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PENTRU FIECARE ORGANIZAȚIE, PENTRU FIECARE TÎNĂR, REUȘITELE 
ACESTEI PERIOADE SÎNT UN ÎNDEMN LA AUTODEPĂȘIRE

Proletari din toate țările, uniți-vă,-!

Ansamblul acțiunilor inițiale Je orga
nizațiile U.T.C. în aceasta ultima perioa
da a știut sâ împletească în egala mă
sură elementele festive ale momentului 
cu cele de lucru, exprimînd, cu mijloace 
de desfășurare pline de originalitate și 
fantezie, obiectivele și scopurile funda
mentale ale organizației noastre revolu
ționare. Concentrată astfel, într-un focar 
unic, experiența cîștigată de către orga
nizațiile U.T.C în ultimii ani în conce
perea și materializarea dezideratelor 
proprii a cunoscut cu acest prilej un 
remarcabil moment de afirmare, dobîn- 
dind noi cote valorice.

Adevărul care ni se conturează astăzi 
în fața este ca în tot ceea ce ne vom

propune sa întreprindem pe viitor coor
donatele de acțiune nu se vor mai pu
tea situa, nici în raport cu noi înșine Ș* 
cu atît mai puțirs în raport cu tinerii, sub 
nivelul deja dobîndit, că unitatea de 
mâsurâ cu care urmează să ne anali
zam de acum înainte faptele aparține u- 
nei realități la care va trebui să ape
lăm întotdeauna. Pornind în mod fi
resc mai departe, de la acest moment 
de intensă mobilizare a forțelor, de la 
gradul sporit de participare și adeziune 
a tinerilor la acțiunile inițiate în perioa
da sărbătoririi semicentenarului, efortul 
care ni se cere acum tuturor este acela 
de consolidare organizatorică a elemen

telor cîștigate deja, de urmărire perse- | 
verentă în vederea permanentizării lor, 
a direcțiilor practice de acțiune pe care I 
perioada de pregătire și sărbătorire a | 
semicentenarului ni le transmite cu atîta 
generozitate.

Redacția noastră vă propune să luați I 
parte la un schimb de idei pe această 
temă, invitîndu-vă să vă spuneți cuvin- 
tul în cadrul dezbaterii pe care o inau
gurăm astăzi.
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ÎN PAG. A 5 A

„RELA ȚIILE
DIN ROMÂNIA 

COMUNISTĂ, PE CARE 
0 VISAM, CĂUTAM 54 LE

• CEI 450 DE TINERI ELEVI 
și muncitori din orașul Mizil 
care au participat recent la 
curățirea a 36 hectare pășune 
și la taluzarea conductei de 
canalizare a orașului pe o 
lungime de 7 500 metri liniari, 
s-au întîlnit cu prilejul unei 
ample acțiuni de muncă vo- 
luntar-patriotică inițiată de 
Comitetul orășenesc al U.T.C. 
în cadrul „Lunii primăverii** 
pentru amenajarea și întreți
nerea a 1 500 mp. spații verzi. 
Mai notăm din agenda de lu
cru a brigadierilor : sprijinul 
pe care intenționează să-1 dea 
în săptămînile următoare la 
construcția fabricii de mobilă 
din localitate, unde vor con
tribui la curățirea terenului, 
stivuirea de materiale, plan
tări de puieți.

De la A la Z
• LEGE SI LEGI

TATE
• OMUL MULTILA

TERAL DEZVOL
TAT

• POLUAREA MO
RALĂ — O FATA
LITATE ?

• CUI APARȚINE 
SPAȚIUL EXTRA- 
ATMOSFERIC ?

LA ÎNCEPUT DE TRIMESTRU 
PE ȘANTIERELE INDUSTRIALE

SCHIMBĂRI ÎN BINE
La trei luni după publicarea unui

articol despre tinerii care construiesc

Uzina de alumină din Tulcea

INSTAURĂM ÎNTRE NOI"
U.T.C.-

SEMICENTENAR

— Tovarășe Alexandru Siper- 
co, dumneavoastră ați activat 
in rîndurile U.T.C. în anii grei 
ai ilegalității. Acum, cînd orga
nizația. noastră revoluționară de 
tineret își sărbătorește semi
centenarul, ce imagini sînt mai

în sesiune

vii, mai puternice în memoria 
dumneavoastră ?

— Păstrez în memorie fapte 
și întîmplări care și azi, după 
atîția ani, sînt la fel de im
presionante. Păstrez, în primul 
rînd, imaginea eroismului. Ac
țiunea acelor tineri care, ani
mați de un înflăcărat patrio
tism și înțelegînd momentele de 
grea cumpănă prin care trecea 
țara, s-au angajat fără șovăire 
pe drumul luptei, sacrificîn- 
du-și uneori viața. Și păstrez, 
îndeosebi, imaginea a ceea ce 
a însemnat U.T.C. pentru mii 
și mii de tineri : o școală de 
educare și călire comunistă. Tn 
rîndurile U.T.C. tinerii și-au 
format înalte trăsături morale 
și de caracter, combativitatea 
și fermitatea revoluționară, pa
siunea și dăruirea, pe care 
le-au pus în slujba nobilelor

idealuri ale poporului, ale par
tidului comunist. Faptele ute- 
ciștilor au constituit de-a lun
gul anilor pilde vii de trăire 
militantă a vieții pentru în
tregul tineret.

— Ce-1 îndemna pe un tînăr 
să adere Ia organizația U.T.C. ?

— In legătură cu acest su
biect ar fi multe de spus. Voi 
răspunde însă pe scurt: faptul 
că această organizație, con
dusă de partid, devenise o forță 
în stare să realizeze unitatea 
dintre ideal și acțiune. U.T.C. 
apăra interesele tinerilor, mili
ta pentru înfăptuirea aspira
țiilor lor.

— Era ușor să devii membru

DANA GAVRILOVICI

(Continuare în vas. a IV-a)

• O VIAȚĂ ÎNCHINATA 
MUNCII, o viață în care ești 
mereu cu sfatul și cu fapta 
alături de ceilalți constituie un 
model evident, un exemplu 
demn de urmat. Pornind de la 
acest adevăr, organizația 
U.T.C. a Uzinei „Autobuzul- 
a inițiat un astfel de colocviu 
între tinerii din schimbul I al 
secției sculărie și maistrul 
Moise Constantin, aflat în pra
gul pensionării. Petrache A- 
lexandru, secretarul comitetu
lui U.T.C., ceilalți tineri care 
au luat cuvîntul în adunare au 
mulțumit meșterului Moise 
Constantin pentru că multi 
dintre ei au învățat de la eJ 
să pătrundă atit în tainele 
meseriei cît șl în cele ale 
muncii educative. 20 de tineri 
proaspăt veniți an de an în 
atelierul sculărie al uzinei stau 
martori prin recunoștința și 
respectul lor, ajutorului în 
muncă și viață pe care l-a re
prezentat, pentru tineretul u- 
zinel, meșterul Moise.

Noul șantier al viitoarei uzine de utilaj terasier din Buzău. Se lucrează montarea planșeelor din beton 
Foto: PAVEL TĂNJALA

Pentru CE și
pentru CINE

Au pus la punct tehnologii 
noi, au stat după amieze 
și uneori chiar nopți, cînd 
prindeau firul unei idei noi, 
derulîndu-1 cu nerăbdare 
pină la capăt, unde simțeau 
că se află o inovație, o in
venție. Multe lucruri pe 
care nu le-au învățat în fa
cultate le-au învățat acum, 

o sesiune de comuni
cări. și încă la nivel repu
blican — asta nici nu mai 
organizaseră și nici nu le 
spusese nimeni care e teh
nologia ei. Pină la urmă 
însă, cu sprijinul unor ingi
neri mai vînstnici, compli
cata mașinărie a unei se
siuni științifice a fost pusă 
la punct și de joi funcțio
nează fără cusur.

S-au întîlnit aici, la Se
siunea de comunicări știin
țifice a tinerilor din ramura 
construcțiilor de mașini, 
peste 400 de ingineri (și cî- 
teva inginere...), aproape 
toți avînd sub 30 de ani. 
Mulți se cunosc, au fost co
legi de promoție, dar nu 
s-au văzut de cîțiva ani, 
răspîndiți prin țară de co
misiile de repartizare. Se 
descoperă acum specialiști... 
specializați, de unde se des- 
părțiseră doar „tecemiști**, 
matematicieni, fizicieni. Am 
văzut multe sesiuni, dar ra
reori am întîlnit la partici
pant în locul unui interes 
politicos față de ceea ce se 
prezintă o asemenea dorință 
de a urmări cît mai multe 
comunicări cum am văzut 
aici. Nu e simplul interes a- 
mical față de ceea ce a fă
cut un coleg ; vin tineri cu 
valiza, direct de la gară și-o 
lasă la secretariat și vor să 
participe și la secția asta și 
la cealaltă, vor să știe unde 
se prezintă o anumită lu
crare, fiindcă au simțit (cu 
flerul tehnicianului) că a- 
colo e ceva interesant pen
tru ei, pentru uzina lor. 
„Membri ai comitetului de 
organizare cu ecusoane 
albe în piept îi informează 
pe oaspeți. îi conduc, se 
străduiesc să le ofere mate
rialele sesiunii. Simți că 
„icefecemiștii", pun suflet 
chiar și în primirea fiecărui 
om.

Circulă deja pe culoare 
vorbe cum că ar fi cîteva 
,,bombe** — sînt unele .lu
crări care au făcut vîlvă. 
Nu revoluționează încă ști
ința dar au pentru specia
liști un grăunte de senzațio-

ANDREI BANC
(Continuare în pag. a TV-a)

editam revistele școlare ?

Festivalul național al formațiilor

folclorice studențești
Călușarii

Foto : GH. CUCU

Dacă în urmă cu cîțiva ani 
pledam pentru apariția reviste
lor școlare, acum, existența ce
lor peste 600 reviste, cu un tiraj 
ce trece de jumătate milion de 
exemplare, este o realitate care 
aduce în prim plan o altă pro
blemă. Și anume, ce-și propun 
să urmărească revistele și, în ge
neral. ce urmăresc, dacă sint 
reprezentative pentru colectivele 
de elevi cărora li se adresează, 
mai exact, dacă reflectă univer
sul intereselor acestei vîrste. Că 
aceasta este o problemă la or
dinea zilei, ne-am dat seama în 
discuția avută, recent, cu un nu
măr de reprezentanți ai reviste
lor din cîteva licee bucureștene. 
Cum nu era posibil ca într-o în- 
tîlnire să epuizăm toate aspec
tele ținînd de rolul revistei 
școlare și să ajungem la analiză 
detaliată pe fiecare număr de 
revistă luat în parte, am con
venit să reparcurgem cu cei 
prezenți procesul scoaterii revis
tei. Nu 
asupra 
înainte 
număr 
printre 
cest laborator, aveam să aflăm, 
de fapt, cum este gîndită. de că
tre cine, ce vrea revista. Intenția 
a fost să stăm de vorbă cu res
ponsabili ai revistelor, dar cum

ne-am oprit întîmplător 
existenței revistei — 

de a se alcătui într-un 
și după difuzarea ei 
elevi ; pătrunzînd în a-

a fost dificil să-i identificăm în 
persoana celor prezenți, nu 
ne-am formalizat. Interlocutorii 
noștri reprezentau zece reviste : 
,,Gînduri“ — Liceul ,.Ion Crean
gă", „Funigei" — Liceul „I. L. 
Caragiale", „Primii pași" — Li
ceul nr. 25, „Pliiinix" — Liceul 
„M. Sadoveanu", .«Speranțe" — 
Liceul „Gh. Lazăr". „Mugurul" 
— Liceul „M. Viteazul", „Ado
lescența" — Liceul „N. Bălces- 
cu“, .«Gînd înaripat" — Liceul 
„I. Neculce", „Pași spre viitor" 
Liceul „D. Bolintineanu". „Pe un 
picior de plai" — Liceul nr. 39.

Toate cele zece reviste sînt ti
părite, au coperți foarte preten
țioase și, în general, o ținută 
grafică care le scoate din cate
goria publicațiilor improvizate. 
De altfel, toate poartă girul unor 
colective de redacție formate din 
elevi și al unor colective de în
drumare formate din profesori. 
Am încercat, deci, să aflăm :

• Cum se concepe sumarul u- 
nui număr ; • dacă colectivul 
redacției este organizat după un 
anumit criteriu — pe rubrici, pe 
probleme, pe ani de studiu etc. ; 
• cind se întîlnește colectivul de 
redactori, cu ce scop, ce discută, 
ce hotărăște ; • dacă analizează 
fiecare număr al revistei, ori o 
face comitetul U.T.C. sau condu
cerea școlii ; • revista este cu-

noscută și așteptată de colegi ? 
S-a încercat un sondaj de opinie 
privitor la conținutul revistei, 
s-au investigat preferințele și 
pretențiile elevilor față de re-

LUCREȚIA LUSTIG 
MARIETA VIDRAȘCU

Revenim pe șantierul Uzinei 
de alumină din Tulcea după a- 
proape trei luni. Cu prilejul u- 
nui precedent popas aici, consta
tam și ne refeream la unele de
ficiențe în asigurarea ritmului 
normal de lucru : o pronunțată 
risipă a timpului de muncă, o 
distanță destul de mare între 
planurile frumoase și activitatea 
propriu-zisă a organizației 
U.T.C., a conducerii acesteia, 
care la acea oră nu oferea decît 
promisiuni, nicidecum fapte 
concrete. Menționam, drept con
secință a acestor deficiențe, res
tanțele mari în îndeplinirea 
sarcinilor de plan, restanțe care 
începuseră să se acumuleze fără 
a se încerca o hotărîtă curmare 
a cursului lor. Acum, pășind din 
nou pe poarta șantierului, ne în
cearcă multe întrebări dar și o 
anumită neliniște : a găsit oare 
organizația U.T.C. acele resor
turi în stare să-i mobilizeze pe 
toți tinerii la un ritm de lucru 
dinamic, ritm neapărat necesar 
în îndeplinirea sarcinilor de 
plan ?

Aflăm, mai Intii, că din luna 
februarie ritmul de lucru s-a 
îmbunătățit simțitor, așa incit de 
atunci, decadă de decadă, planul 
a fost îndeplinit și chiar depășit, 
că întreaga activitate de pe șan
tier se înscrie acum pe alte 
coordonate. Desigur, este meritul 
conducerii șantierului care a 
luat numeroase măsuri pentru 
redresarea situației. (Fără în
doială, ar fi fost de dorit și ca 
aceste măsuri să . fie mai opor
tune. mai operative).

Printre aceste măsuri se nu
mără : intensificarea lucrului în 
schimbul II. o mai bună folosire 
a timpului de muncă, o nouă re
partizare a responsabilităților 
cadrelor de conducere In efec
tuarea lucrărilor, mărirea capa
cității de preparare a betonului,’ 
lărgirea frontului de lucru pen
tru turnarea acestuia etc. „Și or
ganizația U.T.C., tinerii de pe 
șantier. în aceste ultime două 
luni. își expune părerea șeful 
serviciului producție, tovarășul 
Gavrilă Vihlistence, și-au sporit 
contribuția. Am observat o mai 
mare mobilizare din partea lor, 
au desfășurat acțiuni eficiente 
pentru o mai bună organizare și 
aprovizionare a locurilor de 
muncă, pentru folosirea judi
cioasă a timpului de lucru".

O părere evident mai autori
zată, mergînd însă în același ton, 
ne comunică secretarul comite
tului de partid, tovarășul Nîcolae 
Manoliu : „Organizația U.T.C., în 
urma criticilor aduse, și-a îm
bunătățit substanțial activitatea. 
In revitalizarea ritmului de lu
cru pe șantier are și ea un me
rit principal. întrecerea între e- 
chipe. între organizațiile din ca
drul loturilor, care înainte era

r
r
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0 demonstrație de 
inalt nivel artistic

Timp de două zile, pe scena 
Operei Române, în fața unui pu
blic atent și receptiv, au evoluat 
formații și soliști ai tuturor cen
trelor universitare. Și cum 
centrele universitare ale țării 
sînt situate în toate zonele geo
grafice ale patriei, studenții ar
tiști amatori au prezentat o su
ită reprezentativă din ceea ce 
are mai original, mai specific, 
fiecare regiune în parte. A fost, 
așadar, o minunată ocazie pen
tru trecerea în revistă a folclo
rului românesc recunoscut prin 
bogăția și varietatea sa. Studen
ții din Petroșeni. Suceava, Baia 
Mare, Cluj și Oradea, din cele
lalte centre universitare, au adus 
în scenă obiceiuri, jocuri și cîn- 
tece proprii zonelor respective. 
Aceasta ar fi cea dintîi coordo

nată meritorie a concursului ce 
face obiectul acestor rînduri. 
Dar nu singura și nici cea mai 
importantă. Pentru că, și nu e 
numai opinia noastră, festivalul 
s-a impus ca un eveniment ar
tistic remarcabil prin altceva și 
anume, prin modalitatea în care 
studenții au înțeles și au reușit 
să valorifice scenic creația 
populară. Nu este aci locul să 
stăruim asupra problemelor de 
natură teoretică privind valo
rificarea folclorului românesc, 
concepută adesea din unghiuri 
inacceptabile care fac. în cele 
din urmă, un deserviciu folclo
rului și artei în general. Nu

AL. DOBRE

(Continuare in pag. a IV-a)
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Șoferul camionului care m-a 

adus oprește la o bifurcare de 
drumuri.

— Aici e Tarnița. Noroc bun I 
îmi spune și pornește mai depar
te, spre Răcătău. O iau pe jos 
pe șoseaua din stingă pe lingă 
riul care clipocește peste bolo
vani. De cîteva zile vremea e 
senină, cu un cer adine, nefiresc 
de albastru. Sub soarele de mar
tie, iarba nouă își arată primele 
fire de un verde crud prin mița 
cenușie a ierburilor arse de gerul 
iernii abia trecute. Pe marginea 
apei și pe dealurile din jur sevele 
pămîntului umflă în muguri 
crengile subțiri ale copacilor. Lu
mea tainică și măruntă de pe 
malurile apei se trezește la viață.

Din cînd în cînd, autobascu
lante încărcate cu balast mă de
pășesc în goană, sttrnind în urma

EPUT
lor praful de pe marginea șoselei. 
Nu departe, în amiaza calmă, lar
ma șantierului se înalță deasupra 
văii însorite într-o pîclă ușoară, 
albăstruie.

★

De o parte și de alta a defileu
lui în care se înalță arcul de be-

ton umed al viitorului baraj, două 
gigantice macarale turn străpung 
bolta cerului. In zgomotul asur
zitor al motoarelor, al instalației 
de aer comprimat, al vibratoare
lor și forezelor, fac cunoștință cu

maistrul Grigore Chendea. Se 
pregătește să predea schimbul și 
e nemulțumit de ritmul de azi al 
turnărilor, ritm încetinit ba din 
pricina unor lucrări de montaj 
care nu suferă întîrziere, ba din 
cauza unor defecțiuni la stația de 
betoane, ba din lipsă de auto
basculante. Am avut schimburi 
cînd am turnat 3 000 m*. Poate 
au să meargă ceilalți din plin..

Pe platforma unde ne aflăm 
s-au adunat deja betoniștii din 
schimbul doi și maistrul Aurel 
Vida face prezența. De aici se 
vede toată forfota șantierului din 
vale. La stația de betoane își 
face apariția o a doua Tatră.—A 
noastră-i puterea, băieți I strigă

MIHAI ELIN

(Continuare în pag. a U-a)

i
I.

I.

Apar_ cind și cînd, cscunzîndu-și rînjetul în,tr-un surîs 
primăvăratec, dar ascutindu-și bine colții acolo, lupii. 
Dacă ar veni din fabule ar trebui să poarte cojoace de 
miel. Dar ei sînt niște lupi realiști, de gheață aproape, și 
au formă umană. Au extras din regn numai răutatea Și 
pe aceasta și-o ascund cu subtilitate, dar, din cînd în 
cînd, prin măsele începe să li se scurgă gust rece de sare 
și atunci întreaga lor încrengătură de oase și carne se 
retrage halucinant spre însuși cerul gelatinos al gurii, răs- 
pîndind un aer stagnat ca de groapă, pestilențial.

L-Upi‘ .se ,P.re9â,esc atunci să muște, și mușcă. Pe cei 
mai slabi, bineînțeles, pe cei mici și timizi din gheara lor 
groasă și mare,, pe cei care nu cred că lupii au uneori 
formă umană și care se conving pînă la urmă că pădu
rea, oricît de frumoasă ar fi, mai trebuie încă și încă să 
fie asanată, mai trebuie încă și încă scuturată de cîte un 
vint. tonic, purificator. Pădurea aceasta poate fi uneori 
un impunător restaurant. L S., o fată de 18 ani, dintr-un. 
oraș care, prin exemplul celor mai buni ai săi și-a propus 
ca deviză sublimă cinstea, hărnicia și onoarea, calificată la 
locul de munca în meseria de ospătar, povestește lucruri dra
matice,^ incredibile. Despre ea și despre alții asemenea ei, de 
° Y.’rs2?.cu ea \ bătăi, înjurături, amenințări, presiuni, invi- 
tațn fățișe la imoralitate, abjecție și dezonoare învă
luie diafan în candoare de lup. Refuzul unor atari anor
malități ? Desfacerea contractului de muncă sau transfe
rul în altă instituție, părăsirea meseriei. L. S. a făcut un 
memoriu și a spus toate acestea acolo, drept pentru care 
și-a atras mînii fulgerătoare. Cum se poate, au gîndit 
între ei niște lupi de aceștia, îmbrăcați igienic în frumoase 
jachete albe, cum de îndrăznește cineva să-i înfrunte ? 
Drept pentru care i-au aruncat cu solnița în ochi și j-ou- 
umplut ochii de sare și de vînătăi. Legile dreptății nu-i 
interesează, ei își fac pe loc legile lor animalice și scot 
ghearele.
. Pădurea aceasta uscată, străină aerului pur, social se 
implantează alte ori pe cîte un șantier unde într-adevăr 
se construiește, se ridică schele și ziduri înalte dar unde

(Continuare în pag. a TV-a)
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Convorbiri pe teme economice 
romano-îranccie

Vineri dimineața, au început 
convorbirile dintre președintele 
Consiliului Economic al Repu
blicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, și ministrul de
legat pe lingă primul ministru 
al Franței, însărcinat cu pro
bleme de planificare și ame
najarea teritoriului Franței, 
Andre Bettencourt.

In cadrul convorbirilor, care 
g-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, a avut loc un 
schimb de vederi cu privire la 
relațiile economice dintre Ro
mânia și Franța, precum și a- 
supra posibilităților concrete de 
intensificare a colaborării și

cooperării in diferite domenii 
de activitate economică, schim
buri comerciale, cooperare, in
dustrială și tehnico-științifică. 

Au participat Ion St. Ion, vi
cepreședinte al Consiliului E- 
conomic, Virgil Pîrvu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Iulian Văcărel, 
prim-adjunct al ministrului fi
nanțelor, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor exter
ne.

Au luat parte Roger Ginoc- 
chio. Jean-Marie Le Breton, în
sărcinat cu afaceri ad-interim 
al Franței la București și Ray
mond Lagier.

• vineri LA amiaza, vi
cepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Gheorghe Rădulescu, a 
primit pe președintele Comite
tului de Stat pentru problemele 
de muncă și salarii al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., A. P. 
Volkov, care, împreună cu un 
grup de specialiști, se află în 
țara noastră la invitația minis
trului muncii.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, priete
nească, a luat parte ministrul 
muncii, Petre Lupu.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

și întreprinderii de transporturi 
aeriene române „TAROM“.

Erau prezenți Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București, și membri ai amba
sadei.

• PE BAZA PLANULUI 
pus de acord, în a doua 
decada a lunii aprilie a.c., 
urmeazâ sâ aibâ loc la 
București ședința ordinara 
a Consiliului militar al 
Forțelor Armate Unite ale 
statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

• VICEPREȘEDINTELE CON
SILIULUI DE MINIȘTRI, Emil 
Drăgănescu, a primit, vineri di
mineața, delegația guvernamen
tală a Republicii Populare Chi
neze, condusă de Ma Jen-huei, 
adjunct al șefului Administrați
ei Generale a Aviației Civile, 
care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La primire au participat Flo
rian Dănălache, ministrul trans
porturilor și telecomunicațiilor, 
Laurian Medvedovici, adjunct al 
ministrului transporturilor și te
lecomunicațiilor, președintele 
Consiliului Aviației Civile.

A fost prezent Cian Hai-fun, 
ambasadorul R. P. Chineze la 
București.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

*
Delegația guvernamentală a 

R. P. Chineze, condusă de Ma 
Jen-huei, adjunct al șefului Ad
ministrației generale a aviației 
civile care a semnat Acor.dul 
între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Populară 
Chineză privind transporturile 
aeriene civile, a părăsit vineri 
la amiază Capitala.

La plecare, delegația a fost 
condusă de Laurian Medvedo
vici, adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunica
țiilor, președintele Consiliului 
Aviației Civile, de membri ai 
conducerii Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor

• IERI — 7 APRILIE A.C. — 
s-au deschis în București, Iași, 
Cluj și Timișoara cursuri de 
partid pentru perfecționarea 
pregătirii politico-ideologice a 
cadrelor didactice din întreaga 
țară, care predau științele socia
le in învățămintul de cultură 
generală, profesional și liceal de 
specialitate.

Cursurile sînt organizate, pe 
baza Hotărîrii Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., de către 
Academia „Ștefan Gheorghiu" 
și Ministerul Educației și Invă- 
țămîntului.

La deschiderea cursului orga
nizat în centrul .București au 
participat tovarășii Virgil Caza- 
cu, prim-adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului și 
Alexandru Kopandi, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu".

LA COMBINATUL pentru 
exploatarea ' și industrializarea 
lemnului din Rm. Vîlcea a avut 
loc vineri după-amiază o adu
nare festivă, prilejuită de 
sărbătoarea națională a R. P. 
Ungare, la care au luat parte 
aproape 300 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni, reprezentanți 
ai Consiliului județean Vîlcea al 
Frontului Unității Socialiste, 
conducători de întreprinderi in
dustriale, instituții și organiza
ții obștești din Rm. Vîlcea. Au 
fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Ungare la București.

I. VACWĂ.. 1

UN POSIBIL CONCURS 
DE VACANTĂ: „CEA 
MAI FRUMOASĂ ACȚI
UNE PIONIEREASCĂ"

Deed, a început vacanța. Nu 
este foarte mare. Dar e foarte 
densă. Cel puțin din punct de 
vedere... pionieresc. Așa că nu 
putem decide unde să-i invităm 
mai întîi pe purtătorii cravate
lor roșii. Dar, de fapt, ei nu 
așteaptă invitațiile noastre, mai 
de grabă ni le adresează.

Așa cum a început și cum se 
anunță printr-o succintă agen
dă, vacanța de primăvară pare 
a fi vacanța fanteziei reunind 
în filele ei tabere locale, con
cursuri, demonstrații sportive, 
tehnice, de pregătire pentru a- 
părarea patriei.

In timp ce la București, cor
tina Teatrului Giulești s-a ri
dicat pentru întrecerea din ca
drul concursului artistic pionie
resc — a formațiilor de estradă, 
brigăzi artistice, montaje lite
rar muzicale, recitatori și po
vestitori — pionierii realizatori 
de micromodele își pregătesc 
creațiile pentru concursul ce le 
este destinat și care va fi găz
duit, începînd de astăzi, în pa
vilionul central al grupului ex- 
pozițional din Piața Scînteii. 
La o distanță de câteva zile 
trenul spre Piatra Neamț va 
transporta pe cei mai mici ac
tori de teatru — mici ca vîrstă 
și „mari" ca pasiune. Teatrul 
Tineretului din localitate va 
îndeplini timp de trei zile ofi
ciul de gazdă a concursului de 
teatru pionieresc, așa după 
cum Brașovul, ceva mai tîrziu 
— 15—16 aprilie — îi primește 
pe păpușarii aflați și ei în 
concurs pionieresc.

Dar concurența... concursuri
lor este extrem de strînsă și,

mai cu seamă, extrem de in
genioasă, așa cum se potrivește 
vîrstei. Din Moldova, ieșenii 
anunță două zile de concurs de 
carturi dotat cu „Cupa Moldo
vei". Din Bistrița se comunică 
pregătiri intense pentru con
cursul „Vinătoare de vulpi", în 
timp ce Doljul va decerna tro
feul „Păunașul codrilor", — 
concurs de tir cu arcul și „Cupa 
Doljului" în concursul de scri
mă, judo, gimnastică modernă 
și orientare turistică. Piteștenii 
se impun cu o inițiativă deose
bită : un dialog între micii și 
marii inventatori, cu sediul la 
Uzinele de autoturisme din Pi
tești, prilej de a inaugura și 
expoziția județeană „Mini-teh- 
nicus". „Floarea prieteniei" îi 
reunește într-o competiție ci
cloturistică pe pionierii din 
județele Mehedinți și Covasna. 
Avem vești cum că „Racheta 
Oltului" și „Racheta Moldovei" 
înseamnă, vor însemna pasio
nante concursuri de racheto- 
modele. Se pare, după numărul 
concursurilor, că pionierii do
vedesc mare interes pentru car
turi. „Cupa Someș", ștafeta de 
carturi Medlaș-Sibiu și retur, 
pe un traseu de 112 kmt con
cursul de carturi la Făgăraș 
vor desemna pe cei mai buni 
cartiști, după cum „Cupa spe
ranțelor", la Hunedoara, va în
cerca să depisteze speranțe ale 
sportului.

Și în timp ce mii de pionieri 
— concurenți și suporteri —- 
consumă zilele vacanței de pri
măvară în acest mod, colegi 
de-ai lor, membri ai activelor 
pionierești, își dau întîlnire în 
cadrul unor acțiuni județene de 
instruire ; în vacanță vor în
văța la modul practic cum să 
organizeze mai frumos, mai di
vers, mai educativ viața pio
nierească în fiecare detașament 
și unitate.

Aplauze, deci, pentru iniția
tivă. Beneficiarii vor aplauda, 
fără îndoială, materializarea i- 
nițiativelor.

L. L.

EXPOZIȚIE ȘCOLARA
Intr-una din sălile de clasă ale 

LiceUlui „Eftimie Murgu" din Ti
mișoara, elevii din clasele V—VIII 
și-au expus produsele realizate Sn 
cadrul orelor de practică tehnică 
productivă. Un fapt care în ulti
mul timp a devenit frecvent în 
școlile noastre. Ceea ce atrage în 
mod deosebit atenția e, în primul 
rînd, varietatea exponatelor, ca și 
calitatea lor ; de la masă de tele
fon, veioze, cuiere metalice, lam
padare, și pînă la delicatele bro-^ 
derii și cusături de mînă, totul • 
evidențiază depășirea unei faze de 
simplii diletanți. De altfel, ca ur
mare a indiscutabilelor calități 
ale exponatelor, estetice și func
ționale, după primele două zile» 
o bună parte dintre ele au și fost 
vîndute. Valoarea „producției 
marfă" din acest an realizată în 
atelierele școlii se va ridica pînă 
în vară, la aproape ' ‘
de numai. *
precedent, 
de la sine.

Azi, la ora 16,30
pe stadionul „23 August“

CU GÎNDUL LA 0 REVANȘĂ

. 600 în 
Un salt

13 000 lei față
anul gcolar 

care vorbește

I. DANCEA

........... IM....... „„ml

ACȚIUNI CU CARTEA 
SOCIAL-POLITICĂ

Recent, la Tumu Măgurele 
s-a organizat, în cadrul mani
festărilor prilejuite de Semicen
tenarul U.T.C., o acțiune de 
difuzare a cărții social-politice 
la școala de conducători auto. 
In legătură cu aceasta, Crețu 
Cornel, secretar al organizației 
U.T.C. din școală ne-a relatat 
următoarele : Această manifes
tare întreprinsă de organizația 
U.T.C. a demonstrat interesul 
deosebit al elevilor pentru li
teratura social-politică. întocmi
rea de către Librăria noastră 
„Mihail Eminescu" din localita
te, împreună cu noi, a unor lis
te tematice legate de procesul 
de învățămint politic și prezen
tarea unui stand de carte cu 
ultimele noutăți apărute din 
acest domeniu a dus la realiza
rea unei difuzări în valoare de 
peste 5000 lei.

ÎNCEPUTURI

SCHIMBĂRI ÎN
(Urmare din pag. I) 

doar pe hîrtie, a devenit un fapt 
real. S-a dovedit mai multă ini
țiativă, mai multă perseverență, 
mai multă grijă în formarea tî- 
nărului constructor".

Iată-ne, deci, pe noi coordo
nate în considerarea activității 
organizației U.T.C. de la șantie
rul Uzinei de alumină din Tul- 
cea. Și în acest caz e firesc să 
ne întrebăm : cum s-a realizat 
acest salt ? cum a procedat co
mitetul U.T.C. pentru a se obți
ne o trecere rapidă de la o mun
că formală la una vie, concretă, 
de real sprijin pentru activitatea 
productivă de pe șantier ?

— Mai întii, ne spune Vasile 
Burlacu, secretarul comitetului 
U.T.C., am inițiat în organizații 
dezbateri pe tema contribuției 
tineretului la îndeplinirea sarci
nilor de plan. Cum la aceste 
dezbateri au participat și șefii 
de unități, secretarii organizați
ilor de partid, și întregul activ 
U.T.C. am putut întreprinde o 
analiză temeinică a neajunsuri
lor și a cauzelor care le-au ge
nerat, ceea ce a dus, în final, 
la măsuri eficiente, la sarcini 
concrete pentru fiecare tînăr. 
Așa, de pildă, tinerii care deser
vesc utilajelele de transport, 
pentru a favoriza condițiile ne
cesare recuperării rămînerilor

BINE

vrut. Poate la bătrînețe... De ce 
vin oamenii pe 
liile. Să știți că 
zista dacă nu 
Aici pe șantier 
munca noastră.

ir
Afară, în soare, lucrul nu s-a 

întrerupt nici o clipă. Autobascu
lantele își descarcă povara de 
beton în bena de 18 tone a ma
caralei. Bena se ridică ușor, face 
un semicerc larg și se golește 
deasupra barajului care se înalță 
centimetru cu centimetru în su
netul pătrunzător și familiar al 
vibratoarelor.

Peste forfota muncii se ridică 
o ceață ușoară, albastră, care stă
ruie în înalt ca un nimb.

șantier cu fami- 
nu se poate re- 
există o familie, 
e viața noastră.

I fânema
i

(Urmare din pag. I) 
maistrul și chipurile oamenilor 
se luminează: cu două mașini 
vor avea beton.

Maistrul Aurel Vida e un băr
bat masiv, în puterea vîrstei, cu 
un chip care inspiră încredere. 
Are vreo 50 de ani, e din Reșița 
și lucrează pe șantiere din 1948. 
De la Văliug, prima centrală elec
trică ridicată după Eliberare, a 
plecat la Bicaz, de aici la Argeș, 
apoi la Porțile de Fier, la Tîrgu 
Muieș. Pe Someș se află de la 
începutul anului trecut.

Mă interesează începuturile u- 
nui șăntier.

— Aici n-am apucat începutul. 
Cîte ceva ar putea să vă poves
tească băieții ăștia, că-s de pe 
aici. Mergeau cu oile și cu va
cile la păscut.

Cei doi flăcăi din Someșul 
Cald nu sînt prea vorbăreți. Sînt 
noi pe șantier și lucrează la vi
bratoare, muncă grea, aproape 
necalificată. — Ce-o fost pe-aici? 
Nimic. Pășune, pădure, ce să fie ?

■k
— începutul e greu, ca orice

început, continuă maistrul Vida. B 
Uite, de pilda, în 60, cînd s-au | 
atacat lucrările la Argeș, la Baraj. 
Nu exista drum, căram totul în I 
spate, ne cățăram pe stânci. Nu | 
aveam acolo nici baracă, nici 
cantină. De la Corbeni urca un I 
trenuleț al l.F.-ului, pe linie în- | 
gustă. Cu el ni se aducea mân
carea. Și ploua al dracului, dar I 
tot timpul. Luam strachina cu I 
ciorbă, o mai adăposteam noi de 
ploaie, mîncam jumătate și ploaia 
o umplea la loc. Goleam strachi
na de apă și mai ceream una. 
Așa era acolo la început. Loco
motiva aia, veche din 1905, am 
poreclit-o Ciorbaru. Dacă o fi 
ajuns astăzi la muzeu, eu cred că 
tot Ciorbaru îi zice și acolo. Ați 
văzut pe aici pe cineva muncind 
cu roaba ? Sigur că n-ați văzut. 
Apoi acolo, la Argeș, am muncit 
la început și cu târnăcopul și 
lopata, ca acum douăzeci de ani. 
Cînd s-au adus acolo sus, pe 
munte, primele șapte roabe, a 
fost un eveniment. Apoi s-a făcut 
drumul și a urcat prima Tatră. 
Făceam naveta de la 14 km. Pe 
șantiere oamenii sînt. de tot fe
lul : și buni și răi. Primii oameni 
acolo la Baraj erau oameni vechi, 
oameni de bază de la Bicaz. Cel 
mai greu a fost în iarna lui 
62—63. Zăpadă mare, viscol. 
Mașinile nu mai circulau. Făceau 
naveta din. colonie pe jos. Ne 
orientam după vîrful stâlpilor de 
telegraf, atât se mai vedea din 
zăpadă. Era ger și trebuia să di
namităm gheața de la gura ga
leriei ca să iasă apa, să nu ne 
inunde. Ne-am obișnuit cu în
ceputurile, cu greul. Puteam să 
rămîn la Tîrgu-Mureș, în oraș.
Mi-au făcut oferta asta. N-am i

i
i
i
i
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FELIX și OTILIA î rulează la 
Patria (orele 9,30; 13; 16.30; 20)» 
Floreasca (orele 15,30; 19).

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30, 16; 18,30; 20.45).

HEI, PU ȘTIU. LE I . rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, la orele 10 Program pentru 
copii).

EVADARE DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Lucea
fărul (orele 9; 11.15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) , București (orele 9; 11,15;
13,30; 16.30; 18,45; 21).

PRERIA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45) .

FACEREA LUMII : rulează la 
Lumina (orele 9; 12; 15; 18; 20,30).

MARY POPPINS . rulează ia 
Scala (orele 13; 16,30; 20), Favorit 
(orele 9,30; 12,30; 16,30; 19,30), Ca
pitol (orele 9,15; 13,30; 16,15; 19,45), 
Sala Palatului (orele 17,15; 20,30).

MICUL SCALDATOR ; rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45), Miorița (orele 10; 
12,30; 15; 17.30; 20).

PĂDUREA PIERDUTA : rulează 
la Grivița (orele 9; 11.15: 13,30; 16; 
18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13 30: 15.45; 18, 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Fero
viar (orele 9; 11.15; 13,30. 16; 18,30;
20.45) , Volga (orele 10; 12,30; 15;
17,30: 20), Gloria (orele 9; 11,15;
13.30; 16; 18.15; 20.30),

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Viitorul (orele 16; 18; 20).

TARZAN OMUL JUNGLEI : ru. 
lează la Timpuri Noi (orele 9; 
— 18.30 în continuare) ; Program de 
documentare (ora 20.15).

AVENTURI IN ONTARIO: 
lează la Progresul (orele 15,30; 13: 
20.15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : 
lează la Rahova (orele 15,30; 
Scala (ora 8,30).

ADIO. DOMNULE CHIPS ;I---- » ._ . --- .
16.15; 19.30), Modern (orele
12.30: 16: 19,30).

FACEREA LUMII : rulează 
Unirea (orele 15.30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE CA ULI- 
SE... : rulează la Tomis (orele 9; 
11.15: 13.30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30).

DECOLAREA : rulează la Feren
tari (orele 15,30; 17,45; 20).

ru-

ru-
19),

........... ------------------------------ . ru
lează ia Excelsior (orele 9,30; 13,00; 
........ -------------------    9;

la

Studenți la practică
Foto: GH. CUCU

în urmă, au practicat, după ore
le de program sau duminica, ore 
de muncă voluntară transpor- 
tînd diferite materiale de con
strucție în apropierea punctelor 
de lucru. La fel tinerii de la 
loturile de rpontaj care, folosind 
aceeași modalitate, au continuat 
unele lucrări întrerupte sîmbătă 
dupâ-amiază, așa îneît luni di
mineața, colegii lor mai în vîrstă 
le găseau într-un cu totul alt 
stadiu fizic.

O dată conturată linia ascen
dentă au apărut noi inițiative. 
Așa este acțiunea intitulată 
„Nici un tînăr sub normă" care 
cuprinde pe toți membrii organi
zației și la a cărei bună desfă
șurare au fost solicitați să-și a- 
ducă aportul toți maiștrii și șefii 
de echipă. Eficiența acțiunii este 
cu totul îmbucurătoare, pe luna 
februarie și martie nu a mai 
rămas din vină proprie, nici un 
tînăr sub normă. Mai merită a 
fi menționate, desigur pentru 
rezultatele lor, și alte acțiuni, 
precum cele care urmăresc în
lăturarea absențelor nemotivate, 
a întîrzierilor, ridicarea nivelului 
profesional, sporirea responsabi
lității Nnerilor față de calitatea 
lucrărilor.

Un lucru e limpede : pe șan
tierul uzinei de alumină în acti
vitatea organizației U.T.C. de 
aici s-a petrecut o schimbare în 
bine. Nu întîmplător și realiză
rile obținute în cadrul procesu
lui de producție sînt cu totul 
altele. Am spune că organizația 
U.T.C. de aici se află în plin 
proces de maturizare. Aceasta 
înseamnă că ea trebuie sprijini
tă în continuare, cu aceeași in
sistență dacă nu mai mult, de 
comitetul municipal U.T.C. Ne 
gîndim în primul rînd la noi 
eforturi pentru sporirea coeziu
nii colectivului de constructori, 
a capacității acestuia de mobi
lizare — necesitate subliniată cu 
insistentă în convorbirea noas
tră și de secretarul comitetului 
de partid.

Meciul România-Franța. pro
gramat sîmbătă 8 aprilie pe ma
rele stadion „23 August", are 
multiple semnificații pentru fot
balul romanesc. Mai întîi, este 
primul joc oficial al „tricolori
lor" din acest an (ca și al fran
cezilor), și el reprezintă începu
tul efectiv al pregătirilor pentru 
dubla întîlnire cu reprezenta
tiva Ungariei din sferturile de 
finală ale Campionatului Euro
pei. în același timp, partida are 
un caracter de revanșă pentru 
că în ultimele două întîlniri cu 
reprezentanții „cocoșului galic“ 
aceștia au obținut două victorii 
la zero. Dată fiind valoarea certă 
a fotbaliștilor francezi, meciul 
va constitui un serios test pen
tru echipa noastră națională. 
Este pentru prima dată cînd la 
noi un joc inter-țări se dispută 
(la cererea forului francez) în
tr-o sîmbătă. In fine, ca mo
ment cu caracter istoric, această 
partidă are loc după 50 de ani 
de la prima întîlnire internațio
nală disputată la București, 
după primul război mondial (la 
9 aprilie 1922 : București-Bel- 
grad 2—2).

Toate aceste semnificații, ca 
și perspectivele unui spectacol 
fotbalistic de bună calitate, fao 
din al 238-lea meci al selecționa
tei noastre A și al 338-lea joo 
al Franței, un eveniment sportiv 
cu larg ecou printre amatorii 
de fotbal. Desigur că, în primul 
rînd, suporterii reprezentativei 
noastre vor să-i revadă pe jucă
torii care au reușit remarcabila 
performanță de a se situa între 
grimele opt țări din Europa și, 

ineînțeles, să-i vadă jucînd la 
fel de bine ca în partidele, încă 
vii în memoria tuturor, cu Ce
hoslovacia și Țara Galilor, și 
să-i aplaude pentru o victorie 
asupra Franței. Fotbaliștii ro
mâni au de luat o revanșa și 
de restabilit un avantaj în fa
voarea lor în palmaresul jocu
rilor România-Franța. Pînă a- 
cum, România și-a înscris două 
victorii la activ : 6—3 la 12 iu
nie 1932 la București și 2—1 la 
22 martie 1967 la Paris, iar echi
pa Franței tot atîtea : eu 1—0 la 
30 aprilie 1969 la Paris și cu 2—0 
la 28 aprilie 1970 la Reims. Toți 
iubitorii de fotbal speră că Ră-

ducanu, Dinu, Sătmăreanu, Du
mitru, Nunweiller VI, Dembrov- 
schi, Lucescu (care cu acest pri
lej susține al 35-lea său joc in
ternațional) și ceilalți interna
ționali români le vor oferi sa
tisfacția revanșei.

Echipa Franței se bucură în 
România de bune aprecieri pen
tru fotbalul practicat de inter
naționali reptitați ca fundașii 
Djorkaeff și Bosquier. mijloca
șii Michel și Mezy, înaintașii 
Revelli, Loubet sau Georges 
ibech. Păstrînd un nucleu de 
bază de cîțiva ani, antrenorul 
federal Georges Boulogne a 

să creeze un ansamblu 
cu acțiuni tehnice

reușit 
sudat,

Echipa
a sosit la
la amiază, cursa „Air 
a adus la București re

Ieri
France* _ ____ ... ____
prezentativa de fotbal a Franței» 
în vederea întîlnirii amicale pe 
care o va susține astăzi după- 
amiază cu echipa României. Din 
ea au coborît, printre alții, și ju
cătorii al căror nume au ieșit din 
anonimat, precum Carnus, Bos
quier, Djorkaeff și bineînțeles 
antrenorul acestora, Georges 
Boulogne. Intervievat de reporteri, 
Boulogne a declarat : „De doi ani 
nu am mai văzut echipa României. 
Cunosc totul numai din auzite. In 
orice caz, însă, faptul că dum
neavoastră jucați în aprilie cu e- 
chipa Ungariei în Campionatul 
European spune mult. Prezența 
noastră la București are un scop 
precis. O comportare onorabilă și 
de ce nu, victorie, asta în limita 
posibilităților. Personal doresc 
foarte mult o victorie la Bucu
rești în fața unei echipe care în 
cel mai rău caz se poate consi
dera a 8-a în Europa. Și recu
nosc nu este un lucru puțin".

întrebat asupra formației pe 
care o va alinia astăzi, domnia-sa 
a spus că ultimul cuvînt îl va a- 
vea antrenamentul de după-amiază 
(n.r. după Sosirea la București» 
echipa Franței urma să facă un 
antrenament de acomodare), însă, 
în principiu, echipa este urmă
toarea : CARNUS — TREZOR, 
BOSQUIER, NO VI, ROSTAGNI 
— MICHEL, MEZY — BLANCHEH, 
G. LECH, FLOCH, BERETTA.

laSTEAUA SUDULUI : rulează 
Bucegl (orele 15,30; 18; 20,30).

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

SACCO Șl VANZETTI . rulează 
la Buzești (orele 15,30; 18; 20,30).

TORENTUL DE FIER, rulează la 
Munca (orele 16; 18; 20).

LOVE STORY : rulează la Pa
cea (orelell; 15,45; 18; 20).

TATA CU DE-A SILA ; rulează 
la Arta (orele 15,30; 18; 20.15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

GREȘEALA FATALA : rulează 
la Laromet (orele 15,30; 17,30.
19.30) .

LOCOTENENTUL BULLITT ; ru
lează la Drumul Sării (orele 15,30; 
17.45; 20), Giulești (orele * "
20.30) .

DREPTUL DE-A TE 
rulează la Moșilor (orele 
20,15).

OSCEOLA: rulează la 
(orele 15.30. 18; 20).

WATERLOO ; rulează la Cosmos 
(orele 15.30: 19).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Vitan (orele 15.30; 17,45: 20).

TOM ȘI JERRY (orele 10; 12;
14.30) . FRAȚII MARS AGENȚI SE- 
CREȚI (orele 16,30; 18,45).

S-AU ÎNTÎLNIT LA MOSCOVA : 
(ora 21), rulează la Cinemateca 
„Union".

ia

NAȘTE! 
15,30; 18;

Crîngași
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Opera Română : LUCIA DI 

LAMMERMOOR — ora 19,30; Tea
trul de Operetă : LĂSAȚI.MĂ SA 
CINT — ora 10,30; PRINȚESA 
CIRCULUI — ora 19,30; Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) : O SCRISOARE PIER
DUTĂ — ora 20; (Sala Studio) : 
JOCUL DE-A VACANȚA — ora 
15*. MOARTEA ULTIMULUI GO
LAN — ora 20; Teatrul de Come
die : INTERESUL GENERAL — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Schitu Măgureanu),: O 
SCRISOARE PIERDUTA — ora 15; 
PLAY STRINDBERG — ora 20; 
(Sala Studio) : SPECTACOL DE 
POEZIE $1 MUZICA — orele 15 și 
20; Teatrul Giulești : ..ESCU — 
ora 19,30; Teatrul ,,C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ȘI EU AM FOST 
ÎN ARCADIA — ora 19,30; Teatrul

w T

MEMORIA
ARENELOR
SPORTIVE

Măsurători moderne, efec
tuate de topometri pe anticul 
traseu ce leagă un sat oareca
re, Marathon, de Atena au 
stabilit cu exactitate distanga : 
42,195 km. Atît a trebuit să a- 
lerge legendarul soldat grec al 
lui Milthiade, in anul 490 î.e.n., 
ca să anunțe victoria asupra 
perșilor. Celebra bătălie n-ar 
fi fost, de fapt, atît de bine 
memorată de sute de generații 
de-a rîndul fără această nu 
mai puțin celebră ispravă a cu
rierului antic.

...Sînt, de atunci, mai mult 
de 24 de secole. Numele micii 
așezări s-a substantivat, în 
mod curios, de-a lungul timpu
lui, modifieîndu-și sensul, de
venind o probă, o distanță a- 
nume de alergare, consacrată 
In programul olimpic : mara
tonul. Cînd la Roma, în i960, 
un atlet necunoscut din Etiopia 
— soldatul In garda imperială 
Bikila Abebe — avea să cîști- 
ge această „probă a supremu
lui efort al organismului*4 cum 
le place ziariștilor s-o denu
mească, puțini, poate nimeni 
nu s-a mai gîndit la istoria 
veche. Toți au amuțit In fața 
supremei performanțe a celui 
care alergase desculț și învin
sese o Întreagă pleiadă de fa- 
voriți. N-au trecut decît 4 ani 
și, la Tokio, în 1964, fenomenul 
s-a repetat cu exactitate : mi
lioane de telespectatori ÎI reve- 
deau pe același etiopian cum

. .......... "sa
LIBER S

1
I

Mic : VICLENIILE LUI SCAPIN 
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase" 
(Sala Savoy) : BIMBIRICA — ora 
19,30; (Sala Victoria): ȘI FEMEILE 
JOACĂ FOTBAL — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc : CONSTRUCTORUL 
SOLNESS - ora 19.30; Teatrul 
„Ion Vasilescu" ; CÎNTECELE 
FANTOȘEI — ora 19,30; Teatrul 
„Țăndărică" (Sala Victoria) : BU 
ALI — ora 10; (Sala Academiei) : 
RĂI ȘI NĂTĂRĂI — ora 10; Cir
cul Globus : PLANETELE RID 
SUB CUPOLĂ — orele 16 și 19.30. 
Teatrul „Ion Creangă** : SNOAVE 
CU MĂȘTI — ora 10; Studioul 
„Casandra** al I.A.T.C. : NEÎNȚE
LEGEREA (premieră) — ora 20.

ȘI EVA - ora 11; BARASEUM ’72
— ora 19,30; Teatrul „Ion Vasi
lescu" : FETELE DIDINEI — ora 
10; SICILIANA — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ELEFANȚELUL CURIOS - ora 11; 
(Sala Academiei) : RAI ȘI NĂTĂ
RĂI — ora 11; Circul Globus : 
PLANETELE RlD SUB CUPOLĂ
— orele 10; 16 șl 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă" : PINOCCHIO — 
ora 10; ELECTRA — ora

thleu, Edith Pieha, Margareta Pîs- 
laru, Raphael, Cliff Richard, An
gela Similea, Dan Spătaru. 23,50 
Romanțe cu Mia Barbu, Maria 
Vlădescu, Mariana Bălănescu, Ni- 
colae Secăreanu, Octavian Huianu 
și Viorel Diaconescu. Emisiune 
de Mihai Miron și Virgil Sacerdo- 
țeanu.

I

16.
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Opera Română : MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11; SEARĂ VIE- 
NEZA — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : CONTELE DE LUXEM
BURG — ora 19,30; SOARELE 
LONDREI — ora 10,30; Teatrul 
Național .,1. L. Caragiale" : (Sala 
Comedia) :FANNY — ora 10,30; 
S APT AMIN A PATIMILOR — ora 
15,30; CUI I-E FRICA DE VIRGI
NIA WOOLF? — ora 20; (Sala 
Studio) : PĂRINȚII TERIBILI — 
ora 10,30; SĂ NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 15; 
DULCEA PASĂRE A TINEREȚII 
— ora 20; Teatrul de Comedie : 
DISPARIȚIA LUI GALY GAY — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra** (Schitu Măgureanu): 
O SCRISOARE PIERDUTĂ — ora 
10,30; PLAY STRINDBERG — ora 
20; (Sala Studio) : VICARUL — 
ora 10,30; SPECTACOL DE POE
ZIE ȘI MUZICĂ — ora 20; Teatrul 
Giulești : MĂSURĂ PENTRU MĂ
SURĂ — ora 10; COMEDIE CU 
OLTENI — ora 15; ...ESCU — ora 
19.30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : BUNĂ SEARA DOM
NULE WILDE — ora 10; ADIO 
CHARLIE — ora 15,30; OMUL 
CARE... — ora 19,30; (Sala Studio): 
SORA CEA MARE — ora 16; GAI
ȚELE — ora 20; Teatrul Mic ; 
ZADARNICE JOCURI DE IUBI. 
RE — ora 10,30; VICLENIILE LUI 
SCAPIN — ora 19,30; Teatrul „C. 
Tănase" (Sala Savoy) : BIMBIRI
CA — ora 19,30; (Sala Victoria) : 
ȘI FEMEILE JOACA FOTBAL — 
ora 19.30; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : NEÎNȚELEGEREA — 
•ora 20; Teatrul Evreiesc : ADAM

SlMBĂTA, 8 APRILIE 1971

PROGRAMUL I
9,00 Deschiderea 
mineață. Telex.

Vasile
9,40 De vorbă cu

9,55 Tele-enciclope-

emisiunii
9,05

de di-
Biblioteca 

Alecsandripentru toți : 
(III). Teatru, 
gospodinele. , _
dia. 10,40 Bucureștiul necunoscut : 
„Palatele orașului**. 11,05 Desen a- 
nimat : „Lupul și mielul**. 11,15 
„Mîndrele**. Program de cîntece și 
dansuri populare. 11,35 Emisiune 
de educație sanitară. 12,10 Telejur
nal. 15,20 Matineu de vacanță. A- 
venturile echipajului Val-Virtej : 
,,Dinosaurul singuratic. 16,25 Des
chiderea emisiunii de după-amia- 
ză. Fotbal : România — Franța. 
Transmisiune directă de la Sta
dionul ,.23 August**. 18,15 Emisiu
ne în limba germană. 19,00 Ritm, 
tinerețe, dans. 19,20 1001 de seri : 
Aventurile celor doi căței. 19,30 
Telejurnal. 21,00 Muzică populară 
cu : Florica Ungur, Aneta Stan, 
Elena Macarie și Tiberiu Ceia. 
21,15 Film serial „Invadatorii". 
22.05 Emisiune de divertisment : 
„Mai ceva ca-n filme". Interpre
tează * * " : \ ------
Rădulescu, Ștefan Bănică, 
Fotino, Jean Constantin, 
Tapalagă, Puiu Călinescu, 
Teodorescu și Atena Demetriad. 
Cîntă ; Corina Chiriac, Acvilina 
Severin, Marina Voica, Aurelian 
Andreescu si Cornel Constantiniu. 
Scenariul și realizarea : Dan Mi- 
hăescu. 22,40 Telejurnal. 22,50 Săp- 
tămîna sportivă. 23,10 Gala vede
telor. Melodii celebre, interpret! 
preferați : Dalida, Duke Ellington, 
Sergio Endrigo, Lili Ivanova, Udo 
JQrgens, Theresa Kesovija, Enri
co Macias, Mina, Mireille Ma-

: Coca Andronescu, Dem. 
Mihai 

Ștefan 
Ovid

PROGRAMUL II
16,30 Cîntece și dansuri popu

lare prezentate de Ansamblul fol
cloric al județului Ilfov. 17,00 Re
portaj bucureștean. 17,20 Pagini 
muzicale de mare popularitate. 
i,Mica serenadă" de Mozart. 
17,40 Agenda. 17,50 Amintiri bucu- 
reștene.

DUMINICĂ, 9 APRILIE 1972

PROGRAMUL I
8,15 Gimnastică pentru toți. 8,30 

Cravatele roșii. 10,00 Viața satu
lui. 11,10 Să înțelegem muzica — 
Ciclu de emisiuni de educație 
muzicală. 12,00 De strajă Patriei. 
12,30 Emisiune în limba maghiară. 
14,00 Tele-sport. Handbal feminin 
— Universitatea București—Sport- 
Club Leipzig ; Marele Premiu al 
Angliei la călărie ; Fotbal : Di- 
namo-Berlin — Dinamo-Moscova 
(repriza a Il-a) în semifinalele 
„Cupei Cupelor". înregistrare de 
la Berlin. 16,00 Postmeridian. 18,10 
Film serial pentru tineret : Pla
neta giganților. 19,00 Farmecul o- 
peretei. Selecțiuni din „Soarele 
Londrei" de Florin Comișel. 19,20 
1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20,00 Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în unele țări din Afri
ca. 21,00 Rapsodie de primă
vară. Cîntece și dansuri populare. 

.21.20 Film artistic : Iubire, ură, 
iubire. Premieră pe țară. 22,30 
Telejurnal. 22,45 Campionatul 
mondial de hochei. Grupa A : 
Suedia — Cehoslovacia (repriza a 
în-a). înregistrare de la Praga.

PROGRAMUL II
12.30 Promenada duminicală. 

15.00 închiderea emisiunii de 
prînz. 20,00 Deschiderea emisiunii 
de seară. Prezențe ieșene în via
ța de concert a Capitalei. 20.40 A- 
genda. 20,50 Săptămîna culturală 
bucureșteană. 21,05 Seară de ro
manțe. Laureați ai concursului 
„Crizantema de aur". 21,50 Din 
lumea științei. 22.10 Film serial : 
Invadatorii (reluare).

de finețe și manevre tac
tice ingenioase, totul bazat pe 
vivacitate și rapiditate, dublate 
de un accentuat angajament fi
zic. Jucătorii francezi sînt teh
nici dar știu să folosească la fel 
de bine calitățile lor atletice și 
să se „bată" pentru rezultat, 
așa cum au făcut anul trecut, 
la Budapesta, unde au reușit 
un excelent 1—1 cu selecționata 
Ungariei. Iată de ce echipa 
Franței va fi un partener redu
tabil pentru reprezentativa Ro
mâniei. Meciul, care va începe 
la ora 16,30, va fi condus de o 
brigadă de arbitri iugoslavi i 
J. Strmecki la centru, I. Fran- 
kovici și M. Kovacevici, la tușă.

Franței
București
in autocarul echipei franceze» 

de la Aeroportul Otopeni la Bucu
rești. am remarcat prezența unul 
fost mare jucător al reprezenta
tivei „cocoșului galic", Remmeterr 
de nenumărate ori internațional, 
întrebat ce părere are asupra par
tidei de mîine a răspuns : „Doresa 
în primul rînd un joc spectaculos, 
în care rolul de dirijor să-1 aibă, 
bineînțeles, echipa Franței. Aștept 
cu nerăbdare evoluția echipei 
României și, în mod special, pe a 
lui Răducanu care la Paris a fă
cut o partidă remarcabilă".

Puțin afectat de hotărîrea lui 
Boulogne de a-1 trece împreună cn 
Qulttet, pe banca rezervelor > ea 
fundaș. Djorkaeff s-a abținî^ldft 
la orice pronostic, spunînd că» 
dacă va avea ceva de spus, a- 
ceasta o va face cu plăcere după 
meci. De asemenea, Bosquier, u- 
nul dintre veteranii echipei, a de
clarat că victoria depinde în spe
cial de faptul dacă atacul fran
cez reușește să marcheze. Iată a- 
cum și echipa României care va 
încerca să confirme sau să infir
me, azi, pe stadionul „23 August"» 
părerile cel puțin optimiste refe
ritoare la soarta partidei, expri
mate de oaspeți : RĂDUCANU, — 
SĂTMĂREANU, LUPESCU, DINU, 
DELEANU — DUMITRU, RADU 
NUNWEILLER — LUCESCU, DEM- 
BROVSCHI. SANDU MIRCEA, 
IORDANESCU.

C. IONESCU

SOLDATUL
DE LA MARATHON...

se relexa zburdind de o bună 
bucată de timp pe gazonul Sta
dionului nipon în timp ce al 
doilea, medaliatul cu argint, 
abia venea la ultimul tur de 
pistă, cu adevărat la capătul 
puterilor. Imaginile, transmise 
lumii prin satelitul de comuni
cații erau atunci halucinante : 
soldatul etiopian făcuse pentru 
a doua oară să pălească au
reola soldatului lui Milthiade !

...La Mexico, în 1968, Bikila 
— favorit cu o cotă de 100 Ia 
sută — avea să abandoneze la 
kilometrul 17 În urma unei 
crize de periostită. Milioanele 
de telespectatori au fost sin
cer mîhnite de stupiditatea a. 
bandonului. Era ca și o în- 
frlngere a celor mai bune nă
zuințe din fiecare om care au
zise de el. N-a trecut decît un 
an și, la 20 martie 1969, cîțiva 
kilometri mai departe de Addls 
Abeba, un nefericit accident de 
automobil a făcut și mai tristă 
înfringerea idolului alergărilor 
pe distanța de 42,195 km. ; el, 
Bikila, super-fenomenul, după 
13 ore de la accident, timp în

care a zăcut fără ajutor în a- 
fara șoselei, cu grave fracturi 
la coloană, nu-și mai putea 
mișca picioarele ! Diagnosticul 
medicilor a fost implacabil și 
zguduitor — paralizie...

Citeam recent, într-o revis
tă, că zeci de reporteri și o- 
peratori de cinema nu conte
nesc să-l viziteze pe fostul 
mare campion olimpic. Adesea, 
ferit de obiectivele iscoditoare 
ale aparatelor lor cu lentile, 
Bikila își face exercițiile de 
gimnastică pe o saltea în aer 
liber. Aceleași milioane de ad
miratori îi urmăresc titanicul 
efort de voință ca și atunci 
cînd alerga desculț maratoane- 
le gloriei olimpice. Sute de 
necunoscuți îi scriu în fiecare 
zi. Este. în gestul lor, ca și al 
celor care așteaptă vești de 
bine în legătură cu starea să
nătății sale, aceeași fărîmă 
seînteietoare de admirație. A- 
ceeași fărîmă a celor maj bune 
năzuințe din fiecare om care 
i auzit de el...

VIOREL RABA

regia
IULIAN MIHU

Producție a studioului cinematografic „București". Ecrani
zarea romanului „Enigma Otiliei" de George Câlinescu, 
SCENARIUL: loan Grigorescu. REGIA: Iulian Mihu. Cu: 
Radu Boruzescu, Julieta Szonyi, Sergiu Nicolaescu, Clody Ber
toia, Gheorghe Dinicâ, Gina Patrichi, Eliza Petrâchescu, 
Elena Dacian, Violeta Andrei, Ovidiu Schumacher, Herman 
Chrodower, Șerban Sturza, Arpad Kemeny. IMAGINEA : 
Alex. Intorsureanu, Gh. Fischer. MUZICA : Anatol Vieru. 
COSTUME : Miruna Boruzescu. DECORURI : Radu Boru
zescu, Liviu Popa. SUNETUL : Dan lonescu. MONTAJUL : 
Lucia Anton.
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UN PUNCT CULMINANT
CARUIA ll VOR URMA ALTELE

Ce a însemnat pentru cele 
peste o mie de uteciste de la 
întreprinderea industrială „Tex
tila* din Galați activitatea din 
ultimele luni închinate jubileu
lui semicentenarului U.T.C. ? 
Secretara comitetului U.T.C. pe 
întreprindere, Margareta Nan- 
tu, este de părere că „In an
samblu. ceea ce am făcut în 
acest răstimp aproape că nu 
are precedent în acțiunile noas
tre. Această concluzie la care am 
ajuns se extinde asupra totali
tății manifestărilor organizate 
ca număr, varietate, intensitate, 
participare Ia înfăptuirea lor. 
Și, întrucît știm foarte bine că 
asemenea parametri joacă un 
rol hotărîtor în eficiența mun
cii de organizație, am decis ca 
o bună parte dintre manifestă
rile respective să le păstrăm în 
continuare, incorporîndu-le în 
programele viitoare de acțiune. 
Primul pas l-am făcut o 
cu elaborarea programului 
trimestrul II".

Intr-adevăr, perioada la 
ne referim a fost marcată 
numeroase realizări. Fără 
tenția de a opera o riguroasă 
ierarhie în rîndul lor, ar trebui 
amintită mai întîi, poate, forma
rea celor 3 brigăzi de produc
ție ale tineretului în secția țe
sătorie din unitatea C a între
prinderii. Pentru ca valoarea a- 
cestei acțiuni să fie mai exact 
sesizată, este de ajuns să men
ționăm că acum producția din 
secție e.vte în exclusivitate ro
dul eforturilor uteciștilor. La 
capitolul muncii patriotice s-a 
înregistrat cifra de 10 000k ore, 
care depășește cu mult angaja
mentele asumate anterior în a- 
-cest domeniu. Tot în această e- 
tapă, la stația de radioamplifi
care a apărut emisiunea „Ora 
tineretului" care-și propune, fo
losind acest instrument de 

z largă și promptă audiență, să 
țină la curent tinerii cu aspec
tele cele mai diverse ale vieții 
organizației. Tn cadrul ei un 
•punct aparte îl formează minu
tele dedicate evidențiaților în 
producție, remarcați din rîndu- 
irile uteciștilor. Ca o contribuție 
la buna desfășurare a învăță- 
mîntului politic s-au organizat 
pentru grupe restrînse de 
cursanți consultații pe cele mai 
diverse teme politice, economi
ce, culturale. Pentru uteciștii 
fiecăreia dintre cele 5 unități 
care compun întreprinderea au 
avut loc seri culturale, în pro
gramul cărora au apărut și con
cursurile de recitare a poeziei 
patriotice. Intre noutățile sur
venite în lunile de început ale 
acestui an sînt de remarcat, de 
asemenea. înființarea „Colțului 
cărții politice", organizarea la 
clubul „Femina*, ce aparține de 
întreprindere, a unei agende 

ultimă în-
llegaliști 

muzeului

dată 
pe

care 
de 

pre

permanentă, consemnate și în 
programul de activitate de pe 
trimestrul în curs. Totuși, pen
tru a surprinde mai adine mo
tivele care au stat la baza 
conceperii lui, în actuala sa 
formă, a rămîne doar la con
statarea faptului continuității 
unor acțiuni, ar îngusta per
spectiva pe care el tinde să o 
deschidă în activitatea uteciș
tilor, în raport de învățămin
tele desprinse din munca de
pusă cu prilejul sărbătorii se
micentenarului. Asupra acestui 
lucru ne-a atras atenția Florica 
Ghețin, locțiitoarea secretarei 
comitetului U.T.C. pe între
prindere.

„Programul inserează și alte 
obiective, unele care nici nu au 
intrat în sfera eforturilor din 
primul trimestru. Chiar șî așa, 
însă, se poate spune că sînt 
legate, ba chiar determinate, de 
acțiunile făcute mai înainte. Ele 
au apărut în virtutea faptului 
că noi vrem ca pe lingă conti
nuarea unor acțiuni reușite- să 
valorificăm practic spiritul de 
inițiativă atît de bogat argu
mentat în acest interval".

Ca urmare, organizația a ho- 
tărît ca celor 3 brigăzi de pro
ducție să li se adauge alte 2. 
în momentul prezent, ^ele sînt 
pe cale de constituire în secția 
țesătorie din unitatea A. Apoi, 
ținînd seama că în întreprin
dere majoritatea copleșitoare a 
uteciștilor o formează fetele, s-a 
adoptat ideea înființării unui 
cero tehnic aplicativ cu carac
ter sanitar. în același context 
al înnoirilor se înscrie și for
marea sfatului tinerelor căsă
torite la clubul „Femina*. Ra
portat la etapa de acțiune în
chinată semicentenarului, ac
tualul program de activitate își 
propune, așa cum sublinia și 
Marioara Nica, membră a comi
tetului U.T.C. pe întreprindere, 
conservarea intensității acțiuni
lor, formularea unui calendar 
precis care să fie respectat în 
desfășurarea lor. Semnificativ în 
această direcție este, de pildă, 
faptul că cifra orelor de muncă 
patriotică a rămas la fel de ri
dicată și acum, 10 000, că „Ora 
tineretului" de la stația de ra
dioamplificare se preconizează 
să aibă loc în fiecare lună, că 
tot lunar sînt prevăzute să con
tinue și spectacolele susținute 
de brigăzile de agitație și for
mațiile artistice din întreprin
dere în cadrul serilor cultural- 
artistice. Iată cîteva dovezi e- 
locvente ale modului în care se 
încearcă punerea în practică a 
dezideratului invocat de Mari
oara 
lalte. 
țiind 
scriu 
țiune

milat ca un capitol deschis 
pentru eforturile uteciștilor, un 
punct de culme care-și găsește 
o convingătoare continuare. Mai 
mult decît atît, chiar, continui
tatea se realizează printr-o 
creștere calitativă, printr-un e- 
fort de autodepășire care con
stituie trăsătura cea mai convin
gătoare a întregului colectiv. Locul se numește Dumbrava Verde. Ziua este o zi oarecare din acest an al muncii patriotice

• ••••••••••••••••

Cîteva trăsături

consacrate de acțiunile

dedicate semicentenarului

• 0 LARGA PARTICIPARE
• CAPACITATE DE INIȚIATIVA
• VARIETATE Șl DINAMISM

Pentru fiecare organizație, pentru fiecare tînăr, reușitele
acestei perioade sînt un îndemn la autodepășire

I

acțiunilor

politîce șî, nu în 
stanță, întîlnirile cu 
organizate în incinta 
de istorie a orașului.

Sigur că registrul
este mult mai bogat, cuprinzînd 
și alte manifestări. Dar, cele pe 
care le-am menționat fac parte 
din categoria acțiunilor care au 
devenit obiective de preocupare

Nica. El se alătură celor- 
deja menționate, evîden- 
coordonatele care circum- 
actualul program de ac- 

r___ în baza unei relații con
structive, concrete, stabilite cu 
rezultatele obținute în lunile 
care au marcat contribuția ute
ciștilor de la întreprinderea in
dustrială „Textila* la marea 
sărbătoare a tineretului din în
treaga țară.

Din elementele pe care le-am 
punctat aici se justifică apre
cierea că momentul respectiv nu 
a rămas izolat, ci a fost asi-

I
I
I
I
I
I
A

*

j

LUNA MUNCII
PATRIOTICE" 
TREBUIE SĂ

DUREZE TOT ANUL
Se obișnuiește deja de cîtva 

timp ca prima lună de primăva
ră să fie reclamată autoritar, în 
fiecare an, de organizațiile 
U.T.C., pentru a fi transformată 
în „luna muncii patriotice". Și 
chiar dacă în unele locuri limi
tele ei sînt comprimate la o sin
gură „săptămînă" sau la o „de
cadă", rezultatele pe care le 
obțin tinerii pe atît de cunoscu
tele șantiere ale primăverii se 
raportează firesc la întreaga du
rată a lunii.

Anul acesta era deci cu atît 
mai mult de așteptat, dată fiind 
sărbătoarea care a marcat exis
tența unei primăveri semicente
nare pentru organizația U.T.C., 
ca o „lună a muncii patriotice" 
să se repete nu numai calenda
ristic, ci să se și integreze în 
mod necesar în „decadele" ma
nifestărilor închinate evenimen
tului. In județul Bihor această 
lună a fost inaugurată prin co
lectarea și expedierea unui în
treg „tren al tineretului" cu de
șeuri metalice spre oțelăriile 
Hunedoarei; o acțiune care nu a 
rămas doar un gest simbolic, 
mai mult sau mai puțin festiv, 
ci a declanșat o suită de alte ac
tivități a căror principală trăsă
tura era prezenta entuziastă a 
tinerilor, efortul lor competent. 
In fiecare zi, un alt colț al mu
nicipiului Oradea și al județului 
le înregistra rezultatele muncii, 
în preziua semicentenarului unul 
din punctele culminante l-a con
stituit deschiderea unui mare 
șantier al tineretului la Dumbra
va Verde, pentru construirea Ți
nui drum de acces. Pînă la a- 
ceeași dată o comună, Tileagd, 
își îndeplinise planul valoric

Unitatea de măsură—ecoul
în conștiința tinerilor

AUREL DAN
secretar al Comitetului județean 

Buzău al U.T.C.

Așa cum au ieșit și astăzi, cu întreaga organizație, vot fi prezențt 
pretutindeni, în muncă și în celelalte activități

0 întrebare, două răspunsuri...
CUM FOLOSIȚI PRINCIPALELE ÎNVĂȚĂMINTE ALE PERIOADEI DEDICATE SEMICENTENARULUI 

PENTRU ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE VIITOR ?

CORIOLAN VOINEA

Cîteva remarci se im
pun neapărat Este po
zitiv faptul că prin a- 

tenția acordată sărbătoririi 
semicentenarului, pe întreaga 
structură a organizației ju
dețene, s-a reușit să se des
fășoare o activitate politico- 
educativă complexă. N-a ră
mas domeniu al muncii de 
organizație care să nu fi fost 
intens afectat în această pe
rioadă. Fiecare compartiment 
al vieții de organizație, mul
tiple planuri ale conștiinței 
tinerilor au fost influențate.

Rezultă din etapa aceasta 
bogate învățăminte politico- 
organizatorice. întîlnirile 
ganizate pe categorii de 
neri — cu constructorii, 
mecanizatorii — la care
participat membrii biroului 
județean de partid, repre
zentanții tuturor organizații-

or- 
ti- 
cu 
au

prim secretar
al Comitetului județean Prahova 

al U.T.C.

lor și instituțiilor cu răspun
deri în domeniul respectiv 
activitate devin o practică 
lucru curentă. Pregătim 
cum un astfel de dialog cu 
nerii specialiști stagiari 
ingineri, tehnicieni, econo
miști — și ne gîndim, de a- 
semenea. Ia o acțiune simila
ră cu tinerii intelectuali ai 
satelor. Consider important 
că, în spiritul aceluiași stil de 
lucru activ, acțiunile dedica
te semicentenarului U.T.C. au 
fost un prilej de analiză în 
fiecare organizație, asupra 
rolului și locului tineretului, 
despre cum se poate întări 
contribuția sa specifică în di
ferite sectoare. Semicentena
rul devine astfel nu numai un 
eveniment sărbătoresc, ci un 
moment cu profunde implica
ții în întreaga noastră activi
tate.

de 
de 
a- 
ti-

VASILE ZAHARIÂ

Sîntem încă în perioa
da de acțiuni dedicate 
semicentenarului. At
mosfera este aceeași, acțiu

nile pe care le întreprindem 
au caracteristic scopul antre
nării tinerilor în acțiune mai 
mult decît înainte. Progra
mul de activități al biroului 
județean, planurile secțiilor 
în acest trimestru sînt axate 
cu aceeași intensitate pe ac
țiuni și inițiative care să gră
bească realizarea tuturor o- 
biectivelor prevăzute, printr-o 
transpunere permanentă în 
viață a sarcinilor de produc
ție. de organizație, a princi
palelor hotărîri proprii.

Perioada recentă ne-a de
monstrat faptul că puterea 
noastră organizatorică este 
mare, dar și că resursele or
ganizatorice trebuie folosite 
mai bine. Volumul și calita
tea acțiunilor întreprinse în 
etapa aniversării semicente-

prim secretar 
al Comitetului județean Buzău 

al U.T.C.

narului pretind continuitate. 
Cert este că tocmai de aceea 
va trebui ca și în perioada ce 
urmează să se desfășoare o 
activitate laborioasă, de către 
întregul activ, cu formele și 
mijloacele noastre specifice. 
S-a demonstrat că putem or
ganiza mai mult, mai bine, 
activități educative pentru ti
neri, cu masa largă a tine
rilor. Mai ales, este necesar 
să continuăm. în mijlocul u- 
teciștilor. în școli, întreprin
deri, cooperative, dialogul cu 
tineretul. între părerile noas
tre și ale lor prin dezvolta
rea reciprocă a receptivității. 
Aceasta duce, este verificat 
de-acum, Ia realizări mai 
bune în activitatea de pro
ducție. Ia rezultate economi
ce superioare, la transformări 
în conștiința tinerilor. Așa îi 
facem să înțeleagă mai ușor 
cerința de a răspunde chemă
rilor organizației, devenite 
propriile lor chemări.

— Perioada recentă a situat, 
activiștii, poate mai mult decît 
oricînd, în contact direct, nemij
locit, cu colectivele de tineri ; 
ansamblul bogat de acțiuni dedi
cate semicentenarului U.T.C. a 
determinat cu necesitate aceas
tă prezență. In cel fel vor fi con
tinuate în viitor aceste dialo
guri ?

— Cerința ca activistul să fie 
prezent cît mai mult, direct, in- 
l’Iuențînd și direcționînd activi
tatea organizațiilor U.T.C. prin 
participarea sa la adunări gene
rale, la lecțiile de învățămînt 
politic, expuneri, dezbateri, ac
țiuni de muncă patriotică sau 
cultural-educative a fost preg
nant evidențiată de particip/irea 
largă a tinerilor și de atmosfera 
care a caracterizat activitățile 
dedicate semicentenarului. In a- 
cest sens acționăm, considerînd 
că trebuie permanentizat acest 
contact, în teren și în activitate, 
al activistului cu oamenii, dinco
lo de hîrtii și întruniri oficiale. 
Insistam, de asemenea, foarte 
mult în prezent pe conducerea 
directă a instruirilor secretarilor 
și activelor U.T.C. de către 
membrii biroului și secretariatu
lui județean.

Trebuie remarcat, totodată, că 
în această perioadă solicitările 
de colaborare între activiștii din 
diferite secții sau sectoare spe
cializate de activitate au fost și 
numeroase și complexe, consoli- 
dînd, prin caracterul unitar al

ansamblului de acțiuni dedicate 
semicentenarului U.T.C. și o in
tervenție unitară, împreună, ca 
autori sau realizatori ai unor 
inițiative. Perseverăm, deci, și 
pe această cale, întărind conlu
crarea dintre secții.

— Membrii biroului comitetu
lui județean U.T.C. au susținut 
în organizații expuneri pe tema 
„Mișcarea revoluționară și de
mocratică de tineret — parte in
tegrantă a luptei clasei munci
toare, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, pentru elibe
rare națională și socială". Care 
este tema expunerilor din acest 
trimestru ?

—- în aprilie, continuăm șirul 
de expuneri pe aceeași temă, 
pentru a cuprinde toate cele 83 
de organizații U.T.C. comunale, 
în cadrul unor întîlniri cu carac
ter mai complex, care să includă 
și manifestări cultural-artistice, 
sportive. Va trebui să ne con
sultăm în curînd, în cadrul se
cretariatului, pentru a relua iti- 
nerariul cu o temă nouă, de data 
aceasta despre rolul conducător 
al partidului. Intenționăm să 
stabilim un grafic exact al tu
turor acestor întîlniri. De ase
menea, ne gîndim să solicităm 
Comitetului județean Buzău al

P.C.R., din partea căruia am pri
mit un sprijin deosebit de pre
țios, organizarea unei noi serii 
de întîlniri ale tinerilor din 
diferite localități și organizații 
cu membri ai biroului județean, 
respectiv municipal și orășenesc 
de partid.

—• V-ațt referit Ia cerințele 
prezenței activistului în organi
zații, raportată Ia multiplele do
menii ale acțiunii educative 
desfășurate de acesta. înțeleasă 
în esența sa ca exercitare a unui 
rol politic complex, de propa
gandist al politicii partidului 
nostru, ce concluzii au fost evi
dențiate pentru munca activistu
lui prin întîlnirile prilejuite de 
sărbătorirea semicentenarului ?

— Tocmai un asemenea rol 
politic-organizatoric s-a exer
citat, și s-a verificat în munca 
activiștilor. Diferite analize care 
s-au desfășurat în cadrul secre
tariatului și biroului județean 
U.T.C. au pus în fața membrilor 
aparatului cerința de a continua 
în acest sens deplasările și con
tactele în organizațiile în care 
s-au deplasat și au participat la 
organizarea activităților, pentru 
a continua și consolida legăturile 
stabilite cu prilejul acestor ma
nifestări. pentru a păstra mereu 
proaspătă cunoștința cu tinerii 
în mijlocul cărora s-au aflat și 
pentru ca tinerii înșiși să-i cu
noască din ce în ce mai bine.

SI CÎTEVA ARGUMENTE DIN PROGRAMELE DE ACTIVITĂȚI

LA PRAHOVA
• Informări politice susținute în organi

zații de către membrii biroului județean, ac
tiviști și lectori ai comitetului județean 
U.T.C. despre vizita în Africa a delegației 
conduse de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.
• Consfătuiri ale tinerilor specialiști sta

giari și ale tinerilor intelectuali de Ia sate, 
cu participarea membrilor biroului jude
țean de partid.
• Săptămînă primăverii și Luna silvicul

turii — acțiuni de muncă patriotică.
• Extinderea inițiativei de la Uzina 

„1 Mai"-Ploieștl — „Tineretul uzinei — colec
tiv al muncii, eticii și echității socialiste".
• Sărbătoarea fruntașilor — în organiza

țiile U.T.C. din agricultură.
• Șantier al tineretului la complexul cul- 

tural-sportiv al pionierilor și școlarilor din 
Ploiești.

• „Cîntecul lunii" — acțiune de continua
re a învățări] de noi cîntece patriotice șl 
revoluționare.

• „Primăvara și tinerețea" — ciclu de ac
țiuni educative cu proiecții cinematografice.
• Expuneri și colocvii în comune, cu par

ticiparea unor activiști de partid și de stat, 
secretari comunali de partid și primari, cu 
prilejul aniversării a 10 ani de Ia coopera
tivizarea agriculturii.
• întîlniri cu muncitorii la cluburile ele

vilor.
• „Cine cunoaște agricultură, cîștigă !* — 

concurs de cunoștințe profesionale.
• Festivalul folcloric „Mîndră floare-I 

Prahova" — concurs cultural-artistic.

LA BUZĂU
• Lansarea întrecerii „Nici o mașină și 

nici un utilaj sub randamentul planificat, 
nici un minut nclucrat", în întreprinderile 
industriale.
• Extinderea inițiativelor „Să gospodărim 

cu grijă metalul" și „Să lucrăm cu consu
muri specifice reduse".

• Concurs de cunoștințe politice „50 de 
ani sub flamura partidului".
• Ciclu de expuneri „Cinstea de a fi ce

tățean al R.S.R.".
• Dezbateri Ia sate despre lucrările celui 

de-al II-lea Congres al Uniunii naționale a 
cooperativelor agricole, cu participarea de- 
legaților, a președinților C.A.P. și ingineri
lor agronomi.

• Cu prilejul închiderii activității cercu
rilor de învățămînt politic va avea loc con
cursul „File din istoria U.T.C.".

• Constituirea „Ansamblului tineretului", 
cu cei mai buni artiști amatori elevi.
• „Dialogul cărții", concurs-dialog între 

tinerii din comune, pe baza lecturii unei bi
bliografii de literatură social-politică, știin
țifică, agrotehnică și beletristică.
• Albumul-ștafetă „Azi, uteciștii", pe un 

itinerar în alte 10 comune.
• Noi șantiere ale tineretului în comunele 

Glodeanu, Pogoanele, Padina, Săpoca, Mur
gești, Nehoiu, Pătîrlagele, Mărgălitărești, 
pentru împăduriri, desecări, irigații, comba
terea eroziunii solului, îndiguiri, curățit pă
șune.

I

I
I
I
I
I
I
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cuvînl:
— Tovarășe secretar, v-aș so

licita să formulați, din punctul 
de vedere al naturii responsa
bilităților dv„ ca secretar cu 
problemele organizatorice, con
cluziile ce le-ați desprins din 
bogata activitate desfășurată de 
organizațiile U.T.C. din județ cu 
prilejul jubileului U.T.C.

— Concentrate într-o sinteză 
de ansamblu, impresiile pe care 
mi le-a lăsat etapa de muncă 
pe care am străbătut-o pot fi 
exprimate într-un singur cu
vînt : mobilitate. Plecînd de la 
această constatare, aș merge 
pînă acolo, îneît reușitele re
purtate în cadrul perioadei care 
face obiectul discuției noastre 
le-aș pune tocmai pe seama 
acestui lucru. De fapt, el în
suși constituie o mare reușită 
care le înmagazinează pe toate 
celelalte, regăsite în varietatea 
manifestărilor, ritmul lor de des
fășurare, participarea tinerilor.

— Explicați, vă rog, resortu
rile care au determinat cota 
înaltă atinsă de aceste compar
timente ale laturii organizato
rice a activității, știut fiind că 
ele sînt imperative curente, 
deci nu ar trebui să depindă de 
momentele particulare care in
tervin.

— M-aș opri, mal întîi, asu
pra unui element oarecum a- 
parte, renunțarea la înoonsec- 
vență. După recenta experiență 
sînt mai convins ca oricînd că 
inconsecvența ne-a închis ade-

ALEXANDRU EFTIMIE
secretar al Comitetului județean

Brăila al U.T.C.

seori căile spre atingerea unor 
obiective aflate pe masa de lu
cru a organizațiilor U.T.C. Cel 
mai bun exemplu îl pot con
stitui amplele evocări ce au a- 
vut loc în acest interval pe 
tema cunoașterii trecutului de 
luptă și muncă al U.T.C. Noi 
încercasem și mai înainte să 
mobilizăm organizațiile la în
treprinderea unor asemenea ac
țiuni. Dar. datorită nesiguran
ței, ezitărilor, în sfîrșit, a ti
midității n-am avut prea mult 
succes. Or, în ultima vreme, a- 
celași obiectiv a fost abordat 
deschis, curajos și cu hotărîrea 
fermă de a-1 îndeplini, ceea ce 
a contribuit pînă Ia urmă la 
declanșarea unei acțiuni de lar
gă audiență, pe care o vom 
susține și în continuare. Nu-i 
mai puțin adevărat că un fac
tor care a influențat acest re
zultat a fost și preocuparea mai 
atentă a unor organizații de a-și 
valorifica disponibilitățile inter
ne. Mă gîndesc, de pildă, la a- 
cele inițiative apărute în peri
metrul producției : „Să obținem 
economii echivalente cu valoa
rea reparației unui tractor", 
„Nici un utecist sub normă". 
Amintind de initiative, am a- 
bordat și un alt aspect al pro-

blemei, acela al maximei recep
tivități față de preluarea și a- 
daptarea lor la condițiile speci
fice în care acționează organi
zațiile U.T.C.. aoolo unde pot 
răspunde cerințelor realității.

— Ar constitui, realmente, un 
mare neajuns pierderea pe drum 
a acestor reușite. Ce considerați 
că trebuie făcut pentru a le 
menține în actualitate, pentru a 
stimula atenția organizațiilor 
U.T.C. asupra unor căi de ac
țiune care să conducă la per
manentizarea unui stil de muncă

— Tot ceea ce v-am spus mai 
înainte s-a exprimat in varie
tatea de acțiuni desfășurate. 
Premiza. care a dus la mobili
tatea pe care o remarcam la 
început este, mai întîi, conse
cința acestei realități. Pentru că 
în ultima vreme a fost vorba 
numai despre manifestări de 
greutate, de a căror importanță 
toată lumea a fost convinsă, și 
mobilizarea tinerilor s-a făcut 
fără greutăți, iar partea practică 
a înfăptuirii s-a efectuat la 
înălțimea cerințelor.

Pentru viitor, aceasta mi se 
pare că trebuie să constituie, 
din toate punctele de vedere — 
deci șî din cel organizatoric — 
principala țintă a preocupărilor 
noastre. Să insistăm ca fiecare 
organizație să-și întocmească 
programe de activități cit mai 
bogate, cu acțiuni diverse, cu 
aj^vărat însemnate. Să contro
lăm ca ele să fie îndeplinite.

anual la capitolul muncii patrio
tice în proporție de sută la sută. 
Și exemplele ar putea continua.

Așa cum s-a și întâmplat de 
altfel. De curînd, luna muncii 
patriotice s-a încheiat și în ju
dețul Bihor, ceea ce n-a dat 
semnalul de închidere a întregii 
activități voluntar-patriotice. 
Dimpotrivă, ieșirile organizații
lor U.T.C., devenite brigăzi ale 
muncii patriotice, la lucrările 
începute tot de ele, continuă, 
sub semnul aceluiași eveniment 
al semicentenarului, într-un ritm 
încă mai susținut. Săptămînă 
care a trecut a fost și ea decla
rată „săptămînă împăduririlor" 
iar comune ca Ținea, Valea lui 
Mihai, Săcuieni, Vadul Crișului 
s-au și detașat pe parcursul unei 
întreceri care nu s-a sfîrșit încă. 
La Aleșd cifra împăduririlor e- 
fectuate de tineri s-a ridicat la 
cinci hectare însă angajamente
le prevăd încă 15. Și din nou 
exemplele nu se opresc aici t ce
lui dinții tren-marșrut i-a urmat 
și al doilea, acțiunile de desecări 
și irigații depășesc în momentul 
de față cîteva sute de hectare, 
iar numărul șantierelor de mun
că patriotică inaugurate deja 
sau î’n curs de a-și începe lucră
rile ating cifra 30.

O întreagă atmosferă de însu
flețire. de muncă neobosită înso
țește fiecare nouă acțiune orga
nizată. De la o zi la alta, în 
județ apar mereu noi puncte 5n 
care este solicitată prezența ti
neretului și în care se face ime
diat simțită. Un permanent apel 
la întrecere cu sine însuși stră
bate coloanele de brigadieri ale 
muncii voluntare, de la prima 
pînă la ultima lovitură de caz
ma. După cum am aflat la co
mitetul județean U.T.C,, cele 
mai multe organizații au rapor
tat, în ziua semicentenarului, 
îndeplinirea în mai puțin de un 
trimestru a angajamentelor a- 
nuale în procent de 40 la sută, 
însă mal sînt și altele care au 
realizat chiar mai mult. Aceste 
situații au pus în fața comitetu
lui județean U.T.C. întrebarea 
dacă nu cumva angajamentele 
asumate nu exprimau fidel po
sibilitățile reale ale organizați
ilor, ci se așezau undeva cu 
mult în urma lor, lucru care s-a 
și verificat, intr-adevăr, într-un 
caz sau în altul, însă în cele mai 
numeroase explicația este cu to
tul alta ; aceea amintită deja 
mai înainte, a însuflețirii și 
muncii neobosite, a unei dăruiri 
de energie care nu poate fi com
parată cu nici o altă unitate 
din vreun an anterior. Spiritul 
de angajare al tinerilor s-a ma
nifestat cu o forță ce nu se poa
te măsura decît prin ea însăși. 
Participarea lor, mai numeroasă 
decît oricînd, se completează fi
resc cu ritmul de muncă și el 
neegalat pînă în prezent. Iar ca 
o explicație supremă, care ’ le 
pune în valoare pe toate celelal
te.. stă faptul că toată această 
risipă de energie a fost și este 
în continuare alimentată de 
hotărîrea de a sărbători cei 50 
de ani de existență ai organiza
ției U.T.C. cu fapte pe măsura 
vîrstei fcale.

Ceea ce vrea să întreprindă 
în momentul acesta comitetul 
județean U.T.C. este stabili
zarea acestui ritm înalt și a 
participării numeroase, perma
nentizarea lor astfel îneît să nu 
se mai renunțe niciodată la co
tele cîștigate acum. Lucrul aces
ta a și început deja să capete 
contururi organizatorice încă de 
cîtva timp. începînd de anul 
trecut chiar, organizațiile U.T.C. 
din județ sînt angrenate în cir
cuitul unei largi întreceri în 
realizarea obiectivelor de muncă 
patriotică, întrecere ale cărei 
prime roade s-au și descifrat în 
cuvintele Diplomei de Onoare a 
C.C. al U.T.C. acordată județului 
pentru succesele anului trecut. 
Anul acesta întrecerea continuă, 
fiind de acum la a doua ediție. 
Ceea ce s-a înregistrat mai bun 
în perioada întîmpinării semi
centenarului, de-a lungul unei 
singure luni, este păstrat, pre
luat și Intensificat pe parcursul 
unui an întreg. E și normal deci 
ca rezultatele să nu se oprească 
aici. Ca dovadă: organizația 
U.T.C. de la Combinatul de ma
teriale de construcții Chistag a- 
daugă la realizările județului cei 
500 de plopi plantați în aceste 
zile în incinta combinatului; ti
nerii. de la Fabrica „Solidarita
tea" ies în fiecare săptămînă, în- 
tr-o zi anume, pe șantierul lor 
de Ia Dumbrava Verde ; cei din 
comuna Tileagd au crezut de cu
viință să nu rămînă la ceea ce 
au făcut pînă acum și și-au re
vizuit angajamentele : pînă la 
23 August își vor îndeplini sarci
nile în procent de 150 la sută.

Concluzia se impune de Ia 
sine: „luna muncii patriotice" 
nu a însemnat o acțiune, ci 
doar începutul ei. Cele mai fru
moase rezultate ale sale sînt 
consolidate și dezvoltate acum și 
de acum încolo, de-a lungul 
unui întreg an de muncă. Anul 
acesta, în care sărbătorim cinci 
decenii ale organizației noastre, 
poate deveni, pe drept cuvînt. 
„anul muncii patriotice". Este 
apelul pe care îl adresează orga
nizațiile U.T.C. ale Bihorului 
organizațiilor din întreaga țară, 
oferind drept cel mai bun exem
plu și îndemn, propria lor acti
vitate.

Pagină realizată de 
D. MATALA 
TRAIAN GÎNJU 
ION TRONA C
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REPORTAJUL NOSTRU
...Dar eu, cînd... colind me

leagurile Neamțului, negreșit fac 
un popas de pietate la Humu- 
lești, la muzeul memorial „Ion 
Creangă". Privind mărturii ale 
unei existențe literare de excep
ție, mă simt cuprins de o aleasă 
desfătare, generată, pe de o 
parte de locuri și de oameni, pe 
de altă parte, de istoria cultu
rală atît de cuprinzătoare, istorie 
prelungită în eternitate de opere 
prestigioase ale neamului româ
nesc.

De curînd, am luat din nou 
drumul Humuleștilor — astăzi 
cartier component orașului Tîrgu 
Neamț. Am trecut Ozana „cea 
frumos curgătoare și limpede ca 
cristalul", am urmat șoseaua și 
m-arn oprit la o bifurcare de 
drumuri. Chiar în cumpăna lor, 
marele povestitor trona în linii
le masive ale unei statui, alb Și 
veșnic. Am ridicat privirea. In 
spatele monumentului, un parc, 
o clădire cu etaj, o firmă: 
Școala generală de 10 ani „Ion 
Creangă** — Humulești. Instan
taneu, mi-au revenit în memorie 
scene din „Amintiri..." : chilia 
care ținea loc de școală în poar
ta bisericii, bădița Vasile; pri
mul dascăl al lui Nică, Smărăn- 
dița, ceasloavele, „Calul Bălan'...

Am pășit în parcul școlii. Mă 
aflam, așadar, printre strănepoții 
de spirit ai lui Ion Creangă. Do
ream în acel minut să stau de 
vorbă cu bădița Vasile, cu Nică 
a lui Ștefan a Petrii, așa cum 
arată ei azi, după mai bine de 
un veac de dragoste și știință 
de carte pe acest ținut.

Am urcat cîteva trepte, am 
deschis o ușă, apoi încă una și 
am intrat în cancelarie.

Primul om pe care l-am cu
noscut a fost Toma Mosor, di
rectorul școlii. Humuleștean get- 
beget. Aveam în fața mea un 
învățător cu tâmple ninse și cu 
vorbă coborîtă parcă direct din 
filele poveștilor lui Creangă.

— Apăi dar, fiți bine-venit 1 
Să ședem oleacă, rosti directorul 
după ce dădurăm mina, adău
gind un „vorba ceea" mai mult 
din reflex.

„Și după cum am cinste a vă 
spune"... Toma Mosor este das
căl de vreo treizeci și cinci de 
ani. De peste două decenii 
duce școala generală din 
mulești.

— Cîți elevi v-au trecut 
mînă, tovarășe Mosor ?

— Ei, parcă mai știu și

După calcule aproximative, 
peste vreo cinci ani școala va 
avea cam o mie de elevi.

Pe la 1850, prima școală din 
Humulești pleca la drum cu o 
mină de copii...

Desigur, a afirma că școala 
de astăzi este cu mult superioa
ră celei în care a învățat Creangă 
este o prețioasă banalitate. Sim
țeam însă că ceva, greu de de
finit, a rămas intact în timp, 
dincolo de evoluție, dincolo de 
sisteme modeme. Am întrebat.

— îmi închipui că vă referiți 
la spiritul moldovenesc, la sfă- 
toșenia oamenilor de pe aici, mă 
iscodi directorul.

Intr-adevăr. înțelepciunea 
populară rămîne încrustată în 
memoria generațiilor și aproape 
neschimbată. Vorba lui Creangă : 
„Cele rele să se spele, cele bune 
să se-adune“.

flat, și-au alcătuit o bibliotecă 
proprie, cu peste o sută de vo
lume. l-am întrebat pe cîțiva ce 
proverb din opera lui Creangă 
le-a plăcut mai mult. „De plă
cinte ride gura, de vărzare și 
mai tare“, s-a ițit un glas. Mi-am 
dat și eu seama că era cel mai 
potrivit. Era aproape de amiază...

Intr-un alt corp de clădire, 
am intrat în atelierul de tîmplă- 
rie. Agitație, zgomot și praf. 
„Cei mari" lucrau la cîteva du
lăpioare și la niște rafturi de 
bibliotecă. Profesorul — maistru 
loan Tănase îmi oferă cîteva 
explicații despre modul în care 
decurge activitatea elevilor. Teh
nic vorbind, n-am priceput prea 
multe amănunte. Am reținut 
însă, că biblioteca școlii nu mai 
are unde să-și depoziteze cărțile 
— cele cîteva mii — și că elevii 
și-au pus în gînd să rezolve ei 
treaba asta.

De altfel, elevii din Humu
lești —- cei 384 de pionieri și 
cei 57 de uteciști — și-au pus 
mai multe în gînd.

„NU ȘTIU
ALȚII

CUM SÎNT"•••

REVISTELE ȘCOLARE5
(Urmare din pag. I)

con-
Hu-

prin

, eu ? 
Tot satul. Sau aproape tot satul.

— Tot cartierul, vreți să spu
neți...

— Humuleștii.
— Vă mai întîlniți cu foștii 

elevi ?
— Da. Și nu-mi roșește nicio

dată obrazul.
Totuși, o dată, învățătorul 

Toma Mosor s-a simțit la anan
ghie. Un elev de-al lui, unul 
Păsălău, cînd s-a dus în armată 
pe alte meleaguri, a fost rugat 
să povestească despre Ozana, 
despre Creangă, despre muzeul 
din Humulești. Bietul băiat nu 
s-a prea descurcat. A cerut per
misie Și a venit repede 
I-a tras Toma Mosor o 
leală...

— Povestiți-mi, vă rog, 
ceva despre școală.

— Localul a fost înălțat prin 
anul 1912, peste drum de „școa
la* în care a deprins Nică bu
chea cărții. In 1957 am mai ri
dicat un etaj. Aveam nevoie 
de spațiu.

— Și acum ?
— Avem 10 săli în care în

vață vreo 600 de elevi. Asta, 
fără a-i mai pune la socoteală 
pe cei 120 de copii de la gră
dinița care funcționează tot aici. 
La vară vom mai construi 4 
clase, un laborator și cîteva a- 
teliere școlare, căci iarăși nu ne 
mai ajungem cu spațiul.

acasă, 
bește-

cîte

„Tecemiștii14 
in sesiune 
științifică 
(Urmare din pag. 1) 

nai. Se stabilesc în pau
ze contacte între ingineri, 
se propun studii comune. 
Un membru al conducerii 
I.G.T.C.M. a solicitat de
ja colaborarea într-un ca
dru foarte larg a unor 
ingineri brașoveni ce lu
crează într-un domeniu a- 
vansat al tehnologiilor de 
turnare, obținînd la Uzina 
de autocamioane rezultate 
promițătoare. Răsfoiesc fi
șele unui sondaj întreprins 
in rfndurile participanților 
la sesiune. „Executați lu
crări la un nivel corespun
zător gradului dv. de califi
care" ? sună o întrebare. 
Majoritatea răpund da (cu 
specificația „întotdeauna" 
sau „aproape întotdeauna"). 
Intr-adevăr, aici au venit cei 
care s-au integrat In profe
sia lor, care s-au realizat 
în viață în sensul cel mai 
propriu al ideii — a satis
facției de a simți că lucrezi 
cu întreaga ta capacitate și 
că ești prețuit pentru asta. 
(Deși la ultima întrebare a 
chestionarului — „ce pro
puneți pentru îmbunătățirea 
utilizării inginerilor ti
neri" ? destul de multe răs
punsuri sună la fel : mai 
multă înoredere în noi, re
partizarea unor teme nu în 
funcție de vechimea în me
serie ci de capacitate. Cele 
peste 140 de comunicări pre
zentate dovedesc că într-a
devăr, vînsta' nu e un han
dicap în realizarea unor lu
crări de valoare. Ba chiar, 
dimpotrivă.

l-am cunoscut pe cîțiva din
tre cei 26 de profesori ai Școlii 
generale din Humulești. îndru
mătorul U.T.C., profesorul de 
educație fizică Eugen Crețu, co
mandantul unității de pionieri, 
profesorul de științe naturale 
Mihai Amariei, profesoara de 
limba și literatura română, Vir
ginia Cosma... Oameni tineri, ma
joritatea de prin partea locului. 
Mi-au vorbit despre munca lor 
și despre visurile de „mărire* 
ale școlii. Am ghicit din spusele 
lor că bjine-ar fi dacă mîine- 
poimîine școala generală ar de- 

~ ~ nici nu este
împlinit, în
de apropiat, 
fapte de e- 
absolvenților 

sau

veni liceu. Cred că 
o dorință greu de 
tr-un viitor destul

Notasem cîteva 
sență. Majoritatea 
au urmat școli superioare 
sînt în curs de specializare. Unul 
dintre interlocutorii mei amin
tea cu mîndrie că în anul tre
cut, un absolvent al școlii, Ne- 
culai Avădanei, a intrat „cap de 
listă" la concursul de admitere 
într-un liceu industrial din lași.

„Altă făină se macină acum 
la moară"... ar spune Creangă. 
Și, pentru că veni vorba, am în
trebat dacă sînt în școală și a- 
matori de glorie literară. Mi s-a 
pus în față revista școlii: „Ne
poții lui Creangă'*. O foaie mo
destă, desigur, dar care păstrea
ză cu grijă tradițiile humuleștene 
și, mai mult, oferă cale liberă 
cîtorva elemente de perspectivă, 
mai ales în proză. Normal.

Însoțit de amabila mea gazdă, 
am pornit prin școală. Ne-am 
oprit la clasa 1. Cînd am intrat, 
sala răsuna de vocile elevilor, 
subțiratice, unite într-un cîntec 
melodios. I-am privit cîteva cli
pe. Care o fi Nică ? Cînd am 
ieșit, ne-a petrecut pe coridor 
un lung „bună ziuua" cîntat, 
moldovenesc.

Am intrat apoi la clasa a V-a. 
Aflasem că, de curînd, elevii de 
la „A" organizează un concurs 
„cine știe, cîștigă", avînd ca 
temă „Amintirile...". Două fete 
ieșiseră pe primele locuri: Elena 
Dulamă și Olimpia Diaconu. 
Elevii din această clasă, am a-

Eleva Elena Humulescu, se
cretara comitetului U.T.C. din 
școală, îmi spunea că muzeul 
memorial este dat în grija lor. 
Periodic fac curățenie, primă
vara sădesc flori, toamna string 
frunzele de pe alei. In această 
primăvară, elevii vot participa 
la acțiunea de împăduriri, vot 
planta arbori pe malul Ozanei. 
La vară va fi și mai multă 
treabă, aici, pe șantierul școlii.

„Cum nu se dă scos ursul din 
bîrlog, așa nu mă dau eu dus"... 
din școala generală din Humu
lești. Cursurile de dimineață se 
sfîrșiseră, începuse ciclul doi, și 
■eu tot vorbeam cu directorul 
Toma Mosor. Din tot ce văzu
sem, din tot ce auzisem, puteam 
afirma cu mina pe inimă că 
școala din Humulești nu este 
nici mai frumoasă, nici mai bo
gată ca altele asemenea ei. Și 
totuși...

— Cîte cărți de ale lui Crean
gă sînt în 
sem la un

— Cîte
Privisem 

mapamonduri didactice 
dite pe dulapurile tixite 
din cancelarie. încercasem 
recompun un posibil itinerariu 
al operei. Peste patruzeci de tra
duceri care au colindat lumea 
și au vestit tuturor sfătoasa Și 
înțeleaptă vorbă a moldovenilor. 
Nu puteam, așadar, să nu-i dau 
dreptate interlocutorului meu. 
Este vorba, mai exact, de un 
cult față de marele înaintaș, cult 
generator de înaltă emulație in
telectuală, de energie construc
tivă, într-un cuvînt, de fapte pe 
măsura timpului pe care îl trăim. 
In asta constă, poate, universa
litatea marilor opere.

Cînd, în cele din urmă, mi-am 
luat rămas bun de la profesori 
și elevi, mi-am continuat dru
mul către muzeul memorial, 
unde vroiam să ajung din ca
pul locului. Dar reportajul era 
de-acum scris, iar muzeul — cine 
nu-l cunoaște ?...

Humulești ? 
moment dat. 
case.

întâmplător

întreba

cîteva 
răspîn- 

de cărți 
să

EMANUEL ISOPESCU

In secția preparațli a Fabricii textile din Miercurea Ciuc 
Foto: O. PLEC AN

vista lor ? ; • este revista o pu
blicație activă, ancorată in pro
blematica cotidiană a școlii, or
ganizației U.T.C., a elevilor ?

Răspunsurile reprezentanților 
revistelor reflectă edificator 
cum stau lucrurile în acest sens.

Emil Stanciu, Liceul ,,Ion 
Creangă" : Revista noastră se 
constituie din materialele furni
zate de conducerea cenaclului și 
a societății științifice. Nu putem 
spune că ne concepem .un sumar 
orientativ după care să se lu
creze revista. Discutăm materia
lele pe care le primim cu con
ducerile celor două societăți, 
profesorii coordonatori și secre
tarul U-T.C. Revista nu mai este 
acum, ca în trecut, pur literară 
ci s-a orientat și spre partea ști
ințifică. Căutăm ca în fiecare 
număr să avem și un articol din 
viața școlii. Scheletul ei rămîne 
însă literar. Cum revista apare 
sporadic, uneori la distanțe 
foarte mari, din cauza tiparului, 
ea nu poate reflecta actualitatea 
școlară. Am putea corecta acest 
neajuns realizînd o revistă vor
bită, la stația de radioamplifi
care a școlii, dar nu avem acces 
la ea.

Este revista a tuturor elevilor 
liceului ? Nu știu, n-am făcut 
nici un sondaj în acest sens, nu 
cunosc în ce direcție converg in
teresele colegilor, cert e că re
vista este o pasiune pentru cei 
ce o scot.

Ecaterina Ardeleanu, Liceul 
„I. L. Caragiale" • înainte re
vista apărea de două ori pe an. 
Acum, însă, scoatem un singur 
număr pe an. Dacă ar fi să mă 
exprim în procente, revista este

„ROMÂNIA COMUNISTĂ,
PE CARE 0 VISAM...

(Urmare din pag. I)

Uniunii Tineretului Comu-al 
nist ?

— Nu, nu era ușor. Cei 
care-și exprimau dorința de a 
intra în U.T.C. erau foarte bine 
verificați. Se proceda la un a- 
devărat „botez al curajului". 
Erau foarte multe probe de în
cercare 
didatul. 
diferite 
verifica 
mentul. __ . .
manifeste, participarea la greve 
etc Toate aceste măsuri erau 
necesare atît pentru verifica
rea maturității politice cit și 
pentru a preîntîmpina intrarea 
în rîndurile organizației a ele
mentelor provocatoare.

— Ce specific avea munca în 
rînâul studenților uteciști ?

— în general căutam să îm
pletim activitatea ilegală cu cea 
legală. De multe ori acțiunile 
de protest, cu caracter profesio
nal, erau transformate de noi 
în manifestații de demascare a 
racilelor societății burgheze. 
Munca de convingere de la om 
la om mi se pare a fi fost una 
din cele mai frumoase și difi
cile acțiuni ale noastre.

— Aveați legături și cu tinerii 
muncitori ?

— Aveam, desigur, dar în a- 
ceastă privință munca ilegală 
crea inerente dificultăți. In 
timpul anului universitar, pen
tru o mai bună conspirativitate, 
în general acțiunile se desfășu
rau separat. Se întîmpla cîte- 
odată să participăm la unele 
întîlniri cu muncitorii, dar des-

la care era supus can- 
Trebuia să participe la 
acțiuni pentru a i se 
capacitatea, devota- 

curajul : împărțirea de

Foto: AL. PRUNDEANU

; - ini Bl

tul de rar. O dată cu venirea 
vacanțelor, studenții comuniști 
erau însă repartizați în fabrici 
sau cartiere muncitorești unde-și 
continuau activitatea revoluțio
nară.

— Ați avut o asemenea va
canță ?

— Da, am participat la cîteva 
acțiuni de sabotaj organizate de 
muncitori în diferite uzine din 
Capitală. In unele întreprin
deri, care livrau materiale uni
tăților militare germane, am 
reușit să dezorganizăm întrea
ga activitate de producție.

— Ce dificultăți ați avut de 
învins ?

— Inerente muncii revoluțio
nare, ilegale, dificultățile ne-au 
fost, aș putea spune, un tova
răș nedorit de drum. Au existat 
numeroase momente foarte difi
cile. Mai ales în perioada teroa- 
rei legionare. Exista chiar și 
primejdia infiltrării în rîndul 
studenților comuniști a elemen
telor legionare, cu scopul des- 
conspirării organzațiet revolu
ționare și 
Răspunderea 
studenți în 
foarte mare.

După oe am 
studențească în conducerea or
ganizației U.T.C. a Capitalei, 
dificultățile au devenit și nai 
numeroase. Aveam sarcina de a 
crea celule U. T. C. la fabricile 
„Malaxa", „Wolf" și „Arsenal". 
Pătrunderea noastră din afară 
era foarte dificilă. Prin inter
mediul tinerilor din cartier, care 
.aveau legătură cu muncitorii 
din fabrică, am încercat să gă
sim un fir de pătrundere. Ală
turi de mine, la această ac
țiune, au participat Matei Io- 
nescu și Justin Georgescu.

Anul 1942 îmi reamintește 
momentul dificil al acțiunii 
mele în armată. După ce am ab
solvit școala de ofițeri de re
zervă am fost repartizat în re
gimentul III pionieri Galați, 
unde am primit sarcina de a 
duce muncă de lămurire cu re
cruții, pentru ca în momentul 
declanșării insurecției să asi
gurăm participarea lor de par
tea noastră. In același timp am 
avut sarcina de a procura arme 
mișcării comuniste.

— Dacă ar fi să reconstituițl 
cartea de vizită a unui utecist, 
ce trăsături, ce caracteristici 
ați înscrie în primul rînd ?

— Aș înscrie, în primul rtnd, 
maturitatea în gîndire. Mulți 
tineri din acea vreme nu-și dă
deau seama de realitățile vie
ții. Alții înțelegeau, dar nu a- 
veau curajul să acționeze. A- 
ceia care aderau la mișcarea 
comunistă se angajau total și 
definitiv. Nu știam cînd vom 
învinge. Știam doar că s-ar pu
tea să fim arestați. Dar aveam 
o certitudine: aceea că ne 
urmăm cauza noastră. Știam că 
pentru noi era imposibil să dăm

dezorganizării 
de a primi 
organizație

ei. 
noi 
era

trecut din munca
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am cunoscut 
să renunțăm 
autodezicere.

(Urmare din pag. I)
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este, de asemenea, locul să rea
mintim atît de - 
spectacole așa-zis folclorice la 
bare am asistat și continuăm să 
asistăm, spectacole în care ceea 
ce ni se prezintă numai folclor 
nu se poate numi. Am amintit 
de existența acestei optici nu
mai pentru faptul că studenții 
au oferit un convingător argu
ment asupra multiplelor posibi
lități de a valorifica folclorul 
fără să fie nevoie de denatu
rări, de artificii și zorzoane me
nite să asigure succesul facil, 
de primă vedere. Și, în acest 
sens, demonstrația studenților a 
fost o replică binevenită, cu o 
forță de convingere indiscuta
bilă. Prezent la masa juriului, 
cunoscutul și îndrăgitul șolist de 
muzică populară Benone Sinu- 
lescu remarca tocmai acest ele
ment impresionant : autentici
tatea. preluarea faptului de fol
clor tradițional și aducerea lui 
în scenă cu menținerea elemen
telor definitorii proprii. Să dăm 
numai un exemplu : călușul in
terpretat de ansamblul folcloric 
al Casei de cultură a studenților

muneroasele

bucureșteni. Sobrietatea dansa
torilor, a manierei în care au 
înțeles să readucă acest mile
nar joc popular pe scenă, res
pectarea stilului de joc autentic 
țărănesc, au impresionat în mod 
deosebit. Au lipsit acele ele
mente de „virtuozitate", de 
.spectaculos", pe care eram obiș- 
nuiți să le întîlnim mai ales la 
formațiile profesioniste. Re- 
tinînd din călușul tradițio
nal elementele sale esențiale, 
aducîndu-le în scenă fără 
ostentație, fără „zgomot", în- 
lăturînd tot ceea ce chiar în 
spectacolul tradițional este ne
esențial, călușul despre care 
vorbim s-a impus ca una din 
reușitele de ținută artistică, dar 
și ca model de transpunere sce
nică a dansului popular. Și a- 
plauzele la scenă deschisă, apre
cierile elogioase, nu fac decît 
să confirme valabilitatea con
cepției de care a fost condus 
Ion Guvernicu, instructorul an
samblului. Aceleași aplauze și 
elogii sînt, totodată, un argu
ment pentru a demonstra și fap
tul că publicul nostru este re
ceptiv. exigent, că cere mesa
gerilor folclorului românesc toc

mai această respectare a auten
ticului în valorificarea creației 
populare.

Exemple în sensul celor de 
mai sus am mai putea aduce 
încă, dar credem că cel la care 
ne-am referit e suficient de con
vingător.

In sfîrșit, un alt element asu-

președintelui juriului, prof. dr. 
docent Mihai Pop, personalitate 
de prestigiu internațional a fol
cloristicii românești. Domnia sa 
situa între primele elemente 
demne de a fi elogiate interesul 
deosebit și în continuă creștere 
manifestat de studenți, de tine
ret în general, pentru asimilarea

0 demonstrație de
pra căruia am dori să insistăm, 
deși l-am mai amintit, este a- 
cela al nivelului artistic al spec
tacolelor prezentate. Majoritatea 
studenților artiști amatori — e- 
xigenți cu ei înșiși, posesori ai 
unor însușiri oe-i recomandă ca 
mesageri dotați și înzestrați ai 
artei populare — au făcut dova
da unor calități artistice deose
bite, interpretînd cu multă căl
dură, cu nuanțări de finețe, cu 
dăruire, piesele cele mai rotun
jite artistic ale . repertoriului 
creației populare. Reproducem 
în acest sens, cîteva din opiniile

7
valorilor autentice ale culturii, 
inclusiv ale culturii folclorice, 
ceea ce se repercutează pozitiv 
asupra receptivității la fenome
nul cultural, a exigenței față de 
aceste manifestări, a nivelului 
superior de valorificare a pro
duselor creației populare. Apre
cia, de asemenea, ca un element 
pozitiv orientarea evidentă a 
formațiilor studențești spre au
tenticitate, spre selectarea ace
lor elemente esențiale ale fap
tului de folclor și transpunerea 
lor în scenă într-o manieră me
nită să satisfacă gusturile cele

înapoi. După ce 
toate nedreptățile, 
ar fi însemnat 
Ceea ce ar fi dus la autodispreț. 
O altă trăsătură este simțul 
înalt al eticului Ne impuneam 
necontenit perfecționarea, 
raia noastră lua naștere 
imperativul „cum este 
bine". Relațiile din România 
comunistă, pe care o visam, cău
tam să le instaurăm între noi : 
cinstea. prietenia, devotamen
tul total.

După o pauză :
— Cîți ani ai ?

Mo
di n 
mai

literară în proporție de 95 la 
sută. Ce mai rămîne ca spațiu 
este folosit pentru publicarea u- 
nor probleme de fizică și mate
matică, glume etc. Materialul li
terar este selecționat in cenaclu 
și aici se oprește de fapt con
tribuția elevilor la editarea re
vistei. Rolul esențial revine pro
fesorului care o coordonează. 
Prezentarea grafică, tiparul, ti
rajul sînt faze ale procesului de 
apariție care, practic, ne-au ră
mas străine- N-am făcut nici un 
sondaj printre elevi — și în ge
neral comitetul U.T.C. nu-și 
poate atribui vreo intervenție. 
Revista este — așa cum scrie 
și pe copertă — a liceului și nu 
a elevilor. De altfel, cercetînd 
semnăturile, se vede că autorii 
sînt cam aceiași de la un număr 
la altul.

Dan Mihăilescu, Liceul 
nr. 39 : Revista apare trimes
trial, dar noi am vrea-o lunar. 
Cînd spun noi, mă refer la co
lectivul restrîns care o scoate. 
Pentru că, după cît am consta
tat eu în cei doi ani de cind 
lucrez la revistă, cei mai mulți 
colegi ar dori-o profilată pe 
cronici sportive și de muzică 
pop. In liceu se scrie mult, dar 
inconsistent și din cauza asta 
se alcătuiește greu un număr. 
Revista nu este legată de viața 
școlii și comitetul U.T.C. nu se 
interesează de ea. Sumarul și 
întregul proces de editare al re
vistei se face cu concursul con
ducerii școlii.

Rodica Costache, Liceul „Mi- 
hai Viteazul" : Anul trecut au 
apărut trei numere din revista 
„Muguri", anul acesta primul 
număr e abia sub tipar. Dacă 
ni s-ar cere să edităm imediat 
două numere, am putea s-o fa
cem întrucît avem foarte mult 
material. El se selectează îp șe
dințele cenaclului (partea lite
rară), iar din cercuri ne par
vine materialul științific. In 
plus, avem note de călătorie — 
se scrie despre excursia tradi
țională a corului, de pildă — 
rubrica absolvenților și alte ru
brici. Totuși, revista nu este de 
lucru, apariția ei la intervale de 
timp atît de mari nu face po
sibilă oglindirea vieții cotidiene 
a școlii, a organizației. Mergem

pe niște soluții tradiționale, 
n-am încercat un sondaj prin
tre elevi din care să aflăm 
ce-ar dori să găsească în plus în 
revistă, întrucît nu cred că 
le-am putea satisface dorințele.

Gheorghe Coatu, același li- k 
ceu : Adevărul este că partea 
științifică e mai bine reprezen
tată în revistă. Avem obiceiul 
să publicăm referatele prezen
tate de elevi la sesiunile știin
țifice. Am început să căutăm 
soluții ca și grafica revistei să 
ne aparțină, întrucît avem elevi 
talentați, care o pot realiza. De 
altfel, in ultimul număr publi
căm caricaturi aparținînd co
lectivului care scoate gazeta sa
tirică. Revista trebuie să ne 
aparțină de la A la Z, să ne 
descurcăm noi și în partea teh
nică a scoaterii revistei. Co
recturile le facem noi și tot noi 
sîntem „curierii" între școală și 
tipografie. Schimbul de reviste 
pe care-1 face cu licee din Iași, 
Sibiu, Botoșani, Suceava este 
foarte util pentru că ne dă idei, 
cunoscînd preocupările altor 
colegi, ne îmbogățim preocupă
rile noastre.

Aurora Tocaciu, Liceul „Ion • 
Neculce" : Vorbesc, oarecum 
fără acoperire, deoarece anul 
acesta n-a apărut nici un nu
măr al revistei. Totuși, pot ex
prima o opinie pentru că lu
crăm la numărul pe anul acesta 
al revistei. Sîntem un grup care 
simțim nevoia să ne oglindim 
pe noi înșine, ne place să mun
cim la scoaterea unei reviste, ne 
întilnim destul de des, dar nu 
pot afirma că este revista tu
turor elevilor liceului, că o 
scoatem noi de la un capăt la 
altul. Profesorul coordonator se 
ocupă nu numai de conținut, 
ci și de tipografie — eu n-am 
văzut niciodată cum se lucrează 
într-o tipografie — avem an
gajat, un paginator. Cei care ne 
ocupăm de revistă terminăm 
liceul și nu sînt alții loc care 
să o preia.

Și atunci, dacă așa stau lu
crurile, nu se rezolvă raportul 
revistă-elevi, revistă-organiz'1- 
ția U.T.C., nu apare în pagini
le sale viața cotidiană a șco
lii ? Vom investiga și acest as
pect.

(Urmare din pag. I)

LUPII
cealaltă construcție, mult mai râbdâtoare și mai subtila, 
construcția umana rămîne nu de puține ori la pâmînt, 
între molozuri și sîrme, ca o natura inertă, la dispoziția 
oricărui impuls. Chiar ieri dimineața îi priveam : tolăniți 
în iarba, la rădăcină de schele și blocuri, niște inși își 
consumau mai departe porția lungă de somn din nu știu 
ce noapte neterminata poate. Tot niște lupi, semănau cu 
niște leneși lupi în formă umană. Niște băieți se mișcau 
fulgerător pe schele, munceau cu o sănătate vie, de di
mineață, și rîdeau, aveau o poftă de rîs nemaipomenită. 
Și rîsul ,lor tot sănătate era, o energie ce se revărsa și 
împlinea tînără ca un rîu trezindu-se dintr-odatâ vertical, 
în atingere cu cerul. Careva din iarba a rînjit — era de
ranjat — a pocnit sec, ca o piatră înjurătura, adjectivul 
care-î arunca direct printre necuvîntâtoarele domestice, 
atributul care în mintea și stomacul de lup trezea sucuri 
gastrice devoratoare.

Apar, mai apar așadar, cînd și cînd, ascuhzîndu-și rîn- 
jetul prin iarbă și umbre, dar ascuțindu-și bine colții 
acolo și pregătindu-se să muște — lupii. Și uneori mușcă, 
mușcă rănind gînduri și bucurii curate, mușcă din timpul 
curat, răbdător consacrat muncii și creșterii avuției 
umane, sociale. Nu, nu numai o înfruntare-n, ședințe a 
năravului acestora trebuie, nu numai o opinie fermă îm
potriva lor ci și o îndreptare a focului legii către ei.

pentru un

dau un e-

tre- 
nu-

amintești de o fată 
19. Era omul de legă- 
partid și armată. Știa 

trebuie să cadă vie în

și avea

— 22...
— îmi 

care avea 
tură între 
că nu
mîinile jandarmilor. Permanent 
purta în buzunar un pistol în
cărcat și o grenadă și era con
vinsă că dacă va fi prinsă 
buie să se omoare. ’ 
mai 19 ani.

— Ce însemna, 
utecist, prietenia ?

— Prietenia ? Vă 
xemplu și o să înțelegeți. Nouă 
tovarăși de luptă de-ai mei, 
care au căzut în mîinile sigu
ranței, știau cine este Titu, co
munistul căutat. Lor le datorez 
viata.

mai exigente. In sfîrșit, consi
deră actualul festival ca o ma
nifestare de prestigiu a artei 
studențești, ca o dovadă con
cretă a potențialului artistic de 
care dispune tineretul studios. 
Sublinia, în același timp, nece
sitatea oa toate formațiile să de
pună eforturi în continuare 

înalt nivel
pentru a atinge nivelul celo-r 
mai bune dintre ele.

Așadar. încheind aci conside
rațiile noastre, nu putem — bi- 
zuindu-ne pe ceea ce înșiși stu
denții artiști amatori ne-au ofe
rit — decît să salutăm inițiativa 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, a organizațiilor 
U.T.C. din toate centrele uni
versitare, felicitînd toate forma
țiile pentru efortul la reușita 
acestui eveniment artistic.

PREMIILE ACORDATE
• ANSAMBLURI FOLCLO-

PREMIUL PENTRURICE : — Marele premiu se a- 
cordâ Ansamblurilor folclorice : 
— „Doina Timișului" — Timi
șoara — și „Doina" — Cen
trul Universitar București j

— Premiul I și premiul spe
cial al ziarului „Sînteia tinere
tului" se acordă Ansamblurilor 
floclorice „Iza" — Centrul Uni
versitar Baia Mare — și „Ar
canul" — Centrul Universitar 
Suceava ;

— Premiul pentru reprezen
tarea de înaltă ținută a spiri
tualității unei zone folclorice a- 
cordat de revista „Viața Stu
dențească", se acordă Ansam
blului Institutului de Mine Pe- 
troșeni ;

— Premiul pentru valorifica
rea unor tradiții folclorice zo
nale se acordă Ansamblului fol
cloric al Centrului Universitar 
Iași ;

ORCHESTRE DE MUZICA 
POPULARA : - Premiul I — 
se acordă tarafului ansamblului 
folcloric „Mărțișorul" al Cen
trului Universitar Cluj ;

DANSURI POPULARE: —
Premiul I — se acordă ansam
blului folcloric „Bihorul" — O- 
radea" ;

TRU POPULAR — se acordă 
ansamblului folcloric al Insti
tutului Pedagogic din Pitești ;

PREMIUL PENTRU GRUP 
VOCAL FOLCLORIC — se a- 
cordă grupului vocal folcloric g 
al ansamblului „Miorița" din 
Centrul Universitar Galați ;

SOLIȘTI VOCALI:
Fete : premiul I Bălănescu 

Mariana — București și Purcel ■ 
Mariana — Tg. Mureș ; premiul p 
II Gurgheanu Elena — Tg. Mu- 1 
reș și Melania Marinescu — _
Pitești ; premiul III Erdos E- l 
lena — Tg. Mureș și Ghecea 1 
Aurelia — Brașov.

Băieți : premiul I Munteanu 
Drăgan — Petroșeni ; premiul . 
II Turda Gheorghe — Cluj ;

SOLIȘTI INSTRUMENTIȘTI:
Premiul I Gelu Cuzic (vioară) 
— Suceava; premiul II Durea 1 
Gheorghe (vioară) — Bacău și 
Stamin Constantin (caval) - i 
Suceava ; premiul ITI Lianu Ton I 
(fluier) — Cluj ;

PREMII PENTRU IN- l 
STRUCTORI STUDENȚI : Gri- w 
gore Ion — student la Univer
sitatea Brașov. i



j ENCICLOPEDIA „SCÎNTEII TINERETULUI"* ENCICLOPEDIA „SCINTEII TINERETULUI"
NlCOLAE MARCU — mun
citor din Craiova ; „Există 
vreo deosebire între lege și 
legitate, sau aceste două no
țiuni exprimă același lucru?"

Cuvîntul „lege" rezumă o 
parte însemnată din istoria 
gîndirii umane. El este unul 
din acei termeni care au tre- 
cut printr-o evoluție înde
lungată și complicată. No
țiunea pe care o vehiculea
ză acest cuvînt are un rol 
important în înțelegerea lu
mii înconjurătoare de către 
om. Ea stă la baza științei 
și a concepției materialiste, 
fiind unul dintre atributele 
definitorii ale materiei, ale 
existenței „Lumea este miș
carea materiei în virtutea 
unor anumite legi" afirma 
Benin.

Ce se înțelege, așadar, prin 
lege ? Pentru a răspunde la 
această întrebare putem în
cepe prin a ne referi la anul 
dintre marii gînditori din pe
rioada modernă care s-a o- 
cupat de noțiunea de lege și 
a încercat să o definească. 
Este vorba de Montesquieu, 
filozof francez din sec. al 
XVIII-lea, autorul lucrării 
„Spiritul legilor", tradusă nu 
de mult și în limba română, 
în cartea I, capitolul 1 al 
acestei lucrări, putem citi I 
„Legile, în înțelesul cel mai 
larg, sînt raporturile nece
sare care derivă din natura 
lucrurilor". Această definiție 
poate fi folosită și astăzi. 
Bineînțeles, că i se pot adu
ce o serie de completări și 
precizări, dar, important este 
faptul că ea satisface exi
gențe fundamentale ale con
cepției materialiste despre 
lege, întrucît subliniază ca
racterul necesar al legăturii 
legice și faptul că acest ca
racter derivă din natura lu
crurilor.

Pretutindeni în natură exi
stă raporturi constante între 
proprietățile sau mărimile 
caracteristice lucrurilor. E- 
xistă, de pildă, un raport 
constant între viteza, unui 
corp aflat în cădere liberă, și 
’mpul corespunzător. Exis- 

un raport constant între 
forța cu care se atrag două 
corpuri și distanța dintre ele 
etc. etc. Riguros vorbind, 
putem afirma că aceste ra
porturi s-au dovedit constan

te în experiența omenirii. 
Intr-adevăr, pînă astăzi nici 
un om nu a observat vreo 
abatere de la ele, dar nu e- 
xistâ nimic absurd în presu
punerea că asemenea abateri 
ar putea fi observate într-o 
zi. A afirma că aceste rapor
turi au un caracter necesar 
înseamnă, însă, a pretinde că 
lucrurile trebuie să se pe
treacă așa cum le-am consta-
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Desigur există condiții mai 
generale și condiții mai 
puțin generale, iar ca ur
mare a acestui fapt și le
gile pot fi mai generale sau 
mai puțin generale.

Deci, ca să rezumăm cele 
arătate pînă acum, vom spu
ne că legea este un raport 
constant (repetabil, general) 
și necesar, care rezultă din 
natura (esența) lucrurilor.

că în istorie nimic nu se pro
duce fără să treacă prin con
știința și voința oamenilor, 
sau cu faptul că istoria este 
domeniul de manifestare a 
libertății omului ? Recunoaș
terea faptului că viața socială 
este guvernată de legi obiec
tive nu exclude ideea liber
tății omului, a autonomiei 
voinței lui, a capacității lui 
de opțiune ?

LEGE

tat noi și mi altfel. Ideea de 
necesitate nu rezultă din 
simpla repetare a unui feno
men, din constatarea carac
terului constant al unui ra
port. Pentru a vedea în ca
racterul repetabil sau con
stant al unui raport manifes
tarea necesității trebuie să 
apelăm la rațiune. Noi con
statăm fenomene constante și 
fenomene variabile. Nu e ra
țional să presupunem că fe
nomenele, respectiv, rapor
turile constante corespund 
unor legături mai profunde 
dintre lucruri și, în acest 
sens, sînt necesare ? Pe mă
sură ce cunoaștem lucrurile 
mai bine această presupune
re este întărită de faptul că 
diferitele legi pe care le des
coperim se susțin reciproa, 
se deduo unele din altele și 
încetează să fie simple cons
tatări.

După cum se vede, necesi
tatea pe care o atribuim le
gilor existenței nu este o ne
cesitate absolută, oarbă, ci 
o necesitate relativă, definită 
în raport cu întîmplarea, a- 
dică în raport cu ceea ce 
ține de împrejurările exte
rioare variabile, în care se 
firoduc fenomenele. Orice 
ege presupune anumite con

diții și poate fi considerată 
ca fiind necesară numai în 
raport cu aceste condiții.
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MULTILATERAL 
DEZVOL TA T

MIHAELA CIOBANU — elevă 
din Rîmnicu Vîlcea : „Știm cu
toții că societatea pe care o fău
rim este societatea socialistă mul
tilateral dezvoltată. Mai știm că 
tipul de om pe care îl necesită 
noua societate trebuie să aibă o 
personalitate multilateral dezvol
tată. Dar ce semnificație are a- 
ceastă multilateralitate, pe care o 
înțelegem clar în ce privește so
cietatea în ansamblu, atunci cînd 
ea se referă la individ ?

Renașterea a fost prima epocă 
din istoria omenirii care a format 
tipul omului multilateral, înțeles 
ca om capabil să-și însușească 
cunoștințe și să creeze în toate 
domeniile culturii, lucru pe de
plin realizabil pe vremea aceea, 
dată fiind cantitatea încă redusă 
a informațiilor acumulate. Dar a- 
cest tip uman nu era, șl nu pu
tea să fie, general. El a fost re
prezentat doar de un număr de 
mari personalități. A fl o persona
litate multilateral dezvoltată era 
pe atunci apanajul unei elite. As
tăzi, în societatea noastră, concep
tul multilateralității îl depășește 
pe cel renascentist pentru că 
vizează orice om al societății so
cialiste șl pentru că pune în lo
cul întinderii, adîncimea.

Multilateralitatea, atunci cînd se 
referă la Individ, are un conținut 
calitativ esențial : ea nu accentu
ează ceea ce este mult, cl ceea ce 
este deplin, ceea ce este realizat, 
ceea ce răspunde unor necesități 
sociale și unor exigențe personale 
actuale șl de perspectivă. Societa
tea noastră nu își poate permite 
să atribuie un loc de primă im
portanța erudiției gratuite. Noi 
respectăm și promovăm munca u- 
tilă societății. Un volum de cu
noștințe acumulate nu reprezintă, 
în sine, o valoare. Important nu 
este ceea ce știe individul, ci ceea 
ce face cu ceea ce știe.

Multilateralitatea înseamnă sen
sibilitate la gama preocupărilor 
contemporane majore, înseamnă 
receptivitatea la ceea ce este nou 
în domeniul în care activăm, dis
ponibilitate a inteligenței și senti

mentelor pentru ceea ce este va
loros, capacitate de a integra fie
care act personal semnificativ în
tr-o viziune de ansamblu. Prin 
toate acestea, multilateralitatea 
se opune unilateralității. Ceea ce 
nu înseamnă că multilateral se 
opune lui specializat. In socie
tatea noastră socialistă, specializa
rea, adică aprofundarea unui sin
gur sau a foarte puține domenii, 
este o cerință inerentă corespun
zătoare spiritului acestei epoci de 
explozie informațională, de com
plicare a mașinilor și utilajelor, 
de proliferare a cunoștințelor șl 
tehnicilor în toate domeniile.

Ceea ce caracterizează esențial- 
mente multilateralitatea este parti
ciparea. Individul devine o perso
nalitate multilateral dezvoltată 
atunci cînd participă în mod con
știent, cu maximă intensitate, la 
toate planurile în care este solici
tat. Personalitatea multilateral dez
voltată definește omul integrat, 
participant permanent, activ și pa
sionat la viața societății sale. Res
ponsabilitatea pentru mersul so
cietății noastre revine fiecărui in
divid.

Prin diverse canale, omul socie
tății noastre este pus în centrul 
mișcării vieții sociale. Educarea 
aptitudinilor, disponibilităților, 
calităților Iul, pentru ca el să de
vină o personalitate multilateral 
dezvoltată, este asumată de întrea
ga societate prin multiplele ei or
ganisme partidul, organizația de 
tineret, organizațiile de masă și 
obștești, școala, locul de muncă, 
tovarășii de muncă. Dar a fi o 
personalitate multilateral dezvol
tată nu înseamnă numai a fi 
educat ci și a te educa. Dorința 
izvorîtă din conștiința noastră de 
a fi un om deplin, efortul spre 
continua perfecționare, aspirația 
spre și mai bine, sînt inerente 
personalității multilateral dezvol
tate.

ECATERINA TIMIȘAN, 
cercetător științific
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LEGITATE
Cu toate că această preci

zare din urmă poate să pară 
de prisos, întrucît este evi
dent că legile naturii nu pot 
avea altă origine decît în na
tura lucrurilor, totuși ea tre
buie făcută, deoarece o serie 
de filozofi au susținut diver
se concepții greșite în legă
tură cu această chestiune. 
Așa, de pildă, teologii, deiș- 
tii ș.a. pretind că, în ultimă 
instanță, legile sînt de origi
ne divină. „Dumnezeu este 
cel care a stabilit aceste legi 
în natură, scria un filozof din 
sec. al XVII-lea, așa cum un 
rege stabilește legi în rega
tul său". Alți filozofi pretind 
că legile naturii, întrucît im
plică ideea de necesitate, ex
primă natura rațiunii umane 
și nu natura lucrurilor. „®- 
mul impune legile naturii-, 
susținea unul dintre aceștia.

Dezvoltarea științei, prac
tica socială, demonstrează 
inconsistența acestor con
cepții, dar existența lor ara
tă cît de complexe sînt pro
blemele pe care le pune no
țiunea de lege

Pînă acum am vorbit nu
mai de legi ale naturii. Exis
tă însă și legi ale vieții socia
le, ale istoriei. Sigur, se poa
te pune întrebarea, dacă 
există, cum se împacă ele eu 
faptul, subliniat și de Engels,

Răspunsurile la aceste în
trebări pe care și le-au pus 
de altfel și destui filozofi pot 
fi obținute numai pe ba/a 
concepției marxiste despre 
istorie. Marxismului îi revine 
meritul de a fi descoperit le
gile obiective ale vieții socia
le și ale istoriei. Cu alte cu
vinte, Marx, Engels, Lenin 
au arătat că există anumite 
raporturi necesare între di
ferite domenii sau laturi ale 
vieții sociale, cum ar fi, de 
exemplu, între forțele de 
producție și relațiile de pro-

VIROIZII
O descoperire interesantă în 

domeniul atît de efervescent în 
ultima vreme al biologiei mo
leculare : viroizii. Aceste mi
croorganisme, identificate în ci
trice, cărora le provoacă ples- 
nirea cojii și degenerarea sînt 
de 80 de ori mai mici decît 
oricare din virusurile cunoscu
te. Deocamdată nu s-a stabilit
dacă el acționează șl în patolo
gia umană, dar se presupune 
că unele boli ca scleroza mul
tiplă, hepatita lnfecțioasâ pot 
fi provocate de infecții cu vi- 
roizi.

MENIURI NOI PENTRU 
1980

Anual, la K61n are loe o ex
poziție mondială de produse 
alimentare, la care participă 
peste 50 de țări. Lăsînd la o 
parte excentricitățile gastrono
mice prezentate aici, merită re
ținută prognoza experțllor, 
conform căreia pînă în 1980 
aproape 80 la sută din produ
sele alimentare comercializate 
astăzi vor fi înlocuite cu altele 
noi. Tendințele ce se contu
rează au la bază cercetări de 
nutriție urmărind prevenirea 
îmbătrînlrii organismului ca 
și a bolilor legate de o ali
mentație nerațională. In gene
ral, scade consumul de pîine, 
cartofi, făinoase, sporind ce
rerea pentru fructe, zarzava
turi, lactate. Apar din ce în 
ce mai multe produse dieteti
ce specializate : pentru sugari, 
bătrîni, bolnavi, obezi. De un 
succes deosebit se bucură bău
turile răcoritoare bazate pe 
sucuri de fructe, al căror con
sum înregistrează un ritm ex
trem de rapid în toată lumea 
o largă popularitate și-au cîș- 
tigat produsele liofilizate cum 
sînt cafeaua instantanee, pre
paratele de legume, sosurile, 
supele, dulciurile,., „praf". A- 
fiar de asemenea noi ambala- 
e printre care se disting în 

prezent conservele din alumi
niu ce pot fi deschise trăgîn- 
du-se de un inel sau de un 
gen de fermoar metalic.

ducție, între bază și supra
structură ș.a.m.d. Societatea 
nu este o asociere mecanică, 
întîmplătoare, de indivizi sau 
grupuri sociale, de instituții, 
de relații arbitrare, după 
cum nici istoria, evoluția so
cietății, nu are loc oricum. 
Există legi ale vieții sociale 
și acestea constituie cadrul o- 
biectiv în care se manifestă 
voința omului. Marx a expri
mat foarte frumos și convin
gător acest lucru scriind : 
„Oamenii își făuresc ei înșiși 
istoria, dar și-o făuresc nu 
după bunul lor plac și în îm
prejurări alese de ei, ci în 
împrejurări care există inde
pendent de ei, în împrejurări 
date, moștenite de ei".

Deosebirea principală din
tre legile naturii și legile is
toriei, prin urmare, constă 
în aceea că legile naturii se 
manifestă în afara activității 
oamenilor, în timp ce legile 
istoriei se manifestă numai 
prin intermediul acestei ac-
tivități, chiar și atunci cînd 
oamenii nu sînt conștienți de 
acest lucru. Legile istoriei se 
manifestă ca cerințe obiecti
ve față de activitatea omului 
social, care condiționează 
eficacitatea acestei activi
tăți.

Prin legitate se înțelege 
caracterul unui proces oare
care fie el din natură sau 
societate, de a se desfășura 
după anumite legi.

AL. VALENTIN

DIN LUMEA .
CAPITALULUI

IOANA S. MANOLE — elevă 
din Iași : „Pot fi luate în seamă 
părerile acelor filozofi, socio
logi, ziariști din occident potri
vit cărora — mai ales în ceea ce 
privește tineretul — poluarea 
morală, ca o consecință a civi
lizației industriale, ar fi inevi
tabilă ?".

Vă amintiți filmul „Frumuse
țea diavolului ?". Era acolo o 
secvență cu profunde semnifi
cații. Mefisto, travestit în pro
fesorul Faust, aruncă o monedă 
de aur unui grup de studenți 
strigîndu-le : ,.Va fi a aceluia 
care o merită mai mult, adică 
a celui mai puternic". întrebat 
de un profesor de ce studenții 
se bat între ei. Mefisto răspun
de sarcastic : „Este imaginea 
vieții, scumpe colega".

Imaginea vieții ! .. Astăzi, în 
occident, numeroși investigatori 
ai problematicii tineretului — 
sociologi, ziariști, oameni de 
artă — unii cu rea intenție, cei 
mai mulți datorită unor limite 
ideologice, descriu poluarea 
morală ca o imagine a vieții 
contemporane, considerînd-o fa
tală. In lucrări de specialitate, 
în ziare și reviste au fost con
semnate mai multe „decese-.

aparține spațiul 
extraatmosferic

GROSU EMILI AN, elev, Te
leorman : „In ce măsură vor 
beneficia de eventualele desco
periri extraterestre statele care 
nu participă efectiv la cercetă
rile întreprinse în acest scop?

Luna și spațiul extraatmosfe
ric aparțin întregii omeniri și 
nici un stat nu-și poate aroga 
dreptul folosirii lor exclusive. 
Acesta este postulatul general 
acceptat, așezat la baza Trata
tului privind principiile care 
guvernează activitatea statelor 
în exploatarea și folosirea spa
țiului extraatmosferic, încheiat 
cu cinci ani în urmă, în luna ia
nuarie 1967. în articolul 11 al a- 
cestui tratat se prevede că „In 
scopul promovării cooperării 
internaționale în explorarea și 
folosirea pașnică a spațiului ex
traatmosferic, statele părți la 
tratat care desfășoară activități 
în spațiu] extraatmosferic, in
clusiv Luna și celelalte corpuri 
cerești, sînt de acord să infor
meze pe secretarul general 
al O.N.U., precum și publicul și 
comunitatea științifică interna
țională, în cea mai mare măsură 
posibilă și realizabilă, despre 
natura, desfășurarea, situarea și 
rezultatele acestei activități. Se
cretarul general al O.N.U. va

trebui să fie gata să asigure di
fuzarea efectivă a acestor in
formații de îndată ce Ie va fi 
primit".

La Organizația Națiunilor 
Unite s-a creat și un organism 
special, Comitetul pentru spațiul 
extraatmosferic, al cărui vice
președinte este în prezent re
prezentantul României și care 
este însărcinat expres cu reali
zarea acestei activități. în acest 
cadru se situează transmiterea 
către numeroase institute de 
cercetări din diverse țări a unor 
fragmente de rocă lunară cu
lese de misiunile selenare și in
formațiile despre rezultatele 
cercetărilor spațiale puse la dis
poziția publicului larg prin in
termediul presei.

în oe privește exploatarea 
propriu-zisă a unor eventuale 
resurse din spațiul extraatmos
feric, aceasta este deocamdată 
numai o posibilitate teoretică 
și nu a fost luată în considerare 
expres în tratatul amintit. Rea
lizarea în practică a acestei pro
bleme, ca și reglementarea ei 
internațională, vor constitui 
preocupări ale viitorului mai 
mult sau mai puțin îndepărtat.

BAZIL ȘTEFAN

I. STANCU — Con
stanta : „Nu cumva ex
ploatarea atît de intensă 
a bogățiilor scoarței te
restre va duce la o scă
dere și chiar disparUie a 
rezervelor de minereuri, 
petrol și cărbune ? Care 
sînt resursele pe care 
Terra le are la ora ac
tuală ?"

„Zestrei minerale" a lumii 
i se adaugă în fiecare an re
zerve noi care ne îndreptă
țesc să rămînem optimiști în 
legătură cu posibilitatea de 
aprovizionare cu materii pri
me a industriei. Experți ai 
Consiliului economic al 
O.N.U. afirmă că „minele 
mării" ne vor furniza în vii
tor întregul necesar de sta- 
niu, fier, aur, zirconiu etc. 
Teritoriile submarine dețin 
în orice caz zăcăminte de 
petrol și gaze ce depășesc 
sensibil depozitele potențiale 
ale uscatului. Așadar, nu 
există motive de îngrijorare.

Cît privește resursele pe 
care Terra ni le oferă, trebuie 
să avem în vedere și faptul 
că industria apelează din ce 
în ce mai mult la înlocuitorii 
unor metale și materiale con
siderate deficitare. De exem
plu prognozele care se fac 
pentru consumul mondial de 
cupru și zinc, arată că dacă 
pînă în anul 2000 nu se vor 
găsi noi resurse sau nu se 
vor descoperi materiale în
locuitoare, acestea vor de
veni metale rare. Nu același 
lucru se poate spune despre 
oțel, cu toate că se estimea
ză o creștere aproape expo
nențială a producției, care în 
jurul anului 2000 — va depăși 
la nivelul întregii lumi — 2 
miliarde de tone pe an. In 
ceea ce privește disponibili
tățile în minere/i de fier, 
eforturile de prospectare au 
permis evidențierea 
rezerve suficiente pentru 
mătoarele trei decenii — 
zervele fiind estimate la 
de miliarde de‘ tone, iar 
sursele potențiale la 205 mi
liarde de tone. La fel de ge-

unor 
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ZESTREA 
MINERALĂ 
A TERREI 

neroasă rămîne planeta și în 
ceea ce privește alte zăcă
minte mineraliere. Numai că 
astăzi, extragerea acestor 
imense rezerve nu este eco
nomică. Rămîne ca tehnica 
să-și spună cuvîntul și în a- 
oest caz, astfel îneît valorifi
carea bogățiilor pe care apa 
ni le oferă să nu prezinte 
nici o dificultate.

Un domeniu care trebuie 
să facă față dezvoltării atît 
de rapide a tehnicii rămîne 
desigur energetica. De altfel 
energetica și mai ales pro
ducția de energie electrică, 
constituie în prezent cea mai 
dinamică ramură a econo
miei în toate țările lumii. 
Problema care se pune în a- 
cest caz este generată de 
rezervele de energie primară 
ale lumii. Posibilitățile actu
ale de investigare de care 
dispune tehnica, ne oferă 
cîteva cifre edificatoare. Re
zervele sigure de gaze natu
rale sînt apreciate la 20 000 
miliarde metri cubi, iar cele 
probabile și posibile la 60 000 
miliarde metri cubi. Faptul 
că in ultimul deceniu con
tribuția cărbunelui la consu
mul mondial de energie a

«căzut cu circa 20 de procente 
nu îngrijorează pe nimeni. 
Aceasta nu numai pentru că 
scoarța terestră mai are pes
te 7 500 miliarde tone de căr
bune superior, dar și pentru 
faptul că centralele nucleare 
își vor aduce în viitor o și 
mai substanțială contribuție 
la obținerea energiei electri
ce. Mai mult de un sfert din 
energia electrică a anului 
1980 se va obține în centra
lele cu combustibili nucleari. 
Utilizarea în cantități din ce 
în ce mai mari a combustibi
lilor nucleari nu trebuie pusă 
pe seama scăderii rezervelor 
de energie primară. Ea este 
determinată și de alți factori. 
Un exemplu în acest sens îl 
constituie petrolul, al cărui 
consum în petrochimie va 
crește spectaculos : de la 125 
milioane tone în anul 1970, la 
1 500 milioane tone în anul 
2000. Această din urmă cifră 
de consum reprezintă aproa
pe 70 la sută din tonajul des
tinat actualmente numai in
dustriei energetice. Totodată 
se apreciază că începînd din 
1985, derivatele petrolului vor 
constitui materia primă pen
tru 95 la sută din produsele 
industriei chimice organice.

Petrolul rămîne în conti
nuare o materie primă mult 
solicitată. Este firesc ca în
tr-o asemenea situație, co
municarea științifică pe care 
au făcut-o în urmă cu cîteva 
zile un grup de oameni de 
știință sovietici să trezească 
un interes deosebit ; specia
liștii din Leningrad au emis 
o ipoteză potrivit căreia ză
cămintele de țiței și gaze nu 
se vor epuiza atît timp cît 
pămîntul prezintă tempera
turi mari în profunzime. 
In pofida unei opinii larg 
răspîndite, geologii leningră- 
deni demonstrează că tocmai 
„respirația" adîncurilor in
candescente ale planetei și nu 
aglomerările de organisme 
mortificate au determinat a- 
pariția zăcămintelor de țiței.

Inr. IOAN VOICU

Poluarea 

morală — 

o fatalitate?
S-a vorbit mai întîi despre 
„moartea rațiunii". Au fost lan
sate semnale de alarmă : „ti
nerii se lasă pradă instinctelor j 
stupefiantele le omoară rațiu
nea". Numeroase filme, cărți, 
reviste și ziare prezintă mare
lui public grupuri de tineri că
rora halocinogenele le creează 
„iluzia evadării departe de rea
litatea mohorîtă". S-a mențio
nat că această iluzie, mai dău
nătoare și mai perfidă decît cea 
mai cumplită aventură, a dat 
naștere „religiei" hippie. S-a în
registrat apoi, „moartea iubirii-. 
Intr-o vreme pe cînd orînduirea 
capitalistă abia se înfiripa, Ro
meo și Julieta afirmau că dra
gostea e mai puternică decît 
moartea. Iar astăzi se proclamă 
„moartea iubirii" ca un fenomen 
specific civilizației industriale, 
în filmul lui Antonioni — „A- 
ventura" — bărbați și femei fa« 
plajă pe lava împietrită a cra
terului unui vulcan stins — al
tădată o flacără vie. Scena de 
film semnifică stingerea unui 
întreg univers de sentimente.

Lista deceselor este mult mai 
;,consistentă". Peisajul moral al 
lumii occidentale se îmbogățeș
te, totodată, cu simtome nedo
rite cum sînt vagabondajul, des- 
frîul. criminalitatea. Dar se poa
te afirma. într-adevăr. că polua
rea morală este inevitabilă și 
că întregul tineret din occident îi 
va suporta consecințele ? Ar fi 
absurd. Mai întîi poluarea mo
rală nu este — și nu poate fi — 
asemenea poluării apelor și ae
rului, efectul civilizației indus
triale. Ea este produsul unei so
cietăți cu baze precare, care 
promovează exploatarea, frînea- 
ză elanurile, aspirațiile omu
lui. Apoi nu se poate iden
tifica, așa cum se întîmplâ 
în scrierile și lucrările ar
tistice amintite mai sus, eșecul 
capitalismului cu distrugerea 
sentimentelor omenești, cu pră
bușirea morală a tineretului. Și, 
mai ales, nu se pot confunda 
mentalitățile acelor tineri pen
tru care „absurdul vieții" a de
venit un adevăr „evident", care 
se lasă pradă alienării, anxietă
ții, entuziasmul orb al celor 
care, în total și definitiv ano
nimat, visează la celebritatea 
dobîndită prin accident sau mi
racol, cu modul de a gîndi și de

Studenții din Toronto se află 
în primele rînduri ale de

monstranților împotriva 
războiului

a trăi al majorității tineretului 
— format sub influența asprei 
legi a muncii. Amintesc, cu titlu 
de exemplu, că în Franța, după 
un spectacol nocturn de muzică 
ușoară organizat la Paris, în 
Place de la Nation, cînd s-a fă 
cut vîlvă în legătură cu „com
portarea huliganică a tiheretu- 
lui", ziarul „France Soir" a pus 
un semnificativ punct pe i : „La 
sărbătorirea cîntecului din Place 
de la Nation se aflau 1 000 de 
derbedei și 149 000 de tineri". 
Tot în Franța, pornind de la 
ideea „căsătoriilor colective* — 
vehiculată astăzi în occident — 
o revistă de mare tiraj a făcut 
un sondaj în rîndurile tinere 
tului. Iată concluziile inserate în 
studidul întitulat „Tineretul 
francez astăzi" : 81 la sută din
tre tinerii investigați sînt pen
tru căsătoria normală f 16 la 
sută pentru viața în doi 5 numai 
1 la sută pentru mariajul co
lectiv ; 2 la sută fără opinie. 
Departe de a cădea pradă imo

ralității, tineretul lumii con
temporane se afirmă tot mai 
viguros ca promotor al unor 
nobile idei și idealuri, militează 
pentru progres, pentru dreptate 
socială, pentru o viață demnă. 
Totodată, tineretul luptă pentru 
sfărîmarea ordinei sociale sta
tornicite de capitalism. în An
glia curentul „tinerilor furioși" 
a avut un succes atît de fulge
rător tocmai datorită forței cu 
care redă starea de spirit a tine
retului în raport cu societatea 
în care trăiește.

Imaginea vieții !... Tabloul an
goasei acelor tineri care nu pot 
să răspundă la întrebările ce-i 
frămîntă, tabloul derutei, al 
imoralității, al stingerii sen
timentelor este estompat de pre
zența masivă a milioanelor de 
tineri în stare de o opțiune ma
tură atunci cînd sînt chemați să 
aleagă, prin angajarea deplină, 
între sinceritate și minciună, 
între virtute și viciu, între bine 
și rău.

ADRIAN VASILESCU

SUPRA $1 SUBPRESIUNE
Amîndouă vindecă I In cazuri 

diferiie, introducerea unul 
membru sau a întregului orga
nism într-o cameră cu supra- 
presiune poate aduce amelio
rări spectaculoase într-o serie 
de boli, altfel aproape intrata
bile. Fenomenul are loc și în 
cazul invers : cînd se acționea
ză prin reducerea presiunii. De 
cîțiva ani în Uniunea Sovieti
că se produc și se utilizează 
pe scară largă așa numitele 
camere barometrice Kravcenco 
(inventate de un inginer con
structor !). s-a constatat că a- 
fecțiunlle sistemelor vascular 
și nervos pot fi vindecate prin 
această metodă care reeditea
ză într-un alt mod clasica teh
nică a ventuzei. Harterofili-, 
atleți, suferind de lumbago sau 
avînd articulațiile bolnave au 
foist vindecați în cîteva ședin
țe, performanțele lor revenind 
la nivelul maxim. Opt ședin
țe au fost suficiente pentru 
vindecarea unei persoane care 
suferea de o lună în urma u- 
nei arsuri. In același timp la 
Institutul din Nittel, dr. Reusch, 
președintele societății de salva
re din R.F.G., a inițiat trata
mentul prin suprapresiune. 
Aici funcționează o cameră

unde încap 12 pacienți simul
tan. Pină acum peste cinci mii 
de persoane au efectuat circa 
20 000 de ședințe de tratament, 
pentru tulburări circulatorii 
sau astm cronic.

REZISTENȚA PLASMEI
Colectivele de cercetători ai 

Institutului pentru energia a- 
tornică din Moscova și ai In
stitutului de fizică și tehnidS 
din Harkov au stabilit că, dacă 
plasma este străbătută de un 
curent electric de o densitate 
superioară unei anumite limi
te, plasma trece într-o stare 
turbulentă. Ca urmare a feno
menului, rezistența electrică a 
plasmei devine anormal de ri
dicată, ceea ce permite încăl
zirea sa prin curenți pînă la 
temperaturi de ordinul celor 
apărute în reacțiile termonu
cleare, respectiv de 20—30 mi
lioane de grade Celsius.

Oamenii de știință sovietici 
acordă o atenție majoră pro
blemei sintezei termonucleare 
dirijate, căutînd s-o rezolve pe 
diferite căi, fie prin mijloace 
clasice (menținerea plasmei cu 
ajutorul unui puternic cîmp 
magnetic), fie cu ajutorul la
serului și al unor fascicole 
electronice intense. Astfel, la 
una din instalațiile sovietice de 
ttp ,,Tokamak" a putut fi 
menținută în stare stabilă, 
timp de 0,05 secunde,, o canti
tate de plasmă destul de den
să, cu o temperatură de circa 
opt milioane grade Celsius.—

ENCICLOPEDIA „SCÎNTEII TINERETULUI"* ENCICLOPEDIA „SCÎNTEII TINERETULUI"



Largi perspective 
relațiilor 

româno-egiptene
O vizită cu rezultate ex

trem de pozitive, o strălu
cită demonstrație a unei 
prietenii trainice, clădită pe 
fundamentul aspirațiilor co
mune — concluzia aceasta se 
impune la încheierea vizitei 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o în 
Republica Arabă Egipt. Zile
le petrecute de conducătorul 
nostru iubit în această țară 
— pe pămîntul căreia a în
florit o civilizație cu origini 
în îndepărtate secole ale is
toriei și care cunoaște in 
prezent un efort constructiv 
de ample dimensiuni — a 
prilejuit numeroase manifes
tări, într-o ambiantă sărbă
torească, ale sentimentelor 
de profundă prietenie și de 
stimă pe care poporul egip
tean Ie nutrește față de pre
ședintele Ceaușescu, fată de 
România socialistă. Cuvinte
le unui simplu muncitor, 
Mohammed Issa, consemnate 
de reporterii aflatî la He- 
luan, tălmăcesc gindurile a 
milioane de egipteni : „Sînt 
foarte fericit de această vizi
tă a unui mare prieten și 
frate al poporului meu". A- 
clamațiile puternice care l-au 
însoțit pretutindeni pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
gesturile de respect și sim
patie, cuvintele de aleasă 
prețuire, atmosfera de sărbă
toare care a dominat fieca
re întîlnire cu harnicul po
por egiptean, au transformat 
vizita șefului statului nostru 
într-o viguroasă afirmare a 
prieteniei care unește cele 
două popoare, prietenie cu 
legături în trecutul îndepăr
tat. Intre lemnul din păduri
le românești care, adus pe 
ape, avea să fie folosit la 
construcția Canalului de Suez 
și modernele obiective in
dustriale realizate în Egiptul 
de astăzi în cooperare cu 
România socialistă, există o 
legătură firească, care ates
tă nu numai vechimea rapor
turilor de colaborare româno- 
egiptenc, ci și dorința con
stantă de a păstra și dez
volta relațiile dintre țările 
noastre. Prezentul oferă ex
celente perspective acestor 
relații. Chiar faptul că în 
acest an este posibil să intre 
în producție trei obiective 
economice construite prin 
cooperarea dintre România 
și Egipt, relevă importanța 
acestei cooperări. Condu
cătorii celor două state 
au afirmat în repetate 
rânduri dorința reciprocă 
de a adinei legăturile 
româno - egiptene. Tovară
șul Nicolae Ceaușescu sub
linia : „Putem spune că 
există toate condițiile pentru 
ca între România și Egipt să 
se dezvolte relații de coope
rare —- economice, tehnico- 
științifice, culturale — care 
să permită progresul mai 
rapid al fiecărei țări pe ca
lea dezvoltării economice și 
sociale". La rîndul său, pre
ședintele Anwar Sadat re
marca : „Doresc ca coopera
rea noastră în etapa viitoa
re să fie dinamică, un mo
del al relațiilor dintre două 
state care cooperează pe 
baza principiului egalității 
în drepturi, spre binele po
poarelor lor, al întregii 
lumi".

Convorbirile de la Cairo 
dintre conducătorii români și 
egipteni — desfășurate în
tr-o atmosferă de prietenie 
și deplină înțelegere recipro
că — au prilejuit un examen 
aprofundat al evoluției legă
turilor bilaterale. Cei doi 
președinți — după cum se re
levă în declarația comună 
dată publicității la încheie
rea vizitei — au evidențiat 
cu satisfacție cursul favora
bil al raporturilor politice, 
economice, culturale, tehnico- 
științifice dintre România și 
Egipt și și-au exprimat ho- 
tărîrea fermă de a acționa 
în continuare pentru extin
derea și diversificarea rela
țiilor lor reciproce, pornind 
de la convingerea că aceasta 
corespunde în întregime in
tereselor celor două țări și 
popoare, cauzei generale a 
păcii și colaborării interna
ționale. Documentul comun 
constată că schimburile co
merciale au înregistrat in 
ultimii ani o dezvoltare re
marcabilă și multilaterală și 
reliefează năzuința de a în
deplini prevederile acordului 
de cooperare economică și 
tehnică semnat în decembrie 
1971. Părțile au convenit ca 
intr-un viitor apropiat, in 
cadrul comisiei mixte guver
namentale româno-egiptene, 
să stabilească măsurile ce se 
impun în vederea concretiză
rii acțiunilor de cooperare 
convenite în domeniile indus
triei chimice, minelor, agri
culturii, materialelor de con
strucții, asistenței tehnice și 
pregătirii cadrelor, precum și 
pentru creșterea substanția
lă a schimburilor comerciale.

O subliniere deosebită este 
făcută in declarația comună 
în ceea ce privește dorința 
de a intensifica contactele 
și schimburile de vederi în
tre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Socialistă Arabă, 
ca și contactele dintre orga
nizațiile de masa și obștești 
din cele două țări.

Documentul de la Cairo, 
sinteză a largului schimb de 
păreri dintre conducătorii 
români și egipteni, acordă un 
spațiu larg actualității inter
naționale. în acest context a 
fost concludent scoasă in e- 
vidență preocuparea Repu
blicii Socialiste România și 
a Republicii Arabe Egipt 
pentru menținerea și garan
tarea păcii în lume, pentru 
stabilirea în viața internațio
nală a unor relații bazate 
pe afirmarea plenară ar ega
lității în drepturi a statelor. 
Cele două părți au subliniat.

atit în declarația finală, cit 
și în cursul diverselor mani
festări, că singura bază pe 
care se pot clădi relații nor
male între state o consti
tuie respectarea strictă a 
principiilor independenței și 
suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neameste
cului în treburile interne și 
avantajului reciproc — nor
me unanim recunoscute ale 
dreptului internațional, care 
— așa precum o demonstrea
ză evenimentele în succesiu
nea lor — se afirma tot mai 
mult pe scena mondială. 
Schimburile de păreri au e- 
vidențiat convingerea comu
nă că interesele consolidării
păcii și securității mondiale, 
interesele dezvoltării tuturor 
țărilor lumii pe calea inde
pendenței și progresului so
cial, sint precumpănitoare și 
reclamă întărirea unității de 
acțiune și a solidarității tu
turor forțelor antiimperia- 
liste.

în mod firesc, realitățile 
din Orientul Apropiat au 
ocupat un loc important în 
cadrul convorbirilor româno- 
egiptene. Cei doi președinți 
au exprimat profunda lor în
grijorare față de continua
rea situației grave din aceas
tă parte a lumii, care con
stituie o serioasă amenința
re la adresa păcii și secu
rității internaționale. Ambe
le părți au reafirmat spri
jinul lor față de rezoluția 
Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967 și față de re
zoluția Adunării Generale a 
O.N.U. din decembrie 1971 
și au subliniat importanta 
și urgența aplicării depline 
a acestora, in scopul reali
zării unei păci juste și trai
nice in zonă. In legătură cu 
aceasta s-a menționat nece
sitatea reluării neîntârziate 
a misiunii Jarring.

Conducătorii României și 
Egiptului au relevat că per
petuarea conflictului și ten
siunii in Orientul Apropiat 
servește numai intereselor 
forțelor imperialiste, ambiții
lor lor de dominație. Decla
rația comună scoate in relief 
necesitatea de a se ajunge la 
o reglementare a problemei 
poporului palestinian, potri
vit drepturilor și aspirațiilor 
sale naționale legitime, ca 
un element indispensabil in 
edificarea unei păci juste și 
trainice în Orientul Apro
piat.

Partea română a reafirmat 
aprecierea sa față de ini
țiativele egiptene pentru re
glementarea pe cale pașnică 
a conflictului din zonă și a 
reiterat punctul de vedere 
că Israelul trebuie să mani
feste mai multă receptivita
te în vederea rezolvării con
flictului potrivit tuturor pre
vederilor rezoluțiilor O.N.U. 
Partea egipteană a apreciat 
sprijinul României pentru 
reglementarea pașnică a si
tuației din Orientul Apro
piat, pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate și a 
rezoluției Adunării Generale 
a O.N.U. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia in cuvîn- 
tarea rostită la aeroportul 
Băn'easa : „Doresc să mențio
nez că am ajuns la conclu
zia că există condiții favora
bile pentru a se putea obți
ne o soluție politică, dar 
aceasta presupune o intensi
ficare a eforturilor tuturor 
popoarelor dornice de pace
— și, în ce o privește, Româ
nia este decisă să facă totul 
pentru a contribui la o solu
ționare grabnică a probleme
lor din Orientul Mijlociu".

Preocupate de persistența 
unor focare de război și 
tensiune in diferite zone ale 
lumii, cele două părți și-au 
afirmat solidaritatea deplină 
și sprijinul hotărit față de 
lupta dreaptă a popoarelor 
indochineze pentru libertate 
și independență națională. 
Documentul exprimă profun
dul atașament al României 
și Egiptului față de dreptul 
inalienabil al popoarelor A- 
fricii la independență, hotă- 
rîrea de a acorda în conti
nuare întregul sprijin luptei 
popoarelor din Angola, Mo- 
zainbic, Guineea-Bissau, Na
mibia și din alte teritorii 
dependente, pentru lichida
rea asupririi coloniale, cuce
rirea libertății și indepen
denței naționale. Schimbul 
de păreri în legătură cu 
evoluția europeană 
vidențiat aprecierea 
ti vă 
cu 
pe 
realizării securității în Eu
ropa. Cei doi președinți au 
subliniat — în acest context
— că înlăturarea tuturor fac
torilor de încordare în zona 
Mediteranei. constituie un 
element important pentru 
menținerea păcii in Europa 
și în lumea întreagă.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Egipt, convor
birile dintre președinții Ro
mâniei și Egiptului repre
zintă o contribuție de o im
portanță deosebită Ia dez
voltarea relațiilor româno- 
egiptene, un moment cu am
ple semnificații, de natură 
să impulsioneze extinderea 
în continuare a acestor rela

i e- 
pozi- 

în legătură 
statelor de 
în vederea

comună 
eforturile 
continent,

ții. România și Egiptul sint 
hotărîte să lărgească legătu
rile dintre ele în interesul 
celor două popoare, al cau
zei păcii șî cooperării inter
naționale. Poporul nostru sa
lută cu satisfacție rezultatele 
fructuoase ale acestei vizite, 
exprimîndu-și convingerea că 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Egipt constituie 
un aport de seamă la afir
marea ideilor de pace și 
progres social, la întărirea 
unității forțelor antiimperia- 
liste, la apărarea libertății și 
independenței popoarelor.

M. RAMURA

Atacuri intense ale 

patrioților sudvietnameri
Știrile transmise de agențiile 

de presă din Vietnamul de sud 
evidențiază atacurile intense ale 
forțelor patriotice la/ circa 100 
kilometri nord de Saigon, la 
Loc Ninh — oraș așezat în mij
locul unor plantații de arbori 
de cauciuc, ocupate de patrioți. 
Forțele inamice au fost obliga
te să ceară întăriri. Agenția 
United Press International men
ționează, pe de altă parte, că la 
numai 50 kilometri nord de Sai
gon, forțele armate populare de 
eliberare au atacat o coloană de 
blindate ale armatei saigoneze. 
De altfel, după cum scrie agen
ția France Presse, patrioții și-au 
manifestat prezența practic în 
toate provinciile regiunii saigo
neze. Se menționează, în acest 
sens, ocuparea unor puncte ina
mice la sud de orașul Tay 
Ninh, aliat la 80 kilometri de 
Saigon.

In zona fostei capitale impe
riale Hue, artileria forțelor pa
triotice a bombardat din nou ba
zele „Bastogne" și „Birming
ham", ultima aflată la numai 11 
kilometri de oraș. în zona Pla- 
tourilor înalte s-au desfășurat 
lupte în jurul bazei Tan Canh, 
în apropiere de Dak To.

în provincia Quang Tri, con
tinuă atacurile forțelor armate 
populare de eliberare în apro
pierea capitalei provinciei, an
gajamentele cele mai puternice 
fiind semnalate în două puncte, 
situate la 6 și, respectiv, 4 ki
lometri de oraș. Dintre zonele 
de luptă intensă din această 
parte a Vietnamului de sud sînt 
reliefate cele de la Dong Ha — 
unde au fost doborîte cinci apa
rate de zbor americane și sai
goneze — și malurile rîului Cua 
Viet.

DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

în legătură cu bombardarea, 
la 6 aprilie, de către mari gru
puri de avioane americane a 
mai multor puncte populate din 
provinciile Ha Tinh, Quang Binh 
și din zona Vinh Linh, Ministe
rul Afacerilor Externe al R.D. 
Vietnam a dat publicității o 
declarație în care subliniază că 
Statele Unite trebuie să poarte 
întreaga răspundere pentru toate 
urmările acțiunilor lor. Guver
nul R. D. Vietnam declară, încă 
o dată, în mod solemn, — se a- 
rată în declarație — că Repu
blica Democrată Vietnam este 
o țară socialista suverană și in
dependentă. iar teritoriul, spa
țiul aerian și apele teritoriale 
ale R. D. V. sînt inviolabile.

• Vineri dimineața, aviația a- 
mericană a efectuat un nou raid 
masiv asupra provinciei Quang 
Binh și zonei Vinh Linh. Uni
tăți de apărare a spațiului ae
rian al R. D. Vietnam au dobo
rât trei avioane, numărul total 
al aparatelor de zbor pierdute 
de aviația americană în R.D.V. 
ridieîndu-se astfel la 3 464.

ORDIN AL ÎNALTULUI 
COMANDAMENT AL ARMATEI 

POPULARE VIETNAMEZE
înaltul comandament al armatei 

populare vietnameze a publicat un 
ordin în legătură cu recentele 
bombardamente americane asupra 
unor regiuni ale R. D. Vietnam.

Ordinul — transmis de agenția 
V.N.A. — cere tuturor militarilor

• India este hotărită să inceapă 

convorbiri directe cu Pakistanul

• Pakistanul este favorabil mesajului 

Indirei Gandhi

DELHI. — Primul ministru al 
Indiei, Indira Gandhi, a a- 
dresat președintelui Pakista
nului, Zulfikar Aii Bhutto, 
un mesaj în care este rea
firmată hotărîrea Indiei de 
a începe convorbiri directe 
cu Pakistanul în scopul asigu
rării unei păci trainice și dura
bile în peninsula indo-pakista- 
neză, informează ziarul indian 
„Național Herald", reluat de a- 
gențiile TASS și Associated 
Press. In mesaj se propune ea 
negocierile dintre premierul 
Indira Gandhi și președintele 
Zulfikar Aii Bhutto să se des
fășoare fără nici un fel de con
diții prealabile. Pe de altă par
te, din Delhi, agenția Reuter 
transmite că primul ministru 
Indira Gandhi a sugerat orga
nizarea unei reuniuni a unor e- 
misari speciali ai celor două

Prilej de retrospecti
vă a unor imagini 
încă proaspăt gra
vate în memorie de 
un pasionant itine
rar iugoslav, știrea 
Pe care am aflat-o 

recent despre „darea în fun
cțiune" a orașului tineretului
din Tientiște e de fapt punctul 
de pornire și de încheiere al 
însemnărilor de față.

Am făcut cunoștință cu acest 
oraș al tineretului în aju
nul „vernisajului" principale
lor lui construcții, la capă
tul pelerinajului întreprins. prin 
locuri evocatoare ale glorioasei 
bătălii purtate de unitățile Ar
matei de eliberare iugoslave îm
potriva ocupanților fasciști în 
inima unor munți aspri, brăz
dați de povârnișuri abrupte.

Tientiște, punct minuscul pe 
harta Iugoslaviei, greu de ob
servat la prima vedere. Acest 
cătun de păstori din masivii 
Bosniei și Herțegovinei a deve
nit simbol al unor fapte de un 
legendar eroism popular.

La Tientiște în Valea Suties- 
kai, se afla, în vara anului 
1943, statul major al armatei na
ționale de eliberare și spitalul 
improvizat care adăpostea 3 000 
de partizani grav răniți în lup
tele împotriva hitleriștilor. Trep
tat, cercul de fier al trupelor 
dușmane se strângea tot mai 
mult în jurul acestei zone apă
rată de unitățile armatei 
populare iugoslave. într-unul 
din atacuri, fasciștii au 

și milițiilor de autoapărare să-și 
sporească vigilența, să-și folo
sească toate forțele pentru a da 
dușmanului lovituri zdrobitoare^ 
să respingă orice aventură mili
tară a imperialiștilor americani 
împotriva Vietnamului de nord, să 
se dedice trup și suflet apărării 
vieții și bunurilor populației și să 
contribuie la menținerea produc
ției și a tuturor activităților nor
male ale populației.

SUCCESE ALE 
PATRIOȚILOR 

CAMBODGIENI Șl 
LAOȚIENI

• Forțele armate populare de 
eliberare națională din Cambod- 
gia au provocat grele pierderi 
forțelor intervenționiste saigo
neze în cadrul unei ofensive de
clanșate la 5 kilometri nord de 
Kompong Trach. Patrioții cam- 
bodgieni au lichidat complet e- 
fectivele unei coloane de blin
date și ale unui batalion de in
fanterie motopurtată.

După cum anunță Agenția 
Khmeră de Informații, în cursul 
ultimilor doi ani, patrioții cam- 
bodgieni au scos din luptă circa 
230 000 de militari inamici, prin
tre care 89 000 de militari apar
ținând trupelor americano-saigo- 
neze, au distrus 6 500 de vehicule 
militare, între care 3 400 de 
tancuri și blindate, și au dobo- 
rît 1300 de avioane.

• Postul de radio Khaosan. 
Pathet Lao a anunțat noi suc
cese înregistrate în acțiunile 
desfășurate de forțele patriotice 
laoțiene în regiunile Văii Ul- 
cioarelor. Sam Thong, Long 
Cheng și în zona situată de-a 
lungul șoselei nr. 23. în partea 
de sud a haosului.

delpest elhotare
ROMA: FESTIVITATE 

CONSACRATĂ 
ÎMPLINIRII 

A 90 DE ANI 
DE LA NAȘTEREA LUI 
NICOLAE TITULESCU
La „Accademia di Roma

nia" din capitala Italiei, a 
avut Ioc, joi seara, o festi
vitate consacrată împlinirii 
a 90 de ani de la nașterea 
marelui patriot și diplomat 
român — Nicolae Titulescu.

părți a căror misiune ar fi să 
pregătească întâlnirea la nivel 
înalt indo-pakistaneză.

RAWALPINDI. — Ministrul 
pakistanez al afacerilor exter
ne, Iftikhar Aii, citat de agen
ția Reuter, a declarat corespon
denților presei străine că șeful 
statului pakistanez, Zulfikar 
Aii Bhutto, a primit mesajul 
primului ministru al Indiei în 
care este sugerată organizarea 
de convorbiri necondiționate la 
nivel înalt și în care se propune 
ca oficialități ale celor două 
părți să se întîlnească pentru a 
pregăti această întîlnire.

Pakistanul, a declarat Iftik
har Aii, „este favorabil conți
nutului mesajului primului mi
nistru indian în legătură cu an
gajarea de convorbiri necondi
ționate" între cele două părți.

distrus un spital in care 
se aflau mai bine de 1 000 de 
răniți, precum și personalul me
dical.

în relatările despre acest mo
ment din cronica celui de al 
doilea război mondial, se arată 
că în timp ce generalul hitlerist 
Luester — căpetenia acestei o- 
perații „de lichidare» — a- 
nunța superiorilor săi „vic
toria" asupra partizanilor,

Corespondență din 
R. S. F. Iugoslavia 

de la MIA IONESCU

rezistența înverșunată, su
praomenească a armatei de 
eliberare, condusă dc comandan
tul losip Broz Tito, a reușit să 
dejoace intențiile hitleriștilor și, 
în cele din urmă, să spargă în
cercuirea nimicind, totodată, 
un inamic superior nume
ric și ca armament. „Su- 
tieska" a marcat un moment de
cisiv pentru întreaga evoluție 
ulterioară a luptei de eliberare 
soldată cu victoria finală.

Iată așadar, pe scurt, împre
jurarea care a făcut ca numele 
localității Tientiște să apară 
frecvent în comunicatele de 
război, din vara anului 1943.

Mărturii ale evenimentelor 
din urmă cu aproape trei de

Tratativele
sovieto-americane

de la Helsinki
Vineri, la ambasada S. U. A. 

din Helsinki a avut loc o nouă 
întîlnire între delegațiile sovie
tică și americană, în cadrul ac
tualei runde de tratative privi
toare la limitarea înarmărilor 
strategice. întâlnirea a durat o 
oră și treizeci și cinci de minu
te. Următoarea reuniune a celor 
două delegații a fost stabilită 
pentru marți, la sediul Ambasa
dei Uniunii Sovietice.

Purtătorul de cuvînt oficial al 
delegației americane a declarat 
că noua întîlnire a fost carac
terizată printr-o , manieră seri
oasă de lucru, printr-o activitate 
intensă. El a arătat că. în cursul 
zilei de joi, grupul de experți 
ai celor ’două părți s-a întîlmt 
de două ori.

Răspunzând la o întrebare re
feritoare la durata actualei run
de de tratative, purtătorul de 
cuvînt a declarat că problemele 
aflate în discuție sînt comple
xe, dezbaterea lor necesitând 
timp.

R.A.E. A RUPT 
RELAȚIILE 

DIPLOMATICE CU 
IORDANIA

• Cabinetul egiptean, reunit 
la 6 aprilie sub președinția lui 
Anwar Sadat, a hotărit ruperea 
relațiilor diplomatice ale Repu
blicii Arabe Egipt cu Iordania.

Kamal Khelil, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor 
Externe la R.A.E., l-a convocat, 
joi, pe însărcinatul cu afaceri 
iordanian la Cairo, comunicîn- 
du-i în mod oficial această hotă- 
rîre, anunță agenția M.E.N.

Declarația guvernului R.D.G. 

adresată Conferinței pentru 

dezarmare de la Geneva
O declarație a guvernului 

R.D.G., adresată Conferinței 
pentru dezarmare de la Gene
va, salută rezultatele obținute 
pînă în prezent în cadrul Co
mitetului pentru dezarmare. 
Totodată, guvernul R.D.G. se 
pronunță pentru căutarea unor 
noi căi și mijloace în vederea 
creșterii eficienței tratativelor 
privind dezarmarea, printre 
care convocarea conferinței 
mondiale pentru dezarmare. 
„Această conferință — se arată

• PREȘEDINTELE Salvador 
Allende a opus oficial joi vetoul 
său la proiectul de reformă 
constituțională adoptat recent 
de Congres prin votul majoritar 
al reprezentanților partidelor de 
opoziție democrat-creștin și 
național de dreapta.

COLABORARE DE 
CREAȚIE 

ROMÂNO - SOVIETICĂ
• LA MOSCOVA a fost sem

nat planul de lucru privind co
laborarea de creație dintre Uni
unea Artiștilor Plastici din Re
publica Socialistă România și 
Uniunea Artiștilor Plastici din 
U.R.S.S., pe anii 1972—1973.

Planul prevede, printre altele, 
prezentarea și popularizarea re
ciprocă a operelor de artă plas
tică din cele două țări, organi
zarea de manifestări în legătură 
cu a 25-a aniversare a Republi
cii în România și a 50-a aniver
sare a constituirii U.R.S.S.

• IN CADRUL unei conferințe 
de presă, care a avut loc la Ra

cenii, astăzi, în peisajul golaș și 
aspru de munte, acoperit ici- 
colo de ienuperi, întîlnești, la 
tot pasul, de-a lungul șoselei ce 
șerpuiește de la Dubrovnik la 
Tientiște, monumente sobre, 
tăiate din piatră, ce amintesc 
jertfa celor care au căzut în 
lupta pentru eliberarea acestei 
regiuni.

Și iată că, acum, localitatea 
Tientiște, nume cu rezonanță 

EROISMUL GENERAȚIILOR
Un oraș al tineretului în „Valea Eroilor"

majoră în epopeea luptei de e- 
liberare a Iugoslaviei, se în
scrie din nou în centrul opiniei 
publice.

In această vale largă, în care 
peisajul capătă o căldură sur
prinzătoare față de asprimea 
masivilor muntoși in mijlocul 
cărora se află, s-a înălțat noul 
„oraș al tineretului".

Ca un omagiu adus celor care 
au luptat pentru eliberarea țării 
de sub fascism, tînăra generație 
a creat aici un șantier de mun
că ce a transformat cătunul de 
păstori de altădată într-o mo
dernă localitate de munte, punct 
de popas pentru călătorii veniți 
să cunoască aceste locuri legen
dare.

STUTTGART

Congresul Federației 
„Bundesjugendring" 
Intr-o rezoluție se cere ratificarea tratatelor 
semnate de R. F. a Germaniei cu U.R.S.S. și 

Polonia

La Stuttgart a avut Ioc Con
gresul Federației „Bundesju- 
gendring“, care cuprinde 16 
organizații de tineret din R.F. 
a Germaniei, cu 4 milioane 
membri de diferite nuanțe po
litice. Participanții la congres 
au discutat probleme ale lăr
girii colaborării dintre organi
zațiile de tineret din Europa 
precum și cu privire la ratifi
carea tratatelor semnate de

Parafarea acordului comercial pe termen lung
intre U.R.S.S, și

La Moscova a avut Joc vineri 
ceremonia parafării acordului 
comercial pe termen lung din
tre Uniunea Sovietică și R.F. 
a Germaniei, informează agenția 
TASS. Semnarea acordului ur
mează să aibă loc la o dată 
ce va fi stabilită ulterior.

Parafarea acordului a fost 
precedată de convorbiri între 
delegații comerciale ale celor 
două țări care. în conformitate 
cu acordul semnat la 12 august 
1970, au hotărit să întreprindă 
măsuri corespunzătoare pentru 
crearea de condiții favorabile 
în vederea dezvoltării comerțu
lui reciproc și îmbunătățirii 
structurii schimburilor de măr
furi.

Acordul prevede că cele două 

în declarație — ar putea uni 
eforturile statelor pentru elimi
narea înarmărilor și dezarmare. 
Ea ar putea să dea noi impul
suri lucrărilor Comitetului pen
tru dezarmare".

Guvernul R.D.G. se pronunță 
pentru interzicerea oricăror ex
periențe cu arme nucleare și 
împotriva producției și depozi
tării de arme bacteriologice și 
chimice, pentru distrugerea 
stocurilor existente de arme 
bacteriologice și chimice.

bat, secretarul general al Orga
nizației Unității Africane, Diallo 
Telli, a declarat că problema 
decolonizării totale a Africii și 
a sprijinului pentru mișcările de 
eliberare de pe continent, va o- 
eupa un loc foarte important pe 
agenda celei de-a 9-a reuniuni 
Ia nivel înalt a O.U.A., prevă

pe scwr
zută pentru iunie a.c., în capi
tala marocană.

• LA BIBLIOTECA Națio
nală din Montevideo a avut loc 
deschiderea unei mari expoziții 
a cărții și discului românesc, 
la care au participat dr. Juan 
Carlos Farobaina, subsecretar 
al Ministerului Educației și Cul
turii, reprezentanți ai unor mi
nistere, scriitori și oameni de 
cultură, membri ai coloniei ro
mâne. Au rostit cuvîntări am
basadorul României în Uru-

Brigăzile de muncă patriotică 
ale tineretului au construit aici 
cîteva hoteluri moderne, o serie 
de pavilioane care înconjoară 
ca o tabără un lac artificial cu 
o suprafață de 14.500 mp și te
renuri de sport care, toate Ia 
un loc, s-au constituit într-un 
mic oraș aJ tineretului.

Desigur, nu e neglijat nici ca
racterul de eficiență economică 
al acestor construcții care în 

ansamblul lor vor înscrie bene
ficii importante de pe urma tu
rismului. Căci Tientiște se află 
cam la jumătatea drumului din
tre Belgrad și Dubrovnik, fiind 
situată pe traseul cel mai scurt 
care unește capitala Iugoslaviei 
de străvechiul port de pe țărmul 
adriatic. Fără a fi frapant prin 
dimensiunile „spațiului locativ" 
pe care îl însumează, orașul ti
neretului de la Tientiște repre
zintă insă, sub raportul soluții
lor de construcție și al dotării 
în instalații, o veritabilă perfor
manță avind în vedere ampla
sarea Iui în acest punct departe 
de localitățile de unde brigadie

R.F.G. cu Uniunea Sovietică și 
cu Polonia. Vorbitorii au sub
liniat, cu acest prilej, perspec
tivele pe care le-ar deschide 
această ratificare tinerei ge
nerații.

Congresul a adoptat o rezo
luție prin care deputății Bun- 
destagului sînt chemați să ra
tifice tratatele cu Uniunea So
vietică și cu Polonia.

R.F. a Germaniei
țări vor depune eforturi în ve
derea lărgirii colaborării eco
nomice intre organizațiile și 
firmele competente. Colabora
rea se va manifesta prin crea
rea de complexe industriale, 
lărgirea unor întreprinderi și 
efectuarea unor schimburi de 
patente, licențe și documenta
ție tehnică.

• AGENȚIA P.A.P. anunță că 
în Berlinul occidental au început 
convorbiri pentru stabilirea unor 
noi contacte în vederea cooperă
rii industriale și schimbului de 
mărfuri între R. P. Polonă și 
Berlinul Occidental.

Remaniere 
guvernamentală 

la Londra
Primul ministru britanic, Ed

ward Heath, a procedat vineri la 
o remaniere guvernamentală și 
a întreprins unele modificări în 
structura organelor de conduce
re ale partidului de guvernă- 
mint. Astfel, lordul Carrington, 
care continuă să rămînă minis
trul apărării, a fost numit pre
ședinte al Partidului Conserva
tor, înlocuindu-1 în acest post pe 
Peter Thomas. Robert Carr, fos
tul ministru al muncii, a preluat 
funcția de lord președinte al 
Consiliului Privat și lider al 
Camerei Comunelor.

guay, Valeriu Pop și Silva Del
gado, directorul Bibliotecii Na
ționale.
• LA CEREREA unor cercuri 

de afaceri din capitala Turciei, 
în saloanele hotelului „Buyuk 
Ankara" a fost organizată pre
zentarea unor filme documen
tare turistice românești.

Au participat senatori, depu- 

tați. oameni de afaceri, scriitori, 
artiști, ziariști.

Filmele prezentate s-au bucu
rat de aprecierea unanimă a 
celor prezenți.

• WILLIAM WHITELAW, se
cretar de stat pentru Irlanda 
de Nord al guvernului Marii Bri
tanii, a anunțat vineri elibera
rea a 73 dintre cetățenii nord* 
irlandezi internați fără judeca
tă în legătură cu tulburările 
din Ulster.

• GUVERNUL PERUAN a 
hotărit exproprierea altor 55 
de proprietăți cu o suprafață 

rii trebuiau să se aprovizioneze 
cu materialele necesare. Mai 
presus de orice însă, valoarea 
acestei opere constructive rezul
tă din prinosul de recunoștință 
pe care tînăra generație l-a în
corporat în munca pentru înăl
țarea orașului închinat memo
riei părinților și fraților care 
și-au jertfit viața pentru un vii
tor liber, luminos al poporului.

înainte însă ca Valea Suties- 

kăi, numită acum „Valea Eroi
lor" să devină un șantier al ti
neretului, unul dintre marii 
creatori de valori artistice ai 
Iugoslaviei, sculptorul belgră- 
dean Miodrag Jivkovici a po
posit în aceste locuri pline de 
amintiri. El a găsit aici un mo
nument modest care mar
ca locul unde se află în- 
mormitați cei peste 3 000 de 
partizani căzuți în bătălia de
venită legendară. Aceste detalii 
vizuale la care se adăuga episo
dul istoric autentic au sugerat 
artistului poate cea mai izbutită 
creație sculpturală a sa, expre
sie impresionantă a unei epopei. 
Maiestuosul monument de pia

Kurt Waldheim
despre restabilirea 
drepturilor legitime 

ale R.P. Chineze 
la O.N.U.

Secretarul general al O.N.U,: 
Kurt Waldheim, care se află 
într-o vizită oficială la Paris, 
la invitația guvernului francez, 
a făcut joi seara o declarație 
în care a afirmat că, o dată cu 
restabilirea la Națiunile Unite 
a drepturilor legitime ale R.P. 
Chineze, această organizație a 
făcut un mare pas în direcția 
universalității.

Pe de altă parte, Kurt Wald
heim a afirmat că, fără îndo
ială, ne aflăm în ajunul unei 
perioade de destindere și de 
negocieri, într-un climat calm 
și de înțelegere între state.

La sfîrșitul întâlnirii cu 
Maurice Schumann, secre
tarul general al O.N.U. a de
clarat ziariștilor că l-a in
format pe Schumann despre 
„eforturile făcute de Națiu
nile Unite în vederea reluă
rii misiunii Jarring", despre 
rezultatele călătoriei sale în 
Africa de sud și despre si
tuația „atît de precară" din 
Cipru. Referitor la situația 
din Vietnam, Kurt Waldheim 
a arătat că este vorba de o 
problemă politică, care tre
buie să fie reglementată prin 
negocieri.

La rîndul său. Maurice 
Schumann a declarat că l-a 
asigurat pe secretarul gene
ral al O.N.U. de sprijinul 
guvernului francez în orice 
inițiativă „constructivă" a 
Națiunilor Unite.

„Dialectica internal 
ționalului și națio
nalului în sistemul 
mondial socialist"

La Praga au luat sfîrșit 
lucrările conferinței teoretice 
organizată de revista Pro
blemele păcii și socialismu
lui", care a avut ca temă 
„Dialectica internaționalului 
și naționalului în sistemul 
mondial socialist". La confe
rință au luat parte oameni de 
știință, din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, Ungaria. 
Uniunea Sovietică. Partidul 
Comunist Român a fost 
reprezentat de tovarășii 
C. Vlad, vicepreședinte al 
Academiei de Științe Sociale 
și Politice, și N. Copoiu, se
cretar științific al Institutu
lui de Studii Istorice și So- 
cial-Politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R. Au luat parte, de 
asemenea, reprezentanți ai 
34 de partide comuniste șî 
muncitorești, care lucrează 
în cadrul redacției revistei.

totală de 1 364 hectare. Această 
măsură a fost luată în baza 
legii cu privire Ia reforma a- 
grară, adoptată in Peru.

• LUCRĂRILE Congresului 
Național Palestinian au fost re
luate, vineri, la Cairo — infor
mează agenția M.E.N. Au luat 
cuvântul Yasser Arafat, preșe
dintele Comitetului Executiv al 
Organizației pentru Eliberarea 
Palestinei, precum și o serie de 
conducători ai delegațiilor stră
ine participante la Congres.

• AGENȚIA Centrală Tele
grafică Coreeană informează 
că Kim Ir Sen, președintei 
Cabinetului de Miniștri
R. P. D. Coreene, a prim* 
delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, condusă 
de Abu Nidal, care se află în
tr-o vizită în R. P. D. Core
eană.

Intre delegația Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei 
și o delegație coreeană au a- 
vut loc convorbiri în cadrul 
cărora au fost discutate pro
bleme de interes comun, infor
mează A.C.T.C.

tră albă, înălțat anul trecut de 
Miodrag Jivkovici în locul celui 
vechi, străjuind imensul osuar 
de aici, oferă astăzi o imagine 
copleșitoare care reușește, prin 
proporții, linii și sinteză plas
tică, să domine însăși masivita
tea muntelui, aservit rolului de 
simplu fundal.

In vara anului 1971, când a fost 
inaugurat, mii de tineri veniți 
din toate colțurile Iugoslaviei 
au urcat treptele monumentului 
ce conduc spre mormintele par
tizanilor pentru a omagia me
moria celor căzuți pentru apăra
rea libertății țării.

Cînd am poposit la Tientiște, 
etapa principală a unei călătorii 
bogate în impresii, am avut 
„șansa" să asist la o scenă emo
ționantă... Aveam sentimentul 
că o mașină a timpului a reîn
tors lucrurile cu ani în urmă șî 
că mă aflam în linia I a fron
tului de partizani care luptau 
eroic împotriva hitleriștilor. 
Coincidenta a făcut să ajung la 
Tientiște tocmai cînd se turnau 
aici secvențe ale filmului „Su- 
tieska" care reînvie momen
tele culminante ale marii bătălii.

...Cadru de film patetic, nume 
de epopee, Tientiște, mica loca
litate din munții Bosniei șiwHer
țegovinei e așadar, citată din 
nou în cronica actualității. De 
data aceasta ca o mărturie a 
unei remarcabile realizări a ti
neretului iugoslav de astăzi.

Belgrad, aprilie.
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