrecerile, sînt, de asemenea, 
optime. Aș putea să mă 
„plîng" de un singur lucru 
și anume : datorită faptului 
că echipa noastră ane un 
program foarte încărcat (an
trenamente și jocuri), nu am 
putut vizita, pină în prezent, 
cum aș fi dorit, frumoasa dv. 
Capitală. Dar după competi
ție...

FLORIN GHEORGHIU

în cea de-a cincea zi de întreceri

Partide spectaculoase
joc și nesiguranța în apărare 
de la repriză la repriză, o re
flectă și diagrama marcării go
lurilor : în prima repriză un 
gol, apoi două, iar în a treia 
patru ! Caz rar, n-au reușit să 
îriscrie nici atunci cînd erau pe 
ghiață cu doi jucători în plus 
față de adversar. Cu toate a- 
cestea, portarului Dumitraș nu-i 
putem face reproșuri : el a a- 
părat foarte bine — cu excep
ția a două ezitări — barind ur
carea scorului. Dar dacă ase
diul nu este curmat, sigur că 
vin și golurile. Astăzi ne aș
teaptă o nouă întîlnire la fel de 
dificilă, cu altă favorită : R.D. 
Germană. Simbătă întîlnim un 
outsider — echipa Japoniei — 
și după o zi de odihnă bineve
nită, sperăm să obținem un re
zultat bun.

Jocul dintre selecționatele 
Norvegiei și Japoniei, s-a înche
iat cu un rezultat de egalita
te : 4—4 (1—1, 3—2, 0—1). Este

prima întîlnire terminată cu 
un rezultat de egalitate. în ca
drul actualei ediții, dar care 
nu aduce nici o simplificare 
în partea de jos a clasamen
tului, ba din contră, îf com
plică.

Intr-unui din derbiurile cam
pionatului, reprezentiva S.U.A. 
a învins la limită cu scorul de 
6—5 (2—2, 0—1, 4—2), formația 
R. D. Germane. A fost un meci 
echilibrat, cu multe faze spec
taculoase, victoria revenind ho- 
cheiștilor americani prin punc
tul înscris de Robbie Ftorek în 
ultimul minut de joc. Celelalte 
cinci goluri ale învingătorilor 
au fost realizate de Irving. 
Sheehy, Krieger, Sarner și 
Brown. Pentru echipa R. D. 
Germane au..marcat Slapke (2), 
Peters, Noack și Braun. In a- 
cesț fel echipa S.U.A. a luat o 
serioasă opțiune pentru gru
pa A.

V. CABULEA

CLASAMENT PROGRAMUL DE AZI

Astăzi sînt programate ur
mătoarele trei partide : ROMÂ
NIA—R. D. Germană (ora 
11,00) ; Polonia — Iugoslavia 
(ora 17,00) ți S.U.A.—Norvegia 
(ora 19,30).

1. Polonia 3 3 0 0 27- 2 «
2. S.U.A. 3 3 0 0 25—13 6
3. R.D.G. 4 3 0 1 21—12 6
4. România 3 2 0 1 10—11 4
5. Norvegia 4 0 13 9—25 1
6. Japonia 4 0 13 11—36 1
7. Iugoslavia 3 0 0 3 8—12 0

De trei ori,
Competiția „surpriză“ nu s-a 

dezmințit nici de astă dată, a- 
ducind „sarea și piperul“ in 
fotbalul autohton.

Incontestabil, marea revelație 
a fost echipa Metalul București 
care a sprintat, cu rezultate din 
ce în ce mai concludente, spre 
semifinalele competiției, elimi- 
nînd fără drept de apel trei 
divizionare A situate in primul 
eșalon și cu vădite veleități de 
șefie : Steagul roșu, F.C. Ar
geș și A.S.A., ultimul rezultat 
vorbind de la sine : 4—1. Ree- 
ditind performanța de anul tre
cut, metalurgiștii atrag în mod 
deosebit atenția asupra evolu
ției lor viitoare și să nu ne 
surprindă dacă una din finaliste 
se va numi Metalul 1

Rapidiștii, întîlnind în F.C. 
Galați un adversar specializat, 
ca și ei de altfel, în „long-me- 
ciuri“, au reușit să învingă un 
portar de „zile mari“ — Hagio- 
glu — printr-un gol marcat după

r 
ft CUPA ROMÂNIEI“

METALUL!
294 minute de fotbal (socotind 
și partidele din campionat), ca- 
lificîndu-se cu greu în penulti
ma etapă a Cupei.

In celelalte două partide, Jiul 
a reeditat victoria din campio
nat asupra feroviarilor clujeni, 
însă la un scor mai sever (4—1), 
îr;scriindu-se ca cea de-a treia 
finalistă, iar Dinamo, care pînă 
în prezent a avut ca parte
nere (ca și Rapid, de altfel) nu
mai echipe divizionare C și B, 
și-a cîștigat. firesc, calificarea 
in fața Politehnicii Timișoara, 
fără a pune nici un moment sub 
semnul întrebării prezența sa in 
semifinale. Rezultatul obținut : 
2—0. In evoluția bucureștenilor 
merită reținută comportarea lui 
Niki Dumitriu (autorul golului 
doi) care, de la reintrarea sa în 
acest sezon, se pare că începe 
să se apropie de forma care l-a 
consacrat.

S. UNGUREANU

OBSERVATORII FEDERALI NE COMUNICĂ NOTELE

ION PIȘCARAC, meciul U.T.A. —Crișul : gazdelor nota 8 (Sima 
l-a scuipat pe Catona ! ?), oaspeților — 9 { CONSTANTIN AR- 
DELEANU, Farul—Steaua : nota 9 ambelor formații ; C. SIMIO- 
NESCU, Univ. Craiova—S. C. Bacău : 8 gazdelor (Oblemenco 
și Deselnicu au protestat la deciziile arbitrului, iar Strîmbeanu 
a practicat un joc dur soldat cu accidentarea lui Hrițcu), 9 bă
căuanilor ; ȘT. SOCACIU, Petrolul—Rapid : ambelor formații 
nota 8 ; MIHAI TANĂSESCU, Jiul—C. F. R. Cluj : 7 pentru gaz
de și tot 7 și pentru feroviari ambele echipe s-au angrenat 
intr-un meci de luptă care, de muite ori, a depășit limitele 
regulamentului, a fost presărat cu durități, cu intrări pericu
loase pentru care Tiibardi. Tonca, Georgevici (Jiul), Sorin Bre- 
tan și Roman (C.F.R) au primit avertismente; ANGELO NI- 
CULESCU Dinamo—Politehnica : 8 dinamoviștilor (Dumitriu II 
a șutat mingea de la locul infracțiunii. Radu Nunweiller și 
Lucescu la anularea golului din ofsaid au cerut socoteală arbi
trului de margine). 9 pentru studenții ieșeni ; GH. OLA. F C. 
Argeș—Steagul roșu : 9 argeșenilor. 10 brașovenilor ; MIHAI 
BOTEZ : „U" Cluj—A. S. A. Tg. Mureș : nota 9 ambelor echipe
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN TANZANIA

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

s-a întîlnit cu tovarășul 

Samora Moises Machel, 

președintele FRELIMO

Miercuri, 29 martie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
nerai al Partidului Comunist Ro
mân, s-a întîlnit la Dar Es 
Salaam cu tovarășul Samora 
Moises Machel, președintele 
Frontului de Eliberare din Mo- 
zambic (FRELIMO), care a fost 
însoțit de tovarășii Marcelino 
Dos Santos, vicepreședinte, se
cretar cu probleme externe al 
FRELIMO. Joaquin Chissano. 
“Cprezentant al FRELIMO în 
r_.nzania, Xavier Baptista Sulila, 
secretar al FRELIMO. și Jose 
Oscar Monteiro, șeful Reprezen
tanței FRELIMO în Algeria.

La intîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al CC. al P.C.R.. prim- 
adjunct al șefului Secției inter
naționale a C.C. al P.C.R.

Convorbirile au prilejuit un 
schimb de păreri asupra unor 
probleme de interes comun, ale 
dezvoltării relațiilor dintre 
P.C.R. și FRELIMO și asupra 
unor aspecte ale situației inter
naționale actuale, ale luptei po
poarelor împotriva colonialismu
lui. neocolonialismului și impe
rialismului, pentru libertate, 
democrație, progres social și 
pace.

în cursul întîlnirii — desfășu
rată într-o ambianță de caldă 
prietenie și înțelegere reciprocă 
— a fost exprimată hotărîrea co
mună de a dezvolta și întări re
lațiile de prietenie, ajutor și 
solidaritate internaționalistă sta
tornicite între P.C.R. și 
FRELIMO pe baza principiilor 
independenței, egalității în drep
turi și neamestecului in treburi
le interne.

După ce a subliniat că poporul 
român susține și sprijină în mod 
statornic lupta dusă de popoare 
prin toate mijloacele — inclusiv 
cu arma în mînă — pentru lichi
darea colonialismului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a reafirmat 
hotărîrea P-C.R. și a poporului 
român de a acorda și în viitor 
un sprijin multilateral, activ 
luptei juste duse de poporul din 
Mozambic pentru scuturarea 
jugului asupririi și exploatării 
coloniale, pentru libertate si 
independență națională, pentru

lovarăsul Nicolae Ceausescu-> ->

a primit o delegație a conducerii SWAPO
Miercuri, 29 martie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a primit la Dar Es Sa
laam o delegație a conducerii 
Organizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vest (SWAPO) 
alcătuită din Piter Mueshihan- 
ge, Shipanga Andreas și Piter 
Nanyemba, membri ai Comite
tului Executiv, secretari ai 
SWAPO.

SPRIJIN EFECTIV PREGĂTIRII 
TEHNICO-PRODUCTIVE A ELEVILOR

— Sectorul in care vă desfășu- 
rați activitatea se remarcă prin 
existența unui mare număr de 
unități industriale. Am vrea să 
credem că tinerii care muncesc în 
întreprinderile din această zonă 
a Capitalei au receptat la 
timp chemarea lansată, în 
urmă cu cîteva luni, de colegii 
lor de la Uzina „Timpuri Noi“. 
Deși nu a trecut prea multă vre
me de atunci, am dori să știm în 
ce măsură momentul de față 
ne permite conturarea unor răs
punsuri concrete pe care ute- 
ciștii din întreprinderile acestui 
sector le-au formulat în sensul 
generalizării acțiunii la care ne 
referim.

— Personal aș începe spunînd 
că unele dintre obiectivele inclu
se în chemare erau încă dinainte 
în atenția noastră iar direcțiile 
jalonate de tinerii de la „Timpuri 
Noi“ ne-au întărit convingerea că 
ne aflăm pe drumul cel bun. Un 
argument care vine în sprijinul 
afirmației mele este că de la în
ceputul activității lor practice, 
elevii au fost invitați să participe 
la adunările generale ale organi
zațiilor U.T.C. din întreprinderi. 
La U.R.E.M.O.A.S., de exemplu, 
într-o primă întrunire comună 
elevii de la Liceul nr. 25, și-au 
exprimat pe larg doleanțele le
gate de activitatea lor în uzină, și 
tot atunci uteciștii acestei uni
tăți industriale au luat hotărîrea 
să sprijine nemijlocit pregătirea 
tehnico-productivă a liceenilor, să 
le prezinte și să le explice fluxul 
tehnologic, să-i ajute la însușirea 
unor deprinderi de muncă. După 
cum am constatat cu ocazia de

cucerirea dreptului imprescrip
tibil de a-și aleg».'de sine stătă
tor calea dezvoltării sociale și 
economice în conformitate cu 
propriile .aspirații și interese. 

După ce a salutat prezența to
varășului Nicolae Ceaușescu pe 
pămîntul Africii, tovarășul Sa
mora Moises Machel a exprimat 
— în numele FRELIMO — po
porului român și Partidului Co
munist Român sincere mulțumiri 
pentru sprijinul politic și mate
rial consecvent acordat luptei 
poporului mozambican pentru 
înlăturarea rînduielilor coloniale, 
pentru o viață liberă și prosperă.

Delegația FRELIMO a salutat 
inițiativa P.C.R. de creare a 
fondului de solidaritate, ca o 
nouă expresie a angajării între
gului popor român în sprijinul 
luptei mișcărilor de eliberare 
națională. a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Părțile au relevat marea im
portanță pe care o are spriji
nirea mișcării de eliberare na
țională, a statelor recent elibe
rate care luptă pentru apărarea 
?i consolidarea imdependenței 
naționale, pentru propășirea pe 
calea progresului economic și 
social, împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolo
nialismului. a politicii imperia
liste de dictat, agresiune, do
minație și ingerințe în treburi
le interne ale altor popoare.

P.C.R. și FRELIMO au subli
niat că întărirea unității tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor forțe
lor democratice, revoluționare, 
progresiste, a întregului front 
antiîmperialist constituie un fac
tor esențial pentru asigurarea 
triumfului luptei pentru securi
tate internațională, pentru pace, 
eliberare și independență națio
nală, pentru colaborare și înțele
gere între popoare.

în interesul dezvoltării și în- 
„ tăririi relațiilor de prietenie și 

solidaritate dintre poporul ro
mân și poporul mozambican, 
dintre P.C.R- și FRELIMO, s-a 
căzut de acord asupra stabilirii 
la București a unei reprezentan
țe permanente a FRELIMO — 
reprezentant autentic al poporu
lui mozambican.

La primire a participat Ște
fan Andrei, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., prim adjunct al 
șefului secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

în cadrul întîlnirii, partea 
namibiană a informat despre 
actuala mișcare grevistă a oa
menilor muncii din Africa de 
Sud-Vest și despre lupta poporu
lui namibian împotriva domi
nației regimului rasist din Re- 

plasărilor pe teren, hotărîrile lor 
au căpătat concretețe de acțiune, 
în atelierele de așchiere și armă
turi ale U.R.E.M.O.A.S.. de 
exemplu, elevii au fost reparti
zați, încă de la începutul prac
ticii, cu preponderență muncito
rilor și specialiștilor tineri, care 
le acordă tot sprijinul necesar.

— Vorbiți despre o întreprin
dere unde majoritatea muncitori
lor sînt tineri. După cîte știu, aici 
media lor de vîrstă nu depășește 
22 de ani, așa că repartiția la 
care vă referiți s-a impus aproa
pe de la sine...

— Aveți dreptate, dar nici în 
alte întreprinderi din sector, 
unde ponderea tinerilor e mai 
redusă, nu s-a procedat altfel. 
Știți poate că la Combinatul de 
confecții și tricotaje sau la Uzina 
de mașini electrice s-au alcătuit, 
din inițiativa comitetului U.T.C., 
brigăzile tineretului. Cu riscul de 
a mă abate puțin de la subiectul 
propriu-zis al discuției noastre, 
voi aminti că rezultatele pe care 
le obțin aceste formațiuni de lu
cru sînt excepționale. Sub toate 
aspectele: antrenarea fructuoasă 
a tinerilor în procesul de produc
ție, angrenarea lor rapidă și 
statornică în colectivul de mun
că, stăvilirea certă a fluctuației. 
Numeroși elevi au fost repartizați 
să lucreze în aceste echipe bine 
sudate, în care există un puternic 
climat de întrajutorare.

— Dar, am vrea să credem, și 
de maximă exigență...

— Desigur, participarea ele
vilor la munca direct productivă, 
de certă utilitate socială, este 
privită aici, ca și în alte colective 

pubiica Sud-Africană, pentru 
cucerirea libertății și indepen
denței naționale, pentru a im
pune traducerea în practică a 
rezoluției Adunării Generale a 
O.N.U. din 1966, care a retras 
mandatul Republicii Sud-Afri
cane asupra Namibiei, pentru 
ca poporul namibian să-și poată 
exercita nestingherit dreptul Ia 
autodeterminare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat deplina solidaritate 
a poporului român, a Partidu
lui Comunist Român cu lupta 
justă a poporului namibian pen
tru înlăturarea dominației colo
niale — anacronism și rușine a 
secolului nostru —, pentru eli
berare și independență națio
nală și a exprimat, și cu acest

htilnirea tovarășului Nicolae Ceausescu -> ->
cu Alfred Mzo, secretarul Congresului 
Național African din Africa de Sud

Tovarășul N icolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român a avut 
miercuri, la Dar Es Salaam, o 
întilnire cu Alfred Nzo. secre
tar general al Congresului Na
țional African din Africa de 
Sud, care a fost însoțit de Ken 
Mntungwa, reprezentantul
C.N.A. în Tanzania, Josiah Jele, 
membru al conducerii C.N.A.

La întîlnire a participat tova
rășul Ștefan Andrei, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., prim- 
adjunct al șefului Secției inter
naționale a C.C. al Partidului 
Comunist Român.

Delegația Congresului Națio
nal African a dat o i naltă a- 
preciere poziției militante adop
tate de România și de Partidul 
Comunist Român împotriva ra
sismului și oricăror forme de 
discriminare rasială, pentru 
curmarea politicii imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste de 
asuprire și exploatare a altor 
popoare.

muncitorești, cu cea mai mare 
seriozitate. Moral, elevii care 
nu-și dau interesul să se famili
arizeze cu principiile folosirii 
uneltelor de muncă, cu mecani
zarea proceselor de producție, 
își plătesc greșelile. Recent, tine
rii de la U.M.E.B. și din alte 
uzine au început să alcătuiască 
expoziții comparative cu piese 
efectuate de elevi. De o parte 

COLABORARE FRUCTUOASĂ
ÎNTRE MUNCITORI Șl ELEVI

a panoului — lucrări bine exe
cutate. De cealaltă — rebuturi, 
în felul acesta, se constituie, prin 
contrast, adevărate „vitrine ale 
calității“, unde rezultatele mun
cii pot fi apreciate comparativ, 
iar cei vizați sînt în măsură să 
tragă singuri concluziile de ri
goare. Alte inițiative ale uteciști- 
ior, pe care noi vrem să le intro
ducem în sfera experiențelor co
mune, vizează îmbogățirea fon
dului de cunoștințe teoretice, ab
solut necesare pentru dobîndirea 
deprinderilor de a munci la un 
înalt nivel tehnic.

— Mai precis, la ce vă refe
riți P

prilej, hotărîrea Partidului Co
munist Român de a acorda și în 
viitor întregul sprijin cauzei 
drepte a poporului namibian.

Delegația SWAPO a mulțumit 
pentru ajutorul internaționalist 
și solidaritatea militantă a po
porului român, a Partidului Co
munist Român cu lupta dusă, în 
condiții grele, de poporul nami
bian pentru dobîndirea dreptu
lui de a trăi liber, independent 
și suveran, de a deveni stăpî- 
nul propriilor destine.

în cursul întîlnirii a fost ex
primată dorința reciprocă de a 
dezvolta și consolida în conti
nuare relațiile de prietenie, co
laborare și solidaritate interna
ționalistă dintre Partidul Co
munist Român și SWAPO.

Cu acest prilej, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
solidaritatea deplină a poporu
lui român, a Partidului Comu
nist Român cu lupta poporului 
din Republica Sud-Africană 
împotriva politicii rasiste și de 
apartheid promovate de regi
mul din Pretoria, pentru drep
turi egale întregii populații din 
Republica Africa de Sud, indi
ferent de rasă, culoare, convin
geri politice și religioase.

în cursul convorbirilor a fost 
exprimată hotărîrea reciprocă 
de a dezvolta relațiile de prie
tenie, solidaritate și colaborare 
dintre P.C.R. și Congresul Na
țional African în interesul lup
tei pentru libertate și progres 
social, pentru pace și înțelegere 
între popoare.

în acest sens, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a invitat o 
delegație a C.N.A. să facă o 
vizită de prietenie in România, 
invitație acceptată cu deosebită 
satisfacție.

— In cîteva din întreprinde
rile sectorului (U.R.E.M.O.A.S., 
U.M.E.B., Semănătoarea) s-au în
ființat de mai mult timp așa-nu- 
mitele cercuri ale tînărului spe
cialist, menite să valorifice po
tențialul creator al tinerilor noș
tri, să-i atragă la mișcarea de in
venții, inovații și raționalizări, 
între elevi și membrii acestor 
cercuri au avut loc o serie de în- 
tîlniri, în care s-au prezentat ul
timele noutăți tehnice și modul 
cum sînt ele valorificate în pro
ducție. Pe aceeași linie, a formă
rii culturii tehnice, se înscrie 
atragerea elevilor la concursurile 
„Cartea tehnică și producția“,

Interviu cu 
CORNELIU LĂCĂTUȘU 
șeful sectorului tineret muncito

resc de la Comitetul U.T.C.
al sectorului 7, București 

manifestare obișnuită în viața uzi
nelor noastre.

— Vă amintiți, desigur, că în 
cadrul inițiativei de la „Timpuri 
Noi“ un loc deosebit este acordat 
preocupării tinerilor din între
prinderi de a contribui, pe mă
sura posibilităților, la dotarea 
atelierelor-școală cu scule, dispo
zitive, și verificatoare. Cum s-a

SEMNAREA STATUTULUI DE CONSTITUIRE 
A COMISIEI MIXTE OEVERNAMENTAEE 
ROMÂNO-TANZANIENE DE COOPERARE 

ECONOMICA Șl TEHNICA
Miercuri a avut loc semnarea 

statutului de constituire a Co
misiei mixte guvernamentale 
româno-tanzaniene de cooperare 
economică și tehnică și a proto
colului primei sesiuni a acestei 
comisii care și-a desfășurat lu
crările la Dar-Es-Salaam.

Din partea română documen
tele au fost semnate de Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, ministrul co
merțului exterior, iar din par
tea tanzaniană de Rashidi Ma-

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Uniunea Națională

a Femeilor din Tanzania
Răspunzînd invitației președin

tei Uniunii Naționale a Femei
lor din Republica Unită a Tan
zaniei, Sofia Kawawa. tovarășa 
Elena Ceaușescu s-a întîlnit. la 
Dar Es Salaam, cu membrele 
Comitetului Executiv al Uniunii 
și cu reprezentantele comisiilor 
din diferite districte ale țării.

Luînd cuvîntul la adunarea 
care a avut loc cu acest prilej, 
tovarășa Elena Ceausescu a vor
bit despre importantul aport al 
femeilor din România. în toate 
domeniile de activitate, despre 
solidaritatea lor cu femeile din 
întreaga lume în lupta pentru 
drepturi democratice, indepen
dență națională și pace, despre 
preocupările Consiliului Națio
nal al Femeilor din țara noastră 
de a extinde legăturile cu orga
nizațiile de femei din alte țări.

După ce a transmis femeilor 
tanzaniene, participante active 
Ia eforturile de afirmare și con
solidare a independentei patriei 

manifestat în sectorul dv., aceas
tă activitate la nivelul comitete
lor U.T.C. uzinale, al organizații
lor din secții și ateliere produc
tive ?

— în timpul lor liber, mulți 
uteciști au confecționat din de
șeuri, piese recondiționate sau 
din materiale economisite — scu
le, dispozitive și verificatoare, 
fără de care practica nu și-ar pu
tea atinge obiectivul ei instructiv- 
educativ. La rîndul lor, proiec- 
tanții s-au angajat să asigure o 
bună parte din documentația 
tehnică necesară. Dar lucrurile nu 
se opresc aici. Brigăzile de mun
că patriotică se deplasează cu 

regularitate la atelierele-școala 
pentru a depista și remedia even
tualele neajunsuri care s-ar pu
tea ivi la mașinile și utilajele din 
dotare.

— Așadar, pentru însușirea 
meseriei elevilor li s-au pus la dis
poziție în atelierele-școală, ma
terii prime, materiale, utilaje ne
cesare procesului tehnologic și, 
în plus, li se acordă asistență 
tehnică de specialitate. Să înțele
gem că instrucția practică se îm
bină armonios pretutindeni cu 
activitatea direct productivă...

— Mai mult chiar, cred că nu 
exagerez dacă afirm că prin toa- 

faume Kawawa, al doilea vice
președinte al Republicii și prim- 
ministru.

Au fost de față Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui. Vasile 
Răuță. adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Drîn- 
ceanu, ambasadorul României la 
Dar-Es-Salaam, din partea ro
mână, și dr. W. Chagula, minis-/ 
trul economiei și planului, și 
Cleopa Msuya. ministrul finan
țelor, din partea tanzaniană.

lor, salutul femeilor României 
socialiste și urări de noi succese 
în activitatea pe care o desfă
șoară, tovarășa Elena Ceaușescu 
a invitat o delegație a Uniunii 
Naționale a Femeilor din Tan
zania să ne viziteze țara, pen
tru a cunoaște direct activitatea 
Consiliului Național al Femeilor 
din România.

Mulțumind pentru această in
vitație, președinta Uniunii Na
ționale a Femeilor din Tanzania 
a rugat pe tovarășa Elena 
Ceaușescu să transmită în țară 
salutul adresat prietenelor din 
România.

însoțită la Muzeul național de 
reprezentantele Uniunii Națio
nale a Femeilor din Tanzania, 
tovarășa Elena Ceaușescu a vi
zitat secțiile de paleontologie, 
antropologic, etnografie și ar
heologie ale căror exponate va
loroase oferă o imagine cuprin
zătoare a istoriei și culturii po
porului tanzanian.

întrevedere 
la sediul 
T.A.N.U.

în cursul zilei de miercuri, 
Meja Hashim I. Mbita, secretar 
național executiv al T.A.N.U., 
Peter A. Kisumo, membru al 
C-C. al T.A.N.U., precum și 
Thabiț Kombo, secretar general 
al Partidului Afro-Shirazi din 
Zanzibar, Aboud Tumbe, secre
tar al Partidului Afro-Shirazi, 
au avut o întîlnire la sediul 
T.A.N.U. cu tovarășul Ștefan 
Andrei, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., prim adjunct al 
șefului Secției internaționale a 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la 
dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniunea 
Națională Africană din Tanza
nia, precum și cu Partidul Afro- 
Shirazi din Zanzibar, stabilindu- 
se o suită de acțiuni în vederea 
diversificării și intensificării ra
porturilor dintre ele.

te acestea elevii se simt direct 
implicați chiar și în sarcinile de 
plan ale sectorului. Nu întîmplă- 
tor, la întîlnirea tinerilor cu se
cretarul de partid al sectorului, 
tovarășul Cristian Niculescu, 
unde s-au dezbătut probleme de 
plan economic, au participat nu 
numai muncitori ci și elevi. Gă
sesc că astfel de acțiuni îi ajută 
pe aceștia din urmă să-și înțelea
gă mai bine dubla lor calitate de 
proprietari și producători ai bu
nurilor materiale. De altfel, pro
gramele stabilite de organizațiile 
U.T.C. din întreprinderi și școli 
prevăd o lungă listă de activități 
comune, menite să conducă la 
educarea tineretului în spirit 
muncitoresc, la legarea învățămîn- 
tului de practică. Elevii vor con
tinua să participe la întîlniri cu 
muncitori fruntași, la concursuri 
pe teme profesionale, Ia dezbateri 
pe probleme ale activității de 
producție. In același timp, vor li 
extinse raidurile organizate la 
locul de muncă de comitetele 
U.T.C. din întreprinderi și școli, 
într-un program comun de acti
vități, nu pot fi neglijate, desigur, 
nici acțiunile politico-educative. 
Astfel, Ia concursul „Momente 
din istoria mișcării de tineret din 
România", închinat semicentena
rului, au participat deopotrivă 
muncitori de la Semănătoarea, 
elevi de la Liceul „Nicolae Băl- 
cescu" -și Liceul nr. 25. Sîntem 
convinși că în viitor vom reuși să 
găsim multe alte forme și modali
tăți de activitate comună fruc
tuoasă, în cîmpul vast și ge
neros al educației tineretului în 
spirit comunist, în spiritul mun
cii.

M. SUCIU

NE VOM AFLA 
ÎNTOTDEAUNA 

ÎN PRIMELE RÎNOURI 
ALE 

CONSTRUCTORILOR 
COMUNISMULUI!

Cinstind cu adincă recunoș
tință in adunări festive dedi
cate aniversării semicentenaru
lui creării U.T.C. faptele de e- 
roism ale înaintașilor, lupta și 
jertfele comuniștilor pentru in
dependență națională și libertate 
socială, pentru înfăptuirea idea
lului de construire a noii socie
tăți în patria noastră, făcînd bi
lanțul succeselor dobîndite în 
cele aproape trei decenii de via
ță liberă sub conducerea înțe
leaptă a partidului, uteciștii, în
tregul tineret al țării se adre
sează prin telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, angajîndu-se să 
nu precupețească niciodată nici 
un efort în aplicarea cu consec
vență a istoricelor hotărîri ale 
Congresului al X-lea al parti
dului, să acționeze demn și res
ponsabil în spiritul muncii, 
dreptății și echității socialiste. 
„Constituie o înaltă mîndric pa
triotică și revoluționară pentru 
noi. tinerii de pe aceste stră
vechi meleaguri, vatră de is
torie și cultură, scriu în acest 
sens tinerii dimbovițeni, faptul 
că facem parte din. organizația 
cu profunde tradiții de luptă 
care în perioada anilor 1935— 
1936 a acționat direct sub con
ducerea dumneavoastră, pe ,a- 
tunci secretar al Regionalei 
U.T.C. Prahova și Dîmbovița, 
înaltele dumneavoastră calități 
politice și organizatorice, capa
citatea și elanul revoluționar, 
înalta conștiință de clasă, fer
mitatea, curajul și hotărîrea de 
luptă neînfricată constituie pen
tru fiecare tinăr un exemplu 
de dăruire totală pentru reali
zarea idealurilor nobile de fău
rire a noii societăți“.

TELEGRAME ADRESATE

C. C. AL P. C. R., TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

„Noi, scriu membrii activului 
Comitetului județean Brașov al 
U.T.C., cei care lucrăm în fa
brici și pe ogoare. învățăm în 
școli și facultăți, tineri români, 
maghiari și germani uniți prin 
aceleași ginduri și sentimente 
sîntem conștienți că tot ceea ce 
se realizează pe pămîntul pa
triei noastre socialiste ne este 
dăruit nouă, celor care avem 
datoria să ducem mai departe 
flacăra idealurilor comuniste. 
Vom face totul pentru a fi ur
mași demni ai înaintașilor noș
tri“.

Iar cei 50 000 de uteciști ai 
Ilfovului adaugă : „Pentru ti
nerii din județul nostru, ca de 
altfel pentru întreg tineretul 
patriei crescut și educat la 
înalta școală a construcției so
cialiste. politica științifică, mar- 
xist-leninistă, a P.C.R., consec
vența cu care conducerea sa, 
în frunte cu dumneavoastră, 
scumpe tovarășe secretar gene
ral, militează pentru înflorirea 
continuă a patriei, constituie un 
minlinat exemplu de dăruire, o 
nildă de devotament nemărginit, 
în slujba idealurilor celor mai 
nobile ale poporului român“.

La împlinirea unei jumătăți 
de secol de la crearea U.T.C. 
organizația de tineret din jude
țul Neamț se înfățișează ca o 
organizație puternică ce reu
nește în rîndurile sale peste 
60.000 de uteciști hotărîți să-și 
închine întreaga lor capacitate 
operei de înflorire economică și 
social-culturală a patriei. ..Răs
punzînd cu entuziasm chemării 
partidului, a dumneavoastră, iu
bite tovarășe secretar general, 
se spune în telegrama partici- 
panților la adunarea festivă 
care a avut loc Ia Piatra Neamț, 
ne angajăm să milităm Cu con
secvență pentru a face din fie
care organizație U.T.C. un co
lectiv puternic de luptă, muncă 
și învățătură, pentru a ne ri
dica necontenit nivelul întregii 
noastre activități, pentru a ne 
lărgi neîncetat orizontul politic 
și ideologic, pentru ca toți ute
ciștii să se manifeste ca pa- 
trioți înflăcărați, participanți 
activi la înfăptuirea politicii 
partidului, promotori ai noului, 
ai combativității revoluționare, 
exemple de muncă și de viață, 
de conștiință înaintată“. „Par
tidul, scriu membrii activului 
U.T.C. în numele celor 50.000 de 
uteciști din județul Teleorman, 
ne-a imprimat disciplină și tă
rie, spirit revoluționar, curaj și 
abnegație, ne-a învățat să iu
bim cinstea și adevărul, ne-a 
călit în focul luptei și muncii, 
ne-a dat optimism și încredere 
nestrămutată în viitor, ne-a 
condus cu mînă sigură în toate 
victoriile dobîndite care dau 
măreție și strălucire timpului 
socialist, îmbogățesc istoria po
porului român cu file nepieri
toare de eroism. Ne angajăm so
lemn să promovăm neabătut 
normele și principiile politicii 
partidului, ■ să acționăm fără 
preget pentru realizarea gran

diosului său program de dezvol
tare a patriei socialiste“.

Urmași ai unui detașament de 
frunte al clasei noastre munci
toare, petroliștii, tinerii din ju
dețul Prahova. își exprimă in 
telegrama adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, admirația și dra
gostea profundă față de trecu
tul glorios de luptă al clasei 
muncitoare, al comuniștilor, a- 
tașamentul pentru politica mar- 
xist-leninistă a partidului. „în
cercăm, scriu ei, sentimente de 
nețărmurită mindrie, de recu
noștință și respect pentru ac
tivitatea dumneavoastră de lup
tător neînfricat in anii grei ai 
ilegalității pentru întronarea 
dreptului și libertăților demo
cratice pe pămîntul românesc. 
Faptul că dumneavoastră, tova
rășe secretar general, ați acti
vat la vîrsta de 18 ani în or
ganizația tineretului de pe me
leagurile noastre, constituie pen
tru toți uteciștii prahoveni un 
imbold pentru întreaga noastră 
activitate revoluționară, de în
făptuire neabătută a obiective
lor trasate de partid“.

Angajindu-se ferm să-și con
sacre toate forțele, elanul și pri
ceperea în slujba realizării o- 
biectivelor din industrie și a- 
gricultură, de a se perfecționa 
continuu politic, ideologic, cul
tural și profesional, tinerii din 
județul Brăila scriu în telegra
ma lor : „Vom munci și învăța 
cu nestăvilit avînt pentru a duce 
mai departe steagul de luptă și 
muncă al comuniștilor, pentru 
a ridica pe culmi tot mai înalte 
scumpa noastră patrie. Republi
ca Socialistă România. Vă asi
gurăm tovarășe secretar gene
ral. că vom milita neabătut pen

tru ca fiecare organizație U,T.C. 
să devină un organism viu, di
namic, capabil să reunească, să 
educe și să mobilizeze tineretul 
la înfăptuirea mărețelor obiec
tive trasate de partid Uniunii 
Tineretului Comunist“. Aseme
nea întregului tineret al țării, 
reprezentanții uteciștilor din ju
dețul Vrancea își . înscriu obiec
tivele de viitor sub semnul u- 
nanim al muncii înflăcărate. 
„Ca membri ai unei organizații 
revoluționare care a răspuns 
întotdeauna cu cinste la chema
rea partidului de a fi în pri
mele rinduri ale luptei pentru 
progres și propășirea patriei, se 
spune în telegrama lor, ne an
gajăm să fim demni continua
tori ai înaintașilor noștri, să 
contribuim în mod activ, cu 
tot elanul tineresc, cu toată în
suflețirea și dăruirea la afirma
rea organizației U.T.C. ca un 
puternic colectiv de muncă și 
luptă, capabil să asigure mobi
lizarea întregului tineret la în
făptuirea sarcinilor de mare 
răspundere trasate de partid“.

Brigadierii de pe Șantierul 
național al tineretului de la 
Lotru, tinerii chimiști vîlceni, 
cei din industria lemnului, din 
industria ușoară, de pe ogoare, 
elevii, uniți într-un singur și 
fierbinte glas, aduc partidu
lui prinosul recunoștinței lor 
pentru condițiile de muncă și 
viață create, pentru căldura cu 
care sînt întîmpinate inițiati
vele și propunerile lor, pentru 
modul în care personalitatea 
tinerei generații găsește astăzi, 
prin grija partidului, larg cimp 
de afirmare in cadrul societății 
noastre socialiste. Mîndri să 
ducă mai departe prin faptele 
lor. prin activitatea de zi cu zi 
forța vie a tradițiilor revoluțio
nare ale Uniunii Tineretului 
Comunist, ei scriu în telegrama 
adresată C.C. al P.C.R.. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU : 
„Stăpiniți de emoția aniversării 
a 50 de ani de continuă tinerele 
a organizației noastre revoluțio
nare, asigurăm conducerea 
partidului, pe dumneavoastră 

scumpe tovarășe 
NICOLAE CEAUȘESCU, care 
dați în aceste zile glas pe pă- 
minturile Africii înaltelor idea
luri de pace și prietenie între 
popoare, sentimentelor de soli
daritate ale întregului nostru 
popor față de lupta tinerelor 
națiuni pentru apărarea și con
solidarea suveranității lor na
ționale, că vom închina toată 
puterea noastră de muncă, toa
ta priceperea și cutezanța idea
lurilor comuniste, aplicării în 
practică a politicii partidului de 
revoluționare a conștiințelor 
noastre. Nu vom precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea e- 
xemplară a mărețelor sarcini ce 
ne stau în față în actualul cin
cinal purtind spre noi victorii 
ștafeta muncii patriotice, adu- 
cîndu-ne un tot mai mare aport 
la eforturile întregului popor 
sub conducerea înțeleaptă a par
tidului pentru înflorirea scum
pei noastre natrii, Republica 
Socialistă România“.
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In centrul universitar Bucu
rești procentul de promovare și 
cel al notelor bune și foarte 
bune a crescut față de sesiunea 
corespunzătoare a anului trecut. 
Acest ascendent — 1,5 respectiv, 
0 08 — este insă prea mic pen
tru a fi relevabil. Reține insă 
atenția numărul mare de res-. • 1 < IX <X —-„... zx * vx 4-r* rxpinși la 1. 
sesiune in 
facultăților 
mate mai 
mene. Sub ..
vare al centrului universitar se 
situează mai ales secțiile de 
subingineri din institutele teh
nice, A.S.E. și I.E.F.S. La I.C.B. 
de exemplu, au promovat 44.7 
la sută din cei ce s-au prezen
tat, numărul 
întrecînd cu 
După cit se 
timplător că 
unde tonusul 
scăzut s-au înregistrat 
de promovare prin 1 
examenelor C ----- - 
de anii anteriori, o dă promova- 
bilitatea la anii I pe care , pro
centual. numai anii VI le de
pășesc. Dar bilanțul sesiunii a 
pus in evidență o situație care 
merită o analiză mai aprofun
dată din partea A. S„ a con
siliilor profesorale, a facto
rilor educaționali din învățămin- 
tul superior bucureștean și a- 
nume procentul de 43,1 la sută 
promovați integral la anii V. 
Acest fapt aruncă o lumină ne
favorabilă asupra climatului de 
exigentă ce se așteaptă de la 
studenții absolvenți. Reținem 
unele date semnificative din 
alte institute Astfel, la I.P.B. 
deși s-au prezentat la examene 
98.5 la sută din numărul stu
denților au fost promovați nu
mai 51.8 la sută Dintre aceștia 
cea mai reprezentativă categorie 
este aceea a notelor 7—8,99 ; dar 
tot atit de numeroasă este ca
tegoria celor nepromovați la un 
examen. In același mod se echi
librează acest raport la A.S.E., 
deși numărul integraliștilor este

2, 3 examene într-o 
care în majoritatea 
n-au fost progra- 
mult de trei exa- 

proccntul de promo-

rezultatelor bune 
puțin 10 
pare nu 
în acele 
sesiunii a

la sută, 
este în- 
institute, 
fost mai 
încercări 

fraudă a 
O notă bună, față

ceva mai mare. Remarcăm la 
I.M.F. numărul mare de note 
bune și foarte bune — 3 000 de 
studenți din 4 339 prezentați la 
examene. Rămine însă ca o temă 
de meditație pentru A.S. numă
rul mare de nepromovați la un 
examen.

Cum au fost explicate și ana
lizate unele dintre aceste rezul
tate la plenara Consiliului U.A.S. 
din Centrul universitar Bucu
rești ?

varea problemelor profesionale 
A.S. n-a știut sau a neglijat să 
le folosească suficient : partici
parea reprezentanților studenți
lor în consiliile profesorale și 
senat, stabilirea unor legături 
efective, durabile cu organiza
țiile U.T.C. ale șantierelor unde 
se efectuează practica produc
tivă, posibilitatea de a lucra cu 
toate birourile de an, cu toți 
membrii A.S. fără a neglija pe 
unii in favoarea altora. S-a ex-

me care nu depind direct de A.S. : 
selecția mai riguroasă la ad
mitere, formularea pentru pro
fesia de economist a unui statut 
mai potrivit cu importanța ei 
socială, folosirea 
cioasă a timpului 
De aceea, motiva 
nuare Paul Barna, 
buie să consume eforturi pen
tru a compensa sau 
astfel de neajunsuri, 
rea invățămintului de

mai judi- 
studentului.

în conti-
A. S. tre-

corecta
Lega- 
prac-

Asociația studențească
factor de intervenție
pentru îmbunătățirea

activității universitare
Referindu-se la caracterul for

mal aî unor activități de aso
ciație organizate în Institutul 
de construcții, D. Rădulea. vice
președinte al C.U.A.S. din a- 
cest institut, a indicat tocmai 
această deficiență ca o cauză a 
slabei audiențe cu care studenții 
au întimpinat diferitele iniția
tive ale A.S. de a contribui la 
educarea lor în spiritul răspun
derii sociale, civice față de în
sușirea profesiei. Acestora li s-au 
adăugat unele deficiențe decur- 
gind din organizarea atelierelor- 
ș coală 
într-o 
trează 
există

și a recuperărilor care, 
anume măsură, se păs- 
și în acest semestru. Or, 
pîrghii pe care în rezol-

POJ TINERI

primat de asemenea observația 
că limitarea la șapte a numă
rului de examene s-a dovedit în 
practică ineficientă, întrucit nu
mărul și volumul disciplinelor 
pentru care mai înainte se dă
deau 10—12 examene, au rămas 
constante Această remarcă a 
fost reluată in. cuvîntul său. de 
V. Opriș, președintele C.U.A.S. 
de la I.P.G.G. De aceea nici 
A.S. n-a combătut pe acei stu
denți — mulți fiind buni și 
foarte buni — care și-au amînat 
un examen dificil cu scopul de 
a-1 pregăti mai bine pentru se
siunea următoare.

Arătind că și în Academia_
studii economice există nume
roase domenii profesionale lip
site deocamdată de o interven
ție rodnică din partea A. S., Paul 
Barna. președintele C.U.A.S.. 
menționa că ineficienta este 
explicată în parte și prin întir- 
zieri in rezolvarea unor problo-

de

tică și cercetare exprimă și față 
de A.S. noi exigențe pentru a 
căror satisfacere ne-am 
contribuția — arăta Ion 
președintele C.U.A.S. din 
Neîndoios, insistențele 
gate ale cadrelor didactice și 
ald A. S. in această direcție, 
s-au reflectat în calitatea răs
punsurilor formulate de stu- 
denți la examene. Pentru se

mestrul in curs, ne-a preocupat 
și ne preocupă activitatea ști
ințifică studențească, mobiliza
rea studenților la cursul 
cultativ de matematici și 
bernetică care se anunță 
un imperativ al celui mai 
propiat viitor ; • dorim să for
mulăm din partea A.S. unele 
propuneri de soluții pentru îm
bunătățirea admiterii. în același 
timp vom găsi unele căi pentru 
cultivarea spiritului de concurs 
necesar la examenele ce le vor 

după absolvire.

oferit 
Coca, 

I.M.F. 
conju-

fa- 
ci- 
ca 
a-

Tovarășul Marțian Dan, 
prim secretar al C. C. al 
U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului, a subliniat 
condițiile favorabile în care a 
debutat acest an universitar prin 
adoptarea unor reglementări de 
mare însemnătate pentru dez
voltarea invățămîntului univer
sitar. Aceste măsuri vizează 
conținutul procesului de invăță- 
mint, pregătirea practică, întă
rirea disciplinei universitare. 
Deși activitatea profesională cu
noaște o ameliorare, se poate 
aprecia că s-au realizat numai 
în parte exigențele exprimate 
în prezent față de școala supe
rioară. Posibilitățile pe care în- 
vățămîntul superior din Bucu
rești le oferă — o mai bună 
selecție la admitere, un corp di
dactic competent, multiple surse 
de informare și documentare, 
catedre bine închegate, unele cu 
o activitate tradițională în jurul 
cărora s-au constituit adevărate 
școli științifice ș.a. — trebuie 
să fie mai intens folosite. Se 
manifestă necesitatea ca asocia
țiile studențești să devină mai 
mult un factor de intervenție 
hotărîtă. combativă, pentru res
pectarea normelor 
universitare. Ele însele trebuie 
să desfășoare o activitate speci
fică stilului universitar de 
muncă. Asociațiile, a arătat apoi 
vorbitorul, mențin încă slăbici
uni de factură tradițională. De 
aceea, trebuie să se persevereze 
pe linia restructurării fundamen
tale a climatului de muncă în 
fiecare colectiv studențesc în 
favoarea muncii politice de zi 
cu zi. a contactului viii al A.S. 
cu grupele, cu anii de studii, 
unde trebuie să-și aducă un 
aport constructiv, realizînd un 
front comun al eforturilor cu 
cadrele didactice. Există instru
mente de lucru și intervenție, 
există căi institut.ionalizate pen
tru participarea la actul de de
cizie. Problema este cum le fo
losim.

în noua etapă de muncă, aso
ciațiile studențești trebuie să ac
ționeze dovedind exigență și 
combativitate în măsură să ri- 

. dice pe trepte noi nivelul pre
gătirii politice și profesionale a 
viitorilor specialiști.

activității
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PUNEA AMARA
de CLAUDE SPAAK

ÎN PREMIERA pe țară la teatrul
NAȚIONAL DIN CRAIOVA

această piesă de 
celor săraci și

TIPOGRAFI
Printre figurile luminoase ale 

militanților comuniști din țara 
noastră care au plătit cu viața 
realizarea crezului lor politic se 
numără și Pompiliu Stefu și Ni
colae Mohănescu, de la a căror 
mișelească asasinare în închisoa
rea Jilava se împlinesc 30 de ani.

Luminile puternice ale unor 
faruri sfîșie întunericul ulițelor 
tăcute ale cartierului muncito
resc. Duruitul mașinii, care co- 
tește și se oprește în strada Pis
cului, trezește tot cartierul.

— Pompiliu ! Scoală, fugi, pe 
tine te caută 1 Prevenirea soției 
este prea tîrzie. Polițiștii sînt în 
ușă...

S-au repezit la Stefu și fără 
nici un cuvînt, l-au înșfăcat, l-au 
scos din casă și l-au trîntit 
mașină. Era în noaptea de 
spre 25 februarie 1942... în 
ceeași noapte a fost arestat 
Mohănescu...

Născut la Turnu Severin 
anul 1910, Pompiliu Stefu a cu
noscut de mic lipsurile și sără
cia într-o familie care mai avea 
5 copii și care, cu greu făcea 
față nevoilor vieții.

Cînd i-a venit lui Pompiliu 
timpul să meargă la școală, în 
țară se aflau 
erau închise, 
tîrziu Ștefu a 
primară. Isteț 
Pompiliu a

puternice ale unor

în 
24 
a- 
Și

în

nemții, iar școlile 
Abia un an mai 
intrat în clasa I 
și ager la minte, 
fost întotdeauna

Mohănescu. „Citește-1 și dă-1 
mai departe“ devenise un fel de 
leit-motiv al vieții și activității 
celor doi tineri militanți. Munca 
aceasta plină de pericole, cu a- 
menințarea condamnării la moar
te în cazul căderii în mîinile Si
guranței, nu i-a înspăimîntat. 
Pompiliu Stefu era bolnav, dar 
nici boala care-i rodea plămînii, 
nici teroarea agenților Siguranței 
nu reușeau să-i știrbească din 
credința și convingerea în vii
torul luminos al patriei.

„Știu, spunea el adesea, că boa
la mea este mortala, 
vreau să mor pînă nu voi vedea 
înfăptuit visul nostru, al munci
torilor“. Citea înfrigurat, nesă
țios, pregătindu-se necontenit să 
poată răspunde celor mai variate 
sarcini. Pe lîngă cărțile de ideo
logie marxistă, pe care le împru
muta de la un prieten, studia și 
operele unor valoroși scriitori. 
Zilele și nopțile și le împărțea 
între munca la întreprindere, sar
cinile de partid și călătoriile 
„de-a lungul paginilor cărților“...

Stefu și Mohănescu, înrolați în 
marea bătălie pe care o purtau 
comuniștii, forțele progresiste îm
potriva fascismului, pentru liber
tatea țării și a poporului, lucrează 
cu înfrigurare. Tot mai multe 
manifeste, pentru ca poporul să 
afle adevărul 1

...1941.

dar nu

GEORGETA RUTA

Oră de laborator

Nu e vorba în 
pîinea amară a 
oprimați ci de lumea celor „che
mați“ să-i oprime, prin forța 
coercitivă a legii, intr-un regim 
tiranic. E vorba, așadar, de a- 
cei care țin în mină balanța jus
tiției dar fără să aibă parte de 
o pline mai bună, cînd nu încli
nă talgerul la comandă. Un sin
gur moment de resuscitare a 
conștiinței, un singur moment 
de demnitate în locul ordinului 
dat de cîrmuire și omul legii e 
înfrînt prin aceeași forță care-1 
făcea atotputernic: din „ales“ să 
condamne, în interesul unui sis
tem abuziv, el poate deveni con
damnat, în același interes. Clau- 
de Spaak, dramaturg belgian, ju
rist ca formație, fiu de jurist și 
fratele unui cunoscut om politic 
s-a oprit la un cadru cunoscut 
de el pentru o dezbalere cu mul
tiple implicații. El pleacă de la 
noțiunea de dreptate intr-un caz 
juridic pentru a ajunge la ne
dreptatea socială, urmărind ava
tarurile unui magistrat dintr-o 
țară latino-americană. Domenico 
Juregui. Obligat să judece pro
cesul unui student militant. în
vinuit de crimă — crimă poli
tică — magistratul acesta își dă 
seama (probele erau evidente) 
de nevinovăția tînărului Cotaro 
și refuză să-I trimită la moarte, 
întîi, doar contrariate, autori
tățile desfășoară obișnuitul arse
nal de persuasiune: apel la în
datoririle de „apărător al statu
lui“. apel la „rațiune". Urmează, 
desigur, mîrșavele șantaje, dar 
totul e zadarnic. O viață întrea
gă de respect față de litera le
gii. credința în triumful justi
ției fac din bătrinul magistrat o 
conștiință juridică intratabilă. 
Paralel, lucrurile sq complică : 
suferințele, ori. mai ales, ținuta 
morală a tînărului nedreptățit 
trezesc conștiința de om a lui 
Domenico Juregui, pus acum în 
imposibilitate de a condamna 
— uman. Și mai mult decît atit, 
îndirjirea cirmuirii care vrea 
să-l transforme din judecător în 
călău, făcîndu-1 părtaș la o rea
lă crimă politică, oferă pri-

revelații. „Te anga-lejul altor
jezi față de un regim, spune Ju
regui. nu cind il slujești pentru 
a trăi, ci din momentul în ca
re-1 accepți pasiv“. Autorul de
pășește deci cadrul juridic al 
cazului in speță, aducînd in dis
cuție tema răspunderii prin par
ticipare sau neparticipare. Tînă- 
rul student urma să fie pedepsit 
pentru activitatea lui politică,

judecătorul, care evitase o viață 
întreagă treburile publice, se 
simte acum culpabil pentru 
inactivitate. Lașitate, oportunism, 
teamă de consecințe în via
ța personală — Juregui înțelege 
în sfîrșit prețul lor și se hotă
răște să nu-1 mai plătească. Au
toritățile trec de la presiuni la 
represalii : fiica magistratului e 
arestată, soția lui nu mai rezis
tă învinovățind pe tată de a- 
ceastă nenorocire, fiul, un carie
rist, îl va dezavua. Bătrinul 
judecător e singur, adevărul la 
care a ajuns atit de tîrziu pare 
ostil tuturor, dreptatea — juridi
că. politică, umană — pare impo
sibilă Și totuși, Juregui, față 
în față doar cu propria conști
ință. își face neclintit datoria : 
sentința, mult, așteptată, res
pinge acuzația de vinovă
ție a lui Cotaro, răminind 
sub acuzație regimurile tiranice, 
sistemul de zdrobire a împo
trivirii celor mulți.

„Piinea amară“, lucrare juca
tă pentru prima oară pe scenele 
noastre de colectivul craiovean, 
are desigur forță demascatoare 
prin dramatismul confruntării de 
idei, specific teatrului politic.

Despre acest gen, Claude 
Sarraute spunea că dacă conține 
„numai o critică simplistă a si
tuației dintr-o țară, fotul se re
duce la o plicticoasă lucrare te
zistă. De aceea trebuie impri
mată o dimensiune morală supli
mentară, adică o necruțătoare

analiză a motivărilor aparținînd 
acelor categorii sociale care vi
sează pe stingă și dorm pe 
dreapta“. Spaak a intenționat să 
trezească aceste categorii nu nu
mai prin reflectarea unor racile 
existente în orînduirea capitalis
tă. El a acordat dimensiunea 
morală necesară prin scrutarea 
conștiințelor în mediul propus și 
căutarea cauzelor ce împiedică / 
în întreagă, acea societate expri
marea adevărului, triumful drep
tății. Scrisul e auster și pare că 
autorul nu a căutat atit modali
tăți artistice strălucitoare cit 
argumente raționale. Spaak are 
o gindire logică, de jurist, care-și 
pledează cauza fără să se 
oprească asupra „părților“, cău- 
tînd exclusiv adevărul. De 
aceea, în afara transformărilor 
petrecute cu eroul principal. Ju
regui, alte stări sufletești nuț.și 
găsesc relief : iubirea tiner - 
lor, chiar iubirea conjug^', 
par incluse doar pentru a con
vinge de forța lui Juregui de a 
depăși conflictul dintre dragosta 
(față de soție, fiică) și datori“ 
Personajele sale nu au carne 
singe. ele au sau nu au dreptate. 
Cu alte cuvinte. în cadrul unor 
relații sociale, juridice, bine cla
rificate, relațiile umane par 
schematice. Poate că la această 
impresie a contribuit si tempe
ratura spectacolului, ținut la o 
gradație calorică scăzută de că
tre regizoarea Georgeta Tom es
eu. Ea a încercat in primul rinrt 
să amplifice dramatismul con
flictului — și bine a făcut — 
dar nu s-a oorit la psihologia 
personajelor rămase cam uscate. 
In intenția sa — realizată — 
a fost sprijinită de scenografie 
(V. Penișoară — Stegarul) care a 
interferat mari panouri fotogra
fice, idee ce ar fi putut sluji 
mai bine dacă n-ar fi păcătuit 
prin abuz. Din distribuție am re
marcat ținuta sobră, uneori im
presionantă, a lui Constantin 
Sassu (Juregui) și interpretarea 
tensionată a Smaragdei Olteanu 
(Pilar).

VIORICA TAN'V-'SCU

HRONIC BUZOIAN
tetului județean Buzău al U.T.C.
și alți
derile
preună cu elevii și profeso- xandru Ivasiuc și criticul Nicolae 
fii liceului au .................
masa rotundă problema integră
ri: sociale a tinărului ; cu 
mijloace, dar in același scop.

tineri din 
industriale

intreprin- 
noi, im-

discutat la

alte 
in

Foto: O. PLECAN

ORGANIZARE EXEMPLARĂ
(Urmare din pag. 1)

ați

in-

tre pentru asigurarea unui cli
mat de pace, progres și secu
ritate in Europa ; scriitorul Ale-

printre cei mai buni. La termi
narea cursului primar, tatăl său 
l-a trimis să-și cîștige pîinea la 
București.

Obișnuit cu munca, cu greută
țile, Pompiliu s-a angajat ca uce
nic la tipografia „Cartea Româ
nească" unde curînd a învățat, 
odată cu meseria de tipograf, să 
urască de moarte pe cei care-i 
exploatau munca și tinerețea. 
Dragostea sa de adevăr și drep
tate i-a adus, cu timpul, o deo
sebită stimă din partea tovarăși
lor lui de muncă concretizîn- 
du-se nu rareori, între altele, și 
prin invitarea lui Stefu la dife
ritele „excursii" în Pădurea Bă- 
neasa. Aici a luat contact cu to
varășii mai vechi din mișcare. 
Nu după mult timp, în 1935, 
Pompiliu Stefu se află printre 
conducătorii gazetei de la „Car
tea Românească". în 1937 el de
vine membru de partid și tot în 
aceeași vreme se mută cu servi
ciul la „Imprimeria Națională“. 
Aici. Pompiliu Stefu îl cunoaște 
pe Nicolae Mohănescu, și el ti
pograf, dîrz luptător comunist.

Născut la București, în decem
brie 1914, Nicolae Mohănescu 
cunoscuse încă din copilărie 
amarul vieții mizere, pline de 
lipsuri. Cu greutate și sacrificii 
nemăsurate, după anii aspri de 
ucenicie Mohănescu reușise să 
devină lucrător tipograf. Pom
piliu Stefu s-a apropiat de el. îi 
plăcea acest tînăr entuziast care 
era atașat luptei clasei munci
toare și cauzei acesteia. Stefu 
avea să lucreze împreună cu 
Mohănescu pînă cînd amîndoi 
vor cădea în luptă.

La „Imprimeria Națională“, 
existînd posibilități mai mari 
pentru desfășurarea activității lor 
decît la „Cartea Românească“, 
partidul le încredințează sarcina 
de a conduce o tipografie ilega
lă. A început o etană de muncă 
încordată. Ziua, ei lucrau la im
primerie. iar noaptea la tipogra
fia ilegală. Foarte multe din ma
nifestele în josul cărora era scris: 
„Citeste-1 și dă-1 mai departe" 
erau imprimate în tipografia unde 
lucrau Pompiliu Ștefu și Nicolae

Iunie, iulie, august, septem
brie, octombrie... „Citește-1 și 
dă-1 mai departe". Decembrie, 
ianuarie... Infrîngerea nemților 
lîngă Moscova înviorează inimile 
celor care sufereau sub ocupația 
nazistă. Speranțele cresc. Comu
niștii din întreaga lume, po
poarele asuprite își îndreaptă 
gîndurile spre urmările încleștă
rii de la Moscova. Mohănescu și 
Stefu se află cu toată ființa lor 
alături de cei care luptă împotri
va fascismului. Ei sînt mîndri 
că fac parte din același front : 
frontul unității și libertății. Mun
cesc. își informează tovarășii de 
muncă. Tipăresc și difuzează ma
nifeste. Repede ! Mai multe ! Să 
afle toți I Să se bucure toți !“ Ci
tește-1 și dă-1 mai departe !“...

...Stefu n-a scos nici un cuvînt. 
Mohănescu, de asemenea, nu a 
recunoscut nimic. în zadar au 
folosit agenții Siguranței tot ce a 
putut imagina diabolica lor me
serie. Neînfricații luptători anti
fasciști, suportînd interogatoriile 
și schingiuirile, au rămas muți, 
nedescoperind nimic, salvînd ne
numărate vieți.

Procesul ? Un simulacru, o 
farsă sinistră, sentința era dinain
te hotărîtă.

Ca răspuns la această nouă 
crimă a burgheziei, în noaptea 
pronunțării sentinței — 3 martie 
1942 — patrioții au aruncat în 
aer, în Gara de Nord, un vagon 
cu muniții.

în așteptarea executării 
tinței, Pompiliu Stefu și Nicolae 
Mohănescu au 
la Jilava. într-o duminică de pri
măvară, la 29 martie 1942, prie
tenii lor s-au dus să-i viziteze la 
închisoare, să-și ia rămas bun de 
la oamenii aceștia cinstiți, buni, 
care le-au fost tovarăși. Li s-a 
spus că fuseseră executați cu o 
zi înainte. Stefu avea 32 de ani, 
iar Mohănescu abia 28. Au căzut 
cu fruntea sus, cu gîndul la pa
tria dragă, pentru a cărei liber
tate și independență își dăduse
ră tot ce au avut mai scump — 
viața.

sen-

fost transportați

ION POPESCU

punzător dotării noastre tehnice, 
cerințelor producției.

— O întrebare... simplă : 
întimpinat și dificultăți ?

— Mai puține in privința
struirii profesionale și mai mul
te în educația tinerilor. Nu 
erau, nu aveau de unde fi o- 
bișnuiți, cu disciplina din indus
trie, cu exigențele ei. Lipseau 
în număr mare, intîrziau, se 
mulțumeau cu cîștiguri mici și 
numai ca să nu muncească prea 
mult. Din cei 1500 de uteciști. 
nu-și îndeplineau normele de 
producție nici măcar 300. Se în
țelege, a trebuit ' să acționăm, 
am acționat cu toată energia.

Notăm realizările la zi. In lu
nile ianuarie și februarie a 
acestui an, normele pe filatură 
au fost realizate în proporție 
de 103,1 la sută. Numai 24 de 
muncitori nu au reușit să și le 
realizeze, dar și aceștia s-au 
apropiat sensibil de nivelele im
puse. Productivitatea muncii a 
fost de asemenea, consistent de
pășită pe primele două luni. Ca 
o consecință : planul la produc
ția globală a fost depășit cu 348 
mii lei, iar la producția marfă 
vindută și încasată cu 258 mii 
lei. Trimestrul se va încheia 
potrivit prevederilor estimative 
ale colectivului cu un plus de 
producție în valoare de jumăta
te de milion.

Simțim, în continuare, nevoia 
de explicații

— Este vorba de folosirea in
tensivă a întregii capacități de 
producție, ne explică inginerul 
Ilarion Cozia, directorul filatu
rii — am căutat să valorificăm 
la maximum posibil fiecare mi
nut din program, fiecare mași
nă și utilaj. fiecare gram de 
materie primă.

Un grup de ingineri, maiștri, 
tehnologi, a primit din partea 
conducerii filaturii, sarcina să 
întreprindă o analiză amănun
țită a modului în care este ex
ploatată suprafața de produc
ție în secție și să facă cuveni
tele propuneri. Dună cițeva zile 
de cercetări, specialiștii aveau 
deja un răspuns concret. Există 
posibilitatea amplasării unor u- 
tilaje care să dea anual o pro
ducție suplimentară fată de ca
pacitatea proiectată, de 800 tone 
fire tip bumbac. S-a trecut fără 
întîrziere la aplicarea propune
rii. în paralel, același grup de 
specialiști aducea 
corective 
finisajului
tehnologic. Acțiunea s-a înche
iat cu rezultate care in bilanțul 
economic al filaturii echivalea
ză cu un considerabil spor de 
rentabilitate.

— O altă cerință pe care am 
luat-o, de asemenea, în consi-

derare chiar de la începutul ac
tivității noastre — reia firul 
discuției, tovarășul director Co
zia — a fost autodotarea. Tre
buia să avem în vedere faptul 
că 30 la sută din utilajele noas
tre sint din import și piesele de 
schimb pentru ele înseamnă 
mari cheltuieli valutare pentru 
țară. în colaborare cu centrala 
industrială am pus la punct pro
iectarea și execuția unor repe
re de mai mare urgență. Pen
tru a face față acestor noi atri- 
buțiuni. atelierul mecanic a tre
cut din toamnă la munca in 
două schimburi. Analizîndu-ne 
în continuare rezervele, in lu
mina indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. la Conferin
ța pe țară a cadrelor de condu
cere din întreprinderi și centra
le industriale și de construcții, 
am ajuns la concluzia că în 
acest an putem executa cu mij
loace proprii piese de schimb 
care să înlocuiască pe cele din 
import. în valoare de 500 mi’ 
Iei.

Au urmat, firește, exemplele 
nominalizările.

— Eu aș dor; să mă opresc la 
unul singur — intervine tinărul 
inginer Vasilc Baciu. mecanic 
șef al filaturii : contribuția per
sonală a inginerului Savin Mal- 
teș la valorificarea întregului 
nostru potențial. Printr-o foarte 
interesantă inovație el a înlo
cuit aparatura unui selector 
din import, ce se defecta zilnic, 
asigurîndu-i mersul uniform și 
din plin.

Sînt măsuri chibzuite, idei 
ingenioase care au dat un pu
ternic impuls activității colecti
vului. Dar la fel de mult do
ream să aflăm modalitatea prin 
care s-a reușit să se pună ca
păt absentelor nemotivate. Pen
tru că așa cum spuneam, succe
sul este si sub acest aspect 
aoroape total.

Or. de data aceasta, ne mai- 
fiind vorba de procedee tehni
ce. o fi mai greu de explicat ?

— Intr-adevăr. asa este. Mun
ca noastră de educație este 
complexă și permanentă. Dacă 
vreți, iată însă și un procedeu 
„tehnic“ pe care îl folosim. De 
pildă, ne explică secretara co
mitetului U.T.C.. cel care lipseș
te astăzi nemotivat, mîine cînd 
revine nu i se dă de 
înainte de a trece pe la
trul său principal. Acesta îi în- 
mînează un cartonaș roșu cu 
care trebuie să se prezinte, fără 
întîrziere. la secretarul comite
tului de partid. secretarul 
U.T.C.. președintele grunei sin
dicale. si la șeful secției. iar 
dacă este la a doua abatere, 
chiar la directorul întreprinde
rii. Discuțiile se dovedesc deo
sebit de instructive. Este o mare

rușine pentru cei care trebuie 
să umble cu acest însemn al 
indisciplinei pe la toți factorii 
de răspundere.

Dar influența hotărîtoare în 
educația tinerilor din această 
organizație o are — așa cum 
spunea tovarășa Tifrea. munca 
politică insistentă, preocuparea 
stăruitoare și conjugată a orga
nizației de partid și conducerii 
fabricii, a organizației U.T.C. și 
sindicatului pentru imprimarea 
la fiecare angajat a responsabi
lității și conștiinței profesionale, 
în ce constă această preocupa
re ? După opinia unora dintre 
cele mai bune muncitoare din 
întreprindere — utecistele Elena 
Rus Victoria Săraru, Liana Bă
nică. Elena Mehedinți — este 
vorba de calificarea și speciali
zarea tinerilor, de îndrumarea 
a peste 200 dintre ei spre liceul 
seral, de asigurarea unor condi
ții optime de viață, in cămine 
și de muncă. în ateliere, de 
schimburile de experiență cu 
cele mai bune unităti similare 
din țară. La care trebuie adău
gate permanentele întîlniri ale 
conducerii filaturii cu tinerii — 
larg dialog pe teme sociale și 
de educație — joile filatoarelor 
de la clubul tineretului, momen
te de instrucție, cultură și dis
tracție și mai ales munca conti
nuă, tenace, inspirată, cu fieca
re tînăr în parte.

„Cibinum", „Comorile Albei“, 
„Primăvara arădeană“, sau „Zi
lele culturii brașovene“ sint am
ple manifestări culturale organi
zate pe un timp mai îndelungat 
care oferă prilejul instituțiilor 
cultural educative — școală, că
min cultural, casă de cultură,
club, teatru, cinematograf, bi
blioteca publică — să-și pună in 
valoare modalitățile specifice de 
influențare in masă De la ace
leași premise a pornit, după cum 
se mărturisește „predoslavie“ și 
„Hronicul buzoian". ediția 1972. 
cind a declanșat pentru o lună 
(12 martie — 12 aprilie) ample 
acțiuni cultural educative de 
masă pe întreg cuprinsul județu
lui

Dar față de „Primăvara ară
deană“, spre exemplu, care con
centrează într-un municipiu toa
te manifestările culturale din 
județ, „Luna culturii buzoiene“ 
își dispersează acțiunile cultura
le pe. un plan larg, organizînd in 
toate localitățile urbane și ru
rale bogate activități culturale 
de masă. Astfel, la festivitatea 
de deschidere din sala „Molda- 
via“ din Buzău au luat parte 
personalități de seamă ale vieții 
noastre culturale : George Ma- 
covescu. prim adjunct al minis
trului afacerilor externe, Ion 
Crăciun, ministrul industriei u- 
șoare. Ion Jinga. vicepreședinte 
al Consiliului 
ției socialiste, 
în calitate de 
dar. în același 
cu-Sărat, în casa de cultură, a- 
vea loc. cu prilejul împlinirii a 
100 de ani de la naștere, verni
sajul retrospectivei „Ștefan Po- 
pescu“. Urmărind mai de aproa
pe programul lunii culturii bu- 
zo’ene acesta nu excelează prin 
activități festive Ia care publicul 
invitat asistă doar ca spectator ; 
este mai degrabă o etapă de lu
cru normală în 
rile educative 
unei diversități tematice. La Li
ceul pedagogic
Ovidiu Bădina — directorul cen
trului de cercetări pentru pro
blemele tineretului. Vasile Za- 
haria, prim-secretar al Comi-

culturii si educa- 
invitați de onoare 
„fii ai Buzăului“, 
timp, și la Rîmni-

care manifestă- 
sînt circumscrise

„Spiru Haret“

comunele reședință a consiliilor 
de Conducere intercooperatiste 
a avut loc concursul de orienta
re profesională spre noile mese
rii introduse in sat de asociațiile 
intercooperatiste ale țăranilor ; 
la căminele culturale din Glo- 
deanu. Siliștea, Ziduri, Calvini, 
Racovițeni. Mihăiești și Toplițeni 
brigăzile științifice complexe au 
prezentat publicului un ciclu de 
filme științifico-documentare 
despre universul cunoscut și ne
cunoscut. Pe 24 martie, în mu
nicipiul Buzău poetul Eugen Je- 
beleanu impreună cu poeții bu- 
zoieni Nicolae Tăutu, Ion Gheor- 
ghe, Ion Caraion, Gheorghe Is- 
trate, A. I. Zăinescu, Radu Cir- 
neci și Florentin Popescu au 
luat parte la un colocviu cu 
membrii cenaclurilor literare, in
titulat „Realitățile noastre so
cialiste, teren fertil al inspirației 
poetice“. La Căminul cultural 
din Smeeni, muzeografii institu
țiilor centrale au învățat pe ță
ranii cooperatori cum să-și în
tocmească din vestigiile trecutu
lui și documentelor prezentului 
un muzeu istorico-etnografic 
local ; iar la sala „Moldavia“ 
realizatorii filmului românesc 
„Atunci i-am condamnat pe toți 
la moarte“ au vorbit despre 
semnificația noului personaj 
Ipu, introdus prin acest film in 
cinematografia noastră ; la un 
club petrolifer, funcționari din 
Ministerul Afacerilor Externe 
au vorbit despre eforturile poli
tice și diplomatice ale țării noas-

Manolescu participă la un alt 
colocviu intitulat : „Literatura — 
mijloc de educație patriotică și 
comunistă“, care va avea loc 
simbătă 1 agrilie in am
fiteatrul Liceului „B. P. Haș- 
deu“ ; la căminele culturaie 
din satele Nehoiu, Berea și 
Pogoanele, care in perspectiva 
cincinalelor vor deveni așezări 
urbane, _ va avea loc colocviul 
futurologic, „Satul de azi, orașul 
de mîine“ — iar la Buzău, criticii 
de artă Vasile Drăguț și Dan 
Hăulică, împreună cu sculptorii 
participanți în tabăra de la Mă
gura vor face o incursiune în 
istoria cioplitului în piatră pe 
meleagurile Buzăului ; Valter 
Roman, directorul Editurii Poli
tice va vorbi în zona industrială 
a Buzăului despre „Inteligenta 
tehnică românească în circuitul 
valorilor mondiale“ ; pe 8 aprilie 
în ziua dezvelirii bustului poetu
lui buzoian Vasile Cîrlova, înce
pe și „Festivalul clntecului și 
poeziei patriotice“, iar în ziua 
următoare are loc vernisajul ex
poziției de grafică și pictură de
dicată sărbătoririi a zece ani de 
la cooperativizarea agriculturii.

Am ales citeva din cele peste 
309 de manifestări cultural-edu
cative organizate pe cuprinsul 
județului in „Luna culturii bu
zoiene“. Scopul educativ-propa- 
garidistic al acestei ample mani
festări va fi pe deplin îndepli
nit dacă — așa cum a fost con
ceput — acțiunea culturală este 
descentralizată dintr-un munici
piu cu teatru, cinematografe, 
sală de concerte și multe clu
buri și biblioteci publice (adu- 
cind aici și tot ceea ce este mai 
valoros de pgin sate), în fie
care localitate, in fiecare institu
ție culturală se organizează pe 
plan local cu prilejul acestei 
luni (și nu numai cu acest pri
lej) diferite manifestări cultural- 
educative și instructive la care 
să participe activ și publicul in
vitat nu numai ca spectator.

ION MARCOVICI

lucru. 
mais-

importante 
transportului intern, 

mecanic. fluxului

AFRICA
(Urmare din pag. I)

mari primejdii veneau din partea băștinașilor... Dioptria 
specială a colonialistului îl împiedica să distingă sensul 
aversiunii africanilor, pe deplin motivată de înrobirea la 
care îi condamna orînduirea cravașelor albe ; atunci colo
nialistul prefera să se refere la o așa zisă ferocitate în 
sine. Prin această șmecherie sofistică, cravașele coloniale, 
din cauză cum erau, deveneau efect. Plini de tupeu, jefui
torii invocau „legitima apărare". Întreaga jurisprudents im
perialistă se străduia să demonstreze că masacrarea și 
prădarea popoarelor negre se desfășoară, cu programare 
civilizatorie, în interesul popoarelor negre. Minciuna lua 
masa cu domnul guvernator, iar apetitul amîndorura era 
enorm.

Mulțumită decolonizării, toate acestea constituie o epocă 
revolută. In 1972, la trecerea unei singure duzini de ani de 
la dobîndirea independenței de stat, realizările țărilor a- 
fricane devenite în sfîrșit membre cu drepturi egale în 
familia națiunilor certifică faptul că acest statut juridic de 
egalitate corespunde unor aptitudini efectiv și strălucit de
monstrate de viață. Pornit acum pe calea eliberării depline, 
continentul negru ridică, spre lumina arzătoare care-! 
scaldă dintotdeauna, orgolioasa replică albă a orașelor cu 
structuri moderne, a uzinelor care-i valorifică marile bo
gății naturale, a instituțiilor de învățămînt unde se acce
lerează, se diversifică și se îmbunătățește producția de

cadre naționale, cea mai importantă dintre toate. Afirma
rea capacităților creative proprii, descoperirea unor căi și 
soluții impregnate de particularități, punerea în valoare a 
tezaurului de artă și cultură originală din fiecare țară _
sînt fenomene care dau Africii de azi un relief spiritual 
extraordinar. Pe primul plan al istoriei apar acum pămîn- 
turi și graiuri distincte, sufletul inalterabil al popoarelor 
vibrează în cîntece și dansuri mîndre de obîrșia lor, sta
tueta sculptată de o măiastră mină neagră pătrunde în 
marile muzee ale metropolelor cu demnitatea 
tului acreditat în străinătate.

Cu geografia politică a Africii s-a modificat 
prezentarea generală a Africii în lume.

diplama-

esențial re-

Pentru România socialistă, acest chip nou nu este însă o 
surpriză, în sensul deplin al cuvîntului. Căci, militînd cu 
extremă consecventă pentru abolirea colonialismului și neo- 
colonialismului, țara noastră a întrevăzut de mult procesul 
schi|at mai sus și a întreprins, în mod lucid, tot ce depindea 
de ea pentru a facilita depășirea obstacolelor ivite pe par
curs. Dovedindu-se astfel, in practica vieții internaționale, 
un prieten adevărat al țărilor africane, România se bucură 
printre ele de un prestigiu crescînd, pe care, în aceste 
ultime săptămînî, l-au pus în evidență ovațiile furtunoase
de întîmpinare adresate președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Eveniment cu reverberații 
politice imposibil de subestimat, vizita consolidează pilonii 
unei cunoașteri cu linii de perspectivă infinite. Principial 
dar și practic, harta de astăzi a continentului african ni 
se prezintă ca un ecran, pe care imaginea mobilă a unei 
sute de milioane de oameni întîlnifi la ei acasă ne adre
sează tot atîtea surisuri distincte, de neconfundat.
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r'H LARGA PALETĂ A PROFESIUNILOR
Dacă acum două decenii cînd spuneai „Cra

iova“ asociația cu „Electroputere“ se făcea 
automat, acum spui „Craiova“ și gîndul înregis
trează pe lingă electrotehnică, construcții de 
mașini, chimie, heton, foraj, industrializarea lem
nului, zahăr, ulei, filatură, țesături, agricultură 
mecanizată, irigații, ferme și grajduri sistematizate, 
sere, conserve, tăbăcărie, într-un cuvînt un tablou 
industrial complex a cărui alcătuire a presupus și

presupune imense investiții de energie creatoare, 
de inteligență, știință și imaginație. Oamenii de pe 
aceste meleaguri au crescut o dată cu industria 
și au devenit din agricultori și păstori, mecaniza
tori și zootehnicieni, electrotehnicieni yi strungari, 
turnători și operatori chimiști, mînuitori de tablo
uri de comandă automată, de stații automatizate, 
constructori de locomotive electrice.

JUDEȚULUI DOU
LA „SANATORIUL"

PENTRU LOCOMOTIVE

CINCINALUL Șl VIITOARE 
LOCURI DE MUNCĂ

CONSTANTIN BĂBĂLĂU
Prim secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

„Pe ansamblul economiei, ju
dețului Dolj îi revine o creștere 
imnortantă a numărului de sala- 
riați din care amintim peste 
5.000 cadre pentru dezvoltarea 
industriei construcțiilor de ma
șini, 2 500 pentru energie elec
trică 2 700 pentru industria 
ușoară și dacă adăugăm acestor 
cifre, care înseamnă în fapt cali
ficarea în meserii pe cît de 
diverse pe atît de complexe, 
numărul mare al agricultorilor 
mecanizatori, al agricultorilor și 
crescătorilor de vite calificați 
ajungem la o paletă atît de di
versificată a meseriilor ce se o- 
feră tineretului spre a fi învăța
te și practicate. Planul cincinal 
orevede pentru județul Dolj o 
dezvoltare cu un ritm intens prin 
construirea unor noi și impor
tante obiective industriale : Fa
brica de transformatori mici — 
Filiași, Turnătoria de fontă din 
localitate care primește nu numai 
denumirea de oraș ci, în viitor, 
toate atributele determinate ale 
unui centru industrial ; aici, 
firesc, tineretului îi stau deschise 
multiple căi de afirmare profe
sională în meserii necunoscute 
și nepracticate pînă acum pe 
aceste meleaguri — așa cum și 
construirea Filaturii și țesăto- 
riei de bumbac la Calafat care 
va aduce cu sine premiere pro
fesionale specifice acestei ramuri 
industriale. Se va construi, de 
asemenea, o fabrică de mare

UN OBIECTIV DE MARE ACTUALITATE :

FORMAREA MUNCITORULUI

C» O BUNĂ CULTURĂ TEHNICĂ

Tovarășul inginer Mihai Licu- 
lescu. directorul general al 
Grupului de Uzine de aparataj șî 
mașini electrice, consideră for
marea culturii tehnice ..una din 
condițiile hotărîtoare ale reali
zării performanțelor de unicat 
pe care ni le impune faptul că 
sîntem o întreprindere care pro
duce locomotive electrice de 5 100 
kW. Diesel electrice de 2 100 cai 
putere, transformatoare de forță, 
aparate de înaltă tensiune de 
1 100—1 600, motoare electrice etc. 
De fapt, prin trecerea de la me
seria tradițională de electrician 
pînă la cele noi. nepracticate 
pînă acum Ia noi și practicate 
cu precădere aici ca : electrician 
constructor de mașini electrice și 
transformatoare: electrician con
structor de aparataj electric, e- 
lectrician montator mijloace 'ie 
transport ; electrician instalații 
locomotive electrice, izolator ca
bluri și conductori, bobina
tori s-a făcut saltul care 
presupune o imensă înmagazi- 
nare de cunoștințe științifice, de 
îndemînări, și mai ales, de cul
tură tehnică, cultură de fabrica
ție. Consider însă că mai există 
o condiție a realizării acestui 
comandament — policalificarea. 
De exemplu, sudorul autogen să 

capacitate pentru îngrășăminte 
complexe. Un lucru deosebit de 
important este și faptul că agri
cultura, prin mecanizare și așe
zare pe baze industriale, presu
pune o practică calificată deose
bit de complexă. Mînuirea 
instalațiilor de irigare care vor 
acoperi aproximativ 196 hectare, 
efectuarea muncilor agricole cu 
utilaje complexe, de la culturile 
cerealiere mari pînă la legumi- 
cultură și viticultură presupune 
din partea țăranilor cunoștințe 
de mecanică și biologie, de 
agronomie și zootehnie ia nive
lul cunoștințelor cerute munci
torului industrial.

Pentru materializarea acestor 
sarcini complexe se presupune 
în perioada anilor 1971—1975 
calificarea a peste 37.000 munci
tori din diferite meserii și sec
toare ale producției, aproape 
2.800 cadre tehnice și economice 
cu pregătire superioară, precum 
și 3000 cadre cu studii medii. 
Principalele surse de acoperire 
a nevoilor de muncitori calificați 
vor fi școlile profesionale, licee
le industriale, cursurile de spe
cializare postliceale și ucenicia 
la locul de muncă. Or, pentru 
aceștia se dezvoltă o rețea de 
școli care își așteaptă elevii, o 
rețea diversificată, unde totul e 
să știi să alegi acel drum care 
în viață va însemna bucuria 
creației, a muncii, a aportului 
și integrării sociale“.

fie și bobinator, ca și lăcătușul 
care trebuie să fie neapărat și 
sudor autogen și invers. Tinerii 
care își pun problema unei 
opțiuni pentru grupul nostru 
școlar trebuie să știe de la bun 
început acest lucru.

Inginerul Rădulescu Constan
tin, directorul Fabricii de trans
formatoare din Filiași adaugă : 
Gradul înalt de tehnicitate pre
supune din partea muncitorului 
calificat, cu toată mărimea agre
gatelor. mai putină tortă și mai 
multă inteligență, abilitate, con
centrare a atenției, fantezie : 
pe aceste considerente noi vom 
inaugura fabrica numărînd prin
tre muncitorii de înaltă califi
care 100 de fete, bobinatoare, 
confecționere de piese izolante, 
electricieni, sudori, macaragii, 
montatori transformatoare. în 
mare majoritate absolvente de 
liceu, cărora pregătirea anteri
oară le-a permis însușirea me
seriei la un nivel foarte înalt. 
Pentru satisfacerea nevoilor 
noastre, va crește considerabil 
numărul de muncitori calificați, 
școlile profesionale cît și cursu
rile de calificare de scurtă du
rată îi așteaptă pe tinerii care 
își aleg meseriile specifice fa
bricii.

In devenire strungari

Desigur, pentru asigurarea 
culturii de fabricație noi am 
dori ca toți muncitorii din acesta 
uzină nouă să-și poată desăvirși 
studiile și ne gindim să propu
nem forurilor in drept să studi
eze înființarea unei secții serale 
la Liceul din Filiași.

La combinatul chimic — Cra
iova, inginerul Ioan Doca ne 
relatează că meseriile chimiei 
organice se practică acum nu 
cu ajutorul eprubetelor ci in 
complexe industriale gigant. A

Forma de școlarizare 
și meseria

Durata de 
pregăti re 

în ani

Nr. de elevi 
pt. an. șc.

1972/1973

ȘCOALA PROFESIONALA 120

Operatori chimiști Ia chimizarea
metalului 2 30

Electricieni 3 20
Operatori chimiști la fabricarea

compușilor cu azot 3 30
Lăcătuși mecanici 3 20
Electromecanici A.M.A. 3 20

UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA 70

Lăcătuși mecanici 3 30
Strungari 3 20
Frezori, rabotori 3 6
Rectificatori 3 4
Sudori 2 10

Liceul Industrial de pe lingă combinat Nr. elevi ce se vor 
funcționează cu specialitățile primi în an. șc.

următoare : 1972/1973

• tehnicieni chimie organică — durată șc. 5 ani 36
• tehnicieni chimie anorganică „ 36
• tehnicieni utilaje și aparate

în industria chimică „ 36

fluxul mare de salariați din 
combinat care urmează diferite 
școli (peste 50 studenți la 
cursuri fără frevență, peste 400 
elevi Ia licee — curs seral) este 
explicabil, deci : nu pot lucra 
aici fără o pregătire solidă. 
Pentru mulți dintre ei clemen
tul stimulator l-a constituit con
curența profesională a celor 
1250 de absolvenți de liceu care 
lucrează acum în combinat.

Tn anul școlar 1972/1973 Com
binatul chimic va școlariza ur
mătoarele meserii :

Total 108

Așa îi place tovarășului Dombi 
Alexandru să denumească, în 
glumă, Uzina mecanică de ma
terial rulant din Craiova al că
rui director este.

„La noi vin locomotivele obo
site, pentru diagnosticare. Le su
punem la probe, apoi verificăm 
piesă cu piesă. O locomotivă 
Diesel are 36 de agregate și 
muncitorii trebuie să determine 
și să înlăture defecțiunea, pen
tru asta trebuie să știi tot ce 
știe acel ce a făcut fiecare pie
să în parte, tot ce știe acel care 
lucrează la asamblări și finisări, 
tot ce știe acel ce e chemat să 
o exploateze și mult mai mult 
decît aceștia pentru că e mai 
greu să repari decît să faci im 
lucru din nou. în plus, investi
ția de creier aici e imensă, veș
nic trebuie să pui diagnostic di
ferențial, veșnic trebuie să faci 
deducții logice care se bazează 
pe cunoștințe tehnice, pe ima
ginație și intuiție. Și cum aici 
vin agregate fabricate la toate 
uzinele din țară în diferite pe

„ANGAJATA
AZI, 17 MARTIE 1972"

UCENICIE ȘCOALA PROFESIONALA

lăcătuși 117 60
electricieni 46 35
strungari 80 30
frezori 45 —
rectificatori 10 —
sculeri matrițeri 10

Aceste cuvinte vor sta înscrise 
pe cartea de muncă a aproxima
tiv 100 de fete care au intrat în 
această zi pe poarta Fabricii de 
confecții Craiova. Aflăm că mul
te dintre ele sînt absolvente de 
liceu, dar vor să se califice, și 
după o școlarizare de 5 luni, au 
această posibilitate.

Cristea Matilda și Badea Ta- 
tiana sînt absolvente ale școlii 
generale, opțiunea lor a fost mai 
directă. Matilda cîntă muzică 
populară, aici știe că va putea 
urma școala populară de artă și 
va cînta și în formația uzinei. 
Tatiana a făcut practică la coo
perație, îi place meseria — o 
dată a fost să viziteze fabrica, 
cu școala și ar vrea să lucreze 
la finisaj.

întrebăm fetele, cum de au op
tat tocmai pentru fabrica asta. 
Tonela Iancu ne spune că a în
drumat-o „o prietenă", pe Ma

MESERIA DE AGRICULTOR
„Așezarea agriculturii pe baze 

mecanizate presupune mutații 
profunde în structura mese
riei, — ne spune tov. Glăvan 
Constantin, directorul general al 
Direcției agricole județene — 
așa cum altădată ori ce 
țăran trebuia să știe să-și 
mînuiască aproape din copi
lărie utilajul, acum tracto
rul trebuie să-i fie familiar fie
cărui tînăr din mediul rural. 
Pentru asta consider că ar fi 
mai rațional ca în loc de nenumă
rate ateliere de croitorie și îm
pletituri înființate la școlile ge
nerale de 10 ani. utile și ele în 
felul lor ar trebui introduse obli
gatoriu la clasele IX și X cu- 
noștiințe practice de mecanică 
agricolă, moto pompe, agregate 

rioade și după scheme diferite, 
aproape fiecare piesă constituie 
un unicat și fiecare piesă care 
trebuie înlocuită, de la șurub la 
bloc turnat constituie un reper 
nou. Iată, deci, că în uzină se 
concentrează zeci de meserii, 
dar fiecare la rîndul ei se ra
mifică devenind specifică uzi
nei. Cînd un candidat reușește 
la examenul de admitere la uce
nicia la locul de muncă sau la 
școala profesională el spune că 
vrea să se facă lăcătuș, dar la 
noi sînt lăcătuși montatori de 
boghiuri, lăcătuși de precizie 
regulatori motoare Diesel, pen
tru turbo suflante, ajustori 
pompe de injecție, ajustor in
stalație pneumatică. Așa cum e- 
lectricienii și strungarii, la rin- 
dul lor, au o specializare di
versificată-

în anii următori, pînă în 1975 
la U.M.M.R. — principalele for
me de calificare vor fi ucenicia 
la locul de muncă și școala pro
fesională a uzinei. Iată și nece
sarul de cadre : 

riana Cenușe „o verișoară“ și la 
rînd nici una nu cunoaște fabri
ca. ce secții are. cum se lucrea
ză. Cred eu că organizația UTC 
și-ar putea manifesta prezența 
în asemenea momente din viața 
tinerilor, ar putea organiza o vi
zită a întreprinderii cu fetele 
care se angajează de obicei în 
grupuri mari, ar putea vizita 
uteciști din secții să le prezinte 
procesul de muncă, poate ar fi 
bine să li se prezinte chiar o 
mică expoziție metodică de pro
cedee de lucru, imagini din sec
țiile automatizate, instalațiile 
care schimbă în conținut munca 
„croitoresei“ în muncă industria
lă. de înaltă tehnicitate.

Nu e tîrziu să se ia o astfel de 
Inițiativă întrucît în trimestrul 
doi al anului 1972 se vor primi 
la cursuri de calificare 200 de fe
te iar în trimestrul trei uceni
cia la locul de muncă oferă 350 
de locuri pentru calificare.

de aspersiune pentru ca toți coo
peratorii să fie capabili să mî
nuiască și să întrețină utilajul 
cu care lucrează.

în județ acțiunea de irigare 
va crea 8—10 000 de locuri de 
muncă pentru aspersoriștî, acti
vitate care poate fi efectuată și 
de femei și 5 — 6.000 locuri de 
muncă pentru mecanizatori.

în acest sens, planul de șco
larizare prevede organizarea u- 
nor cursuri cu durata de 3 luni, 
8 luni și doi ani, în meseriile : 
tractoriști. motopompiști, mî
nuitori aripi ploaie, brigadieri 
cîmp, brigadieri viticoli, briga
dieri pomicoli, brigadieri legu
micoli, brigadieri vaci lapte, 
brigadieri tineret la îngrășat.

VERONICA BÎRLADEANU

Popescu Dumitru — Buzău. 
Uzina respectivă nu are o școală 
profesională. In legătură cu cea
laltă problemă adresează-te cen
trului militar județean.

Maria Badea — Călărași — jud. 
Ialomița. Am citit scrisoarea 
pînă la sfîrșit dar tot nu m-am 
lămurit. Sînt amestecate prea 
multe fragmente, dorințe nelă
murite, dezorientări ca din toate 
acestea să se poată construi un 
plan de viață coerent. Toate lu
crurile te preocupă pe jumătate 
și cînd se pare că ai făcut în 
sfîrșit alegerea, intervine ceva și 
alegerea nu se mai face. Firește, 
nelămurirea este în dumneata 
însăți și pînă nu o limpezești cu 
seriozitate degeaba ți-aș da un 
sfat.

Dacă faci istoria vei fi profe
soară. dacă urmezi comerțul ex
terior vei fi economistă și vei 
lucra probabil într-o întreprin
dere de... comerț exterior. N-am 
auzit ca un tînăr să fie împie
dicat a urma cursurile de pregă
tire din motivele la care te re
feri dumneata. Cît despre regia 
de film, nu este cazul, regizor 
devine numai acela pentru care 
această formă de artă se con
fundă cu propria lui viață. în 

Viața bate 
la ușa !

de SEN ALEXANDRU
sfîrșit, prietenia fie ea și inten
să, nu mi se pare un argument 
suficient de convingător pentru 
înscrierea la o facultate tehnică. 
Așa că. începe prin a opta pen
tru o anumită direcție de activi
tate și apoi să mai vorbim. Și 
încă ceva : mătușa avea drep
tate !

Dunca Rodica — Satu Mare. 
Amabila dumneavoastră scrisoa
re nu putea rămîne fără răs
puns și vă încredințez că nu 
m-ați deranjat în nici un fel. O 
școală postliceală cu secție de 
cosmetică funcționează în Bucu
rești (pe lîngă UCECOM) str. 
Economu Cezărescu nr. 47. Sec
torul 7. telefon 15.82.28 Cursu
rile durează 2 ani. Examene se 
dau la : anatomia și fiziologia 
omului (scris și oral). chimie 
(scris). S-ar putea ca recrutarea 
elevilor să se facă prin 
UCECOM așa că este bine să vă 
adresați instituției în acest sens.

M. Aurelia — lud. Mehedinți. 
Mi-au plăcut mult cele ce mi-ai 
scris, ele dovedesc seriozitate și 
maturitate. Dacă nu ai timp să 
aștepți pînă cînd vei împlini 16 
ani. există șl posibilitatea de a 
te prezenta la unul din cele două 
licee sanitare. Ele funcționea
ză la Galați (str. Mihai Bravu 
nr. 48, telefon 1.14.83) și la Tg. 
Mureș str. Vorosmarthy nr. 8 
telefon 39.68) și au două secții : 
tehnica dentară și asistent me
dical de laborator. Dar aceste 
specialități nu te pun în legă
tură nemijlocită cu omul aflat 
în suferință, așa cum ai dori, 
sînt specialități tehnice. Asa că 
poate tot ar fi mai bine să aș
tepți trecerea timpului folosind 
răgazul pentru a te pregăti cît 
mai temeinic. Dar pentru că 
veni vorba : cîți ani ai de fapt ?

Maria Cojocaru — iud. Vran- 
cea. Pe lîngă anumite licee pe
dagogice funcționează secții pen
tru profesoarele de lucru ma
nual dar dumneavoastră sînteți 
absolventă. Ar urma să vă a- 
dresați inspectoratului județean. 
La institutele pedagogice nu 
funcționează o astfel de specia
litate.

Doina Vipie — Motru — jud. 
Gorj. Pentru a deveni maistră se 
cere să fi fost mai întîi o foarte 
bună muncitoare, nu se poate 
intra înt.r-o astfel de scoală di
rect din liceu. O școală de spe
cializare postliceală pentru in
dustria ușoară, cu secție de fi
nisare a produselor textile, a- 
propiată ca specific dorinței 
dumneavoastră, funcționează în 
București (str. Bîrsei nr. 3, sec
torul 4. telefon 43.25.50).

Naia Romiu — Brașov. Nu se 
poate. Astfel de licee nu sînt 
prevăzute în îndrumător iar ca 
să te urci direct pe vapor, cred 

că se cer și unele condiții de 
vîrstă. Adresează-te pentru lă
muriri la NAVROM — Con
stanța.

M. V. — Brașov. Vă cred că 
aveți 1,70 m și 70 kg. și nu con
sider această afirmație ca pe o 
laudă nejustificată. Broșura 
„Admiterea în învățămîntul su
perior. 1972“ prezintă la pag. 
123 programa pentru anatomia 
și fiziologia omului care vă in
teresează. In rest se cer numai 
probe practice. Profitați de si
tuația actuală și antrenați-vă 
pentru aceste probe.

Domozină Lidia — corn. lanca
— Jud. Olt. Iți spun dragă Li
dia, cum să nu-ți spun : termi
nă mai întîi școala generală (10 
clase) și apoi prezintă-te la școa
la profesională sanitară din Cra
iova (str. Silozului nr. 65, tele
fon 1.38.08) ori din Tîrgoviște 
(str. Poet Grigore Alexandrescu 
nr. 22, telefon 1.14.72) sau din 
Pitești (str. N. Bălcescu nr. 147. 
telefon 1.49.75). Urmează acum 
să-ți îndeplinești angajamentul 
de a fi „foarte bucuroasă“.

Stanciu I. Maria — Belceștl
— jud. Iași. Școala de speciali
zare postliceală de telecomuni
cații funcționează în București,

B-dul Gh. Gheorghiu-Dej nr. 42, 
telefon 14.10.37. Pregătește in 
specialitățile : electromecanic
pentru telecomunicații, telefon, 
telegraf și diriginte oficiu 
P.T.T.R., o specialitate mai po
trivită pentru fete. La această 
specialitate se dau examene la : 
limba și literatura română (scris 
și oral), geografia economică a 
R. S. România (oral). O școală 
postliceală de poștă și teleco
municații funcționează și la Ba
cău (Calea Uloinești nr. 148, te
lefon 1.60.91) cu specialitatea : 
telefonist-telegrafist.

Bolnavu Anton — Alexandria 
— jud. Teleorman. Școlile post
liceale sanitare cer chimia și 
botanica (prima la secțiile medi
cale, ambele la farmacie). în 
cealaltă problemă nu sînt com
petent.

Furnea Aurel-Traian — Lu
duș, jud. Mureș. O facultate de 
filologie te-ar pregăti cel mai 
bine. Dar nici dacă ai fi ingi
ner agronom nu te-ar împiedica 
nimeni. Pentru ziariști există o 
formă de pregătire în cadrul A- 
cademiei „Ștefan Gheorghiu“.

Pîslaru Niculina — Boldu — 
jud. Buzău. Citește răspunsul 
dat lui M. Aurelia, jud. Mehe
dinți.

Constantin Bujor — Loco — 
îndreaptă-1 pe tînărul viitor 
absolvent spre Liceul industrial 
de căi ferate — București. Calea 
Griviței nr. 10, telefon 17 18 86. 
O lămurire ar putea afla și la 
serviciul de învățămînt al căi
lor ferate din Bd. Dinicu Goles- 
cu. Sîntem doar bucureșteni și 
gara nu este departe. Mama ar 
putea întreba și acolo.

Mîndru Victoria — corn. Sar- 
maș — jud. Harghita. Citește 
răspunsul dat lui M. Aurelia — 
jud. Mehedinți.

Emilian Răduț — satul Co- 
mani — jud. Olt și Georgeta 
Răcaru — str. Aroneanu nr. 8 — 
Piatra Neamț. Nu aveți nevoie 
de un stagiu în producție pentru 
a candida la facultate întrucît 
ați absolvit secția reală a liceu
lui.

Vă recomandăm să citiți in
terviul acordat de conf. univ dr. 
docent Ioan Dumitru, director 
general în Ministerul Educației și 
Invățămîntului, apărut în nr. 
7099 din 14 martie a.c. al ziaru
lui nostru.

Ion Olari u — Timișoara — Co
lega ta are dreptul să candideze 
la Facultatea de filologie. La 
Facultatea de construcții se sus
țin probe scrise la matemati
că și fizică și o probă orală la 
matematică. Pentru orice alte a- 
mănunte care te interesează con
sultă Broșura „Admiterea în în- 
vățămîntul superior“.

e
Un sondaj pe această temă la 

o clasă a Xll-a umanistă a scos 
la iveală un număr foarte mic de 
profesiuni — abia opt. Cei 30 
de elevi testați au indicat pro
fesiile de : cadru didactic (10 op
țiuni), medic (5 opțiuni), econo
mist (5 opțiuni), translator (3 op
țiuni), arheolog (2 opțiuni), pro
curor (2 opțiuni), asistent me
dical (2 opțiuni), judecător (o op
țiune). Să fie atît de restrînsă 
perspectiva profesională a celor 
ce urmează secția umanistă a li
ceelor sau altele sînt cauzele u- 
nei orientări atît de limitate ?

Chestionarul amintit mai ce
rea două precizări: calitățile per
sonale care-l recomandă pe elev 
pentru o profesie ori alta și sur
sele de informare asupra ariei de 
profesii ce se pot însuși, în cazul 
lor, după absolvirea liceului.

Ce au răspuns elevii ?
„Mi-am ales profesia de me

dic — notează o fată — pentru 
că mă pasionează. Ea îmi cere 
cultură, perseverență, tărie mora
lă, multă muncă“. Fără îndoială 
nu poți fi medic dacă ești incult 
ori nu-ți place să muncești. Dar 
nu poți fi nici procuror sau eco
nomist. Ne-o confirmă și restul 
subiecților care numesc drept 
calități personale și indispensabi
le profesiilor alese... cultura, per
severența, dragostea față de 
muncă. Se pare că nu poți fi nici 
translator. Pentru că, una din
tre elevele care au optat pentru 
această profesie își motivează 
astfel alegerea: „Cunosc destul 
de bine limba franceză și am 
cunoștințe de limba engleză. 
După o îndelungă chibzuință am 
ajuns la concluzia că a fi trans

lator implică, în afara stăpînirii 
depline a limbii respective și cul
tură, putere de muncă, perseve
rență. Mi-am descoperit aceste 
calități și le voi dezvolta în vii
tor".

Din punctul de vedere al ele
vilor chestionați (surprinzător, 
dar răspunsurile sînt aproape 
identice), cultura, perseverența, 
puterea de muncă sînt calitățile 
lor personale cele mai distincte. 
Ceea ce poate fi adevărat. (Deși, 
parcă, uniformitatea aceasta tre
zește suspiciuni). Dar de aici să 
ajungi la credința că profesiuni

CE PROFESII iȘI ALEG UMANIȘTII ?
le reclamă aceleași calități uma
ne — și acestea foarte generale 
— ni se pare puțin cam pueril. 
După această logică oricare ab
solvent de liceu poate aborda 
orice profesie, întrucît deprin
derea de a munci, orizontul cul
tural și perseverența fac parte 
din zestrea minimă de însușiri cu 
care tînărul părăsește școala. Și, 
dticînd lucrurile pînă la absurd, 
dacă asta este tot ce ți se cere, 
indiferent de profesie, atunci 
pledoaria pentru alegerea ei — 
în funcție de aptitudini, de per
sonalitate, dai și în funcție de 
caracteristicile care deosebesc o 
profesie de alta—e gratuită: totul 
se poate rezolva extrem de sim
plu prin „repartizarea“ pe profe
sii în funcție de criterii sociale, 
economice sau de altă natură, de 

către un for special instituit. Si
gur, lucrurile nu se petrec așa, 
dar se poate ca un tînăr, în pra
gul unei decizii de maximă în
semnătate pentru viitorul său, să 
simplifice pînă aproape de anu
lare procesul atît de complex al 
acordării propriilor sale însușiri 
exact cu profesia care le recla
mă și le pune în valoare P

Simplificarea este generată, 
după opinia noastră, de lipsa de 
cunoaștere. De autocunoaștere și 
de cunoașterea profesiilor. Cel 
puțin a celor cu o largă circula
ție. Aici găsim și explicația no

menclatorului de profesii atît de 
sărac care s-a putut alcătui după 
răspunsurile elevilor. Pentru că, 
în realitate, nevoile social-econo- 
mice ale țării noastre deschid în 
fața absolvenților secțiilor uma
niste ale liceelor perspective pro
fesionale variate și atrăgătoare.

O cercetare destul de sumară a 
specialităților ce se pot însuși în 
școlile postliceale (și numai în 
București funcționează 22 de a- 
semenea școli) scot la iveală pes
te 30 de profesiuni în care baza 
de pornire o reprezintă tocmai 
pregătirea în științele umaniste. 
Greu de crezut că, dacă le-ar cu
noaște (și s-ar cunoaște I), absol
venții secțiilor umaniste ar ocoli 
profesii precum: bibliotecar, li
brar, desenator, secretar steno
dactilograf pentru limba română 

și limbi străine, laborant, telegra
fist, vitrinier decorator, modelier 
îmbrăcăminte și încălțăminte, di
riginte oficiu P.T.T.R., lucrător 
în comerțul exterior, cosmetician, 
conducător de unitate comercia
lă, recepționer hoteluri etc. Din 
clasa amintită doar două viitoare 
absolvente indică profesiunea de 
asistentă medicală, în timp ce în 
domeniul sanitar — prin școlile 
amintite — se pot însuși nouă 
specialități. Dar în afara școli
lor de specializare postliceală, 
numeroase întreprinderi își pre
gătesc singure — prin cursuri de 

scurtă durată — specialiștii de 
nivel mediu de care au nevoie și 
își recrutează cursanții numai 
dintre absolvenții de liceu.

După cum se vede, din enume
rarea cu care am început însem
nările de față și profesiile care 
se însușesc prin intermediul stu
diilor superioare sînt superficial 
cunoscute. Or, există și alte pro
fesiuni care cer o formație juri
dică — în afara celor de procu
ror și judecător, după cum stu
diile universitare pot direcționa 
absolvenții către activitatea edi
toriala, de cercetare etc. A- 
ceastă listă de profesiuni — care 
e departe de a fi completă — 
îți sugerează o multitudine de 
aptitudini și însușiri, de calități 
fizice și psihice, de care ar urma 

să dispună sau ar trebui să și le 
cultive cei ce vor deveni profe
sioniști. Chiar cu riscul de a pă
rea didactici, trebuie s-o spunem 
că bibliotecarul ori librarul au 
nevoie de calități care nu se cer 
neapărat laborantului ori condu
cătorului de unitate comercială, 
deși tuturor li se cere să mun
cească cu dăruire, să se compor
te civilizat, să fie perseverenți în 
perfecționarea lor profesională și 
umană. Ca să rămînem tot la 
grupul acesta de profesii se cere 
subliniat că ele pot fi aborda
te atît de fete cît și de băieți.

Infinite nuanțe deosebesc un 
om de altul recomandîndu-l pen
tru o anume activitate profesio
nală, întrucît și profesiile se deo
sebesc între ele, începînd cu ca
racteristicile generale și pînă la 
amănunte de mare finețe, care 
pot și trebuie cunoscute înaintea 
exercitării lor propnu-zise. Nu
mai astfel se pot evita dezilu
ziile „de după“, se pot găsi sur
sele depășirii dificultăților ine
rente procesului devenirii profe
sionale, se pot pune în valoare 
talentul, capacitatea, creativitatea 
individului.

Teoretic, cei 30 de elevi ches
tionați puteau indica tot atitea 
profesiuni diferite. Era un prim 

indiciu al unui act făcut în cu
noștință de cauză, gîndit și pre
gătit încă din clasa a X-a, cînd 
au optat pentru secția umanistă. 
Altfel ce rațiune a avut atunci 
alegerea acestei secții ? Dacă a 
fost cu adevărat aleasă și nu a 
fost un pas întîmplător, cu toate 

' consecințele ce decurg dintr-o 
întreprindere nu îndeajuns de 
gîndită, care, după cum se poa
te concluziona în cazul de față, 
încep de pe acum să se facă sim
țite.

Și alte elemente din răspunsu
rile elevilor rețin'atenția prin 
simplismul lor. Un exemplu, din
tre altele. La cererea de a nomi
naliza sursele de informare — 
pentru autocunoaștere sau pentru 
a ști minimum despre profesia 
către care vor să se îndrepte — 
nu se indică nimic. Nici măcar 
manualul de psihologie, pentru 
primul proces. Nici vorbă de mo
nografii profesionale, de întîlniri 
cu diverși profesioniști, ori de vi
zite la locuri de muncă (și doar 
aceste din urmă surse de infor
mare sînt folosite pînă la banali
zare de diriginții ultimelor clase 
de liceu). Elevii răspund că pro
fesia o vor cunoaște cînd vor în
cepe să o profeseze și tot atunci 
vor descoperi dacă li se potriveș
te ori nu, dacă corespunde ap
titudinilor și capacităților lor. Nu 
va fi atunci puțin prea tîrziu ?

MARIETA VIDRAȘCU

In curînd va apare suplimentul :

RADIOTELEȘCOALĂ
La cererea unui mare nu

măr de ascultători și tele
spectatori, îndeosebi elevi și 
cadre didactice, Radiotelevizi- 
unea Română și Ministerul 
Educației și Invățămîntului 
vor edita un supliment al 
Programului Radio TV intitu
lat Radioteleșcoală. Publicația 
își propune să vină în ajutorul 
tuturor celor care urmăresc e- 
misiunile de radioteleșcoală. 
In acest fel. lecțiile de științe 
sociale, limba și literatura ro
mână, matematică, fizică, bio
logie, chimie etc. cursurile de 
limba franceză, engleză, rusă, 
germană, ciclurile în ajutorul 
celor care se pregătesc pentru 
examenele de bacalaureat și 
admitere, emisiunile de orien
tare școlară și profesională și, 
cu începere din luna mai, 
lecțiile integrate procesului de 
învățămînt (anatomia și fizi
ologia omului, anul III) vor fi 
puse Ia dispoziția celor inte
resați sub diverse forme : re

TALON DE SONDAJ

Numele și prenumele.............................................................

Școala și clasa (pentru elevi)................................................

Studii (pentru celelalte categorii de cititori) , . . .

Localitatea.............................................................• » r »

Județul ............................................................., , , , ,

zumate, exerciții, probleme 
rezolvate, vocabular, îndru
mări metodice, practice, înso
țite de o bogată ilustrație : 
scheme, grafice, formule, fo
tografii etc.

Totodată, se vor publica 
anticipat tematica desfășurată 
și orarul tuturor emisiunilor 
de radioteleșcoală.

Suplimentul Radioteleșcoală 
va apărea bilunar o dată cu 
„Programul Radio TV“ în 
64—96 pagini și se va găsi în 
chioșcurile de difuzare a pre
sei, Ia prețul de 1 leu.

Pentru a putea stabili tira
jul Suplimentului, toți cei in
teresați sînt rugați să comple
teze TALONUL alăturat și 
să-l expedieze, pînă Ia data 
de 15 aprilie a.c., pe adresa :

OFICIUL DE PRESĂ ȘI 
TIPĂRITURI AL RĂDIOTE- 
LEVIZIUNII ROMĂNE, str. 
Molière, nr. 2 București, sec
torul 1.



„Președintele Ceaușescu
la Cairo peste citerà zile

ca prieten activ
al popoarelor arabe“
Un artico! din „Journal d?Egypte“

CAIRO 29. — Corespondentul 
Agerpres. Nicolae N. Lupu, 
transmite : Sub titlul ..Președin
tele Ceaușescu la Cairo peste 
citeva zile ca prieten activ al 
popoarelor arabe“, cotidianul 
egiptean de limbă franceză 
„JOURNAL D’EGYPTE“ publi
că un amplu articol în care se 
spune printre altele : „Există 
cuvinte care se folosesc adesea 
fără să li se dea întreaga .lor 
semnificație. Și totuși, de aceas
tă dată, spunind că președintele 
Ceaușescu este o marc perso
nalitate internațională, avem in 
vedere sensul deplin al acestor 
cuvinte, deoarece, fiind profund 
român, el este, in mod esențial, 
internațional. Român, l-am vă
zut construindu-și țara de atitia 
ani cu o convingere totală, 
ideologică, și un sens lucid, cu 
toate forțele fizice și capacită
țile sale umane. Tocmai pornind 
de la aceste premise. Ceaușescu 
a fost capabil să elaboreze o vi
ziune de mare perspectivă, să 
edifice o Românie în plină acti
vitate in toate sectoarele indus
triei. agriculturii, reformelor so
ciale și care a devenit una din 
țările cu o puternică economie.

Autorul articolului. Edgard 
Gallad. — redactor-șef al ziaru
lui. relevă în continuare hotă- 
rirea cu care poporul român 
muncește pentru propășirea țării 
sale, subliniind că „regimul in
tern este cu adevărat un regim 
al justiției sociale, unde munci
torul este adevăratul stăpin. o 
muncă liber acceptată cu o re
partiție corespunzătoare, desfă
șurată în cea mai reconfortantă 
atmosferă“. în articol se subli
niază înaltul prestigiu al indus
triei românești, competenta 
tehnicienilor români, cunoscuți 
și apreciati peste graniță. 
„Ceaușescu a pus această rară 
capacitate în slujba unui pro
gres industrial general, mai în- 
tii in slujba țărilor în curs de 
dezvoltare. El n-a fost egoist, ci 
a conlucrat intr-un echilibru al 
contribuțiilor tuturor, dînd și 
primind cu o admirabilă echi
tate și o apreciere împărtășită 
de ambele părți. Tocmai de 
aceea, atit în țările cele mai a- 
propiate cit și în țările cele mai 
îndepărtate și care sint in curs 
de a-și consolida independența 
economică la rang demne de ele, 
se găsesc căi ferate, rafinării, u- 
zine chimice, instalații etc. puse 
în funcțiune cu un randament 
constant de către tehnicienii ro
mâni. care le redau apoi fraților 
lor din țările cu care au colabo
rat. Este corolarul actual al 
României.

președintelui 
este o politică de 

colaborare între po- 
nici o discriminare.

Politica 
Ceaușescu 
pace și de 
poare, fără 
Popoarele arabe au verificat a- 
ceastă politică în timpul con
flictului din Orientul Apropiat. 
Acest conflict se menține pentru 
noi din cauza ocupării teritorii
lor noastre. Or. președintele ro
mân este apărătorul intransi
gent. curajos in atitudinea sa 
in favoarea eliberării teritorii
lor noastre. în adunările popu
lare din țara sa și care îl spri
jină in unanimitate. Ceaușescu 
proclamă necesitatea 
teritoriilor ocupate, . . 
fără această evacuare nu va fi 
niciodată pace in Orientul A- 
propiat și că situația actuală 
este încărcată de pericolul de 
război. în întîlnirile sale diplo
matice. în comunicatele oficiale 
după vizitele pe care le între
prinde și pe care le primește, 
in 
ful 
să 
să

La 29 martie 1972, amba
sadorii extraordinari și ple
nipotențiari ai Republicii So
cialiste România la Moscova, 
Washington și Londra au 
semnat, în numele guvernu
lui Republicii Socialiste Ro
mânia, Convenția cu privire 
la răspunderea internaționa
lă pentru daunele cauzate 
de obiecte lansate în spațiul 
extraatmosferic, anexată la 
Rezoluția nr. 2777 adoptată 
de Adunarea Generală a Or
ganizației Națiunilor Unite 
la 29 noiembrie 1971, Con
venție al cărei original este 
depus pe lingă guvernele U- 
niunii Republicilor Sovietice 
Socialiste, Statelor Unite ale 
Americii, și Regatului Unit 
al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord.

VIZITA IN STATELE UNITE A DELEGAȚIEI
CONSILIULUI ECONOMIC CONDUSA

DE TOVARĂȘUL
■J

MANEA MANESCU

evacuării 
faptul că

I li
toate interviurile sale, șe- 
statului român n-a încetat 
ne apere drepturile, cerind 
fie recunoscute fără nici o 

restricție, precum și drepturile 
poporului palestinean. Iată de 
ce peste citeva zile. Egiptul va 
primi pe primul reprezentant al 
poporului român, cu o călduroa
să prietenie, conștient de loiali
tatea sprijinului său fată de 
cauza noastră, și a fo'artei mari 
eficacități a cooperării indus
triale și 
nia“.

comerciale cu Româ-

O rezoluție adoptată la 
conferința Uniunii sindicate
lor vest-germane. desfășura- 

. tă la Bremen, subliniază 
- tratatele încheiate de R. F. 
a Germaniei la Moscova 
Varșovia „corespund pe de
plin intereselor păcii și des- 

. tinderii“. Conferința Sindica
tului lucrătorilor din comerț, 
bănci și întreprinderi de asi
gurare, care a avut loc la 
Hanau, a chemat pe toți 
membrii sindicatului să spri-

că

Și

WASHINGTON 29 (Agerpres). 
— Delegația. Consiliului Eco
nomic al Republicii Socialiste 
România, aflată in vizită in Sta
tele Unite, a sosit luni după- 
amiază la Los Angeles. La aero
port. delegația condusă de tova
rășul Manea Mănescu a fost în- 
timpinată de oficialități locale 
în cursul zilei de marți, munici
palitatea orașului a organizat o 
reuniune în cadrul căreia dele
gația a purtat discuții cu condu
cători ai unor companii indus
triale și cercuri financiar-banca- 
re asupra posibilităților de ex
tindere a relațiilor comerciale și

a acțiunilor de cooperare indus
trială.

în cadrul reuniunii, Sam 
Yorty, primarul orașului Los 
Angeles. a inminat tovarășului. < 
Manea Mănescu cheia orașului.

în continuare, primarul orașu
lui Los Angeles 'a oferit o 
ceoție in cinstea delegației.

în aceeași zi, delegația s-a 
tilnit cu conducerea Băncii 
mericii (Bank of America),
care prilej s-au purtat discuții 
privind cooperarea economică in 
domenii de interes reciproc. De 
asemenea, delegația Consiliului 
Economic a vizitat ferma agrico
lă „Pierce“ 
Stat

re-

in- 
A 
cu

fl

jine activ lupta pentru rati
ficarea celor două tratate. în 
cadrul „campaniei de primă
vară a anului 1972 pentru 
securitate, dezarmare și so
lidaritate internațională“, in 
curs de desfășurare in locali
tățile vest-germane. are loc 
strîngerea de semnături pe 
un apel care cere ratificarea 
tratatelor vest-germane cu 
U.R.S.S. și Polonia. Din pri
mele zile, apelul a fost sem
nat de aproximativ 35 000 de 
cetățeni.

REPUBLICA ARABA EGIPT. — Imagine din Cairo

Pornind din Cairo într-o dimineață însorită, după aproape 
trei ore de drum pe mirifica autostradă ce străpunge delta 
Nilului, am intrat în Alexandria — El Iskandarîya, cum îi spun 
egiptenii — traversînd Mahrmudîya.

Nu fără emoție, așteptasem să cunosc acest mare port cu 
trecut istoric furtunos, important centru economic și cultural, 
poarta maritimă cea mai mare a Republicii Arabe Egipt.

undat în anul 331 
(î-e.n.) din ordinul 
lui Alexandru cel 
Mare pe locul unei 
așezări pescărești 
Rakhotis, după pla

nurile arhitectului Dinocratcs. 
Alexandria a devenit cel mai 
mare port al Mediteranei și. da
torită lui Ptolomeu, una din ca
pitalele lumii antice. Farul de 
marmură albă era considerat ca 
una din cele șapte minuni ale 
antichității, iar prestigiul cetății 
a străbătut mileniile datorită 
înființării primei universități din 
lume, precum și celebrei sale 
biblioteci care cuprindea tot ce 
așternuseră mai de preț pînă a- 
tunci istoricii și ginditorii lumii 
antice. Din păcate, după cum se 
știe, cele citeva milioane de vo
lume și peste jumătate de mi
lion de papirusuri s-au pierdut 
pentru totdeauna in incendiul 
despre care nu se știe nici as
tăzi cit de vinovate au fost le
giunile Iui Iulius Cezar.

Din lumea fabuloasă a anti
chității au rămas pină in zilele 
noastre numeroase vestigii, pe 
care orice om ajuns in Alexan
dria nu întârzie să le viziteze. 
Cea mai vizibilă este Coloana Iui 
Pompei, situată in inima car
tierului Karmuz. Ea a fost con
struită in anul 297 pe o mică 
înălțime peste ruinele vechiului 
templu al Iui Serapis spre a 
păstra amintirea împăratului 
Dioclețian. Acest superb mono
lit de granit roșu, înalt de 27 de 
metri, își datorează numele pă
rerii care circula în Evul Mediu 
că aici s-ar fi aflat urna de 
bronz ce conținea rămășițele pă- 
mintești ale ilustrului coman
dant roman. Pompei. Din Sera- 
peum. templu dedicat de Ptolo
meu zeului Serapis. nu au ră
mas decit niște vagi ruine și 
resturile unui culoar subteran 
care pot fi văzute in partea' de 
vest a Coloanei. Catacombele 
Rom Chougafa. săpate in rocă 
pe trei etaje, datează din seco
lele întii și doi ale erei noastre. 
Necropolele Chatby, Anfuchy și 
Mustafa Kamet prezintă, de ase
menea, încăperi ornate cu pic

turi antice de n mare frumuse
țe. Dar. bineînțeles, cele mai 
instructive și interesante vesti
gii de artă străveche sînt cele 
de la muzeul greco-roman — 
fundat în 1891 — unde se află 
peste ți) 000 de piese din care 
se remarcă în mod deosebii co
lecția de Tanagras. Forturile și 
moscheele, valoroase monumen

Alexandria — oraș cu peste 3 
milioane de locuitori, care se 
întinde ca o uriașă sirenă de-a 
lungul a 40 de kilometri de li
toral — conține numeroase edi
ficii moderne, uzine reprezenta
tive pentru Egiptul contemporan, 
fiind în același timp un centru 
puternic de activități economi
ce, un oraș cu variate manifes
tări culturale și sportive.

Aici se află Gara Maritimă, 
cea mai modernă construcție a 
orașului, o capodoperă de arhi
tectură care constituie pentru 
cei sosiți pe mare primul contact 
cu Egiptul. Alexandria are un 
institut de hidrobiologie, un mu
zeu de arte frumoase, un muzeu

mulțumit de modul in care co
laborăm eu România. De altfel, 
eu am vizitat de citeva ori fru
moasa dv. țară și trebuie să vă 
mărturisesc sincer că am fost 
deosebit de impresionat de reali
zările dv., de oamenii pe care 
i-am întilnit și care m-au con
vins de prietenia și sentimentele 
bune pe care le au față de noi. 
Aveți specialiști de mare valoa
re, bine pregătiți profesional, de 
Ia care am avut de învățat mul
te, atit eu cit și alți colegi de-ai 
mei, care am avut fericita ocazie 
să cunoaștem România. Pe șan
tierul acestei moderne uzine de 
sodă care, după cum vedeți, se 
află intr-un stadiu avansat de

Însemnări din Egipt

întilniri la El Iskandarîya
te islamice, reprezintă, de a 
semenea, puncte de atracție pen
tru curiozitatea turiștilor.

Directorul generai al Comite
tului de turism din guvernora- 
tul /Alexandria, A. Kader Mah- 
mud, cu care am stat de vorbă, 
referindu-se la vizita ce avea 
loc in acele zile a primului grup 
de tineri turiști din România — 
sosiți în Egipt, cu prilejul unei 
excursii organizate de B.T.T.. și 
care tocmai vizitaseră citeva din 
minunatele obiective turistice de 
care aminteam mai sus — mi-a 
declarat : „Este o mare plăcere 
pentru mine să-i văd și să mă 
intilnesc cu tinerii turiști ro
mâni care sînt foarte politicoși. 
toarte cultivați și foarte priete
noși. Sper că sînt mulțumiți de 
cele ce au putut să vadă și de 
felul în care au fost primiți de 
noi. M-ar bucura ca în viitor să 
găzduim și alte grupuri de tu
riști români. Cred că vizita și 
convorbirile președintelui Româ
niei in țara noastră — a cărui 
sosire o așteptăm și în orașul 
Alexandria — va avea ca urma
re si intensificarea schimburilor 
turistice dintre Republica Socia
listă România și Republica Ara
bă Egipt“.

maritim și un muzeu de istorie 
naturală. Alexandria găzduiește 
în mijlocul lunii martie campio
nate internaționale de tenis, în 
luna aprilie se desfășoară spec
taculosul festival al florilor, in 
septembrie maratonul internațio
nal de natație și tot in această 
urbe străveche are loc bienala 
artiștilor plastici din țările me- 
diteraniene.

D
ar, după cum ară
tam, orașul este și 
important centru 
industrial, al cărui 
potențial continuă 
să se dezvolte cu 

impetuozitate. Mari uzine chi
mice, rafinării, fabrici alimenta
re, de textile, de ciment, meta
lurgice, de anvelope, duc faima 
orașului, prin produsele lor com
petitive în zeci de țări ale lumii. 
Tot aici, printre alte obiective 
industriale noi. se inalță și uzi
na de sodă care se construiește 
prin cooperare de către specia
liști români.

Directorul general al combina
tului, Husein Abdul Aziz, cu 
care m-am întilnit pe șantier, 
mi-a spus : „Sint deosebit de

construcție, lucrează mulți spe
cialiști români. Țin să vă spun 
că noi sîntem foarte mulțumiți 
nu numai de munca lor și de 
capacitatea lor tehnică, ci și de 
calitățile lor umane- Românii 
sînt oameni sinceri, prietenoși, 
carc-și respectă cuvintul și inda- 
toririle, calități pentru carc-i 
stimăm și apreciem. Dorim din 
toată inima ca relațiile dintre ță
rile noastre să se dezvolte în 
continuare, să colaborăm mai in
tens in toate domeniile, să in
tensificăm schimburile de spe
cialiști. Acum, in aceste zile, 
așteptăm cu multă satisfacție și 
bucurie vizita președintelui dv., 
a Excelenței Sale domnul Nicolae 
Ceaușescu. pe care-1 stimăm 
foarte mult. Eu sper ca în pro
gramul pe care-1 va avea in 
tara noastră, să fie cuprinsă și 
vizitarea șantierului nostru. Tre
buie să vă spun că noi ne pre
gătim să-I înlîmpinăm cu cinstea 
și onoarea ce i se cuvin unui a- 
devărat prieten pe care-I pre
țuim în mod deosebit. Mi-ar 
face multă bucurie să transmi
teți aceste păreri personale opi
niei publice din România, să a- 
sigurați poporul român de sen
timentele de sinceră amiciție pe

a Universității de 
din Los Angeles-

Succese 
ale patrioților 

laoțieni
In cursul lunii martie, for

țele patriotice laoțiene și-au 
intensificat acțiunile mili
tare în regiunea Luang Pra- 
bang și in zona bazei «for
țelor speciale“ de la I-ong 
Cheng. Menținind mereu ini
țiativa de partea lor, pa- 
trioții laoțieni au scos din 
luptă, in intervalul 1—20 
martie, aproximativ 1 500 de 
soldați și ofițeri inamici, in 
special din rindul trupelor 
mercenare tailandeze, au do- 
borît 24 de elicoptere, au a- 
runcat în aer 8 vehicule mi
litare și au capturat o mare 
cantitate de muniții, arma
ment și echipament militar.

Securității-> europene

SEMICENTENARUL U. T. C. 
._PESTE HOTARE ___

Adunare festiva la Moscova
In cinstea celei de-a 50-a 

aniversări a Uniunii Tinere
tului Comunist din România, 
la Universitatea de stat „Lo
monosov“ din Moscova a avut 
loe o adunare festivă, la care 
au participat numeroși stu
denti sovietici, precum și stu
denti și doctoranți români la 
Moscova. Secretara comitetu
lui de comsomol al Facultății 
de fizică a Universității, Pașa 
Korolenko, candidat in ști
ințe, a rostit o cuvintare in 
care a evocat relațiile de

prietenie dintre Comsomolul 
sovietic și tineretul comunist 
din România, dintre cele 
două partide și popoare.

Despre glorioasele tradiții 
de luptă ale tineretului co
munist din România, despre 
munca plină de abnegație a 
tineretului patriei noastre 
pentru construirea societății 
socialiste multilateral dezvol
tate, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a 
vorbit studentul român, Ma
rin Jianu.

Seară românească la Sofia
Miercuri, 29 martie a.c., 

în aula Universității „Kli- 
ment Ohridski“ din Sofia a 
fost organizată, din ințiativa 
Comitetului Uniunii Tinere
tului Comunist Dimiirovist 
al Universității și a lectoratu
lui de limba română din ca
drul universității, o seară ro
mânească închinată aniver
sării a 50 de ani de la crea
rea Uniunii Tineretului Co
munist din România.

O numeroasă asistență for
mată din cadre didactice și

studenți bulgari și străini de 
la Universitatea „Kliment O- 
hridski“ din Sofia a urmărit 
cu interes expunerile prezen
tate și programul artistic 
susținut de un grup de stu
denți bulgari care studiază 
limba română.

Au fost, de asemenea, pre- 
zenți membri ai ambasadei și 
studenți români care studia
ză la Sofia.

In încheiere, a fost prezen
tat filmul artistic românesc 
„Facerea lumii“.

TINERETUL LUMII

PENTRU CA SA IUBESC: rulea
ză la Patria (orele 10; 12,30: 16; 
18,30; 21). Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30: 16; 18,15; 20.30), Feroviar
(orele 9; 11.15; 13.30; 16: 18,30;
20,45).

TATA CU DE-A SILA : rulează 
la Victoria (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.30: 20,45).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Lumina (orele 9: 11.15: 13.30; 16: 
13.15: 20.30).

MARY POPPINS : rulează la 
Scala (orele 8.30; 11.30; 14,30; 17.30;
20.30) . Festival (orele 9.30: 13: 16,30:
19.30) .

PADUREA PIERDUTA : rulează 
Ia Central (orele 9; 11.15; 13.30;
15.45: 18; 20.15), Excelslor (orele 9; 
11,15; 13,30: 16; 18,30; 20,45). Flamu

ra (orele 9: 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) .

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Capitol (orele 10: 12,45; 
16,30; 20). Favorit (orele 9.30; 13; 
16.15: 19.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Drumul Sării (orele 16;
19.30) , Giulești (orele 15,30; 19).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la București (orele 
8.45: 11: 13.30: 16: 18.30; 21)

ATUNCI I-AM CONDAMNAT PE 
TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Doina (orele 11.30; 13,45; 16; 18.15; 
20,30 — la ora 10 Program pentru 
copii). Pacea (orele 15,45: 18: 20).

INCIDENTUL : rulează la Lucea
fărul (orele 8.30; 11: 13,30; 16; 18.30: 
21), Melodia (orele 9; 11,15; 13,30: 
16: 18.30: 20.45), Modern (orele 9. 
11.15; 13.30; 16; 18.15: 20,30), Sala 
Palatului (orele 17,15; 20).

CURAJOȘII f rtflează la Moșilor 
(orele 15.30; 17.45: 20).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 16;

Capitala Austriei a găzduit, 
între 27 și 29 martie, o întîlnire 
a parlamentarilor din unele țări 
europene, consacrată probleme
lor securității și cooperării pe 
continent. Din țara noastră, la 
reuniune au participat deputății: 
acad. Athanase Joja, președin
tele Grupului parlamentarilor 
români pentru prietenie și coo
perare în Europa, prof. Ludovic 
Takacs, acad. Ștefan Bălan. Iu- 
lia Pașca. membri ai aceluiași 
grup, și Alexandru Ionescu. se
cretar al Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări 
Naționale.

Convorbirile „Mesei Rotunde“ 
au prilejuit un schimb larg de 
opinii intre parlamentarii din 
diferite state europene, aparți- 
nînd unor partide cu orientări 
diverse, pe tematica înscrisă pa 
ordinea de zi a întîlnirii-

Intervenind activ în desfășu
rarea schimbului de opinii, 
parlamentarii români au prezen
tat și susținut poziția României 
în legătură cu convocarea con
ferinței pentru securitate și coo
perare în Europa. Participanții 
la „Masa Rotundă“ au urmărit 
cu atenție poziția României în 
problemele dezbătute, au apre
ciat în mod special rolul activ, 
consecventa țării noastre în

abordarea problemelor realizării 
păcii și colaborării pe continent, 
in ceea ce privește eforturile în
dreptate spre pregătirea 
vocarea unei conferințe 
și cooperării in Europa.

Și 
a

con- 
păcii

Șeful grupului însărcinat do 
guvernul finlandez cu organi
zarea din punct de vedere teh
nic a convorbirilor multilaterale 
pentru pregătirea conferinței ge- 
neral-europene in problema se
curității si colaborării, precum 
și a chestiunilor de ordin tehnic 
legate de desfășurarea lucrărilor 
conferinței. Joel Pekuri, consi
lier special în M.A.E. al Finlan
dei, a avut miercuri o întîlnire 
cu reprezentanți ai presei la 
noul palat „Konsertti—Ja Kon- 
gressitalo“ din Helsinki. El a 
subliniat cu acest prilej impor
tanța pe care Finlanda o acordă, 
ca stat european, începerii cit 
mai grabnice a acestor convor
biri, pentru urgentarea convocă
rii și ținerii conferinței pan-eu- 
ropene. Finlanda, care S-a oferit 
să fie gazda convorbirilor multi
laterale și a conferinței general- 
europene, a spus el. este in mod 
practic gata din punct de vedere 
tehnic să primească reprezentan
ții statelor europene, astfel incit 
convorbirile multilaterale vor 
putea incepe la aproximativ șase 
săptămîni după realizarea unui 
consens asupra angajării aces
tora.

ITALIA

DEZAMĂGIRILE
ABSOLVENȚILOR

• „Șomajul cu diplomă" • 20 la sută din 
absolvenții facultăților italiene nu vor găsi 
anul acesta un angajament • „Un obstacol 
mai greu decît cel mai dificil examen 

universitar"

care le nutrim față de România 
socialistă“.

Este, intr-adevăr, emoționant 
ca la mii de kilometri de patrie 
să intilnește oameni care să-ți 
vorbească atit de cald și convin
gător despre propria ta țară. 
Păreri asemănătoare mi-au mai 
fost impărtășite în repetate rin- 
duri de către numeroși cetățeni 
și de personalități ale vieții pu
blice din localitate. Astfel, în
tr-o convorbire avută cu secreta
rul general al Uniunii Socialis
te Arabe din Alexandria, ing. 
lssa Chahine, acesta mi-a 
spus, printre altele : „Sîn
tem dornici să stringem le
găturile economice și poli
tice cu Republica Socialistă 
România. Urmăresc indeaproape 
eforturile făcute de Partidul Co
munist Român, de statul român 
și personal de Excelența Sa 
domnul Nicolae Ceaușescu, efor
turi îndreptate spre întărirea re
lațiilor dintre țările noastre pe 
baza principiilor egalității, echi
tății și respectului reciproc. Sîn
tem întrutotul de acord cu aces
te eforturi și sper că relațiile 
economice și culturale, pre
cum și de altă natură se vor 
dezvolta mai mult foarte curind. 
Așteptăm cu interes și bucurie 
vizita președintelui Consiliului 
de Stat al României, convorbiri
le oficiale care vor avea Ioc in
tre domnia sa și președintele 
Anwar Sadat, convorbiri pe care 
Ic dorim fructuoase pentru am
bele părți și care, sjntem siguri, 
că vor deschide o etapă nouă în 
relațiile prietenești dintre țările 
noastre“.

A
m plecat din fru
mosul oraș Alexan
dria pe aceeași au
tostradă care tra
versează bogata 
deltă a Nilului. în- 

lilnirile avute la El Iskandarîya 
mi-au întărit convingerea că 
aici, ca și în întregul Egipt, 
România se bucură de un deo
sebit prestigiu. Iar acest presti
giu capătă o strălucire nouă în 
preajma vizitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu, așteptat cu 
nerăbdare și prietenie de po
porul care construiește o viață 
nouă pe malurile străvechiului 
Nil.

MIIIAI M1RZA

Cairo, martie 1972

INTRAREA ÎN 
VIGOARE A 
MĂSURILOR 

ADOPTATE DE R.D.G. 
ÎN PRIVINȚA 

APLICĂRII TEMPORARE 
A CONVENȚIILOR 

ÎNCHEIATE CU R.F.G. 
SI SENATUL 
BERLINULUI 

OCCIDENTAL
BERLIN 29. — Corespondentul 

Agerpres, Ștefan Deju, transmi
te : Conform hotărîrii conducerii 
de partid și de stat a R. D. 
Germane, începînd din ziua de 
29 martie au intrat în vigoare 
măsurile adoptate de R.D.G-, în 
privința aplicării temporare a 
prevederilor convențiilor înche
iate cu R.F. a Germaniei și cu 
Senatul Berlinului occidental.

Tn urma hotărîrii conducerii de 
partid și de stat a R.D.G. se 
simplifică cu mult formele pen
tru transportul de mărfuri și 
persoane aflate în tranzit între 
R. F. a Germaniei și Berlinul 
occidental pe teritoriu! R. D. 
Germane și se facilitează vizî- 
te ale cetățenilor vest-berlinezi 
în capitala și pe teritoriul 
R.D.G., cu ocazia sărbătorilor 
de primăvară.

încă din prima zi, un mare 
număr de cetățeni vest-berli
nezi au făcut uz de condițiile 
create de autoritățile R.D.G 
Pun,ctele de trecere a frontierei 
au cunoscut o deosebită anima
ție. După cum ne-a informat co
mandantul punctului de trecere 
Bornholmerstrasse unul din nu
meroasele locuri de acces, pe 
aici pot trece aproximativ 1 500 
pietoni și 400 mașini pe oră. La 
punctul de,frontieră nou amena
jat Drewitz — cel mai impor
tant loc de tranzit —, la dispo
ziția mașinilor, camioanelor și 
autobuzelor stau 23 piste, fiecare 
cu instalația și personalul res
pectiv. Condițiile tehnice — așa 
cum a reieșit în prima zi — vor 
permite, fără îndoială, ca sute de 
mii de vizitatori să poată veni 
în capitala R. D. Germane și do 
aici, in alte localități ale repu
blicii.

P
entru tinerii ita
lieni pe punctul 
de a absolvi fa
cultățile, actuala 
perioadă coinci
de sau. mai e- 

xact spus, ar trebui să co
incidă cu momentele fericite 
eind te simți foarte aproape 
de împlinirea visurilor și 
speranțelor. După ce vor pri
mi, în urma apropiatelor e- 
xamenc de licență, diplomele 
universitare ei vor începe să 
consulte ofertele de angajare 
ale întreprinderilor și institu
țiilor. Pentru mulți dintre a- 
cești tineri va fi momentul 
unei mari dezamăgiri, înce
putul unui calvar.

Unul din cele mai influente 
si mai bine informate coti
diene italiene, CORRIERE 
DELA SERRA, care apare la 
Milano notează că „niciodată 
amenințarea șomajului pen
tru tinerii absolvenți n-a fost 
atit de gravă ca în acest an. 
Pentru mulți din cei 1 500 000 
de absolvenți din acest an ai 
școlilor medii și ai universi
tăților perspectiva ' 
apropiat e șomajul 
completa folosire a 
de lucru“. Potrivit 
estimative citate de 
ziar, aproximativ 20 
din absolvenții din 
promoție a facultăților tehni
ce și circa 35 la sută din cei 
ai facultăților umanistice nu 
vor găsi angajamente ferme 
în economie si celelalte sec
toare ale vieții sociale. O se
ric de mari întreprinderi au 
făcut cunoscut că din cauza 
slabei conjuncturi nu vor an
gaja in această vară dccit 
un număr variind intre o 
treime și o pătrime din ca
drele tehnice superioare re
crutate în fiecare din cei zece 
ani anteriori. 14 întreprin
deri și două importante insti
tute de proiectări din do
meniul construcțiilor au a- 
nunțat de pe acum că ofer
tele de angajare „sînt înghe
țate" în acest an și că nu vor 
recruta nici un nou absolvent 
specialist. Aproape toate 
principalele instituții de in- 
vățămînt superior au și a- 
nunțat, de altfel, studenții 
vizați că ofertele de angaja
re primite actualmente aco
peră numai o parte din nu
mărul celor ce urmează să-și 
ia licența in curind. In aceas
tă situație, cotidianul mila
nez observă cu ironie amară 
că „pentru un număr deloc 
neglijabil de absolvenți 
conturează un obstacol mult 
mai greu și mai de netrecut 
decît cel mai dificil examen 
al vieții universitare“- E vor
ba. evident, de obstacolul din 
calea găsirii unei slujbe.

Semnalind această stare de

viitorului 
. sau in- 

timpuiui 
datelor 
același 

Ia sută 
actuala

se

lucruri îngrijorătoare presa 
italiană relevă acuitatea pe 
care a căpătat-o mai ales în 
ultimii ani, problema „șo
majului cu diplomă“. Sînt re
levate in acest sens datele 
cuprinse în ultimul raport (al 
cincilea) al Centrului de cer
cetări C.E.N.S.I.S. al Comi
tetului național al economiei 
și muncii din Italia. Tn acest 
raport se subliniază că „pro
centul tinerilor șomeri absol
venți de facultăți și școli me
dii raportat la totalul șomeri
lor a crescut constant și ra
pid în ultimul deceniu“. Cel 
mai mare procent de șomeri 
— atestă raportul citat — se 
recrutează dintre absolvenții 
școlilor medii (actualmente 
aproape 20 Ia sută din totalul 
șomerilor). Numărul absol
venților de facultăți in cău
tare de lucru s-a dublat în 
perioada 1968—1970. Există a- 
cum — după cum semnalea
ză raportul C.E-N.S.I.S. — a- 
proape 300 000 de învățători 
fără posturi.

..Acest lucru — notează 
L’UNITA referindu-se Ia si
tuația amintită — nu se în- 
timplă pentru că în Italia de 
azi ar fi prea mulți oameni 
care studiază : 60.4 la sută 
dintre tinerii de 15 și 16 ani 
sint în_ afara oricărei forme 
de învățămînt sau pregătire 
profesională. Și in ce privește 
studiile universitare Italia nu 
se poate număra printre ță
rile cu un mare procent de 
studenți la mia de locuitori. 
Problema este însă ca prin 
reforme de structură să fie 
schimbată linia economică a 
Italiei. Dacă se vor construi 

.....................pentru oa- 
mai multe 

dacă se vor 
realiza o serie de reforme în 
sectorul asistentei medicale, 
dacă se va înfăptui reforma 
învățămintului secundar și u- 
niversitar, asigurîndu-se o 
funcționare normală si cadre 
didactice suficiente, dacă va 
fi modernizată agricultura 
iar industria se va dezvolta 
conform logicii utilității so
ciale iar nu a profitului ma
xim pentru proprietari. a- 
tunci tinerii cu diplome vor 
fi de mare folos, nu-și, vor 
mai irosi capacitățile“

Oricum, judecind după da
tele raportului C.E.N.S.I.S. și 
luind în considerare că. po
trivit constatărilor presei ita
liene anul acesta situația pe 
cimpul angajărilor e mai 
Proastă încă decît in anii pre- 
cedenți, vara care se apropie 
se anunță ca un anotimp al 
dezamăgirilor pentru mulți 
dintre absolvenții proximei 
promoții a universităților ita
liene-

mai multe case 
menii muncii, 
școli, Spitale. <

E. R.

18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15), Volga (orele 
9; 11,15: 13,30; 15,45: 18.15; 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Flacăra (orele 15,30; 
17,45; 20), Progresul (orele 16; 18; 
20).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Bucegi (orele 15.45; 18; 20.15), To- 
mis (orele 9; 11.15: 13.30; 16; 18,15; 
20.30).

TORENTUL DE FIER : rulează la 
Vitan (orele 15,30: 17.45: 20).

SACCO ȘI VANZETTI ; rulează 
la Miorița (orele 10; 12,30; 15;
17.30; 20).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Timpuri Noi 
(orele 9—18.30 în continuare — ore
le 20,15 — Program de filme docu
mentare).

OLESIA : rulează la Buzești (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO t ru
lează la Munca (orele 16; 18; 20).

HELLO, DOLLY 1 : rulează la 
Unirea (orele 15.30; 19).

DOUĂSPREZECE SCAUNE : ru
lează la Rahova (orele 15.30: 19).

OSCEOLA : rulează la Lira (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează Ia Crîngașl (orele 15.30; 18; 
20,15).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Viitorul (orele 16: 18; 20), Popular 
(orele 15,30; 18; 20.15).

LOVE STORY : rulează la Flo- 
reasca (orele 15,30; 18; 20,30).

LOCOTENENTUL BULLIT i ru
lează la Arta (orele 15,30; 18; 20,30).

COPACII MOR ÎN PICIOARE : 
rulează la Laromet (orele 15,30; 
17,30; 19,30).

ARTICOLUL 420 : rulează Ia Fe
rentari (orele 10; 15.30; 19).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
Ia Cosmos (orele 15.30: 18: 20,15).

CĂDEREA IMPERIULUI ROMAN 
(ambele serii) (ora 18.15). SĂRBĂ
TOAREA SFÎNTULUI .TORGHEN 
(ora 21). rulează la Cinemateca 
„Union“. <'

Opera Română : DON PASQUA- 
LE — ora 19,30; Teatrul Național 
t,I. L. Caragiale" (Sala Studio) :

SA NU-ȚI FACI PRĂVĂLIE CU 
SCARĂ — ora 20; Teatrul de Co
medie : DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ (Schitu Măgu- 
reanu) : COLOANA INFINITA — 
ora 17; PLAY STRINDBERG — ora 
20; (Sala Studio) : SPECTACOL 
DE POEZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; 
Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : OMUL CARE... — ora 
19,30; (Sala Studio) : GAIȚELE — 
ora 20; Teatrul Giulești ; ...ESCU
— ora 19,30; Teatrul Mic : PREȚUL
— ora 19.30; Teatrul „Ion Crean
gă" ; ȘCOALA DIN HUMULEȘTI
— ora 9,30; Teatrul „C. Tănase“ 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria) : GROAPA — 
ora 19,30; Teatrul Evreiesc: 
BARASEUM ’72 — ora 19,30; Tea

trul „Țăndărică“ (Sala Victoria) : 
NINIGRA ȘI ALIGRU — ora 17; 
(Sala Academiei) : CARTEA CU 
APOLODOR — ora 17; Teatrul 
„Ion Vasilescu" : FETELE DIDI- 
NEI — ora 19,30: Ansamblul „Rap
sodia Română" : LA IZVOARE 
DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; Cir
cul „Globus“ : PLANETELE RÎD 
SUB CUPOLĂ — ora 19,30.

PROGRAMUL I

9.00 Deschiderea emisiunii. Telex. 
9,05 Prietenii lui Așchiuță. 9,30 
Mtlzică populară interpretată de 
orchestra Ansamblului „Ciocîrlia“. 
10.00 Curs de limba engleză. Lecția 
a 9-a. 10,30 Selecțiuni din „Prome
nada duminicală". 11,00 Campiona
tul mondial de hochei pe gheață

— Grupa B : România — R.D.G. 
Transmisiune directă de la pati
noarul ..23 August". 13,15 Telejur
nal. 16,30—17,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 8-a. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după amiază. 
17,35 Emisiune In limba maghiară.
18.30 Confruntări. 19,00 Intermezzo 
muzical cu orchestra Dorin Dan- 
ciu. 19.15 Publicitate. 19.20 1001 de 
seri : Fabule de La Fontaine — 
„Motanul, nevăstuica și iepurașul“.
19.30 Telejurnal. 20.00 Incendiul —o 
fatalitate ? 20.15 Tinerii despre ei 
înșiși. “1,00 Pagini de umor : E- 
poca de piatră. 21.50 Mal aveți o 
întrebare ? Antimaterie — Antigra- 
vitație — Viteze superluminice ?
22.30 ..24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Concert simfonic al orches
trei simfonice a Radioteleviziunii. 
21.00 Desen animat. 21,10 Agenda. 
21.20 Film serial : „Planeta gigant 
tilor“. 22,10 Cărți și idei.
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