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Naționale
Tn temeiul articolului 64, punc

tul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii 

Socialiste România

decreteazâ:

Articol unic. — Se convoacă 
Marea Adunare Națională în 
a opta sesiune a celei de-a 
șasea legislaturi, în ziua de 20 
aprilie 1972, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului 
de Stat

NICOLAE CEAUȘESCU
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0 strălucită manifestare
a politicii externe

1

■*

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit
pe participanții la ședința Consiliului Militar

al Forțelor Armate Unite ale statelor
participante la Tratatul de la Varșovia

-L,i
1

■

■

a României socialiste
Tînăra generație a patriei

și activitafii desfășurate

întregul nostru popor salută cu pro
fundă satisfacție rezultatele vizitei pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a în
treprins-o în opt țări ale Africii. Eveni
ment remarcabil, bogat în semnificații, 
această vizită constituie o expresie a 
prestigiului politicii externe românești, 
politică constructivă, realistă, profund 
principială. Primirea caldă pe care po
poarele celor opt țări au Tăcut-o con
ducătorului iubit al României socialiste 
reflectă stima și înalta considerație de 
care se bucură tovarășul Nicolae

in cele

noastre dă o înaltă apreciere vizitei

de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU

8 state africane

neobosita sa activitate pusăCeaușescu, __  _ __ .
în slujba păcii, progresului social și a 
înțelegerii între popoare.

împreună cu întregul popor, generația 
tînăra a României socialiste își exprimă 
deplina sa adeziune la politica internă 
și externă a partidului și subscrie înaltei 
aprecieri pe care Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a dat-o activității desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Tinerii patriei noastre salută această vi
zită ca o contribuție de o deosebita în
semnătate la întărirea relațiilor de prie-

tenie și colaborare dintre Republica So
cialistă România și tarile africane, con
stituind în același timp o puternica ma
nifestare de solidaritate cu tinerele state 
care au pășit pe drumul independenței, 
cu lupta acestora pentru dezvoltarea eco
nomică și sociala de sine stătătoare, cu 
mișcările de eliberare naționala, împo
triva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și secu
ritate în lume. Dintre numeroasele mesaje 
care continua să sosească din toate col
țurile țării publicăm în pagina a V-a.

în cursul zilei de miercuri. 12 
aprilie 1972, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 

. președintele Consiliului de Stat, 
a primit pe participanții la șe
dința ordinară a Consiliului mi
litar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, care și-a 
desfășurat lucrările la Bucu
rești, sub conducerea comandan
tului suprem al Forțelor Armate 
Unite, mareșalul Uniunii Sovie
tice, I. I. Iakubovski.

La primire au participat to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Emil Bodna- 
raș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
general de armată Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul Forțelor Armate.

Au fost, de asemenea, prezenți 
general-colonel Ion Gheorghe, 
prim-adj.unct al ministrului For
țelor Armate și șef al Marelui 
Stat? Major, general-colonel Mrf- 
rin Nicole seu, adjunct al minis-

trului Forțelor Armate, general- 
locotenent Ion Dincă, șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Cu privire la ședința Consiliului Militar

al Forțelor Armate Unite ale statelor

participante la Tratatul de la Varșovia

în zilele de 11—12 aprilie 
1972, în orașul București, sub 
președinția Comandantului su
prem al Forțelor Armate Unite, 
mareșal al Uniunii Sovietice I. 
I. Iakubovski, s-a desfășurat 
ședința ordinară a Consiliului 
Militar al Forțelor Armate Unite 
ale statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia.

La ședință au fost analizate 
probleme curente car.e prezintă 
interes reciproc. îndreptate spre 
perfecționarea cooperării arma
telor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

Lucrările Consiliului Militar 
s-au desfășurat într-o atmos
feră de lucru, tovărășească și 
de deplină înțelegere reciprocă 
a tuturor participanților.

Cultivarea cartofilor — o preocupare de sezon în numeroase 
cooperative agricole.

IN TRIMESTRUL II

AU PĂȘIT
CU DREPTUL

dar unii furnizori
le pun încă piedici

JUBILEUL ORGANIZAȚIEI NOASTRE —
ÎNDEMN LA NOI FAPTE DE MUNCA
Concluzia tinerilor din Alba lulia

Centrul de informare și do
cumentare politică al „Tine- 
ret-clubului" din Alba lulia

Pag. a lll-a

Aproape de miezul nopții cînd 
intram cu mașina în Focșani ve
nind dinspre Galați, pe șantierul 
Fabricii de dispozitive, scule și 
matrițe din zona industrială a o- 
rașului, se lucra la lumina re
flectoarelor.

— Pentru noi. ori de lucrăm la 
lumina soarelui, ori la cea a re
flectoarelor tot la fel trebuie să 
muncim. Nu-i nici o deosebire, 
ritmul este egal. încă din octom
brie am trecut pe două schim
buri, continuă șeful brigăzii, atît 
pentru descongestionarea locu
rilor (le muncă cit și pentru o 
mai deplină folosire a utilajelor, 
pentru o mai mare densitate a 
minutelor. Avem certitudinea că 
durata investiției se va reduce 
simțitor.

Pentru industria noastră cons
tructoare de mașini, Fabrica de 
dispozitive, scule și matrițe din 
Focșani reprezintă un obiectiv 
deosebit, ea răspunzînd unei ce
rințe din ce în ce mai stringente, 
pe măsura dezvoltării și moder
nizării acestei ramuri. înzestrată 
tehnic după cele mai exigente 
pretenții, intrarea în funcțiunea 
noii unități este așteptată cu ex
plicabil interes. După cum o de
finește însăși denumirea, fabrica 
va aproviziona întreprinderile 
constructoare de mașini cu dis
pozitive. scule și matrițe, adueîn- 
du-și un valoros aport la perfec
ționarea tehnologică, la sporirea 
eficienței economice a producției. 
Constructorii sint pe deplin con- 
știenți de aceste comandamente, 
și-au organizat de așa manieră 
activitatea, încit vor să-și asi
gure toate premisele devansării 
termenului de încheiere a inves
tiției. Ele se întrevăd, de altfel,

încă de pe acum — bilanțul pe 
primul trimestru fiind suficient 
de grăitor. Planul la producția 
globală a fost depășit, înfăptuin- 
du-se 22 Ia sută din sarcina a- 
nuală. De altfel, n-ar fi neapă
rat nevoie să apelăm la cifre. 
Chiar o privire sumară pe șan
tier dezvăluie ordinea desăvîrșită

și străduința constructorilor dea 
se situa în permanență la cel mai 
înalt randament. Explicația este 
simplă. De la începutul lunii 
martie, toate lucrările au Intrat

LAL ROMULUS

(Continuare în pag, a V-a)

ALBA IULIA. „Tineret club“ : 
o clădire elegantă, datorată unui 
arhitect inspirat, o clădire care, 
cu un an în urmă, la inaugurare, 
a fost „vedeta" multor prim-pla- 
nuri fotografice și de film, mul
tor însemnări de reporter, justi
ficat poematice. Dar, în același 
timp, o instituție care. încă de 
la primul articol „de analiză" 
dedicat activității ei, a fost în 
mod justificat cotată drept „un 
club fără personalitate". Moti
vul ? Discrepanța între genero
zitatea cadrului și caracterul 
minor al activităților. între me
nirea principială a unui aseme
nea club și precaritatea concre
tizării. O lipsă de viziune largă, 
de perspectivă, un fel de a gîndi 
activitățile la modul diletantist. 
în ultima instanță considerarea 
clubului nu ca un loc al străda
niilor de educare multilaterală 
— politică, civică, cultural-artis- 
tică — a tinerilor, ci de „pură* 
distracție, rezumată, de fapt, la 
„reuniuni* (bineînțeles dansan
te). la programe artistice im
provizate. la expuneri întâmplă
toare. și la sporovăieli fără cap 
și coadă în jurul (se putea 
fără ?) ceștilor de cafea... Dar 
să ne oprim aici cu amintirile 
neplăcute.

„Tineret club", primăvara lui 
1972. în încăperea cea mai im
portantă a instituției (se va ve
dea care încăpere și de ce cea 
mai importantă) stăm față-n 
față, gazetari și activiști ai comi
tetelor județean și municipal 
U.T.C., într-un colocviu despre 
situația actuală a clubului. Con
cluzia noastră, după două zile de

EXPERIENȚA CELOR 
MAI BUNI 

LA INDEMINA 
TUTUROR

• Vă prezentăm alți 
tineri și alte orga
nizații distinse cu 
drapelul și insigna 
jubiliară

CITITORUL 
DECLANȘEAZĂ 

ANCHETA

La Berea,

care vrea
Este îndeobște cunoscută me

nirea cercurilor ce ființează în 
cadrul cluburilor și caselor de 
cultură, fie ele ale sindicatelor 
sau aparținînd de alte foruri. 
Cunoștințele și deprinderile că
pătate aici sint de natură să 
completeze. să îmbogățească 
personalitatea amatorului, să 
contribuie la lărgirea orizontu
lui său de înțelegere și cunoaș
tere. Stau-r mărturie celor subli
niate mai sus numeroși medici, 
muzicieni amatori, muncitori 
plasticieni amatori, gospodinele

are
să

de răgaz în- 
deprinde cu- 

artizanat
inchinînd ceasuri 
deletnicirii de a 
noștințe de croitorie, 
sau broderie — toți cei care pe 
lingă o profesie de bază doresc 
să-și cultive, în timpul liber, 
neastîmpărul unei pasiuni.

Articolul de față, însă, face o- 
biectul unei alt fel de expe
riențe.

La redacție a sosit o scrisoare 
prin care un cititor ne sesizea
ză faptul cum că un astfel de 
cerc, cercul de croi‘orie din ca
drul clubului petroliștilor apar-

munist
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Pe scenă

TINEREȚE
de VASILE VETIȘANU

Iclubul

în- 
ru- 
s-o

I

investigații, de sondaje în rîn- 
dul a zeci și zeci de tineri de la 
F’abrica de porțelan și „Refracta
ra", de la „Ardeleana" și coope
rația meșteșugărească, de la Ui- 
ceul „Horia. Cloșca și Crișan" și 
din construcții, de la industria 
locală și din unitățile spitali
cești —după cercetarea atît a

un director
fie... rector!
tinînd comitetului sindicatului 
de la Schela Berea, județul Bu
zău, tinde să iasă din sfera no
țiunii propriu-zise, dorindu-se o 
școală — în accepțiunea de „in
stituție de învățămînt" (așa cum 
o definește dicționarul).

Iată-ne, așadar, la Berea. In
terlocutori : Constantin Bălașa, 
președintele comitetului sindica
tului, și Dumitru Giurgea, direc
torul clubului.

— Avem un cerc bun, cu tra
diție — ne spun dînșii. Pînă a- 
cum i-au urmat cursurile peste

1 000 de fete. La ora actuală, 
alte 182 de tinere se inițiază in 
tainele acestei profesii...

Au urmat cuvinte frumoase, 
exprimînd fapte lăudabile, in
tenții nobile. Și, în parte, pe 
bună dreptate. Atunci, în 1963. 
înființarea cercului a constituit 
o noutate de seamă. Soții și fii
ce ale petroliștilor din comună 
au deprins în timpul lor liber

activității scriptice, cit și a celei 
la zi a clubului — se exprimă 
astfel: „Totală schimbare la față. 
Acum clubul are personalitate. 
Are un profil distinct și repre
zintă, în viața spirituală a ora
șului, nu doar o clădire, ci. în 
primul rînd, o idee : ideea de loc 
agreabil unde tinerii pot găsi un 
spațiu propice meditației asupra 
celor mai arzătoare teme ale 
contemporaneității. Unde li se 
oferă nu doar muzică și cafea, ci 
și răspunsuri la întrebările fi
rești vîrstei și „mai cu seamă, 
jaloane orientative necesare for
mării culturii lor politice, ca ti
neri membri ai unei organizații 
revoluționare, ca tineri care vor 
in modul cel mai arzător să în
țeleagă ce înseamnă a gîndi și a 
trăi în chip comunist, să-și în
sușească acest chip de a trăi și 
gîndi. Cărui fapt se datorează a- 
ceastă schimbare la față ? Răs
punsul ni-1 dau, într-un perfect 
consens cu ceea ce ne spuseseră 
și tinerii chestionați. Fr. Gal, se
cretar al comitetului județean, și 
Victor Drașovean. prim-secretar 
al comitetului municipal U.T.C. : 
..La început, ne spun ei. o dată 
cu inaugurarea clădirii — Ia con
strucția căreia, de la arhitect și 
pînă Ia muncile necalificate, o 
contribuție hotărîtoare au adus 
uteciștii din Alba lulia — ni s-a 
părut că totul va merge de la 
sine. Eram atît de plini de mîn- 
dria și bucuria de a avea la-nde- 
mînă o asemenea clădire, îneît 
am cam luat lucrurile în ușor, ca 
și.cînd o dată existente zidurile

I. ANDREITA PETRE DRAGU

(Continuare tn pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

in expo
ziții — pe ecran
DESPRE TINERI, 
PENTRU TINERI

Manifestări artis
tice dedicate semi
centenarului Uniu
nii Tineretului Co-

Tinerețea e numai o fază a vieții noastre, dar cea mai 
fecundă, cea mai dinamică și mai disponibilă acțiunilor, 
înscrise în registrul sensibilității și gîndirii noastre. E o fază 
formativă, generatoare de idealuri și năzuinți, care se pie
trifică în spațiul personalității noastre. Și mai mult, e o fază 
în care puterile tinere reușesc să pună pe cîntarul vieții 
valorile acesteia, pentru a le simți adevărata lor greutate, 
de care atîrnă însăși formarea și înțelesul tinereții.

Acel tezaur imens, incalculabil, de experiență umană, de 
la începutul timpurilor și pînă în zilele noastre, este tot
deauna zestrea prezentă a generațiilor tinere. Cu cît e mai 
tînăra o generație, cu atît pe utnerii ei apasă marea res
ponsabilitate civică si socială, de a duce faptele și memoria 
veacurilor înainte, de a le păstra, pentru a ști ce are de 
făcui, ce trebuie să depășească. E neîndoielnic, fără desco
peririle lui Galilei și Newton, poate chiar mai departe, în 
adîncimea timpurilor, mecanismele actuale nu se înșurubau 
pe solul lunar. Contactul permanent am zice, cu bătrînețea 
omenirii, cu vestigiile ei, devine condiție a tinereții, înomenirii, cu vestigiile ei, devine condiție a tinereții, 
mersul ei, cuceritor și demn.

Tntr-un asemenea mers, înviorător și exemplar, au trăit 
totdeauna generațiile acestui pămînt. Cronicarii nu se 
șinau să preia de la cei de dinainte mersul istoriei, _ _ 
descrie, cu forța tinereții lor. Revoluționarii de la 1848, con- 
finuau și duceau mai departe revoluția domnului Tudor. 
Hașdeu se numea, el. însuși, un heliadist. Rebreanu făcea, 
sub cupola Academiei Române, elogiul țăranului român, al

(Continuare In pag. a V-a)
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Maiestății Sale 
Imperiale, MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, 
Șahinșahul Iranului, următoarea telegramă :

Cu profundă emoție și întristare am aflat de cutremurul de 
pămînt ce a avut loc în Iran.

In numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu 
personal, exprim Maiestății Voastre, poporului iranian, fami
liilor victimelor și tuturor celor ce au avut de suferit de pe 
urma acestei calamități naturale, expresia sentimentelor 
noastre de adîncă compasiune și sincere condoleanțe.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, NlCOLAE CEAUȘESCU, a adresat Președintelui 
Republicii' Gambia, SIR DAWDA JAW ARA, următoarea tele
gramă .*

Cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Republicii 
Gambia, vă transmit, Excelență, cordiale felicitări și urări 
de succes în ■ activitatea dv. îndreptată spre asigurarea prospe
rității și progresului Republicii Gambia.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre țările noastre se 
vor dezvolta continuu, în interesul ambelor popoare, al păcii 
și colaborării internaționale.

Miercuri seara a sosit la Bucu
rești delegația Partidului Socia
list Belgian condusă de tovarășii 
Edmond Leburton și'Jos Van E- 
ynde, președinți ai partidului, 
miniștri de stat care, la invita
ția Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român face o 
vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte tova
rășii J. Ramaegers și A. Dero- 
re, membri ai Biroului Național 
al P.S.B., senatori, A. Sweert, 
membru al Biroului Național al 
P.S.B., și Robert Urbain, depu
tat.

La sosire pe aeroportul Oto- 
peni, delegația P.S.B. a fost sa
lutată de tovarășii Manea Mă- 
nescu și Paul Niculescu-Mizil, 
membri ai Comitetului Executiv, 
ai Prezidiului Permanent, secre
tari ai C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voitec. membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Mi
hai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, 
șef de Secție la C.C. al P.C.R., 
Constantin Vasiliu, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

A fost de față Jan Adriaens- 
sen, ambasadorul Belgiei la 
București.

La invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii 
Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, miercuri seara a sosit 
în Capitală, într-o vizită oficială, 
ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knud B. Andersen, 
cu soția.

adincirii colaborării tehnico- 
științifice în domeniul construc
țiilor de mașini. Totodată, s-a 
convenit asupra dezvoltării în 
perspectivă a colaborării direc
te dintre centralele industriale 
și grupurile de uzine din țara 
noastră și organele corespunză
toare din R, P. Polonă, în ve
derea rezolvării unor probleme 
importante de interes reciproc.

Din partea română, Protocolul 
a fost semnat de ing. Iosif 
Opriș, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de ma
șini, iar din partea polonă de 
dr. Eduard Meisner, adjunct al 
ministrului industriei construc
țiilor de mașini.

Incepînd din ziua de 12 apri
lie, Centrul universitar Tg. Mu
reș găzduiește tradiționalul fes
tival „Primăvara studențească 
tîrgumureșeană". Ajuns la a 
5-a ediție, festivalul înmănun
chează pe parcursul a cinci zile 
un însemnat număr de manifes
tări cultural-artistice și muzi
cale, constituind un bun prilej 
de cunoaștere și etalare a ta
lentului artistic al viitorilor far
maciști, medici, actori, regizori 
și profesori. La aceste manifes
tări își vor da concursul nume
roși reprezentanți ai vieții mu
zicale și artistice din București, 
Cluj și Tg. Mureș.

O PROBLEMA 
ÎNCĂ 

DESCHISA
Am citit cu multă atenție artico

lul „Pentru CE și pentru CINE e- 
dităm revistele școlare ?“ publicat 
în ziarul „Scînteia tineretului" din 
8 aprilie 1972.

Ancheta întreprinsă ridică o se
rie de probleme legate de acest 
sector deloc neglijabil al activi
tății extrașcolare a elevilor. Sub
scriu : revista trebuie să devină o 
tribună a elevilor, în paginile ei 
trebuie tratate cu simț acut al 
răspunderii multiplele probleme 
legate de activitatea școlară șl 
extrașcolară a elevilor ; tre
buie valorificată activitatea ști
ințifică și creatoare a elevilor, prin 
pubUcarea unor lucrări cît mai va
loroase. Sînt revistele școlare „an
corate", în problemele cotidiene 
ale vieții școlare ? în redactarea 
materialelor publicate în paginile 
revistei se manifestă pe deplin 
personalitatea elevilor ? Iată pro
bleme care ar putea fi discutate 
în continuare pe marginea activi
tății revistelor școlare.

Revistele școlare aparțin de 
ctțiva ani — unele dintre ele so
cietăților cultural-științifice în
ființate în întreaga țară. Or
ganizarea acestor societăți ale 
elevilor ridică o altă proble
mă ; revistele să aibă un ca
racter diversificat ca problema
tică sau să devină de strictă spe
cialitate — literară sau științifică ? 
Puțina experiență acumulată de 
unele reviste școlare a demonstrat 
succesul revistelor de specialitate. 
Exemplu : societatea tehnico-știin- 
țifică de astronautică a elevilor de 
Ia Liceul nr. 2 din Tîrgoviște edi
tează revista „Astronautica", cita
tă chiar de presa străină ca a doua 
revistă de strictă specialitate (as- 
tronautică) din lume. Trebuie să 
analizăm și să hotărîm cum e mai 
bine. Or, aceste probleme, cît și 
multe altele ar putea face obiectul 
discuțiilor în cadrul unei consfă
tuiri naționale lntrunindu-i pe cei 
care conduc revistele școlare. Cu 
acest prilej s-ar putea stabili un 
statut al revistelor școlare. Atunci 
revistele vor putea apărea la timp, 
vor putea fi ancorate în probleme
le cotidiene ale vieții școlare.

MIHAIL I. VLAD 
președintele Societății literare 
a elevilor „Alexandru Vlahuță" 

— Tîrgoviște

FOTBAL XX: Etapa Clasamentul
rezultatelor scontate

Diagrama etapei
Rapid — C.F.R. Cluj : 3—1 (2—1). 

O partidă care s-a desfășurat sub 
semnul dezechilibrului, superiori
tatea teritorială și în acțiunile de 
poartă aparținînd feroviarilor 
bucureșteni. Cel mal bun om de 
pe teren — Dumitru care în mi
nutul 41 dintr-o lovitură liberă a 
marcat un gol fantastic pe lingă 
apărarea clujeană arătîndu-și încă 
o fațetă a subtilității și talentului

F. C. Argeș — Steaua : 3—1
(1—0). O partidă mediocră și ca 
spectacol și ca nivel tehnic. A 
marcat în min. 37 Radu

Univ. Craiova — Dinamo ; 2—1 
(1—0). Meci de mare luptă și ten
siune, cu acțiuni și faze de fotbal 
bun și cu un record de spectatori. 
Pînă a se deschide scorul — min. 
45 prin Ivan, care a reluat în 
plasă o minge boxată de Constan- 
tinescu — dinamoviștii s_au apă
rat în 5 oameni și au atacat doar 
cu 3 jucători. Perioade îndelungi 
valul oltenesc a fost greu stăvilit 
de apărarea pe alocuri nesigură a 
echipei din București. Autorii ce
lorlalte două goluri : Pîrvu min. 
75 și Dumitriu II min. 87. Delea- 
nu, în min. 90, execută o lovitură 
liberă și trimite mingea în bară.

„U" Cluj — Steagul roșu : 1—0
(1—0). O partidă ce se anunța mult 
mai dîrză și spectaculoasă — er&, 
de altfel, un derby veritabil, se 
întâlneau două fruntașe ale clasa
mentului — s-a încheiat sub aus
piciile unul joc mediocru și ca 
nivel tehnic și ca nivel spectacu
lar, fără faze deosebite; demne de 
consemnat. Singurul punct al par
tidei a fost înscris de Uifăleanu,

Intr-o fază neclară, în min. 38 al 
partidei.

Petrolul — Politehnica : 0—0.
După cum ne relata crainicul Ion 
Mureșanu meciul de la Ploiești 
putea dura chiar o zi și o noapte 
și așa cum s-a jucat tot nu se 
putea marca vreun gol.

U.T.A. — Jiul : 4—1 (2—1). Do
minarea a fost de partea gazde
lor, replica oaspeților — mai ales 
în repriza secundă — fiind destul 
de palidă, neobișnuită pentru e- 
chipa din Valea Jiului. Omul care 
s-a detașat și în această partidă 
a fost Domlde. Autorii golurilor : 
Sima în min. 11 și 51, Domide în 
min. 12 (din penalty) șl Kun II 
min. 79. Pentru Jiul a înscris Li- 
bardl — min. 18 — dintr-o lovitură 
liberă.

A.S.A. Tg. Mureș — Crișul : 
3—1 (1—0). în prima parte a parti
dei elevii Iul Tiberlu Bone domi
nă copios, atacurile orădenilor 
fiind rare de tot. Cel mai bun om 
de pe teren — Hat-Trik-ul etapei 
a 20-a fiind jucătorul Nagy — care 
a marcat toate cele trei goluri ale 
gazdelor.

Farul — S. C. Bacău : 1—1 (G—0). 
în partida desfășurată; în noctur
nă, Farul n-a putut trece de fot
baliștii din Bacău. Punctele au 
fost marcate de Oprea din 11 m. 
în minutul 53; șl respectiv Bălu- 
tă (min. 85).

1. U.T.A. 20 11 6 3 39-17 28
2. St. roșu 20 0 6 5 26-13 24
3. F. C. Argeș 20 12 0 8 33-27 24
4. „U“ Cluj 20 10 3 7 30-21 23
5. A.S.A. 20 8 7 5 22-18 23
6. S.C. Bacău 20 9 4 7 32-26 22
7. Dinamo 20 8 5 7 27-23 21
8. Univ. Cr. 20 8 5 7 26-24 21
9. Steaua 20 7 6 7 24-18 20

10. Rapid 20 8 3 9 24-26 19
11. Jiul 20 7 5 8 18-25 19
12. Petrolul 20 7 5 8 10-22 19
13. Politehnica 20 5 8 7 22-26 18
14. Farul 20 7 4 9 18-27 18
15. C.F.R. 20 3 6 11 14-29 12
ÎS. Crișul 20 2 S 13 8-31 9

ETAPA
VIITOARE

(duminică, 16 aprilie)

Jiul — Steagul roșu *, Crișul— 
Farul : Univ. Craiova — „U" 
Cluj ; S. C. Bacău — Rapid ; 
Dinamo — A. S. A. Tg. Mureș ; 
Steaua — Petrolul; Politehni
ca — F. C. Argeș ; C. F. R. 
Cluj — U.T.A.

• IERI la Piatra Neamț s-au în- 
tîlnit într-un meci internațional 
amical selecționatele masculine de 
volei ale României și R. D. Ger
mane. Voleibaliștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(15—10, 9—15, 15—10, 15—5). Astăzi 
tot la Piatra Neamț are loc re
vanșa.
• CAMPIONATUL mondial de 

hochei pe gheață a programat 
miercuri la Praga meciul derbi în 
care s-au întâlnit selecționatele 
Cehoslovaciei și U.R.S.S. întâlnirea 
s-a încheiat cu un rezultat de e- 
galltate : 3—3 (2—0, 0—1, 1—2).

Reînvie spiritul ofensiv?

Miercuri s-a înapoiat în Capi
tală, venind de la Helsinki, 
George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor 
externe. în timpul vizitei în 
Finlanda demnitarul român a 
avut un schimb de vederi cu 
Kalevi Sorsa, ministrul de ex
terne, și Richard Totterman, se
cretar de stat, secretarul gene
ral al Ministerului Afacerilor al 
Finlandei, în cadrul cărora au 
fost abordate probleme ale re
lațiilor româno-finlandeze. A 
avut loc, de asemenea, un 
schimb fructuos de vederi în 
probleme privind securitatea eu
ropeană și alte aspecte ale si
tuației internaționale.

Miercuri, a fost semnat la 
București Protocolul de colabo
rare economică și tehnico-știin- 
țifică pe anul 1972 între Minis
terul Industriei Construcțiilor de 
Mașini din Republica Socialistă 
România și ministerele Con
strucțiilor de Mașini și Indus
triei Grele din Republica Popu
lară Polonă.

Protocolul prevede, printre al
tele, realizarea unor acțiuni de 
colaborare și cooperare indus
trială, dezvoltarea livrărilor re
ciproce de mașini, utilaje și in
stalații tehnologice, precum și

200 de elevi de la Școala profesională din Timișoara au executat 
pentru Casa tineretului 40 m.c. betoane și au descărcat 180 camioane 
cu balast • A început construcția bazinului de înot olimpic de la 
Deda • In județul Olt s-au împădurit 374 ha, cu 74 mai multe decît 
planul stabilit • Zilele trecute la Institutul politehnic din București 
a fost organizat concursul „Utecistul de azi — comunistul de mîine", 
concurs cîștigat de studenții de la Automatica • La Liceul nr. 2 din 
Caransebeș a avut loc o sesiune de comunicări științifice dedicată 
aniversării a 50 de ani de la crearea U.T.C. • O nouă promoție de 
tineri muncitori a intrat în producție la regionala Căilor Ferate-Deva 
• Cei mai tineri cooperatori din comuna Boșorod (Hunedoara) pio
nieri și uteciști au început lucrările în microcooperativa lor care 
ocupă o suprafață de 2 ha. • In județul Olt se desfășoară a V-a 
ediție a tradiționalului Festival-concurs „Spicul de aur'*. Faza jude
țeană va avea loc la începutul lunii iunie • în urmă cu cîteva zile 
s-a inaugurat la magazinul „Căminul" din Oradea secția cu vînzare a 
produselor executate de elevii liceelor generale și teoretice din mu
nicipiu • Tineri și vîrstnici din comuna Siliștea (Buzău) se află pre- 
zenți pe șantierul viitorului Dispensar comunal • Membrii cenaclu
lui „George Bacovla" din Capitală l-au avut ca oaspete pe actorul 
Ion Gheorghe Arcudeanu de la Teatrul „Ion Creangă" • 985 de tineri 
din județul Prahova au participat la faza de masă a concursului 
„Meseria — brățară de aur“ • In ultima perioadă 256 de tineri din 
județul Prahova au primit carnetul roșu U.T.C. • 5 ore de dărui
re — astfel au fost numite orele în care numeroși tineri și vîrstnici 
au luptat cu flăcările reușind să stingă incendiul izbucnit in pădurea 
de pe raza orașului Anina • Surprize pentru sezonul estival : în 
campingurile din Timișoara s-a introdus apa caldă și dușuri • Lo
cuitorii din Bonțida (Cluj) au un modern cămin cultural dat recent 
în folosință • La Hațeg a avut loc sărbătorirea cooperatorilor frun
tași intitulată „Sărbătoarea meșterilor pămîntului" • Numeroși elevi 
de la liceele „Gh. Șincai", nr. 6, nr. 3 etc. din Capitală au plecat în 
tabăra de la Timișul de Jos • In noul local al Grupului școlar sani
tar din Tr. Severin s-a organizat o interesantă manifestare cultural- 
distractivă. (De la corespondenții noștri : Ioan Vlad, Thomas Breier, 
Alexandru Vasile, Stelian Chirilă, Benone Neagoe, Ion Petrescu, Va- 
leriu Bârgău, Manuela Arghiriu, Ion Ghineț, Gavril Caraba, Elena 
Mircea, Florică Dumitru, Emil Rădulescu).

Această întrebare poate stărui, se pare, 
după epuizarea celei de a XX-a etape. 
Intr-adevăr, ieri, s-a realizat un record 
al eficacității în retur : s-au Înscris 22 
de goluri. Și încă un fapt semnificativ : 
dacă în etapele precedente bruma de go
luri se realiza spre finalul partidelor, de 
data aceasta încă din primele minute crai
nicii - reporteri ai Radioului își dădeau 
ghes să ceară legătura la dispeceratul un
delor de la București, condus riguros și 
abil de Gheorghe Minoiu pentru a trans
mite autorii golurilor, prilej care ne ofe
rea și nouă posibilitatea să luăm contact 
cu atmosfera electrizantă de pe stadioa
nele țării. Reînvie, oare, spiritul ofen
siv ? Tot ce se poate ca jucătorii să se fi 
săturat să li se tot facă reproșuri pentru 
ineficacitate. Din păcate, deși s-au marcat 
de data asta mai multe goluri, printre 
autorii lor nu intîlnim pe nici unul dintre 
atacanții echipei naționale, cu excepția 
lui Domide, dacă considerăm că el va face 
parte, în viitor, dintre înaintașii repre
zentativei. In schimb, remarcăm jucătorii 
Sima (U. T. A.), Marin Stelian (Rapid), 
pentru performanțele obținute — fiecare 
a înscris pentru echipa sa de cite două 
ori __ dar mai ales succesul mureșeanu
lui Nagy care, ieri, s-a impus cu o is
pravă ce onorează, dă culoare și materie 
epică unei cariere sportive : a înscris trei 
goluri realizînd acel hat-trick visat de 
toți fotbaliștii.

In aceeași ordine, a subiectelor pre
ferate la această oră, vom sublinia faptul 
că puține remarci am auzit făcîndu-se la 
adresa tricolorilor. Angelo Niculescu a 
făcut un drum obositor la Craiova sâ-i 
vadă, bineînțeles, în primul rînd, pe di- 
namoviști. Și chiar aici în prezența a 
40 000 de spectatori — record absolut — 
se-ntîmplă ca antrenorul Nicușor să-i 
înlocuiască — probabil pentru lipsă de 
randament — tocmai pe elevii și prefe- 
rații selecționerului, Lucescu și Radu 
Nunweillcr,. titulari „de profesie" în na
țională. La Pitești, Dobrin „încercat" 
special pentru națională — de ce nu și 
pentru echipa lui? — nu a fost în apele 
sale, Iordănescu și Sătmăreanu n-au stră
lucit nici ei. Au confirmat forma buna 
arătată în ultima vreme Domide, la Arad. 
Dumitru și Răducanu la București.

între elementele mai „inedite" ale eta
pei consemnăm și evenimentele care au 
marcat partida de la Pitești : apariția 
lui Dobrin în formație. Jercan a devenit 
tată. Prepurgel a împlinit un sfert de 
veac. Și, bineînțeles, victoria asupra ju

cătorilor militari — în echipa acestora un 
nou „recrut", Vlad — victorie care-i 
menține pe piteșteni în plutonul echipelor 
ce emit pretenții la titlu. Totul depinde 
de restabilirea grabnică a lui Dobrin. 
S-au acordat 3 lovituri de la unsprezece 
metri și, caz mai rar întîlnit, nu s-a 
ratat nici una ! O constatare pe care o 
poate face, Bazil Marian, antrenorul ra- 
pidiștilor : cu Marin Stelian și cu Pe- 
treanu în formație, feroviarii bucureșteni 
au cucerit o victorie la scor. Infuzia de 
tinerețe în ofensiva rapidistă i-a dat a- 
cesteia dinamismul, vigoarea de care se 
pare că avea o acută nevoie. Re
nunțarea prematură la luptă a coe
chipierilor — victoria Ia scor realizată 
mult înainte de sfirșitul meciului să li 
se fi părut ceva neobișnuit ? — l-a deter
minat pe Răducanu să iasă din nou „la 
atac" devenind al unsprezecelea jucător de 
cîmp, și dînd tribunelor, totuși, suspansul 
de care are fiecare meci nevoie la un 
moment dat. Nu-i nimic grav, dar să nu 
care cumva să devină un obicei de care 
talentatul portar al naționalei noastre să 
riu se poată dezbăra atunci cînd e ab
solut necesar. Dacă trebuie neapărat ca 
etapa să aibă și... surprize, atunci per
formere sînt S. C. Bacău și Politehnica. 
Dar ce fel de performere ? Ultima obți
ne un punct în deplasare într-un meci în 
care publicul (se auzea, prin microfon) 
amintea fotbaliștilor cam ce datorii au ei 
atunci cînd ies pe gazon, îndemnul aces
ta : „hai, mă, odată ilustrînd semnifi
cativ frumusețea și dîrzenia luptei pen
tru... un meci nul ca rezultat și, din pă
cate, și ca spectacol.

Privind clasamentul, observăm că 
U.T.A., s-a detașat la 4 puncte, zestre 
decisivă într-un campionat în care in 
postura de urmăritoare imediate se tre
zesc echipe ce nici nu s-au gîndit și nici 
nu și-au propus să atace titlul. O situație 
aproape ireversibilă reflectă clasamentul 
în zona lui dramatică : dacă Crișul avea 
mai demult consumate ultimele speranțe, 
și pentru feroviarii de pe Someș ele cred 
au pîlpîit ultima oară, ieri, pe „23 
August".

Un lucru interesant, și semnificativ în 
același timp, este că primele șapte poziții 
din clasament sînt ocupate, cu autoritate, 
de echipele din provincie. A crescut nive
lul fotbalului din restul țării, sau a scă
zut nivelul fotbalului practicat de echi
pele bucureștene ?

VASILE CABULEA

acțiuni pe linia extinderii și

• ANTRENORUL echipei de 
fotbal a Ungariei, Rudolf Illovs- 
zky, a selecționat 15 jucători în 
vederea partidelor internaționale 
pe care echipa maghiară le va 
susține cu formațiile României, 
Maltei și Suediei. Din lot fac par
te : Rothermer, Pancsics, Fabian, 
Kovacs, Balint, Szucs, I. Iuhasz, 
Albert, Vidacs, Szoke, Bene, Fa- 
zekas, Branikovits, Dunai II, 
Zambo.

• S-AU ’ ÎNCHEIAT întrecerile 
preliminare din cadrul Olimpiadei 
de șah a nevăzătorilor, competiție 
ce se desfășoară la Medulin 
(Iugoslavia). Echipa României s-a 
calificat pentru turneul final, o- 
cupînd locul întîi în grupa a 3-a, 
cu 12,5 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Ungaria — 9,5 
puncte, Polonia — 8,5 puncte, El
veția — 1,5 puncte.

Au mai obținut calificarea pen
tru faza finală a turneului selec
ționatele șahiștilor nevăzători din 
S.U.A., U.R.S.S., Ungaria, R. D. 
Germană, Anglia, Iugoslavia și 
Spania.

• PRIMA surpriză în campiona
tul mondial de hochei pe gheață 
(grupa A) de la Praga a fost 
furnizată de reprezentativa Elve
ției, care a întrecut cu scorul de 
3—2 (1—2, 0—0, 2—0) formația Fin
landei.

• MAESTRUL iugoslav Rukavi- 
na este noul lider al turneului zo
nal de șah de la ymjaka Banja. 
După șase runde, el a acumulat 
3,5 puncte, avînd și două partide 
întrerupte. Urmează în clasament 
Malich (R. D. Germană), Boboțov 
(Bulgaria), Smejkal (Cehoslova
cia) — 3,5 puncte (1), Bukici (Iugo
slavia) — 3 puncte. Victor Ciocîltea 
ocupă locul 11, cu 2 puncte și o 
partidă întreruptă.

• COMISIA de organizare a 
campionatului european de fotbal 
(jucători pînă la 23 de ani), în
trunită la Praga, a alcătuit gru
pele preliminare ale viitoarei edi
ții a competiției.

Echipa României face parte din 
grupa a 4-a împreună cu selecțio
natele R. D. Germane și Albaniei. 
La campionat vor lua parte echipe 
din 20 de țări.

• NOUL președinte al federației 
austriece de schi, Kurt Schlick, a 
prezentat un proiect de reformă în 
fața Comisiei federale întrunite la 
Linz. Intre altele s-a discutat și 
numirea fostului campion olimpic 
Toni Sailer în postul de director 
tehnic, avînd ca antrenori prin
cipali pe Ernst Hinterseer și Heini 
Messner.

• IN TURUL, doi al probei da
simplu bărbați din cadrul turneu
lui internațional de tenis (rezervat 
jucătorilor profesioniști) de la 
Quebec a fost înregistrată o sur
priză : australianul John Newcom
be, unul dintre principalii favoriți 
ai concursului, a fost eliminat în 
două seturi cu 6—4, 6—4, de com
patriotul său Bob Carmichael. 
Alte rezultate : Lutz (S.U.A.)— 
Stolle (Australia) 7—5, 6—0 ; 
Emerson (Australia)—Maud (Repu
blica Sud-Africană) 6—2, 4—6;
7—6 ; Rosewall (Australia)—Barth 
(S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Drysdale (Re
publica Sud-Africană)—Pilici (Iu
goslavia) 6—3, 6—3, Laver (Austra
lia)—Bowrey (Australia) 7—5, 6—4.

în proba de dublu, perechea en
gleză Graham Stilwell—Mark Cox 
a obținut o neașteptată victorie cu 
6—3, 6—4 în fața redutabilului cu
plu australian John Newcombe- 
Tony Roche.

• PESTE 35 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul Karaiskakis 
meciul internațional amical de 
fotbal dintre echipele Olympiakos 
Pireu șl Aberdeen (Scoția). Parti
da s-a încheiat la egalitate : 2—2 
(1-0).

• ÎN SEMIFINALELE „Cupei 
Olandei" la fotbal, echipa Ajax 
Amsterdam a învins pe teren pro
priu cu scorul de 2—0 (2—0) for
mația Volendam.

FELIX ȘI OTILIA ; rulează la 
Patna (orele 9,30; 13; 16,30; 20), 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TATA DE DUMINICA : rulează 
la Victoria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15; 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL ; ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19,30), Cosmos (orele 15,30; 19).

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

PENTRU CA SE IUBESC : ru
lează la Central (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30), Tomis (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30)« 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR : rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,45; 21).

MARY POPPINS : rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12,30; 16,30;
19.30) , Feroviar (orele 9,15; 12,45; 
16,15; 18,45), Modern (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

PIROSMANI : rulează la Bu- 
zești (orele 15,30; 18; 20,15).

TARZAN* OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18,30 în continuare; Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI, PUȘTIULE 1 î rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45), TOTUL 
PENTRU RÎS (orele 16; 18,15;
20,30, la ora 10 Program de de
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA ; rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45: 20), Arta (orele 15.30; 18;
20,15). J

ADIO, DOMNULE CHIPS : ru
lează la Melodia (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Gloria (orele 8; 12.30; 
16; 19,30).

OLESIA: ruleazâ la Crfngașl
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE, CA ULI- 
SE : rulează la Gri vița (orele 9: 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Vol
ga (orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30) .

SACCO și VANZETTI: rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20,15), Aurora 
(orele 9; 11,15: 13.30; 15.45; 18;
20,15).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE STORY ; rulează la U- 
nirea (orele 15,30; 18; 20,15), Ra
hova (orele 15,30; 18; 20,30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

STEAUA SUDULUI 2 ruleazâ la 
Giulești (orele 15,30; 17,45; 20)*
Miorița (orele 10; 12,30: 15; 17.30; 
20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI î 
rulează la Moșilor (orele 15,30; 
17/45: 20).

MIRII ANULUI H : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

MICUL SCALDĂTOR : ruleazâ 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20.30).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE ; rulează 
la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) , Flacăra (orele 15,30; 18:
20.15) .

OSCEOLA ? rulează la Munca (o- 
rele 15.30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE« 
rulează la Vitan (orele 15,30; 17,45: 
20).

101 DALMAȚIENI (orele 10; 12;
14.30) ; SUPA DE RAȚĂ (orei®
16,30; 18,45) î NOUL BABILON
(ora 20,30), rulează la Cinemateca 
„Union".

• «
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• Sibianul Gunther Rausch 
(str. Valea Mare nr. 8, căsăto
rii, un copil) trecea drept om 
serios printre vecinii și cunos- 
cuții săi. Brusc, el s-a decis să 
plece lntr-un lung turneu prin 
țară, dînd curs unei „chemări 
lăuntrice". Actor ? Artist in
strumentist ? Maestru de circ? 
Nimic din toate acestea. G. R. 
se considera, pur și simplu, un 
om cu idei. Turneul a început 
la Timișoara și a continuat cu 
Capitala, Clujul, lașul, Craio
va, Constanta... In fiecare oraș 
omul nostru cu idei se văică
rea (artistic) unor proaspete 
cunoștințe ; „Am adormit In 
tren... mi s-au furat banii și 
bagajele și actele... Ce fac eu 
acum ? împrumutați-mă, plnă 
ajung acasă !“ Credulii au să
rit în ajutorul escrocului cu 
diferite sume de bani. Ei au 
fost 19. Știți istoria cu ulcio
rul ? Acesta s-a spart destul 
de repede, turneul s-a încheiat, 
iar G. R. are „relache".

• Nelu Nichita din Roman 
(bd. 23 August, bloc 3, apart. 
23), băiat frumușel și descurcă
reț, a pus ochii pe o fetișcană 
din același oraș cu el, Marinlca 
Munteanu. Văzut — plăcut — 
gungurit — mutat la ea acas£. 
Clnd Marinica a intrat în luna 
a doua de sarcină, Neluțu s-a 
mutat la el acasă. De căsătorie’ 
nici n-a vrut să audă. Legea 
penală însă spune că asta se 
cheamă seducție. A aflat și 
N. N. iubitul lui M. M. des
pre asta, abia clnd a fost in
vitat la tribunal. Și cît se mai 
căznise să afle de ce e chemat 
el oare acolo...
• Lui George Stănilă îi plă

cea să asculte cum zornăie mo
torul mașinii în preajma „su
tei" de km. la oră. Zornăia 
tare ! Prin preajma comunei 
Vadu Pașii (Buzău)/ noaptea pe 
la orele 22,30, el a accidentat 
grav pe biciclistul Alexandru 
Dobre (20 de ani) care circula 
regulamentar. Stănilă — leu cu 
volanul în mină și laș fără el 
—, a părăsit locul faptei lăsînd 
fără ajutor victima care sufe
rise o fractură a bazei craniu
lui. Dar, nu vă temeți, G. S. nu 
s-a rătăcit, deși era noapte : a 
fost găsit și acum se află „în 
deplină siguranță". (VIOREL 
RABA).

cehoslovac.producție a studiourilor franceze

regia : JAROSLAVscenariul: PIERRE ETAIX și JOA-CLAUDE CARRIERE

producție a studiourilor

ROMANIA-FILM 
PREZINTĂ

cu : PIERRE ETAIX, ANNIE FRATELLINI, NICOLE CALFAN 
KETTY FRANCE, LOUIS MAIS, ALAIN JANEY

coproducție Franco London Film — ORTF — DEROPA ev 
participarea studioului cinematografic București 

regia : SERGIU NICOLAESCU, PIERRE GAȘPARD-HUIT 
imaginea : GEORGE CORNEA, ANDRE ZARRA 

muzica : GEORGE GRIGORIU 
decoruri : arh. MARCEL BOGOS 

cu : HELMUTH LANGE, PIERRE MASSIMI, CATHERINE JOUR 
DAN, ION DICHISEANU, GEORGE DEMETRU, MIRCEA 

ALBULESCU

cu: SVATOPLUK MATYAS, ZDENA MACALKOVA, REG 
RAZLOVA, MILENA DVORSKA, ANTONIN NAVRATII

Opera Română : RIGOLETTO — 
ora 19,30; Teatrul de Operetă : MY 
FAIR LADY — ora 19,30; Teatrul 
Național ,.I. L. Caragiale" (Sala 
Comedia) ; CUI I-E FRICA DE 
VIRGINIA WOOLF? — ora 20; 
(Sala Studio) : SA NU-TI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; PLAY 
Strindberg — ora 20; (Sala Stu
dio) : SPECTACOL DE POEZIE ȘI 
MUZICA — ora 15 și 20; Teatrul 
„C. I. Nottara- (Sala Magheru) : 
OMUL CARE... — ora 19,30; Teatrul 
Giulești ; ...ESCU — ora 19,30; 
Teatrul „c. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA - ora 19,30; (Sala 
Victoria) : GROAPA — ora 19,30; 
Teatrul „ion Creangă" : SNOAVE 
CU MĂȘTI — ora 10; ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 16; Tea
trul Evreiesc : BARASEUM ’72 — 
ora 11; Teatrul Mic : PREȚUL — 
ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(Sala Victoria) : NINIGRA ȘI ALI- 
GRU — orele 10 și 15; (Sala Aca
demiei) : BANDIȚII DIN KARDE- 
MOMME — ora 10; Teatrul „I. Va- 
silescu’ : VARIETĂȚI NON-STOP 
— orele 15 și 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română" : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; 
Circul „Globus" : PLANETELE 
RÎD SUB CUPOLA — orele 10 și 
19,30; La Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : NEÎNȚELEGEREA — ora 
20.
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Prietenii lui Așchiu- 
ță. 9,35 Ritm, tinerețe, dans. 10,00 
Curs de limba engleză (Lecția a 
11-a). 10,30 Telecinemateca : „Re
gele Lear". 12,40 Telejurnal. 15,30 
Matineu de vacanță : „Tristan și 
Isolda". 16,30—17,00 Curs de limba 
germană (Lecția a 10-a). 17,20
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. 18,30 Confruntări. 19,00 
Muzică ușoară cu formația Dan 
Stoian. 19,15 Publicitate. 19,20 1001 
de seri : „Prințesa Păunița" — film 
de animație. 19,30 Telejurnal. 20,00 
Reflector. 20,15 Tinerii despre ei 
înșiși. 21,00 Pagini de umor. 21,45 
Mai aveți o întrebare ? „Inima — 
motorul vieții". 22,30 ,-,24 de ore“.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice a Radioteleviziunii. In pro
gram : George Draga — Preludiu; 
Antonin Dvorak : Dansuri slave și 
Concertul pentru violoncel și or
chestră, 21,00 Agenda. 21,10 Bucu- 
reștiul necunoscut : Vechi teatre 
bucureștene. 21,30 Muzică ușoară 
cu formația Sile Vișan. 21,50 Film 
serial „Planeta giganților". 22,41 
Cărți și idei.
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Trei tineri, 
trei insigne 

jubiliare
De curînd am participat la fes

tivitatea de înmînare a unor di
plome și insigne jubiliare, acor
date cu prilejul sărbătoririi 
semicentenarului, unor tineri din 
sectorul 8 al Capitalei. în sala 
de festivități, neîncăpătoare în 
momentul acela, reporterul și-a 
pus în mod firesc întrebarea : 
de ce tocmai acești tineri au fost 
aleși drept cei mai buni dintre 
cei mai buni ? Ce fapte deose
bite au determinat alegerea lor?
„NU E UȘOR, DAR MĂ PASIO
NEAZĂ"

Maistrul Ștefan Andrei, de la 
atelierul de ventilație al Uzinei 
„Precizia", este secretarul comi
tetului U.T.C. Despre el se spune 
la „Precizia” că vrea să concen
treze în minimum de timp maxi
mum de fapte. îi place să-i spri
jine pe tinerii nou veniți în 
uzină, să le transmită ceva din 
experiența lui, să-i ajute să pă
trundă în toate tainele meseriei. 
L-am întrebat dacă munca de 
organizație i se pare uneori di
ficilă. „Desigur, mi-a răspuns, 
nu e o muncă ușoară, dar mie 
îmi este dragă. Rezultatele bune 
pe care le avem în uzină au ce
rut un efort din partea tuturor 
și cred, cu modestia cuvenită, că 
o bună contribuție și-a adus-o și 
organizația U.T.C. Dar pentru a 
putea cere inițiativă altora, tre
buie să dai tu însuți dovadă de 
inițiativă. Pentru a cere răspun
deri și rezultate bune în mun
că trebuie s-o demonstrezi mai 
întîi tu ca atare".
„ERAM IN CONCEDIU, DAR 
CUM AȘ FI PUTUT SA LIP
SESC ?**

„Centrala termică este inima 
fabricii". Așa își definește locul 
de muncă inginerul Doru Nico- 
laescu de la întreprinderea „Da
cia". Deși a trecut numai un an 
și jumătate de cînd a venit aici, 
tînărul inginer, temperament 
energic și plin de inițiativă, poa
te puțin romantic în felul său, 
este o prezență vie, reușind să 
se impună atît în producție, cit 
și în viața de organizație. Un 
exemplu : atunci cînd o avarie 
dusese la defectarea unui cazan 
de la centrala termică, jumătate 
din activitatea fabricii fusese 
paralizată. „Eram în concediu, 
povestește foarte tînărul ingi
ner. Am primit de la tovarășii 
de muncă o telegramă care îmi 
vestea nedorita întîmplare. Cîte- 
va clipe am rămas derutat. 
Mi-am revenit și singurul gînd 
a fost să ajung cît mai repede 
în București. Nu aș putea reda 
în cuvinte cît de lung a fost 
drumul pînă aici. S-a muncit 24 
de ore din 24, iar ziua părea 
neîncăpătoare pentru cîte erau 
de făcut. Nu s-a precupețit nici 
un efort și în 72 de ore centrala 
devenise din nou inima fabri
cii".

— în fabrică se spune că a- 
tunci a fost o muncă eroică. 
Dumneavoastră, ca... erou, ce 
părere aveți ?

— Ceilalți pot aprecia mai 
exact. Eu știu doar că a fost o 
muncă grea. însă datoria ne soli
citase și noi trebuie să dăm un 
singur răspuns : prezent 1 Cel 
obișnuit...

...Un răspuns obișnuit, pentru 
un act de eroism, pe măsura 
eroilor de azi ai muncii, însufle
țiți de noblețea meseriei, de în
țelegerea profundă a implicații
lor ei sociale, de înalta conștiin
ță ce-i caracterizează. Inginerul 
Dora Nicola eseu este numai unul 
dintre acești eroi obișnuiți.

O ZICALA JUSTIFICATA
Pe țesătoarea Ioana Manea, 

tot aici, la „Dacia", am cunos
cut-o. Școala profesională a ter
minat-o acum doi ani. De atunci 
lucrează cu îndemînarea și expe
riența pe care alte colege le-au 
acumulat după ani mulți de 
muncă. Se spune că tinerețea 
este vîrsta marilor țfirmări. în 
cazul Ioanei zicala se justifică 
o dată mai mult. Cine ar fi bă
nuit că fata aceasta atît de tînără 
își poate face un bilanț atît de 
impresionant al activității sale? 
Iată, de exemplu, ce a însem
nat anul 1971 pentru ea : în pri
mele 7 luni ale anului și-a în
deplinit toate sarcinile de plan. 
Aceasta era proba preliminară a 
concursului „Mîini măiestre" la 
care se hotărâse să participe. Și 
dorința, hotărîrea, au devenit 
împlinire. A ocupat la acest 
concurs locul II pe țară. Abia 
așa am înțeles de ce colegii săi 
o consideră de-acum o „stea cu 
nume" în profesia sa.

★
Trei tmeri obișnuiți — o țesă

toare, un inginer, un activist al 
organizației noastre revoluțio
nare. Trei tineri care la locul 
lor de muncă fac zilnic dovada 
încrederii colectivelor în mijlo
cul cărora lucrează, trăiesc, as
piră. Insigna jubiliară ce le îm
podobește pieptul capătă astfel 
reflexe noi, izvorîte din faptele 
personale, definitorii, ale fiecă
ruia în parte.

LUCIA IVANESCU

(IAMINI Șl 01(1 
IA TEMPERATURA 

INCANBESCENTEI
Vestea s-a răspîndit în toate 

secțiile Combinatului siderurgic 
din Hunedoara : echipa de oțe- 
lari condusă de utecistul Marin 
Găină a elaborat o șarjă în nu
mai 6 ore ! Au mai încercat și 
alții să coboare sub pragul ce
lor 8 ore prevăzute pentru ase
menea operație, dar tentativa 
lor s-a oprit doar la o singură 
oră cîștigată. Și iată că un tînăr 
de la cuptorul nr. 5 al O.S.M. 2, 
un băiat nu prea înalt dar bine 
clădit, așa cum îi stă bine unui 
oțelar, reușește pe neașteptate 
să scurteze durata de elaborare 
cu două ore, deschizînd un 
drum încărcat de promisiuni. Pe 
siderurgiști i-a uimit însă doar 
performanța, nu faptul că a fost 
realizată de către un utecist, 
pentru că s-au obișnuit să audă 
frecvent despre astfel de isprăvi 
ale colegilor lor mai tineri.

EXPERIENȚA-------
CELOR MAI BUNI
LA ÎNDEMÎNA TUTUROR
• Vă prezentăm alți tineri și alte organizații distinse 

cu drapelul și insigna jubiliară

Tinerii Reșiței de odinioa
ră, cei din anii fierbinți 
ai ilegalității au astăzi 

tîmplele încărunțite. Ascul- 
tîndu-i nu poți să nu remarci 
invariabilul început al depână- 
rii amintirilor lor...

Ea întrunirile 
întrebîndu-ne 
răspundeam :

..Mi-aduc aminte, spunea Du
mitru Păunescu, astăzi inginer 
și director cu probleme de per
sonal la Combinatul siderurgic, 
că noi, uteciștii, ’ “ ' '
noastre, adesea 
cine sîntem, ne __________
sîntem niște muncitori gata să 
facem orice sacrificii pentru ca 
viața muncitorilor să fie ferici
tă". Au fost destule jertfe. Dar 
idealurile de atunci au ajuns as
tăzi la ceasul înfăptuirii. Iar în
făptuirile nu se puteau realiza 
decît acolo, lîngă furnale și lin
gă cuptoarele Simens Martin. 
Conferința națională a Partidu
lui Comunist Român din octom
brie 1945 stabilea : Ia baza ac
țiunii de refacere și reconstrui
re a țării trebuie să stea refa
cerea și dezvoltarea industriei 
grele. Reșița, prin oamenii ei, 
a răspuns acestei chemări. Față 
de 1945 producția materialelor 
siderurgice crește după trei ani 
cu 169,5 la sută și cu 136.8 la 
sută în domeniul construcțiilor 
de mașini.

Un deceniu mai tîrziu, Reșița 
cunoaște o a doua etapă a re-

Punctele 
ale unor
construcției și modernizării sale. 
Tradițiile muncii voluntar-pa
triotice inițiate de către organi
zațiile U.T.C. din cele două mari 
întreprinderi reșițene — Combi
natul siderurgic și Uzina con
structoare de mașini — capătă 
noi dimensiuni. într-un timp re
cord, din septembrie 1958 pînă 
în prima jumătate a anului ur
mător, au fost reconstruite și 
modernizate toate cuptoarele o- 
țelăriei. în același an, în locul 
vechii hale a fabricii de poduri, 
a început construcția uneia noi, 
de unde la 1 mai 1960 a ieșit 
primul motor Diesel de 2100 
c.p. devenit de atunci unul din
tre simbolurile mîndriei Reșiței 
contemporane.

— Mi-aduc aminte, povesteș
te lăcătușul Ion Zgîrță de la sec
ția R.M.A.S. din cadrul C.S.R., 
că pe vremea cînd eram proas
păt absolvent al școlii profesio
nale, toți tinerii din combinat, 
la ieșirea din schimb, rămîneam 
zilnic citeva ore la acțiunile 
inițiate de către organizația 
noastră pentru demolarea vechi
lor construcții. Cînd am termi
nat cu ele ne-am mutat cu toții 
să dăm o mină de ajutor con
strucției furnalului de 700 m.c., 
pe atunci primul din țară cu o 
asemenea capacitate. Parcă văd 
și astăzi steagul care ne însoțea 
pretutindeni. Intre organizațiile 
din cadrul combinatului, partici

Cei 4 000 de uteciști care-și 
desfășoară activitatea în com
binat sînt repartizați în marea 
lor majoritate în sectoarele de 
bază, acolo unde se hotărăște 
soarta producției. Pe platfor
mele oțelăriilor, în dantelăria de 
oțel a furnalelor, în halele uria
șelor laminoare întîlnești la tot 
pasul tineri care manevrează cu 
dexteritate și o incredibilă stăpî- 
nire de sine agregate imense, în 
pîntecele cărora se zămislește 
sau se modelează metalul in
candescent. Multora li s-au în
credințat posturi cheie în fluxul 
tehnologic pentru că ei au făcut 
în nenumărate rînduri dovada că 
sînt oameni de nădejde, capabili 
să ducă la bun sfîrșit sarcinile 
încredințate. Succesele de presti
giu cu care siderurgiștii hunedo- 
reni ne-au obișnuit în ultimii 
ani (în 1971 ei au dat peste plan 

pante Ia aceste munci, exista o 
permanentă întrecere, răsplătită 
cu înmînarea, într-un cadru 
solemn, a steagului de organiza
ție fruntașă în întrecerea la 
muncă voluntar patriotică".

Albiei Grigore a fost printre 
cei dinții tineri care, alături de 
vîrstnici, și-au pus semnătura 
pe primul motor Diesel fabricat 
la Uzina constructoare de ma
șini.

— îmi aduc aminte, își începe 
acesta povestirea, că se începu
se construcția acestei hale unde 
mă aflu și acum. Legătura din
tre secțiile prelucrătoare la rece 
și secțiile calde, turnătoria, a- 
ilată tocmai la Mociur, se făcea 
anevoios. Ne lipsea un drum. 
Ne-am gindit că, așa crtm tine
rii brigadieri de Ia Salva-Vișeu 
sau de pe alte șantiere au croit 
căi largi printre munți, am pu
tea face și noi la fel. Și am fă
cut. La chemarea organizației 
U.T.C., la poarta pe unde ie
șeam din uzină ne încolonam pe 
grupe și porneam pe șantierul 
drumului care, mai tîrziu, avea 
să scurteze considerabil distan
ța și să ușureze circulația mate
rialelor și a pieselor dintr-un 
sector intr-altul.

1968. Comitetul județean Ca- 
raș-Severin al U.T.C. lansează

comune
biografii paralele

chemarea pentru îndeplinirea e- 
xemplară de către toți tinerii a 
sarcinilor economice. Partidul a 
elaborat noi măsuri pentru ri
dicarea pe o treaptă superioară 
a procesului de industrializare 
socialistă a țării. „Ucemeriștii" 
declanșează inițiative valoroase: 
schimburi de onoare pentru re
pararea S.D.V.-urilor, „Să gos
podărim și să utilizăm metalul 
ou eficiență sporită", minutelor 
pierdute și rebuturilor li se in
tentează procese publice, 1 100 de 
tineri sînt mobilizați la 17 
cursuri de ridicare a calificării 
și specializării. Se construiesc 
prin muncă voluntar patriotică 
ștrandul din Lend, parcul „23 
August", sînt colectate 5 700 tone 
de metale. Din veniturile reali
zate de către organizația U.T.C. 
în 1970, 153 000 lei sînt donați 
spre ajutorarea sinistraților. Ci
teva zeci de tineri renunță la 
concediul lor de odihnă și pleacă 
să participe la repunerea în 
funcțiune a întreprinderilor lovi
te de inundații. Este declanșată 
întrecerea între organizațiile 
U.T.C. privind realizarea obiec
tivelor de muncă voluntar-pa- 
triotică, finalizată prin decerna
rea drapelului de organizație 
fruntașă pe uzină. Tn 1971 orga
nizația U.T.C. județeană Caraș- 
Severin ocupă locul I pe țară 
la acțiunile de muncă voluntar- 

23 000 tone fontă, 38 000 tone oțel, 
15 000 tone laminate, 2 700 tone 
cocs și altele) încorporează și 
eforturile tinerilor, dăruirea și 
abnegația lor în muncă, respon
sabilitatea cu care își fac dato
ria. Ceea ce te uimește privin- 
du-i pe tinerii siderurgiști în 
diferitele ipostaze ale activității 
lor e dorința de perfecționare și 
autodepășire cultivată cu pri
cepere de către cele 150 de or
ganizații U.T.C. existente în 
combinat. Topitorul Constantin 
Borăscu, secretarul comitetului 
U.T.C. pînă mai ieri, ne declara 
cu vădită satisfacție că la Com
binatul siderurgic din Hunedoara 
toți tinerii învață, nu a rămas 
nici unul neîncadrat la cursurile 
de reîmprospătare a cunoștințe
lor profesionale. Mai bine de ju
mătate din cei 4 000 urmează 
concomitent diferite cursuri se
rale — școala profesională, 
școala postliceală, liceul, Institu
tul de subingineri — sau își 
completează studiile la școala 
generală. Meritul e incontestabil 
al organizației U.T.C. care le să
dește cu perseverență pasiunea 
pentru studiu, întreprinzînd ac
țiuni eficiente care duc la creș
terea ridicării calificării lor pro
fesionale. De o bună apreciere 
s-au bucurat olimpiadele oțela- 
rului și strungarului organizate 
la nivelul schimburilor, secțiilor 
și sectoarelor. în urma uneia 
dintre acestea, a fost depistat 
strungarul Laurian Cunțan, un 
adevărat artizan al prelucrării 
metalului, care la faza finală a 
întrecerii a obținut locul II pe

Momentul care s-a imprimat pentru totdeauna în memoria 
tinerilor siderurgiști și construe tori de mașini din Reșița.

patriotică. Cei aproape 3 000 de 
tineri cîți lucrează la U.C.M.R. 
și-au adus o substanțială contri
buție la realizarea acestui suc
ces : 6 300 tone metale vechi, 
peste 30 000 ore de muncă pres
tate pe șantierele tineretului din 
municipiu, echivalentul la lu
crări nefinanțate a 1,8 milioa
ne lei.

Dialogul, pentru a-și urma 
cursul firesc al progresului, pre
supune din partea partenerilor 
un permanent adaos de inedit. 
„Ceseriștii" nu s-au lăsat mai 
prejos. Au răspuns tuturor pro
vocărilor venite din partea cole
gilor lor constructori de mașini. 
Cînd au socotit că este necesar, 
și-au lansat și ei inițiativele. 
Pornită din secția R.M.A.S., una 
dintre ele, „Fiecare tînăr pe lîn
gă un membru de partid", a cu
prins întregul combinat. Scopul: 
fiecărui comunist îi este încre
dințat cîte un tînăr pe care îl 
îndrumă în pregătirea sa profe
sională, politică, îl controlează 
așupra felului în care își gospo
dărește banii, cum se compor
tă acasă, în societate. In prezent 
este în curs de generalizare o 
altă inițiativă : constituirea bri
găzilor de tineret. O primă con
secință a acestei inițiative : în 
cele 3 brigăzi deja existente, nu
mărul absențelor nemotivate s-a 
redus la zero. 

țară. Ar mai trebui apoi aminti
te cele 35 de concursuri gen 
„Cine știe meserie, cîștigă" or
ganizate anul trecut și la care 
au participat toți tinerii furna- 
tiști, laminatori, aglomeratoriști, 
cocsori, lăcătuși sau mecanici de 
locomotivă, acumulînd o sume
denie de cunoștințe folositoare 
pe care le aplică în producție. 
Din inițiativa comitetului U.T.C. 
a fost organizat un schimb de 
experiență între laminatori pe 
tema „laminarea la toleranțe 
negative și la lungimi fixe", a 
cărui eficiență e dovedită de 
miile de tone de metal econo
misite ulterior. O dezbatere ase
mănătoare a avut loc la sec
țiile prelucrătoare — turnătorie, 
mecanică 1 și 2, strungărie, for
jă, construcții metalice — redu- 
cîndu-se vizibil și în aceste sec
toare consumurile de metal.

De aceeași abnegație dau do
vadă tinerii de la Combinatul si
derurgic Hunedoara în domeniul 
muncii voluntar-patriotice. Anul 
trecut au obținut locul I pe mu
nicipiu realizînd economii fi
nanțate în valoare de peste 
600 000 lei. Comparînd această 
cifră cu cea realizată pe între
gul județ constatăm că ei și-au 
pus semnătura pe o treime din 
realizările totale, că și datorită 
lor organizația municipală a 
U.T.C. a cucerit în întrecerea 
patriotică locul I pe județ, iar

Unde se va încheia acest dia
log ? O întrebare căreia nu i se 
poate da decît un răspuns rela
tiv. Undeva, ce e drept, el se 
încheie de fiecare dată, pentru 
a fi apoi reluat cu și mai mare 
însuflețire. Acolo unde spirala 
evoluției consemnează bilanțuri 
poți descoperi inițiative care în
cadrează firesc faptele de mun
că ale tinerilor.

în anul 1971, din cei 1 800 de 
uteciști cîți lucrează la C.S.R., 
500 au fost fruntași în produc
ție. La secția sculărie stăm de 
vorbă cu unul dintre ei. îl chea
mă Dieter Hohn. Datele sale 
profesional-biografice sînt re
prezentative pentru a ilustra o 
posibilă biografie a multor tineri 
de astăzi. 1961 : Absolvent al 
școlii profesionale. în 1972 are 28 
de ani, a absolvit între timp li
ceul, și-a luat bacalaureatul, în 
timpul liber citește literatură, 
are abonament la teatru, este 
nelipsit de la excursiile pe care 
organizația U.T.C. din secție le 
organizează.

Vă amintiți ce-și răspundeau 
uteciștii din generația ingineru
lui Pănescu Dumitru ? „Sîntem 
gata să facem orice sacrificiu 
pentru ca viața muncitorilor să 
fie fericită". Dieter Hohn nu 
este un exemplu, este împlinirea 
unui ideal. Pentru toate acestea 
le-a fost conferit celor două 
mari organizații ale uteciștilor 
reșițeni Drapelul jubiliar acor
dat de către C.C. al U.T.C. Un 
moment pe care din nou l-au 
trăit împreună.

ION DANCEA 

organizația județeană un loc 
fruntaș pe țară. Nu numai la 
prelucrarea metalelor s-au situat 
în frunte tinerii de aici (anul 
trecut ei au expediat o.țelăriilor 
peste 16 000 tone fier vechi) ci 
și în acțiunea de înfrumusețare 
a secțiilor combinatului șî ă ora-' 
șului de amenajare a impună
toarelor baze de agrement și 
sportive de la pădurea Chizid și 
complexul „Vorvinul", unde au 
executat lucrări în valoare de 
peste 2 milioane lei. De altfel, 
și-au demonstrat din plin po
tențialul în zilele premergătoare 
sărbătoririi semicentenarului 
U.T.C., cînd pe parcursul a nu
mai două luni și jumătate au 
realizat 45 la sută din angaja
mentul anual, închinînd măre
țului eveniment realizări la fel 
de mărețe.

Cu cîtva timp în urmă, ei au 
trăit un moment emoționant, 
într-o atmosferă festivă, le-a 
fost înmînat drapelul jubiliar „A 
50-a aniversare". Era o bineme
ritată răsplată acordată de C.C. 
al U.T.C. acestei mari organizații 
pentru strădaniile depuse de u- 
teciști la locurile de muncă, pe 
șantierele voluntar-patriotice, 
peste tot unde sînt solicitați. 
Primirea drapelului va cataliza 
și mai mult hotărîrea miilor de 
uteciști de la Combinatul side
rurgic Hunedoara, va da un nou 
impuls activității lor.

AL. BĂLGRĂDEAN

Sinpetru de Cimpie, comună 
de la granița județului Mureș cu 
județul Bistrița. își înscrie pa
rametrii geografici în așa-numi- 
ta Cimpie a Transilvaniei. Am 
ajuns aici într-una din aceste 
zile de primăvară, cînd tinerii 
sinpetreni păstrează încă in 
inimi și pe chipuri emoția mo
mentului în care organizației, ai 
cărei membri sînt, i s-a conferit 
drapelul jubiliar, mărturie a 
aprecierii muncii lor de către 
C.C. al U.T.C., acum la cea de-a 
50-a aniversare a organizației. 
Oamenii sînt, desigur, aceiași pe 
care i-a avut satul de cînd și-a 
întemeiat vatra. Aceleași chipuri 
de țărani harnici și pricepuți 
meșteri ai pămîntului. Fețele lor 
sînt însă mai senine, privirile 
mai îndrăznețe, mai sigure. Și 
casele sînt altele, și ulițele sînt 
mai drepte, marcate de o parte 
și de alta de trotuare. Asfaltul, 
căminul cultural, școlile, dispen
sarul și brutăria, a cărei funda
ție este deja consolidată, și mul
te altele, sînt valori care eviden
țiază pregnant tendința de urba
nizare. în acest context își în
scrie activitatea organizația co
munală U.T.C.

Dacă ar trăi acum Grigore Iu- 
șan, cel care în anul 1946, la vîr
sta de 17 ani, a fost inițiatorul 

„Ne leagă o mare dragoste 
față de comuna natală"
organizației de tineret sătesc din 
localitate, s-ar bucura văzîndu-și 
visele împlinite, alături de cei 
care în fiecare an adaugă obștei 
noi valențe de frumusețe și bo
găție.

— Nu prea știam noi multe 
pe atunci, ne relatează tovarășul 
Laurian Linca, unul dintre con
ducătorii primei organizații de 
tineret de Ia Sînpetru. Nu a- 
veam prea multă știință de carte 
și eram foarte tineri. Am înțeles 
însă chemarea vremii și ne-am 
înregimentat cu tot elanul în 
eșalonul celor care s-au angajat 
să reconstruiască țara după răz
boi, să pună temelii vieții de azi. 
Pe șantierele de muncă patrioti
că de la Bumbești-Livezeni, de 
la Salva-Vișeu, apoi la Bicaz au 
participat zeci de tineri de la 
noi. Acolo am învățat să desci
frăm sensul luptei purtate de 
comuniști, al transformărilor pe 
care le-a inaugurat insurecția 
din August 1944.

Ei i-au învățat pe alții să-și 
facă din raza de lumină care a- 
bia se deslușea în întunericul ce 
încă domina satul un crez care 
i-a dus la biruință. La îndemnul, 
lor, alături de cel al comuniști
lor, s-au unit primele gospodă
rii care au marcat în anul 195D 
începutul marii familii de azi a 
cooperatorilor. Livada coopera
tivei agricole de producție s-a 
plămădit din munca uteciștilor. 
edificiile enumerate și altele au 
fost construite în mare parte 
prin efortul lor, materializat în 
sute de mii sau milioane de ore

Prezenți ca întotdeauna, pe șantiere, brigadierii înscriu și în 
aceste zile noi fapte de muncă în cartea de aur a muncii pa
triotice, continuîndu-și propriile realizări.

Foto: PAVEL TĂNJALĂ

Aceleași rezultate 
în „catalogul* 

întrecerii
Am fost, în ultima vreme, 

martorii unor acțiuni multiple și 
variate dedicate semicentenaru
lui U.T.C., ai unor modalități și 
experiențe pozitive, ai unor ma
nifestări bogate în conținut, la 
realizarea cărora fiecare tînăr a 
simțit nevoia să contribuie cu 
inițiativa și capacitatea sa de 
dăruire sufletească. Pe ce căi 
poate fi permanentizat acest cli
mat atît de fertil al muncii edu
cative, astfel ca el să devină . o 
notă constantă și definitorie în 
întreaga noastră activitate ? Ce 
ducem mai departe din expe
riența cîștigată în aceste ultime 
luni, atît de bogate în ideij și 
fapte, și mai ales cum o pu
tem folosi la un grad mai înalt 
de intensitate ?

muncă patriotică lucrate de-a 
lungul anilor. Drapelele de frun
tași care împodobesc sediul co
mitetului de partid și U.T.C., 
diplomele ce atestă primele 
locuri obținute pentru producții 
record la diferite culturi, nenu
mărate confruntări culturale și 
sportive sînt mărturii ale parti
cipării tineretului la viața ma
terială și spirituală a comunei.

— Este greu să precizez 
exact ceea ce au făcut tinerii, 
ne mărturisea tovarășul Zachei 
Iușan, locțiitorul secretarului 
comitetului comunal de partid. 
Poate cea mai bună apreciere ar 
fi aceea că la toate chemările 
comitetului de partid care 
privesc întărirea economico-or- 
ganizatorică a cooperativei a- 
gricole, înfrumusețarea și mo
dernizarea comunei- ei sînt a- 
ceia care au răspuns și răs
pund printre primii.

O relativă evaluare a partici
pării acestora la activitatea uni
răți i agricole ar fi numărul nor
melor realizate în anul prece
dent. Relativă, deoarece ele o- 
glindesc participarea numai la 
acele culturi care nu s-au lucrat 
în acord global. Pe lista frunta
șilor mereu evidențiați-la gaze
ta de perete a comitetului U.T.C. 
de la cooperativă se află multe 

nume de tineri. Lucru firesc de
oarece și în comună sînt mulți 
tineri. Despre exigența efortu
rilor lor, alăturate celorlalți co
operatori, vorbesc producțiile 
medii obținute la hectar. în a- 
nul 1971, 3670 kg porumb boabe; 
2 680 kg grîu pe întreaga su
prafață semănată ; Producția de 
tutun’ situează comuna printre 
primele producătoare în țară.

Rezultatele obținute vorbesc 
despre conștiința celor aproape 
300 uteciști din comună, con
știință formată în acțiunile or
ganizate în. cadrul căminului 
cultural, la clubul tineretului, 
în acțiunile de folos obștesc i- 
nițiate de tineri, la a căror reu
șită își aduce contribuția fie
care.

Cunoașterea satului, cu.trecu
tul și prezentul lui, cu perspec
tivele sale de dezvoltare, sînt 
mereu prezente in atenția co
mitetului comunal U.T.C. De a- 
ceea poate, sau mai bine-zis 
fără îndoială, dragostea tineri
lor pentru așezarea în care 
s-au născut, marcată de întoar
cerea în comună a celor plecați 
temporar, pentru a-și făuri o 
profesie, este bine cunoscută în 
împrejurimi. Se înscrie această 
activitate pe linia unor frumoa
se tradiții, la care se adaugă an 
de an noi valori și care le-au 
adus .în anul semicentenarului 
cea mai înaltă apreciere a C.C. 
al U.T.C. materializată în de
cernarea drapelului jubiliar.

MIRCEA BORDA

Iată citeva întrebări care îi 
frămintă și pe tinerii uteciști 
de la Uzina clujeană „Metalul 
roșu", pe secretarul comitetu
lui U.T.C. al uzinei. Alexandru 
Pop.

S-a inițiat, de exemplu, în ul
tima perioadă, un concurs pen
tru cel mai îngrijit loc de mun
că. Avind în vedere faptul că 
foarte mulți tineri se calificau 
la locul de muncă, iar alții ve
niseră de scurt timp din școlile 
profesionale, concursul urmărea 
să-i stimuleze pe tineri in vede
rea integrării lor în producție, 
să le trezească un interes cres
când față de întreținerea locului 
de muncă și a ținutei vestimen
tare, față de îngrijirea mașinii,

A fost formată o comisie din 
cei mai buni uteciști care, îm
preună cu maistrul secției, acor
da calificative în „catalogul" în
trecerii. Cîștigătorii concursului 
au fost Emil Rusu de la secția 
prelucrare și Viorel Mateianu 
de la tricotaje mașini-unelte. Și 
s-au adresat felicitări cuvenite 
în adunarea generală a organiza
ției. Cîștigătorl au putut fi so
cotiți, însă, toți tinerii pentru că 
toți s-au străduit în privința a- 
ceasta să obțină rezultate cit 
mai bune. Și tocmai pentru că 
s-a bucurat de un asemenea suc
ces; tinerii uzinei au hotărât ca 
întrecerea să devină perma
nentă. Comisia însărcinată cu a- 
cordarea calificativelor își înde
plinesc în continuare atribuțiile, 
efectuează calcule periodice și 
desemnează cîștigătorii pe etape.

în afară de acestea, la 1 mar
tie au mai fost lansate concursu
rile pe meserii care în fazele de 
masă cuprind un mare număr 
de tineri de diverse profesii: 
strungari, frezori, lăcătuși. Cei 
care absentează nemotivat din 
producție sînt automat eliminați 
din concurs astfel că tinerii por
nesc de la bun început de la o 
platformă foarte exigentă. Con
cursurile pe meserii, deci între
cerile pentru câștigarea titlului 
de cel mai bun meseriaș, au su
gerat comitetului U.T.C. pe în
treprindere o altă idee care își 
va arăta în curînd eficienta. U- 
zina și-a mărit mult capacitatea 
și se găsește într-o perioadă de 
mari investiții. Noile 6ecții vor 
fi dotate cu utilaje noi, modeme. 
Uteciștii au avut inițiativa, iar 
conducerea întreprinderii a apro
bat ideea organizării unei selec- 
ții-concurs pentru ocuparea no
ilor locuri de muncă. In cadrul 
selecției-concurs se va insista 
atît asupra deprinderilor practice 
cît și asupra aspectelor teoretice, 
verifieîndu-se cunoștințele teh
nice de ansamblu- ale concuren- 
ților. Inițiativa tinerilor ni se 
pare ispititoare pentru că. pe de 
o parte, stimulează interesul fie
căruia pentru studierea unei li
teraturi tehnice bogate, iar pe 
de alta, este vorba de continuarea 
la un nivel sporit de exigență 
și dificultate, a concursului „Car
tea tehnică și producția", care 
s-a bucurat de o largă partici
pare.

Desigur, am putea aminti și 
alte acțiuni care și-au cîștigat 
prestigiu în fața tinerilor si care 
au fost din nou incluse în pro
gramul de activități. într-o for
mă mult îmbogățită și diversifi
cată. De exemplu, ciclul de ac
țiuni „Din activitatea uteciștilor 
după 23 August 1944“ va cuprin
de în continuare întâlniri ale 
tinerilor cu participant! la pri
mele șantiere de muncă patrioti
că ale tării. Ideea organizăi'ii u- 
nor astfel de întîlniri a pornit 
de la succesul pe care l-au avut 
acțiunile și întîlnirile cu vechi 
militanți ai mișcării revoluțio
nare din țara noastră.

Se desprind din toate acestea 
grija și răspunderea cu care ti
nerii uzinei, comitetul U.T.C,., 
birourile organizațiilor din secții, 
privesc activitatea lor de fiecare 
zi îndreptată spre educarea mul
tilaterală a tinerilor. în spiritul 
tradițiilor revoluționare, al dra
gostei față de patria și partidul 
nostru. Tinerii de aici sînt hotă- 
rîți să se afle mereu în primele 
rînduri pentru a putea justifica 
încrederea ce le-a fost acordată 
atunci cînd organizației lor i-a 
fost conferită Diploma de Onoa
re a C.C. al U.T.C.

I. C1MFEAN
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PE SCENÂ-ÎN EXPOZIȚII-PE ECRAN

KSPB TINERI, PENTRU TINERI
Manifestări artistice dedicate semicentena

rului Uniunii Tineretului Comunist

Dramaturgii noștri continuă, 
din păcate, să nu scrie piese 
despre tineret: adevăratele as
pirații, căutări, elanuri ale ti
nerei generații nu par să-i pre
ocupe, ori să-i inspire din a- 
bundență. Structure spirituală 
a tineretului e considerată de 
unii dintre ei „necunoscuta" 
ecuației foarte contemporane, 
dar și foarte greu de rezolvat. 
Dramaturgii noștri continuă 
să nu scrie piese pentrti tine
ret : zonele lui de interes lip
sesc ca obiect al observației și 
creației artistice din domeniul 
respectiv, ele fiind lăsate mai 
degrabă pe seama sociologilor. 
Cercetările științifice și, desi
gur, nu numai ele atestă ma
turitatea tinerei generații, in
teresul ei politic, evident în 
planul unor multiple mani
festări. Și totuși, despre a- 
cest interes politic și pentru el 
dramaturgia originală se pro
nunță rar sau neconsistent. Pie-

lectiv. Reprezentația e alcăt 
tă din fragmente aparținînd 
torva piese mai vechi : „Ei 
terina Teodoroiu* de N. Tăut 
„Anii negri" de A. Baranga 
N. Moraru, „Ziariștii" de M. 
rodan, „Marele fluviu își adu 
nă apele" de Dan Tărchilt 
plus poemul „Baraca" de Da. 
Deșliu. Topite într-un tot uni 
tar, textele „Coloanei infinite’ 
au fost emoționant transpuse 
scenic prin modalități noi ale 
teatrului patriotic, meritoriu 
realizate. A treia inițiativă și 
cea mai inedită ca mesaj și 
formă de exprimare s-a înre
gistrat, însă, la teatrul „Ion 
Vasilescu" : o echipă tînără 
condusă de o regizoare și mai 
tînără. Olimpia Arghir, autoa
rea inițiativei, a optat în cin
stea semicentenarului U.T.C. 
pentru un spectacol politic-ma
nifest — „Cîntecele fantoșei". 
Olimpia Arghir a alcătuit un 
colaj din lucrări semnate de
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O contribuție importantă la

VALORIFICAREA
CREAȚIEI

POPULARE
0 singură scenă, foarte mo

dernă, a Operei Române 
din București a reușit să 

fie pe rînd, în trei zile, „va
tra" unora dintre cele mai 
vechi practici și obiceiuri fol
clorice din patria noastră. Ne
stematele folclorului au fost a- 
duse pe scenă de studenți — ar
tiștii amatori din centrele uni
versitare care împînzesc astăzi 
țara. Părea de necrezut (pen
tru cine s-ar fi situat de-o 
parte) văzîndu-i pe cei care 
experimentează în laboratoare
le universitare fuziunea ato
mului de uraniu, imaginea
ză în proiectele de studiu 
gigantice hidrocentrale sau vaste 
rețele de hidroameliorații, in
terpretând la fluier sau frunză 
haiducească baladele și doinele, 
jucînd călușul 6au rustemul. De 
fapt nu erau „interpreți", stu
denții făceau acest lucru eu na
turalețea și simplitatea gesturi
lor de mult știute, deprin
se, de la o conștiință istorică 
comună. Este un 6emn, este o 
dovadă că această mlădiță tînără 
îndreptată de societatea noastră 
socialista spre învățătură înaltă 
este 6trîns legată de spirituali
tatea tezaur a poporului nostru. 
Așa cum 6e exprima Ion Sasu 
președintele Consiliului U.A.S.R. 
din Centrul Universitar Bucu
rești „Festivalul național studen
țesc de folclor -— aflat sub sem
nul permanenței, al continuită
ții și al noului este închinat cu 
toate valorile sale de către stu
denții țării Semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist, de
tașament revoluționar cu deose
bite contribuții istorice aduse în 
luptele de clasă, condus și în
drumat de partid. Festivalul 
este momentul cînd cîntecul tre
ce din inimă în inimă și exprimă 
o profundă solidaritate între 
toți tinerii patriei. Această ma
nifestare culturală mai face do
vada că viitorii absolvenți — 
devin o dată cu înalta calificare 
profesională și activiști pe tărîm 
social-cultural, polimerizatori și 
îndrumători în procesul educa
ției comuniste a tineretului. Și 
în această postură au apărut 
concurenții festivalului".

Iată-i pe studenții Institu
tului pedagogic din Su
ceava — aducînd din 

nordul Moldovei, cele mai 
vechi jocuri populare, semni
ficative pentru istoria legen
dară și zbuciumată a acestor 
locuri : Arcanul, Triilișești, Bo- 
lobocul, Tropotită. In simplita
tea lor gravă dansatorii îmbră- 
cați în vechile costume de Vama 
și Pojorîta ornamentate cu fi
returi de aur și blăniță de jder 
păreau a fi personaje din suita 
voievodului descălecător de țară 
așa cum pot fi observați și as
tăzi pe frescele albastre ale mo
numentelor istorice din Nord. 
De la Cluj, Dumitru Fărcaș, ex
celent propagator al creației 
populare — ne-a oferit — cu ta
raful său un model de felul cum 
trebuie culeasă, înțeleasă și va
lorificată creația populară. Un 
student de la Cluj, Gheorghe 
Turda, de fel din Țara Oașului, 
a cîntat balada lui Pintea. Cen
trul Universitar Iași a prezentat 

■un obicei al practicii de transhu
mantă. „Alegerea locului de 
stînă la munte". Pentru docu
mentare studenții au folosit in
formațiile meșterului făuritor 
de naiuri, trișcă și fluiere, Mihai 
Lăcătușu din Cîmpulung Mol
dovenesc. Institutul de Mine din 
Petroșani a venit cu o nedee. 
Despre ei prof. dr. doc. Mihai 
Pop, spunea : studenții din Pe
troșani au prezentat pe scenă un 
veritabil document etnografic, 
foarte rar de întîlnit în zilele 
noastre".

Deseori ansamblurile folclo
rice studențești au partici
pat la acest festival cu 

cercetări inedite. Studenții din 
București, față de festivalul 
trecut, și-au propus de data 
aceasta să nu mai preia de-a 
gata „șlefuirile" profesioniștilor 

ci să întreprindă prospecțiuni 
etnografice în satele din Cîm- 
pia Dunării. De acolo au adus 
Govia, (Teleorman) și șăgalnicul 
obicei de primăvară „Cucii" a- 
semănător sărbătorilor practi
cate de romani la Idele lui Mar
tie. Tot la acest ansamblu spe
cialiștii și publicul au putut să 
vadă cel mai original și complet 
căluș care s-a practicat vreodată 
de către artiștii amatori, „Dan
sul și jurămîntul călușarilor de 
la Frumoasa". Studenții ajutați 
de catedra de folclor a Univer
sității o dată cu cîntecele și obi
ceiurile au adus din sate și cele 
mai reprezentative instrumente 
și costume populare. De la Pu- 
chenii Mari, faimosul centru de 
ceramică unde se ard în cup-

toare, figurinele fluieriște, stu
dentul loan Ceaușu a adus oca
rina, un instrument muzical din 
lut ars, asemănător pasării mă- 
iastre, cu care a cîntat doinele, 
iar Mariana Bălănescu, studentă 
la Conservator a fluierat haidu- 
cește „Balada codrului" și a in
terpretat în recitativul epic cu 
semitonuri întoarse in hăulite o 
variantă mioritică de cîmpie au
zită de la o bătrînă de la Apele 
Vii.

In general, Centrele Uni
versitare și-au propus să 
cerceteze și să valorifice 

zonele folclorice cele mai apro
piate, deci și cele mai cunoscu
te. Unii studenți prezenți pe 
această scenă erau fiii unor 
străluciți interpreți. Astfel la 
Pitești, în ansamblul „Arge- 
șelul" studentul călușar Pă- 
tru Ilie era nepotul vestitu
lui călușar Patru din Oboga care 
între cele două războaie a ajuns 
cu ceata călușului peste Dunăre, 
jucînd din sat în sat, pînă la 
Sofia și Constantinopol și chiar 
mai departe, în Asia Mică. Ne
potul călușarului care peste doi 
ani va deveni profesor de fizică, 
mai păstrează și astăzi de la bu
nic, ea pe un neprețuit trofeu, 
acel napoleon de aur dăruit de 
Brâncuși. cînd fuseseră în 1937 
cu călușul la Paris și la Lon
dra.

Programul artistic prezentat 
de ansamblul folcloric 
„Dorulețul" din Centrul 

universitar Craiova a fost al
cătuit din piese folclorice cu
lese de studenții universității 
cînd au fost la muncă patrio
tică pe șantierele de irigații. 
Acolo, în timpul lor liber, la 
activitățile culturale organiza
te în satele de la Dunăre (Ne- 
deea, Potelu, Săpata, Orlea, 
Rastu) studenții au învățat 
de la țărani dansurile și cîn
tecele pe care le-au interpretat 
acum în competiția festivalului. 

Nu este chip ca în cuprinsul 
acestui articol să evocăm așa 
cum se cuvine activitatea depusă 
de toate cele 14 centre universi
tare din țară. Fiecare ansamblu, 
în funcție de posibilitățile și bo
găția zonei folclorice a prezen
tat un program mai bine sau 
mai puțin judicios alcătuit. Ast
fel studenții de la Galați s-au 
mărginit să interpreteze „șla
găre" arhicunoscute, tocite în 
repertoriul profesioniștilor deși 
ar fi avut posibilitatea unui de
but inedit dacă prospectau bine 
zonele folclorice din Deltă și în
deosebi folclorul pescăresc. Uni

versitatea din Cluj care acum 
doi ani primea din partea zia
rului nostru premiul special 
pentru autenticitate s-a prezen
tat cu un program folcloric cam 
învechit, copiat de pe discurile 
Electrecord : Hora stacato, Sîr- 
ba din căruță etc. Dansatorii au 
preluat de-a gata jocurile de la 
Suceava și Călușul oltenesc și 
geamparalele, aceleași dansuri 
pe care le vedem de atîtea ori 
reproduse pe telerecording la 
programele tv și învelite în cos- 
stume strălucitoare și înzorzo
nate. ne-a supus unui adevărat 
„turism folcloric". Universita
tea din Cluj avea suficiente 
zone de inspirație, pe care pu
tea să le cerceteze ca să nu re
curgă în ultimă instanță la su- 

perstilizările profesioniștilor. 
Trebuie să subliniem că pe a- 
locuri, de aceeași ambiție pro
fesionistă tinde să fie preocupat 
și ansamblul studențesc din Ti
mișoara. Țelurile artiștilor ama
tori, în general, nu trebuie să 
vizeze performanțele și excese
le de virtuozitate ale profesio
niștilor. Amatorii trebuie să a- 
ducă în spectacole culoarea și 
naturalețea autenticului, acea 
imperfecțiune măiastră, speci
fică creatorului.

Am lăsat în mod intențio
nat la sfîrșit „citarea" 
ansamblului studențesc de 

la Baia Mare. Studenții din 
Maramureș beneficiază de ex
plorarea uneia din cele mai 
strălucitoare zone folclorice 
din țară. Conștienți de acest 
avantaj, artiștii amatori au știut 
să studieze și să valorifice știin
țific nestematele folclorice cris
talizate în acest .străvechi lea
găn etnografic. „Corinda păcu
rarului" este o variantă miori
tică, una dintre cele peste o 
mie cîte au fost create în spa
țiul geografic al apelor și pă
durilor noastre. Pe scena O- 
perei Române din București, 
iluminată de tensiunea electri
că, studenții din Baia Mare 
au adus cu toată forța fol
clorului sincretic o epocă isto
rică imemorabilă care altfel s-ar 
fi pierdut în codrii seculari ca 
sunetul cornului de păcurar. A- 
cest obicei a fost cules de stu
denți din coroana verde, secu
lară a Maramureșului de acolo, 
de unde au plecat legendarul 
Dragoș Vadă cu voinicii săi în 
urmărirea zimbrului, simbolul 
tenacității și permanenței...

Aprope toate programele ar
tistice prezentate de studenți au 
fost adevărate comunicări știin
țifice de ținută, bine documen
tate.

Festivalul național studențesc 
de folclor, pornind de la o- 
biectivele pe care și le-a propus 
și care în cea mai mare parte 
au fost îndeplinite este o con
tribuție reală adusă la dezvol
tarea mișcării artistice de ama
tori, a pus în valoare o con
cepție științifică folosită prac
tic în valorificarea folclorului. 
Oferind modele originale și au
tentice eliberate de scheme și 
manierism, studențimea a făcut 
remarcabil dovada unei înalte 
atitudini patriotice, de dra
goste și atașament față de crea
ția spirituală a poporului 
nostru.

ION MARCOVICI

ȘTAFETA 
GENERAȚIILOR

„Amintiri din U.T.C.", „Și 
iar răsună valea", „Noi, tinerii" 
sînt filme pe care studioul de 
filme documentare si jurnale 
de actualități „Alexandru Sa- 
hia" le dedică semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Comu
nist.

„Amintiri din U.T.C.", regia 
și scenariul —- Mirel Ilieșu, 
este o anchetă cinematografică 
și în același timp un colaj ilus
trat cu imagini contemporane 
despre locurile unde s-au pe
trecut evenimente importante 
din organizația tineretului co
munist român. Un film-anchetă 
care culege mărturii de la foști 
activiști ai P.C.R. și U.T.C. din 
perioada ilegalității, mărturii 
prin a căror evocare este jalo
nat în primul rînd profilul mo
ral al revoluționarului ce a lup
tat pentru libertatea socială și 
națională a poporului român. 
Pe fundalul sonor al acestor 
tulburătoare mărturii regizorul 
Mirel Ilieșu ne prezintă locu
rile despre care ne 'amintesc 
interlocutorii în ambianta lor 
de astăzi, oferindu-mi-se. ast
fel un contrapunct pilduitor 
între prezentul socialist și tre
cutul revoluționar. Pentru Mi
rel Ilieșu, el însuși fiind acti
vist în ilegalitate al U.T.C.-ului, 
pentru care filmul este într-un 
fel și un documentar autobio
grafic, această realizare îi con
firmă pe lîngă capacitatea de 
atent observator al realității și 
pe aceea de emoționat evoca
tor.

Platforma industrială de la 
Tîrgoviște, hidrocentrala de pe 
Someș, Rogojelul, iată cîteva 
din locurile de unde documen-

EXPOZIȚII 
DE ARTĂ 
PLASTICĂ

„LABOR
PRO PATRIA"

Casa ziariștilor din Capitală 
găzduiește o expoziție colectivă 
de pictură și sculptură dedicată 
aniversării semicentenarului U- 
niunii Tineretului Comunist. 
Lucrările, ai căror autori sînt 
tineri artiști, se remarcă atît 
printr-o bună ținută profesio
nală. cit și prin autenticitatea 
viziunii. Subiectele lucrărilor 
privesc, firește, în modalități 
diferite (narative, simbolice, 
sau evocatoare) existența. coti
diană a omului, aspirația lui 
către frumusețe și puritate spi
rituală. întîlnim peisaje reali
zate cu un stenic sentiment al 
naturii, peisaje industriale, ima
gini de șantier (Gheorghe I. 
Anghel, Costin Neamțu, Dan 
Bota), portrete ale ilegaliștilor 
(Niculiță Secrieru). portrete de 
tineri (Ștefan Câlția. Gheorghe 
Pătrașcu). compoziții ce evocă 
într-un timbru baladesc, vechi 
obiceiuri folclorice (Nicolae 

tarul „Și iar răsună valea", 
scenariu Eugen Florescu și 
Ștefan Horvat, regia Ștefan 
Horvat, ne arată eroii ano
nimi ai cotidianului. La Tîr
goviște, un tînăr dispecer îm
plinește 24 de ani și tovară
șii de pe șantier, șoferii bascu
lantelor care transportă beton 
îl felicită conform tradiției, 
„ca la brigadă" : de trei ori 
ura... Un tînăr dintr-un sat ar
delenesc, venit pe Someș la 
șantierul hidrocentralei își 
schimbă dopul cu o cască me
talică și lucrează la armarea 
unui tunel... Tinerii coboară 
din trenurile venite de pe toa
te meleagurile țării pe șantie
rele naționale... Intre toate a- 
ceste imagini altele, mai vechi, 
din jurnalele anilor ’47—’48 
cînd alți tineri își începeau 
ziua de muncă cu un cîntec 
devenit celebru : „Răsună -va
lea, răsună valea / de la Bum- 
bești la Livezeni"... Ideea fil
mului, după cum ne-o arată și 
titlul „Și iar răsună valea" o 
constituie ștafeta generațiilor 
participante la construcția so
cialismului și romantismului 
vîrstei tinere ce își găsește ple- TUDOR STĂNESCU

ION GRIGORE — „Tinere cooperatoare".

Groza), ori naturi statice și 
flori, în care accentul cade deo-^ 
potrivă pe observație și pe su
gestivitate lirică (Lucia Costea- 
Grigore). Am putea spune că 
nota lor comună stă în_ culti
varea detaliului realist, în an
samblu, a unei atitudini realis
te, în figurativismul limpede, 
direct, lipsit de echivoc și false 
sofisticări. Bineînțeles, această 
notă comună nu exclude diver
sitatea. Fiecare artist se ma
nifestă ca o individualitate ar
tistică bine conturată (Benone 
Șuvăilă, Mibai Sînzianu, Car
men Pătulea, Nicolae Sava, Co
pilaș Romeliu, Mihai Cismaru, 
Vladimir Zamfirescu, Mihai 
Bandao).

în sculptură desprindem în
clinația către reprezentarea sim
bolică. într-o viziune mai luxu- 
riant-decorativă (Nică Petre — 
„Cariatidă I") sau construetivist- 
decorativă (Pavel Bucur — 

nara sa împlinire în nobilul 
efort al muncii sale pașnice.

Tînără regizoare Felicia Cer- 
năianu realizează în „Noi, ti
nerii", după un scenariu de 
Constantin. Stoiciu, un film 
despre — după cum ne vor
bește comentariul — „istoria 
care ne însoțește înaintarea, ea 
fiind semnul definitoriu al pu
terii și dăruirii noastre, al par
ticipării și hotărîrii de a desă- 
vîrși visul celor ce au visat 
pentru noi", ale celor care, au 
activat în anii grei de luptă și 
de sacrificiu sub conducerea 
partidului în Uniunea Tinere
tului Comunist.

Fără intenția de a numi ca
tegorii sociale, filmul descope
ră înaintarea tinerilor spre 
porțile uzinelor, spre șantiere, 
spre instituții, spre facultăți și 
școli asemeni unei vîrste fer
tilizate de începuturile necon
tenite, de energii și de idea
luri generoase, de hotărîrea de 
a nu renunța cu nici un chip 
la nimic din ceea ce crede și 
simte cu întreaga ei ființă că-i 
aparține.

„înaripata"), sau în alta ce sub
liniază forța, logica și lapida- 
ritatea volumelor, a construcției 
in ansamblu (Șerban Rusu — 
„Tinerețe", Dumitru Pasima — 
„Istorică", Aurelian Bolea — 
„Compoziție", Iorgos Iliopolos — 
„Portret de tînără țărancă").

Atît din prezențele lor an
terioare în manifestări interne 
și internaționale, cît și din a- 
ceastă expoziție, prin care au
torii au dorit să aducă un oma
giu sărbătorii tineretului comu
nist, putem sesiza clar, încă o 
dată, premisele artistice seri
oase de la care pornește cea 
mai mare parte a tinerei gene
rații de artiști, atașamentul ei 
față de idealurile societății 
noastre, atitudinea față de ro
lul și statutul operei de artă 
în viața societății.

Tot în cinstea semicentena
rului Uniunii Tineretului Comu
nist, Sala Kalinderu din Capi-

O PREZENȚĂ NECESARĂ:

Dramaturgie 
originală 

pentru teatrul 
politic

se noi de teatru, cu adresă di
rectă către un tineret cît mai 
deplin angajat în societate «i 
implicat în contemporaneitate, 
lipsesc și lipsa aceasta s-a re
simțit din nou, acum în primă
vară. Căci vrînd să omagieze 
semicentenarul organizației de 
tineret, teatrele s-au lovit de 
absența unor lucrări originale 
revelatoare ca temă și conținut, 
fapt ce le-a determinat să re
curgă îndeosebi la recitaluri 
de poezii. Desigur, preocuparea 
de a marca un eveniment poli
tic important chiar prin această 
modalitate meritorie și ea s-a 
consemnat în majoritatea tea
trelor din țară. Ar fi fost însă 
preferabil ca instituțiile dra
matice să ceară din timp dra
maturgilor — celor tineri, în 
primul rînd — să răspundă a- 
cestui moment (și nu numai 
acestui moment), prin piese 
de reală valoare și larg in
teres. Inițiativa probabil n-a 
existat, așa că festivalurile poe
tice au abundat înregistrînd în 
teatrele din București doar trei 
excepții. In ordinea cronologi
că a prezentării, prima aparți
ne Teatrului „Ion Creangă" 
unde se joacă, chiar de la în
ceputul stagiunii, „N-a fost în 
zadar", piesă despre lupta ile
gală a uteciștilor. De fapt, nu 
piesă, ci dramatizare, datînd do 
vreo 6 ani — autor, Al. Miro- 
dan — care a transpus doar 
parțial intențiile conținute de 
romanul lui Al. Siperco. Un 
fior romantic există în specta
col, dar tinerețea lui, elanul 
rămîn cel mai adesea deficitare.
De asemenea, Teatrul Dulandra 
a prezentat, chiar în zilele ani
versării semicentenarului U.T.C., 
„Coloana infinită" de N. Tăutu, 
spectacol realizat cu o mare se
riozitate și credință de către 
toți actorii tineri ai acestui co- 

tală găzduiește o expoziție de 
pictură, sculptură și grafică a 
studenților Institutului de Arte 
plastice „N. Grigorescu". Desi
gur, multe lucrări reflectă încă 
un stadiu de formare (deși se 
pot cita de pe acum cîteva in
dividualități puternice ca : Jem- 
nea Adrian, Vasilescu Cornel, 
Csaba Zemleny), dar ceea ce 
se cuvine relevat dincolo de 
aceasta ar fi tocmai înclinația 
de a aborda alături de „tema" 
programei, subiecte din actuali
tatea imediată. Am releva în 
acest sens o bună parte a pic
turii dar mai ales a graficii 
(afișului) ce-și propune un apel 
către tînără generație de a-și 
înscrie eforturile, eforturilor 
constructive ale întregului po
por. Aș așeza, simbolic, toate 
afișele prezentate în expoziție 
sub titlul uneia dintre ele : 
„Labor pro patria".

C. R. CONSTANTINESCU

Peter Weiss, Armand Gatti, 
Barrie Stavis, adăugind texte 
din Ernesto Guevara, Saint- 
Exupery și informații din pre
să, totul fundat pe un mesaj 
de protest împotriva colonia
lismului, a imperialismului. 
Autorii aleși, prezintă eveni
mente ale acestui deceniu — 
războiul din Vietnam, luptele 
din coloniile portugheze și pu
ternice ciocniri de clasă — ima
gine autentică și tulburătoare 
a unei lumi conflictuale. In 
Europa occidentală, lucrările 
celor trei dramaturgi (inegale 
ca valoare artistică) „Cîntecul 
fantoșei lusitane", „V de la 
Vietnam* și „Joe Hill" au avut 
destinația precisă de a trezi pe 
spectator la realitate; drama
turgia politică, transpusă sce
nic în maniera teatrului-docu- 
ment, cu valoare agitatorică, a 
răspuns, în primul rînd, a- 
cestui scop. Deci teatrul-docu- 
ment are, neapărat, specta
torii săi, și mai ales momentul 
său, motiv pentru care con
ceptul său de universalitate 
e mereu reexaminat. Piesele 
citate s-au scris și s-au pre
zentat cu cîțiva ani în urmă, 
deci conținutul lor putea de
veni acum caduc, prin epui
zarea evenimentelor. Apoi, pu
blicul nostru, diferit de cel 
vizat de auțori, cunoaște ade
văratele sensuri ale evenimen
telor politice, cauzele și efec
tele lor j viziunea lui socială e 
exactă, convingerea politică 
formată. Și cu toate acestea, 
dramaturgia-document aleasă 
aici n-e rămas fără auditor : 
evenimentele politice la care 
se referă mai persistă, din ne
fericire, chiar dacă nu în forma 
exactă relatată de texte. Apoi, 
cu toată calitatea deosebită a 
publicului nostru, marile dra
me contemporane nu-i pot fi 
străine, nici rațional, nici emo
țional și poate că publicu
lui tînăr cel mai puțin. Lui, 
spectatorului tînăr, viu inte
resat de tot ce se petre
ce în lume, i s-a adresat acest 
spectacol, dar nu pentru a co
munica informații, ci pentru a 
transmite un puternic apel la 
solidaritate, la responsabilitate. 
Urmînd o logică riguroasă în 
suita ideilor politice și artisti
ce, Olimpia Arghir s-a oprit, 
ca materializare scenică a lor, 
la modalitatea expresionistă : 
interpretare „în forță", mișca
rea plină de sugestie, dans, 
muzică. Ea a imprimat elanul 
necesar mănunchiului de actori 
care au depus un efort multi
plu, pentru ca în relație direc
tă cu publicul să transmită me
sajul dorit : „nici un om să nu 
rămînă indiferent la ceea ce se 
petrece cu alt om". Echipa a- 
ceasta, plină de dăruire, e com
pusă din : Sanda Maria Dandu, 
Cristina Deleanu, Mariana Cer
cel, Maria Bernacki, Paula So- 
rescu, Cornel Constantiniu, A- 
drian Petrache, Alex, Mano- 
lescu. Florin Crăciunescu. Un 
spectacol de puternic angaja
ment trebuie să aibă, obliga
toriu și permanent, densitate, 
ceea ce s-a și realizat. Dar un 
asemenea spectacol are nevoie 
de un neîntrerupt dinamism, 
scop în care trebuie folosit la 
maximum tehnica suprapuneri
lor, contrastele de atmosferă 
și ritm. Prin scenografia inspi
rată. decorul simplu și funcțio
nal, amănuntele vestimentare 
bine gîndite, cortinele de lumi
nă bine folosite, regizoarea a 
urmat acest obiectiv. Totuși ea 
n-a reușit integral alternarea 
modalităților menite să sugere
ze schimbările de acțiune, tran
zițiile de la un text la altul, 
de la o situație la alta, uneori 
rezolvate cam pleonastic. Aceste 
cîteva^ scăderi, care nu dimi
nuează însă valoarea globală a 
spectacolului, forța mesajului 
său. le-am menționat cu certi
tudinea că Olimpia Arghir le 
poate depăși, cu speranța că 
ea va continua. Așteptăm, nu 
numai la ocazii festive, specta
cole de acest gen, după cum 
așteptăm ca dramaturgii să fie 
prezenți în teatrul politic con
temporan — de aici și de acum
— pentru a nu se mai recurge 
la colaje provenite din împru
muturi, ci la texte autohtone 
a căror problematică să fie 
direct adresată nouă. aici, 
acum.

VIORICA TANASESCU

&
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O strălucită manifestare 
a politicii externe 

a României socialiste
A

W

• Tînâra generație a patriei noastre dă o înaltă apreciere vizitei și activității 
desfășurate de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU in cele 8 state africane

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VASLUI AL U.T.C. 

arată : „Alături de întregul 
nostru popor, tineretul din ju
dețul Vaslui a urmărit cu viu 
interes și mîndrie patriotică, 
timp de aproape patru săptă- 
mîni, activitatea prodigioasă 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în timpul vizitei în
treprinse în 8 state prietene de 
pe continentul african. Căldura 
deosebită cu care delegația noas
tră a fost întâmpinată pretutin
deni, convorbirile prietenești 
purtate eu conducătorii statelor 
vizitate, rezultatele consemnate 
în declarațiile comune date pu

blicității demonstrează marele 
prestigiu al României în lume, 
înalta apreciere pe care popoa
rele o dau activității neobosite 
depuse de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru triumful pă
cii și cooperării internaționale. 
Considerăm această vizită ca o 
nouă dovadă a unității de ne
zdruncinat dintre politica inter
nă și cea externă a partidului și 
statului nostru, ca un moment 
deosebit pe linia extinderii și 
adîncirii relațiilor în toate do
meniile de activitate dintre țara 
noastră și statele vizitate. Rea- 
firmînd deplina aprobare față 
de rezultatele vizitei, adeziunea

deplină la politica înțeleaptă, 
profund științifică, a partidului 
și statului nostru, folosim și a- 
cest prilej pentru a vă încre
dința pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
hotărîrea nestrămutată a uteciș- 
tilor, a tuturor tinerilor de pe 
meleagurile vasluiene de a-și 
consacra întreaga energie și 
pricepere transpunerii în viață 
a programului adoptat de Con
gresul al X-lea al partidului, de 
a se dărui cu patos, fiecare la 
locul său de muncă, activității 
de edificare a socialismului, 
progresului multilateral al eco
nomiei științei și culturii româ
nești".

Puternicul ecou
al unei politici realiste

Prestigi ui

patriei noastre
Am urmărit zi de zi des

fășurarea vizitei pe 
care tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a întreprins-o în 
opt țări de pe continentul a- 
frican. Aceasta vizită are o 
însemnătate deosebită. Ea 
ilustrează pregnant prestigiul 
României socialiste, răsunetul 
pe care-1 are politica externă 
constructivă, realistă, clarvă
zătoare promovată de partidul 
și statul nostru, politică strîns 
legată de numele și activita
tea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Modul în 
care conducătorul poporului 
nostru a fost întîmpinat în 
fiecare din țările vizitate, ma
nifestările de caldă simpatie 
și deosebită considerație cu 
care a f06t salutat, sînt do
vezi ale prețuirii de care se 
bucură țara noastră pe toate 
meridianele.

Care este sursa acestui 
prestigiu ? Fără îndoială, este

vorba în primul rintjl de con
secvența cu care milităm pen
tru dreptul fiecărui popor de 
a fi stăpîn pe soarta sa, de a 
trăi în libertate și indepen
dență potrivit propriei sale 
voințe. Poporul nostru cu
noaște prețul libertății pentru 
că a trebuit să lupte din greu 
pentru a deveni liber. De a- 
ceea ne exprimăm deplina 
noastră solidaritate cu toți 
acei care în Africa și în alte 
continente luptă pentru liber
tate și independență, împotri
va oprimării imperialiste, a 
politicii de forță și agresiune.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în cele 8 state ale 
Africii se înscrie ca un eve
niment major al vieții inter
naționale, dovadă a eforturilor 
permanente pe care România 
le depune pentru dezvoltarea 
cooperării între state, pentru 
apropierea între popoare, pen
tru făurirea unei păci drepte

pe măsura aspirațiilor tuturor 
celor care doresc ca umani
tatea să aibă un viitor pașnic 
și prosper. Exemplul activită
ții pe care o desfășoară Româ
nia demonstrează necesitatea 
participării tuturor statelor — 
indiferent de dimensiunile lor, 
indiferent dacă sînt mari, 
mijlocii sau mici — la solu
ționarea problemelor care pri
vesc omenirea. Soarta popoa
relor trebuie să fie decisă de 
către ele înșile. Această idee a 
fost exprimată răspicat în zi
lele vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în Africa. Este un 
deziderat al vieții internațio
nale pentru înfăptuirea căruia 
se pronunță forțe din cele 
mai largi.

Am urmărit călătoria tova
rășului Nicolae Ceaușescu 
în cele opt țări ale con

tinentului african, primirea deo
sebit de călduroasă ce i s-a fă
cut pretutindeni de către con
ducătorii de stat ca și de oame
nii simpli, rezultatele fructuoase 
ale convorbirilor consemnate în 
largi comunicate oficiale, și am 
trăit și continui să trăiesc, ase
meni tuturor celor care seară de 
seară au fost în fața televizoare
lor și dimineață de dimineață au 
deschis ziarele, sentimentul că 
înfăptuirile și aspirațiile noastre, 
munca și viața noastră au fost 
bine și drept cunoscute și înțe
lese. Așa cum, la findul nostru, 
am cunoscut și am înțeles și 
ne-am simțit atît de apropiați de 
luptele, speranțele și realizările 
popoarelor africane. Vizita con
ducătorului nostru iubit a reafir
mat cu tărie un adevăr care nu 
mai poate fi ignorat în relațiile 
dintre statele și popoarele mari 
sau mici: adevărul că singura și 
reala posibilitate a conviețuirii în 
pace este respectarea cu strictețe 
a deplinei egalități în drepturi, a 
independenței și suveranității na
ționale, a neamestecului în tre
burile interne. Acestea sînt, de 
altfel, după cum se Știe, piin- 
cipii ferm așezate la baza poli
ticii noastre externe, dar, răspi-

cat spuse pe un continent unde 
mai domnește colonialismul și 
neocolonialismul, unde lupta pen
tru independența politică și eco
nomică continuă, unde tinerele 
state africane independente au 
început să-și consolideze poziția, 
ecoul lor a avut maximă ampli
tudine. Mi se pare firesc de a- 
ceea să subliniez incontestabila 
semnificație politică pe plan in
ternațional a acestei vizite în 
care încrederea în viitor a po
porului nostru s-a făcut auzită 
prin reprezentantul lui cel mai 
de seamă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Este o mare reali
zare a politicii noastre, a felului 
nostru de a gîndi și acționa, o 
patetică chemare la instaurarea 
în lume a unui climat de pace 
și prietenie, dar și însemnul 
prestigiului mereu crescînd și cu 
ecouri din ce în ce mai bogate 
de care se bucură România so
cialistă, patria noastră. Este, în 
același timp, demnitatea și răs
punderea noastră, a fiecăruia 
dintre noi, muncitor sau poet, 
fizician sau om politic, a între
gului popor pentru desăvîrșirea 
ideii de umanitate activă, adînc 
și definitiv încrustată în con
știința noastră.

NICOLAE IOANA

Illg. MIRCEA BOICIUC

Institutul
de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului

Cartierul „Decebal" din orașul Bistrifa
Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

cunoștințe de croitorie, cît se 
poate de utile pentru o bună și 
completă gospodină. Mai mult, 
unele fete, dînd probă de lu
cru la diferite fabrici de confec
ții din împrejurimi (în căutare 
de forță de muncă) au reușit să 
se angajeze, să se califice mai 
apoi. Astfel, o bună bucată de 
vreme, cercul s-a circumscris 
fidel menirii sale. Ce s-a întîm- 
plat, însă, după aceea ? Micșo- 
rîndu-se numărul participanților 
din............
chis 
tori 
nici 
rău.

Dar astăzi, cum se prezintă 
astăzi situația ? Astăzi, 150 de 
fete, între 15 și 20 de ani, stră
bat distanțe de zeci de kilome
tri pentru a urma aceste cursuri. 
Alte 32, din județ sau din alte 
județe ale țării, s-au stabilit 
aici, plătind gazdă în sat, pe 
durata cursurilor. „Ce să le fa
cem noi — se scuză organizatorii 
— dacă aceasta este pasiunea fe
telor ! Noi le-am spus că este 
vorba de un cerc pentru ama
tori, vine cine vrea, stă cît vrea, 
îl privește". Așa să fie oare ? 
La o observație mai atentă,

Clubul are un director

localitate, cercul și-a des- 
porțile pentru diferiți ama- 
din împrejurimi. Și poate 
aceasta n-a fost un lucru

realitatea dezvăluie fațete cu to
tul diferite. Fetele au conștiința 
limpede că aici, la Berea, ur
mează o școală de calificare, 
că-și însușesc o meserie, iar a- 
deverința eliberată de sindicat 
le dă iluzia că devin posesoarele 
unei veritabile diplome de ab
solvire. Nici una din cele cu care 
am discutat (peste 30 de cursan
te) n-ar mai urma alte cursuri 
— pasiunea s-ar topi ca lumi
narea fumegîndă — dacă ar ști 
că nu primește miraculoasa a- 
deverință. Iată, de fapt, adevă- 
ratul^mobil care le îndeamnă să 
străbată distanțele, să poposeas
că aici de la Galați, Tecuci, Rm. 
Sărat, Iași ori să traverseze 
munții, venind tocmai din jude
țul Mureș. Aceeași optică o au 
și părinții, care dincolo de taxa 
școlară lunară (50 lei) plătesc 
ci te va sute de lei pe lună pen
tru a-și ține odraslele la „învă- 
țătură“. Am reținut, în acest 
sens, explicația a două tinere — 
Viorica Lazăr și Emilia Paldău

— din Nicorești-Galați: „Am 
auzit că aici se învață meserie 
și-am venit să ne facem și noi 
un rost în viață. Părinții știu a- 
cest lucru, de-asta ne și trimit 
bani de gazdă, iar atunci cînd 
au timp dau și ei cîte o fugă 
pe-aici s-o întrebe pe doamna 
•(citiți : maistra cercului — n.n.) 
dacă ne ținem de treabă".

Nu punem la îndoială faptul 
că organizatorii spun acestor 
fete, la capătul drumului bătut 
pînă aici, că este vorba de un 
curs pentru amatori; depinde, 
însă, cum spui și cît de ferm 
ești în a susține prin fapte ceea 
ce spui. Or. din acest punct de 
vedere, cercul se pare că a ge
nerat un alt cerc... vicios, de 
data aceasta — întreținut cu 
bună știință de cei datori să ve
gheze la adevărata lui menire. 
Fetele care urmează aceste 
cursuri nu au „nici un chef" 
(după expresia lor) să lucreze 
în cooperativele agricole de pro

Pe șantierul Fabricii de dispozi tive, scule și matrițe din Focșani se lucrează la montarea grinzi
lor la hala principală. Foto: PAVEL TÂNJALĂ

Au pășit cu dreptul
(Urmare din pag. 1)

în acord global — sistem care 
prin înseși principiile sale, impu
ne valorificarea cu chibzuință a 
tuturor posibilităților de sporire 
a producției și eficienței sale e- 
conomice. Exploatarea judicioasă 
a utilajelor, gospodărirea cu 
zgîrcenie a materialelor, crește
rea productivității — determină 
într-o măsură hotărîtoare cîști- 
gurile constructorilor. în acest 
cadru de organizare, abaterile 
disciplinare (absențele nemoti
vate, întârzierile, chiulul) devin 
cazuri extrem de izolate pentru 
că deviza „unul pentru toți și 
toți pentru unul" își demons
trează aici întreaga sa forță edu
cativă și de mobilizare.

— Nu ne-am îngăduit să iro
sim — ni se destăinuie uteciștii 
Marcel Lepădat, Grigore Luc^- 
ieasa,Vasile Croiescu, Alexandru 
Jitariuc cu care discutam — nici 
măcar un singur ceas din pro
gramul de lucru cit a fost iarna 
de capricioasă. Găseam suficient 
de lucru chiar și în zilele cele 
mai nefavorabile: împrejmuiam 
șantierul cu prefabricate, ame
najam țarcurile pentru depozita
rea materialelor, ori balastam 
drumurile din incinta uzinei. Sint 
operații mai puțin pretențioase

* a
în

Nu firma
conferă prestigiu

(Urmare din pag. I)

și mobilierul, activitatea va mer
ge, numai datorită lor, ca pe 
roate. Desigur, eram plini de cele 
mai fierbinți sentimente, de do
rința de a avea, la club, o acti
vitate „plină", dar pentru con
cretizarea bunelor intenții n-am 
făcut apel la luciditate, ci ne-am 
grăbit să dăm drumul unui pro
gram de genul „cum o fi, numai 
să fie, că lucru rău nu poate să 
iasă". Am greșit neconsultînd în 
primul rînd beneficiarii •— tine
rii — și, de asemenea, am greșit 
socotind că gusturile și preten
țiile lor nu pot fi altele decît cele 
legate de „distracții". De aici, fi
rească. — mai tîrziu ne-am dat 
seama — situația pe care a sem- 
nalat-o, la vremea potrivită, zia
rul (critica — de ce să n-o spu
nem ? — ne-a cam deranjat în 
primul moment ; mai tîrziu 
însă...), de aici nevoia evidentă 
de a îmbunătăți lucrurile... Am 
meditat, desigur, mai profund, 
am încercat să dăm o bază ra
țională activității clubului, dar 
elementul hotărîtor în rezolvarea 
problemei l-au constituit docu
mentele de partid din vară și 
toamnă, apoi hotărîrile și reco
mandările Comitetului Central al 
U.T.C., mai ales cele referitoare 
la întîmpinarea semicentenaru
lui ...Am înțeles limpede că 
reușita activității clubului rezi
dă numai și numai în măsura în 
care o vom concepe ca pe o 
activitate în primul rînd politi- 
co-ideologică. ...înțelegînd lucrul 
acesta — și procedînd în conse
cință — vă dați seama că 
«schimbarea La față» de care 
vorbiți nu se putea să nu se 
producă. Acum..."

Consemnăm discuția de mai 
sus instalați la una din mesele 
celei mai importante încăperi a 
„Tineret-clubului" : Centrul de 
informare și documentare poli
tică a tineretului din Alba Iulia. 
O sală cu pereții tapetați de sus 
pînă jos cu scheme documen
tare privind tot ce poate intere
sa un tânăr în domeniul politicii 
interne și internaționale, al o- 
rlentărilor ideologice și raportu
rilor economice în lumea con
temporană, al istoriei mișcărilor 
muncitorești, al evoluției țării 
noastre în anii socialismului, al 
istoriei P.C.R. și U.T.C., al dina
micii României și județului Alba 
în cincinal etc. etc. Hărți și pla
nigloburi, planșe simbolice, dia
pozitive și o bogată fonotecă, 
colecții la zi a zeci de publicații, 
sute de cărți — totul pus la în- 
demîna tinerilor printr-un sis
tem de fișare simplu și ingenios 
— alcătuiesc un material docu
mentar imediat util atât vizita
torului întîmplător (care, desco
perind că înțelege repede lucruri 
care poate i se păreau inabor
dabile, va mai reveni), cît și 
propagandistului sau cursantu
lui dornic să-și pregătească pre
legerea sau seminarul. în timp 
ce discutăm, în jurul nostru, la 
mese, în fața planșelor, vitrine
lor, aplecați peste colecții și fi
șiere — mulți tineri. O ambian
ță tihnită, discretă, de studiu, o 
ambianță care face din această 
încăpere punctul cel mai aglo
merat al „Tineret-clubului"

Aici, desigur, activitatea nu se 
limitează, mai cu seamă în a- 
ceste zile, la simpla consultare a 
materialului (transcriem din 
programul uneia din ultimele 
săptămîni, dedicată aproape 
în întregime semicentenaru-

lui U.T.C. „Grivița — 1932", 
evocare cu proiecții de dia
pozitive ; „U.T.C. în perioa
da premergătoare celui de al 
doilea război mondial" ; „Tine
rețe, muncă, răspunderi", întâl
nire cu tovarășul Gh. Lăncrăn- 
jan, secretar al Comitetului mu
nicipal Alba al P.C.R. ; Consul
tație pentru propagandiștii din 
școlile generale pe teme legate 
de istoria U.T.C. ; Simpozion ; 
„Tineretul și mass-media", „Ti
neretul și mediu] social", „Ti
neretul și familia", „Revista 
presei" ; „Schimb de experiență 
intre responsabilii punctelor de 
informare și documentare din 
județ" etc.), dar important este 
că toate manifestările se desfă
șoară firesc, fără „mobilizări" 
formale. Centrul își are de pe a- 
cum pasionații lui, prezențele lui 
permanente, „suporterii" lui și, 
fapt demn de subliniat, multe 
acțiuni se declanșează spontan, 
nevoia lor ivindu-se în focul dis
cuțiilor libere și chiar tinerii 
grăbindu-se să le propună spre 
organizare.

De pildă, prezența cîtorva zia
riști la „Tineret-club" s-a trans
format din anchetă publicistică 
într-o întâlnire între cititori și 
reprezentanții ziarului de tine
ret. Propunerea au făcut-o ti
nerii. Responsabilii clubului și 
oaspeții și-au însușit-o și chiar 
în seara următoare a fost pro
gramat un colocviu util ambelor 
părți. Unz exemplu concludent de 
operativitate și eficiență, care se 
alătură multor altora, cele mai 
multe din ele stimulate, fără în
doială, de ambianța evenimen
tului sărbătoresc al organizației 
U.T.C., dar toate demonstrînd o 
trăsătură a unei bune activități 
în ansamblul ei : permanența.

dar absolut necesare. Acum 
venit primăvara și sîntem 
largul nostru.

Am cerut amănunte.
— Să revin la cele două schim

buri — ne spune inginerul Va- 
sile Diaconiță. Ele prelungesc 
tâmp de 20 de ore pe zi activita
tea pe șantier, dublînd, cu alte 
cuvinte, producția. Lucrările sînt 
distribuite pe schimburi în func
ție de dificultatea lor. Ziua, de 
pildă, se montează prefabricatele 
și se execută săpături la cotă iar 
în schimbul doi se toarnă be*on 
în fundații. Macaralele, autogre- 
derele, buldozerele, basculantele 
nu stau in tot acest timp nici o 
clipă. Am izbutit să ridicăm zil
nic cu o singură macara cite 15 
stâlpi. Pentru noi este un ade
vărat record.

Ca orice record și acesta __ 
pregătește cu atenție. Aduși cu 
autocamioane speciale de 
gară, stâlpii se descarcă exact la 
poziție, lingă fundațiile pregă
tite, așteptând să Ie vină rindul 
montării. Nu se mai pierde tim
pul cu depozitarea apei, cu ri
dicarea stâlpilor din depozit și 
transportul ulterior, la pozițiile 
respective.

— Cu toate acestea constatăm 
în graficul dv. o rămînere în 
urmă. Aveați prevăzute în luna 
martie montarea a 42 grinzi de 
18 metri și ați montat doar 35.

— Intr-adevăr, așa stau lucru
rile — confirma șeful lotului. 
Numai că vinovată este între
prinderea de prefabricate din 
Deva care nu ne-a livrat la ter
men prefabricate în valoare de 
70 000 lei. Din lipsa grinzilor n-au 
fost, de asemenea, montate 40 
de chesoane care așteaptă în 
țarcul de materiale.

Fără îndoială că întreaga răs
pundere o poartă întreprinderea 
respectivă pentru nerespectarea 
termenelor din contracte. Dar

se

la

soluționarea neajunsului ar fi 
fost posibilă cu un plus de efor
turi chiar pe șantier. De pildă, 
constructorii Uzinei de utilaj 
terasier din Buzău nu au mai 
apelat la nici o altă întreprin
dere de prefabricate, și-au ame
najat singuri un poligon și își 
toarnă grinzile și alte materiale 
de care au nevoie. Eficiența e- 
conomică este compensatoare, 
întrucît în aceiași parametri ai 
Fabricii de matrițe din Focșani 
sînt prevăzute și alte obiective 
industriale, constructorii trebuie 
să se gîndească dacă n-ar fi u- 
til să preia măcar de aici înainte 
experiența tovarășilor lor de la 
Buzău.

— Am intrat din plin în tri
mestrul doi. Ce sarcini vă aș
teaptă și cum acționați pentru 
îndeplinirea lor ?

— Am putea spune că sînt a- 
proape duble față de primul tri
mestru — continuă tovarășul in
giner Diaconiță. Continuăm cu 
plantarea stilpilor și montarea 
grinzilor și vom trece la închi
derea halelor, la lucrările de in
stalații. Angajamentul nostru 
este să realizăm în lunile apri- 
lie-iunie cel puțin 6 milioane lei 
pentru a ne rămine doar 8 mili
oane pentru trimestrele trei și 
patru. Aceasta ne va permite o 
substanțială depășire a planului 
anual.

Un calcul gospodăresc și nece
sar. Am vrut să știm cum 
contribui organizația U.T.C.

va
______ _ _____ de 

pe șantier Ia realizarea Iui, ce 
acțiuni cu tinerii s-au prevăzut, 
pentru sporirea contribuției lor 
Ia reducerea duratei investiției, 
la dinamizarea ritmului de mun
că. Dar am fost surprinși să con
statăm că în ciuda prezenței u- 
nui mare număr de uteciști pe 
schelele uzinei, ei nu au fost încă 
constituiți într-o organizație 
U.T.C. proprie. Din această pri
cină, se înțelege, de foarte mult 
timp ei n-au mai fost antrenați 
în activități politice și educative. 
Timpul liber și—I petrece fie
care cum poate, singura distrac
ție colectivă redueîndu-se la... 
vizionarea emisiunilor televiziu
nii!. Comitetul municipal al 
U.T.C. are obligația să acorde pe 
acest plan sprijinul său tinerilor 
constructori, să constituie ime
diat organizația de bază pe acest 
șantier, să-i îndrume în întocmi
rea planului de activitate, în or
ganizarea și desfășurarea lor. 
Fără îndoială activitatea tineri
lor pe șantier ar fi mult influ
ențată. mult îmbunătățită.

TINEREȚE
f Urmate din pag. I)

care vrea să
ducție din 
cesc, însă, 
mită bani la „studii") și ___
voința de-a urma alte școli — 
profesionale, în speță — știut 
fiind că pentru aceasta trebuie 
să te pregătești, să susții un 
concurs de admitere, să înveți 
cîțiva ani. Merg atunci acolo 
unde este mai ușor, vin adică la 
Berea, pentru că la Berea nu se 
dă examen de admitere. în rest, 
treabă „serioasă", „școala" ține 
18 luni (un an și jumătate) cu 
obligativitatea unei prezențe mai 
mult decît tentante din punctul 
lor de vedere : de două ori pe 
săptămînă, cîte 4 ore.

Tocmai în acest fenomen se 
află principala lacună a situați
ei în care a ajuns cercul respec- 

care 
esen- 
mem- 
sînt o 
mun- 

a tinerei

care provin 
părinții, ca să 

„studii")
(mun- 
le tri- 

i nici

tiv într-o societate în 
munca constituie criteriul 
țial al evaluării fiecărui 
bru, cînd toate eforturile 
pledoarie a educării prin 
că și pentru muncă 
generații, aici, la clubul din Ber-

fie... rector
ca, se cultivă ideea unei men
talități învechite, aceea a dobîn- 
dlrii unei calificări prin efort 
minim. Cu atât mai nocivă a- 
ceastă mentalitate, cu cît ea este 
inoculată unor tinere aflate în 
pragul opțiunilor decisive pen
tru întreaga viață. Se pare, însă, 
că factorii implicați n-au medi
tat asupra acestui aspect; i-a in
teresat (după cum înșiși măr
turisesc) obținerea unor avanta
je materiale. Timp de 18 luni — 
cît durează cursul tuturor celor 
182 de fete — fondurile comite
tului sindicatului sporesc cu în
semnata sumă de 163 800 lei. Nu 
este neglijabil nici faptul că din 
această sumă, 32 400 Iei revin 
maistrei angajate să conducă ac
tivitatea cercului. Că se urmă
rește cu precădere realizarea u- 
nui avantaj material o dovedeș
te și zgîrcenia cu care este a- 
chiziționat „materialul didactic": 
faptul că nu au fost procurate

decît patru mașini de cusut pen
tru 182 de „eleve" duce la impo
sibilitatea unei pregătiri cît de 
cit temeinice. De-a lungul ce
lor 18 luni, o „elevă" lucrează e- 
fectiv la mașină doar... 36 de orej 
Adică, patru zile și jumătate de 
muncă.

Dincolo de aspectul etic al 
problemei — apar aici și situații 
care contravin legilor statului 
nostru. Este cunoscut faptul că 
la noi în țară s-a trecut la ge
neralizarea învățămîntului de 10 
ani. Tinerii care după absolvi
rea clasei a VIII-a nu reușesc la 
concursurile de admitere în liceu 
sau școli profesionale au obliga
ția de a urma, în continuare, 
cursurile școlii generale. Or, aici, 
la Berea, printre cursantele cer
cului de croitorie sînt multe ti
nere care au părăsit școala ge
nerală, după 8 sau 9 clase, ade
menite de miraculoasa adeve
rință...

Faptele de mai sus pledează 
pentru o intervenție hotărîtă din 
partea forurilor în drept, care au 
datoria socială să evite dezamă
girea de mai tîrziu a unor tineje- 
re în căutarea drumului în viață. 
Deci, așteptăm.

cărui suflet îl purta lorga se risipea cu ființa lui în docu
mentele rlurmuzachilor, iar Enescu se întorcea în veacurile 
de cîntec ale celor mai anonimi lăutari, de la care prinsese 
cîntul și meșteșugul său.
.. PV’.?101 ®n?r9!f:? nj s® pare riposta ce trebuie dată
tmarului țimos, infajlibil și plin de sine, care privește cu aere 
de îngăduință bafrmetea timpurilor. Celuia care i se pare 
ca lumea începe cu șlagărul de muzică ușoară, cu nu știu 
care vedetă de afiș, imitată de la îndoitura gîtului în jos 
nu poți decît sâ-i arăți golul imens în care galopează fi 
vezi uneori pe bulevardele Capitalei, în cofetării, servind ca- 
feluțe, cu aer de prințișor, dar avînd pe el sumanul înflorat și 
miros al mâlâdenilor mei, dintr-un sal ardelean. II poartă 
CP bravadă, crezîndu-se modern, cu ideea unei superiori
tăți de exterior, dar cu rece distanță față de bătrînii aceia 
depășiți și.neistruiți, după el. Ciudat paradox, și totuși, real 
căci tinerii aceștia duc băfrînețea secolelor, în gînduri în 
gesturi, in urări, în hainele ce le poartă. în tot ce e etern 
Șl omenesc cu cea. mai inconștientă conștiință, fără să în
țeleagă nimic. Trăiesc cu ce prind de aiurea, de la alții, 
bucurîndu-se naiv de eticheta străină fixată pe o bluză sau 
un pantalon.

Documentele de partid au arătat cît de dăunătoare e ste
reotipia, atitudinea servilă, ploconirea în fața a tot ceea ce 
e străin, fie că are valoare sau nu. Asemenea manifestări ce 
dovedesc superficialitate, ignoranță, snobism, pot duce la 
ruperea sensibilității tînărului de sufletul poporului din care 
s-a ridicat,, pentru a fi un demn urmaș, un sprijin la tot ce 
a cucerit ș> ne e drag ca al nostru. Da 1 Bătrînetea o duc 
tinerii. Prin ea înaltă prezentul și văd dimensiunile viito
rului. In ea sălășluiesc credințele și puterile unui popor. Ti
nerețea inimii și a mintii păstrează în spațiul lor tărîmul 
veacurilor bătrîne, lărgindu-l, dîndu-i orizonturi noi, după 
o selecție a vieții, în care totul se multiplică, întinerește cu 
cît înaintam în vîrsta timpului.



Tinerii români in brigada 
„Julio Antonio Mella“

Tinerii noștri printre fruntașii șantierului școlii 
construite în Cuba sub egida F. M. T. D.

n luna iulie va 
fi terminată 
școala secunda
ră pe care, sub 
egida F.M.T.D., 
o construiesc în

Cuba membrii grupelor de 
tineri din diferite țari, prin
tre care și tinerii veniți din 
Republica Socialistă Româ
nia. Ce semnifică, în Cuba, 
construcția unei școli secun
dare ?

în primul rînd, faptul că 
elevii își vor putea desfășura 
studiile în condiții optime cu 
o dotare în instrumentație e- 
ducațională modernă. Apoi, 
faptul că această școala se 
ridică la țară, unde tinerii vor 
avea posibilitatea de a culti
va plante citrice jumătate de 
zi în timp ce în cealaltă ju
mătate a zilei vor studia.

în cele șase provincii ale 
țării se produce același fapt : 
tinerii care tocmai au termi
nat realizarea unei ofensive 
simbolice, similare celei co
mandate de Ernesto Che 
Guevara și Camilo Cienfue- 
gos în zilele decisive ale in
surecției, se dedică în prezent 
construcției la sate a șapte 
școli secundare de. acest tip, 
fiecare cu o capacitate de 500 
de locuri.

însuși premierul Fidel Cas
tro a ținut să releve briga
dierilor veniți din diferite țări 
necesitatea asigurării condi
țiilor optime în vederea 
realizării acestei opere con
structive. într-o adunare or
ganizată operativ, el a anali
zat condițiile de viață ale 
constructorilor prieteni din 
diferite țări și a cercetat e- 
chipamentul tehnic de care 
dispun.

Fidel Castro a subliniat că 
această brigadă poate atinge 
niveluri înalte de productivi
tate daca termină construcția 
școlii pînă la sărbătoarea de 
la 26 iulie, fapt care repre
zintă un record în Cuba : ter
minarea în șase luni a între
gii lucrări.

n redacția zia
rului „Juventud 
Rebelde“ stăm 
de vorbă cu co
legul care a cu
noscut brigada

tinerilor români și a celor so
vietici în plină activitate. 
Șeful brigăzii, Luis Felipe 
Vazquez, vine să confirme a- 
ceastă opinie ; el adaugă că 
în general toată lumea mun
cește bine, dar că românii și 
sovieticii ^înt fruntași.

Cîteva ore mai înainte, a 
fost trimis un reporter să 
facă fotografii brigadierilor 
Nicu Varvari, Istrate Ovidiu, 
Vasile Gheorghe, Dumitrescu 
Traian, Ene Ion, Babacea 
Gheorghe. Brigadierii români 
au dorit, ca alături de ei, să

Sesiunea Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

cel mai mult, a spus el, este în-

Imagini primite de la re
dacția „Juventud Rebelde": 
tinerii români lucrînd pe 

șantier.

CONAKRY 12 (Agerpres). — 
în capitala Guineei își continuă 
lucrările sesiunea Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare con
sacrată problemelor actuale ale 
luptei popoarelor Africii pentru 
eliberarea definitivă a continen
tului de sub dominația colonială, 
în ședința de marți, au luat cu- 
vîntul doi dintre membrii misiu
nii speciale a Comitetului care a 
vizitat recent regiunile eliberate 
din Guineea-Bissau. Un membru 
al misiunii Comitetului O.N.U, 
pentru decolonizare, Belkhira 
(Tunisia), a declarat că în timpul 
cînd se aflau în regiunile elibe
rate din Guineea-Bissau, aviația 
regimului colonial a efectuat rai
duri de bombardament pentru 
a-i. împiedica să-și continue in
vestigațiile. El a adăugat că „in
stituțiile politice, administrative 
și juridice din teritoriile eliberate 
din Guineea-Bissau reunesc 
toate condițiile care conduc în 
mod necesar la o adevărată in
dependență". Ceea ce m-a frapat

căpățînarea lipsită de orice rațiu
ne a autorităților colonialiste por
tugheze de a continua luptele 
deși au pierdut controlul asupra 
întregului teritoriu al Guineei- 
Bissau.

Președintele Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare, Salim Ah
med Salim (Tanzania), a decla
rat că, în cadrul actualei sesiuni 
a Comitetului va fi examinată și 
problema privind jefuirea bogă
țiilor naturale și exploatarea for
ței de muncă de către colonia
liști în teritoriile aflate încă sub 
dominație străină. Toate faptele 
și mărturiile ce vor fi obținute în 
acest sens, a spus el, vor fi a- 
duse la cunoștința Adunării Ge
nerale a O.N.U. și a Consiliu
lui de Securitate. Raportul Co
mitetului va fi însoțit și de pro
puneri care să devină măsuri ale 
O.N.U. pentru a pune capăt a- 
cestei forme de dominație a co
lonialismului.

• PREȘEDINTELE JU
LIUS NYERERE a numit 
miercuri pe Aboud Jumbe 
ca prim-vicepreședinte al 
Republicii Unite Tanzania, 
în locul lui Abeid Karume, 
asasinat la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute. Această numire 
a avut loo potrivit prevede
rilor Constituției interimare 
tanzaniene, care împuterni
cește pe președinte să de
semneze pe primul vicepreșe
dinte care. în mod automat, 
devine conducătorul depar
tamentelor guvernamentale 
din Zanzibar.

Un comunicat oficial difu
zat la Dar Es Salaam și ci
tat de agențiile Associated 
Press și Reuter anunță că 
Aboud Jumbe a fost, de ase
menea, ales ca președinte al 
Consiliului Revoluționar — 

* organul suprem al puterii în 
insulă — și președinte al 
Partidului Afro-Shirazi.

Totodată, Julius Nyerere a 
numit pe Hassan Nassor 
Moyo, ca președinte al Edu
cației din Zanzibar și minis
tru de stat în cabinetul pri
mului vicepreședinte, funcții 
îndeplinite pînă in prezent 
de Aboud Jumbe.

VIETNAMUL DE SUD

VIETNAMUL DE SUD 12 
(Agerpres). — Miercuri, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
au lansat noi acțiuni pe șoseaua 
nr. 13, la aproximativ 100 kilo
metri de Saigon, oprind o co
loană militară saigoneză trimisă 
spre capitala provincială An Loc. 
în această zonă, unde mai multe 
unități saigoneze sînt imobilizate, 
forțele de eliberare au bombar
dat, totodată, cartierul general al 
celei de-a 5-a divizii inamice — 
fosta divizie a șefului regimului 
de la Saigon, Thieu, — și au 
atacat un post militar din apro
piere de orașul Chon Thanh.

în provincia vecină Phuoc 
Long, forțele saigoneze au fost 
obligate să evacueze postul Bo 
Duc, iar la vest de șoseaua nr. 
13 în regiunea Tay Ninh, o im- 
Îtortantă bază americană de te- 
ecomunicații a fost puternic ava

riată.

La numai 25 kilometri de Sai
gon, forțele patriotice au supui 
unui puternic bombardament 
baza Bien Hoa, una dintre in- 
stalațiile-cheie ale forțelor ame
ricane.

In Delta Mekongului, patriot 
au continuat, ca și în zilele pre
cedente, atacurile împotriva pos
turilor saigoneze, iar în zona 
Platourilor înalte, luptele s-au 
concentrat în jurul pozițiilor ina
mice de la Tan Canh și Phuong 
Hoang. Mai multe rachete au 
fost lansate și asupra aeropor
tului Kontum. Au avut loc an
gajamente militare și în provin
cia Quang Tri, îndeosebi în ve
cinătatea localității Dong Ha. 
într-un bilanț transmis de agen
ția „Eliberarea" se arată că în 
perioada 7—10 aprilie forțele de 
eliberare care acționează în 
Quang Tri au scos din luptă 600 
militari inamici, au decimat 4 
batalioane și au doborît 6 avi-

Articol pentru „Scîn- 
teia tineretului" de
PEDRO RODRIGUEZ 

redactor la
„Juventud Rebelde"

apară în fotografie, construc
torul cuban cu care muncesc 
împreună.

Brigada F.M.T.D. are un 
consiliu de direcție care cu
prinde cîte un membru pen
tru fiecare continent; se în
trunește în fiecare săptămînă 
pentru a analiza problemele 
de rezolvat și împrejurările 
ivite pentru a asigura, deopo
trivă, o muncă mai eficace și 
o ședere plăcută brigadierilor 
în tabără.

Ziua de lucru începe la 7 
dimineața și continuă după 
o pauză de prînz, pînă Ia ore
le 19 după-amiază. Există 
nouă grupe de muncă, fieca
re din ele avînd cîte o sar
cină specifică ; 15 brigadieri 
împreună cu 35 tineri cuba
nezi construiesc 28 de locuin
țe pentru țăranii din sat.

Brigada a hotărît să orga
nizeze o întrecere în muncă 
cu constructorii cubanezi care 
construiesc școli de același 
tip. A fost întocmit un plan 
de întrecere care cuprinde pa
tru etape : prima dintre a- 
cestea s-a încheiat în semn de 
omagiu, în preziua convocării 
celui de-al II-Iea Congres al 
U.T.C. din Cuba.

Această brigadă a 
F.M.T.D. poârtâ 
numele de „Ju
lio Antonio Mel
ia”. Mella este
un erou al stu- 

dențimii cubaneze care a in
trat în Universitatea din
Havana în momentul cînd în

România era creată Uniunea 
Tineretului Comunist. Cîțiva 
ani mai tîrziu, avea să He 
creat Partidul Comunist din 
Cuba; angajat în primele 
rînduri ale luptei antiimpe- 
rialiste, Mella și-a dat viața 
pentru triumful acestei cauze 
nobile.

Au fost programate întîlniri 
cu delegațiile diferitelor țări. 
Ziua de 15 martie a fost con
sacrată României. întâlnirile 
constau în discuții asupra 
muncii realizate, asupra țării 
respective; simultan se pre
zintă expoziții, se proiectea
ză filme documentare...

Diverși specialiști cubanezi 
au informat pe constructorii 
membri ai brigăzii F.M.T.D. 
asupra planurilor educaționa
le ale țării și alte aspecte e- 
conomice ale Cubei, despre 
munca organizațiilor de tine
ret.

Constructori români și cubanezi

H. Kissinger și-a amînat 
vizita în Japonia

• PREȘEDINTELE BĂNCII TO
KIO, iwasa, și șeful secretariatu
lui cabinetului japonez, Tazeshita, 
au anunțat la 12 aprilie că Henry 
Kissinger, consilier al președinte
lui S.U.A. pentru problemele secu
rității, nu va mai efectua vizita 
neoficială de patru zile pe care 
urma să o facă în Japonia la in
vitația cercurilor financiare și in
dustriale japoneze. Vizita a fost 
amînată pentru începutul lunii 
mai.

In aceeași zi, un anunț similar a 
fost dat publicității la Washing
ton, iar purtătorul de cuvînt al 
Casei Albe, Ronald Ziegler, a pre
cizat că amînarea vizitei a fost 
hotărîtă deoarece Henry Kissinger 
nu poate părăsi Statele Unite, da
torită situației militare din Viet
namul de sud.

Laburiștii pentru 
referendum

• GRUPUL PARLAMENTAR 
LABURIST s-a pronunțat miercuri; 
cu 129 de voturi pentru și 96 con
tra, în favoarea organizării unul 
referendum în problema aderării 
Marii Britanii la Piața comună.

Votul a intervenit în cadrul unei 
furtunoase ședințe a deputaților 
laburiști, precipitată de lanțul de
misiilor unor proeminenți membri 
ai ..cabinetului fantomă", între 
care liderul adjunct al laburiști
lor, Roy Jenkins.

• LA BRUXELLES au luat sfîr- 
șit lucrările ședinței Comisiei mix
te C.E.E.-Iugoslavia, la care au fost 
examinate 
schimburile 
aspecte ale 
dintre cele ....... „ .
iugoslavă a fost condusă de Boris 
Șnuderl, membru al Consiliului 
Executiv Federal, iar delegația

probleme privind 
de mărfuri și unele 
relațiilor comerciale 

două părți. Delegația

C.E.E. — de Ralf Dahrendorf, 
membru al Comisiei Executive. 
Comisia mixtă a apreciat pozitiv 
aplicarea acordului comercial de 
trei ani dintre cele două părți.

• LA AMBASADA S.U.A. DIN 
MOSCOVA a avut loc miercuri, o 
conferință de presă organizată de 
ministrul american al agriculturii 
Earl Butz. Prezentînd o scurtă ex
punere în fața ziariștilor, minis
trul agriculturii al S.U.A. a ară
tat că ar fi posibil ca S.U.A. să

livreze în viitor Uniunii Sovietice; 
anual, cereale în valoare de circa 
200 milioane dolari. El a spus că; 
în schimbul acestor livrări, S.U.A. 
ar putea importa din U.R.S.S. ți
ței, gaze naturale sau bunuri de 
consum.

Greva la O.R.T.F.
• TEHNICIENII de la radlo-te- 

leviziunea franceză (ORTF) au 
hotărît — în cadrul unei adunări 
generale — să-și continue greva 
inițiată Ia 9 aprilie. Incepînd de 
miercuri, de la ora 0,00, acțiunea 
revendicativă a personalului teh
nic continuă printr-o serie de gre
ve turnante, pe sectoare.

• JOHN YOUNG. CHARLES 
DUKE ȘI KEN MATTINGLY, cel 
trei astronauți ai echipajului na
vei spațiale ,,Apollo-16“, au trecut 
marți cu succes ultimul examen 
medical, care a durat cinci ore.

,,Ei sînt în formă bună șt gata 
de plecare", a declarat dr. Charles 
Berry, medicul șef al N.A.S.A.

După cum s-a mai anunțat, nava 
;,Apollo-16“ va lua startul spre 
Lună la 16 aprilie.

• AMBASADORUL extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii So
cialiste România la Moscova, 
Gheorghe Badrus, a fost primit Ia 
12 aprilie de către A. P. Șitikov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Cu 
acest prilej, a avut loc o convor
bire caldă, prietenească.

Cuvîntarea lui
A. Gromiko

la începerea examină
rii de către Sovietul Su
prem a tratatului cu 

R.F.G.
MOSCOVA 12 (Agerpres). - 

La 12 aprilie, în Marele Palat 
al Kremlinului a avut loc șe
dința comună a comisiilor pen- ' 
tru afacerile externe ale Sovie
tului Uniunii și Sovietului Na
ționalităților ale Sovietului Su - 
prem al U.R.S.S., desfășurată în 
prezența lui M. -A. Suslov, mem
bru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., președintele 
comisiei pentru afaceri externe 
a Sovietului Uniunii, a lui K. F. 
Katușev, secretar al C.C. 
al P.C.U.S., vicepreședinte al Co
misiei pentru afacerile externe 
a Sovietului Uniunii, a lui F. A. 
Surganov, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem, a 
lui A. P. Șitikov, președintele 
Sovietului Uniunii al Sovietului 
Suprem — transmite agenția 
TASS.

Membrii comisiilor au început 
examinarea tratatului semnat la 
12 august 1970 între Uniunea 
Republicilor Sovietice Socialiste 
și Republica Federală a Germa
niei.

Luînd cuvîntul în numele gu
vernului sovietic. Andrei Gro
miko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., a declarat că 
principalul sens al tratatului 
dintre U.R.S.S. și R.F.G. constă 
în faptul că el creează baza po
litică necesară pentru o cotitură 
radicală in relațiile sovieto- 
vest-germane, pentru dezvol
tarea lor multilaterală. Aceasta 
ar corespunde intereselor vitale 
atît ale popoarelor Uniunii So
vietice și R.F.G., cit și ale altor 
popoare europene care aspiră la 
destindere, la asigurarea păcii 
și securității, cu atît mai mult 
cu cit Tratatul se bazează in 
întregime pe principiul egalității 
în drepturi a statelor, nu este 
îndreptat împotriva vreunor 
terțe țări și nu aduce prejudicii 
prietenilor și aliaților partici- 
panților la Tratat.

Referindu-se la conținutul 
Tratatului, el a relevat că pivo
tul acestuia îl constituie anga
jamentele pe care și le-au a- 
sumat părțile în problema teri
torială, „considerînd ca inviola
bile în prezent și în viitor fron
tierele x-*------
Europa, 
în ziua 
tratat" 
nici un 
ritoriale 
vor ridica i 
nici pe viitor". Tratatul, a rele
vat Andrei Gromiko, contribuie 
la afirmarea principiului renun
țării la folosirea forței. El ex-

tuturor statelor din 
așa cum există ele 
semnării prezentului 

și că „ele nu au 
fel de pretenții te- 
față de nimeni și nu 

asemenea pretenții

primă hotărîrea părților de a 
„îmbunătăți și extinde colabo
rarea dintre ele. inclusiv în do
meniul relațiilor economice și al 
relațiilor tehnico-științifice și 
culturale".

în cursul convorbirilor, a ară
tat în continuare A. Gromîko, 
s-a realizat o înțelegere reci
procă într-o serie de probleme 
ale politicii europene, ceea ce 
și-a găsit expresia în documen
tul „înțelegere privind inten
țiile părților". în această înțe
legere este vorba, între altele, 
despre dezvoltarea relațiilor din
tre R.D.G. și R.F.G. pe baza de
plinei egalități în drepturi și 
lipsei oricărei discriminări, des
pre pașii meniți să contribuie la 
intrarea celor două state germa
ne în O.N.U., despre reglemen
tarea între R.F.G. și Cehoslova
cia a problemelor legate de ne- 
valabilitatea acordului de la 
Miinchen.

El a relevat apoi existența în 
R.F. a Germaniei a unor forțe 
ce se opun ratificării tratatelor 
de la Moscova și Varșovia. Tn 
continuare ministrul de externe 
sovietic a declarat că nu, vor pu
tea exista relații de prietenie și 
bună vecinătate dacă în R.F.G. 
nu se dorește să se manifeste 
înțelegerea necesară față de in
teresele Uniunii Sovietice, față 
de acel minimum care și-a găsit 
reflectarea în tratatul de la 
Moscova.
• Cofnisia juridică a Bundesta- 

gului vest-german a apreciat că 
tratatul încheiat de R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică este 
conform Constituției, el corespun- 
zînd căutării unul acord de renun
țare la folosirea forței, transmite 
agenția D.P.A.

Comisia juridică a înaintat spre 
dezbatere Comisiei pentru politica 
externă din cadrul Bundestagului, 
textul tratatului cu Uniunea So
vietică.

In favoarea convocării
conferinței general-europene
• Interviul acordat Televiziunii Române

de premierul danez • Declarațiile lui
Gemal Biedici

ministru al Danemar- 
Otto Krag, a acordat

Dezvoltarea
cooperării

Primul 
cei, Jens 
televiziunii române un interviu, 
care a fost transmis la 12 aprilie.

Răspunzînd unei întrebări re
feritoare la conferința europeană 
pentru securitate și cooperare, 
primul ministru al Danemarcei a 
declarat că această conferință 
poate deveni piatra unghiulară 
în dezvoltarea modernă a Euro
pei ; ea va însemna, de aseme
nea, a spus el, începutul unor 
noi relații, mai normale, între 
statele europene și, cum este de 
sperat, începutul unei ere de 
cooperare, cu adevărat construc
tivă, între țările din estul și ves
tul Europei. Ținută cu succes, 
conferința va însemna un nou 
punct de plecare spre o Eu
ropă pașnică.

Solicitat să-și exprime opinia 
în legătură cu rolul acțiunilor și 
aranjamentelor de bună vecină
tate pe plan zonal și în contex
tul eforturilor pentru edificarea 
unui sistem de securitate euro
peană, Jens Otto Krag a spus : 
îmi amintesc foarte bine iniția
tivele românești la Organizația 
Națiunilor Unite în 1965, iniția
tive care s-au soldat cu adopta
rea de către Adunarea Generală 
a unei rezoluții intitulate : „Ac
țiuni pe plan regional în vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate între țările eu
ropene aparținînd unor sisteme 
social-politice diferite". Sînt bu
curos că Danemarca, împreună 
cu alte șapte țări, s-a numărat 
printre coautorii acelei rezoluții; 
noi am salutat-o, deoarece a fost 
și este în concordanță cu scopu
rile esențiale ale politicii externe 
daneze. Cred că, dacă ne putem 
aștepta la întrunirea unei confe
rințe privind securitatea și coo
perarea din Europa, în viitorul 
previzibil, aceasta constituie, 
printre altele, un rezultat al ace
lei rezoluții adoptate de Adu
narea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite.

Federal, Gemal Biedici; a de
clarat că țările mici și neutre, 
precum și țările nealiniate din 
Europa au nu numai, posibili
tatea, dar și un motiv justifi
cat să se angajeze în mod activ 
în eforturile pentru rezolva
rea problemelor politice și eco
nomice ale continentului. A- 
ceasta se referă în primul rînd 
la. problemele securității și co
laborării economice pe conti
nentul nostru. Atît Austria, cit 
și Iugoslavia, a subliniat Bie
dici, pledează pentru ținerea 
unei conferințe privind secu
ritatea europeană și pentru o 
colaborare economică și cultu
rală intereuropeană mai plină 
de conținut. în cadrul pregăti
rilor pentru conferința privind 
securitatea europeană, precum 
și în cursul acestei conferințe, 
țările mici și neutre și țările 
nealiniate trebuie să pledeze 
ca pacea în Europa să cuprin
dă întregul continent, și nu 
doar unele părți ale lui.

romano-chilicnc
• CA URMARE A VIZI

TEI și tratativelor purtate 
de delegația guvernamentală 
economică română, condusă 
de ing. Ion Mineu, adjunct 
al ministrului minelor, pe
trolului și geologiei, cu au
toritățile guvernamentale 
chiliene, la Santiago de Chile 
a fost semnat un acord com
plementar la acordul guver
namental de colaborare și co
operare tehnică existent în
tre cele două țări.

Acordul semnat prevede 
extinderea și diversificarea 
cooperării în domeniul ex
tracției de minereu, al me
talelor neferoase și al ma
nufacturers cuprului. In ca
drul acestor acțiuni de coo
perare, partea română va a- 
corda și asistență tehnică.

Din partea chiliana, acor
dul a fost semnat de gene
ralul Pedro Palacios Ca
meron, ministrul minelor, 
Jorge Arate, vicepreședintele 
Corporației cuprului (Codel
co) și Eduardo Matta, vice
președintele întreprinderii 
naționale miniere (Enami).

Din partea română, docu
mentul a fost semnat de ing. 
Ion Mineu, conducătorul de
legației guvernamentale eco
nomice române.

oane.
în apropiere de Hue, forțele 

de eliberare au lansat noi 
atacuri asupra bazei „Bastogne". 
Agenția United Press Internatio
nal menționează că militarii ame
ricani aflațî la baza Phu Bai, 
între localitățile Hue și Da 
Nang, vor adopta tactica „apă
rării dinamice".

Aviația americană a continuat 
bombardamentele asupra diferi
telor regiuni ale Vietnamului de 
sud, folosind octoreactoarele B- 
52. Cele mai multe raiduri au 
fost efectuate asupra zonei Pla
tourilor înalte. Comandamentul 
american de la Saigon a anun
țat totodată, că o escadrilă de 
avioane „F-4 Phantom" a for
țelor navale, ce a părăsit Viet
namul de sud cu un an în urmă, 
a început să opereze din nou, 
folosind baza de la Da Nang.

într-un bilanț al acțiunilor for
țelor de eliberare, transmis de 
postul de radio „Vocea Vietna
mului", se arată că în perioada 
30 martie — 7 aprilie, în pro
vinciile Quang Tri, Binh Long 
și Tay Nguyen au fost scoși din 
luptă 11400 militari ai forjelor 
saigoneze. în același timp, au 
avut loc acțiuni ale populației 
din zonele aflate sub controlul 
regimului saigonez — au fost 
desființate numeroase „sate stra
tegice" și instalată puterea 
populară.

S AGENȚIA FRANCE PRESSE, 
nd surse oficiale ale Departa

mentului de Stat, informează că 
S.U.A. au respins propunerea de
legației R. D. Vietnam Ia convor
birile cvadripartite de la Paris $1 
apelul guvernului francez în le
gătură cu reluarea lucrărilor con
ferinței în problema vietnameză. 
Agenția adaugă că Departamentul 
de Stat l-a convocat pe însărcina
tul cu afaceri al Franței la Wa
shington, pentru a-i exprima 
nemulțumirea guvernului american 
în legătură cu declarația dată pu
blicității miercuri la Paris, după 
reuniunea Consiliului de Miniștri 
al Franței, In această problemă”.

BELGRAD 12 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat ziaru
lui austriac „Die Presse" pre

ședintele Consiliului Executiv

Azi, la „Palatul
U.N.C.T.A.D.-III", 
cea mai impună
toare clădire din 
capitala chiliană, 
inaugurată cu cî
teva zile în ur
mă, se deschid 
lucrările celei de 
a treia sesiuni a 
Conferinței Na
țiunilor Unite 

pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). Importanta 
reuniune internațională, la ca
re vor fi reprezentate 141 de 
state membre ale acestui for 
internațional, va trece în re
vistă situația pe plan mondial 
în domeniile comerțului și 
dezvoltării, va examina propu
neri și va adopta măsuri ce se 
impun în vederea sporirii pu
terii economice a țărilor în curs 
de dezvoltare.

Iată cîteva date privind 
U.N.C.T.A.D. :

Prima sesiune a fost organi
zată la Geneva în anul 1964. 
După această sesiune, la pro
punerea mai multor state; 
u N.C.T.A.D. a devenit organ 
permanent al Adunării Genera
le ăl O.N.U. Cea de a doua se
siune a U.N.C.T.A.D. s-a în
trunit la New Delhi. în anul 
1968. Principala funcțiune a 
conferinței constă în promo
varea extinderii comerțului in
ternațional între toate țările lu
mii, indiferent de sistemul lor 
social și de nivelul de dezvol
tare, în scopul de a contribui 
la accelerarea progresului eco
nomic, in special al țărilor în 
curs de dezvoltare. De aseme
nea. potrivit statutului său, a- 
doptat prin rezoluția 1965 din 
decembrie 1964 de către Adu
narea Generală a O.N.U., 
U.N.C.T.A.D. acționează pentru 
armonizarea politicii guverne
lor și grupărilor economice re
gionale în materie de comerț 
și dezvoltare. Ca organ perma

R. D. VIETNAM : Ostași ai unităților de apârare antiaeriana care dau puternice lovi
turi aviației americane.

nent al Conferinței a fost creat 
Consiliul pentru comerț și dez
voltare, compus din 55 da 
membri aleși dintre statele 
membre, ținînd seama de o re
partiție geografică echitabilă, 
cit și de preocuparea de a men
ține reprezentarea principale
lor state comerciale. Datorită 
activității sale constructive la 
cele două sesiuni precedente, 
politicii realiste pe care-și în
temeiază relațiile comerciale,

preocupărilor sale privind dez
voltarea schimburilor economi
ce, științifice, tehnice, România 
a fost aleasă membră a Con
siliului. Fiecare stat reprezen
tat la Conferință dispune de un 
vot. Hotăririle U.N.C.T.A.D. în 
problemele de fond sînt adop
tate cu majoritatea de două 
treimi a reprezentanților pre- 
zenți și care-și exercită dreptul 
de vot. Hotăririle în probleme
le de procedură sînt adoptate 
cu majoritate de voturi. In 
Consiliul pentru Comerț și Dez
voltare deciziile se aprobă prin 
majoritatea simplă a membri
lor.

La Santiago de Chile vor fi 
dezbătute problemele complexe 
legate de deteriorarea situației 
țărilor în curs de dezvoltare în 
cadrul economiei mondiale. Se

vor analiza consecințele nega
tive ale adîncirii decalajului 
care separă aceste state de cele 
dezvoltate. Referindu-se la gra
vitatea acestor probleme, secre
tarul general al U.N.C.T.A.D., 
Manuel Perez-Guerrera, In ra
portul de bază care va fi supus 
atenției reuniunii din capitala 
chiliană, arăta că „în lipsa u- 
nei ameliorări tangibile a poli
ticilor urmate în materie de co
merț și ajutor, țările în curs 
de dezvoltare au continuat să 
piardă teren în comerțul inter
național”. Dacă comunitatea in
ternațională nu face eforturi 
mult mai intense — consemna 
în raportul său Perez-Guerre
ra — există puține șanse ca ea 
să atingă obiectivele enunțate 
in Strategia celui de al doilea 

, deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare". în Declara
ția de la Lima, adoptată de re
prezentanți ai 96 de state, sînt 
cuprinse măsuri eficace pen
tru Înlăturarea dificultăților e- 
conomice cu care sînt confrun
tate țările în curs de dezvol
tare. Printre acestea se numă
ră responsabilitatea în primul 
rînd a țării în cauză pentru 
înlăturarea subdezvoltării, fa
vorizarea cooperării mutuale 
între aceste state, necesitatea 
transferării de către fiecare 
țară dezvoltată a unui pro
cent din produsul său interior 
brut în favoarea statelor în 
curs de dezvoltare, participarea 
egală a tuturor țârilor la con
sultările și hotăririle privind 
reforma monetară, acordarea 
de condiții preferențiale în 
schimburile comerciale etc.

Țara noastră — ea însăși an
gajată într-un program deose
bit pentru edificarea unei eco-* 
nomii avansate — partici
pă susținut la activitățile 
U.N.C.T.A.D.

I. T.

Noi amănunte 
despre ravagiile 

cutremurului din Iran
TEHERAN 12 (Agerpres). 

Știrile provenite din provincia 
Fars. din sudul Iranului, unde 
s-a înregistrat violentul cutre
mur de la începutul acestei sâp- 
tămîni,, continuă să aducă noi 
amănunte despre pierderile în
registrate în diferite localități 
și despre amploarea operațiu
nilor de salvare și ajutor. Zia
rul de seară „Etelaat”, care a- 
pare la Teheran, menționează, 
potrivit agenției France Presse, 
că doar aproximativ 100 din cei 
cinci mii de locuitori ai micului 
oraș Ghir — epicentrul catas
trofei — sînt sănătoși, restul fiind 
omorîți sau răniți. La Kazrine, 
localitate situată la 12 kilome
tri de Ghir, moscheea s-a pră
bușit în timpul cutremurului, 
omorînd 6ub dărîmături 37 de 
persoane. în mai multe puncte 
au apărut crăpături adinei în 
scoarța terestră, ceea ce ar pro
ba că seismul de luni are o ori
gine vulcanică.

Manouchehr Pirouz, guverna
torul provinciei, a declarat, la 
Shiraz, că cel puțin 45 de sate 
din regiune au fost distruse de 
cutremur. El a menționat că a- 
proximativ 1 200 de soldați. 350 
de membri ai forțelor de poli
ție, 300 de voluntari, precum și 
opt elicoptere participă la ope
rațiunile de salvare și ajutor. 
Circa 200 de răniți, din zona în 
care s-a înregistrat epicentrul 
cutremurului, au fost transpor
tate la spitalele din Shiraz.
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