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CU PATRIA IN INIMĂ Șl GlND 

patriei îi dăruim elanul tinereții noastre
O paginâ dedicatâ patriei și patriotismului. O pagina în care se subliniază pregnant hotâ- 

rirea de a da riposta cuvenitâ tuturor celor care ar încerca sâ întunece, prin minciuna, trâdare și 
crimă, universul nostru de simțire și cuget, care este patria. Este hotărjrea milioanelor de tineri romani, 
magn ari, germani si de a!te naționalități, care trăiesc înfrățiți pe pămîntu! României.

• DINU FLÂMÎND - „Cu arma ne apărâm granițele patriei, cu scrisul 
ne apărăm cuvintele limbii, ne apărăm istoria împotriva celor care încearcă 
să o denatureze, să o denigreze".

• HORVATH ANDOR - Arhitecți lucizi ai unui viitor comun.
• LUDWIG SCHWARZ - „Rădăcinile noastre sînt adînci, nu le poate 

scoate nimeni din acest pămînt, oricît de ademenitor și-ar modula vocea".
Pr.htîHbn. de asemenea, articolul intitulat ziilor, departe de căldura omenească In care 

; ..Fericirea nu se poate clădi pe nisipul ilu- te-ai născut și ai crescut". _______

'Comvmare H psg. a N-a)

Fotoreportaj de : 
ION ANDRETTA

Inima tînără

O singură ființă

Aceștia ni-s ostașii

GEORGE ȚARNEA

r

Acum la noi a fost iar suferință, 
O suferință crudă, cu răni care ne dor, 
Dar umăr lingă umăr, o singură ființă, 
Durerea ne-o învingem, nebiruit popor.

S-au scurs, în valuri, — tulbure urgie — 
Năvălitori în zale sau crîncene tempeste, 
Dar am rămas statornici, noi toți-o Românie — 
Cutezători în luptă, cu fruntea sus, spre creste.

Sîntem, ca-ntotdeauna, lucizi, la datorie 
Și gîndul biruinței e-n noi atotstăpîn : 
Cu Ceaușescu-n frunte, iubita Românie 
Spre comunism urca-va, căci oamenii rămîn.

De mii de ani tot trec și trec talazuri 
Ce bat mereu la poarta României, 
De mii de ori, potrivnice necazuri 
Le-a-nvins unirea, forța omeniei.

ANCA JITIA FLORESCU 
muncitoare la întreprinderea 

„Acumulatorul" București

Așa cu 
ele de 
z-s: ă.

Aceștia ni-s ostașii de viță strămoșească 
Priviți-le în palme și veți găsi un semn 
Rotit peste rotunda suflare românească 
Și-nfățișînd prin stemă un chip al țării, demn.

care m* 
acasă'.

Miji a 
!a eonstn

Sudori. zidari, 
betoniști. :nst.

1 ro* pune umi-nl 
s fropriulsa oraș.

BRIGĂZILE TINERETULUI PE FRONTUL
CONSTRUCȚIEI ȘI RECONSTRUCȚIEI

Orele

de muncă
ale țării

Țara cunoaște acum zile de muncă ta- 
cordată pentru ca toate fronturile de lucru 
să reintre grabnic în ritmul Inițial, In ritmul 
acestui cincinal al calității, al revoluției ști
inței, pentru a ne Împlini neabătut planunie 
viitorului. Intr-un efort unanim stau oame
nii patriei, conștiințele lor călite în încercări 
grele, Ia temperatura dăruirii, a patriotismu
lui înalt, care nu este o noțiune, o sintagmă, 
ci un mod de a fi, o stare permanentă de 
spirit.

Iată de ce trebuie să scriem, trebuie să 
vorbim despre ritmul acestor zile dedicate 
refacerii, activității intense în toate dome
niile. Despre duminicile tinerilor bucureșten., 
despre zecile de brigăzi de muncitori, elevi, 
studenți care au muncit în întreprinderi, pe 
șantierele de locuințe ori pe acelea de recu
perare a materialelor de construcții, au re- 
amenajat laboratoarele școlilor și ale unor 
instituții, i-au ajutat pe cetățeni să-și repare 
locuințele afectate, au pregătit parcurilor și 
străzilor chipul de primăvară. Despre cei de 
la I.M.G.B. care au lucrat în schimburile de 
onoare, despre cei de la C.I.L. Pipera, des
pre studenții Universității. Politehnicii, Aca
demiei de Studii Economice și Agronomiei, 
despre elevii liceelor Industriale și teoretice.

Nu cu un exemplu anume, nu cu cinci ori 
șase „evidențiați", pentru că astfel de acțiuni, 
argumentul oferit de ele se referă deplin la 
întreg tineretul Bucureștiului, al țării, care 
a probat în aceste zile capacitatea sa de mo
bilizare la chemarea patriei, vocația muncii 
constructive, consolidată și afirmată în sen
timentul iubirii de țară.

Măsura acestor duminici se poate da sim
plu, prin apelul la cifre : peste 100 000 de 
tineri, peste 60 000 de tineri. O forță a zidirii 
ce se alătură firesc uriașei forțe dovedite de 
poporul nostru care, strips unit în .jurul 
partidului comuniștilor. își urmează drumul 
spre progres. Și un instinct sigur, că tot ce 
există, că tot ce se întîmplă în patrie, trece 
prin ființa noastră. Pus în lumină, de la con
știință pină la gest.

Pînă la zîmbetul soldatului care venise în 
urmă cu cîteva zile s-o vadă pe fetița salva
tă de el dintre planșeele sfărîmate. Pînă la 
mișcările sigure ale studenților mediciniști 
care au făcut în aceste săptămîni zile lungi 
de profesie adevărată și grea. Pînă la ambi- 
ția metalurgistului de 20 de ani de la 
I.M.G.B. care a realizat acum adevărate per
formanțe în meserie. Pînă la oboseala dul
gherilor din Tîrgu Mureș care au lucrat în 
București la consolidarea unor clădiri, așa 
cum spuneau „cu materialele lor și cu toată 
priceperea lor". Pină la emoția copiilor eu 
cravate roșii care au adus flori șl jucării In 
locuințele noi unde abia se mutaseră familii 
sinistrate.

Șl cînd îl văd acum, pe el toți, luminați 
de serile orașului, de primăvara care intră 
In drepturile el, în parcuri, pe bulevarde, în 
preajma școlilor ori facultăților, parcă-i simt 
altfel, cu palmele asprite de efort, măsurîn- 
du-și timpul și gîndurile cu o măsură anume. 
A tinereții care devine prin faptele ei con
crete, palpabile, imediate, calitate umană și 
garanție pentru țară ți pentru viitorul ei.

FLOAREA DUMBRAVĂ

GHEORGHE MARINICA

prin mine se-nalță

ÎN ACESTE ZILE, LA ZIMNICEA

N. D. FRUNTELATA

'C

MARIA FILIP

MARIN VATAFU

La Z-.—.-ucaa. frj-e pagiael*  
cUdiri rimase fa zcx-, dsrpi 
sem u afli Monumentul Inde
pendentei. Impmizoarea rtri'-e 
■ "ecu: p—m dnfnezica fa- 
eercore firi ti șu"e-e nzci cea 
nu -izi rirsri. Fzptul ea atare 
se dzto-ere. des-.gar. cunst’uc- 
toruksi ev. dar evenimentul sub
liniază — cu atit mas mult i« 
aceste împrejurări — sem-.i'ict- 
;i: adinei pentru locul r. oame
nii acestui loc. Mărturie s s«u> 
trecut glorios — eu ciața tutelor 
și sutelor de ostași jertfitâ-n 
temelie 
bronzul 
Iui de 
statuia 
rimine 
neclintit genera
țiilor prezente, 
indema și că
lăuză generări- 
stor viitoare. re- 
plici de conti
nuă referință 
pentru lecția de 
profund patriotism scrisă astăzi 
cu puternicul cuvint al faptei 
constructive. Pentru ci, iată — 
admitem astăzi prin absurd — 
s-ar fi putut prăbuși chiar p 
statuia aceasta care simbolizează 
independența, dar indeper.de-'a
— dorul de-o viață al romăvior
— ciștigcti pnn lupte grele, au 
poate fi 
nimeni.

In jurul 
va ir.d!ța 
coral » 
fn sent: mental sigur si izbmzsi. 
Am consemoat, fa acest seas, 
opiniile citarea rituri zimnscem. 
ir.tilmți fn aceste rile pe fron
turile ref-zeerd. inel aiarcațs de 

incerccre a notam. do~ 
in ceea ce prirerte 

lor și al locului lor xa-

_!a te» 
zi nnc-

Iubește-mă
Pentru palmele astea asprite de muncă — 
Sînt palme de fată la douăzeci de ani, 
Palme ce cîntă la tîmplele țării
Și-n seama cărora țara se lasă firesc... 
N-am uitat să dezmierd,
Mîinile aspre dezmiardă frumos, 
Mîinile aspre dezmiardă cinstit, 
Mîinile aspre nu știu să înșele ; 
O, lasă-te-n seama mîinilor mele 
Cum și țara-și lasă destinul, firesc... 
Ridică-te pînă la mine !
Nu tu, ci eu mă aplec să primesc, 
Am gustul prea viu și fierbinte al muncii 
Dar semăn cu țara,
Cînd țara prin mine se-nalță, firesc...

ț

și spiritul 
steagu- 

lupti — 
aceasta 
simbol

a noului oraș5

Ir.frinti mc'.ci'vi. de

acestui monument 
_ noul oraș. srrins < 
ideea dragostei de :z-t.

te—.inia 
hotiriți 
ctitorul 
tal.

După

DUMINICĂ
1

A MUNCII PATRIOTICE
ieri a fost o n de 
solicitate ale re- 

resocerc,

Pentru sute de mii de tineri din întreaga țară, ziua de 
muncâ intensă, de prezență activă in punctele cele mai 
construcției, ale acțiunilor gospodărești, ole eforturilor hotărite pentru 
pentru ca întreaga activitate economico- socială să se desfășoare potriv t ntmunlor 
inalte stabilite. Din multitudinea exemplelor de efort și dăruire desfășurate pe

Aceasta este
adevărata omenie
Tntr-o casă nouă, luminată de grija tuturor, o familie 

tînără și-a reluat viața de fiecare zi. Fapt firesc, dar 
încărcat astăzi de emoția trăită de cei doi tineri cînd 
își amintesc de căldura și dragostea cu care o în
treagă societate i-a înconjurat în aceste zile grele.

‘Blocul 
cartierul 
Schelele nu au fost 
toate ridicate, dar in 
cadrul ferestrelor se 
văd oameni. Pe scări 
urcă greu, cu pași 
încă prea mici, copiii. 
Este zi de odihnă, 
dar forfota străbate 
de dincolo de uși. 
Cineva împrumută 
de la vecini un cleș 
te, dintr-un alt apar
tament se aude scriș- 
netul foșnit al unei 
rindele. Intrăm la 
apartamentul 20. Ti- 
nărui Ilie 
muncitor la 
de construcții 
păți", amenajează o 
etajeră pentru deba
ra. Sofia sa, Rodica. 
oficiant P.T.T., im ■

O.D.L. 5, 
Giulești.

Sfetcu. 
Trustul 

„Car-

preună cu părinții — 
Dochia și Ion Raiha 
— tocmai a terminat 
de aranjat întregul 
apartament, așa cum 
ți-a dorit. Totul stră
lucește de curățenie. 
Mobila nouă. bi- 
belourile, florile fa
șă se simtă și mai 
mult atmosfera caldă 
a familiei. „De 
fel. ne spune 
Sfetcu. sintem 
preună, la acest 
aceleași familii 
au locuit in clădirea 
avariată și evacuată 
de pe strada Șiretu
lui. Ne-am ajutat 
reciproc. Dar cel mai 
mare sprijin l-am 
primit din partea 
muncitorilor de la 
l.M.M.R, „Grivița ro-

alt-
Uie 
im- 

etai. 
care

șic*,  oamen: care 
s-au oferit voluntari, 
au avut grijă de lu
crurile noastre pini 
le-au adus in apar
tament. Ion Raiha, «- 
cum pensionar, ne 
vorbește despre cole
gii de muncă de la ■ 
C.F.R.. alături de 
care a lucrat 29 de 
ani. Ginerele său 
schimbă rindeaua cu 
învățătura (este elev 
seralist la liceul in
dustrial). Mama și 
fiica trec in bucătă
rie să pregătească 
cina bărbaților. Sini 
din nou împreună, ca 
mai înainte.

R. VASILE 
Foto : O. PLECAN

Aceștia ni-s ostașii apărători de visuri 
Priviți-le în inimi și veți citi puteri 
Prin care pot să-ntoarcă lumina din abisuri 
Reașezind-o-n matca fecundei primăveri.
Aceștia ni-s ostașii sprijinitori de țară 
Și săritori cu trupul nestinsei lor iubiri 
Acolo unde țara le cere să răsară 
Spre a curma durerea rănitelor priviri.
Aceștia ni-s ostașii cuprinzători de pace 
Semănători de pîine, făuritori de zori, 
Prin veghea lor fierbinte grădina ni se coace 
Și-i vie vatra țării sub cele trei culori.

PENTRU APARAREA IDEALURILOR CELOR MAI ÎNALTE 
ALE POPOARELOR, ALE TINEREI GENERAȚII

Ororile fascismului nu pot, 
nu trebuie să fie date uitării■ ■

De-a lungul multimilenarei 
■ale' existențe, poporul nostru, 
născut și perpetuat statornic in 
vatra in care s-a plămădit, a 
crea: o civilizație care mărtu
risește prin veacuri despre no
bilele virtuți care au stat la 
baza efortului său creator șl a 
educării tinerelor sale vlăstare, 
despre dorința arzătoare de a 
trăi liber și demn, despre refu
zul hotărit față de violență și 
minciună. Zbuciumata și glo
rioasa noastră experiență isto
rică stă mărturie vie adevărului 
fundamental că niciodată nu 
ne-am trădat virtuțile străbune, 
că și în cele mai grele împreju
rări n-am încetat să luptăm 
pentru respectarea și apărarea 
lor. Noi nu am rivnit niciodată 
la bunul altuia, rămînînd fideli 
idealului de muncă cinstită, la 
noi acasă, pentru a prospera 
prin propriile forțe, într-o țară 
neatîrnată și liberă.

între dovezile de i 
ale aversiunii native i 
lui român față de 
ce este străin și ostil 
tului umanism, esenței 
ției și culturii umane, 
și va rămîne ferm în 
poporului acea pagină 
rie plină de sacrificii 
numește lupta împotriva perico
lului fascist și apoi a războiului 
hitlerist in care România a fost 
tîrltă contrar voinței sale și in
tereselor maselor largi popu
lare. Nu poate fi uitat acel fu
nest regim militaro-fascist în 
care drepturile omului au fost 
călcate în picioare, în care te
roarea morții, închisorile și la
gărele de concentrare amenințau

netăgăduit 
a poporu- 
tot ceea 
adevăra- 
civiliza- 
a rămas 
memoria 
de isto- 
care se

vehement existența omului. 
Atunci, s-a încercat a ni se im
pune nouă, ca și atîtor altor po
poare din întreaga lume, sub 
semnul zvasticii naziste și sub 
amenințarea armelor, o existen
ță în care se prolifera violența 
și rasismul, omuciderea în masă 
și obscurantismul, o politică 
profund antinațională care avea 
să aducă grave prejudicii po
porului nostru.

Ideologia nocivă legionaro- 
fascistă, este știut, și-a făcut o 
preocupare de căpătîi din atra
gerea tinerei generații in orga
nizațiile cămășilor verzi. Ce 
avea de oferit fascismul tineri
lor? . Evenimentele petrecute 
ne-au dovedit-o: infestarea con
științei cu morbul violenței și al 
urii, față de om, proclamarea 
non-valorilor și refuzul culturii 
autentice, cultul războiului și 
trădarea propriului popor. Iar 
mult trîmbițata libertate fascis
tă nu a însemnat altceva decît 
libertatea de a ucide și distru
ge nepedepsit oameni șl idei, 
demagogia deșănțată, misticis
mul feroce. Ce le cerea fascis
mul să facă 
rugurile ale 
transformat 
unui Nicolae 
doveanu și ale atîtor altor mari 
spirite ale poporului nostru, de 
Ia oamenii ciuruiți de gloanțe în 
plină stradă sau în propriile 
case pînă la nefastele coloane 
ale morții de pe fronturile răz
boiului declanșat de ambițiile 
cuceritoare ale Germaniei hit- 
leriste. Aceasta a fost chemarea 
fascistă I Aceasta a fost oroarea

tinerilor? De la 
căror flăcări au 
în scrum cărțile 
Iorga, Mihail Sa-

pe care fascismul a săvîrșit-o 
la noi în țară ca și pretutindeni!

Dar poporul român, ca de 
atîtea alte ori, a găsit în el 
însuși tăria de a respinge aces
te manifestări odioase, străine 
de tradițiile șl interesele lui 
fundamentale. Sub conducerea 
comuniștilor, masele populare — 
muncitori, țărani, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, bărbați și 
femei, indiferent de naționali
tate — s-au ridicat într-un larg 
front național antifascist pentru 
salvgardarea destinelor poporu
lui, a dreptului său de a se 
cîrmui pe principii democratice. 
Nici teroarea brutală, nici lagă
rele și închisorile care împin- 
zeau România acelor timpuri, 
nici un fel de orori, indiferent 
cit de sîngeroase, nu au putut 
să împiedice sosirea momentului 
victoriei antifasciste, ceasul aș
teptat de întregul popor al tre
cerii la făurirea unei orînduiri 
sociale aptă să înfăptuiască 
idealurile sale de libertate și 
progres. Insurecția națională 
armată antifascistă și antiimpe- 
rialistă din august 1944, organi
zată și condusă de P.C.R., a 
realizat răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste și trecerea ță
rii, alături de Uniunea Sovietică, 
de coaliția forțelor antihitle
riste, deschizînd o eră nouă în 
istoria României. Este era eli
berării definitive a României 
de sub dominația imperialistă, 
era înfăptuirii năzuințelor noas-

VASILE NICULAE
doctor In istorie

(Continuare in pag, a V-a)
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Ieri, în București, județele Argeș, Vaslui, lași, Ialomița, tinerii, mobilizați de organizațiile U.T.C. într-o nouă

DUMINICĂ A MUNCII PATRIOTICE
BUCUREȘTI

Ample acțiuni pe șantierele 
refacerii

Și în această duminică aproa
pe 24 000 de tineri din Capitală 
au lucrat cu hărnicie. Aproxi
mativ 750 de muncitori de la 
I.U.P.S. Chitila, I.R.A. Grivița și 
Complexul C.F. Triaj din sec
torul 8 au luat parte la stivuirea 
unor materiale de construcții 
provenite din recuperări, la ac
țiuni de colectare a mețalelor, 
îndeosebi fier beton, la interven
ții menite să consolideze con
strucțiile avariate. Lor li s-au 
adăugat circa 1 200 de tineri din 
sectoarele 3, 4 și 7 prezenți pe 
șantierele unor blocuri din zona 
ansamblului de locuințe și ma
gazine Bucur-Obor, din Șoseaua 
Iancului, (105 A și 105 B), 
Bulevardul Ion Șulea (11 Al. 
B4. B6, V31 și V 7a) și Bulevar
dul Armata Poporului (C13) 
unde, alături de constructori, au 
contribuit la finisarea noilor lo
cuințe, la consolidări și repara
ții. au ajutat la mutarea locata
rilor în apartamentele reparate. 
Aceleași scene de muncă puteau 
fi întîlnite și în sectorul 1 la 
toate punctele de lucru ale 
ICRAL Herăstrău unde se aflau 
repartizați elevii liceelor de in
formatică, poligrafie și mecanic 
22. în sfirșit, să menționăm 
faptul că și pentru elevii din 
celelalte sectoare, ziua de ieri 
s-a încheiat cu bilanțuri rodni
ce. Ne referim la cei 1 000 de 
elevi de la grupul școlar „Elec
tronica", liceele „Dimitrie Can- 
temir", „Zoia Kosmodemian
skaia", „Gh. Șincai", „Autobu
zul" etc. din sectoarele 2 -și 5,

Campania agricolă Din primele ore ale dimineții

PE CÎMP - TOȚI LOCUITORII SATULUI
Din punctul de vedere al meteorologilor, ieri a fost vreme nefa

vorabilă. Cerul a fost acoperit și pe alocuri a plouat ca printr-o sită 
deasă. Timpul neprielnic nu i-a ținut însă în casă pe săteni. în ju
dețul Dîmbovița, unde ne-am deplasat, am întilnit incă din primele 
ore ale dimineții o vie animație, o puternică participare a oamenilor 
și mașinilor în punctele fierbinți ale campaniei. La arat și pregătit 
terenul, la erbicidarea griului și împrăștierea îngrășămintelor. Ia 
plivitul răsadurile, Ia plantatul pomilor ori Ia punerea în funcțiune 
a sistemelor de irigație. Cite nu sînt de făcut acum, în toiul cam
paniei ?

ARATURI PE ULTIMELE 
SUPRAFEȚE

C.A.P. Văcărești. Zece trac
toare deservite de tineri meca
nizatori s-au îndreptat in zori 
spre tarlaua Ruia pentru a trage 
ultimele brazde din planul de 
arături al acestei campanii. 
„Vrem ca cele 25 de hectare care 
ne-au mai rămas, afirmă Con
stantin Vișan, să le terminăm 
pînă deseară. Ne așteaptă alte 
lucrări urgente". Tovarășii il a- 
probă. „Utilajele de care dis
punem, țin ei să sublinieze, ne 
oferă garanția că vom reuși. 
Viteza medie zilnică la arat este 
de peste 25 hectare". Pînă acum, 
adaugă primul interlocutor, au 
fost arate 450 hectare și discuite 
230. De asemenea, a fost ferti
lizată întreaga suprafață culti
vată cu griu (500 hectare) iar o 
treime a fost erbicidată. Sfecla 
a fost și ea însămînțată în în
tregime, iar semănatul trifoiului 
va fi încheiat în cel mult două 
zile lucrătoare. Aristotel Riță, 
Constantin Vișan, Nicolae Matei, 
Florea Mihăiescu și ceilalți me
canizatori mărturisesc că inten
ționau ca lucrarea aceasta s-o 
execute chiar azi, duminică, dar 
din cauza ploii n-au putut intra 
în tarlaua cu griu (trifoiul .se

care au făcut curățenie în școli, 
cămine și internate, au amena
jat laboratoarele și atelierele 
unde fac practică și învață.
ARGEȘ 
Principalul obiectiv - verificarea 

instalațiilor și utilajelor
Acțiunile de muncă patriotică 

ale celor 17 000 de tineri arge
șeni au înscris ieri la loc de 
frunte inițiativa muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor de la 
Combinatul petrochimic din 
Pitești. După ce în după-amie- 
zile fiecăreia din zilele săptă- 
mînii încheiate ei au rămas să 

In unități agricole din județul dîmbovița
seamănă in cultură ascunsă). 
„Nu este nici un rău in asta, 
s-au grăbit ei să adauge. Pă- 
mintul ducea mult lipsa apei. 
Noi ne-om descurca lucrind 
noaptea".

TOATE CANALELE PREGĂTITE 
SA PRIMEASCĂ APA

Pe raza satului Cazaci a fost 
dat în folosință, anul trecut, un 
sistem de irigații care deserveș
te 700 hectare, Chiar nou fiind, 
el trebuie totuși întreținut, cu
rățit, ceea ce și fac cooperatorii 
în aceste zile. După cum ne-a 
informat primarul comunei, a- 
flat și ieri, ca și în celelalte zile, 
pe cîmp, la datorie, au fost ve
rificate și reparate toate moto- 
pompele și aripile de ploaie a- 
flate în dotarea cooperativei. 
Lucrind pe baza unor grafice 
minuțios întocmite, cooperatorii, 
tinerii navetiști și elevi au de
colmatat peste 9 km de canale, 
asigurînd condiții pentru intra
rea cît mai grabnică în funcțiu- 

lucreze în schimburi prelungite, 
ieri, numeroase echipe alcătuite 
din aproximativ 500 de tineri de 
toate profesiile și-au început, 
încă de la prima oră. activita
tea în combinat. Sarcina lor : să 
verifice încă o dată instalațiile, 
să participe la operațiunile de 
revizie tehnică suplimentară a 
liniilor avariate in timpul cu
tremurului. să urmărească cu 
grijă gospodărească sporită 
comportamentul complexelor in
stalații repuse operativ in 
funcțiune. La aceleași ore, 7 000 
de băieți și fete din oraș iși 
aduceau contribuția ■ la materia
lizarea unei alte inițiative inti

ne a sistemului. „Din punctul 
nostru de vedere, precizează to
varășul primar, sintem pregătiți 
să primim apă chiar de miine".

NOI TERENURI REDATE 
AGRICULTURII

Următorul popas îl facem Ia 
C.A.P. Nucet. Față de alte uzi- 

tăți. aici ogoarele sin; pus^L 
Expi.cația o aflăm peste num

îl intxir.im pe Constantin 
ciu. primarul comunei. Aresta 
ne informează că toate lucrările 
agricole scadente au fost exe
cutate. La unele capitole s-au 
realizat chiar depășiri. în loc de 
30 hectare. s-au semănat cu 
borceag 50 de hectare. La orz 
s-au insămințat in plus 7 hec
tare, la sfeclă furajeră 20 hec
tare. la cartofi și in pentru ulei 
10 hectare. S-au terminat, de 
asemenea, arăturile și discuirile 
pe toate cele 460 hectare prevă
zute și s-au aplicat îngrășăminte 
chimice pe întreaga suprafață 
însămînțată cu griu și orz...

— Vorbeați de depășiri... il în
trebăm pe tovarășul primar. De 
unde atîta pămint... suplimen
tar ?

— De unde ?, întreabă el mi
rat. Veniți cu mine și veți ve
dea...

Deși era duminică, zeci de să

tulată : „Clți locuitori tineri, 
atiția buni gospodari”. Ei au 
plantat arbori și arbuști, garduri 
vii, au extins zonele verzi, au 
curățat parcurile „Trivale" și 
„Ștrand".
VASLUI
Muncitori și elevi, umăr lingă 

umăr, la repararea 
și consolidarea unor imobile
Constituiți în echipe de mun

că. peste 400 de tineri din în
treprinderea de ventilatoare. Li
ceul de construcții și liceele in
dustriale din Vaslui au avut, 
ieri, o zi plină de satisfacția 

teni — cooperatori, elevi, tineri 
muncitori — se aflau in tarlaua 
Oboi, la defrișatul copacilor ne
productivi. arbuștilor. sălciilor 
si viței de vie răzlețe. în urma 
lor. mecanizatorii arau drumu
rile croite in mod nejustificat. 
Pe acest șantier se muncește in 
fiecare duminică, sătenii propu- 
ni~<te-$t să redea agriculturii 
cri pafta M hectare de teres 

5a C—riad vot fi insămio*  

O LUCRARE URGENTA : 
PJLNTATUL DUZILOR

rt--i Rrâ’ecii VM

vor fi plantate primele 5 hec- 
să fie realizată anul viitor. Pro- 
fitind de mica „fereastră" apă- 
rută in calendarul lucrărilor 
gricole de sezon, membrii co
operatori și elevii au trecut cu 
toate forțele la acțiune. Lucră
rile se desfășoară in flux : «e 
desfundă terenul, se adminis
trează îngrășăminte organice, se 
discuie și se taseazâ. creindu-se 
front de lucru celor care efec
tuează plantările. „în cel mult 
două zile lucrarea va fi termi
nată, ne asigură Nicolae Stanciu, 
primarul comunei. Pentru atin
gerea acestui obiectiv folosim 
din plin fiecare oră bună de lu
cru, fiecare utilaj*.

ALEX. BALGBADEAX 

muncii împlinite. Dis-de-dimi- 
neață. ei au început să lucreze, 
umăr lingă umăr, muncitori și 
elevi, la repararea unor imobile 
de locuit, la consolidarea unor 
clădiri de interes public între 
care Clubul tineretului din 
oraș. Liceul industrial nr. 2 și 
Grădinița nr. 2 pentru copii. Ei 
și-au propus ca cea mai mare 
parte a răspunderii pentru refa
cerea celor 3 așezăminte men
ționate să le revină în între
gime.
IAȘI

Pe agenda zilei : colectarea 
deșeurilor, amenajări 

gospodărești, plantări de pomi
Acțiunile tinerilor ieșeni, cu 

nu mai puțin de 15 000 de parti- 
cipanți. au cunoscut, ieri, patru 
mari direcții, ale dăruirii pa
triotice și intervenției cetățe
nești. Demnă de menționat în 
primul rind este inițiativa ce
lor 300 de tineri de la între
prinderea mecanică „Njcolina" 
și întreprinderea - metalurgică. 
Constituiți în brigăzi șl echipe 
ale muncii patriotice ei au co
lectat din incinta întreprinderi
lor și au predat peste 100 tone 
deșeuri metalice provenite din 
acumularea unor depozite de 
span, segmente rezultate din 
debitări sau din procesele teh
nologice. din dezafectarea unor 
hale industriale reamenajate în 
anii trecuți. De asemenea in 
cartierele orașului (Alex. cel 
Bun. Mircea cel Eătrîn și Tă- 
tărași). elevii de la Grupul șco
lar M.I.U. din liceele energetic, 
de transporturi, chimie nr. 1, 
reai-umaniste ia-. 1, 4 și 6 au lu

Alte vești de pe ogoare
• Lucrătorii ogoarelor județului Brașov au terminat semăna

tul orzoaicei m 31 de cooper-alive agricole ; insimințarea ovăzn- 
, im a fast încheiată ia zona Rupea, in consiliile interrooperaxiste 
, Fetdaoara. Ucea si alte unități S-a terminat de asemenea setnă- 
j naiul sferici de zahăr la C-AJ*.  Felmer. Voila. Racos. Dacia, 
. Tirws. Ia aproape Mate C-AT. din intercooperativrie Rupea 
j ta foat păaatali cartat ii și alte culturi. Situația la zi meatio- 
1 seacă iasă ca mai stnt de insămințat cu orzoaica 2 SW hectare. 
I ovăz — circa âM hectare, sfeclă de zahăr — 2 800 hectare și 

plantai cartofi pe 8 6M hectare. Pentru a impulsiona aceste cul- 
' tari măsurile întreprinse de comandamentele agricole locale 
prevăd : terminarea insâmințării orzoaicei și ovăzului pînă luni 
seara, a sfeclei de zahăr pinâ la 5 aprilie, a plantelor medicinale, 
legumelor rădăcinoase. cepei, cartofilor timpurii, a butașilor de 

] șferiă de zahăr ia următoarele zile. (ADINA VELEA).

O Sub genericul ..Fiecare tinăr al satului, participant activ la 
acțiunea de consolidare a unităților agricole", tinerii care lo
cuiesc in salcie județului Timiș și-au înscris pe agenda de lucru 
obiective de maximă importanță. Eforturile depuse pentru înde
plinirea lor nn cunosc răgaz. Echipele de tineri mecanizatori din 
Varias. Periam. Făget. Lovrin și din alte consilii intercoopera- 
tiste au reușit să pregătească pentru insămințat. pină duminică 
inclusiv, peste IR 000 hectare. La acestea se adaugă alte 15 R00 
hectare de ogoare fertilizate cu ingrășăminte chimice ți natu- 

j rale. Conriunitent. in localitățile Ciacova. Recaș, Topolăvățul 
; Mire si Coștei. aproape 1 OCO de tineri s-au alăturat celorlalți 
. locuitori la acțiunile de combatere a eroziunii solului, desecări 

și împrejmuirea pajiștilor. (ION DANCEA).

crat la amenajări gospodărești, 
săpat șanțuri pentru canalizare, 
plantări de flori in spațiile 
verzi ; pe șantierul local din 
Tâtărași, unde se amenajează o 
bază sportivă și de agrement s-a 
aflat, ieri, un detașament de 
400 de tineri de la Combinatul 
de fibre sintetice. Să consem
năm. în încheiere, prezența ce
lor 1 500 de elevi din școlile pro
fesionale de construcții nr. 1 și 
2. liceele de chimie nr.2, I.P.A., 
de transporturi. Grupul școlar 
Nicolina și Școala generală nr. 
13 în viile I.A.S. Copou și Bu
cium, precum și pe dealurile 
Cetățuia și Galata unde au adu
nat lujerii vechi rămași din 
tăieri, au plantat salcimi și mo
lizi.
IALOMIȚA 

înfrumusețarea comunelor, 
pregătirea sistemelor de irigații

15 000 de tineri au luat parte 
la acțiunile de muncă patriotică 
organizată, ieri, în județul Ialo
mița. Ei au decolmatat aproxi
mativ 8 km de canale de iriga
ție aflate în rețeaua întreprin
derii de exploatare a sistemului 
de irigații Călărași, au prefirat 
circa 10 tone de porumb din si
lozurile Călărași și Slobozia, au 
lucrat în pepinierele Ocolului 
silvic Fetești, la înfrumusețarea 
comunelor Mihail Kogălniceanu, 
Vlădeni. Giurgeni. Țăndârei, 
Lehliu-Gară, Dragalina și Co- 
cora.

Grupaj realizat de : 
MIRCEA TACCIU 

și ILEANA PODOLEANU

ÎN INDUSTRIE

Fapte deosebite 
intr-o zi 

normală de lucru
• MOMENTE DECISIVE 

LA C.E.T. BUCUREȘTI- 
VEST. Pe șantierul de refa
cere de la această importan
tă unitate bucureșteană, 
peste 100 de muncitori cu 
■înaltă calificare, specialiști, 
în frunte cu întreaga con
ducere a centralei și între
prinderii „Electrocentrale" 
București au lucrat ieri de la 
ora 6,30 pină la căderea serii. 
La turboagregatul nr. 1 a fost 
efectuată centrarea turbinei, 
una dintre cele mai impor
tante lucrări pentru punerea 
acestuia în funcțiune și de 
care depinde, ulterior, func
ționarea sa normală. în pa
ralel. muncitori de la între
prinderea „Energoreparatii" 
au trecut la verificarea unor 
instalații afectate ale turbo- 
agregatului nr. 2, iar cei de la 
întreprinderea „Energocon- 
strucții" au reușit să ridice 
prima fermă metalică a aco
perișului complet distrus. 
Citeva nume dintre zecile 
care merită a fi aminttite 
pentru dăruirea și tenacita
tea de care dau dovadă de 
peste 30 de zile : maistrul 
Zelea Ion. muncitorii Du
mitru Nicolae. Enescu Cor
nel. Ionescu Teodor. Negu- 
lov Ion. •

O- O AMPLĂ ACȚIUNE 
DE REVIZIE GENERALĂ A 
INSTALAȚIILOR SI UTI
LAJELOR. într-o altă uni
tate bucureșteană, întreprin
derea „23 August", ziua da 
ieri — prima duminică, 
după 4 martie, de binemeri
tată odihnă pentru muncito
rii din secții — a fost folo
sită din plin pentru o verifi
care amănunțită a tuturor 
instalațiilor și utilajelor din 
sectoarele de producție. Pes
te 650 muncitori din sectorul 
mecanoenergetic au efectuat 
cu cea mai mare atentie ve
rificările și reviziile la insta
lațiile de gaze. aer. apă. la 
instalațiile de forță, precum 
și la utilajele de producție, 
în special la turnătoria de 
oțel și de fontă. O acțiune 
similară s-a desfășurat și la 
întreprinderea de mașini 
grele.

» TN FUNCȚIUNE. ÎNA
INTE DE TERMEN. Organi
zând exemplar munca in ul
timele trei zile, echipa de 
mentori căi ferate condusă 
de comunistul Geambașu 
Constantin, de la întreprin
derea de construcții si mon
taje metalurgice Reșița, a 
terminat ieri lucrările pe 
platforma blumingului de 
la Combinatul siderurgic din 
localitate, realizînd în aceste 
trei zile producția echiva
lentă a unei treimi de lună. 
Pentru același beneficiar, 
echipa de zidari-șamotori, 
aondusă de comunistul Obi- 
reanu Milovard a lucrat ieri 
un schimb prelungit de 16 ore, 
ji la fel s-a angajat să muh- 
cească pînă miercuri pentru 
a termina cu patru zile mai 
devreme cuptorul furnalului 
care va spori capacitatea de 
producție refractară la C.S.R.

•■ SCHIMB PRELUNGIT 
DE LUCRU și la docurile 
plutitoare nr. 1 și nr. 2 de 
la Șantierul naval Constanta. 
Echipele maiștrilor Lipici 
Gheorghe și Nițu Ion nu au 
plecat acasă pînă ce nu au 
terminat de executat două 
lucrări foarte urgente : ridi
carea pe doc. pentru, revizie, 
a navei „Frunzărești" și 
lansarea la apă a navei sub 
pavilion singaporez „Kount 
Jupiter", căreia i s-au făcut 
lucrări de reparație.

• CU GÎNDUL LA BE
NEFICIARI, muncitorii de 
la întreprinderea de uti
laje și piese de schimb 
Alba Iulia au dat suplimen
tar 25 de secții detașare 
pentru combinele autopro
pulsate „Gloria" fabricate la 
„Semănătoarea" București și 
au finalizat cel de-al patru
lea transportor etajat, reali
zat de la începutul anului, 
în paralel, s-a muncit pe 
șantierul de extindere al în
treprinderii. unde s-a termi
nat instalația electrică lâ 
cuptorul cu arc. de trei tone.

O 840 000 LEI PRODUCȚII 
SUPLIMENTARE. Acesta 
este rezultatul pe care co
lectivul întreprinderii de 
confecții „Flacăra" din Cluj- 
Napoca l-a raportat ieri, 
după Încheierea schimbului 
normal de lucru, la care au 
participat toți cei 1 100 de 
muncitori din secțiile de 
producție.

PE ȘANTIERELE IN
DUSTRIALE din județele 
Prahova. Buzău si Dîmbovița, 
s-a lucrat cu forte sporite. Pe 
platforma metalurgică de la 
Tîrgoviște, la combinatul de 
îngrășăminte chimice de ‘la 
Valea Călugărească, pe plat
formele petrochimice de la 
Teleajen și Brazi, barajul 
hidrotehnic de la Siriu s-au 
înregistrat Însemnate succe
se, colectivele trusturilor res
pective realizînd un volum de 
lucrări de constructii-mon- 
taj evaluate la aproape 
1200 000 lei.

O ZI A REALIZĂRILOR 
PESTE PLAN. Colectivele 
schelei de extracție Timi
soara. combinatului petro
chimic „Solventul". Combi
natului de industrie locală,
întreprinderii textile Timi
șoara și din alte mari unități 
industriale din județul Timiș 
au transformat și această du
minică în zi de muncă obiș
nuită. Oamenii muncii timi- 
șeni — români, germani, 
maghiari, sirbi — aflati la 
datorie au realizat în aceas
tă zi o producție industrială 
în valoare de 4,6 milioane lei, 
materializată în importante 
cantități de titei, produse 
chimice, țesături, bunuri ali
mentare și alte produse. In 
aceeași zi, pe șantierele din 
județ au fost prezent!, a- 
proape 4 000 de constructori 
și montori, care au executat 
un volum de lucrări In va
loare de 1,5 milioane lei.

VIRGIL SIMION

Mi-i închipui, așa cum 
ii ftiu din fotografi
ile văzute la muzeu, 

imbrăcați in costumele lor 
țărănești, cu ițari țesuți in casă 
și bătuți la piuă, cămăși cusute 
cu riuri, cu chimir din piele de 
vițel tăbăcită și opinci, ținind 
sfat sub stejarul cel mare din 
mijlocul satului.

— Eu, zice unul, am ceva bani 
strînși, cam puțini, dar vind boii. 
Dacă trebuie și carul. Un altul 
avea niște cherestea, fin, cite
va oi.

— Tot ce iau pe ele și cu ce 
mai am abia ne ajunge pentru 
chiria pe o lună, la mașină. Cu 
ce luăm cerneală, hirtie, timbre?

— Să vorbim cu toți oamenii 
din sat, propune învățătorul. Ii 
cunosc bine. Din puținul lor ne 
vor da toți cite ceva. Măcar 
pentru cheltuiala ce o vom face 
cu primul număr. După aceea 
’om vedea. Dacă gazeta va fi 
bine primită la sate, vom avea 
abonamente, ceva donații și, ori
cum, cu puțin suflet o scoatem 
noi la capăt. Important este să 
pornim. Și asta cit mai curind. 
Tiparul unit cu știința va face 
din lumea toată o familie cu 
drepturi egale la moștenirea pă- 
mîntească...

Pentru mulți, din cei 
care au aflat de in
tențiile acelor țărani ini

moși, ce-și continuau cu dem
nitate strămoșii, ideea de a 
construi o societate pentru lumi
narea sătenilor, bănci și asocia
ții, de a tipări tn comuna lor 
cărți, ziare și reviste, părea o 
adevărată utopie. Pentru alții, 
apariția unui ziar într-un sat de 
la munte, atunci la 1381. scris 
de țărani, tipărit de ei. difuzat 
in întreaga țară și mai tirziu 
„pe o bună parte a rotogolului 
pămîntesc, adică în S.U.A., Da
nemarca, Grecia, Germania. 
Suedia", avea să fie un motiv 
de spaimă. Moșierimea se repe
de furioasă asupra gazetei, acu- 
zlnd-o că bagă fumuri în capul 
țăranilor îneît cu greu îi mai 
poți ține la respect și de aceea 
trebui? să dispară, de la ea ve
nind curajul țărănesc.

în ciuda deselor atacuri por
nite împotrivă-i de stăplnire, 
huliți de autoritățile care-l cau
tă pînă în lacra săteanului, re
dactorii lui persecutați, urmă
riți de poliție, arestați la '307, 

„Țăranul" de la Mușătești, de
venit mai tirziu „Gazeta țăra
nilor". va continua să apară și 
să aducă lumină in sate timp de 
apțoape o jumătate de veac. 
Intr-o vreme, cînd ziare mari, 
susținute de proprietari cu averi 
imense cădeau unul după altul, 
apariția jurnalului nu a fost po
sibilă, decit datorită dragostei 
cu care a fost hrănit acest foc 
viu, cum aveau să-l numească 
cei care s-au încălzit la lumina 
lui, datorită scopurilor înalte, 
de ridicare a țărănimii, de 
apărare a drepturilor acesteia,

O fila din cartea luptei țărănești, 
scrisa cu singe și cu gind de libertate 

Gazeta „Țăranul" 
de la Mușătești

propuse de cei care au pornit 
mișcarea.

Acum, cînd știu cite 
eforturi cere tipărirea 
unui ziar sau a unei 

reviste, de cită tehnică este 
nevoie, încerc nu numai un sen
timent de adincă admirație 
pentru dimensiunea actului să- 
vîrșit de țăranii strămoși _ din 
Mușătești, ci și unul de mirare 
pentru cite au putut înfăptui 
acei minunați oameni. In virstă 
de numai 19 ani. unul din prin
cipalii conducători ai mișcării, 
învățătorul Constantin Dobres
cu-Argeș, nepotul lui Toma Po
pescu, răzvrătitul de la '48 care 
în fruntea unei cete de țărani 
au ars pe roată, sub semnul 
afuriseniei, într-o piață din Pi
tești, Arhondologia și Regu
lamentul organic, fundează în 
octombrie 1881 gazeta săptămî- 
nală „Țăranul". Jurnalul iși 
avea redacția in comuna Mușă
tești, dar se tipărea la Pitești. 
Ttnărul învățător mergea tn 
fiecare sîmbăti după termina

rea orelor de școală, cale de 
peste 50 km călare, asigurind 
tipărirea și expedierea gazetei. 
Infierind, incă din primele nu
mere, mizeria in care trăia ță
ranul român, abuzurile săvirșite 
de arendași și ciocoi, lipsa de 
pămint, trista stare economică a 
țării, neștiința de carte, gazeta 
trezește un puternic avhit la 
redeșteptare in rindul populației 
rurale, dar, in același timp, și 
ura partidelor conducătoare. 
C. Dobrescu-Argeș, a cărui 
popularitate, crește necontenit în 
rindul maselor, este ales depu

tat in Colegiul 3, dar stăpinirea 
invalidează alegerea, directorul 
Țăranului fiind luat intre jan
darmi și trimis in armată, dato
rită refuzului său de a stțbor- 
dona gazeta intereselor lui 
I.C. Brătianu

După nici un an de la apari
ția jurnalului, prin paginile a- 
cestuia țăranii din Argeș, Vil- 
cea, Olt, Muscel, Gorj, din toată 
Muntenia și Oltenia, sînt che
mați la o mare întrunire ce va 
avea loc în zilele de 28—29 au
gust 1882 la Corbeni, pe Valea 
Argeșului. Așa cum se arată în 
articole publicate mai tirziu, în 
această ședință extraordinară 
s-a discutat tocmirea unei pro
grame după care Comitetul na
țional să Se conducă în lucrările 
și luptele sale. Cu acest prilej a 
fost confecționat și un stindard 
al mișcării țărănești. Poliția află 
de acest fapt și cel care urma 
să aducă steagul la întrunire 
este urmărit și arestat, fără însă 
să trădeze sau să predea stea
gul, ascuns intr-un cufăr cu pe
reții dubli. Rămas mult timp 

îngropat cu acest cufăr, intr-o 
comună din Vilcea, steagul aces
ta pe care este scris programul 
Marelui Comitetu Naționalu se 
află acum la Muzeul de istone 
a partidului și a mișcări; mun
citorești și democratice din 
România.

0 vreme. nu prea lun
gă, datorită presiunii e- 
xercitate de autorități, 

apariția Țăranului incetează. 
In 1892, insă, Dobrescu, îm
preună cu alți săteni pun 
la Mușătești bazele Societății 

pentru cultura țăranilor, cumpă- 
rind o tipografie pentru impri
marea de cărți și reviste. Odată 
instalată tipografia, la 8 noiem
brie 1892 din teascurile acesteia 
apare primul număr al revistei 
Gazeta țăranilor, eveniment sa
lutat cu căldură in cercurile cu 
vederi democratice din țară.

într-un colț al țării, la Mușă
tești — avea să scrie a doua zi 
„Constituționalul", prietenii și 
școlarii lui Dobrescu s-au înto
vărășit în societate pentru pro
pagarea luminii, și au ajuns o 
putere binefăcătoare pentru să
tenii din Argeș și Muscel. Pu- 
nind patimă la muncă, crezînd 
în minunile culturii, ei, sătenii 
nebăgați în seamă de tîrgo- 
veții cu idealul în pungă, izbu- 
tit-au să cumpere o tipografie, 
s-o aducă in sat și să se încea
pă acolo tipărituri... O tipogra
fie într-o comună rurală e un 
mare eveniment în România. 
Ziarele „Adevărul" și „Lupta" 
salută cu respect și iubire pe cei 
care dau țării această minunată 
sărbătoare. Ecoul faptelor de la 
Mușătești ajunge repede în 

Transilvania., de unde loan Cân- 
dea avea să trimită redacției o 
scrisoare înflăcărată de entu
ziasm. in încheierea căreia avea 
si exclame : „Trăiască Gazeta 
Țăranilor, trăiască poporul ro
mân !*  Odată eu gazeta, care 
avea si fie difuzată in toate cele 
peste 3 000 de sate ale României 
de atunci, se tipăresc cărți, ca
lendare. alcătuiridu-se șt o mare 
bibliotecă populari.

Gazeta țăranilor devine un a- 
devărat monitor al țărănimii, 
oglindind toate mișcările ce au 
loc in viața rurali. Răscoalele 
țărănești din 1888. 1892. 1894,
1899 și 1900 au avut un puternic 
ecou, sprijin și îmbărbătare, in 
paginile acestei adevărate tribu
ne de luptă. Sint înfierate cri
mele stăpinirii, atrocitățile să
virșite de unii arendași din păr
țile Prahovei, care-i spinzurau 
pe țărani de limbă și așezau pe 
femeile și copiii acestora pe ve
tre înroșite.

m imp de doi ani, 1895-1897,
1 redacția și administrația 

gazetei se va muta la 
București, devenind organul 
Partidei țărănești. Cirmuito- 
rii se sperie de avintul miș
cării propagate de jurnal și 
guvernul dă o circulară în care 
se cere confiscarea acesteia. Ță
ranii sînt opriți de jandarmi să 
mai citească gazeta. „Este absur
dă, nebună și copilărească mă
sura de a-l împiedica pe țăran 
să citească scrierile Gazetei ță
ranilor, avea să scrie în articolul 
Apelul nostru, redacția. Supri
mați presa și veți opri omeni
rea cu sute de ani înapoi. Lumi
na minții omenești va deveni 
slabă și palidă, ba chiar se va 
stinge pentru marea mulțime. 
Conținutul ideilor va înceta, 
orioe entuziasm se va răci și su
flarea judecății, cea atît de pu
ternică, se va domoli".

Lupta dusă de Gazeta țărani
lor se întețește odată cu veni
rea lui Vasile M. Kogălniceanu. 
fiul marelui patriot și revolu
ționar, în redacție. Acesta, îm
preună cu Alexandru Vălescu. 
cel care ia locul lui Constantin 
Dobrescu-Argeș, răpus de unel
tirile ciocoiești, nu numai că vor 
scrie număr de număr articole 
în care sînt dezvăluite crimele și 
abuzurile săvirșite de stăplnire, 
ci în 1896 tipăresc cunoscutul

manifest numit „Către săteni", 
considerat, împreună cu poezia 
„Noi vrem pămint" de George 
Coșbuc și articolul „Dumnezeu 
să-i ierte", publicat de Nicolae 
Iorga in ziarul „Clopotul", ma
nifeste propagandistice incendia
re care îndeamnă pe țărani la 
revoltă. In 1907, după izbucnirea 
răscoalei țărănești, cei doi re
dactori ai gazetei sînt arestați. 
Un maior, sosit in fruntea unui 
batalion de represalii, după ce 
găsește in redacție scrisori ex
pediate din întreaga țară, în care 
țăranii iși făceau cunoscută mî- 
nia și ura lor împotriva asupri
torilor, trimite o telegramă gu
vernului in care scrie : Să nu se 
mai caute nicăieri cuibul revol
tei că l-am găsit aici, la Mușă
tești, la redacția jurnalului Ga
zeta țăranilor. Tipografia este 
făcută țăndări, tn multe case ale 
țăranilor, abonați la gazetă, se 
fac percheziții. Vasile Kogălni
ceanu și Alexandru Vălescu sînt 
întemnițați la Giurgiu împreună 
cu alți 5—6 mii de țărani din ju
dețele Vlașca și Teleorman. In 
apărarea celor doi răzvrătiți se 
ridică Constantin Miile, Panait 
Mușoiu, alți conducători de ga
zete. Eliberat, Alexandru Vălescu 
nu se va da bătut și în august 

1907 cumpără o nouă tipografie 
continuind să tipărească gazeta 
ce va apare neîntrerupt pină in 
1917, cînd, cu toată interdicția 
trupelor ocupante, învățătoarea 
Elena C. Toteanu nu-i vitregește 
pe copii de școală și desfășoară 
tricolorul la pavilion, ținind 
cursurile ca în zilele de pace. 
Din nou, vina este dată pe ga
zetă. soldații ocupă tipografia 
și sfărîmă toate mașinle, aruncă 
literele in noroi. De acum, obiș- 
nuiți cu astfel de greutăți, celor 
cițiva țărani îndrăgostiți de miș
carea, pornită cu multi ani in 
urmă din satul lor, nu le va fi 
greu să reia totul de la capăt. 
In scurt timp Gazeta țăranilor 
ajunge la abonații ei care o aș
teptau cu nerăbdare, neștiind ce 
s-a întimplat.

Un ziar, o redacție, o tipo
grafie într-o așezare ru
rală, intr-un sat de la 

poalele Făgărașilor, pierdut pe 
atunci în nomenclatorul ad
ministrativ al localităților ce 
alcătuiau județul Argeș, dar 
care avea să devină cunos
cut în anii aceia de sfirșit 
și început de secol prin acțiunile 
pornite de aici. Chiar dacă nu

mai un singur exemplar ar fi 
fost scos din tiparnițele acestea, 
evenimentul, credem, trebuie 
consemnat la loc de cinste în is
toria zbuciumată a acelor vremi. 
Locuitorii de astăzi ai Mușăteș- 
tiului au ridicat. în cinstea celor 
care s-au ridicat, întru adevăr 
și dreptate, de aici din comuna 
lor, sub conducerea învățătoru
lui Nicolăe Ghe. Teodorescu, 
ucenic in tipografia Gazetei ță
ranilor, un Muzeu al satului, la 
intrarea căruia se află bustul 
lui Constantin Dobrescu-Argeș, 
lucrat de sculptorul Friă'erich 
Storck. In ultimul timp. s-au 
sărbătorit împlinirea a 500 de ani 
de la prima atestare documen
tară a localității, 150 de ani de 
la înființarea primei biblioteci 
populare, 140 de ani de la. în
ființarea școlii, 90 de ani de la 
prima ședință a Ateneului cen
tral rural. Evenimentele, prilej 
de comemorare a faptelor săvîr- 
șite de înaintași, au constituit, în 
același timp, lecții vii de patrio
tism și curaj, de ce a însemnat 
lupta acelor oameni împotriva 
nedreptei asupriri, a întunericu
lui în care erau ținuți țăranii de 
sute de ani.

NICOLAE MILITARU
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• A FI PATRIOT, a-ți iubi țara înseamnă a 
face totul pentru a spori avuția națională, 
proprietatea socialistă, a nu precupeți nimic 
pentru înfăptuirea politicii partidului comu
nist, ce corespunde pe deplin intereselor vi
tale ale întregii națiuni.

1

CU PA TRIA ÎN INIMĂ Șl GIND
• A FI PATRIOT înseamnă a fi oricînd 

gata să faci totul, mergînd pînă la supremul 
sacrificiu, pentru a apăra libertatea, inde
pendența și integritatea țării, pentru a salv
garda mărețele cuceriri revoluționare ale po
porului.

patriei ii dâruim elanul tinereții noastre

• A H PATRIOT înseamnă a milita per
manent împotriva oricăror discriminări na
ționale, împotriva șovinismului, a concepți
ilor și manifestărilor rasiste, pentru deplina 
egalitate în drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, pen
tru frăție în munca și lupta comună.

Pentru tinăra generație a României socialiste, definiția supremă a patriotismului este 
dată de totalul sentiment al participării prin faptă ți gind la edificarea țării, prin înscrie
rea muncii sale de fiecare zi in munca întregului nostru popor care, sub conducerea par
tidului comuniștilor. înalță patria pe noi cui mi de progres și civilizație. Sentiment 
afirmat prin hotărirea noastră de a nu precu peți nimic pentru apărarea cuceririlor revo
luționare ale poporului, de a apăra, dacă es te nevoie cu prețul vieții, pămintul țării. Prin

hotărirea de a da riposta cuvenită tuturor celor care ar încerca să întunece, prin minciună. trădare și crimă, universul nostru de simțire și cuget, care este patria.Stă in aceste cuvinte răspunsul ferm al unei generații, al milioanelor de tineri români, maghiari, germani, de alte naționalități, care trăiesc înfrățiți pe pămîntul României. care se bucură egal de minunatele condiții create de popor, de partid, î _ lor multilaterale. condiții create de popor, de partid, împlinirii

STEPHAN LUDWIG ROTH

întoarcem către țara noastră, iubita noastră. într-însa și reinnoim și să întărim frăția
NICOLAE BĂLCESCU

36527* da:<

Este rce-1 (eficient ri pe âe- 
_ —nea să caificăm drept 
Hr—ră — s, eivbcaC-lâ — in-

2 această pevcoe de senttmen- 
a fiTOrt umane. Nevo.e care.

• A FI PATRIOT înseamnă a milita activ 
pentru prietenie cu toate popoarele (arilor so
cialiste, cu popoarele statelor în curs de dez
voltare, cu toate popoarele lumii, pentru 
cauza păcii și colaborării.

• A FI PATRIOT înseamnă a respecta sen
timentele naționale ale altor popoare, liber
tatea și independența lor. In acest înțeles 
patriotismul nu poate fi în nici un fel carac
terizat drept naționalism îngust, nu poate fi 
opus solidarității și prieteniei între popoare.

„Pentru ce să nu întoarcem dragostea noastră toată asupra unui obiect mare și nepieritoriu ? Și ce e mai mare pentru om decît țara sa ? (...). Să întoarcem dragostea noastră, s-o România va fi printr-însa să noastră".
Acest sentiment puternic de a trăi șl a muri pentru naționalitatea lor l-au exteriorizat și l-au consfințit cu numele de român ; și unde este puterea care să le poată lua această naționalitate, unde se află dreptul care ar putea să le-o conteste ?...Cititorii vor ști, așadar, de ce am să spun de aici înainte români ; din partea mea, este o frățească împlinire a voinței lor“.

Cu arma ne apărăm granițele patriei 
cu scrisul ne apărăm cuvintele limbii 

ne apărăm istoria împotriva celor care 
încearcă să o denatureze, să o denigreze

Cînd vine primăvara, ochiul 
fl glndul nostru șe limpezesc 
Intr-o lumină mal clară. Intr-o 
astfel de primăvară, o bătrî- 
nă din Ardeal îmi spunea cit 
de frumoase sînt lucrurile pe 
„podul*  pămlntulul și am în
țeles din acele cuvinte cît de 
larg poate vedea ea țara și 
Întreg pămintul, ca pe un 
Imens podiș peste care pri
vești, amețit de spațiu, de 
undeva de ia o mare înălți
me sufletească. în acea pri
măvară căutam să aflu 
mărturii despre fapte petre
cute cu multe decenii in 
urmă, li căutam pe acei ță
rani care emigraseră odi
nioară peste ocean, atrași de 
mirajul unei vieți mai bune. 
Ajunsese și prin satele româ
nești din Transilvania mirajul 
confuz al unei Americi care 
te îmbogățește peste noapte 
și cîțiva țărani mai nevoiași 
și mai curajoși s-au hotărit 
pe atunci să-și încerce noro
cul, lăsîndu-se pe mîna unei 
agenții de recrutare care le 
promitea marea cu sarea. 
După puțini ani s-au întors, 
rind pe rînd, tot așa de să
raci precum plecaseră, dar 
mai obosiți și mai chinuiți ca 
niciodată de dorul de țară și 
de prunii din dealul cimitiru
lui sub care le dormeau stră
moșii. Sătenii încercau să-i 
descoasă, să afle de la ei 
întîmplări de drumeție ; des
pre trecerea oceanului, des
pre ce se muncește prin ace
le țări depărtate, despre ba
nii pe care i-au strîns. Ni
meni nu avea însă poftă să 
stea la taclale, așa se face

de Dinu Flămind

>e știu atit de 
In -legătură cu 

țărănești ale 
emigrări. La o 

ne-am

că șl astăzi 
puțina lucruri 
acela odlsel 
unei silnica 
asemenea mutație 
fl așteptat să apară ecouri în 
folclor; dar creația folclori
că nu c înregistrat, nid ea, 
tragica despomîntenlre vre
melnică a acestor români. Gîn- 
dind acum la aceste lucruri, 
îmi amintesc o afirmație a 
lui lorga : ei spunea despre 
cei ce-șl
pentru una mai avută că sînt 
asemenea
părăsi mama pentru una mai 
chipoasă. Or, un adevărat 
patriot, ca și un adevărat fiu 
nu-și poate dori și nu-și poa
te dobîndi părinți de împru
mut Există in dimensiunea 
cea mai profundă a patriotis
mului o legătură trainică cu 
pămintul patriei, cu destinul 
ei trecut și prezent De aceea 
noi nu am fost și nu sintem 
un popor itinerant, de aceea 
nu ne este indiferent unde 
locuim și pentru care patrie 
muncim. De aceea sintem 
hotărîți să facem totul, pină 
la supremul sacrificiu, pentru 
a ne înălța patria, pentru a 
ne apăra libertatea și inde
pendența țării, avînd cheză
șia cuceririlor revoluționare 
ale istoriei noastre naționale 
și ale poporului nostru, cum 
sublinia, nu o dată, secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceausescu. 
Dacă vorbim de patriotismul 
muncii noastre cotidiene in-

patriot 
țăranii 
și cară 
să se- 
patriei.

părăsesc patria

unor fii ce și-ar

țelegem adevărata încărcătu
ră a cuvintelor ; a-ți face 
datoria in această epocă ce 
edificare a unei patrii boga
te înseamnă mal mult ca 
oricînd a fî un bun

Așa ou înțeles și 
pe care îi căutam eu 
s-au întors să are și 
mene în cernoziomul
să arunce săm'ntă romaneas
că și să cu eegă spic -o—â 
nesc. In nume-e kx. știu câ 
spicul, ocatâ răsărit trebuie 
să fie și apărat In numele 
acestor bărbați, care au tre
cut apoi de mai multe ori 
frontul, în al doilea război 
ca să nu lupte împotriva 
fraților lor de sînge, așa cum 
trecuseră înapoi oceanul să 
simtă pămînt romanesc sub 
tălpi, în numele lor, deci, știu 
ca spicul, istoria noastră, pa
tria noastră trebuie apărate 
și vor fi apărate în orice îm
prejurare și împotriva orică
rui dușman. Cu arma ne apă
răm granițele 
scrisul ne apărăm 
limbii, ne apărăm 
potriva celor care 
să o denatureze 
denigreze. După ce din nou 
ne-a încercat natura și după 
ce din nou am pășit învin
gători peste un dezastru, 
trăim acum momente încor
date, de muncă și trebuie să 
rostim 
ce stau 
noastre.
noastre 
puternici, 
vede limpeae în clarul aces
tor

patriei, cu 
cuvintele 

istoria îm- 
în cearcă 

sau să o

răspicat aceste idei 
la temelia existenței 

Prin adevărurile 
fundamentale sintem 
i. iar cceastă forță se

zii«.

personalități 
acum ir.dcsc 
osmem. prii 
priei

Trăiesc de ma: multi ani In 
Capitala țării. Mâ stmt recunos
cător fată de orașul care m-a 
format oria strân'*  si prin șco
lile sale, oria ceea ce a asimi
lat dm lume si Prin ceea ce a 
dar '-mvi prin .-H»—r-area pe care 
ne-o adresează de a-i păstra 
trecutul si de a-i sluji prezentul 
— și numesc această ---------
tință : dragoste de patrie. în 
orașul natal am simțit pentru 
prima oară sentimentul acesta 
plenar, care stă la baza tuturor 
acțiunilor noastre. speranțelor 
noastre, idealurilor pe care ni le 
făurim.

Arhitecti lucizi 
ai unui viitor comun

de Horvath Andor

leeat astăzi de el. st nrin. el de 
întreaea noastră tară, nrintr-o 
dragoste pe care mi-am ales-o 
s: am cultivat-o. Cunoscindu-i 
trecutul, selectindu-i 
trăindu-1 prezentul, 
care se înfățișează ochilor 
de pe dealul Cetătuia. 
panoramă splendidă a 
imagine o păstrez întotdeauna in 
caidul inimii, m-a învătat să 
apreciez frumusețile peisajului 
urban cu turnuri medievale si 
artere largi : teatrul de pe ma
lul Someșului unde am ascultat, 
pentru intiia oară. în limba ma
ternă. mesajul de frumos si de 
adevăr al artei (mesaj care m-a 
îndrumat, desigur. în curînd spre 
cea’ăla’.t lăcaș al artei scenice 
— Teatrul National în limba 
română> ; acea casă de o ma
iestuoasă simplitate în care s-a 
născut Matei Corvin (denumit 
cel Drept, de către posteritate), 
casă care te îndeamnă’ la medi
tații asupra istoriei, asupra da
toriei față de istorie (datorie 
care constă in continuarea unor 
seculare Tradiții de muncă si de 
luptă comună).
unde uneori, elev 
rios. l-am Insotit. 
vacanță, pe tatăl 
am deprins

valorile. 
Panorama 

mei 
aoea 
cărei

acea fabrică 
timid si cu- 
in zilele de 
meu si unde

sensurile muncii 
prin care oamenii creează viito
rul : universitatea, vastă lume 
a descoperirilor, a definitivării

România este patria mea. fn 
care am învățat să iubesc oa
menii. să prețuiesc frumosul, bi
nele. dreptatea. Am colindat 
mult prin tară. Am cunoscut 
mulți oameni. Indiferent de na
ționalitate, toți aveau ceva 
comun. o pecete distinctivă : In 
Ardealul natal, ca si în cimpia 
Bărăganului, oamenii muncesc 
cu aceeași abnegație, au același 
cult al cinstei, omeniei, același 
sire — și aceleași posibilități — 
de a învăța mai mult si mai 
bine să-și desăvârșească viata — 
a lor și a semenilor lor. Arhi- 
tecți lucizi ai prezentului si ai 
viitorului, construim cu toții — 
români, maghiari, german: — o 
nouă spiritualitate si ne bucu
răm noi înșine de construcția 
noastră. Construcția in spirit nu 
poate fi sterilă atunci cind e 
însoțită mereu de sentimentul 
profund al apartenenței.

Aparținem cu toată ființa 
noastră unei patrii si unui po
por pe care cu modestie îl pu
tem numi brav, care a dovedit 
in ceasuri de cumpănă că știe 
să se mobilizeze, care de-a lun
gul unei milenare istorii si-a 
demonstrat coeziunea si a că
rui unitate chezăsuiește viitorul. 
11 vom edifica împreună. asa 
cum am fost in trecut împreu
nă. cum sintem în acest prezent 
lummos împreună.

Rădăcinile noastre sînt adinei, 
nu le poate scoate nimeni 

din acest pămînt, orieit de
ademenitor și-ar modula vocea“
In toamna trecută am fost 

invitat de către doi repre
zentanți ai tineretului din 
satul meu natal să iau parte 
la serbarea tradiționalului 
„Kerwai" șvăbesc, sărbătoa
rea muncii și roadelor pă- 
mîntului, care se desfășoară 
de secole, de cind primii co
loniști șvabi au venit pe a- 
ceste meleaguri în căutarea 
unei patrii noi pe care au 
găsit-o aici, alături de ro
mâni, de maghiari și alte 
naționalități. M-am întors 
deci în satul Dolaț, un sat 
mic de vreo 250 de case, si
tuat la marginea apuseană a 
Banatului, între Bîrzava și 
Timiș. Oamenii locului și-au 
primit oaspeții din toate păr- 
;ile, din colțurile mari și în
depărtate ale țării și chiar 
din străinătate.

Multe s-au schimbat la 
Dolaț. De mult, acoperișuri
le de trestie și de papură 
au îmbrăcat acel zîmbet pu
ternic și durabil al țiglei. 
Printre salcimii mari, bătrini, 
de o vîrstă cu bătrînil satu
lui, au răsărit antenele zvel
te ale televizoarelor și stîlpii 
de beton care poartă curen
tul electric binefăcător în 
fiecare casă. Sînt, dealtfel, 
transformări ce sînt la ordinea 
zilei în toate satele. Oamenii 
înconjurau cu interes un băr
bat 
om, 
otît 
să-i

între două vîrste. Acel 
în jurul căruia s-au strîns 
de mulți și fiecare vrea 
strîngă mîna, este Hans 

Artzner, care a plecat din 
sat cu mulți ani în urmă la 
oraș să învețe o meserie. 
Este de fapt lectorul univer-

de Ludwig Schwarz

sitar Hans Artzner de la Fa
cultatea de inginerie chimică 
din Timișoara. „Servus Klosi",
i se spune altuia, „Servus, 
servus, ne bucuram câ ai ve- 
nit". De data aceasta salu
tul este adresat lui Nikolaus 
Jakob, profesor de franceză 
in noul oraș Orșova. El este 
fiul unei familii de muncitori 
din I.A.S. Viktor, omul acela 
înalt de vreo 40 de ani, este 
inginerul constructor Viktor 
Fischer, șef al mai multor 
proiecte de construcții de 
seamă. Lista acestor „oas
peți" care, de fapt, sînt, ou 
rămas copiii satului, nu este 

-nici pe departe completă.
Sînt mîndru că mă pot enu
mera și eu printre acei 
care cu toate că trăiesc de
parte de sat, au rămas le
gați atit de trainic de acest 
sat, de oamenii lui, îneît nici 
distanța și nici deceniile n-au 
putut rupe aceste legături.

„Iți citim toate articolele”, 
zice unul cu care imediat 
după război am lucrat îm
preună pămintul unui moșier. 
„Am auzit că scrii un roman 
despre satul nostru”, zice al
tul. „Da, în iunie-iulie va 
apare cartea", îi răspund.

Lume multă, multă în fața 
căminului cultural. Tineret 
mult. Nu-I cunosc pe nume, 
sînt plecat de aici din 1951. 
Si vizitele sînt rare și scurte. 
Și totuși, e de necrezut, în- 
tr-un fel aproape misterios
ii cunosc pe toți. Pe toți a- 
ceștia despre care știu că nu

l-am văzut încă niciodată. 
„Tînărul ăla, blond, de acolo, 
nu e cumva a! lui Hans care 
stătea a doua casă dinspre 
dispensar „Nu, e al lui 
soră-sa". Adică totuși. Și așa 
îi știu aproape pe toți. Sea
mănă cu tații și mamele lor, 
cu care m-am jucat de-a 
v-ați ascunselea acum cîteva 
decenii, seamănă cu 
nicii lor care ne-au 
de urechi cind ne-au 
făcînd iar o trăsnaie. Și 
mână probabii, nu, e 
că seamănă, cu aceia 
cu veacuri în urmă au
□ ici o patrie, adică acel loc 
in lume, unde le-a rodit 
munca, și cîntul, și dragostea.

Și mă cuprinde un senti
ment puternic, mai mult, o 
certitudine de necontrazis. 
Nu numai salcîmii în fața 
caselor, plopii și teii de la 
marginea satului, ci 
oamenii am crescut și am ro
dit aici.
tre 
dine 
meni 
mint, 
și-ar 
ce nu-i pot înțelege, 
pot aproba niciodată pe cei 
care comit gestul trădător al 
părăsirii pămîntului strămo
șesc, pe cel care-șl înstrăi
nează 
Pentru 
foarte 
adăpost cald și primitor aici, 
siguranță multă șl lumina 
unul soare de aur ce se va 
naște zilnic cît voi fi eu și 
copiii și nepoții mei. Și ur
mașii urmașilor noștri.

bu- 
tras 

prins 
sea- 
sigur 
care 
găsit

și noi,

noas-
a-

Rădăcinile 
s-au înfipt adine, 
de nu le mai poate ni- 
scoate din acest pă- 
oricit de ademenitor 

modula vocea, lată de 
nu-i

ființa și 
că eu 
puternic,

sufletul. 
mă simt 
văd un

Fericirea nu se poate clădi pe nisipul iluziilor, departe 
de căldura omenească in care te-ai născut și ai crescut

Patriotismul ne-am deprins să-1 măsurăm în fapte. A munci cu abnegație, a învăța cu sîrguință, a depune eforturi tot mai mari pentru propria pregătire, pentru ca astfel să poți contribui într-o mai mare măsură la dezvoltarea economico-socială a țării — toate acestea sînt dovezi de patriotism. Așa înțeleg iubirea de țară și elevii Liceului economic din Capitală. Una din formele concrete care exprimă, în ceea ce-i privește, acest sentiment este temeinicia pregătirii teoretice și practice.
Foto : O. PLECAN

— Aș dori ca din exemplul meu să învețe cite puțin fiecare. dar nu vreau să fiu ținta unor compătimiri in urma actului necugetat care m-a făcut să-mi părăsesc patria și să-mi provoc mie și copiilor mei răni sufletești adine: pe care nu le voi putea șterge total niciodată.Eleonora Nicolae a fost secretară dactilografă la o întreprindere de construcții din Brașov. Era căsătorită și mamă a trei copii, familia avea un apartament proprietate personală mobilat cu gust și trăia în condiții bune. Sînt greu de reconstituit momentul și motivele care în sufletul soțului au aprins focurile unui miraj înșelător : fuga din țară. Fapt este că, pără- sindu-și soția și copiii. întreaga sa existență, întemeiată pe principii sănătoase și pe obiceiuri de mult înrădăcinate, Ovidiu Nicolae, tehnician, fuge din țară și se stabilește în R.F.G.— Primeam de la el — ne povestește E.N. — scrisori în care își exprima dorul de noi, ne chema, asigurîndu-ne că avem condiții bune de existență. Nu pot înțelege cum soțul meu, care a trăit atîția ani aioi, printre oamenii de omenie ai țării noastre, s-a

putut lăsa influențat într-atita de modul de a gîndi al unor oameni, intre care spontaneitatea. căldura sufletească, interesul față de semeni sînt lucruri necunoscute. Cînd după doi ani de despărțire ne-am revăzut cu toții pe
sănătate, nu ne-a sunat la ușă, nu le-a zîmbit măcar copiilor. Am petrecut un revelion atit de trist și de descurajam în aceâstă mică locuință, îneît acolo m-am dezmeticit, hotărînd să revin cît mai grabnic în țară orice s-ar în-

atunci cînd, prin semne, ne- știind limba, îi dădeam de înțeles ceea ce doream să cumpăr. Atmosfera dintre mine și soțul meu devenea tot mai apăsătoare. 11 vedeam epuizat, la capătul puterilor. Se întorcea seara tîrziu din
vat-o situația ce singură mi-o creasem a fost faptul că soțul meu în încercarea disperată de a-și amăgi înstrăinarea a sacrificat sentimentele fiicei noastre celei mari, Claudia, reținînd-o la el. Sufletul meu de mamă se sfîșie la gîndul

Trista experiență a unei tinere mame care a crezut un moment în mult trîmbițata 
fericire a familiilor „reîntregite11 aiurea, în locuri și printre oameni străini

aeroportul din Frankfurt nu-1 mai recunoșteam. Era parcă alt om, rece, frămîntat, distant, lipsit de afecțiune față de mine și de copii. Poate, la această atitudine a contribuit și faptul că mă mințise. Afirmase că s-a integrat în noua viață, că are de toate, în realitate însă șomase aproape tot timpul. Nu știu ce să zic, crezuse că, avîndu-ne pe noi, familia, alături, îi va fi mai ușor. Ne mințise. poate îndemnat de alții, mințindu-se înainte de toate pe el însuși Ne-a adus într-o garsonieră din Miinchen neprimitoare, prost amenajată, fără aerisire în baie și bucătărie, unde timp de două luni cît am stat nici un vecin nu ne-a întrebat de

tîmpla. Aș fi dat orice pentru a mai vedea o dată fețele zîm- bitoare și prietenoase ale oamenilor de pe la noi, să îmi văd părinții, prietenii, foștii colegi de care m-am despărțit cu atîta ușurință... Familia se reîntregise, dar, transplantată într-un sol străin, neprimitor, liniștea și fericirea, adică tocmai ceea ce înseamnă o familie, ne lipsea.Din păcate, își deapănă mai departe trista poveste tînăra E.N., o primă încercare de a reveni in țară a eșuat. Am fost readusă la Miinchen și au reînceput zilele în care ieșeam în oraș după cumpărături, umilită la fiecare pas de privirile disprețuitoare ale oricărui vînzător care abia catadicsea să mă servească

curse de probă pe care le efectua pe automobile recent fabricate, pentru ca să-și mai adauge cîteva mărci la salariu pentru a ne putea asigura întreținerea.N-am putut suporta toate acestea, izolarea în care trăiam, lipsa unui salut călduros și omenesc chiar din partea unui necunoscut. Am muncit ca femeie de serviciu la un hotel pentru a-mi asigura banii de întoarcere după ce, cu sprijinul autorităților noastre, am obținut permisiunea să revin în țară. Dacă nu mă întorceam în acele zile, ar fi urmat să intru într-un lagăr de refugiați, în condiții mai proaste decît cele pe care abia le înduram. Ultima lovitură crîncenă pe care mi-a rezer

că fetița mea de 7 ani este departe de mine. Iată tributul greu pe care îl plătesc pentru nesocotința mea, pentru ușurința cu care m-am lăsat indusă în eroare și am crezut neadevărurile despre o lume străină cu care nu m-aș putea . deprinde niciodată.Eleonora Nicolae a revenit în Brașov, unde a lucrat înainte de plecarea în R.F.G. Urmează să se integreze în viața de acasă, printre oamenii cu- noscuți și iubiți, unde cei doi copii mai mici ai ei își vor regăsi prietenii de joacă, cu care pot juca aceleași jocuri cunoscute și dragi. Desigur, toate aceste traume sufletești ar fi putut fi evitate dacă ea ar fi dat dovadă de mai mui-

tă maturitate, dacă ar fl dat ascultare sfaturilor părintești ce i s-au adresat cu sinceritate, înainte de plecare, atunci cînd odată cu pașaportul i s-a vorbit despre ce ar putea să însemne întregirea familiei aiurea, într-o cu totul altă lume, decît cea în care își în- temeiase căminul. Cu timpul rănile atît de dureroase astăzi se vor închide. E.N. are acum 28 de ani, are în față o viață lungă pentru a reface tot ce a pierdut. Dorința ei de a sluji drept exemplu de neurmat pentru alții care .s-ar putea lăsa ispitiți de aventura pe asemenea căi care nu duc nicăieri, decît spre degradare umană este de înțeles. Elocventă situația a- cestei familii pentru „reîntregirea" căreia s-au rostit fraze pompoase și mincinoase, și care a devenit în final o familie mutilată, nefericită, în care trei copii sub șapte ani se plîng și se doresc reciproc, în care trei copii sînt lipsiți de unul din părinții lor. Acesta este aspectul cel mai grav, irecuperabil de dăunător al greșelii soților Nicolae și mai ales a aceste tinere mame, care acum nu are destule lacrimi să-și regrete un moment de rătăcire.
ADINA VELEA
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FOTBAL XXI —O etapa mai echilibrata, cu multe simetrii

Mari competiții organizate de U. T. C.
® CROSUL TINERETULUI

Cea mal amplă, mai cuprinzătoare competiție de masă orga
nizată an de an de U.T.C. este „Crosul tineretului". Ajunsă anul 
acesta la o ediție jubiliară - a X-a - tradiționala intrecere □ 
celor iuți ți rezistenți la alergări a debutat, duminica trecută, cu 
faza de masă, asigurind, prin etapele sale, pe tot parcursul aces
tei luni de primăvară — aprilie — o vie activitate sportivă de masă 
in toate județele țării. Cum se știe, de la celelalte ediții, „Crosul 
tineretului**  oferă drept de participare tuturor categoriilor de ti
neret : elevi, studenți, muncitori, țărani, militari. întrecerile se 
organizează pe trei categorii de vîrstă, fete și băieți : 15-16, 
17-19 și peste 19 ani. In acest an in toate etapele (de masă, 
pe localitate, județ și finală pe țară) au drept de participare 
toți tinerii in limitele de virstă stabilite, nelegitimați la un club, 
asociație sportivă sau unitate școlară cu profil sportiv și care 
n-au avut sau nu au categorie de clasificare sportivă. Subliniem 
această precizare din regulament, intrucit unii antrenori sau pro
fesori, pentru a-și justifica activitatea sint tentați să înscrie in 
competiție tineri care se pregătesc și practică atletismul de per
formanță. Etapa finală, anul acesta, va avea loc in București, 
la 2 mai, Ziua tineretului, și este dedicată aniversării a 55 de ani 
de la crearea organizației revoluționare de tineret - Uniunea 
Tineretului Comunist.

PE ALEILE
PARCULUI SPORTIV

„23 AUGUST"
în mod obișnuit, parcul spor

tiv „23 August" cunoaște un 
freamăt de viață deosebit, în 
zilele de duminică, sau mai 
exact cînd se joacă aici fotbal. 
Vineri după-amiază nu s-a ju
cat fotbal, dar atmosfera spor
tivă, de exuberanță și tinerețe 
n-au lipsit. Pe aleile din jurul 
marelui stadion s-au organizat 
întrecerile în cadrul fazei pe 
sectorul 3 a „Crosului tineretu
lui". O manifestare sportivă 
reușită ca organizare, ca parti
cipare, inclusiv ca rezultate. 
Startul, la întrecerile pe cele 
trei categorii de vîrstă, atît pen
tru fete cît și pentru băieți, a 
fost luat de aproape o mie de 
tineri din școlile, întreprinderile 
și instituțiile sectorului. Dispu
tele au fost dîrie, concurenții 
aruncînd în lupta pentru pri
mele trei locuri — care conferă 
dreptul de participare la etapa 
pe municipiul București — toa
te resursele. Desigur, buna pre
gătire, calitățile fizice și cele 
de voință, au fost principalele 
atu-uri ale celor care au urcat 
pe primele trei trepte ale po
diumului de onoare. Iată nume
le acestora, pe categorii de 
vîrstă : 15—16 ani (600 m) fete: 
1. Stan Mihaela, Liceul de me
canică fină ; 2. Dumitrache Ma
ria și 3. Ionescu Corina — am
bele de la Liceul nr. 1 ; băieți 
(800 m) : 1. Nistor Alexandru 
—■. Liceul nr. 1 ; 2. Soroceanu 
Iulian — Liceul Electroapara- 
taj; 3. Dumitru Gabriel — Li
ceul nr. 1; 17—19 ani : fete
(800 m) : 1. Fuioagă Daniela, 2. 
Stănescu Mihaela și 3. Teodo- 
rescu Florina — toate de la Li
ceul nr. 1 ; băieți (1 500 m) : 1. 
Drăgoi Mihai — Liceul de me
canică „23 August", 2. Călin Va- 
sile — Liceul mecanic și 3. Co- 
vaschi Ion — Liceul nr. 1 ; pes
te 19 ani : fete (1 000 m) : 1. 
Cacoveanu Maria — rectifica
toare, Uzinele „23 August"; 2. 
Vasile Ioana — Liceul indus- 
trial de mecanică fină, 3. Co- 
jan Violeta — Asociația sportivă 
„Pui de titani" ; băieții (2 000 m): 
1. Olah Gheorghe ; 2. Ivan Emi- 
lian și 3. Madagin Gheorghe — 
toți, tineri muncitori la Uzinele 
„23 August". Premiul de conso
lare — o cupă de cristal — a re
venit Elenei Păcală, laborantă 
la întreprinderea de pîine „Ti
tan" — o polisportivă, jucătoa
re în echipa de handbal a între
prinderii.

• „CUPA INDEPENDENȚEI"
Unul dintre sporturile care cunoaște o mare ascensiune In rfn- 

durile tineretului este tenisul de masă. Competiția dotată cu 
„Cupa U.T.C." în precedentele ediții, care anul acesta s-a des
fășurat sub titulatura „Cupa Independenței", a adunat la star
tul etapei de masă mii, zeci de mii de sportivi, elevi și tineri 
săteni (14—19 ani). Este revelator să arăiăm că acest sport se 
practică astăzi, la scară de masă, in covirșitoarea majoritate a 
satelor țării. Organizată pentru două categorii — tineri din me
diul rural (băieți și fete) și elevi (băieți și fete) competiția se 
află înaintea finalei programată în zilele de 9—10 aprilie la 
Oradea, unde vor participa oampionii județelor — respectiv 160 
de sportivi — care-și vor disputa titlurile de campioni ai țării 
Ia „Cupa Independenței". Iată cîteva relatări de la întrecerile 
etapei pe județ oare s-au desfășurat la sfirșitul săptăminii.

PRAHOVA:
El VOR PARTICIPA LA FINALA

Programul sportiv din ultimele 
zile a fost dominat de amplele 
concursuri de masă din cadrul 
„Cupei Independenței", care au 
reunit un număr mare de tineri 
din județul Prahova. Ieri, în 
sala de sport „Victoria" din 
Ploiești s-au întâlnit finaliștii 
etapei județene la tenis de masă.

care aveau să desemneze cam
pionii pe județ. 120 de elevi și 
tineri din mediul rural, care au 
trecut prin „sita" întrecerilor 
etapei de masă, și-au disputat 
șansele la cele două probe pre
văzute în regulamentul „Cupei 
Independenței". La categoria 
elevi, 14—19 ani. pe primele 
locuri s-au clasat Cristina Nica 
(Liceul pedagogic Ploiești), și 
Gabriel Dedulescu (Liceul de

muzică șl artă plastică Ploiești), 
iar la întrecerile rezervate tineri
lor de la sate victoria a revenit 
reprezentantei asociației sportive 
din Mlneciu, Lidia Burlan și 
Ștefan Panaitescu, din comuna 
Izvoarele. (M. L.).

GALATI :
CAMPIONII CELOR 18 000

Simbătă și duminică s-a 
desfășurat, la Galați, faza jude
țeană la tenis de masă dotată 
cu „Cupa independenței". Com
petiția s-a bucurat in etapele ei 
precedente de o largă participa
re. mai ales din partea tinere
tului școlar. La întrecerile de 
tenis, de pildă, au participat 
peste 18 000 tineri elevi și coope
ratori. iar în fazele județene 
— peste 300 de tineri. Faza 
județeană a fost câștigată la 
categoria elevilor de Lumini
ța Lupu (Liceul metalurgic 
Tecuci) și Dan Stoica (Șc. gen. 
28 Galați) iar la categoria tineri 
cooperatori de Elena Tăcu din 
Smulți și Adrian Gheorghiu din 
Pechea.

FESTIVALUL ANSAMBLURILOR ȘCOLARE 
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ - MODERNĂ

O competiție cu priză, desigur în rindurile fetelor, o întrecere 
a grației și armoniei este Festivalul ansamblurilor de gimnastică 
ritmică — modernă aflat la a 4-a ediție. Inițierea acestui con
curs a avut drept efect alcătuirea In numeroase școli din țară 
a unor ansambluri de gimnastică in componența cărora, după 
cite ne-am putut da seama, se poate intra numai după înde
lungi examene, stimulîndu-se astfel concurenta și ambiția in 
pregătire, in practicarea acestui sport eu influențe pozitive asu
pra dezvoltării tineretului. Anul acesta la startul competiției 
s-au înscris zeci de asemenea echipe de gimnastică, in fiecare 
județ, toate nutrind speranța că vor ajunge cit mai sus în ierar
hia competiției. în aceste ultime zile premergătoare vacanței s-a 
desfășurat etapa pe județ a festivalului care a desemnat an
samblul ce va participa la finala pe țară a concursului, stabilită 
să se desfășoare in zilele de 16—17 aprilie la Baia Mare. Dln- 
tr-un ansamblu fac parte 8 elevi (14—19 ani) care an de trecut 
două examene dificile : un exercițiu cu obiect și elemente im
puse șl un exercițiu liber ales (cu sau fără obiect).

O REUȘITA DEMONSTRAȚIE 
DE GRAȚIE ȘI ARMONIE 

LA FLOREASCA

Faza pe municipiul București 
a Festivalului ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică- 
modernă s-a desfășurat ieri, în 
sala Floreasca. în prezența unor 
tribune pline. Preludiul con
cursului l-a constituit competi
ția gimnastelor pioniere care a 
fost cîștigată de ansamblul Sco
lii generale nr. 11 cu un punctaj 
de 139,00. Elevele — si la pro
priu și la figurat — profesoarei 
antrenoare Anica Cociș au avut 
o evoluție reușită, exercițiile 
și muzica completîndu-se feri
cit intr-un spectacol ''agreabil. 
Iată numele reprezentantelor 
Capitalei la finala pe tară (la 
pioniere ansamblul e compus 
din 6 concurente) : Hie Cristina. 
Roșea Gabriela. Grigore Da
niela, Iacob Mihaela. Nănuc An- 
toaneta, Ionescu Cristina : re
zervă — Nisipeanu Cristina. Pe 
locul 2 — ansamblul Scolii ge
nerale nr. 108 cu 137,20 puncte, 
iar pe 3 — al Scolii generale 86 
cu 128,20 puncte.

După o suită de demonstrații 
datorate gimnastelor și gimnaș- 
tilor de la Clubul sportiv școlar 
și I.E.F.S., a urmat concursul

ansamblurilor elevelor de liceu, 
în competiția pentru primul loc 
pe Capitală, din 52 de ansam
bluri înscrise în etapa de masă 
a concursului, s-au calificat 14 
echipe. Numărul mai mare decit 
al celor 8 ansambluri cîștigă- 
toare pe sectoare se explică prin 
inițiativa organizatorului con
cursului — Comitetul municipal 
București al U.T.C. — de a roda 
și alte ansambluri in vederea 
unei participări cît mai reușite 
la Festivalul național „Cîntarea 
României". Așteptată cu mult 
interes din partea suporterilor șl 
specialiștilor evoluția citorva 
ansambluri școlare din Bucu
rești. între care dăinuie încă de 
la debutul competiției o foarte 
frumoasă rivalitate, s-a soldat, 
pină la urmă, cu victoria Unui 
ansamblu deja consacrat — cel 
al Liceului economic de alimen
tație publică — totalizînd 149,20 
puncte — ansamblu care a cu
cerit locul întîi la finala pe tară 
a edițiilor din 1974 și 1975, iar 
anul trecut, la Iași, a ocupat lo
cul doi. Elevele profesoarei- 
antrenoare Lia Bărbulescu s-au 
comportat remarcabil. Iată nu
mele campioanelor Capitalei : 
Aurelia Ioniță, Maria Cîrciu-

maru. Cornelia Mâmoiu, Eu
genia Măiță, Sanda Ferșeta, 
surorile Ana și Zenovia Bălan 
și Niculina Totîlcă. Locul 2 a re
venit ansamblului Liceului „G. 
Coșbuc", iar locul 3 — Liceului 
„Gh. Lazăr". în încheiere con
semnăm opinia profesoarei Irina 
Țimbrescu, arbitru de concurs 5 
„Un spectacol de gratie și ar
monie reușit în sala Floreasca. 
Nivelul ridicat al evoluției unor 
ansambluri — In primul rind al 
celor clasate pe primele trei 
locuri — este argumentat de 
preocuparea mult mai evidentă 
fată de edițiile trecute atît pen
tru costumație cît. mai ales 
pentru compoziția exercițiilor. 
execuția și aranjamentele mu
zicale. Ansamblul cîștigător s-a

detașat printr-o execuție curată 
din punct de vedere tehnic, cu 
o sincronizare bună cu muzica. 
Cu exerciții mai deosebite s-a 
prezentat ansamblul Liceului 
„Gh. Lazăr". O prezentă doar 
mulțumitoare au avut ansam
blurile Liceului sanitar și Li
ceului 10. Nu este suficient doar 
să-ți faci datoria de a participa".

• In urma desfășurării etapei 
a treia — campioană a județu
lui DOLJ la gimnastică ritmică 
și modernă, este ansamblul Li
ceului pedagogic din Tg. Jiu.

• La GALAȚI competiția a 
fost cîștigată de ansamblul de 
gimnastică de la Liceul „Ale
xandru Ioan Cuza".

Grupaj realizat de : 
VASILE CABULEA

Fotografiile : GH. CUCU 
și ORESTE PLECAN

Această etapă, de simbătă, după care campio
natul se întrerupe pentru trei săptămîni în ve
derea pregătirii echipei naționale pentru prima 
confruntare din cadrul noii ediții a C.M. (Spa
nia — 16 aprilie, la București), a avut un plus 
de combativitate și inedit. Am înregistrat cîteva 
partide de nivel bun — Iași, Hunedoara, Oradea 
— și cîteva rezultate poate mai puțin scontate. 
Ne referim la victoriile echipelor F.C. Argeș și 
Univ. Craiova, in deplasare (Constanța și Iași), 
acolo unde un punct pierdut de gazde înseamnă 
un pas spre retrogradare. Observăm, apoi, o 
simetrie perfectă : șase partide s-au încheiat cu 
același scor, 2—1. Cifra exprimă și un anume 
echilibru de forțe. Unele din aceste victorii, la 
limită, au fost destul de norocoase : S.C. Bacău, 
Rapidul. Sportul Studențesc au avut emoții pină 
la fluierul final. Amatorii de fotbal comentează, 
însă, mai aprins eșecul steliștilor la Hunedoara. 
Echipa cu șapte jucători în națională a capotat 
în fața unei formații mai modeste — Corvinul, 
artizanii victoriei acesteia din urmă fiind ...doi 
foști steliști. Nu știm ce influență poate avea 
asupra planului lui Ștefan Covaci această înfrin-

Rapid - U.T.A. 2—1 
(2-0)

Rapid a obținut două puncte 
de aur. în lupta pentru salvare 
din zona sumbră a clasamentu
lui aceste puncte, probabil vor 
cîntări destul de greu, dar, de
sigur, ele nu sînt suficiente 
pentru a-i scăpa de griji pe fe
roviari. Prima repriză a fost 
dominată de Rapid. Neagu a 
acționat pe tot terenul făcînd 
mare risipă de energie. Tot el 
avea să deschidă scorul (min. 
19) printr-un șut puternic după 
ce, în faza precedentă, portarul 
lorgulescu respinsese un alt șut 
al lui Rontea. Rapid continuă 
să atace susținut, dar mijloacele 
tehnice de exprimare ale jucă
torilor sînt destul de precare. 
Golul al doilea cade în minutul 
39 — autor Rontea. A doua re
priză. schimbă fața jocului. A- 
rădanii ies la atac șL„ ratează 
incredibil cel puțin trei oca
zii mari cît roata carului. Leo
nida Nedelcu reușește să înscrie 
(min. 77) stabilind scorul final; 
2—1. (T. POGOCEANU).

Sportul studențesc — 
F.C.M. Reșița 1—0 (1—0)

Firma echipelor și calitatea 
fotbalului pe care-1 prestează, 
demonstrată la acest început de 
sezon, n-a determinat să ia dru
mul stadionului din Dealul Spi- 
rii decît pe vreo 10 000 de spec
tatori. Și era un cuplaj. 180 mi
nute de fotbal. Meciul vedetă 
n-a adus nimic In plus față de 
primul : aceeași prestație me
diocră. Studenții bucureșteni au 
obținut victoria prin golul lui 
Olteanu (min. 18), o victorie 
pusă, însă, tot timpul sub sem
nul întrebării de reșițeni pentru 
că M. Sandu n-a mai fost ata
cantul periculos, iar Oct. Iones
cu. pindit de neșansă, a ratat 
cit în trei meciuri. Despre Spor
tul studențesc am mai spus că 
nu mai -eamână cu echipa care 
se impusese, ca o formație o- 
mogenâ. de forță și concepție. 
Ce-i lipsește oare ? Cu o bună 
mișcare In teren, stăpîni pe ba
lon și cu o bună dexteritate în 
pasarea mingii oaspeții ar fi 
putut obține cel puțin un punct 
dacă erau mai deciși si mai lu
cizi în fața porții lui Răducanu

F.C. Constanța — F.C. 
Argeș 1—2 (0—0)

Fotbaliștii constănțeni încear
că amarul unui al doilea insuc
ces pe teren propriu în acest 
sezon. Deși au atacat în majo
ritatea timpului, ei nu au reușit 
să concretizeze situațiile de gol 
pe care și le-au creat. De par
tea cealaltă piteștenii. cu Do- 
brin în mare formă, au adoptat 
arma contraatacului reușind 0 
victorie nesperată. A Înscris Do- 
brin (min. 51) din lovitură li
beră, executată magistral, dar 
după numai un minut constăn- 
țenii egalează prin Peniu. Se 
părea că se profilează o remi
ză, însă. în min. 82, Iovănescu 
speculind o ezitare a apărării 
constănțene înscrie punctul vic
torios. (I. POPESCU).
Dinamo — F.C.M. Galati

4-0 (3-0)
O victorie obținută lejer de 

actualul lider, in fața unei e- 
chipe resemnate cu situația sa 
de candidată la retrogradare. 
Pentru dinamoviști a fost o ve
ritabilă partidă de antrenament, 
în care au fost exersate o serie 
de scheme tactice. Deschiderea

CLASAMENT
Dinamo 20 11 6 3 47-22 26
U. Craiova 21 11 4 6 39-23 26
Steaua 21 11 3 7 39-27 25
Jiul 21 11 3 7 36-26 25
Poli. Timișoara 20 11 1 8 25-20 23
F.C. Argeș 21 9 6 7 29-32 23
A.S.A.
Tg. Mureș 21 9 4 8 20-18 22
U.T.A. 21 8 6 7 30-38 22
Sp. studențesc 20 8 5 7 21-16 21
F.C. Bihor 21 7 7 7 30-29 21
Progresul 21 8 5 8 28-39 21
F.C.M. Reșița 21 8 4 9 28-31 20
S.C. Bacău 21 7 5 9 23-24 19
Corvinul 20 6 6 8 21-28 18
Rapid 21 7 4 10 24-33 18
Poli. Iași 21 6 5 10 26-23 17
F.C. Constanța 21 6 2 13 21-31 14
F.C.M. Galați 21 3 5 13 19-46 11

scorului s-a produs în minutul 
14, la un șut splendid expediat 
de Custov de la aproximativ 
16 m, la o centrare a lui Lu- 
cescu, deviată de Dudu Geor
gescu pînă la mijlocașul dina- 
movist. Imediat după reluarea 
jocului, golgeterul campionatului 
— 25 goluri ! — Dudu Georges
cu, interceptează mingea, dri
blează tot ce întâlnește in cale 
și cînd se pregătește să șuteze 
este faultat In careu de fun
dașul Nedelcu. Penalty ! Tran
sformă impecabil internaționa
lul nostru. Cel de-al treilea 
gol este semnat de către 
Cheran bine intercalat in atac, 
la o centrare a aceleiași 
neobosite extreme Lucescu. Fa
zele se succed cu repeziciune 
la poarta lui Oană, și după 
pauză, dar acesta apără de-a 
dreptul senzațional, fiind bătut 
doar o singură dată în minutul 
72 de către același Dudu Geor
gescu. (L D. CUCU).
Corvinul Hunedoara — 

Steaua 2—1 (1—0)
Echipa militară, aflată in dis

puta pentru titlu, a pierdut 
simbătă, pe frumosul stadion 
hunedorean, o importantă bătă
lie în lupta sa. Dar, superioară 
tactic și moral, echipa antrena
tă de L. Vlad șl C. Toma s-a 
impus cu autoritate de la pri
mele schimburi de mingi rea- 
lizînd cîteva ocazii favorabile 
de gol prin Șumulanschi (min. 
5 și 14), o „bară" prin Economu 
(min. 25) și apoi golul, firesc, 
pe firul cursului jocului înscris 
de Economu în min. 29. După 
pauză, prin același joc foarte 
bun. Corvinul își consolidează 
avantajul prrin Șumulanschi 
(min. 66) cu o lovitură lobată 
peste întreaga apărare stelistă. 
în minutul următor, oaspeții 
reduc scorul prin Năstase, pe 
fondul unei confuzii create de 
arbitrul Rainea, care fluierase 
ceva dar, apoi, a acordat avan
taj și a validat golul. (N. 
STANCIU).
S.C. Bacău — Progresul 

București 2—1 (0—0)
După două remize obținute 

în deplasare băcăoanii au abor
dat partida cu Progresul mult 
prea încrezători în propriile 
forțe și posibilități. Tinerii ju
cători bucureșteni au combinat 
în prima parte a meciului mai 
mult și mai bine apărîndu-se 
exact și contraatacînd pericu
los. Pe fondul unor greșeli gra
ve de apărare ale „centralilor" 
băcăoani, în minutul 69 Apostol 
aduce conducerea echipei sale. 
La numai cîteva minute, arbi
trul hunedorean V. Tatar, „im
presionat" de o cădere artisti
că în careu a proaspătului in-

JUNIORII

mN ALTE SPORTURi
• Rugbi

Principala atracție a etapei a 
Vl-a a fost, desigur, cuplajul 
bucureștean. disputat pe stadio
nul Olimpia din Capitală. Pro
tagoniste in primul joc au fost 
formațiile Dinamo și Politehni
ca Iași, întâlnire care s-a în
cheiat cu rezultatul de 18—3 
pentru dinamoviști. Față de as
pectul general al întîlnirii. sco
rul final ni se pare, exagerat : 
la dezordinea pachetului de 
înaintași, acțiunilor individuale 
ale dinamoviștilor, adăugîndu-se 
o ripostă domoală a jucătorilor 
instruiți de antrenorul emerit, 
Titi Ionescu, de la Politehnica. 
Au înscris : Aldea (trei încer
cări), Constantin (încercare) 
pentru Dinamo și Paraschivescu 
(lovitură de picior căzută), de la 
ieșeni. Dintre internaționalii 
care au evoluat în acest joc am 
remarcat pe Bucan, Benedec și 
Paraschiv ; ceilalți — Tîrlea, 
Borș și Ciobanu evolutnd ne
concludent. Și pentru că jocul 
cu Spania din cadrul C.E. de 
rugbi se apropie, antrenorul 
V. Irimescu, regreta faptul că 
stelistul Marin Ionescu, unul 
dintre eroii partidei cu Franța, 
nu va putea face parte din- for
mație, el fiind grav accidentat 
din partida Farul-Steaua.

Al doilea joc al cuplajului a 
opus pe Olimpia șî Universitatea 
Timișoara, bănățenii cîștigînd cu

4—0, după o partidă anostă, 
plicticoasă. Internaționalii Du
mitru și Malancu s-au compor
tat satisfăcător.

Surpriză în Giulești. Pe teren 
propriu. Rapid a trebuit să se 
recunoască învinsă de Gloria 
Buzău cu 13—15. întîlnirea a 
fost antrenantă, cu un scor egal 
la pauză, de 9—9 și un final în 
care buzoienii au înscris o în
cercare între buturi.

Alte rezultate : C.S.M. Sibiu- 
Steaua 0—6, Rulmentul Bîrlad- 
Știința Petroșeni 11—10, Farul- 
R. C. Grivița Roșie 25—6, Gloria 
București-Minerul Gura Humo
rului 10—14 !, Agronomia Cluj- 
Napoca-Sportul Studențesc 13—3.

Conduce, în continuare, in 
clasament Steaua cu 17 puncte, 
urmată de Farul cu 15 puncte și 
Dinamo cu 14 puncte.

GABRIEL FLOREA

• Hochei
Lotul republican de hochei 

pe gheață, aflat în pregătire 
pentru partidele din prima gru
pă a C.M„ a susținut un nou 
test în compania unor adversari 
redutabili. în cadrul competiției 
internaționale „Cupa F.R.H.", 
programată la patinoarul „23 
August" din Capitală, hocheiștii 
noștri au întilnit formațiile Ings
tav Brno (Cehoslovacia), S.K. 
Kazan (U.R.S.S.) și selecționata 
R.F. Germania, participantă la 
„mondialele" de la Viena (21

aprilie—8 mai). Din păcate, în 
primele două meciuri compo- 
nenții lotului republican s-au 
arătat inconstanți, cu un ran
dament scăzut. După o presta
ție mai bună in prima partidă 
cu echipa din Brno, a doua zi 
„tricolorii" au avut o evoluție 
sub așteptări, fiind depășiți ca
tegoric la capitolele pregătire 
fizică și tehnico-tactică. S.K. 
Kazan, o formație omogenă, a 
jucat în viteză și a surprins în 
mai multe rînduri apărarea se
lecționatei noastre, care a pri
mit 9 goluri ! De asemenea, 
componenții celor trei linii de 
atac au greșit în momentele 
decisive, ratînd din situații fa
vorabile. în final, oaspeții au 
cîștigat cu 9—2.

Aseară s-au încheiat între
cerile competiției internaționale 
de hochei pe gheată pentru 
„Cupa Federației". Turneul a 
fost câștigat de echipa sovietică 
S.K. Urițki Kazan — 5 puncte, 
urmată în clasamentul final de 
formațiile Ingstav Brno (Ceho
slovacia) — 3 puncte, R. F. Ger
mania — 3 puncte și selecțio
nata divizionară a României — 
1 punct.

Meciurile disputate în ultima 
zi a competiției s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : S.K. 
Urițki Kazan — Ingstav Brno 
3—2 (1—1, 0—0, 2—1) ; R.F. Ger
mania — Selecționata diviziona
ră a României 3—2 (0—0, 1—0, 
2—2).

M. LERESCU

meridian
• La Timișoara, după două 

zile de întreceri, au luat sfîrșit 
finalele campionatelor republi
cane de fond la canotaj. La 
startul concursului au fost pre- 
zenți 251 concurenți reprezen
tând 17 secții nautice din țară.

Cele 14 titluri de campioni 
au fost cucerite de sportivii de 
la Dinamo (8), Steaua (3), Clu
bul nautic universitar Bucu
rești (2) și C.F.R. Timișoara (1).

• în turul doi al probei de 
simplu bărbați din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă, jucătorul român Tudor 
Gheorghe l-a eliminat cu 3—1 
(11—21. 21—17, 21—19, 21—19) pe 
japonezul Nkandakare.

In primul tur al competiției 
feminine, românca Maria Ale
xandru a învins-o cu 3—0 (21— 
16, 21—6, 21—14) pe Lecler
(Franța), iar Eva Ferenczi, o 
altă jucătoare a noastră, a cîș
tigat cu 3—2 (21—16, 18—21, 18— 
21, 21—11, 21—19) în fața iugo
slavei Batinici.
• Campionatele mondiale de

tenis de masă au continuat la 
Birmingham cu disputarea 
partidelor din turul II al probei 
feminine individuale. Sportiva 
româncă Maria Alexandru a în
vins-o cu 3—0 (21—17. 21—19,
21—18) pe jucătoarea suedeză 
Brigitte Olsson.

Proba de dublu bărbați din 
cadrul turneului internațional 
de tenis de la Nisa a fost cîști
gată de cuplul Ioa Tiriac

(România) — Guillermo Vilas 
(Argentina), care a învins in 
finală cu 6—4. 6—1 perechea 
Chris Katchel (Australia) — 
Chris Lewis (Noua Zeelandă).

• în cadrul campionatului
european de hochei pe gheață 
(grupa A) rezervat echipelor de 
juniori, competiție care se des-' 
fășoară în orașul vest-german 
Bremerhaven, selecționata
U.R.S.S, a Învins cu scorul de 
7—3 (2—1, 3—1, 2—1) formația 
R. F. Germania. într-un alt joc, 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
întrecut cu 15—3 (4—1. 8—0,
3—2) echipa Elveției.

• Echipa R.D. Germane a în
trecut cu scorul de 1—0 (0—0) 
formația Maltei într-un meci 
pentru preliminariile campiona
tului mondial de fotbal.

® în concursul special pe a- 
parate din cadrul competiției 
internaționale de gimnastică de 
la Moscova, tânăra sportivă ro
mâncă Gabi Gheorghiu s-a cla
sat pe locul trei la bîrnă, cu 
18,60, pe locul 4 la sol — 18,80 
și pe locul 6 la paralele, cu 
18,15. Sportiva sovietică Maria 
Filatova a cîștigat la sol — 19,00, 
la paralele — 19,25 și la bîrnă 
— 19,00, iar coechipierele sale 
Stela Zaharova și Natalia Șa- 
poșnikova s-au situat pe locul 
întîi la sărituri și respectiv pa
ralele. în concursul masculin, 
Vladimir Markelov (U.R.S.S.) a 
obținut victoria la sol. sărituri 
si bară fixă.

Sportul studențesc — F.C.M. 
Reșița 2—1 (0—1) : Un joc des
chis oricărui rezultat, o presta
ție, în linii mari, mulțumitoare, 
între echipele celor două clu
buri. Totuși acești tineri care 
bat la porțile diviziei A surprind 
prin lipsa de tehnică și dina
mism. Au înscris Anton și Io
nescu pentru gazde, Ieremia 
pentru oaspeți.

F. C. Constanța — F. C. Ar
geș 2—0 : Victorie meritată a 
juniorilor constănțeni care își 
onorează poziția de lider al cla
samentului. infirmind ideea că 
la Constanța nu există tineri 
jucători talentați. Numai că, 
probabil, nimeni nu are ochi... 
să-i vadă ! (I. P.).

Corvinul Hunedoara — Steaua 
1—0 (1—0) : Joc frumos, dispu
tă echilibrată între două echipe 
sensibil’ egale valoric. Corvinul 
a învins prin golul marcat de 
Gabor în minutul 7.

Dinamo — F. C. M. Galați 
0—0 : Scor alb, la finalul unei 
partide echilibrate, modestă — 
am putea spune chiar mediocră! 
— din punct de vedere tehnic 
și spectacular. O Întrecere oar
bă pentru balon, desfășurată 
mal mult la mijlocul terenului, 
cu rare faze de poartă. (I.D.C.)

S. C. Bacău — Progresul 3—0 
(1—0) : Cu doi internaționali de 
juniori în formație, Solomon și 
Mîndrilă, echipa antrenată de 
Dumitru Chiriță, ocupantă a lo
cului trei în clasament, n-a avut 
nici un fel de probleme în ob
ținerea unui scor sever. Au 
marcat Tismănaru de două ori 
ții Pandichi. S-au mai remarcat 
de la gazde Dumitrașcu fi Du
ma.

Poli. Timișoara — a’s.A. Tg. 
Mureș 0—01 Deși au dominat

gere. Dealtfel, se arată consecvent cu preferații 
săi. Fată de lotul anunțat, și în care sînt men
ționați, în continuare, Grigore, Sameș, Sătmă- 
reanu, Boioni, Iordache care nu ne-au oferit 
motive de deplină satisfacție și încredere, se 
pare că Mulțescu este singurul care după evo
luțiile bune candidează la un post în „unspre- 
zecele" tricolor. Parte din motivele pentru care 
cel puțin cițiva din jucătorii cu prestații remar
cabile in aceste patru etape de campionat și cu 
o bogată experiență internațională nu sînt luați 
în vedere ni s-au explicat într-un recent interviu. 
Desigur, selecționerul își alcătuiește echipa în 
funcție de adversar, de strategia și tactica jocu
lui pe care îl pregătește ; își alege oamenii care 
consideră că pot interpreta cel mai bine lecția, 
pot realiza dezideratele concepției de joc pe 
care o preconizează. Și, firește, gindindu-se Ja 
victoria pe care o dorim cu toții în viitoarele 
confruntări internaționale. Din acest punct de 
vedere așteptăm noutatea, surpriza. în două 
săptămini se pot face multe. Deocamdată — 
liniște ! Tricolorii se pregătesc ! (VASILE 
CABULEA).

trodus în joc Munteanu. acordă 
gratuit o lovitură de la 11 m în 
favoarea gazdelor. Același Mun
teanu, avînd parcă mustrări de 
conștiință, ratează, șutind în 
bară. S.C. Bacău întoarce 
în decurs de numai cîte
va minute în favoarea sa un 
meci pe care, după aspectul ge
neral al jocului șl după evoluția 
Progresului, nu merita să-l oîș- 
tlge. Munteanu înscrie specta
culos în minutele 87 și 90 adu- 
cînd echipei sale o victorie chi
nuită. (DAN VASILESCU).
Poli. Timișoara - A.S.A.

Tg. Mureș 1—0 (1—0)
Faiptul că studenții timișoreni 

au dominat majoritatea partidei 
o demonstrează ri următoarele 
cifre : au șutat de 22 de ori pe 
spațiul porții, din care de 7 ori 
Nagel a avut prilejul să se re
marce, au beneficiat de 8 cor- 
nere (față de 1 al oaspeților) și 
au fost faultați de nu mai pu
țin de 23 de ori. Și totuși parti
da s-a încheiat cu victoria lor 
la limită, în urma unui frumos 
gol Înscris de Șerbănoiu în mi
nutul 36. Explicații sînt mai 
multe. Lipsa unui vîrf de atac 
eficient, jocul foarte dur al tirg- 
mureșenilor, precum și arbitra
jul sub orice critică al ploieș
teanului M. Moraru. (I. DAN
CE A).
Poli, lași — Univ. Craiova 

1-2 (1-0)
Spectacol fotbalistic de bună 

calitate pe gazonul din Dealul 
Copoului, dominat în mare par
te da gazde. Mărturie sînt și 
datele tehnice : raport de cor- 
nere 14—1, șuturi pe spațiul 
porții 8—4. șuturi In bară 2—1. 
Totugi. Politehnica riu a reușit 
să infirme tradiția... Căci, au 
fost suficiente doar două mo
mente de neatenție ale defen
sivei ieșene pentru ca speran
țele de victorie ale celor peste 
18 009 de spectatori să sa năru
ie și oaspeții să înscrie prin 
Irimescu (min. 70 și 87). O 
remarcă specială pentru Ro- 
milă (autorul golului (min. 
40, din penalty) exemplu de dă
ruire. seriozitate și muncă în 
teren, un adevărat căpitan de 
echipă. Brigada de arbitri con
dusă de bucureșteanul Francisc 
Coloși a dat un veritabil „reci
tal" de decizii eronate și con
tradictorii. (V. ARHIRE),

F.C. Bihor - Jiul 2-1 
(0-0)

După Iureșul din primul sfert 
de oră, se părea că bihorenii 
vor cîștiga lejer, dar jucătorii 
Jiului au reușit printr-o apăra
re fermă (și datorită marilor 
ratări ale lui Kun II și Geor
gescu) să respingă atacurile 
gazdelor, au echilibrat jocul 
menținînd pînă la pauză egali
tatea pe care și-au propus-o. 
Imediat după pauză, la o lovi
tură liberă din afara careului, 
Lupău a pătruns lateral, a cen
trat și Kun II a deschis sco
rul cu o frumoasă lovitură de 
cap (min. 50). Victoria gazde
lor, meritată . după aspectul jo
cului, a stat însă pe muchie de 
cuțit pînă în ultimele minute 
ale partidei pentru că Augustin 
a egalat în min. 71 dintr-o pa
să a lui Dumitrache. Doar go
lul de senzație a lui Florescu, 
din min. 81, printr-un șut de la 
circa 20 de metri la colțul por
ții, a făcut ca balanța să în
cline de partea gazdelor, (C. 
NICOLAE).

cu insistență, ratînd numeroase 
ocazii, juniorii timișoreni n-au 
putut învinge apărarea bine or
ganizată a adversarilor lor din 
Tg. Mureș. (I. D.).

Rapid — U.T.A. 1—1 (0—1) t 
Cadeții Rapidului, conduși la 
pauză, au trecut prin emoții, 
Iordache — fiul fostului inter
național român — a reușit, însă, 
să marcheze, restabilind egali
tatea pe tabela de marcaj (T.P.)

Poli Iași — Univ. Craiova 3—1 
(1—0) : Joc agreabil și de bun 
nivel tehnic, în care ieșenii 
s-au impus datorită unei' mai 
bune omogenități. Cel mai bun 
de pe teren a fost Cernescu, un 
tânăr cu calități deosebite (Po
litehnica), autor a două super
be goluri. Au mai înscris Hăi- 
san pentru gazde și Orăscu pen
tru oaspeți. (V. A.).

F.C. Bihor — Jiul 8—0 (4—0); 
Un scor fluviu după un joc 
plăcut, cu multe faze de poar
tă în care meritele principale 
le-au avut gazdele. S-au re
marcat în mod deosebit tinerii 
Kiss, (autor a 3 goluri), 
Schwartzmann și Pato. (C. N.).

CLASAMENT
F.C. Constanța 21 13 4 4 42-18 80
U. Craiova 21 12 4 5 39-19 28
S.C. Bacău 21 12 3 6 37-12 27
Corvinul ‘ 20 10 7 3 35-23 27
A.S.A.
Tg. Mureș 21 11 4 6 27-19 26
Poli. Iași 21 10 5 6 36-32 25
Steaua 21 9 6 6 28-22 24
Poli. Timișoara 20 9 5 6 22-19 23
Dinamo 20 8 6 6 19-15 22
Rapid 21 7 8 6 24-26 22
F.C. Bihor 21 9 3 9 36-28 21
U.T.A. 21 7 5 9 23-22 19
F.C. Argeș 21 6 7 8 25-27 19
F.C.M. Galați 21 6 6 9 10-21 18
F.C.M. Reșița 21 4 8 9 13-22 16
Progresul 21 5 4 12 16-35 14
Sp. studențesc 20 3 4 13 22-39 10
Jiul 21 1 1 19 9-69 3

divizia b
Seria I

C.S.M. Suceava — Prahova 
Ploiești 2—0 ; Metalul Plopeni — 
Ceahlăul P. Neamț 2—1 ; Vic
toria Tecuci — Gloria Buzău 
0—1 ; Petrolul Ploiești — Mine
rul Gura Humorului 1—0 ; Olim
pia Rm. Sărat — C.S.U. Galați 
2—5 ; C.S.M. Borzești — Oltul 
Sf. Gheorghe 0—0 ; C.F.R. Paș
cani — Celuloza Călărași 3—0; 
Portul Constanța — Unirea Focșani 1—1.

După 21 etape. Petrolul Plo
iești conduce în clasament cu 37 
puncte.

Seria a Il-a

$.N. Oltenița — Metalul Bucu
rești 4—2 ; Chimia Rm. Vîlcea_
Metalurgistul Cugir 4—0 ; Di
namo Slatina — Tractorul Bra
șov 2—0 ; Tehnometal Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș 2—0; 
Steagul Roșu Brașov — F.C.M. 
Giurgiu 4—1 ; Chimia Tr. Mă
gurele — Unirea Alexandria 

; Chimica Timăveni — Șoi- 
Sibiu 1—1 ; Voința Bucu

rești — Flacăra Moreni 1—0 ; 
C.S. Tîrgoviște — Electroputere Craiova 4—2 ;

C.S. Tîrgoviște conduce cu 32 
puncte.

Seria a III-a
Victoria Călan — Minerul 

Cavnic 3—2 ; Dacia Orăștie — 
Au™l Brad 2-0: Sticla Turda 
~ C.F.R. Cluj-Napoca 2—0; 
C-f.R. Timișoara — Armătura 
Zalău 3—0 ; Gloria Bistrița — 
Rapid Arad 2—0 ; Olimpia Satu 
Mare — Mureșul Deva 1—0 ; 
Minerul Lupeni — Ind. sîrmei 
C. Turzii 4—2 ; „U“ Cluj Na
poca — F.C. Baia Mare 0—1 ; 
C.IX. Sighet — U.M. Timișoara

Olimpia Satu Mare conduce 
cu 31 puncte.
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TELEGRAME
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul MANEA MĂNESCU, prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, au trimis tovarășilor JANOS KADAR, 
îAim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, PAL LOSONCZI, președintele Consiliului Preziden
țial al Republicii Populare Ungare, și GYORGY LAZAR, președin
tele Consiliului de Miniștri1 al Republicii Populare Ungare, urmă
toarea telegramă :

Sărbătorirea celei de-a 32-a aniversări a eliberării Ungariei de 
sub dominația fascistă ne oferă prilejul ca, în numele Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii 
Socialiste România, al poporului român și al nostru personal, să 
vă adresăm dumneavoastră, Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, 
Consiliului Prezidențial și Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Ungare, precum șl poporului prieten ungar cordiale feli
citări și un cald salut tovărășesc.

Poporul român se bucură și apreciază sincer realizările obținute 
de oamenii muncii unguri, sub conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, în opera de construire a societății socialiste dezvol
tate, pentru traducerea în viață a programului trasat de cel de-al 
XI-lea Congres al partidului.

Constatînd cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor de priete
nie și colaborare dintre partidele și țările noastre, ne exprimăm 
convingerea că, pe baza marxism-leninismului și solidarității inter
naționale, acestea vor cunoaște și în viitor o dezvoltare susținută 
pe multiple planuri, în folosul poporului român și poporului ungar, 
al cauzei socialismului și păcii în lume.

Vă urăm dumneavoastră și poporului ungar noi succese în acti
vitatea consacrată înfloririi continue a Republicii Populare Ungare 
prietene.

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Pytidn- 
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Romania, a 
trimis secretarului general al Partidului Socialist din Senegal, pre
ședintele Republicii Senegal, LEOPOLD SEDAR SENGHOR, urmă
toarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XVII-a aniversări a proclamării indepen
denței patriei dumneavoastră, am deosebita plăcere de a vă adresa, 
în numele poporului român (ti al meu personal, cele mai călduroase 
felicitări, sincere urări de sănătate și fericire personala, de progres 
și bunăstare continuă poporului senegalez prieten, pe calea dezvol
tării sale economico-sociale independente.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita recentă și de convor
birile pe care le-am avut împreună și îmi exprim convingerea ca 
relațiile politice, economice și culturale dintre România și Senegal 
vor cunoaște o dezvoltare continuă în interesul popoarelor și țări
lor noastre, constituind o contribuție la procesul de edificare a unei 
lumi mai bune și mai drepte, de consolidare a pă~: șl Înțelegerii 
dintre toate națiunile lumii.

Vizita in țara noastră a delegației 
Federației Tineretului Comunist din Italia

Primire la C. C. al P. C. R.

La Ateneul Român a avut loc 
duminică seara primul concert 
extraordinar din cadrul actua
lului turneu pe care îl între
prinde în țara noastră Orches
tra „Bach Gewandhaus" din 
Leipzig. Sub conducerea diri
jorului și violonistului Gerhard 
Bosse, care a fost și unul din 
soliștii concertului, alături de 
violonistul Heinz Hdrtzsch și

Inima tinără
(Urmare din pagina l)

sociale. Zimnicea va fi astfel un 
centru urban modern, cel 
mai tînăr oraș al patriei 
— și e firesc ca o contri
buție deosebită să ne-o adu
cem noi, tinerii săi locuitori. Ti
nerii comuniști, toți cei peste 
2 000 de uteciști zimniceni, vor 
fi în primele eșaloane ale acțiu
nii de construcție".

în sfirșit, semnificativ pentru 
finalul acestor rinduri am 
reținut cuvintele tinerei opera
toare telefoniste Maria F-P : 
„în momentul seismului mă 
aflam la post Împreună cu cole- 

oboistul Peter Fischer, s-a pre
zentat un program Bach. Din 
creația marelui compozitor au 
fost interpretate Concertul 
brandenburgic nr. 3 în sol ma
jor. Concertul in Ia minor pen
tru vioară și orchestră. Dublul 
concert în re minor pentru 
vioară și oboi și Suita nr. S în 
re major.

a noului oraș
gele mele. Toată noaptea am 
transmis din ruine, menținind 
permanent legătura cu țara. în 
prezent ne-am mutat cu întreaga 
centrală intr-un vagon, de unde 
transmitem zilnic 1 500—2 000 de 
convorbiri telefonice. Știu că în 
noul oraș se va construi și o 
nouă centrală telefonică. Bucu
ria mea cea mai mare este ca în 
momentul acela, al inaugurării 
noului oraș, să mă aflu la post 
și să transmit întregii țări vic
toria de la Zimnicea. in care 
credem ca tărie cu toții și fa
cem tot ce putem pentru a ne-o 
apropia*.

Simbătă dimineața, tovarășul 
Ilie Verdeț. membru al Corr. te- 
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. a primit dele
gația Federației Tineretul-: Co
munist din Italia (F.G.C.I.). con
dusă de Massimo d'Alema. 
secretarul general al F.G.C.L. 
membru al Direcțiunii Partidu
lui Comunist Italian, care efee-

★
în aceeași zi au continuat 

convorbirile la C.C. a! U.T.C. 
realizîndu-se un schimb fructuos 
de păreri și informații ortvînd 
unele aspecte ale mișcării in
ternaționale de tineret, dezvol
tarea. in continuare, a relațiilor 
de colaborare dintre U.T.C. si 
F.G.C.I.

Delegația F.G.C.L s-a deplasat

Festivalul national
„Cintarea

EXPRESIA BUCURIEI 
DE A TRAI Șl MUNCI 

IN PATRIA LOR COMUNA

Duminică, in județele Arad, 
Caraș-Severin si Timiș Fes
tivalul național „Cintarea 
României*  a reunit pe sce
nele unor reprezentative in
stituții de artă mii de artiști 
amatori — români, germani, 
maghiari, sirbi și de alte na- 
tiunalităti —, fii ai acestor 
meleaguri eare trăiesc și 
muncesc impreqnă pentru în
florirea continuă a patriei 
lor socialiste. Pe scena Tea
trului de stat din Arad, unde 
s-a desfășurat faza județeană 
a formațiilor de artă drama
tică din cluburi muncitorești, 
case de cult ură șa ei mine cul
turale. cehip-a de teatru in 
limba germană dm Zăbraai a 
prezrntat pier». «seral
Urab si fiii sări, de Adam 
Muller. noir o» m aceasuâ
Ies Muresulni. la sala Operei 
de stat din Tîmrșnara. alături 
de ansamblul foMarie „Ghio
celul*  al tinerilor muncitori 
de la întreprinderea meca
nică si „Industria linii*  din 
Timișoara. si echipele de 
dansuri maghiare si sârbești 
din Tormae si Dinias. a evo
luat si ansamblul de jocuri 
populare germane din Pie
troasa Mare, care a adus pe 
scena festivalului o suită de 
dansuri tradiționale, inspirate 
din datini si obiceiuri vechi 
și noi. legate de viața si 
munca sătenilor din această 
comună bănățeană. Tot îm
preună au venit să-și mani
feste dragostea si pasiunea 
pentru artă echipele de dan
suri tematice ale caselor de 
cultură din Timisoara. Luroj 
si Bozia». Fabricii de sticlă
rie din Tsmriti si ansamWu! 
foMerio rerman din Sinan-

tuează o vizită in tara noastră, 
la invitația C.C. al U.T.C.

Au luat parte Ion Traian Ște- 
fânescu. prim-secretar al C.C. 
al U.T.C.. și Radu Enache. secre
tar al C.C. al U.T.C.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, priete
nească.

★ ★
in Județul Brașov, unde s-a în- 
tilnit cu tineri și cadre ale U.T.C. 
și U.A.S.C.R.. de la întreprin
derea -Tractorul*.  I.A.S. Prei- 
mer. a vizitat Casa științei si 
tehnicii pentru tineret si a avut 
discuții cu membri ai secretaria
tului Comitetului județean Bra
sov al U.T.C.

României"
drei. dind expresie celor mai 
frumoase sentimente de fră
ție și prietenie de eare sint 
animați oamenii muncii din 
această parte a tării, bucuriei 
de a trăi și munci liber in 
patria lor comună. România 
socialistă.

La Reșița, faza județeană 
a Festivalului „Cintarea 
României*  a programat bo
gate manifestări artistice la 
care au participat fanfare, 
tarafuri, orchestre si soliști 
din Bocșa. Ora vita. Moldava 
Nouă. Reșița, grupurile vo
cale iu limba germană din 
Gărina si Brebu Nea. tam- 
burasii sirbi din Radimna. 
ansamblul de einteee și jacuri 
popa are sârba crunte din 
Clocotici si abe formații vo
cal instrumentale ; la Caran
sebeș. să-au dat intilnire 
echipele de teatru de amatori 
de la teatral amator al Canei 
de raltară dm localstate, ra 
piesa jSehimbuT. de A. Ste
ri*.  de la căminul enRaral 
din Boiiataria. ra piesa „Cel 
doi din poveste*,  de Ion Ha
rtan Find ir . profesor la

SPECTACOLE ALE FORMA
ȚIILOR COCPîRATGRILOR

Adevărate spectacole non
stop au fost trie desfășurate 
in centrele Deleni si Hlrso- 
va. realizate eu participarea 
celor mai bune formații din 
zonele reprezentative ale ju
dețului Constanța. S-au re
marcat in mod deosebit co
ral cooperatoarelor din Lip- 
nita (satul Caluia). dirijat de 
tinărul profesor Ion Coman. 
formațiile de fluierași din 
Almalău si Negureni. forma
ția de dansuri si coral mixt 
din TepaU. grupul vocal al 
casei de cultură din Hîrsova. 
brigăzile artistice din Mr reni. 
Cobadm « Topalu.

I DOVEZI DE OMENIE ADEVĂRATĂ,
DE DĂRUIRE PATRIOTICĂ

- Importante contribuții ale organizațiilor U.T.C., ale tinerilor în „Contul 1977“-
Pe adresa tovarășei Elena Ceaușeseu, membru al Comitetului 

Politio Executiv al C.C. al P.CJR., președintele Comitetului național 
de ajutorare, sosesc telegrame și scrisori in care colective de oameni 
ai muncii iși exprimă hotârirea de a realiza importante depuneri 
individuale în beneficiu! refacerii bunurilor distruse de cutremur, 
de a participa la alinarea suferințelor celor loviți de seism. Aceste 
anzajamente — elocventă expresie a dorinței de a contribui cu 
toate forțele la refacerea țării — sint întărite de nenumărate fapte, 
de acțiuni in folosul patriei, al oamenilor. La baza lor stă înțele
gerea faptului că in această țară, in societatea pe care o făurim, 
noi toți alcătuim o unică și puternică familie, in care cei ce mun
cim si trăim pe pămintul patriei, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, tineri sau in virstă, sintem datori să acționăm om 
lingă om. inimă lingă inima, sâ facem totul pentru ca România să 
nu-și întrerupă suișul pe treptele progresului și civilizației. De la 
integrarea activă in dramatica bătălie purtată pentru salvarea de 
supraviețuitori și pină la muncă neobosită pentru ca toate sarcinile 
economice să fie exemplar îndeplinite, faptele tinerilor stau mărtu
rie acestui mod înaintat de a gindi si de a acționa. Sint elocvente 
in acest sens dovezile de umanism ale tinerilor : importante depu
neri in „Contul 1977*.  precum și inițierea unor acțiuni de ajutorare 
a sinistraților.

SEMNIFICATIVĂ EXPRESIE A SPIRITULUI DE SOLI
DARITATE

Din i-.rreaga tară continuă să 
sosească vești privind contribuții 
ale organizațiilor U.T.C in con
tul omeniei și al «x darttăr.i. 
îr.’.r-o impresiocarttă unitate de 
gind și simțire, uteetștii adoptă 
hotărâri și trec la ariiiurse în ceea 
ce privește depunerea in „Contul 
1977- a unor importante szme de 
bani din fondurile proprii ale 
negări’rarii lor dir. socluneritarea 
piaoutm de muncă uacriocxă 
sau dir mamfestâm cu>ural-ar- 
tstioe ocgamzate 5n acest scop.

\'r..-.v httr-o slzfură zi. ir. 
județul Prabowa ac fast dețxzee 
din fondurile prapr.i ale truer 
ergacizatii U.T.C. sume care to- 
talmază peste 3MNb JeL D—- 
tr-o .sformatoe pctmttă cat rs=.- 
nictptai Drooete Tr. Severtc. 
ariăm că. <izt foofcrue proprii, 
comiteri V TX. de la Tr.tre- 
prasderee de vapoone a deoss 
in „Contul W77*  «vj de l» M» 
lei. Toc la lf*M*  Jet se rtdtcă 
șt cor.tr.ixma izțj —gme U.T.C 
a înuecrt rider*.:  de raaooxe «im 
Arad. Notăm, st ahe erxxrtbacz : 
5b «0 lei <ha Soccxiie «xxact- 
zație-. U.T.C. La L-JZ«eormderea 
de construct:: aaetabee st apa- 
rataje dm Bjcx-erz : 3B tbb țel 
de la orga-riat-j U.TjC a Li
ceului real-umanist nr. 1 cm 
Craiova : 10 000 Let <ta fondmtțe 
comitetuhi: U.T.C al L*ceuîtn  
agro-indurtria! in Dragxr.mest: 
Vale. In Capitală, sauna depusă 
in „Contul 1977*  «ă- foedurue 
proprii ale orgar.; rațiilor U.T.C 
denâseșfe sase mibotne lei.

însemnate «urne de ban: ne 
care organizațiile U.T.C le de
pun in sprijinul suustrațtioe 
provin din acțiuni de muncă pa
triotică. Tinerii de la întreprin
derea de confecții din Brăila au 
realizat in ore suplimentare că
măși in valoare de 80 000 iei. A- 
ceastă ;
ma: manopera a fost depusă in 
contul omeniei și solidarității. 

Comitetul județean Prahova al 
U.T.C. a hocărit să suplimenteze 
planul pe anul 1977 la muncă 
patriotică cu 1 500 000 lei. sumă 
ce va fi virată in contul desti
nat ajutorării persoanelor care 
au avut de suferit din cauza cu- 
tnemumdixi. De asemenea. Co
mitetul județean Caraș-Severin 
ai U.T.C a donat pentru sinis- 
trați suma de 200 000 lei obți
nută dm actturz de muncă pa
triotică. Suma de 550 000 lei rea
lizată de pionierii cm județul 
Oiî dr. colectarea și valorifica
rea deșeurilor metalice, a am- 
balajelor • fo« depusă în între- 
gmte in „Cantul 1977*.  Stxsientii 
ăe Ia Institutul pedasorir din 
Oadea sxr efectua 10000 ore de 
.mj—'jl' I oamxxtcă pentru a dona 
tmet scoit «tir. județul Efov afec
tată de cutremur echtparnentul 
axnpleț de ma-erial didactic 
necesa*  laboratoarelor.

dmme manifestările 
ecAarti-artistice pe care orga- 
uucle U.T.C. tineru le pre să
tesc aceste ztie smt dedicate 
ajctarăm. ceLor cărora cutre- 
mtzml ie-a pcovocat pagube ma- 
tertaie. Comiletul Județean Tul- 
cea ai U.T.C s-a angajat ca 
pctă la Sneie acestu. ar. sâ 
reze în „Contul 1977*  suma de 
240 750 lei : în cea mai mare 
«ra această sumă va fi obți
nută dtr. acțiuni cultural-distrac- 
tee. Untversai-club din Bucu
rești contribuie la fondul de 
ajutorare a sinistraților și pen
tru reconstrucție cu suma de 
50 000 lei. Formația de teatru a 
Clubului tineretului de la „Elec- 
troputere" Craiova a prezentat 
in premieră pe țară piesa Iui 
Dan Tărchilâ „Trei scrisori de 
pe front", cu care va susține 12 
spectacole; încasările vor fi 
vărsate în totalitate în „Contul 
1977". Comitetul orășenesc Nă- 
săud al U.T.C. a donat 10 000 lei 
proveniți din manifestări cultu

rale. Notăm și alte depuneri 1 
23 000 lei proveniți dintr-un 
spectacol prezentat de ansam
blul de cîntece și dansuri al 
pionierilor din Constanța ; ce
naclul tineretului „Albatros" 
organizează spectacole în ca

DIN ECONOMII PERSONALE, DIN RETRIBUȚII 
CUVENITE TINERILOR - AJUTOARE PENTRU 

RECONSTRUCȚIE
încă din prima zi a înființă

rii contului omeniei și solida
rității. la ghișeele C.E.C. din 
toată țara zeci și zeci de mii de 
tineri s-au prezentat pentru a 
depune, după posibilitățile fie
căruia. sume de bani, venind și 
pe această cale în sprijinul si
nistraților. al acțiunii de recon
strucție. Aceste gesturi simple, 
pornite din inimă, sint tulbu
rătoare dovezi de civism, de 
profundă solidaritate umană.

4 000 de tineri muncitori din 
Alexandria au trecut intr-o sin
gură zi prin fata ghișeelor 
C.E.C. ; ei au depus în total 
suma de 400 000 lei. Tinerii 
cooperatori «lin Scornicești au 
hotărit să depună în contul 
omeniei suma de 500 000 lei din 
retribuția suplimentară realizată 
in anul 1978. Tinerii de la în
treprinderea de utilaj chimic 
din Ploiești depun o contribuție 
colectivă de 500 000 lei. în afara 
contribuției individuale. Su
mele pe care s-au angajat să le 
depună oină la finele acestui 
an tinerii de la întreprinderea 
„Tractorul*  din Brașov se ridică

CU INIMA, CU FAPTA ALĂTURI DE CEI CARE AU 
SUFERIT

Zilnic, organizațiile U.T.C. ra
portează că au fost initiate alte 
și alte acțiuni menite să spo
rească tot mai mult contribuția 
tineretului la eforturile De care 
întregul popor le face pentru a 
înlătura in totalitate efectele 
produse de cutremur.

Este impresionant de mare 
numărul tinerilor care au ho
tărit să lucreze o parte din va
canță sau din concediu pe șan
tiere de reconstrucție. Din Ti
mișoara. 11 000 de studenți 
anunță că în vacanța de vară 
vor participa la reconstrucția 
unor zone afectate de cutremur.; 
De la Trustul de construcții din 
Baia Mare peste 30 de tineri me
seriași au venit în Capitală pen
tru a participa la acțiunea de 
consolidare a clădirilor avariate. 
La Comitetul municipal Arad al 
U.T.C. un număr de 804 tineri 
din majoritatea întreprinderilor 
au solicitat să plece pe diferite 
șantiere ce vor fi organizate în. 
vederea înlăturării efectelor cu
tremurului. De menționat că 
este vorba de o participare în 

drul Tehnic clubului din Pi
tești. pentru a veni astfel 
în sprijinul sinistraților ; An
samblul artistic al U.T.C. orga
nizează in același scop un lung 
turneu în țară.

la peste 4 milioane lei. 10 000 lei 
au depus pină în prezent elevii 
Liceului real-umanist din Ru
pea. Uteciștii de la întreprin
derea de vagoane din Arad au 
donat din retribuția lor 100 000 
lei. iar cei din întreprinderile și 
școlile din Lipova și Sebeș mai 
mult de 85 000 lei. Iată si cî- 
teva depuneri ale unor colective 
de tineri din Capitală : 260 000
lei din partea utecițtilor de la 
întreprinderea de pompe „Aver
sa" ; 500 000 lei este donația ce
lor de la I.M.U.A.B. ; uteciștii 
de la întreprinderea de meca
nică fină cedează suma de 
900 000 lei din beneficiul ce li se 
cuvine pentru anul 1976. Desi
gur, acestea sint numai cîteva 
exemple, menite să ilustreze at
mosfera din colectivele de ti
neri, omenia lor, dorința de a 
participa după posibilități la 
acțiunea de ajutorare a sinlsțra- 
tilor. Nu există însă colectiv de 
tineri din care să nu fi pornit 
în aceste zile noi șl noi iniția
tive de sprijinire a celor care 
au fost păgubiți de cutremuri 

contul zilelor de concediu legal 
de odihnă. La Iași, peste 1 600 
de elevi din municipiu s-au an
gajat să lucreze în vacanta de 
primăvară în zone afectate de 
cutremur.

Foarte multe dintre Inițiati
vele uteciștilor sint menite să 
vină în sprijinul copiilor din lo
ialitățile puternic lovite de 
seism. Comitetul județean Bra
șov al U.T.C. a inițiat o acțiune 
de ajutorare a școlilor si gră
dinițelor de copii din Teleor
man. în cadrul arestel acțiuni, 
elevii Liceului industrial pen
tru prelucrarea lemnului din 
Codlea s-au angajat să reali
zeze 8 garnituri de mobilă pen
tru grădinițe de copii : cei de la 
Liceul pedagogic si Liceul 
..Șaguna" din Brașov confecțio
nează jucării ; la Liceul indus
trial de construcții se lucrează 
truse pentru laboratoare de fi
zică în valoare de 160 000 Iei.

Astfel de inițiative uteciste atl 
fost lansate în toate localitățile 
din țară.

Ororile fascismului nu pot.
nu trebuie să fie date uitării

(Urmare din pagina I)
tre de a fi liberi și stăpîni pe 
bogățiile și munca pe care o 
desfășurăm. Este era in care 
ființa umană are asigurate cele 
mai largi posibilități de afirma
re plenară, neîngrădită, eră in 
care drepturile fundamentale 
ale omului — la muncă, la li
bertate, la adevăr, la demnitate 
— își găsesc deplina Înfăptuire 
practică.

Avînd permanent în memorie 
lecția dureroasă a ororilor fas
ciste trăite de noi, ca și de alte 
popoare, pe care noi, cei tineri, 
o cunoaștem doar din cărțile 
istoriei, este firesc sâ fim ho- 
tărîți de a nu permite repeta
rea lor. Iată de ce știrile tot 
mai numeroase care ne parvin 
cu privire la recrudescența în 
Occident a unor organizații neo
fasciste sînt în măsură să ne 
producă o legitimă îngrijorare, 
să atragă în mod serios atenția 
întregului nostru popor, a tine
rei generații, precum și tuturor 
forțelor progresiste și democra
tice din lume, asupra pericolu
lui reprezentat de acest feno
men grav, patronat de cercurile

Pe agenda vacanței de primăvară
IAȘI : PENTRU CA ORAȘUL 

Șl ȘCOALA SA DEVINĂ 
MAI FRUMOASE

Din calendarul de vacanță alcă
tuit de Consiliul județean Iași al 
elevilor din cadrul Comitetului 
județean al U.T.C. desprindem ca 
principal obiectiv : munca. Elevii 
ieșeni au hotărit să se odihneas
că și să se recreeze după ce fie
care își va aduce contribuția la 
înfrumusețarea orașului, la refa
cerea lui. Frontul lor de lucru se 
va afla, în primul rînd, în școală, 
și mai cu seamă acolo unde lă
cașurile de învățătură au avut 
de suferit : liceele „Nicolina". nr. 
1, 3, 7, cel de muzică. Angaja
mentul este ferm : după vacanță 
în școala noastră și pe strada 
noastră să nu se mai vadă urmele 
cutremurului. Peste 2 000 de elevi 
și-au anunțat participarea în a- 
ceastă acțiune. Alti 1 200 de elevi, 
în două serii, între 6—17 aprilie, 
devin constructori voluntari, 
participînd la urgentarea con
strucțiilor de locuințe. Valoarea 
muncii lor va fi trecută în 
„Contul 1977".

Se anunță și o amplă acțiune 
de plantare de pomi și arbuști în 
fondul forestier și în afara aces
tuia.

Ieșenii nu uită că sint, în a- 
ceastă vacanță, și gazde pentrti 

reacționare, imperialiste. Este 
cu adevărat alarmant să con- 
stați că. în ciuda lecției istoriei, 
astăzi se găsesc elemente care 
vrind să dea uitării istoria în
cearcă să reînvie o doctrină 
condamnată de popoare, aflată 
dincolo de cursul evenimentelor 
lumii contemporane. Sint oa
meni fără căpătii, aventurieri, 
trădători de țară, ale căror rin
duri sînt alimentate de clima
tul de incertitudine care dom
nește în țările capitaliste, de 
șomaj, de proliferare a violen
ței și pornografiei, a drogurilor. 
Aceste elemente vor să atragă 
tineretul din Occident pe căile 
întunecate ale fascismului. Din 
nou. sub semnul zvasticii, se 
proferează amenințări deschise 
la adresa demnității umane, sub 
paravanul unei așa-zise „liber
tăți" și sub oblăduirea legalită
ții desfășurîndu-și activitatea 
elemente dispuse să calce în 
picioare orice adevăr și orice 
drept. Atari manifestări dăunea
ză profund apropierii și colabo
rării între popoare, spiritului 
înțelegerilor încheiate la confe
rința de la Helsinki, constituind 
un obstacol în calea aprofundă

cîteva sute de elevi din întreaga 
țară, care participă la olimpiade. 
Aici, se întilnesc finaliștii pe țară 
la limba și literatura română, la 
limbile maghiară și germană, 
precum și chimiștii. Gazdele 
sînt în febra pregătirilor pentru 
primire a olimpicilor : le vor 
oferi prilejul să participe la nu
meroase acțiuni politico-educa
tive, culturale, la schimburi de 
experiență, îi vor invita să le 
vadă orașul, școlile, județul.

Mesagerii artei școlare ieșene, 
400 la număr, cei calificați în 
faza județeană a Festivalului 
„Cîntarea României", pleacă la 
Piatra Neamț, la întrecerea zo
nală a artei școlare.
TELEORMAN : IN SCHIMBURI 
ALĂTURI DE CONSTRUCTORI

Școlarii mari și mici din jude
țul Teleorman au hotărit ca 
fiecare dintre ei să dedice cel 
puțin trei zile din vacanța de 
primăvară unor acțiuni de mun
că patriotică. Deja s-au stabilit 
obiectivele — unii vor ajuta spe
cialiștii la lucrări de reparație a 
școlii lor sau a unor clădiri 
avariate din localitatea în care 
trăiesc, alții vor înfrumuseța 
străzile comunelor sau ale ora
șelor, alții vor ajuta familii si
nistrate să-și amenajeze locuin

rii procesului de destindere ti 
coexistență pașnică intre po
poare ti state

în fața acestei amenințări ce 
contravine fățiș cerințelor' hunii 
in care trăim, progresului și 
păcii, poporul român, tineretul 
lui. consideră că este obligația 
morală a tuturor oamenilor de 
bună credință din lume, a tu
turor acelora cărora nu le es*e  
indiferent viitorul omenirii, de 
a acționa cu fermitate și intran
sigență împotriva celor care - ar 
dori să nesocotească autenti
cele aspirații ale popoarelor, 
lecția istoriei.

Tineretul României socialiste, 
fidel tradițiilor sale de luptă 
pentru libertatea și bunăstarea 
poporului care l-a zămislit, an
gajat cu Întreaga sa energie in 
măreața operă de făurire'pe pă
mintul străbun a socialismului 
și comunismului este decis să 
nu admită în nici un chip și 
sub nici o formă reînvierea unor 
vremuri apuse, condamnate de 
istorie și potrivnice voinței po
poarelor. Este o hotărire de la 
care nimeni și nimic nu-1 pot 
face să abdice vreodată!

țele pe care le-au primit. în 
orașul Zimnicea prima zi de va
canță va însemna deschiderea 
Taberei de muncă patriotică. Pe 
durata celor două săptămini de- 
vacanță, 100 de elevi de la 
Grupul școlar de chimie din 
Turnu Măgurele, de la liceul 
real-umanist și de la Grupul 
școlar electrotehnic din Alexan
dria vor participa. în schimburi, 
alături de constructori, la refa
cerea orașului. Bineînțeles, pe 
lingă aceste acțiuni de muncă 
prin care elevii se alătură efor
turilor întregului popor, vacanța 
cuprinde ca de obicei drumeții, 
serbări, întreceri sportive. Iată 
cîteva dintre ele : 3 500 de elevi 
din toate școlile județului vor 
pleca în excursii pe diferite 
trasee ale țării ; cluburile de va
canță, amenajate în orașe și în 
comune, vor găzdui întîlniri cu 
istorici, activiști de partid, spe
cialiști ; se vor organiza sim
pozioane pe marginea eveni
mentelor istorice ale anului — 
răscoala din 1907 și războiul de 
independență, audiții muzicale. 
Debutul vacanței coincide și cu 
startul în întrecerea sportivă 
„Cupa centenarului".

LUCREȚIA LUSTIG 
MONICA ZVIRJINSCHI

Un mare număr de tineri acționează zilnic pe șantierele de 
construcții bihorene. Intre aceștia, elevii se afirmă prin lucrări 
la propriile obiective școlare. Astfel, elevii Liceului industrial 
de construcții civile din Oradea pot fi intilniți și azi la opera
țiunile de execuție ale cantinei si internatului școlii. Colegii 
lor de la Școala sportivă lucrează la amenajarea bazei sportive 
ti la construcția clădirilor anexe. Tot azi, elevii Liceului me
canic nr. 1 din orașul Dr. Petru Groza participă la noul corp 
al localului, in vreme ce alți tineri vor fi prezenți la șantierul 
„Progresul*,  pentru a sprijini lucrările unui complex de de
servire.

Unul din obiectivele de muncă ale elevilor din Toplița (Hu
nedoara) este si această bază sportivă pe care o vor da curînd 
in folosință. (I. Vlad).

AVIZIER
Formațiile artistice ale ti

neretului din cadrul cluburi
lor, intreprinderilor si insti
tuțiilor, participante la Festi
valul „Cintarea României", 
faza de sector, intră in con
curs de azi. Debutul îl fac 
formațiile de teatru pe scena 
întreprinderii de mecanică 
fină • în holul Casei de cul
tură a sectorului 6. are loc 
vernisajul expoziției de artă 
fotografică a tinerilor crea
tori din acest sector ce vor 
intra astfel în concursul de 
selecție pentru faza pe muni
cipiu • La întreprinderea 
„Conect" se întrec organiza
țiile U.T.C. pentru „Cel mai 
frumos atelier" • La orele 16. 
Universal-clubul programea
ză, în cadrul ciclului „Pagini 
de istorie revoluționară", e- 
vocarea „1907, în literatură". 
Participă profesorul Vasile 
Lupu. directorul bibliotecii 
„C. D. Gherea". • Un curs 
utecist, cu tema „Medicina în 
slujba omului", începe la o- 
rele 14,30, la întreprinderea 
„Tînăra gardă" ■ Bogat pro
gram artistic și sportiv la 
Modem-club, orele 17, dedi
cat aniversării Independentei, 
cu concursul Clubului școlar 
sportiv București • Tinerii 
de la „Metalica", vor dezbate, 
de la orele 15, pe tema „Cu
noașterea educației marxist- 
leniniste".

La Brașov, un nou cămin muncitoresc
360 tineri al în

treprinderii „Trac
torul" din Brașov 
vor locui de azi in 
modernul cămin 
pentru nefamiliștl 
amplasat în apro
pierea unității. Ei 
vor avea la dispo
ziție, în afara ca

merelor confortabil 
mobilate, oficii de 
prepararea hranei, 
alte dependințe 
strict necesare, de 
folosință comună, 
precum și posibili
tăți adecvate de 
petrecere plăcută și 
utilă a timpului li
ber. Alături de con

RADAR
„Calitatea" controlorilor 

C.T.C. Maistrul Manolescu 
Paraschiv, recepționerii Ro
taru Nicolae și Costache Cor- 
neliu de la întreprinderea fo
restieră Găești, nu aveau ca
litatea de organ C.T.C. Și to
tuși, maistrul a scris pe avi
zul furnizorilor că mărfurile 
corespund, iar pe această 
bază, ceilalți doi au semnat 
documentele de recepție. în 
felul acesta — prin recepțio- 
narea cuțitelor de strung de 
calitate necorespunzătoare — 
s-au cauzat întreprinderii un 
prejudiciu de peste 285 000 
lei. Pentru infracțiunea de a- 
buz și neglijentă în serviciu 
sint chemați să răspundă în 
adevărata lor calitate.

Vremea
în continuare, vremea va fi 

relativ caldă, cu cer variabil, 
prezentînd înnourărl mai ac
centuate în vestul și nordul 
țării, unde vor cădea ploi, 
care vor avea și caracter de 
aversă, însoțite de descărcări 
electrice. în celelalte regiuni, 
ploile vor fi izolate. Vîntul 
■va sufla slab pină la mode
rat, predominind din sectorul 
sud-vestic. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse între 10 
și 20 grade, local mai ridicate 
în sudul țării, iar cele mini
me între zero și 10 grade. 
Dimineața, condiții de ceață 
slabă.

NESTEMATELE 
MOLDOVEI 

îri. comunele Corod. Gohor, 
Tepu, Matca, Cudalbi. Cava- 
dinești și alte localități din 
județul Galați, vechi răzășii 
moldovene, au fost depistate 
sute de obiecte de artă popu
lară de o inestimabilă valoa
re. Cromatica de mare rafi
nament realizată din pig
menți naturali și vegetali, 
motivele antropomorfe și zoo
morfe stilizate, in cazul scoar
țelor, combinarea măiestrită 
a cinepii, inului și borangicu- 
lui și folosirea unor registre 
decorative de arnici, în cazul 
ștergarelor, situează aceste 
noi nestemate ale sudului 
Moldovei între creațiile de 
vîrf ale artei populare româ
nești.

structorii de la 
I.C.I.M. Brașov, lo
catarii de azi au 
contribuit ei înșiși 
la ridicarea edifi
ciului, Ia operațiu
nile de curățenie, 
mobilare, amena
jare a spațiilor co
mune. (Lepădatu 
Nicolae).

Ce meșterea dulgherul ? 
Neculai Cazacu din Somova 
era dulgher la Șantierul Tul- 
cea al Trustului de construc
ții industriale Constanta. în 
loc să-și facă meseria cinstit, 
„meșterea" cu totul altceva. 
Organele Miliției județene 
Tulcea au stabilit că în pe
rioada iulie-decembrie 1976, 
prin spargeri și alte mijloa
ce, a pătruns în zece maga
zine și bufete din unele sate 
de pe raza județului Tulcea, 
de unde a sustras sume de 
bani. Pentru asemenea „meș
teșug" 1 s-a găsit un „șan
tier" corespunzător.

Rubrică realizată de 
MIRCEA TACCIU 

VASILE RAVESCU

„RICHARD
După douăzeci de ani de la 

premiera sa bucureșteană, fil
mul lui Laurence Olivier, este 
reluat spre deplina satisfacție a 
cinefililor mai vechi și mai re- 
cenți. Reintilnirea cu celebra 
ecranizare prilejuiește constata
rea că din numărul mare de 
filme inspirate de piesele lui 
Shakespeare, Hamlet și Richard 
al III-lea, ambele regizate de 
Laurence Olivier sint si astăzi 
cele mai bune.

Desigur, Orson Welles are me
rite incontestabile in transpu-

PARADA SURPRIZELOR"
77

Primul film pe ecran lat — nou
tate plăcută in 1956 — prezen
tat la noi a fost un film-spec- 
tacol „Tosca". Cu timpul ne-am 
obișnuit cu ecranul lat. De 
data asta, rămine să ne obiș
nuim cu filmul în relief, nou
tatea tehnică a ultimilor ani. 
Deci Parada surprizelor, pro
ducție a studiourilor sovietice, 
regia Al. Andrievski. Obișnuiți 
cu ecranele normale, late sau 
foarte mici, șocul filmului in 
relief este unul plăcut. mai 
ales că filmul acesta este o 
revistă cinematografică cu mu
zică, dans, jonglerii de circ, 
arii de coloratură și in special 
o excelentă exploatare tehnică 
a mijloacelor de filmare.

Surprinși, amuzați, intrigați, 
urmărim această cavalcadă a bu

LUNI, 4 APRILIE

MISTERUL LUI HERODOT î 
Grlvlța (orele 9; 11,13; 13,30; 13,45; 
18: 20).

SF1RȘITUL LEGENDEI: Scala 
(orele 9,15; 11,45; 14,15). La ora 
19 — spectacol de gală cu filmul 
românesc MISTERUL LUI HE
RODOT; Palatul Sporturilor șl 
Culturii (ora 18,15); Festival (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30);
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30).

TĂNASE SCATIU: Central (ore
le 9,15; 12,30; 16; 19,15); Drumul 
Sării (orele 16; 19).

PARAVANUL: Favorit (orele
9,15; 11,15; 13,15; 16; 18; 20); Vic
toria (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,15).

TAINA MUNTELUI DE ARAMA l 
Doina (orele 14,45; 20,15).

DESENE ANIMATE: Doina (ora 
9,30).

CARTEA JUNGLEI: Doina (ore
le 11,15; 13; 16,45).

AL DOILEA START: Buzeștl
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.15).

UN SURIS, O PALMA, UN SĂ
RUT: Feroviar (orele 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20).

CUIBUL SALAMANDRELOR: 
Lira (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20); Miorița (orele 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30); Tomis (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

AFRICA EXPRESS: Gluleștl
(orele 9; llj 13,15; 15,301 H45; 40).

----------------------------------------------------------------------------

AL III-LEA"
nerea filmici a unui text sha
kespearian, mă refer la „Fal- 
staff“, dar „neliniștea" regiei și 
interpretării lui Laurence Oli
vier rămin încă punct de refe
rință. Un italian, Zefirelli, a 
confundat această neliniște, în 
„Romeo și Julieta" cu altceva, 
cu angoasa turbulentă. Alții au 
fost doar patetici, unii, nici, 
atît. Lawrence Olivier a găsit 
in piesele marelui dramaturg a- 
cel ceva impalpabil, dincolo și 
dincoace de text, dar — deloc 
curios — acel ceva și in litera 
și in spiritul lui.

nei dispoziții. Sintem cu aceas
tă ocazie avizați de posibilită
țile filmului in relief și cum nu 
cultivăm papură pentru a găsi 
noduri, ne tot gindim și la fil
me „artistice" in relief, adică 
prospectăm intr-un necunoscut 
care nu are de ce să ne sperie. 
Dimpotrivă. Rămînlnd insă la 
clipă, Parada surprizelor poate 
fi comparat cu alte filme-revis- 
tă, comparație din care ciștigă. 
Are nerv, bun gust și nu-i lip
sește umorul ca și doza necesa
ră de melancolie. In plus, nici 
nu trișează, dacă-și propune să 
fie film-revistă, este film-re- 
vistă, nu-și încurcă derularea in 
povești naive cu perechi ro
manțioase șt replici cabotine.

TUDOR STANESCU

LUNI, 4 APRILIE

PROGRAMUL I

16,00 Telex. 16,05 Imagini din 
Senegal. 16,15 „Ca eroii din ba
lade" — program coral susținut 
de corul Școlii Militare de mu
zică și Fanfara reprezentativă a 
armatei. 16,30 Emisiune în limba 
maghiară. 19,00 Cadran mondial. 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
19,50 Panoramic. 20,30 Cîntarea 
României, Festțvalul creației șl 
hărniciei. 21,05 Publicitate. 21,10 
Roman-foileton: „Sub stele". Epi
sodul 3. 22,00 Muzică ușoară
românească. 22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL II

16.30 Poarta. albastră a țării. 
Film documentar despre portul 
Constanța. 16,40 Pagini satirice 
din biblioteca mea (reluare). 17,20 
Cenacluri ale tineretului din Ca
pitală, 17,55 Pentru căminul dv. 
18,10 Muzee, colecții și galerii de 
artă bucureștene. 18,35 Publici
tate. 18,40 Cîntece în interpreta
rea Ansamblului „Rapsodia Româ
nă". 19,00 Agenda culturală a 
Capitalei. 19,20 1001 de seri. 19 30 
Telejurnal. 19,50 Selecpunl din 
opera „Flautul fermecat" de W. A. 
Mozart. 20,20 Pui de lei. Docu
mentar dedicat unor figuri de 
eroi ai Războiului de Indepen
dentă. 20,50 Telex. 20,55 Film 
serial: „Kojak" (reluare).
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• UN AVION MILITAR de 
tipul .41-52“ aparținind forțelor
militare ale S.U.A. s-a prăbușit 
in apropiere de localitatea Ma
quette (Michigan). După cum 
informează agenția Reuter, toti 
eei opt membri ai echipajului 
și-au pierdut viata.

Realizări și preocupări 
ale tineretului ungar

Primul ministru al Republicii 
Populare Congo a primit 

pe șeful delegației române
Tovarășul Emil Bo'ou, membru 

al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. vice
președinte al Consiliului de 
Stat, șeful delegației române 
care a luat parte la funeraliile 
președintelui Marien N’Gouabi, 
a avut o întrevedere cu Louis 
Sylvain Goma, primul ministru 
al Republicii Populare Congo, 
membru al Comitetului mi
litar al Partidului Congolez al 
Muncii.

Premierul congolez a rugat 
să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, mulțumiri 
deosebite din partea Comitetu
lui militar al partidului, a po-

OSLO

Conferința consacrată combaterii 
șomajului și asigurării locurilor 

de muncă în condițiile unei noi ordini 
economice internaționale

Luînd cuvintul în cadrul 
conferinței consacrate comba
terii șomajului și asigurării 
locurilor de muncă în condițiile 
unei noi ordini economice in
ternaționale, primul ministru 
al. Marii Britanii. James Cal
laghan, s-a pronunțat pentru o 
creștere mai rapidă a economii
lor țărilor vest-europene indus
trializate în vederea reducerii 
șomajului. Același punct de 
vedere a fost exprimat și de 
primul ministru al Norvegiei, 
Odvar Nordli, care a cerut e- 
forturi sporite pentru a preveni 
creșterea șomajului de pe urma 
unor. politici de dezvoltare eco
nomică. El a exprimat opinia 
că statele bogate cu o rată scă
zută a inflației și o balanță 
comercială excedentară ar pu
tea Să utilizeze forța lor eco
nomică în direcția reducerii șo
majului, stimulînd astfel dez
voltarea economică a celorlalte 
țări. Valabilitatea unui ase
menea punct de vedere este 
combătută însă de numeroși 
experți.

Cancelarul vest-german, Hel
mut Schmidt, a afirmat că 
principala prioritate a țării sale 

porului congolez, pentru mărtu
ria de profundă prietenie și sti
mă la adresa Partidului Congo
lez al Muncii, a Republicii 
Populare Congo, a marelui și 
regretatului dispărut, exprimată 
atît în telegrama adresată de 
tovarășul Nicolae Ceausescu, cit 
și prin nivel înalt de repre
zentare la funeraliile președin
telui R.P. Congo.

La 3 aprilie, reprezentantul 
român a părăsit capitala congo
leză. La plecare, pe aeroport, au 
fost prezenți primul ministru al 
Republicii Populare Congo și 
membri ai guvernului, membri 
ai corpului diplomatic, precum 
și însărcinatul cu afaceri a.i. al 
țării noastre la Brazzaville.

răniîne lupta împotriva infla
ției. El a apreciat că o expan
siune economică mai rapidă ar 
reduce șomajul numai pentru 
un timp scurt, după care pro
blema va reveni pe o scară 
mai largă. Comentînd decizia 
luată de cele șapte state vest- 
europene participante la ,,șar-, 
pele monetar" de a devaloriza 
monedele suedeză, daneză și 
norvegiană, cancelarul Schmidt 
a spus că astfel de măsuri sînt 
sortite să aibă doar un efect 
limitat. Condițiile de export 
îmbunătățite create de această 
măsură — a spus el — se vor 
pierde în următoarele 12 sau 
18 luni.

» INTR-O SERIE DE STATE 
din Vestul mijlociu al S.U.A. 
s-au produs sîmbătă furtuni vio
lente soldate cu moartea unui 
copil, rănirea cîtorva zeci de 
persoane și distrugerea sau 
avarierea unui mare număr de 
locuințe. în statele Illinois, In
diana, Kentucky, Wisconsin și 
Ohio populația a fost alertată, 
pericolul furtunilor fiind imi
nent.

Muncitorii imigranți 
sint primii concediați

Muncitorii imigrant! sint 
primii concediați in caz de 
creștere a șomajului — se 
arată intr-un raport al Co
misiei pentru finanțe a 
Adunării Naționale a Franței, 
bazat pe concluziile unei 
anchete întreprinse în acest 
sens. Cercetările au indicat 
că din multe puncte de ve
dere, cum ar fi productivita
tea sau gradul de absenteism, 
intre muncitorii francezi și 
cei imigranți nu este nici o 
diferență dar, cu toate aces
tea, străinii sînt primii care 
își pierd locurile de muncă.

Răspunzînd celor care a- 
preciază că politica deplinei 
utilizări a forței de muncă 
implică expulzarea mîinii de 
lucru imigrante, autorii an
chetei arată că fenomenul de 
criză si repercusiunile aces
tuia afectează din plin pe 
muncitorii străini.

* pe scurt • pe scurt * pe scurt •
• LA 3 APRILIL s-au desfă

șurat în Albania alegeri pentru 
Consiliile populare și pentru 
asesorii populari. în numeroase 
localități ale tării s-au prezentat 
la vot toți alegătorii înscriși pe 
listele electorale — informează 
agenția A.T.A. Rezultatele defi
nitive ale scrutinului urmează a 
fi date publicității după despu
ierea urnelor și numărarea votu
rilor.

DEZVOLTAREA TURISMULUI 
IN IRAN

Industria turistică iraniană 
cunoaște un avînt deosebit, nu
mărul străinilor care vizitează 
țara crescind anual cu aproape 
20 ia sută — se arată in statis
ticile oficiale publicate la Te
heran. In cursul anului trecut 
iranian (21 martie 1976—20 mar
tie 1977), peste 600 000 de tu
riști străini au vizitat țara, fa
ță de o jumătate de milion în 
anul precedent și 415 000 în pe
rioada 1974—1975.

» FORȚELE POLIȚIENEȘTI 
au intervenit, sîmbătă. la Ma
drid, pentru dispersarea mai 
multor mii de persoane partici
pante la o demonstrație organi
zată cu prilejul eliberării din 
închisoarea Carabanchel a unui 
militant basc. Agenția United 
Press International informează 
că membri ai Gărzii civile au 
intervenit alături de politie, pro- 
vocind incidente soldate cu ră
nirea unor manifestant!. Au fost 
operate arestări în rindul partl- 
cipanților la demonstrație.

Apel adresat de Direcțiunea 
Federației Tineretului Comunist Italian 
pentru combaterea acțiunilor neofasciste

Astăzi este sărbătoarea națională a Ungariei, vecină șl prie
tenă. aniversarea eliberării. Ia care și ostașii români și-au adus 
o deosebită contribuție. Intre popoarele român și ungar, între 
partidele si țările noastre s-au statornicit si se dezvoltă relații 
frățești de colaborare pe multiple planuri. Inseriindu-se in
tr-un aspmenea cadru, recent, la invitația C.C. al U.T.C., ne-a 
vizitat tara o delegație a Uniunii Tineretului Comunist (K.I.S.Z.) 
din R. P. Ungară, condusă de Laszlo Marothy, prim-secretar al 
K.I.S.Z., membru ai Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U. înainte 
de a părăsi Capitala tovarășul Laszlo Marothy a avut amabili
tatea să răspundă solicitării ziarului nostru de a avea o scurtă 
convorbire.

în contextul extinderii în Ita
lia a acțiunilor provocatoare 
ale elementelor extremiste de 
dreapta. Direcțiunea Federației 
Tineretului Comunist Italian 
(F.T.C.I.) a lansat un apel tine
rilor din întreaga țară, cerîndu- 
le să își extindă și să își in
tensifice activitățile antifascis
te. pentru a pune capăt provo
cărilor criminale ale organiza
țiilor neofasciste. Documentul 
subliniază că neofasciștii ..prac
tică tactica terorii pentru a 
crea în țară o situație de în
cordare și groază". Toți mem
brii F.T.C.I. — se arată în apel 
— trebuie să își desfășoare 
munca în rindul maselor popu
lare, să ceară interzicerea și di
zolvarea tuturor organizațiilor

CONFERINȚA NAȚIONALA 
A METALURGIȘTILOR CHINEZI

La Pekin a avut loc o con
ferință națională a cadrelor din 
industria metalurgică, la care 
au fost examinate măsurile 
necesare pentru îndeplinirea 
producției și a planurilor de 
construcții industriale pe anul 
1977, relatează agenția China 
Nouă. La reuniune au rostit 
cuvîntări vicepremierii Li Sien- 
nien, Ci Ten-kuei și Ku Mu. 
In cursul lucrărilor, s-a hotărit 
extinderea în întreaga indus
trie a experienței înaintate 
Tacin, din industria petrolie
ră. La chemarea lucrătorilor 
întreprinderii metalurgice din 
Pekin, a fost lansată o largă 
emulație socialistă intre toate 
întreprinderile metalurgice și 
industriale din țară.
DENAJIONALIZARI IN CHILE

Guvernul chilian a lichidat, 
practic, sectorul de stat din e- 
conomia țării. Potrivit infor
mațiilor apărute în presa chi
liana, de la începutul acestui 
an au fost vîndute unor per
soane particulare acțiunile a 85 
de uzine și fabrici care M mai 
aflau sub conttolul Corporației 
guvernamentale de dezvoltare 
industrială (C.O.R.F.O.). In pre
zent — potrivit declarațiilor o- 
fidale — doar 23 de între
prinderi ae mai află sub con
trolul statului. 

neofasciste, să lupte activ pen
tru democrație și libertate — 
cucerite în lupta împotriva fas
cismului.

Masive arestări 
în rindul patrioților 

namibieni
Autoritățile sud-africane 

de ocupație procedează în 
Namibia la arestări masive, 
prizonierii politici fiind men
ținuți in închisori si tortu
rați fără a fi judecați, anun
ță agenția France Presse.

Tortura este practicată mai 
ales în nordul teritoriului n3- 
mibian, în încercarea de a se 
smulge celor arestați infor
mații privind acțiunile pa- 
trioților namibieni care luptă 
pentru eliberarea tării de 
sub dominația rasiștilor sud- 
africani. Prizonierii sînt 
transportați ulterior în peni
tenciarele din R.S.A., preci
zează sursa citată.

ORIENTUL 
APROPIAT 
DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI 

'R. A. EGIPT
Crearea unui stat național pa

lestinian ar soluționa problema 
palestiniană. care constituie 
nucleul crizei din Orientul 
Apropiat — a declarat președin
tele R.A. Egipt. Anwar El Sa
dat. în cadrul unei conferințe 
de presă organizate duminică la 
Paris. După aceasta, a adăugat 
el. toate celelalte probleme vor 
putea fi soluționate. Președin
tele Sadat a apreciat că Franța 
ar trebui să participe, alături de 
alte țări europene, la pregătirea 
Conferinței de la Geneva pen
tru pace in Orientul Apropiat, 
ir.cercir.d să convingă Israelul 
să renunțe la ridicarea de 
obstacole în calea eforturilor de 
reconvocare a conferinței.

• Ne este cunoscută acti
vitatea deosebită pe care po
porul ungar o desfășoară 
pentru transpunerea în viață 
a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al P.M.S.U. V-am 
ruga, tovarășe prim-secretar, 
să vă referiți la preocupările 
specifice ce revin tineretu
lui. organizațiilor K.I.S.Z. in 
această direcție.

— In perioada de pregătire 
pentru Congresul partidului, 
pensionarii credeau că acesta va 
fi congresul pensionarilor, deoa
rece urma să se ia o hotărire în 
legătură cu pensionarea celor 
din cooperativele agricole ; cei 
din industrie ziceau că el va fi 
congresul lor ; dacă discutai cu 
tinerii, ei spuneau că va fi con
gresul tinerilor . și. în fond, așa 
s-a întâmplat. De ce mi se pare 
interesant si v-am spus acest 
lucru ? Noi considerăm că aces
ta a fost un congres încheiat cu 
succes, care a reușit să soluțio
neze probleme fundamentale 
pentru întregul popor. Fiecare 
categorie a populației si-a găsit, 
in cadrul lucrărilor și al hotă
ririlor luate, locul corespunzător. 
Congresul a adoptat un pro
gram pentru un cincinal și un 
program de perspectivă .pentru 
15—20 de ani, care stabilește 
largi orizonturi pentru poporul 
ungar, pentru Ungaria, până în 
jurul anilor '90—’95. In acest 
program, stabilit de Congresul 
ăl XI-lea al P.M.S.U.. este pre
zent și tineretul, atât în ceea ce 
privește drepturile sale, cît și 
sarcinile deosebite ce-i revin în 
perioada următoare. înseamnă 
că noi, tinerii, trebuie să mun
cim astfel tacit să realizăm cele 
stabilite la acest forum. Docu
mentele congresului conțin o se
rie de prevederi esențiale, care 
se referă la dreptatea socială, la 
echitatea socială. La ora actua
lă, la noi în tară există clasa 
muncitoare, țărănimea coopera
toare. intelectualitatea și. așa 
mai departe, deci clase șl pături. 
Cândva. la admiterea ta învăță- 
mtatul superior aveau prioritate 
copiii proveniți din clasa mun
citoare. dar, ca urmare a con
dițiilor create de socialism, co
pilul muncitorului a devenit as
tăzi intelectual și dacă acesta 
are astăzi un oopil. el e deja 
fiu de intelectual. Mai poate fi 
tatilmtă tacă o realitate : mun
citorul simplu nu poate întot
deauna să ofere aceleași condiții 
de studiu pentru copilul său ca 
cele asigurate de un intelectual 

în legătură cu asemenea pro
bleme privind egalitatea, echita
tea ta societatea noastră socia
listă, vrem ca tineretului să-i 
fie create șanse egale, indiferent 
de originea socială. Aceasta este 
însă o perspectivă care ne preo
cupă. O altă realitate o consti
tuie și faptul că jumătate din 
clasa noastră muncitoare este 
formată din tineri. Sânt ramuri 
ale economiei naționale în care 
muncesc numai tineri. Cum să-i 
considerăm pe aceștia, că sînt 
tineri sau muncitori ? Desigur, 
sint anumite probleme specifice, 
care sânt legate de vârstă. Por-

INTERVIUL NOSTRU

Laszlo Marothy, 
prim-secretar al CC. al K.I.S.Z. 
din R. P. Ungară, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.

ntad de la aceste considerente, 
societatea ungară ajută foarte 
mult tinerii la început de drum, 
în căsătorie, în soluționarea pro
blemelor ta legătură cu locuin
țele. cu creșterea copiilor. 45 la 
sută din. locuințele construite de 
stat stat- repartizate tinerilor.

în ce privește direcțiile de 
acțiune ale K.I.S.Z., noi am cu
prins ta statutul nostru ca sar
cină de bază a fiecărui membru 
al organizației să-și desfășoare 
activitatea cum știe mai bine, 
pe baza celor mai bune cunoș
tințe. Pe scurt, fiecare să-și facă 
datoria la locul de muncă. Asta 
înseamnă că un tînăr care nu-și 
îndeplinește obligațiile nu are 
dreptul să fie membru al 
K.I.S.Z. Și aceasta nu este doar 
o simolă lozincă. Ne desfășu
răm activitatea în etape anuale. 
La începutul anului, organiza
țiile K.I.S.Z. și tinerii își iau an
gajamente. iar la sfârșitul anu
lui se fac analize privind reali
zarea sarcinilor asumate. Dacă 
nu și-a îndeplinit îndatoririle, 
angajamentul, -tânărului nu i se 
mai recunoaște calitatea de 
membru al K.I.S.Z., timp de un 
an. în unități industriale orga
nizăm brigăzi de producție ale 
tineretului. Aceasta corespunde 
cu mișcarea generală de consti
tuire a brigăzilor de producție. 
Mobilizăm tineretul la o amplă

mișcare, sub denumirea „Pen
tru progres și pentru tinerii 
creatori". Avem, de asemenea, o 
mișcare „Radar", care urmărește 
trei obiective : observă. - discută 
si soluționează diferitele aspec
te ale producției, care privesc pe 
tineri. >

• In ultimii ani, relațiile dc 
prietenie și colaborare dintre 
tineretul român și ungar, din
tre U.T.C. și K.I.S.Z. au cu
noscut o continuă dezvoltare. 
Cum apreciați stadiul actual 
și perspectivele întăririi pe 
mai departe a acestor ra
porturi ?

— în opinia noastră, avem ta 
urmă un an bun. Anul 1976 a 
consemnat o intensificare și o 
extindere atât cantitativă, cît și 
calitativă în raporturile noastre. 
Apreciem această dezvoltare ca 
un pas înainte, Credem insă că 
sînt încă rezerve mari, largi .po
sibilități pentru întărirea și lăr
girea colaborării între organiza
țiile noastre. între tineretul un
gar și român. Pentru 1977 am 
convenit asupra unui program 
concret de conlucrare, ©e multi
ple planuri, între organizațiile 
noastre de tineret și. totodată, 
am trasat, ta principiu, un pro
gram de dezvoltare a colaboră
rii pentru următorii doi ani. Cele 
discutate se referă la acțiuni, 
măsuri care pot fi denumite ca 
demne de relațiile ca trebuie să 
existe între două organizații 
prietene, dintre tinerii țărilor 
noastre.

• Vizita, deși scurtă, v-a 
prilejuit cunoașterea unor 
realizări și preocupări ale 
poporului și tineretului ro
mân. Cu ce impresii părăsiți 
România ?

— Pot să spun că urmăresc de 
mult timp activitatea României 
socialiste. în acest sens avem 
la îndemână foarte multe mij
loace de informare : televiziu
nea, radioul, presa. In. mod fi
resc. cunoștințele mele au fost 
aprofundate acum. Cu această 
ocazie am primit informații pe 
care nu le puteam dobândi fără 
o participare directă, personală, 
ca de exemplu cunoașterea oa
menilor, a tinerilor, a posibili
tăților lor de afirmare, în mun
că și viată. în societate. Pot să 
afirm că, prin această vizită, 
cunoștințele mele privind po
porul român și tineretul tării 
dumneavoastră au devenit mult 
mai ample. Apreciez foarte mult 
munca uriașă ce o depune po
porul și tineretul român pentru 
construirea socialismului.

România are un popor foarte 
muncitor, harnic si rezultatele 
activității sîrgulncioase se văd 
cu ochii. Vă doresc ca. ta. conti
nuare. activitatea să vă fie în
cununată de noi succese.

Convorbire consemnată d& 
IOAN TIMOFTE

Realitatea capitalistă dincolo de sloganele umanitare

DREPTUL DE A RAMlNE ANALFABET
încă o probă elocventă a ceea ce pot să însemne drepturile
omului—în speță ale celor tineri — în lumea occidentală!

ȘCOALA-LUXUL PE CARE 
ȘI-L POT PERMITE TOT MAI PUȚINI

M
ilioane de tineri — băieți și fete -f suportă zi de zi 
rigorile dure ale legilor societâțn bazate pe pro
fit, pe exploatare. In lupta acerbă pentru un loc 
„mai bun" în lumea in care ceie mai elementare 
drepturi ale omului se încalcă in modul cel mai 
firesc și cel mai brutal, cei mai vitregiți sint tine

rii, nevoiți încă de la primii pași în viață să cunoască pe viu 
realitatea amară care-i înconjoară. Intr-o societate in care unii 
— cei mai puțini — pot dori și obține totul, alții — marea ma
joritate — rămîn doar cu visuri, cu aspirații legitime neîm
plinite.

Pentru asemenea constatări nu-i nevoie de studii, anchete, 
analize, căci faptele de fiecare zi aduc argumente mai mult decit 
convingătoare. în țările capitaliste se vorbește pe larg despre 
„porțile deschise ale școlilor și facultăților". In primul rtad. 
afirmația se dovedește lipsită de conținut prin aceea că statis
ticile, chiar și cele oficiale, prezintă lucrurile cu totul altfel. Exis
tența unor școli și universități pentru potentați, ca și a unei 
alte rețele de învățămînt pentru cetățenii de „categoria a doua" 
infirmă mult trîmbițata egalitate in privința educației, a posibi
lităților egale de instruire a tuturor tinerilor. Un exemplu : in 
Marea Britanie, la renumitele colegii universitare, dotate cum 
este normal cu un corp profesoral de o înaltă pregătire, cu la
boratoare moderne, învață fiii marilor familii care dețin con
trolul economic și financiar in țară. 75 la sută din numărul to
tal al celor cuprinși în învățămînt provin din păturile avute ale 
societății, în timp ce în totalul populației active aceste pături 
reprezintă incomparabil mai puțin. Ce fel de egalitate de șanse 
poate fi aceasta in care, încă înainte de a fi optat pentru o 
școală sau alta, tînărul trebuie să țină seama de stratificarea so
cială, de clasă, a invățămîntului. Să luăm apoi costul tot mai 
ridicat al invățămîntului suportat de familii prin taxe, costul 
manualelor, al rechizitelor, al examinărilor etc. Astfel. în noul 
an universitar din Italia, taxele se ridică intre 75 090 lire (litere, 
filozofie) și 110 009 lire (medicină si alte facultăți de știință). în 
unele cazuri, cum este de pildă Universitatea Bocconi din Mi
lano, taxele de înscriere urcă la 235 000 lire. Achitarea acestei 
prime taxe nu înseamnă că s-a pus capăt grijilor financiare ne 
durata unui an de învățămînt. Un tînăr din provincia Puglia, 
student Ia Milano, și-a contabilizat cheltuielile zilnice apreciind 
că nu a cumpărat nimic inutil. Exceptind taxa de înscriere el a 
avut nevoie de 900 000 de lire pentru procurarea unor cărți, ab
solut necesare, ceva rechizite, cazare și masă. Manualele ne
cesare pregătirii unui singur examen se ridică la 40 000 lire. In 
Statele Unite, in ultimii ani, s-au majorat masiv taxele univer
sitare. Nivelul mediu al acestora atinge în prezent 5 000 de dolari. 
Ele sînt superioare cu circa 1 800 dolari celui atins in anul de 
învățămînt 1974—1975. O serie de indici lasă să se întrevadă spo
rirea și în anii viitori a taxelor. Asemenea creșteri alarmante 
pentru toți cei care doresc să studieze, pentru familiile lor s-au 
înregistrat și în toate celelalte state capitaliste dezvoltate. 
Această creștere a taxelor este justificată de conducerile uni
versităților prin reducerea continuă a alocațiilor bugetare des
tinate unui sector atît de important pentru viitorul oricărei țâri, 
cum este învățământul.

A
ctuala criză, apreciată ca cea mal puternică de 
după anii ’30, ascuțind și mai mult contradicțiile 
acestei societăți, a condus la punerea la punct a 
unei „strategii" care lovește în sectoare de larg in
teres cum sînt cheltuielile pentru învățămint. asis
tența socială, protecția naturii. în Olanda și Marea 

Britanie, In alte țări au avut loc reduceri substanțiale ale fondu
rilor pentru finanțarea învățămintulul, construirii unor noi spa

ții de școlarizare, pentru salariile cadrelor didactice. In Italia in 
anul școlar trecut, din cauza numărului insuficient de localuri 
școlare nu au putut fi cuprinși in invățâmint 750 090 de copii. 
In S.U.A., potrivit „L.S. Bureau of the Census" armata celor 
neinrolați in rețeaua școlară urcă la 2.4 milioane copii și tineri. 
Reducerea fondurilor pentru invățâmint. creșterea taxelor, in 
paralel cu valul inflaționist, au consecințe din cele mai negative 
asupra capacității materiale a unui număr foarte mare de tineri 
care, infruntind barierele invățămîntului capitalist, sint nevoiți 
să presteze tot felul de munci, cele mai multe neavind nici o 
legătură cu viitoarea profesie, incercind să-și Încheie studiile. 
Cit de dureros poate fi atunci cind la capătul unor eforturi fi
nanciare deosebite oameni disperați, eu diploma in buzunar, ti
nerii absolvenți constată că lemiinind școala nu au nici o 
perspectivă, trăind sentimentul frustrării, inutilității. Toate spe
ranțele adunate în anii grei de școală se dovedesc deșarte. Fie 
că sint cu diploma, sau nu, în fiecare an. sute de mii de tineri 
sosesc pe piața muncii fără a găsi un plasament, bat zadarnic la 
porțile intreprinderilor și instituțiilor căpătind același răspuns 
categoric : NU !

Pentru a remedia o situație apreciată chiar de specialiștii occi
dentali a fi de domeniul calvarului, se încearcă tot felul de re
țete, reforme, restructurări etc. Așa cum rezultă insă din evo
luția situației în invățămintul din țările capitaliste, măsurile nu 
pot — prin însăși natura societății care provoacă asemenea 
drame — decit modifica formal o stare alarmantă. Milioane de 
tineri, devin tot mai conștienți că drepturile reale le pot dobindi 
prin luptă, prin înnoiri structurale.

„O S. Nev: ied World 
Report** :

2,4 milioane 
tineri americani 

Jn afara școlii
Creșterea procentului ie copii 

ne$colarizați a devenit, astăzi, 
una din problemele majore ale 
sistemului educational din 
S.U.A. ; există numeroase ra
țiuni care determini îndepăr
tarea de scoală a copiilor și ti
nerilor. dar remediile preconi
zate sint încă puține, scrie re
vista „VS Xetcs and World Re
port^.

Potrivit datelor furnizate de 
„US Bureau of the Census” — re
levă săptăminalul — există, in 
prezent, in Statele Unite cel 
puțin 2,4 milioane de americani 
intre 7 și 19 ani care aparțin 
afa-numitei armate a celor ne
inrolați in sistemul de tnvăță- 
mint fi dintre care multi rămin 
in afara fcolii pină ti după 
maturitate. In fapt insă, această 
cifră este cu mult sub nivelul 
real. O analiză întocmită de 
Children’s Defens Fund of the 
Washington Research Project 
Inc. menționează. in acest sens, 
ci -..statisticile oficiale reflectă 
numai situația la suprafață” fi 
că, in realitate, numărul copiilor 
americani neinclufi in sistemul 
de invățâmint este cu mult mai 
mare.

De asemenea — arată revista
— statisticile ignoră situația fi 
numărul mare ale elevilor sus
pendați sau exmatriculați defi
nitiv ca o măsură disciplinară 
pentru delicte diverse. de la fu
matul unei țigări, pină la neas
cultarea profesorului. De reguli
— arară revista — asemenea 
elevi rămîn pentru totdeauna in 
afara sistemului de invățâmint. 
In 1974. de pildă. Departamen
tul sănătății, educației și bună
stării sociale a menționat că, in 
anul școlar 1972—1973, a fost 
exmatriculat cite un elev la fie
care 20 de copii de virstă șco
lară — în total 152 904 de copii 
in 402 districte.

„Nu legitimații de șomer, 
ci locuri de muncă"

„Nu vize de evidență la ofi- i 
J eiile de plasare, ci locuri de 
; muncă stem să vedem !!!“. | 
i cereau. între altele, tinerii 
I vest-germani participant la ; 
demonstrația de la care re- ; 

j dăm aspectul din fotografia • 
de mai sus. Numeroase de- ;

! monstrațîi de acest fel expri- [ 
mă protestul față de situația i 

’ dramatică in care se află o 
bună parte a tinerilor din 
țările dominate de atotputer-

: nicia capitalului, care, pără- 
I sind băncile școlii, ajung.

■ adesea fără nici o „escală", 
\ direct pe coridoarele oficiilor 
de plasare, unde așteptarea

! se reia zilnic, săptămîni și 
j luni de-a rindul, fără nici un 
I rezultat. Statisticile oficiale 
I atestă că perioada de timp 
J care trece intre concediere și 
reangajare este în continuă 
creștere. Mulți tineri, deza
măgiți de lunga așteptare, 
abandonează cauza. lngroștad 
rtadurile delincvenților sau 
ale consumatorilor de dro
guri.

■?5-- —--------g________ i. X

-joachhn

Jwend

Cit de acute sint în prezent în țările capitaliste probleme 
ca,.ÎSeea a >mP^sibiIității de a asigura dreptul la învățătură, 
calificare profesională și muncă pentru tînăra generație reiese 
și din marele număr de materiale de presă, studii si chiar 
cărți dedicate în ultimii ani acestei teme.

Pentru ilustrare, reproducem coperțile a două cărți consacrate 
acestei problematici în R.F. Germania. Prima „Șomajul juve
nil . O carte cu subtitlul „De pe băncile școlii în rîndurile 
șomerilor" a fost editată de organizația „Tinerii socialiști" 
care grupează tineretul partidului cancelarului Helmut 
Șchmidt. O altă lucrare se intitulează „Tineret fără perspec
tivă profesională. Reforma privind formarea profesională. 
Mizeria școlară. Șomajul juvenil" și a apărut în editura „Beltz".

Sînt doar două lucrări de amploare apărute în R.F.G. pe 
marginea acestor grave probleme sociale, cu largi implicații.

Grupaj realizat de :
I. TIMOFTE 
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