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AZI SE DESCHIDE

AL IV-LEA CONGRES

AL U.T.C.
S-a Încheiat o zi rodnică de muncă. Su
dorul Ilie iacob. care lucrează la armă
tura iurnalului de 1 700 ms, al Combina
tului siderurgic Galați, are toate temeiu

rile să fie mulțumit

La Congresul U.T.C., tânăra Maria Mol
dovan, lăcătuș ln secția sculerie a Uzi
nelor „1 Mai" din Ploiești, va aduce ca 
delegată bucuria muncii împlinite de sine 

și de tovarășii săi de muncă

Arături adinei ogorului de primăvară I 
Aceasta este hotărîrea tânărului tractorist 
Vasile Olteanu de la S.M.T. Titu, ca a tu

turor tractoriștilor patriei

REPORTAJ REALIZAT DE BRIGADA
îndurile uteciștilor, ale mi
lioanelor de tineri ai patriei 
se îndreaptă în această zi de 
primăvară spre marea Sală a 
Palatului Republicii Socialiste 
România, unde, în prezența su
telor de delegați ai organiza
țiilor U.T.C. din întreaga țară, 
a invitaților, a oaspeților de

peste hotare, încep lucrările Congresului a) 
IV-lea al Uniunii Tineretului Comunist, eve
niment de o deosebită însemnătate în viața 
organizației noastre, a întregului tineret.

Delegații la Congres, tinerii cei mai buni 
dintre cei buni, reprezentînd peste 2 200 000 
de uteciști, încep astăzi dezbaterea activității 
desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist 
în perioada care a trecut de Ia Congresul pre
cedent și hotărăsc obiectivele muncii viitoare, 
măsurile care vor duce la sporirea contribuției 
organizației noastre, a întregului tineret la în
făptuirea mărețului program de dezvoltare 
continuă a României socialiste, stabilit de 
Congresul al IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Organizația noastră se prezintă Ia al IV-lea 
Congres al său mai puternică decît oricînd, 
cuprinzînd în rîndurile sale mase largi de ti
neri muncitori, țărani, intelectuali—tineri ro
mâni și de alte naționalități, strîns uniți în 
jurul partidului, al Comitetului său Central.

însuflețiți de o profundă dragoste pentru 
țara ai cărei fii sînt, membrii organizației 
noastre, toți tinerii patriei, au răspuns cu en
tuziasm chemărilor partidului, au fost întot
deauna prezenți acolo unde era nevoie de ei, 
aducînd o prețioasă contribuție la avînțul eco
nomiei noastre socialiste, al industriei, agri
culturii, științei și culturii.

Noi sîntem conștienți că tot ce am realizat, 
tot ce realizăm și vom realiza este rezultatul 
conducerii de către partid a organizației noa
stre, al grijii părintești a comuniștilor pentru 
schimbul de mîine. Politica științifică marxist- 
leninistă a partidului a stat la baza întregii 
noastre activități, a fost, este și va fi întot
deauna programul de muncă și de luptă al 
organizației noastre, al tinerei generații a pa
triei. Noi datorăm luptei eroice a atîtor gene
rații, a clasei muncitoare, a celor mai buni fii 
ai săi — comuniștii — fericirea de a trăi cea 
mai frumoasă perioadă din istoria poporului 
român, într-o țară care se descoperă profund 
și bărbătește pe sine, în care socialismul bi
ruitor a creat tinerei generații largi posibili
tăți de dezvoltare armonioasă și afirmare 
deplină.

Pentru Idealurile înălțătoare pe care ni 
le-a pus în față, pentru condițiile de muncă, 
de creație și de învățătură pe care ni le-a dat, 
pentru posibilitatea ce ne-a oferit-o de a 
ne împlini ca oameni întregi, pentru îndemnul 
la muncă, modestie, cinste și fermitate, pen
tru tot ce a zidit veșnic și luminos pe pămîn- 
tul românesc, gîndurile noastre de recunoș
tință se îndreaptă către Partidul Comunist 
Român.

„Scîntela tineretului**
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In ultima zi dina
intea începerii lu
crărilor importan

tului eveniment din via
ța tineretului patriei 
— Congresul al IV- 
lea al Uniunii Tine
retului Comunist — am 
parcurs cea din urmă e- 
tapă din itinerariul nos
tru. De-a lungul traseu
lui început în frumosul 
oraș dunărean, Galați, 
unde se înalță cel mai 
nou catarg al siderurgiei 
românești, unde se con
struiesc multe din nave
le care poartă pe mările 
și oceanele lumii trico
lorul patriei, am întîlnit 
nenumărate fapte și i- 
magini grăitoare pentru 
hărnicia și entuziasmul 
tineretului nostru. Am 
văzut profilîndu-se în 
limpezimea dimineților 
de primăvară, în deco
rul de o severă măreție 
al munților, giganți ai 
tinerei noastre industrii 
chimice, înălțați la Roz- 
nov, Săvinești și Tîrgu 
Mureș; i-am văzut și 
l-am cunoscut în acest 
anotimp al semănătoru
lui pe harnicii gospodari 
ai ogoarelor. Peste tot 
ne-au întîmpinat însem
nele muncii entuziaste a 
întregului popor în mij
locul căruia muncește cu 
devotament tineretul 
patriei noastre.

...Cîmpia Bîrsei înce
pe să se îngusteze. Lă
săm în urmă un șir lung 
de sate ardelenești în 
care fiecare casă este, 
parcă, o carte de vizită : 
vrednici gospodari mun
cesc și trăiesc în aceste 
locuri! Clădirile, a căror 
tencuială este încă 
proaspătă, arată că în 
fiecare comună se con
struiesc mereu case noi, 
după cum arcurile de 
brad, boltite deasupra 
porților, vorbesc despre

întemeierea tinerelor fa
milii.

La poarta cetății bra
șovene, un desen simbo
lic reamintește vizitato
rului ceea ce face faima 
locuitorilor săi — mesa
gerii numeroaselor sale 
fabrici. Cu simbolurile 
din această nouă „ste
mă" brașoveană ne în- 
tilnim, chiar în acel loc, 
în modul cel mai con
cret : pe luciul asfaltu
lui zboară în primii lor 
kilometri, șiruri neîntre
rupte de autocamioane 
„Carpați" și „Bucegi", 
alte șiruri de tractoare 
venind în urma lor. Le 
privim cu admirație, ca 
pe cunoștințe vechi și 
dragi; le-am întîlnit 
pînă acum aproape în 
toate locurile pe unde 
am trecut.

In Brașov muncesc și 
învață peste 70 000 de 
tineri. Peste 23 000 de 
tineri din fabrici, uzine, 
de pe șantierele de con
strucții participă cu în
suflețire la întrecerea 
socialistă. La panourile 
de onoare, pe care le în
tâlnim în parcurile Bra
șovului, la porțile uzi
nelor se află numeroase 
portrete de tineri mun
citori fruntași. Sînt doar 
cîțiva dintre cei 11 200 
de evidențiați în între
cerea socialistă, sau din 
cei peste 13 000 de tineri 
distinși cu insigna de 
fruntaș în întrecerea so
cialistă pe anul 1965. 324 
dintre ei au făcut în 
anul trecut prețioase
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Munca și lupta pe care o duc tinerii din patria noas
tră, împreună cu tovarășii lor mai virstnici, pen
tru desăvîrșirea construcției socialismului, pentru în

florirea politică, economică, culturală a României socia
liste, sînt apreciate de întregul nostru popor.

Activitatea rodnică, multilaterală pentru atingerea mă
rețelor obiective de desăvîrșire a construcției socialismu
lui, dezvoltă la tineretul nostru de astăzi trăsături mo
rale dintre cele mai nobile, însușiri pe care Partidul Co
munist Român le-a cultivat în rîndurile tineretului 
revoluționar din patria noastră încă de la înființarea sa. 
întreaga istorie a Uniunii Tineretului Comunist este plină 
de fapte care dovedesc spiritul nobil revoluționar, dra
gostea pentru cauza partidului, a poporului, pentru liber
tăți democratice, pentru bunăstarea poporului, pe care 
le-a insuflat tinerilor Partidul Comunist Român.

Mii de fii ai poporului au adus cauzei socialismului 
suprema jertfă a vieții lor. Sîngele lor a udat pămîntul 
scump al țării și a rodit pentru noi libertatea, bunăstarea 
și fericirea de astăzi.

In lupta dusă de clasa muncitoare, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, un ajutor credincios și de 
nădejde al partidului a fost Uniunea Tineretului Comu
nist.

In Uniunea Tineretului Comunist au fost atrase ele
mentele cele mai conștiente, cele mai capabile ale tine
retului. Acești tineri se maturizau repede în focul luptei 
organizată de partid împotriva burgheziei, împotriva ex
ploatării și asupririi, cum au fost luptele eroice de la 
Lupeni, Grivița, Valea Prahovei etc. Represiunile dezlăn
țuite de burghezie împotriva luptătorilor revoluționari, 
gloanțele, schingiuirile în beciurile siguranței, anii grei 
de închisoare la care erau condamnați nu-i speriau pe

Cu ani în urmă, pe cînd mă documentam în vederea 
scrierii romanului „Rădăcinile sînt amare" am stat 
îndelung de vorbă cu vechi membri de partid și 

am studiat cu multă luare aminte și documentele legate 
de epocă. Rare ori am trăit clipe atît de zguduitoare ca 
atunci. Cu fiecare amintire trezită în mintea unuia sau 
a altuia, cu fiecare document descifrat și interpretat în 
lumina adevărului, ieșeau la iveală noi acte de abnega
ție, noi caractere neînduplecate, suferințe îndurate fără 
crîcnire, noi jertfe — de fapt ieșeau la iveală noi și noi 
eroi, căzuți pe tăcute, în lupta cea mare, pentru cuceri

ț-j tai
Zaharia Slam.ii

Președinte 
al Uniunii Scriitorilor 

din Republica 
Socialistă România

rea puterii, pentru făurirea unei vieți noi, a unei țări noi, 
a unui viitor fericit pentru întregul popor român. Unii 
dintre acești modești luptători erau bărbați maturi, alții 
tineri de tot, aproape copilandri, cu obraz pufos, de pier
sică. Dar cîte luptătoare nu și-au pierdut viața în anii 
lungi ai ilegalității ? Unele dintre ele nici nu ieșiseră încă 
din adolescență. Forța uriașă a partidului îi atrăsese, îi 
însuflețise, făcuse din ei oameni neînfricați, luptători cu
rajoși pentru înaltele idealuri ale partidului, ale po
porului.

Comuniștii și uteciștii nu au dat jertfe numai în. anii 
negri ai adîncii ilegalități. Comuniștii vîrstnici și comu
niștii tineri au continuat să dea jertfe și după istorica zi 
de 23 August a anului 1944. Zdrobirea reacțiunii — care 
a avut mai mulți și mai ascuțiți colți decît ne-am închi
puit noi — și cucerirea deplină a puterii în stat a cerut 
și ea jertfe și nu puține. Iar comuniștii le-au dat. Con
struirea treaptă cu treaptă a socialismului nu s-a făcut 
singură. A cerut osteneală, a cerut fapte eroice și eforturi 
umane care au fost posibile numai avînd credința unei 
cauze înălțătoare cum este cea pe care a slujit-o dintot- 
deauna cu consecvență revoluționară partidul nostru co
munist — cauza socialismului, a bunăstării poporului și 
înfloririi patriei. Comuniștilor vîrstnici li s-au alăturat 
în anii de avînt constructiv mii de tineri comuniști care 
au știut să învețe de la ei, să-și modeleze viața și faptele 
pe potriva înaltului titlu pe care-1 poartă. Aflîndu-se 
mereu în fruntea marilor bătălii ale construcției socia
liste, comuniștii urmați cu neabătută încredere de întreg 
poporul, au dobîndit prin muncă entuziastă, titanică, vic
torii de prestigiu, care vor rămîne înscrise în istoria 
eroică a acestor ani.

Au fost aceste fapte, patosul acestor ani zugrăvite în 
literatura noastră ? Da. Au fost, însă nu în măsura în 
care se cuveneau să fie ; au fost zugrăvite, însă nu cu pu
terea de talent și cu măiestria cu care se cuvine să fie. 
Noi,scriitorii, sîntem încă datori partidului nostru și po
porului nostru și nu numai în acest sector. Sîntem datori 
atît față de lupta și jertfa care au intrat definitiv în me
moria timpului și a istoriei noastre, cît și față de epopeea 
încărcată de semnificații a construcției vieții noi, a con
strucției omului nou, a construcției țării noi, a construc
ției păcii, construcției viitorului. întrebarea pe care ne-o 
punem mereu este aceasta : Am zugrăvit noi în cărțile 
pe care le-am scris pînă acum, pe acești oameni noi, pe 
acești constructori harnici și iscusiți ? Răspunsul sună 
tot ca mai sus. Am scris, însă nu îndestul de satisfăcător 
și nu îndestul' de frumos. Sîntem și aci datori poporului 
nostru și partidului nostru. Vom putea noi face față aces
tor sarcini ? Vom putea. Cum ? Studiind mai adînc docu
mentele privitoare la trecut, studiind mai adînc și cunos- 
cînd mai deaproape viața contemporanilor noștri — con
structorii socialismului -r meditînd mai îndelung asupra 
muncii noastre, muncind mai mult, cu mai multă stră
duință, cu mai multă ardoare, cu mai aprinsă pasiune. 
Sînt, cred, îndreptățit să fiu optimist nu numai cu privire 
la viitorul poporului nostru, ci și cu privire la viitorul 
literaturii noastre- Aproape că nu este zi în care în nu
meroasa noastră familie scriitoricească să nu se adauge 
noi și noi talente tinere, noi și noi forțe proaspete. Dato
ria noastră, a scriitorilor vîrstnici, este șă-i primim pe 
noii sosiți, pe cei tineri și pe cei de tot tineri — cu bra
țele deschise, cu ușile revistelor noastre deschise, cu ușile 
editurilor noastre deschise. Au dreptul tinerii nu numai 
la înțeleaptă noastră înțelegere ci și la dragostea noastră 
fierbinte.

Cu aceste gînduri întîmpin cel de-al IV-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist, cel de-al IV-lea Congres 
al tinerilor noștri comuniști.

ntregul tineret din uzine și de pe ogoare, din școli 
și facultăți își îndrepată gîndul spre delegații săi 
— cei mai buni dintre fruntașii în muncă și învă

țătură — care-l reprezintă în înaltul for al Congresului 
al IV-lea al Uniunii Tineretului Comunist.

Sîntem — ca întotdeauna — cu toată inima alături de 
tineretul nostru și adresăm Congresului cele mai calde 
urări de succes deplin în lucrările sale.

Praf. îng.
Jean Livescu

Membru corespondent 
al Academiei — 

adjunct 
al ministrului 
învățămîntului

Condus și educat de partid, tineretul patriei noastre 
contribuie cu pricepere și entuziasm la munca avîntată 
a întregului popor pentru construirea socialismului. In- 
vățămîntul de toate gradele, avînd asigurată o puternică 
bază materială, pregătește tînăra generație pentru muncă 
și viață. Prin școală — definită ca principal izvor de cul
tură și factor de civilizație — trece întreaga generație tî- 
nără a patriei.

Majoritatea covîrșitoare a marelui contingent de tineri 
pe care-l formează elevii și studenții dovedește în activi
tatea sa, prin pasiunea cu care se pregătește, prin com
portarea demnă în școală și societate, răspundere matură 
pentru îndeplinirea îndatoririi patriotice de a învăța. 
Rezultatele la învățătură, munca plină de pasiune a ab
solvenților facultăților acolo unde au fost trimiși să lu
creze, sînt o confirmare concludentă a rodniciei cu care 
cei mai mulți elevi și studenți folosesc anii maximelor 
acumulări intelectuale, valorificînd din plin condițiile ce 
le sînt create pentru a intra în viață bine pregătiți.

Dascălii școlilor și facultăților găsesc în organizația re
voluționară a tineretului un sprijin însemnat în munca 
nobilă ce o desfășoară pentru instruirea și educarea tinerei 
generații. Ne dorim, firește, ca în școlile și facultățile noa
stre colaborarea între cadrele didactice și organizațiile 
U.T.Ci sa fie mai rodnică,; în folosul realizării unui obiec
tiv de mare însemnătate încredințat de partid: formarea 
unui tineret cu dragoste de muncă, cu înalte calități 
morale.

tinerii revoluționari, ci îi căleau, îi întăreau în hotărîrea 
lor de a lupta pînă la doborîrea regimului odios al bur
gheziei, pînă la victoria finală a clasei muncitoare.

Prin întreaga lor activitate, prin puterea lor de luptă, 
prin dăruirea pentru cauza partidului și poporului, ute
ciștii s-au dovedit discipoli demni de încrederea pe care 
le-a acordat-o Partidul Comunist Român.

Ministrul industriei 
ușoare

Astăzi, uteciștii, tineretul patriei noastre libere, socia
liste, luptă și muncesc pentru a fi demni de tradițiile de 
luptă a Uniunii Tineretului Comunist.

Tineretul nostru are astăzi în fața sa un larg orizont 
pentru înfăptuirea celor mai îndrăznețe năzuinți, închi
nate fericirii poporului și înfloririi patriei.

Este o datorie patriotică a fiecărui tînăr și în primul 
rînd a membrilor Uniunii Tineretului Comunist, să știe 
să muncească, să cunoască bine meseria, să învețe cu 
perseverență, să fie militanți activi pentru traducerea în 
fapte a politicii partidului.

în actuala etapă a desăvîrșirii construcției socialismu
lui în țara noastră, cînd rolul conducător al partidului 
crește în toate domeniile construcției socialiste, ridicarea 
la un nivel tot mai înalt a activității uteciștilor, a între
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£veniment de mare importanță în viața tineretului 

țării noastre, cel de-al IV-lea Congres al Uniunii 
Tineretului Comunist se află în atenția noastră, a 

tuturor și sînt convins că va da un puternic îndemn 
tineretului din industrie de a participa și mai activ la 
întrecerea socialistă, la lupta pentru introducerea pro
gresului tehnic, pentru continua reducere a prețului de 
cost, pentru îmbunătățirea calitativă a produselor.

în industria construcțiilor de mașini — sector de im
portanță capitală pentru întreaga economie a țării — 
lucrează zeci de mii de tineri de la care așteptăm să-și 
dăruiască în continuare toate eforturile îndeplinirii

Mihai Marinescu Ministrul Industriei 
Construcțiilor 

de Mașini

sarcinilor de mare răspundere puse în fața noastră de 
partid pentru continua dezvoltare a industriei românești.

Pentru următorii 5 ani, în ramura construcțiilor de 
mașini se prevede o creștere a producției cu circa 75 la 
sută, cu un ritm mediu anual de 12 la sută. Concomitent 
cu sporirea volumului producției se vor lărgi și diversi
fica sortimentele introducîndu-se în fabricație noi pro
duse cu caracteristici tehnice și performanțe ridicate, 
cum sînt: locomotiva electrică de 6 580 CP și locomoti
vele Diesel cu transmisie hidraulică de 350—700 și 1 250 
CP, cargoul mineralier de 10 200/12 500 tdw ș.a.

Pentru traducerea în viață a obiectivelor sporite care 
stau în fața noastră, miile de tineri din fabrici și uzine 
trebuie să-și pună tot talentul și capacitatea de muncă 
în bătălia pentru ridicarea necontenită a calității pro
duselor industriei naționale făcîndu-și din aceasta un 
adevărat titlu de mîndrie.

Utilajele moderne, organizarea producției mecanizate, 
automatizate sau în flux continuu, chimizarea, electrifi
carea, folosirea energiei nucleare, a electronicii și ciber
neticii, solicită tinerilor din industria construcțiilor de 
mașini o temeinică cultura tehnică de specialitate.

Marile sarcini puse de partid în fața noastră cer tine
rei generații de constructori de mașini să-și ridice con
tinuu calificarea profesională, să-și însușească cu serio
zitate și simț de răspundere bazele științifice și cuno
ștințele tehnice legate de meseria pe care o practică, să 
fie la curent cu tot ce apare nou și esențial în literatura 
de specialitate.

Sînt convins că tineretul din sectorul construcțiilor de 
mașini, crescut și educat de organizația sa revoluționară 
— Uniunea Tineretului Comunist —, cu elanul și entu
ziasmul care îl caracterizează, își va dărui și pe viitor 
întreaga energie și capacitate de muncă, pasiunea și 
devotamentul său pentru înfăptuirea idealurilor către 
care partidul conduce cu înțelepciune întregul popor.

Unul din domeniile importante de activitate în care 
tinerii din țara noastră au participat în modul cel 
mai direct la conturarea chipului nou al României 

socialiste este acela al construcțiilor. Zeci de mii de tineri, 
alături de tovarășii lor mai vîrstnici, au înscris în cartea 

de aur a construcției socialiste minunate pagini de muncă 
plină de abnegație participînd la înălțarea unor mari o- 
biective ale industriei siderurgice, chimice sau energiei e- 
lectrice, la ridicarea, în aproape fiecare oraș al patriei, a 
noi cartiere de locuințe și construcții social-culturale, care 
au făcut țara noastră mai frumoasă, mai puternică.

Directivele Congresului al IX-lea al partidului prevăd ■ 
realizarea, în perioada 1965— 
1970, a unui volum de inves- 
tiții de 250—260 miliarde lei. 
O mare răspundere în folosi
rea acestor uriașe resurse re
vine constructorilor. Pentru 
punerea lor în valoare, ei ur
mează să înfăptuiască un vo
lum de lucrări de construcții- 
montaj de cca. 145 miliarde 
lei, volum ce depășește de peste 2 ori pe cel realizat 
în ultimii cinci ani. Sarcina de bază pe care partidul 
a pus-o în fața noastră este de a mări, eficiența fiecărui 
obiectiv de investiții pe care-l realizăm, prin scurtarea 
duratei de execuție și punerea în funcțiune la termen, 
prin micșorarea costului lucrărilor și prin continua îm
bunătățire a calității lor.

In activitatea de construcții sînt încă multe rezerve 
care pot și trebuie să fie valorificate. Printre altele, re
zerve importante trebuie să fie puse în valoare prin or
ganizarea mai temeinică — pe baze științifice — a șan- 

Dumitru Mosora

gului nostru tineret, capătă o importanță tot mai mare. 
Referindu-se la aceasta, în Raportul prezentat la cel de al 
IX-lea Congres al Partidului Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, a spus : „Uniunea Ti
neretului Comunist va trebui să pună în continuare în 
centrul activității sale educarea tineretului in spiritul dra
gostei față de muncă, al înaltei răspunderi față de înda
toririle sociale, al devotamentului nemărginit față de pa
tria socialistă și partidul comunist, al internaționalismului 
proletar; să militeze pentru promovarea în rîndurile 
tineretului a trăsăturilor moralei înaintate".

Pentru a realiza această sarcină importantă trasată de 
partid Uniunii Tineretului Comunist, este necesar să in
tensificăm educația comunistă a tineretului, să-l spriji
nim să cunoască trecutul de luptă a clasei muncitoare, 
trecutul de luptă și tradițiile glorioase ale Partidului 
Comunist Român. Tinerii noștri trebuie să fie înarmați 
cu cunoașterea luptelor eroice ale comuniștilor și ale ti
nerilor uteciști în anii întunecați ai ilegalității, cînd în 
ciuda greutăților și piedicilor de tot felul puse de apara
tul represiv al burgheziei, ei duceau cuvîntul partidului 
în masele largi, demascau exploatarea și pe exploatatori.

Istoria Uniunii Tineretului Comunist este plină de fap
tele eroice ale tinerilor comuniști. Cunoașterea lor va con
tribui la cultivarea moralei noi, comuniste în rîndurile 
tineretului nostru, la patriotismului lor fierbinte, la ata
șamentul lor față de cauza partidului, a poporului.

Poporul nostru este mîndru de faptul că tinerii mun
cesc alături de cei vîrstnici, cu cinste, cu abnegație, tot 
mai conștienți pentru măreața operă de desăvîrșire a con
strucției socialiste în scumpa noastră patrie, Republica 
Socialistă România.

Azi, la deschiderea celui de-al IV-lea Congres al 
U.T.C., gîndurile noastre se îndreaptă pline de dra
goste și încredere spre tineretul patriei.

în munca didactică la catedră și în activitatea din ca
drul mișcării de femei din țara noastră, am posibilitatea 
să cunosc tineretul — cu visurile și îndrăznețele sale as
pirații spre fapte mari.

Crescută de partid, animată de un fierbinte patriotism, 
tînăra generație a patriei știe să prețuiască posibilitățile 
care-i sînt create, muncește cu entuziasmul și spiritul de 
îndrăzneală, creator, specifice vîrstei, pentru a-și vedea 
patria mai bogată, mai înfloritoare, așa cum au visat-o

Președinta 
Consiliului Național 

al Femeilor 
din Republica 

Socialistă România

înaintașii noștri, cei care și-au jertfit viața pentru binele 
tării și al poporului.

Aceste fapte ne bucură, ne dau sentimentul mîndriei 
că avem un tineret de nădejde, care dovedește o matură 
răspundere în muncă și viață.

Tinerele fete trăiesc acești ani ai împlinirilor, partici
pând la tot ceea ce alcătuiește viața contemporană a țării. 
Ele își dovedesc priceperea, talentul și inițiativa ca mun
citoare, tehniciene și inginere, ca participante harnice la 
înflorirea satului socialist, ca profesoare și învățătoare, 
eleve și studente, se afirmă pe tărîmul științei, culturii și 
al creației artistice.

Orînduirea socialistă, caracterizată printr-un profund 
umanism și democratism, a asigurat femeii egalitatea în 
drepturi cu bărbatul. Limbajul sobru al cifrelor dovedește 
concludent acest fapt. Peste 75 la sută din totalul munci
toarelor sînt calificate ; 30 000 de femei au fost alese a- 
nul acesta în consiliile de conducere ale cooperativelor 
agricole de producție ; femeile reprezintă 57,5 la sută din 
totalul salariaților din învățămînt, cultură, artă ; peste 
600 de femei participă la cercetări științifice complexe. 
Un mare număr de femei sînt deputate în sfaturile popu
lare ; 67 fiind deputate în Marea Adunare Națională, fo
rul suprem al puterii de stat.

Toate acestea ne îndeamnă să ne gîndim mereu la ridi
carea nivelului activității în rîndul tinerelor fete, să co
laborăm mai strîns cu organizațiile U.T.C. pentru a le 
antrena să muncească mai bine, să învețe, să participe 
cu interes la activitatea obștească. Sîntem convinși că 
organizațiile U.T.C. vor dovedi o mai mare grijă și recep
tivitate pentru preocupările specifice tinerelor fete, or
ganized activități în care acestea să găsească cadrul cel 
mai potrivit de manifestare a priceperii și spiritului lor 
gospodăresc, răspuns la problemele care le preocupă. A- 
ceasta este de altfel o condiție foarte importantă a ridi
cării nivelului întregii activități a organizației U.T.C.

Aducînd~ un cald salut celui de-al IV-lea Congres al 
U.T.C., urăm organizației revoluționare a tineretului din 
Republica Socialistă România să dobîndească, și de acum 
înainte, succese frumoase în activitatea de formare și e- 
ducare a tinerei generații.

tierelor și mai ales a muncii pe șantiere. Dar aplicarea 
metodelor superioare de organizare a muncii reclamă 
imperios respectarea riguroasă a disciplinei în toate 
sectoarele și în toate etapele de muncă pe șantiere. In 
îndeplinirea unei asemenea cerințe organizațiile U.T.C., 
tinerii, pot și sînt chemați să aducă o contribuție de 
seamă.

îmbunătățirea calității lucrărilor de construcții este 
unul din principalele obiective stabilite de partid. Reali
zarea unor lucrări de bună calitate este direct legată de 
cunoștințele profesionale și de îndemînarea celor care le 
execută. Este o datorie patriotică a tinerilor care învață 

în școli și pe șantiere diferite 
meserii să nu precupețească 
nici un efort pentru însușirea 
temeinică a cunoștințelor pro-
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fesionale, pentru perfecționa
rea lor permanentă, pentru 
ridicarea măiestriei profesio
nale.

_________________ Exigența față de calitatea 
muncii, respectarea cu stricte

țe a normelor tehnice de execuție, lupta continuă împo
triva superficialității, sînt pîrghii care trebuie folosite cu 
perseverență pentru a obține lucrări de bună calitate, 
lucrări cu care constructorii să se poată mîndri și peste 
zeci de ani.

Sînt convins că tinerii care muncesc în ramura con
strucțiilor, mobilizați de Uniunea Tineretului Comunist, 
își vor aduce și în viitor valoroasa lor contribuție la 
realizarea vastului program de construcții, elaborat și 
aprobat de cel de-al IX-lea Congres al partidului.

Odată cu dezvoltarea de ansamblu a economiei și cul
turii noastre, știința românească a progresat și ea 
continuu. Dispunem astăzi de numeroase colective 

de cercetare care lucrează în institute dotate cu o bază 
materială corespunzătoare cerințelor moderne și care în 
munca lor au obținut rezultate apreciate în țară și peste 
hotare.

înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice 
reprezintă un moment important în crearea unor noi
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condiții organizatorice, care să asigure continua dezvoltare 
a activității de cercetare științifică în țara noastră.

Dezvoltarea ei permanentă, în strînsâ corelare cu ne
cesitățile economiei și culturii noastre, pun sarcini sporite 
în fața cercetării științifice. în anii cincinalului proble
mele și temele pe care trebuie să le rezolve cercetarea 
științifică fundamentală și aplicativă, cuprinse în planul 
de stat de cercetare științifică și în planurile departa
mentale, sînt mult sporite.

în lupta pentru îndeplinirea programului de cercetare 
științifică a țării, tinerii sînt chemați ca, alături de oame
nii de știință mai vîrstnici, să-și pună entuziasmul, cu
rajul — atribute proprii tinereții — în slujba progresu
lui științei și tehnicii românești. Dacă ținem seama de 
extinderea pe care o va lua cercetarea științifică în anii 
următori, rezultă că ponderea tinerilor va crește. De aceea, 
rezolvarea multora din sarcinile importante ridicate de 
dezvoltarea științei în general și a cercetărilor științifice 
legate de progresul industriei, agriculturii, construcțiilor, 
transporturilor etc. depinde într-o mare măsură de con
tribuția tinerei generații de oameni de știință care acti
vează în institutele Academiei, în institutele și, centrele 
de cercetare departamentale, la catedrele din învățămîn- 
tul superior sau în laboratoarele uzinale.

Urmînd exemplul iluștrilor înaintași ai științei româ
nești cu care ne mîndrim și al oamenilor de știință mai 
vîrstnici alături de care muncesc, tinerii noștri cercetă
tori vor reuși ca printr-o aprofundare mai rodnică a pro
blemelor care le stau în față, să finalizeze activitatea lor 
în rezultate care să contribuie în tot mai mare măsură 
la dezvoltarea științei și la progresul societății noastre.

Cu aceste gînduri asupra rolului nobil, patriotic, pe care 
tineretul patriei noastre îl are de îndeplinit în domeniul 
științei, ca și în toate celelalte domenii ale muncii so
ciale, transmit pe această cale un călduros salut lucră
rilor celui de al IV-lea Congres al Uniunii Tineretului 
Comunist, în care se vor dezbate problemele activității 
tinerilor din țara noastră în lumina istoricelor hotărîri 
ale Congresului al IX-lea al Partidului Comunist Român.
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Nu știu, în ceasul cînd gîndul și sufletul transmit, 
prin mijlocirea cîtorva cuvinte pe care le-aș vrea 
pline de căldura bucuriei și prețuirii, un salut fra

gedelor vlăstare ale patriei noastre, dacă primăvara, deo
camdată atît de cu toane, aș zice, va îngădui soarelui să 
învingă inerțiile naturii, să irumpă luminos, învăluind 
cîmpiile și munții, străzile orașelor. Dar știu că el va fi 
totuși în inimile tinerilor delegați la Congres și se va răs- 
frînge pe figurile și în privirile lor, tălmăcindu-le ferici
rea de a trăi un prezent glorios și mîndria că le este dat 
să ducă destinele poporului care i-a zămislit spre atinge
rea țelului suprem, Comunismul.

Venind pe lume într-un ceas cînd erau înfăptuite idea
lurile de dezrobire socială pe care le nutriseră, pentru 
care luptaseră șl plătiseră jertfă grea, de-a lungul isto
riei, fiii cei mai buni ai țării — un Horia, un Vladimi- 
rescu, un Bălcescu, iar mai tîrziu clasa muncitoare, avîn- 
du-i pe comuniști în frunte — generația zilelor noastre 
n-a mai cunoscut exploatarea și asuprirea, foamea, frigul, 
întunericul minții, încălcarea demnității umane, într-un 
cuvînt întregul cortegiu al calamităților generate de o 
orînduire nedreaptă.

Ea a crescut și continuă să se dezvolte, în condiții de 
care n-au avut parte înaintașii, în climatul patriei socia
liste, liberă, stăpînă pe soarta ei, zi cu zi mai respectată 
și mai prosperă.

Este această generație înconjurată cu iubire și nu se 
precupețește nimic pentru ca marile ei capacități de inte
ligență și entuziasm să poată înflori și să poată rodi.

Din trei copii ajunși la vîrsta școlarității într-un timp 
care nu este prea îndepărtat, numai unul putea să ur
meze învățătura elementară ; numai doi la sută dintre cei 
ce ajunseseră la capătul a patru ani de școală aveau mij
loacele de a continua cursul secundar — și doar doi la 
mie ajungeau pe pragul celui universitar. Nu existau 
școli îndestulătoare, cărțile, taxele impuse pentru frec
ventarea lor depășeau posibilitățile muncitorilor și robilor 
pămîntului, astfel că din luminile cunoașterii se împărtă
șeau îndeosebi odraslele păturii suprapuse.

Statisticile din urmă doar cu trei decenii și ceva oglin
deau perspectiva sumbră care se deschidea în fața tine
retului după absolvirea anilor de studiu superior — mai 
mult de o treime din rîndurile sale fiind condamnată să 
sporească numărul șomerilor, peste șaizeci la sută izbu
tind să-și cîștige existența în condiții nesigure, precare, 
și cinci la sută numai avîndu-și prin situația socială a 
familiei lor, asigurate posturi superioare.

Nu mai puțin întunecat era tabloul vieții copiilor fără 
copilărie ai clasei muncitoare și ai țărănimii sărace, copii 
osîndiți să-și cîștige traiul încă de la vîrsta de nouă și 
zece ani, trudind în ateliere și fabrici insalubre patrus
prezece ore pe zi, mai mult slugi decît ucenici, înjurați și 
bătuți de stăpîni și de meșteri inconștienți.

Cel ce încredințează hîrtiei aceste rînduri are o expe
riență proprie în această privință, iar în situația lui au 
fost cei mai mulți dintre părinții tinerilor care vor parti
cipa la Congres, sau îi vor urmări, pe alte căi, cu însu
flețire, lucrările.

Din confruntarea vremurilor de altădată cu zilele de 
astăzi, cărora li se deschid, largi, perspectivele viitorului, 
tineretul pârtiei noastre a tras toate învățămintele și și-a 
asumat toate îndatoririle.

Cunoscîndu-i perseverența și pasiunea pentru nou, se
tea adîncă de cunoaștere, izvorîte dintr-o înaltă con
știință patriotică sînt pe deplin încrezător în minunatul 
nostru tineret, viitorul de mîine al patriei M-am bucurat 
să-1 aflu întotdeauna prezent unde construcția socialistă 
i-a cerut energia și entuziasmul și să-i văd înălțate roa
dele muncii, depusă alături de întregul popor, în mănun
chiul de împliniri ale acestor ani. Cred cu atît mai mult 
în perspectivele și împlinirile sale viitoare. Am certitu
dinea că va participa activ, împreună cu întreg poporul, 
la opera de desăvîrșire a construcției socialiste, de înăl
țare a patriei spre noi frumuseți, spre un chip mereu mai 
luminos și puternic.



I 
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
i

Marile 
prezențe

- - uncitorul acesta e comunist. Ti nărui 
Mde lingă el își formează — sub ochii 

și prin sfaturile lui — nu numai 
deprinderi de meșteșug, cl și profilul 
moral i o personalitate în care desco
peri, modificate prin trăiri și expe
riențe proprii, o seamă de trăsături 
ale muncitorului virstnic. TI nărui a- 
cesta e un viitor meșter-artist, an vii
tor comunist.

Exemplul devine și mal pregnant — și mai în
cărcat de semnificații — cînd imaginea de mal 
sus definește nu un ins, ei o colectivitate s un co
lectiv de comuniști — o organizație de partid 
dintr-e uzină, de pe un mare șantier, dintr-o 
unitate agricolă, dintr-un lăcaș al științei sau 
artei — transmitted, prin organizația revoluțio
nară de tineret, sfaturi și îndrumări, experiențe 
de muned șl viată, valori ideologice și morale, 
convingeri șl aspirații, o Întreagă nouă umani
tate ce încolțește și se fructifică în conștiințele 
tinere ca într-un proaspăt răsad. Această conti
nuii transfuzie de valori, generată de un mare șl 
nobil sentiment al răspunderii șl generlnd la 
rindu-1 esenfe umane fertile, creează omul con
temporan, omul de azi șl de miine, viitorul 
României comuniste.

Un corespondent al ziarului nostru, scriindu- 
ne despre importanta pe care o au, în munca șl 
în viața sa, îndrumarea șl sprifinal comuniștilor, 
îșl intitula entuziastele rinduri: „Marile pre
zente** mari, generoase, lnsaflefitoare prezente 
în viata sa, în viața tinerilor pe care-i cunoaște.

Dînd cuvîntul, în rîndurile care urmează, cîtor- 
va fapte, consemnăm doar niște ecouri, care 
măsoară adîncimea unor semnificații.

Schimb de Hori

sub cupola

uzinei
In viața unei uzine cum este 

„Electroputere“-Craiova — al 
cărei colectiv, în covîrșltoare 
majoritate, îl constituie tine
rii — prezența organizației de 
partid se manifestă, ca să fo
losim o expresia sugerată de 
înseși ritmurile de aici, în 
multiple planuri de mișcare, 
Șn însăși dinamica interioară 
cere alcătuiește clipa de mun
că și consecințele ei.

De curînd, într-o seară care 
prevestea primăvara, cînd ar
borii din curtea uzinei trime
teau parfumuri subtile prin 
ferestrele deschise ale marilor 
hale, am auzit, într-un grup 
de tineri, o mărturisire emo
ționantă, rostită simplu, fără 
patetism exterior, 
vingere care era 
înseși. Vorbea un 
adolescent cu ochi 
gură copilăroasă, 
rată, ea și fețele celorlalți, în 
emoția acelei clipe neaștep
tate, gingașă și profundă în 
același timp, o clipă de inten
să vibrație, coborîtă între el 
și în ei sub fîlfîirea de pasăre 
a sentimentelor tinere:

—- Lucrez în uzină de cîteva 
luni: de cînd am absolvit 
școala profesională. Tot de 
atunci, alături de tovarășii mei. 
mă străduiesc să cunosc tot 
mâi mult fapte din istoria 
clasei noastre muncitoare, a 
partidului, în cadrul activită
ților organizațiilor U.T.C., în 
înttlnirile cu comuniștii, se 
amplifică și capătă viață aici, 
în uzină, în ziua noastră de 
muncă. Direcția acestei zile o 
dau comuniștii...**.

Autorul acestei mărturisiri, 
de profesie constructor de lo
comotive Diesel-electrice, este 
unul din cei 600 de tineri 
care au absolvit astă-teamnă 
cursurile Grupului școlar „Elec- 
troputere**. De la primul con
tact cu uzina, li s-a impus cu 
o deosebită pregnanță aceas
tă realitate vibrantă, totală, 
care dă — după mărturisirea 
eroului nostru — dimensiunea, 
forța, direcția uriașei „zile de 
muncă** de sub cupola uzinei: 
această realitate o constituie 
organizația de partid, activita
tea ei, a fiecărui comunist tn 
parte, activitate tn a cărei rază 
tineretul ?i organizația sa 
sînt incluși firesc fi organic, 
cu dragostea profundă, atentă 
și plină de exigență, a unui 
veritabil părinte spiritual.

Cei 600 de tineri au luat 
contact cu uzina tn primele 
momente ale unei etape ma
jore în vîrsta acesteia, în vîrs- 
ta țării întregi: primele fapte 
de muncă pentru traducerea 
în viață a Directivelor Con
gresului al IX-Iea al partidu
lui. I-au ascultat pe comuniști 
luînd cuvîntul la consfătuiri 
de producție, dezbătînd cifre 
de plan, încercînd posibilități, 
luminînd noi perspective, cu 
îndrăzneală și totuși lucid, 
echilibrînd visul cu viața, as
pirația cu puterea înfăptuirii; 
i-au văzut mobilizînd la ac
țiune, cu autoritatea țelurilor 
pe care le promovau, dublată 
de aceea a exemplului perso
nal ; i-au cunoscut — ca pri
mă și elocventă trăsătură a 
unui profil moral-politic — 
contribuind fiecare, la locul 
de muncă sau pe planul uzi
nei, la înfăptuirea politicii 
partidului, la elaborarea hotă- 
rîrilor privind bunul mers al

cu o con- 
a faptelor 
tînăr, un 

negri și fi- 
transfigu- 
lorlâlți, în

puternică, ca principalul fac
tor educativ și conducător. 
Mulți dintre comuniștii uzinei 
sînt tineri, activează în orga
nizațiile U. T. C., cei vîrstnici, 
vechi muncitori, constituie o 
prezență la fel de activă, pa 
care tinerii o așteaptă și o 
fructifică. Un tehnolog ca 
Petre Săftescu, laureat al Pre
miului de stat, un inginer ca 
Florea Burdubuș, secretarul 
comitetului de partid al Fa
bricii de locomotive Diesel - 
electrice, bătrîni și reputațl 
muncitori ca Ștefan Georges
cu, Gheorghe Bondrea, Năsta- 
ae Pufan, participă regulat, ca 
oaspeți așteptați cu interes și 
emoție, la adunările generale 
ale organizațiilor U.T.C., Iau 
cuvtntul, vorbesc despre mun
ca șl sarcinile secțiilor res
pective, conectate la sarcinile 
generale ale uzinei, ale între- 
gil noastre Industrii. Alteori, 
colocviul cu tinerii capătă cu
loarea poetică a mărturisiri
lor, și clipele, tncetinindu-și 
bătăile pînă la șoaptă, ascultă 
povestea acestei uzine, poves
tea drumului străbătut de oa
menii ei. In aceste colocvii, 
tinerii învață, o dată cu de
prinderile meseriei, deprinde-

de ILIE PURCARU

de la „Electroputere" și-a asu
mat răspunderea unui grup 
de tineri, pentru a-i îndruma 
— în funcție de cerințele fa
bricației — spre cursuri de 
ridicare a calificării; fiecare 
și-a asumat, în plus, și răs
punderea, poate mai grea, de 
a acorda „asistență morală** 
tinerilor cursanți, tnsuflețin- 
du-i în momentele dificile, 
trăind, o dată cu ei, bucurii și 
emoții pe drumul însușirii 
tehnicii noi. Recent, unul din
tre acești comuniști, maistrul 
bobinator Gheorghe Dinu, a 
primit din partea tinerilor din 
atelierul său o mulțime de 
buchete de flori; absolvind 
cu calificative maxime cursu
rile de ridicare a calificării, 
băieții și fetele din atelier îi 
mulțumeau maistrului lor 
pentru „asistența" (tehnică șl 
morală) pe care le-o oferise, 
sprijinindu-le urcușul. (In 
treacăt fie spus, maistrul Dinu 
pregătise și el, în aceeași zi, 
niște buchete de flori, desti
nate tinerilor în clipa sărbă
torească a încheierii cursuri
lor.» Au făcut, așadar, schimb

acuzată de ochii candizi, copi- 
lăroși; Petre Popescu e tîm
plar (calificînd-se, în paralel, 
ca lăcătuș și ca zugrav); Ion 
Barbu — cel mai tînăr, tncă 
la vîrsta adolescenței — a 
absolvit de curînd o școală de 
operatori chimiști.

Tustrei lucrează pe șantie
rul Combinatului chimic de 
la Craiova. Tustrei au venit 
pe șantier de la țară. Primiți 
în aceeași organizație U.T.C» 
și-au început educația de 
constructori sub semnul unor 
evenimente din care nu lipsea 
dramatismul. Au venit pe 
șantier într-o iarnă, o iarnă 
eroică, aspră, străbătută de 
viscole și furtuni, cînd întreg 
șantierul trăia șî vibra prin- 
tr-o chemare înflăcărată, ira
diind prin zile și nopți: 
„Comuniștii — la locurile 
cele mai grele Cei trei 
tineri, și sute ca ei, abia ve- 
niți pe marele șantier, au luat 
contact, atunci, în modul cel 
mai direct, cu această tulbu
rătoare realitate umană, con
cretizată, impunător și sinte-

Dese a de SK3HI POPESCU

producției, ia stabilirea măsu
rilor pentru aplicarea lor, pen
tru perpetua înflorire a aces
tei vaste incinte de muncă și 
de creație.

Vîrsta medie a colectivului 
uzinei este de 27 de ani. Orga
nizațiile U.T.C. sînt aici nu
meroase — cîteva zeci — ac
țiunile întreprinse de ele dis- 
tingîndu-se printr-o largă des
fășurare de forțe. Toate aceste 
organizații au simțit perma
nent, ca o viguroasă, fertilă 
și ocrotitoare lege a existenței 
lor, îndrumarea și sprijinul 
efectiv, părintesc, străbătute 
de dragoste și atenție, ale or
ganizațiilor comuniștilor. De 
la tematica adunărilor gene
rale U.T.C. — îndrumate spre 
temele arzătoare ale produc
ției, spre problemele însușirii 
tehnicii și tehnologiei moder
ne, ale aplicării metodelor 
avansate, ale întăririi disci
plinei în muncă și dezvoltării 
spiritului inovator — și pînă 
la întîmplările cotidiene „mă
runte", obișnuite, dar care 
constituie carnea și nervul 
zilei de muncă, prezența or
ganizațiilor de partid s-a sim
țit mereu printre tineri, vie.

rile muncitorului înaintat. Ca 
uteciști, învață că a fi comu
nist înseamnă a te afla întot
deauna în frunte, acolo unde 
este mai greu. Ei se pătrund 
de aceste idei nu abstract, ci 
concret și nemijlocit, în efor
turile pe care le depun mun
citorii uzinei, tn frunte cu co
muniștii, pentru continua îm
bunătățire a producției, după 
cele mai noi și mai raționale 
principii.

învățînd, de la comuniști, 
pasiunea noului, pătrunzîn- 
du-se de înalte cerințe de 
muncă și de creație, conduși, 
îndrumați și sfătuîțî de aproa
pe, tinerii simt, în însăși fibra 
intimă a vieții lor. cum între
gul partid — această uriașă 
forță care duce patria înainte 
— și-a făcut din creșterea și 
educația lor o datorie de 
onoare șl de răspundere.

Chiar șî desprinse din con
textul general, exemplele — 
oricît de mici — sînt revela
torii. O problemă cum este 
cea a calificării, esențială pen
tru tineri, stă aici, ca pretu
tindeni în uzinele noastre, în 
centrul atenției organizațiilor 
de partid. Fiecare comunist

de flori. Detaliu idilic T Nu, 
un detaliu semnificativ).

Tinerii oferă flori comuniș
tilor... Oferă dragostea lor — 
ca răspuns la dragostea care 
le sprijină pașii, urcușul

T
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co-tic, într-un unic cuvtnt: 
muniștii.

— Am fost întrebați — 
vestește Petre Popescu 
dacă vrem să lucrăm tn aces
te locuri, sub conducerea co
muniștilor. Am primit; am 
primit de la-nceput. Mă între
bați de ce? E și ușor, șl greu 
să vă răspund. E greu fiindcă 
vorbele nu pot spune destul. 
Veneam dintr-un sat, dar vă
zusem multe. Știam — și cine, 
oricît de tînăr ar fi, nu știe 
asta 7 — ce înseamnă partidul, 
ce s-a făcut sub conducerea 
lut De aceea am avut Încre
dere și siguranță, am primit 
de la-nceput să lucrăm 
unde sînt comuniștii, 
dacă locurile acelea nu 
teau prin «condiții»

Trei tineri, ca atîția 
au pornit în viață cu încre
dere și mîndrie. Cu o încre
dere tinerească șl vie, la baza 
căreia se afla prestigiul parti
dului. Trei tineri, ca atîția 
alți, au pornit în viață sub 
conducerea comuniștilor. Iar 
autoritatea acestora — izvorî- 
tă, înainte de a-i cunoaște, din 
însăși marea autoritate * 
partidului — s-a întărit în 
ochii celor trei, prin activita
tea personală a comuniștilor, 
prin exemplul muncii și al 
vieții lor, desentnd un profil 
moral și politic de o forță 
deosebită.

Ion Stoian l-a cunoscut tn 
aceste zile pe comunistul 
Gheorghe Leotescu, montor cu 
stagiu pe marile șantiere: l-a 
văzut lucrînd. împreună cu 
oamenii lui, pe turnurile cele 
mai înalte ale construcției, 
prin norii de zăpezi spulberate 
de viscole. Petre Popescu, 
ucenic tîmplar, a fost repar
tizat într-o brigadă în care 
lucrau comuniștii Hie Cazacii. 
Barbu Drăghicl, Gheorghe 
Ene; și i-a văzut pe aceștia 
la lucru, i-a văzut rămînînd 
adesea peste program, petre- 
cînd nopți albe în cîmpul pus
tiu, așternînd pe zăpezi bi
vuacuri luminate de focuri, 
veghind ca să se păstreze cal
de betoanele. A fost un veri
tabil examen al bărbăției — 
dat sub conducerea comuniști
lor — pe care tinerii l-au 
trecut.

Dar fusese numai un prim 
examen. în lunile care au 
urmat i-au cunoscut pe comu
niști tn situațiile cele mai
diferite, convergînd, toate,
spre același profil, spre ace
lași chip sufletesc, luminos și 
profund. Acești oameni 
eroi ai muncii tenace și dîrze, 
profilați pe cerul cu viscole și 
nori de zăpadă — 11 s-au re
levat, între timp, ca niște oa
meni de o omenie deosebită, 
atenți și sensibili la toațe da
tele vieții, în toate ipostazele 
ei. Si consecințele au fost, și 
în această privință, de o va
loare neprețuită. Pasiunea 
pentru învățătură a operato
rului Barbu (astăzi elev în 
clasa a Xl-a la liceul seral) 
se datorează în mare măsură 
comunistului Grigore Neagoe, 
meșterul său, din al cărui e- 
xemplu, prin mii de tntîm- 
plări ale muncii cotidiene, a 
înțeles că muncitorul zilei de 
azi nu se poate mulțumi nicio
dată cu cunoștințele dobîndi- 
te, că ridicarea nivelului poli
tic șî Ideologic, ca și lărgirea 
orizontului tehnic și cultural, 
fac parte integrantă din efor
tul edificării socialismului. Lo
godnica lui Ion Stoian (de 
cîtva timp, soția sa), Mioara, 
montor pe șantierul aceluiași 
combinat, datorează, poate 
fără să știe, multe din zilele 
senine ale tinerei lor căsnicii, 
exemplului unei familii clădi
te pe baze de sănătate morală 
și respect reciproc, familia 
meșterului Gh. Leotescu, pe 
care soțul Mioarei a cuno
scut-o de-a lungul anilor.

po-

acolo 
chiar 
Ispi-

alții.

Trei schite

la un singur

portret
— Ce v-au dat comuniștii? 

Ce înseamnă — în munca și 
în viața voastră — partidul ?

întrebarea — formulată atît 
de direct — e primită de in
terlocutorii noștri firesc, fără 
surprindere. Fiindcă această 
mare clocotitoare prezență 
face parte inseparabilă — di
rectă — din viața lor, pe care 
a influențat-o adînc.

Sînt trei tineri. Trei tineri, 
dintre sute și mii. Ion Stoian 
e montor, șef de echipă, în 
ciuda unei tinereți fragile.

Așa l-au eunoscut acești ti
neri pe comuniști. Ca oameni 
de o înaltă ținută morală, pri
mii în muncă, demni și mo
dești, echilibrînd vorba cu 
fapta, atenți și exigenți la pu
ritatea deplină a vieții lor. 
Pătrunzîndu-se de aceste •- 
xemple, tinerii noștri și-au fă
cut din ele o dimensiune spiri
tuală.

„W“
din inima

Bărăganului
Vom sta de vorbă, în acest 

capitol, cu cîțiva tineri care 
au trăit, nu de mult, împlini
rea unei dorințe fierbinți, a 
unul ideal care înnobilează vi
surile a mii de tineri: eroii 
capitolului de față au devenit 
— eu un an in urmă — mem
bri al Partidului Comunist 
Român.

Sîntem tn Bărăgan, în comu
na Grindu Peisajul, nemișcat 
șî etern tn lumina blîndă a cli
pei, e totuși al unui colț de 
cîmpl* a anului 1966: printre 
culturile desenate simetric de 
mina omului, marcînd locul 
viitoarelor metereze de vege
tale, se ridică, ici-colo, turle 
strălucitoare de sonde, iar lin
gă ele alte înălțimi, mai mo
deste, de piatră albă, dar la 
fel de surprinzătoare în acest 
Eărăgan pîrjolit de arșițe, care 
nu cunoștea pînă ieri nici un 
fel de verticale : un șir de 
fîntîni. Discuția se leagă por
nind de la ele. Interlocutori : 
cîțiva dintre cei 52 de tineri 
care, fiind recomandați de or
ganizația U.T.C., au devenit, 
în cursul anului trecut, 
membri ai partidului.

Marin Busuioc : „...Asta s-a 
tntîmplat acum 10 ani. Vi se 
pare, desigur, un fleac, un ni
mica : niște fîntîni săpate pe 
zarea unei cîmpii. Dar nu ui
tați eă sîntem în Bărăgan: 
cînd s-au pomenit pe-aici fîn
tîni în plină cîmpie, udînd cu 
apă proaspătă grădini de le
gume? Avem 17 fîntîni cu 
motopompe, în jurul cărora 
s-a dezvoltat un sector legu
micol întins pe vreo 100 de 
hectare ; alte 16 fîntîni sînt în 
construcție. Cînd a început 
forajul, mulți se îndoîau că o 
sa dăm de apă. Acțiunea a- 
ceasta a început la propune
rea organizației de partid. A- 
colo, la partid, se studiase cu 
atenție totul, fuseseră che
mați specialiștii, se făcuseră 
planuri. „O să izbutim**, spu
neau comuniștii. Nu era o 
vorbă țn vînt, nu era numai 
dorința izbînzii (căci cine 
n-avea această dorință ?), ci 
o siguranță care-și avea bi
zuirea pe datele științei. Și am 
izbutit. Vedeți, aceasta este 
numai o întîmplare ; v-aș mai 
putea spune o sută la fel, din 
viața cooperativei noastre a- 
gricole. Și toate vor arăta a- 
celași lucru : că între vorbele 
șî faptele comuniștilor există 
totdeauna o potrivire deplină. 
Ei nu se laudă cu lucruri 
mari, cl le fac. De mult le-am 
dorit să le seamăn, să fiu prin
tre! ei...".

Zoe Baciu : — „Și eu mă 
număr printre cei cincizeci și 
doi de tineri, recomandați de 
organizația U.T.C. a coopera
tivei, noastre pentru a deveni 
membri de partid. Nu prea 
știu co să vă spun despre 
mine. Mi-am petrecut viata 
aici, tn sat, ca toate fetele 
de seama mea. Am fost tri
misă la școală, am învățat, a- 
cum sînt tehnician-zootehnist 
Cînd m-am întors de la școală, 
acum cinci ani, am fost invita-

tS da organizația de partid. 
Eram tncă utecistă Mă Invi
taseră la o adunare foarte Im
portantă, în care se discuta 
despre probleme mari, despre 
căile întăririi economice și or
ganizatorice a cooperativei. 
Am stat pe un scaun și am 
ascultat. Credeam că fusesem 
chemată ca să aflu despre 
treburile la zi. care frămîntau 
satul nostru. Dar de la prezi
diu s-a ridicat cineva : „To
varășă Zoe, dumneata ce pro
punere ai ?“ Nu știam ce să 
zic. Alte voci m-au îndemnat: 
„Hai. spune** Am spus... Toa
tă lumea m-a ascultat cu a- 
tenție. E. după cum am văzut 
și cu alte prileiurl. un lucru 
obișnuit pentru comuniști, să 
ceară părerile oamenilor, să 
le confrunte cu intențiile și 
planurile organizației, să nu 
pornească niciodată la un 
drum înainte de a-1 cunoaște 
deplin A-i urma ne asemenea 
oameni a te strădui să fii 
ei, e o bucurie șl o cinste**.

Treptele

devenirii

ca

Comunistul — model șî 
xemplu de muncă, de viață... 
Cîte chipuri din jur. cîte fizio
nomii îl răsfrîng. în oglinda 
curată a vîrstei tinere?

Un tînăr student, viitor In
giner agronom, ne-a oferit, 
pe această temă, o vibrantă 
confesiune:

„Eram copil, mă văd mer- 
gînd SDre școală, printr-o pă
dure. în drum, strîngeam flori 
pentru dascălul meu ; pentru 
omul care mă învățase să ci
tesc și să scriu și care-mi le
gase la gît cravata de pionier. 
La întoarcere, culegeam flori 
pentru părinți. Ei fuseseră 
primii mei dascăli, primii oa
meni care, deschizîndu-șî su
fletele în fața mea, mă în
demnaseră să iau de acolo tot 
ce era mai de preț. Primii 
mei dascăli, primele modele de 
viață... Au urmat, apoi, alți 
dascăli șl alte modele, de-a 
lungul anilor : în liceu. în anii 
de facultate... Aici am întîlnit, 
pentru prima oară, omul co
munist**.

Autorul acestei mărturisiri. 
Dumitru Cipercescu. student 
la Institutul agronomic din 
Cluj, are 22 de ani — vîrsta 
libertății patriei — și. de pu
țină vreme, face parte din 
partidul comuniștilor.

Eroul nostru va fi mîine a- 
gronom. Alții, colegi de învă
țătură și generație, vor fi ingi
neri, sau medici, sau profe
sori. specialiști în tehnică sau 
în stiinte abstracte Statul so
cialist le-a deschis orizonturi 
nelimitate, le oferă toate con
dițiile pentru afirmare, pen
tru realizarea pe toate planu
rile. O singură condiție • mun
ca. Munca entuziastă, perse
verentă. luminată de idealuri 
maiore. Un singur model • o- 
mul înaintat, „nou** tn toate la
turile activității și vieții sale, 
omul care nu cunoaște îmnli- 
nire mai mare si mai profun
dă decît aceea de a-și s1u1i cu 
fierbinte dragoste poporul, 
patria sa socialistă.

Eroul nostru tînărul student 
cluiean, aspiră cu fervoare 
către un astfel de ideal El a 
devenit ostas al partidului tn 
aceste zile. Tn preatma Con
gresului Uniunii Tineretului 
Comunist în preaima aniver
sării a 45 de ani de la crea
rea Partidului Comunist Ro
mân.

Inima lui — și inimile mili
oanelor de tineri si României 
socialiste — își potrivesc bătă- 
lie după cadențele acestei e- 
poci care-i poartă pe drumuri 
scăldate-n lumină, spre viitor.

e-

I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I 
I 
I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I

dragoste de țară
In fiecare dintre noi e-o țară 
cu floarea rădăcinii in afară 
și-n relieful ei de munți și ape, 
sunat pe-un fluier cîntător de os, 
prezentul nostru socialist încape, 
deschis în întregime spre frumos.

Pămîntul să ne mîngîie cu iarbă, 
oțelul lingă frunte să ne fiarbă 
și sîngele ce-i dornic de lumină 
și spumegă în el necontenit, 
cu apele să cadă în turbină 
și ceru-ntreg din ele oglindit.

lubește-ți țara ta cum se cuvine,

de Grigore Hagiu

privind adînc întîî și-ntîi tn tine, 
pătrunde-ți bine sufletu-ntrutotul, 
mai sint în el 
livezi de pomi 
tu, să le dărui

rezerve mari de vis, 
ee nu știu încă rodul, 
vieții ai promis.

este fiecareFii fericit cum 
cînd țara lui s-acordă cu cea mare, 
in tine-atunci cîmpii, uzine, toate, 
îți prelungesc profilul visător, 
sînt brațe-n mii de brațe împlîntate, 
bucata ta de trup nerăbdător.

IN PAG. A IV-A

Atunci ești țara-ntreăgă și-al ei nume, 
destinul ei hotărîtor în lume.
îi porți ovalul ginditor pe umeri, 
străbați cu ea în zi acelaș prag 
în rîndul luptătorilor te numeri, 
te-adaogi lănciilor mari de steag.

Ești numai timp născîndu-și forma clară, 
transfigurat de dragostea de țară, 
ocean plutind deodată cu uscatul 
și viitor născindu-se-n prezent, 
un chip profund pe care-l la bărbatul, 
din fuga celui de adolescent.

Alte lucrări premiate în cadrul Concursului de creație 
organizat in cinstea Congresului U. T. C
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ÎNVINGĂTORII
MU NT EL UI

Pînă la șantier merg pe jos. 
Ajung.
Inginerul-șef mă examinea

ză cu o privire pătrunzătoare 
ca și cum ar vrea să-mi ci
tească în suflet. Îmi cercetează 
diploma de la profesională și 
zîmbește satisfăcut.

— BravoI Ai fost sîrguin- 
cios. Urmezi mai departe, nu 7

— Da, sînt într-a unspreze
cea, la fără frecvență.

— Iți vom asigura condiții, 
îmi spune să mă duc la bi

roul personal. Apoi la protec
ția muncii, la tovarășul Văr- 
zaru. La acesta din urmă stau 
aproape o oră. Cum să mă 
port în subteran, să nu intru 
fără cască de protecție, în co
livie să fiu disciplinat, la locul 
de muncă foarte atent... In
tr-un cuvînt tot ce prevede 
N.T.S.-ul.

— Și acum, la treabă. Spor 
la lucru.’

★
„B. e înalt, spătos, cap mare, 

mîinile de o mărime neobiș
nuită. Are un mers repezit — 
invers așteptării — ca un ma- 
ratonist în veșnie antrena
ment. Vocea groasă și fără nici 
un fel de ondulație".

— Ăsta e
Nelu.

Buzea !, îmi spu
ne

— Nu-i adevărat, încerc 
să-i induc în eroare.

— Ba el e. Fac pariu.
Nu fac pariu. Aș pierde.
Din seara asta trebuie să le 

citesc și lor orice însemnare 
pe care o fac.

Intr-adevăr Buzea e. S-a 
întors de la București însoțit 
de inginerul-șef Andreescu. 
Au discutat mult planul și cî
teva proiecte de organizare.

★

întotdeauna am fost cucerit 
de frumusețea și măreția oa
menilor de pe șantier. Modești, 
buni, harnici, săritori, drepți 
și neobosiți în ceea 
vește țelul pentru 
posesc oriunde în 
frumoasă și bogată, 
sînt frumoși și par niște Feți 
și Ilene Cosînzene.

★

Mă duc la Mireancea să iau 
fierul de călcat. II găsesc su
părat că Buzea a făcut în fața 
inginerilor observație la unul 
din tuburile coloanei dreptun
ghiulare de la camera de ca- 
zarmament greu, noul obiectiv 
din centrală atacat de curînd.

— Auzi, nu-i place !
Adevărul e că tubul cu pri-

cina a fost încheiat de Puiu. 
Nu are nici o lună de cînd a 
venit în brigadă. E de pe aici, 
din regiune, văr bun cu me
canicul de la puț, care are un 
MZ-eu negru, lucios. Stă nu
mai lingă Nae Vasile ce se o-

asta să facă observația ? Pre
tențios mai e și BuzeaI Cer
cetează, pipăie, întoarce piesa 
pe toate părțile exact ca la 
un consult. Aerul grav, persis
tența, gesturile toate vorbesc 
de un doctor înainte de diag
nosticare.

Și mai are el o vorbă ce s-a 
încetățenit în brigadă întoc
mai mușchiului de pe pomi cu 
ajutorul căruia ne putem o- 
rienta în cazul unei eventuale 
rătăciri. Parcă îi aud vocea de 
bas, fără timbru, dar cu rezo
nanță de oțel.

— Puțin și bun !
*

Ne-am pomenit într-o 
cu mai multe afișe lipite 
locuri vizibile : „Eu,

zi 
în 

Boieru

Fragment din reportajul

A OPTA MINUNE
ce pri- 

care po- 
țara asta 
Copiii le

de S. Salievici

voie 
din

cupă cu trasajul, neavînd 
să coboare în subteran 
cauza vîrstei. Ii lipsesc două 
luni pînă atunci. Dar Buzea 
nu vrea să știe de asta, că e 
la începutul deprinderii. Chiar 
i-a și spus-o lui Mireancea :

— Dacă i-ai încredințat 
ceva, apoi supraveghează-l.

Nu găsise cine știe ce, dar 
s-a agățat de cantul încheie
turii, ce nu fusese scos mai 
pronunțat. Atîta tot. Și pentru

Constantin, ortac de-al vostru, 
încă de la Bicaz am fost îm-- 
preună cu voi. Vă invit pe toți 
cu soții și copii să veniți la 
nunta mea. Mă însor cu San
da, laboranta, fiica lui nea Pă 
truț, artificierul".

Așa scria... Și a fost o nuntă 
ca în basme. Pînă seara tîrziu 
am petrecut. La miezul nopții 
ne-am dus cu trenulețul la ba
raj. L-am rugat să crească cît 
mai repede. Știi cum sîntem

noi, inimoși: Costică a spart o 
sticlă de șampanie de betonul 
barajului, așa cum obișnuiesc 
constructorii de. nave la lan
sare șt și-a sărutat nevasta... 
Cam asta-i!

O nuntă pe șantier. Numai 
un constructor ar fi avut ideea 
asta atît de minunată.

★
Ce frumos va fi cînd apele 

Argeșului, obosite de paletele 
turbinelor, își vor continua 
drumul prin galeria de fugă!...

Ce-o fi cu turla ?
Iată o întrebare care mă chi- 

nuie de vreo cîteva zile. După 
părerea maistrului Popescu, 
turla e cea mai complicată lu
crare din centrala subterană. 
Pentru noi, bineînțeles. Turbi
nele au întîietate.

★
Ultimul număr al „Făcliei" 

vorbește despre noi. Merităm 
rîndurile din ziar. Reportajul e 
scris cu nerv și foarte concis. 
11 citim în colectiv și cu oca
zia asta se poartă cîteva dis
cuții pe tema producției. Eu 
propun înființarea unei gazete 
de perete a brigăzii și toți 
sînt de acord. In unanimita
te. Responsabil, eu.

★
Năstase — noi îi spunem Io

nică, după numele mic — e 
vioi, rîde, glumește, ca o floare 
veșnic înflorită, bucurîndu-se 
cu toată ființa de viață, soare, 
lumină, oxigen.

încă de dimineață, Buzea, 
proaspăt bărbierit, ne trasează 
ca sarcină de producție con
fecționarea primei piese spe
ciale de la galeria de cable. 
Cotele, cîteva explicații pe 
marginea fazelor tehnologice și 
apoi:

— Deseară să fie gata ! Mîi- 
ne trebuie montată.

azi ? 
iulie.
19 iulie. Azi in-

Ionică clipește, își scuipă-n 
palme ca un fierar înainte de 
a apuca barosul și-mi șopteș
te conspirativ și plin de în
suflețire .

— Azi ne vom întrece cu 
noi înșine. Vrei ?

— Vreau! îi răspund eu și 
aud cum în suflet îmi răspun
de de mai multe ori ecoul ca 
un diapazon.

— Știi ce e
— Luni, 19
— Da, luni

cepe Congresul partidului.
...Cînd se lasă lucrul, băieții, 

în frunte cu Buzea trec pe la 
noi. Pentru piesele de la gale
ria de cable, Ionică a propus 
să le confecționăm chiar la 
gura galeriei, sub șopronul de 
lingă șosea, unde se află cir
cularul. Dacă le-am fi confec
ționat sus, pe terasă, ne-ar fi 
luat mult timp. Trebuiau co- 
borîte cu planul înclinat, iar 
de la el pînă la galerie e un 
drum lung, presărat cu fel de 
fel de grămezi de fier, beton, 
nisip. Pe de altă parte pie
sele sînt voluminoase și cîntă- 
re'sc fiecare peste o sută de 
kilograme.

O muncă în plus, nespornică 
și fără randament.

Buzea clatină din cap, ochii 
îi rid de o bucurie mare, lăun
trică și începe să rîdă. Se 
cunosc de mult. Au lucrat îm
preună la Sala Congreselor. 
Noi păstrăm cîteva clipe de 
tăcere și apoi, ca la un sem
nal, îi dăm drumul unui rîs 
năvalnic, ca apele Argeșului. 
Munții parcă își scutură. coa
mele vrînd să joace după mu
zica inimilor noastre. Nu exa
gerez. Dacă munții sînt munți, 
fiindcă te obligă să-ți urci pri
virea ca să-i descoperi și să-i 
admiri, apoi inimile sînt păsări 
șt cîntă.

PRIMin DIHI

de George lorln

Uteciștilor de pe șantierele patriei

Vin tinerii fluturînd 
entuziasme 
în aerul acestui anotimp 
neliniștit.
Vin tinerii cu buzunarele umflate 
de continentele 
pe care le-au descoperit.
Deschideți larg orașele — 
pînă-n istorie !
Avem nevoie de imense piețe asfaltate 
pentru atîtea 
uimitoare bogății...
Vulcanii poeziei explodează
în sîngele 
noilor continente.
Primiți din toată inima aceste australii 
de sincere 
și arzătoare 
sentimente !
Să tune tobele de marea sărbătoare 
a primăverii 
și a 
bucuriei!

Statuie
de Ion Davldeanu
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Aș alege marmora desigur, 
n-aș tăia în ea de unul singur, 
aș chema prieteni buni și tineri, 
într-o joi în zori, ori într-o vineri, 
i-aș chema, le-aș spune-o vorbă și 
ca-n iubirea noastră am ciopli.

Aș

Orele, pe marmoră, curate, 
vor cădea din stele inspirate 
și va fi statuia terminată, 
semănînd cu Labiș, ori cu Boaită, 
o săgeată dintr-un arc de gînd, 
către soare-n spații lunecind.

Automatizarea este tinerețea industriei. Studenta Virginia 
Marica, din anul V al Institutului de mine din Petroșani, ur
mărește cu atenție lecția nouă
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de la cursul de automatizare

IMN
Dacă nu noi, bărbații tineri ai iubirilor pămîntului 
Cine atunci, strigîndu-și bucuria,
Să își trăiască secolul, și să descopere 
Incăodată și încăodată România ?

Ea e aici de mii și mii de ani, 
Același suflet fluere unește
Iar dacii și romanii se învățau 
Unii pe alții românește

Ea e aici, făcută din fîntîni
Din grîu și minereuri și genii și poziții de simțire, 
Și din ceva mai mult — ceva al nostru — 
Numit putere, renumit iubire

Dacă e vînt între doi munți de ceață
Dacă foșnește frunza pe mers de călător,
Dacă se-nalță fumul, toamna, de pe bărăgane - 
înseamnă că există Dor.

Iar noi nu-1 auzim și nu-1 vedem
Dar lanț de liniștită căldură el se face 
In jurul pieptului și stăm

Neînfricați de două mii de
★

Tînăr bărbat pe suprafața
Ca barca unui vis care îl poartă 
Cu pumnii făcuți strașnice lopeți, 
Pătrund cu inima această hartă.

aici la Dunăre 
ani încoace

lumii

In ochii mei intră vuind pămîntul 
In forme sublimate, care tind spre dor 
Munții și trestiile și minerii, 
Bărbați și bărbăție, femei și sensul lor.

De lacrima mea limpede atîrnă 
Pragul de sus al noii mele vîrste 
De glezna mea pragul de jos al ei, 
Oglindă cu argintării robuste.

Și unde merg te înțeleg pe tine, 
Unde visez e imposibil să nu fii. 
Țărm, matcă, vîrf, chemare și recoltă, 
Pămînt al dulcii mele Românii !

TIMPURILE ROMÂNIEI
de Adrian Păunescu

Cînd ți se nasc victoriile-n inimi,
Cînd îți urmezi destinul comunist,
Cînd minereu-și mișcă sorii limpezi, 
Atunci exist. Trăiesc și spun : EXIST !

Exist de mii de ani în mii de trupuri, 
De mii de generații te aștept
Am rodnicit plai transilvan cu dacii, 
Cu domnitorii am ținut hotarul drept.

Și-acum sînt tînăr în acest văzduh 
De tinerețe bărbătesc strigată, 
Acum pot spune cu adevărat: 
EXIST, in forma mea adevărată.

Poet al uriașelor mulțimi,
Strigăt al lor și aripă zburată 
Acum pot spune cu adevărat: 
EXIST, in forma mea adevărată !

★
Dacă nu noi, bărbații tineri ai iubirilor pămîntului, 
Cine atunci, trăindu-și bucuria,
Să-și înțeleagă secolul și să descopere 
Incăodată și încăodată România ?

Ea e așa cum trebuia să fie, 
Cum luptătorii au zidit-o-n vis, 
Aerul ei. — nașterii se deschide, 
Pămîntul ei — soarelui i-e deschis.

Romantică,
E închinată
Precum profetic ne-a chemat la luptă 
Partidul nostru Comunist Român.

biografia noastră 
drumului ei bun,

Ea e aici de mii și mii de ani
Același suflet fluere unește
Și-s fericit să spun că dacii și romanii 
Se învățau unii pe alții românește

Precise ca în munți și ca sub stele 
T&iate-n bronzuri și-n mătase grea 
Precise, calme și precise
Sînt timpurile tale, țara mea !

înspre trecut e gloria acelor 
Strămoși bogați în demnitate 
Gloria lor — perfect compus 
Și mai mult ca perfectul și

♦
și perfect simplu 
imperfectul — toate !

Cînd spui „au fost", cînd spui „luptară", 
Cînd spui „veniseră", cînd spui „trăiau", 
Ocupi trecutul miilor de verbe
Cu adîncimi pe care ceruri nu le au.

Prezentul este plaiul luptei tale. 
Aici sînt comuniștii, fii buni 
Ai
In

zbuciumatelor istorii din istorie, 
ei ca-n vaste bolți de muzică răsuni.

Ei
„Eu ard, tu cînți, el scoate minereu, 
Noi toți luptăm, voi luminați, ei sboară" 
Prezentu-și numără caratele mereu.

sini tot ce înseamnă existență ;

Prezentul e ținutul cel mai viu,
Ochii tăi țară, ard în cerul lui,
Și din prezent ca dintr-o rampă albă 
Pe propriile tale vîrfuri sui.

Apoi începe viitorul, locul
In care vom fi noi, maturi, dar noi, 
Trecut, prezent și viitor, trei timpuri ■ 
Eroi, eroi, și viitori eroi.

Tineri rămînem toți în brazda ta 
Deschisă la însămînțări de astre, 
Frumoasă Românie, vechi pămînt 
Al nașterii și-al fericirii noastre.

Te apărăm în tot ce-nseamnă timp, 
Tînără să rămîi sub timpii noi, 
Tu te învecinezi
Către trecut, prezent și viitor,
Cu legendari eroi,
Cu noi eroi,
Cu viitori eroi.
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SEMNATURI ÎN CARTEA
(Urmare din pag. I) 

inovații aducînd econo
mii post-calculate în va
loare de 4 000 000 lei.

Ajungem la porțile U- 
zinei „Steagul roșu" de 
pe a cărei bandă rulantă 
iese la fiecare zece mi
nute un nou autovehi- 
col. Două lucruri îți a- 
trag atenția aici : înaltul 
nivel de automatizare al 
uzinei și marele număr 
de tineri muncitori aple
cați asupra agregatelor 
cu înalți indici tehnolo
gici. Tînărul inginer 
proiectant Dan Ștefan, 
membru în biroul comi
tetului U.T.C., ne înso
țește prin hala în care 
se află cele două linii 
automatizate realizate în 
întregime în uzină : sec
țiile bloc-motor și chiu- 
lasă.

— Printre constructo
rii liniilor automate 
foarte mulfi sînt tineri 
— ne spune el.

Drumul spre stăpîni- 
rea proceselor automati
zate nu este ușor. Iată 
pentru ce organizațiile 
U.T.C. din secțiile uzinei 
și-au îndreptat atenția 
spre ridicarea calificării 
profesionale a tinerilor. 
Una din inițiativele lor 
o constituie „concursul 
pe meserii" desfășurat 
la fiecare loc de muncă.

— Conducerea secției, 
organizația de partid au

apreciat activitatea or
ganizației U.T.C. în a- 
cest domeniu. Din par
tea comuniștilor am pri
mit un prețios sprijin, 
îndrumare permanentă. 
Intenționăm să conti
nuăm concursul pînă la 
faza pe uzină, iar mai 
tîrziu ne gîndim să rea
lizăm un dialog tehnic 
pe temele însușirii teh
nicii automatizării cu 
tinerii de la Uzina 
„Tractorul" — ne spune 
tînărul inginer Dan Ște
fan

...Intrăm acum pe 
poarta uzinei de unde 
ies în neîntreruptă co
loană tractoarele agri
culturii românești. La 
mai puțin de un sfert de 
oră, uzina brașoveană 
livrează țării un tractor. 
Este un puternic și fi
resc temei de mindrie să 
faci parte din acest har
nic colectiv de muncă, a 
cărui destoinicie a și 
primit distincțiile cuve
nite : printre altele, Uzi
nei „Tractorul" i-a fost 
decernat drapelul de 
fruntașă pe ramură în 
anul 1965. Cu o zi înain
tea sosirii noastre aici, 
uteciștii, reprezentînd a 
treia parte din acest co
lectiv de muncă, au trăit 
un moment de reală sa
tisfacție și mindrie. Pen
tru realizările deosebite 
obținute în mobilizarea 
tineretului la îndeplini

rea sarcinilor de plan și 
realizarea unor produse 
de calitate superioară, 
organizației U.T.C. i-a 
fost' acordată „Diploma 
de onoare" a C.C. al 
U.T.C., distincție care, 
cum ne-au spus toți ti
nerii pe oare i-am în- 
tîlnit, obligă la noi suc
cese și realizări.

Ce stă la baza acestui 
angajament tineresc ? 
Hotărîrea de a spori 
neîncetat contribuția ti
neretului la bunul mers 
al producției, eforturile 
depuse zi de zi pentru 
însușirea tuturor taine
lor meseriei, „E da
toria mea să cu
nosc întregul ansam
blu de operații, chiar 
dacă eu răspund ca lă
cătuș numai de o singu
ră fază a acestui ansam
blu" — ne spune aici, la 
Brașov, inovatorul Filip 
Baiaș.

„îmi dau foarte bine 
seama — ne vin în min
te cuvintele sonetistului 
Gheorghe Vîrgolici, de 
pe marele șantier al 
Combinatului gălățean — 
că este o datorie primor
dială a noastră să învă
țăm mereu pentru a fi 
nelipsiți acolo unde e 
nevoie de noi. Cunosc 
trei meserii pentru că de 
acest lucru este nevoie, 
și voi mai învăța desi
gur, și altele".

Locul unde se întîl- 
nesc aceste două mărtu

risiri marchează de fapt 
punctul comun al dărui
rii ce caracterizează în
tregul nostru tineret, 
sentimentul datoriei fi
ind resimțit ca o coordo
nată esențială a vieții și 
muncii lui. Pasiune în
seamnă și pentru tînă
rul constructor gălățean, 
ca și pentru lăcătușul 
brașovean, un larg ori
zont tehnic obținut prin 
studiu. Lăcătușul Filip 
Baiaș a studiat întregul 
complex de constituire a 
tractorului, cunoaște cu 
„ochii închiși" fiecare 
mecanism și angrenaj. 
„Am ajuns să-mi dau 
seama de utilitatea fie
cărei piese, încît pot 
gîndi asupra posibilități
lor de perfecționare a 
lor". Rezultatul ? Prima 
sa inovație cu o „vechi
me" de 1 an a adus eco
nomii în valoare de 
19 000 lei. In uzina 
brașoveană, prin apli
carea propunerilor de 
inovații făcute de 72 
de tineri, în anul 1965, 
s-au obținut economii în 
valoare de 250 000 lei. 
Astfel, în tabloul reali
zărilor uzinei-fruntașe 
pe ramură, contribuția 
tineretului este distinctă, 
apreciată.

Brașovul învață 

in trei schimburi

Brașovul învață în 
trei schimburi. Diminea
ța și după-amiază sălile 
de clasă sînt populate de 
cei mai tineri cetățeni 
ai orașului: 31 721 de
elevi în clasele I—VIII; 
în cele 11 licee ale Bra
șovului urmează cursu
rile medii alți 4 219 
elevi. Oraș cu nouă tra
diție universitară, Bra
șovul numără printre lo
cuitorii săi peste 4 000 
de studenți la cursurile 
de zi.

■— Organizațiile U.T.C. 
din școlile și facultățile 
noastre, ne spunea to
varășa Stratulat Elena, 
secretară a comitetului 
orășenesc U.T.C., desfă
șoară o bogată activitate 
instructiv-educativă. Zi
lele acestea, organizația 
U.T.C. a Liceului nr. 4 a 
fost distinsă cu „Diplo
ma de onoare a C.C. al 
U.T.C." Elevii de aici au 
obținut rezultate bune și 
foarte bune la învățătu
ră ca și în viața de or
ganizație. Paralel cu 
problemele legate de ac
tivitatea profesională a 
elevilor, colaborînd în
deaproape eu cadrele 
didactice, comitetele 
U.T.C. au organizat nu

meroase acțiuni educa
tive.

In dialogul faptelor 
pe care le înscriu ele
vii în pregătirea lor, 
munca instructiv-educa- 
tivă a viitorilor munci
tori de înaltă calificare 
din uzinele și întreprin
derile orașului, a celor 
8 000 de elevi din cele 
13 școli profesionale ale 
Brașovului este tot atît 
de bogată.

Institutul politehnic 
Brașov : 3 600 de stu
denți la cursurile de zi. 
Interlocutorul nostru : 
șeful de lucrări Cim- 
peanu Vasile, secretarul 
comitetului U.T.C. din 
institut.

— In curînd, celor a- 
proape 4 000 de ingineri 
pe care i-a dat institu
tul nostru în cei 17 ani 
de activitate li se vor 
adăuga alți 460 de ti
neri absolvenți ai celor 
patru facultăți. Se
siunile științifice stu
dențești, biroul de pro
iectări al studenților, co
laborarea cu uzinele din 
Brașov, adăugate pre
gătirii mai temeinice la 
cursuri și seminarii, răs- 
punzînd noilor sarcini 
puse activității ingine
rești sînt cîteva din 
coordonatele în care se 
pregătesc pentru profe
sia de ingineri studen
ții noștri.

Schimbul trei — sera-

liștii. Printre sutele de 
tineri muncitori care se 
apleacă seară de seară 
asupra manualelor șco
lare sau cursurilor uni
versitare am întîlnit cu
noștințe de peste zi din 
întreprinderile brașove
ne vizitate. De la Uzi
nele „Steagul roșu" 762 
de muncitori sînt elevi 
și studenți la seral. 
Printre ei se află strun
garii Gheorghe Cismaș, 
Carol Szabo, Gheorghe 
Belecciu, Ilie Meglei, 
Ion Iosif, elevi în cla
sele a Xl-a și a X-a; 
Mariana Coșea, Ion Da- 
vidoiu, Petre Mogoș sînt 
trei dintre cei 85 de 
muncitori ai uzinei care 
vor fi în curînd ingi
neri.

Brașovul învață în 
trei schimburi. La fel 
ca nenumărați alți ti
neri din orașele pe care 
le-am străbătut de-a 
lungul itinerariului nos
tru.

Incursiune 

in spațiu 

și timp
Părăsind Brașovul 

prin poarta sa sudică, 
drumul străjuit de plo
pii crescuți parcă spre

întîlnirea lor în înăl
țimi desenînd un pre
lung arc de triumf — 
sugestivă metaforă pen
tru culmile parcurse de 
oamenii puternicei ce
tăți industriale de la 
poalele Tîmpei — pei
sajul văii săpate tenace 
de Prahova în inima de 
piatră a Bucegilor, ne 
este atît de familiar. 
L-am cunoscut prima 
oară, ca și mulți cititori, 
într-o excursie, poate 
prima din drumețiile pe 
meleagurile patriei 
noastre, așa cum poate 
pentru prima oară au 
ieșit la drumeție în a- 
ceste prime zile de pri
măvară, pentru a cu
noaște minunile cu care 
natura ne-a înzestrat 
patria, sau celelalte fru
museți, cu care conce
tățenii lor au împodo
bit locurile, și mulți 
dintre tinerii pe care 
i-am întîlnit în drumul 
nostru spre ultima țintă 
a călătoriei: Ploiești, o- 
rașul aurului negru. În
tîlnirea cu cîteva auto
care ale O.N.T., ca mul
te altele pe care le-am 
văzut în drumul nostru, 
staționate la intrarea în 
Cîmpina ne prilejuiește 
un scurt popas.

E unul din nenumăra
tele popasuri turistice 
pe care le fac cei aproa
pe 180 de țărani coope
ratori din raionul



AZI SE DESCHIDE 

Al IV-lea Congres 

al U.T.C.
(Urmare din pag. I)

Tineretul din întreaga țară 
a întîmpinat Congresul său cu 
succes în îndeplinirea planuri
lor de producție și în activita
tea cultural-educativă. Confe
rințele organizațiilor regionale 
U.T.C. au scos în evidență 
creșterea maturității politi
ce și a nivelului de com
petență al organizațiilor 
U. T. C., strînsa lor legă
tură cu masa tinerilor, au sin
tetizat experiența valoroasă 
dobîndită în decursul acestor 
ani, au stabilit măsuri prin a 
căror îndeplinire va crește ca
pacitatea organizațiilor U.T.C. 
de mobilizare a membrilor lor, 
a tuturor tinerilor la înfăptui
rea sarcinilor puse în fața ti
neretului de partid. Dezbătând 
în adunări ale activului U.T.C. 
proiectul noului statut al or
ganizației noastre, uteciștil au 
făcut numeroase propuneri ex- 
primînd astfel interesul lor 
profund pentru continua per
fecționare a activității organi
zațiilor noastre, a formelor și 
metodelor lor de muncă.

Tineretul patriei este con
vins că actualul Congres al

U.T.C. va însemna încă un pas 
important înainte, pe calea 
îmbunătățirii întregii activi
tăți a organizației noastre, le
gării ei și mai puternice de 
preocupările majore ale tinerei 
generații.

Adresînd un salut călduros 
Congresului U.T.C., urări de 
succes deplin lucrărilor sale, 
tinerii din întreaga țară sînt 
încredințați că el va stabili o- 
biective și măsuri care să răs
pundă hotărîrii lor de a mun
ci și învăța cu entuziasm și 
perseverență pentru a-și aduce 
astfel o contribuție sporită la 
înfăptuirea politicii partidului, 
a istoricului program elaborat 
de Congresul al IX-lea.

In acest moment cînd Con
gresul al IV-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist unește gîn- 
durile întregii generații tinere 
într-un singur cor luminos, în 
această zi de început a primă
verii, gîndurile noastre de iu
bire și de recunoștință se în
dreaptă către Partidul Comu
nist Român, către harnicul și 
talentatul nostru popor, către 
frumoasa, neasemuita noastră 
patrie — Republica Socialistă 
România.

INFORMAȚII
«■

Răspunzînd invitației minis
trului industriei construcții
lor de mașini, Mihai Marines
cu, marți a sosit în țara noa
stră președintele Comitetului 
pentru construcții de mașini 
de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, Mari 
Ivanov, însoțit de un grup de 
specialiști.

La sosirea în Giurgiu, oas
peții au fost întîmpinați de 
Virgil Actarian, adjunct al mi

nistrului industriei construc
țiilor de mașini.

In cursul după-amiezii oas
peții bulgari au fost primiți 
de Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de 
mașini.

★
Tzen Iun-ciuan, noul am

basador al Republicii Popu-, 
lare Chineze la București, a 
depus marți dimineața o co
roană de flori la Monumen
tul Eroilor Patriei.

Constantin Baraschi
Academia Republicii Socia

liste România, Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Uniunea Artiștilor Plastici și 
Institutul de arte plastice „Ni- 
colae Grigorescu" anunță cu 
adîncă durere încetarea din 
viață, în ziua de 22 martie 
1966, a sculptorului Constantin 
Baraschi.

Născut la Cîmpulung-Mus- 
cel, la 17 noiembrie 1902, Con
stantin Baraschi a urmat 
cursurile Școlii de belle arte 
din București ca elev al lui 
D. Paciurea, continuîndu-și 
apoi studiile de specialitate în 
Franța, cu mari artiști ai 
timpului.

C. Baraschi și-a închinat 
peste 40 de ani din viață crea
ției artistice. Stăpînind cu 
măiestrie mijloacele artei 
sculpturale, el a făurit nume
roase opere remarcabile — 
statui, busturi monumentale și 
lucrări decorative, care îmbo
gățesc patrimoniul nostru cul
tural.

Din anul 1924, artistul a fost

prezent cu lucrări de sculp
tură la saloanele oficiale, a 
organizat expoziții personale 
în țară, a participat la nume
roase expoziții de artă plas
tică în străinătate.

Ca profesor la Institutul de 
arte plastice „Nicolae Grigo- 
rescu“ a desfășurat o susți
nută activitate didactică. El 
este autorul unui valoros 
„Tratat despre sculptură".

Pentru meritele sale în 
creație, în activitatea didacti
că și obștească, Constantin 
Baraschi a fost distins cu înal
tul titlu de Artist al Poporu
lui, i s-a decernat de două ori 
Premiul de Stat, a fost decorat 
cu ordine și medalii. în anul 
1955 a fost ales membru cores
pondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

încetarea sa din viață re
prezintă o grea pierdere pen
tru arta noastră, în slujba că
reia sculptorul și-a pus talen
tul și întreaga putere de 
muncă.

Academia Republicii Socialiste România, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunea 
Artiștilor Plastici din Republica Socialistă Ro
mânia, Institutul de arte plastice „Nicolae Gri

gorescu*'.

★

Corpul defunctului se află 
depus la Uniunea Artiștilor 
Plastici din Calea Victoriei nr. 
155. Accesul publicului este 
permis miercuri 23 martie în
tre orele 12 și 15 și 18 și 20 și

★

joi, 24 martie, între orele 9 
și 12.

Mitingul de doliu va avea 
loc joi 24 martie, la ora 12. 
Incinerarea se va face la ora 
13,30, la Crematoriul Cenușa.

Sosirea unor delegații care vor participa
la lucrările celui de-al IV-lea Congres al U.T.C.

Delegația Uniunii Tineretului Muncitor Delegația Tineretului Democrat din Camerun Delegația Uniunii Democratice a Tineretului
din R. D. Vietnam

Delegația Uniunii Tineretu
lui Muncitor din R.D. Vietnam, 
condusă de Truong Dihn Bang, 
membru al Comitetului Exe- 

I cutiv al U.T.M.V., a sosit ieri 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost întîm- 
pinată de Alexandru Dali, 
membru al Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Delegația Tineretului De
mocrat din Camerun condusă 
de Joseph Tchatchoua repre
zentant al T.D.C. la F.M.T.D. 
a sosit în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă

neasa, delegația a fost întîm
pinată de Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului, de activiști al 
C.C. al U.T.C.

Grigoris Lambrakis“ din Grecia

Delegația Comitetului Polonez de Cooperare 
al Organizațiilor de Tineret

Delegația Ligii Tineretului Comunist 
din Canada

Marți dimineață a sosit în 
Capitală delegația Comitetului 
Polonez de Cooperare al Orga
nizațiilor de Tineret condusă 
de Zygmunt Najdowski, vice
președinte al Uniunii Tinere
tului Socialist.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată 
de Nistor Boșcioca, membru al 
Eiroului C.C. al U.T.C., de ac
tiviști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Ligii Tineretului 
Comunist din Canada condu
să de Wilfred Karl Szczesny, 
reprezentant al L.T.C.C. la 
F.M.T.D., a sosit marți la a- 
miază în Capitală.

Delegația Federației

Delegația Uniunii Tineretului Comunist
Dimitrovist din R. P. Bulgaria

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R. P. Bulgaria, condusă de 
Atanasov Gheorghi, prim 
secretar al C.C. al U.T.C.D., a 
sosit în Capitală.

La sosire pe aeroportul Bă-

neasa delegația a fost întîm
pinată de tovarășii Petru Ena- 
che, prim secretar al C.C. al 
U.T.C., Elena Poparad și Ion 
Popescu, secretari ai C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Federației Mondiale 
a Tineretului Democrat

Delegația Federației Mon
diale a Tineretului Democrat, 
condusă de Rodolfo Mechi- 
ni, președinte al F.M.T.D., a 
sosit marți la prînz în Capi
tală.

La sosire pe aeroportul Bă-

neasa delegația a fost întîm
pinată de Petru Enache, prim 
secretar al C.C. al U.T.C., Ele
na Poparad, secretar al C.C. al 
U.T.C., de membri ai Biroului 
și activiști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Uniunii Tineretului Cehoslovac
Delegația Uniunii Tineretu

lui Cehoslovac condusă de 
Jiri Neubert, secretar al C.C. 
al U.T.C. a sosit marți la a- 
miază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul

Băneasa, delegația a fost în
tîmpinată de Ion Popescu, se
cretar al C.C. al U.T.C., de 
Nistor Boșcioca, membru al 
Biroului, de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Delegația Tineretului Liber German
Delegația Tineretului Liber 

German din R. D. Germană 
condusă de Wolfgang Herger, 
secretar al C.C. al T.L.G. a so
sit marți la amiază în Capita
lă.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și activiști 
ai C.C. al U.T.C.

Delegația Uniunii Tineretului Comunist 
din R. P. Ungară

în cursul zilei de marți a 
sosit în Capitală delegația Uni
unii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară condusă de 
Lăszlo Pataki, secretar al C.C. 
al U.T.C.M.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa delegația a fost întîmpi
nată de Elena Poparad, secre
tar al C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului și activiști ai 
C.C. al U.T.C.

Marți la amiază a sosit în 
Capitală, delegația Federației 
Tineretului Democrat din Irak, 
condusă de Behnam Petros, 
reprezentant al F.T.D.I. la 
F.M.T.D.

La sosire pe aeroportul Bă

Delegația Uniunii Tineretului Comunist 
din Brazilia

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din Brazilia, 
condusă de Mario Oliveira, 
reprezentant al U.T.C.B. la 
F.M.T.D., a sosit marți la a- 
miază în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Niculescu Zalman 
Constanța, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști ai 
C.C. al U.T.C.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Petre George, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Tineretului Democrat
Irak

Delegația Uniunii Democra
tice a Tineretului „Grigoris 
Lambrakis" din Grecia a sosit 
în Capitală.

La sosire, pe aeroportul

Delegația Tineretului
Delegația Tineretului Liber 

din Austria condusă de Walter 
Pold, membru al Secretaria
tului Federal a sosit în Capi
tală.

La sosire pe aeroportul Bă-

Băneasa, a fost întîmpinată 
de Elena Poparad, secretar al 
C.C. al U.T.C., de membri ai 
Biroului, de activiști ai C.C. 
al U.T.C.

Liber din Austria
neasa delegația a fost întîm
pinată de Niculescu Zalman 
Constanța, membră a Biroului 
C.C. al U.T.C., de activiști al 
C.C. al U.T.C.

neasa, delegația a fost întîm
pinată de Elena Poparad, se
cretar al C. C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

Delegația Uniunii 
din

Delegația Uniunii Tineretu
lui Comunist din Spania a so
sit ieri în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa delegația a fost întîm-

Tineretului Comunist
Spania

pinată de Niculescu Zalman 
Constanța, membră a Biroului
C.C. al U.T.C., de activiști ai
C.C. al U.T.C.

Delegația Ligii Tineretului Democrat 
din Japonia

■ -------------------- -----------------------------------------------------------------------------------

TELEGRAMĂ

Delegația Ligii Tineretului 
Democrat din Japonia condu
să de Sasaki Hitosi, secretar 
general al secției internațio
nale al L.T.D.J., a sosit marți 
la amiază în Capitală

Delegația Uniunii 
din

Delegația Uniunii Tineretu
lui Democrat din Liban con
dusă de Bou-Akb Joseph, re
prezentant al U.T.D.L. la 
F.M.T.D., a sosit în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bă-

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Petre George, mem
bru al Biroului C.C. al U.T.C., 
de activiști ai C.C. al U.T.C.

Tineretului Democrat
Liban
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Ion Popescu, secre
tar al C.C. al U.T.C., de mem
bri ai Biroului și activiști aî 
C.C. al U.T.C.

Delegația Tineretului Uniunii Sudaneze 
din Republica Mali

A sosit în Capitală marți la 
amiază delegația Tineretului 
Uniunii Sudaneze din Repu
blica Mali, condusă de Kara- 
moko Keita, reprezentant al 
T.U.S.M. la F.M.T.D.

Delegația Uniunii

Marți la amiază a sosit în 
Capitală, delegația Uniunii 
Tineretului Muncitor din Ma
roc, condusă de Awab Abdel- 
kader, secretar general al C.C. 
al U.T.M.M.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
tîmpinată de Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului, de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Tineretului Muncitor 
Maroc

La sosire, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost întîm
pinată de Vasile Nicolcioiu. 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului, de acti
viști ai C.C. al U.T.C.

Delegația Tineretului Democrat Unit 
din Cipru

Delegația Tineretului De
mocrat Unit din Cipru, con
dusă de Nicos Hristodoulou, 
secretar al T.D.U., a sosit 
marți după amiază în Capi
tală.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în
tîmpinată de Elena Poparad, 
secretar al C.C. al U.T.C., de 
membri ai Biroului și acti
viști ai C.C. al U.T.C.

DE ONOARE A MUNCII

Comitetului Central al Partidului Comunist 
din Ecuador

Dragi tovarăși,

Cu prilejul celei de-a 40-a aniversări a creării Partidului 
Comunist din Ecuador, Comitetul Central al Partidului Co
munist Român vă adresează dv., tuturor comuniștilor ecua- 
dorieni un cald salut frățesc și urează Partidului Comunist 
din Ecuador succes în întărirea continuă a rîndurilor sale, 
în unirea tuturor forțelor democrate și progresiste ale țării 
în lupta pentru interesele vitale ale poporului ecuadorian, 
pentru pace, democrație și progres social.

COMITETUL CENTRAL AL 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

Profesie nouă in peisajul modernei Industrii românești — 
mașinistul mecanic — este fmbrățișată cu pasiune de tineri. 
In fotografie: șeful de echipă Lepădat Preotesoiu și operatorul 
Vasile Lucaci, supraveghind linia automată de la sect ia bloc- 

motor a Uzinelor Steagul Roșu din Brașov

Vaslui, care au schim
bat pentru cîteva zile 
uneltele lor zilnice cu 
carnetul de însemnări al 
turistului. Traseul lor, 
ca al altor zeci de mii 
de tineri porniți în dru
meție în aceste zile de 
primăvară, este o ex
cursie de cunoaștere a 
peisajului și, totodată, o 
incursiune in timp, în 
istoria luptei pentru li
bertatea și fericirea po
porului. Discutînd cu 
unii din sutele de ex
cursioniști întîlniți aici, 
pe Valea Prahovei, ne 
amintim observațiile, 
sugestiile făcute de nu
meroși tineri pe care 
i-am cunoscut de-a lun
gul celor peste 1 800 de 
kilometri ai itineraru
lui nostru, propuneri 
privind desfășurarea 
drumețiilor în țară. Ele 
se întîlnesc în același fi
resc deziderat: organi
zațiile U.T.C. trebuie să 
răspundă cu mai multă 
promptitudine dorinței 
tineretului de a cunoaș
te bine frumusețile pa
triei, realizările obți
nute prin munca harni
cului nostru popor, co
morile artei populare — 
matcă rodnică a întregii 
vieți spirituale de pe a- 
ceste meleaguri româ
nești. Tinerii muncitori, 
țărani, intelectuali sînt 
dornici să ia parte la 
mai multe drumeții și

excursii în care să cu
noască monumentele 
care vorbesc de lupta e- 
roicei noastre clase 
muncitoare condusă de 
Partidul Comunist. Este 
o aspirație firească, iz- 
vorîtă dintr-un fierbinte 
patriotism, semn al res
pectului nemărginit nu
trit de tineretul nostru 
față de generațiile care 
au luptat pentru ferici
rea vieții noi de azi. A- 
cestei nobile aspirații, 
organizațiile U.T.C. sînt 
chemate să-i asigure 
deplina posibilitate de 
împlinire ținînd mereu 
seama de dorințele ex
primate de tineri, de ob
servațiile și propunerile 
făcute de ei.

în orașul 

aurului negru

Străzile orașului au 
amintiri. Mulțimea mo
numentelor și a plăcilor 
comemorative în fața 
cărora tinerii se opresc 
cu emoție, sînt cîteva 
din mărturiile luptei 
clasei noastre munci
toare. Mărturii recente 
aduc îndeosebi fabricile 
și uzinele în care peste 
20 000 tineri ploieșteni 
sînt prezenți în ac
tivitatea industrială a

orașului. Privind pa
nourile de onoare din 
fața Uzinei „1 Mai", a 
Uzinei de utilaj chimic, 
ale rafinăriilor Ploiești 
sau Brazi, din mulțimea 
fotografiilor ne privesc 
nenumărate chipuri ti
nere. Sînt numai cîțiva 
din cei 7 000 tineri evi- 
dențiați în fiecare lună. 
Cu unii din aceștia ne 
întîlnim la Uzina „1 
Mai". Printre ei, Stan- 
ciu Dumitru, Ionescu 
Constantin, Dima Cons
tantin, din secția turnă
torie fontă, Piță Matei, 
Constantin Dumitru din 
secția sape, montorii 
Radovanovici Gheorghe, 
Mărgăritaru Voicu,
Moldoveanu Maria,
prezentă în această 
dimineață în sala Con
gresului, ca delegată din 
partea organizației re
gionale Ploiești a U.T.C. 
l-am văzut lucrînd la 
Instalațiile de foraj la 
mari adîncimi 3 DH, 
cunoscute în cele patru 
puncte cardinale ale lu
mii, distinse cu Medalia 
de aur la Tîrgul inter
național de la Leipzig.

Tinerii pe care-i cu
noaștem în uzinele și 
rafinăriile Ploieștiului, 
ca și cei de pe șantierul 
gălățean sau din Roznov 
și Săvinești, Piatra 
Neamț sau Tîrgu Mu

reș, din fabricile Brașo
vului, ne-au vorbit cu 
îndreptățită mîndr i e 
despre succesele și rea
lizările lor, subliniind 
unanim rolul hotărîtor 
pe care-l are pentru în
treaga activitate a orga
nizațiilor U.T.C. condu
cerea și îndrumarea de 
către partid, ajutorul 
dat de comuniști pen
tru ca preocupărilor și 
multiplelor lor dorințe 
să li se dea cele mai po
trivite răspunsuri.

Ne-a întîmpinat pre
tutindeni spiritul pro
fund al răspunderii în 
muncă, izvorît din e- 
xemplul pe care-l con
stituie comuniștii, din 
a căror experiență ti
neretul învață să-și or
ganizeze propria sa via
ță. Fiecare tînăr, fie
care utecist aspiră la 
înalta cinste de a meri
ta, prin munca și viața 
sa, să devină membru 
al partidului. Răspun
zînd unei asemenea as
pirații, țel suprem al 
vieții tineretului, în ac
tivitatea organizațiilor 
U.T.C. un loc de frunte 
îl ocupă munca de for
mare la tineri a trăsă
turilor moral-politice 
înaintate, proprii comu
niștilor. Numai în ulti
mul an 1400 de tineri, 
dintre cei mai buni 
muncitori, tehnicieni și

ingineri, din întreprin
derile orașului Ploiești, 
au fost recomandați de 
organizațiile U.T.C. pen
tru a fi primiți în rîn- 
durile comuniștilor.

Bună dimineața, 

București!

— Bună dimineața 
București! La ora a- 
ceasta a soarelui de 
primăvară, străzile tale 
sînt inundate de oa
meni. Pe fiecare pașii 
îl poartă spre locul de 
muncă: un șantier, o 
școală, o uzină, o bi
bliotecă. încotro să 
mergem ? în marele 
oraș muncesc și învață 
peste 180 000 de ute- 
ciști. O mare parte din
tre aceștia lucrează în 
industrie. Cu care din 
cei 77 000 uteciști, care 
se întrec, în cea mai 
nobilă întrecere — a 
muncii — să stăm a- 
cum de vorbă ? 18 000
dintre ei și-au cucerit 
dreptul de a fi printre 
fruntașii întrecerii so
cialiste obținînd lună 
de lună cele mai bune 
rezultate. Ion Iordache 
de la Uzina de mecani
că fină, Mirea Gheorghe 
de la Uzinele „23 Au
gust", Vasile Colț de la

„Electroaparataj" sînt 
doar cîțiva dintre ei. 
Prin ce se disting ase
menea oameni ? O 
înaltă conștiință profe
sională, spirit creator 
în muncă. Ion Avra- 
mescu de la Uzinele „23 
August", de pildă, a 
conceput un dispozitiv 
a cărui punere în prac
tică a adus o economie 
anuală de 20 000 lei. 
Tinerii din fabricile și 
uzinele Capitalei au 
realizat în 1965 peste 
2 000 de inovații ce a- 
duc o economie totală 
de 13 500 000 lei.

în raioanele Grivița 
Roșie și Tudor Vladi
mir eseu s-au organizat 
activități menite să dez
volte la tineri dragostea 
față de marca fabricii: 
la casele de cultură 
s-au ținut expuneri și 
simpozioane pe această 
temă. Comitetul U.T.C. 
din raionul 30 Decem
brie a organizat mai 
multe consfătuiri cu ti
nerii care lucrează în 
sectoarele C.T.C.

La Uzina „Semănă
toarea" comitetul U.T.C. 
inițiază acțiuni pentru 
sporirea contribuției ti
nerilor la îmbunătățirea 
calității produselor. îm
preună cu conducerea 
tehnică s-au organizat 
dezbateri ale uteciștilor 
în atelierele turnătoriei. 
Efect: s-au redus cu 30

la sută rebuturile pie
selor turnate la noua 
combină de porumb.

La IPROMET am 
zăbovit mai mult. Era 
un moment sărbătoresc. 
Colectivul de tineri in
gineri, desenatori și 
proiectanți a fost dis
tins cu Diploma de 
Onoare a C.C. a U.T.C. 
pentru activitatea des
fășurată în sprijinul 
bunei pregătiri profe
sionale. Munca tineri
lor de aici include un 
coeficient poetic: ma
pele lor cuprind planu
rile și proiectele noilor 
construcții ale Combi
natului siderurgic de la 
Galați, liniile trasate 
pentru modernizarea și 
întregirea unor instala
ții de la Reșița și 
Hunedoara. Aceste linii 
trasate pe planșetă re
prezintă viitorul. Si 
pentru acest viitor ti
nerii muncesc cu toată 
pasiunea și entuziasmul 
vîrstei lor.

...Bună dimineața, 
București! Ne întim- 
pini ca în fiecare zi 
mai nou, mai frumos. 
Podoabele tale sînt po
doabele muncii, iar ti
nerețea ta irumpe peste 
tot.

★
în drumul nostru 

ne-a întîmpinat pretu
tindeni chipul luminos, 
privind cu mîndrie și

încredere spre viitor, 
al tînărului României 
socialiste. Participant 
însuflețit la făurirea 
tuturor bogățiilor țării, 
tineretul a întîmpinat 
cel de-al IV-lea Con
gres al U.T.C. cu noi 
succese în muncă, des
fășoară o activitate 
rodnică pentru îndepli
nirea angajamentelor 
luate în cinstea celei 
de-a 45 aniversări 
a gloriosului nostru 
partid. în faptele lui se 
reflectă, ca în cea mai 
curată oglindă, trăsătu
rile moral-cetățenești 
pentru formarea și con
solidarea cărora mili
tează neabătut întreaga 
noastră organizație, sub 
conducerea înțeleaptă a 
partidului.

...Respirația calmă și 
puternică a muncii, a 
energiilor circulînd ca 
sevele într-o miracu
loasă rețea de canale 
ce străbate întreaga 
țară. Este sentimentul 
dominant cu care am 
încheiat călătoria noas
tră, este respirația să
nătoasă a patriei în a- 
cest început de primă
vară cînd tineretul 
nostru — viitorul țării — 
raportează partidului, 
poporului roadele mun
cii lui.
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Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

• Puternice demonstrații studențești 
la Saigon

In psfida

Sfidînd ultimatumul 
primit din partea condu
cerii Universității din 
Salisbury, studenții și ca
drele didactice au conti
nuat luni să manifesteze 
în semn de protest față 
de regimul rasist al lui 
Ian Smith.

Totodată, ei protestează 
împotriva faptului că con
ducerea universității nu ia 
poziție împotriva discrimi
nării rasiale practicate în 
această instituție de învă- 
țămînt superior și față de 
1'estricțiile impuse activită
ților politice ale studenților. 
Manifestanții au făcut cu
noscut că își vor continua 
demonstrațiile atîta timp 
cît nu va fi revocat ordi
nul poliției prin care se in
terzice organizarea de mi
tinguri în incinta univer
sității.

Rectorul universității, 
Walter Adams, a plecat'la 
sfîrșitul săptămînii trecute 
la Londra pentru a discuta 
cu autoritățile britanice 
problema finanțării în con
tinuare a acestei instituții.. 
Șeful catedrei de istorie a 
universității, Henderson, a 
plecat, de asemenea, luni la 
Londra pentru a obține 
sprijinul lui Adams pentru 
acțiunile de protest ale pro
fesorilor. „A sosit timpul 
ca universitatea să declare 
hotărît că nu acceptă de
clararea unilaterală a inde
pendenței de către guvernul 
lui Smith'1 — a declarat 
Henderson Ia sosirea sa în 
capitala britanică.

După cum se știe, acțiu
nea de protest de la Uni
versitatea din Salisbury 
durează de cîteva zile. Pro
fesorii cer, între altele, re
tragerea imediată a forțelor 
polițienești aduse de auto
rități în incinta universi
tății.

Aeroportul de la Cam Ly, 
situat Ia 4 kilometri nord 
de Dalai, cunoscută loca
litate climaterică pe ver
santele platourilor înalte 
din Vietnamul de sud, a 
fost atacat pentru prima 
dată de forțe ale Frontu
lui Național de Eliberare 
în noaptea de luni spre 
marți.

Mai multe avioane ale regi-, 
mului de la Saigon și ale for
țelor americane „au suferit a- 
varii" iar o cantitate aprecia
bilă de carburanți a fost in
cendiată, se anunță din surse 
americane. Garnizoana care 
apăra aeroportul a suferit 
pierderi. Atacurile puternice 
ale unei formații patriotice au 
fost precedate, așa după cum

Lucrările 
Comitetului 

pentru dezarmare
GENEVA 22 — Corespon

dentul Agerpers, Horia Liman, 
transmite : Cea de-a 250-a șe
dință a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare s-a desfă
șurat marți dimineața sub 
președinția șefului delegației 
române, Vasile Dumitrescu.

Primul vorbitor, delegatul 
american, Adrian Fisher, a 
prezentat unele amendamente 
la un proiect de tratat pri
vind interzicerea răspîndirii 
armelor nucleare prezentat 
anterior de S.U.A.

Delegatul birman, U Maung 
Maung, a subliniat că tratatul 
trebuie să prevadă obligații 
reciproc acceptabile pentru 
puterile atomice ca și pentru 
cele neatomice.

Ultimii vorbitori, delegatul 
cehoslovac, Cemik, și delega
tul bulgar, Lukanov, au spri
jinit proiectul de acord pre
zentat de Uniunea Sovietică, 
relevînd că el exclude posibi
litatea războiului termonuclear 
încă înainte de încheierea pro
cesului de dezarmare. Ei și-au 
exprimat opinia că proiectul 
american nu conține elemente 
care să tindă spre dezarmarea 
generală și totală, deoarece 
condiționează strategia nucle
ară a S.U.A. de dreptul pe 
care acestea și-l arogă de a 
interveni împotriva mișcări
lor sociale sau de eliberare 
națională.

arată rapoarte de la Saigon, 
de un tir puternic al morta
relor. în noaptea trecută, uni
tăți ale Frontului Național de 
Eliberare au atacat, de ase
menea, un „sat strategic" din 
provincia Binh Tuy, la 100 ki
lometri nord-est de Saigon. 
Numai după lupte grele și 
după ce a intervenit aviația, 
soldații regimului saigonez nu 
reușit să păstreze satul stra
tegic.

După Da Nang și Hue, în- 
cepînd de ieri, Saigortul a de
venit teatrul unor puternice 
manifestații ale studenților 
budiști. Marți dimineața, re
lata agenția Associated Press, 
aproximativ 1 500 de studenți, 
masați în curtea uneia din 
școlile capitalei, au demon
strat împotriva regimului mi
litar. Pe pancartele pe care Ie 
purtau se putea citi: „Jos cu 
Thieu, Ky și ceilalți trădători, 
cu clica coruptă!“ (Cei doi 
generali fiind, după cum se 
știe, capii regimului militar — 
n.r.).

’ Război,..
I
| jucăriilor

\de război

Motivai unor

arestări

SPANIA. Buldozere strîngînd 
pămintul contaminat în urma 
deteriorării bombelor nu
cleare aparținind bombar
dierului prăbușit in zona 

Palomares

LIBIA. Vedere a standului 
românesc din cadrul Tirgu- 
lui Internațional deschis la 

Tripoli

R P. Bulgaria. Aspect de pe bulevardul Gheorghi Dimitrov 
din Sofia

• La 22 martie, A. N. Ko- 
sîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri al Uniunii So
vietice, l-a primit în audiență 
de prezentare pe Teodor Ma
rinescu, noul ambasador al 
Republicii Socialiste România 
în Uniunea Sovietică.

Cu acest prilej a avut loc o 
discuție prietenească.

• ANSAMBLUL românesc de 
clntece și dansuri „Ciocîrlia", care 
sa află într-un turneu în Statele 
Unite, a prezentat la sfîrșitul săp
tămînii trecute două spectacole în 
sala Operei din San Francisco, în 
fața unui numeros public. „Ambe
le spectacole au fost aplaudate cu 
mult entuziasm", relatează agen
ția U.P.I. „Exuberant", a fost ter
menul folosit de comentatorul zia
rului „The San Francisco Chroni
cle", care a menționat în legătură 
cu spectacolul ansamblului româ
nesc „Ei au fost excelenți, afectea
ză pur și simplu legea gravității, 
lăsînd publicul fără răsuflare". 
„The San Francisco Examiner" 
menționează că spectacolul a fost 
plăcut și „a dovedit mult bun 
gust".

• LA 21 martie a părăsit Bulga
ria plecînd în patrie delegația gu
vernamentală comercială chineză 
condusă de Fu Sin-lin, locțiitor al 
ministrului comerțului exterior.

Delegația a dus tratative în dife
rite probleme comerciale și a sem
nat un protocol cu privire la schim
bul de mărfuri între cele două 
țări.

La lucrările sesiunii speciale a Comisiei Organiza
ției Statelor Americane s-a produs ceea ce agen
țiile de presă denumeau drept „o lovitură de 

în cursul unei întruniri secrete, șeful delegației 
, Statelor Unite, Woodward, a respins în totalitate 

„normele economice și sociale" ale relațiilor in- 
teramericane, care au fost aprobate cu cîteva zile 
în urmă de o subcomisie. O telegramă a Departa

mentului de Stat, recepționată la sediul delegației americane 
din capitala panameză, informa că guvernul S.U.A. nu este de 
acord cu aceste norme, considerînd că ele trebuie discutate 
la nivelul unei sesiuni „ministeriale".

La actuala sesiune, guvernul american a propus revizuirea 
Cartei O.S.A. în sensul atribuirii unor noi împuterniciri poli
tice Consiliului acestei organizații, astfel încît să poată inter
veni în conflictele ce s-ar ivi între statele membre. Propunerea 
americană a fost întîmpinată cu o puternică opoziție de majo
ritatea țărilor latino-americane. Astfel, șeful delegației mexi
cane, Rafael de la Colina, a spus că „țara sa se împotrivește 
cu hotărîre oricărei modificări care ar atinge principiile nein
tervenției și autodeterminării". Atacurile
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In fața clădirii hote
lului newyorkez „Hil
ton" s-a desfășurat, săp- 
tămîna aceasta, o de
monstrație neobișnuită. 
Purtînd umbrele mari 
pe care era scris : „Tîrg 
de jucării sau tîrg dc 
război ?“ numeroși de
monstranți, în rîndurile 
cărora a fost remarcat 
un mare număr de fe
mei cu copii in brațe, 
și-au exprimat protestul 
față de atenția excesivă 
acordată de fabricanții 
din S.U.A. producerii u- 
nor tipuri de jucării care 
preamăresc războiul. 
Demonstrația a fost pri
lejuită de faptul că în 
saloanele hotelului „Hil
ton", s-a deschis cel 
de-al 63-lea „tîrg ame
rican de jucării".

rinclpalii interesați 
— copiii, nu pot Ii 
Intilniți aici, Intra
rea lor fiind inter
zisă. In schimb, 
sînt pe larg re pre
zentați cei care 
produc și comer
cializează jucăriile, 

firme expun în

Poliția a arestat mai 
mulți lideri ai Comi
tetului studențesc de 

coordonare a acțiunilor ne
violente, care au organizat 
o demonstrație în fața bi
roului consulului Republi
cii Sud-Africane la New 
York.

Demonstranții au publicat 
o declarație în care se 
subliniază că acțiunea lor 
a avut ca scop protestul 
împotriva „sistemului inu
man și barbar al aparthei
dului practicat de guver
nul Republicii Sud-Âfrica- 
ne. Noi credem că guvernul 
rasist al R.S.A. nu are drep
tul la existență, dreptul să 
facă parte din Națiunile 
Unite și nu are dreptul să 
aibă ambasadă- în Statele 
Unite".

Cunoscutul cîntăreț Har
ry Belafonte și actorul Sid
ney Poitier s-au solidarizat 
cu cei arestați.

• I.A Viena au fost reluate dis
cuțiile între reprezentanții partide
lor populist și socialist pentru for
marea noului guvern. Deși comu
nicatele oficiale nu au informat 
pînă acum decît sumar asupra evo
luției negocierilor, ziarul „Die 
Press" menționează că Partidul so
cialist va trebui să plătească un 
anumit tribut pentru noua situație 
creată de alegeri, în cazul partici
pării la guvern. Deocamdată — 
scrie ziarul — nu se știe încă ce 
preț va cere Partidul populist. Se 
vorbește de pe acum că Partidul 
socialist va pierde Ministerul Jus
tiției.

La 20 și 21 martie, 
în Finlanda au avut 
loc alegerile parla
mentare la care au 
participat aproxima
tiv 84 la sută din ale
gătorii înscriși, față 
de 85,1 la sută în a- 
legerile precedente, 
ținute cu 4 ani în 
urmă. Potrivit date
lor preliminare par
tidele de stingă au 
obținut majoritatea 
în noul Parlament, în 
care vor dispune de 
105 mandate, față de 
95 de mandate ale 
celorlalte partide.

Principalul partid

Vinerea trecută ziarul 
bamburghez DIE WELT 
publica un amplu re
portaj intitulat: „Cînd 
va cădea următorul ?“ 
Era vorba despre ceea 
ce presa vest-germană 
denumește tragedia Star- 
fighter, iar piloții Bun- 
deswehrului „moartea 
cu reacție". Este vorba 
despre catastrofele în 
serie ale avioanelor tip 
„F-104-G". întrebarea 
din titlul reportajului 
lui DIE WELT a primit 
un răspuns de o tragi
că... operativitate. în 
seara aceleiași zile, un 
comunicat lapidar anun
ța prăbușirea unui nou 
avion „Starfighter". Iar 
trei zile mai tîrziu, alt 
aparat de acest tip se 
prăbușea în Bavaria.

• 34 de avioane 

„F -104 - G" pră

bușite în 15 luni

• Dincolo de „de

fecțiunile tehnice"

n felul acesta, nu
mărul avioanelor 
tip „F-Î04-G" pră
bușite în ultimele 
15 luni se ridică, 
potrivit datelor o- 
ficiale, la 34 iar 
numărul piloților 
morți la 18. Înce

pi nd din 1960 și pînă la 18 mar
tie, Bundeswehrul a pierdut 51 
de avioane „Starfighter" din 
totalul de 700 cite a achizițio
nat. Cu toate străduințele unor

cercuri militare de a ține totul 
în umbra „secretului militar", 
seria accidentelor a făcut ca 
afacerea „marții cu reacție" să 
devină o chestiune publică. A 
fost creată o comisie de anche
tă care-și va prezenta conclu
ziile Bunde stogului, la 24 mar
tie. Totul Iasă insă să se pre
vadă că, dacă „secretul mili
tar* n-a mai putut fi invocat, 
se încearcă acum, în continua
re, același obiectiv: escamota
rea cauzelor reale și profunde 
ale „tragediei Starfighter". Opo
ziția social-democrată plasează 
obiecțiile doar pe terenul „pre
țului excesiv de umflat' al a- 
vionului („Grija cea mal mare 
a P.S.D.G. — remarca FRANK
FURTER ALLGEMEINE — este 
să nu apară ca dușmană a 
cercurilor militare influente'). 
In ce privește cercurile guver
namentale. raportul pregătit de 
inspectorul aviației militare, ge
neralul Werner Panitzki, arată 
că acestea pun întreaga ches
tiune în termeni exclusivi de 
„tehnică aviatică".

Cauzele și consecințele lan
țului de catastrofe în care și-au 
pierdut viața mulți dintre cei 
mai dotați tineri aviatori mili
tari vest-germani, depășesp cu 
mult sfera unei banale proble
me tehnice sau de contabilita
te bugetară.

Istoria „cazului Starfighter" 
începe în 1956. Pe atunci mi

nistrul apărării al Republicii 
Federale era Franz Josef Stra
uss. In februarie 1956, Strauss 
a întreprins o călătorie „de 
informare" în Statele Unite. In 
avionul care-1 ducea pe bătă
iosul ministru Ia Washington se 
afla și un corespondent al re
vistei americane FORTUNE. A- 
buzînd de „o clipă de indis
creție" a suspusului său inter
locutor, corespondentul avea să 
dezvăluie citeva luni mai tîr
ziu : „D-l Strauss s-a arătat 
preocupat de ideea ca (vest) 
germanii să obțină un avion 
militar perfecționat adaptabil 
transportării bombei atomice.. 
Raționamentul exprimat a fost, 
exact transcris, următorul: cu 
cît vom fi mai rapid puși la 
punct cu mijloacele de tran
sport la țintă, cu atit vom avea 
mai repede ansamblul mijloace
lor nucleare proprii".

Rezultatul „călătoriei de in
formare" a fost contractul, în
cheiat cu un an mai tîrziu, cu 
firma americană Lockheed, pen
tru achiziționarea unei varian
te a avionului supersonic F 104, 
adaptat „necesităților vest-ger- 
mane". Aceste „necesități" nu 
constituie altceva decît tran
sportarea armei nucleare. La o- 
rigine avion de luptă, F-104 a 
devenit în varianta sa vest- 
germană (F-104-G), avion pen
tru transportarea la țintă a 
bombei atomice. Varianta Bun-

cele mai vehemente 
la adresa propune
rii americane au 
fost declanșate de 
delegația brazilia
nă care „a repro
șat S.U.A. că favo
rizează în mod res
pingător interesele 
sale în O.S.A." 
(LE MONDE). Pe 
aceeași poziție se 
găsesc și alte țări 
ca Chile, Ecuador, 

Columbia, Peru, care deși au atitudini diferențiate față de a 
ceastă problemă, în ansamblu consideră respectarea prin
cipiilor neintervenției și autodeterminării drept condiție fun
damentală pentru însăși existența organismului interamerican. 
Urmărind în ultima instanță să netezească drumul pentru 
crearea unei forțe armate permanente, (investită cu funcții 
polițienești, și bineînțeles controlată de S.U.A.) Washingtonul 
ignorează cerințele statelor sud-americane.

Mai multe țări latino-americane au elaborat o serie de 
„norme economice și sociale" care se referă la apărarea inte
reselor economice ale țărilor de pe continent, solicită garanții 
pentru desfacerea produselor lor, întrajutorare reciprocă în do
meniile comercial, economic și social, precum și la unele obli
gații care ar reveni în această direcție S.U.A. Era vorba deci 
de altceva decît obișnuitele promisiuni teoretice ale S.U.A. 
Trebuiau asumate unele angajamente concrete. Văzînd că nu 
pot obține nici un fel de concesii în domeniul politic, S.U.A. 
au acționat brutal, respingînd „normele economice și sociale" 
propuse de țările sud-americane.

După cum apreciază observatorii, lucrările sesiunii de la Ciu
dad de Panama vor continua; însă ei își exprimă părerea 
că o nouă Cartă a O.S.A. „nu va intra curînd în vigoare, orga
nizația fiind obligată să-și continue existența cu același sistem 
ca și pînă în prezent, sistem care s-a dovedit a fi atît de puțin 
eficace" (FRANCE PRESSE). Unii comentatori merg mai de
parte: ei apreciază gestul S.U.A. ca echivalînd cu sfîrșitul 
O.S.A.

Washingtonul 
spune „nu“

IOAN TIMOFTE

Rezultatele scrutinului finlandez
învingător în aceste 
alegeri, care a cîști- 
gat un plus de 18 
mandate, Partidul so
cial-democrat, a ob
ținut 56 de mandate, 
iar Uniunea demo
crată a poporului 
finlandez și Uniunea 
social-democrată a 
muncitorilor și mi
cilor agricultori au 
obținut 49 de man
date. Urmează în 
ordinea mandatelor 
obținute Partidul de 
centru cu 49 de man

date (4 mandate în 
minus față de alege
rile precedente), Par
tidul de coaliție (con
servator) 25 mandate, 
Partidul popular sue
dez — 12 mandate, 
Partidul liberal-popu
lar — 8 mandate,
alte partide — un 
mandat.

Comentând rezulta
tele alegerilor, Rafa
el Paasio, președin
tele Partidului so
cial-democrat din 
Finlanda, a declarat

că social-democrații 
„își reiau locul pe 
care l-au avut în 
1954, ceea ce demon
strează că Finlanda 
este coaptă pentru a 
accepta un guvern 
social-democrat". Ju- 
ha Rihtniemi, preșe
dintele Partidului de 
coaliție (conserva
tor), a anunțat la rîn- 
dul său că Partidul 
de coaliție va acorda 
sprijin social-demo- 
craților în toate pro
blemele majore.

I standuri cele mai diferite pro
duse realizate in S.U.A. sau im
portate din alte țări. Desigur 

Ipot fi văzute flori din material 
plastic care cu greu pot fi deo
sebite de cele naturale, păpuși 

Icare mănîncă, beau, plîng și 
rid, trenuri și diferite aparate 
acționate electric etc., etc. Dar 

Iele nu stirnesc un interes prea 
mare in rindurile celor veniți să 
Încheie contracte. In schimb.

Icele mai yizitate standuri sînt 
cele unde sînt expuse jucăriile 
de război. Fantezia fabricanților 

I americani și-a dat friu liber in 
acest domeniu. Pot fi văzute 
arme de tot felul, „arme secre- 

Ite“„ „tabere militare", „explo
zibili", aparataj pentru sabota
je și chiar o serie de... spioni 

Isecreți I Să fie oare aceasta un 
fapt intîmplător ? Desigur că 
nu. Intr-o țară unde ziarele pu- 

Iblică in fiecare zi relatări
ample ale războiului dus de

S.U.A. împotriva poporului viet- 
Inamez, sau despre incidentele 

din Republica Dominicană, unde 
militarii americani sînt, de ase-

I menea, prezenți, Împotriva vo
inței poporului acestei țări, psi-
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hoza de război este sădită și în 
rindurile copiilor.

Dar, părerea părinților ame
ricani este alta decît aceea a 
fabricanților și comercianților 
de jucării. Ea a fost exprimată 
cu prilejul demonstrației de 
protest organizată in fața hote
lului „Hilton". Grupul demon
stranților a difuzat manifeste 
semnale de „Părinții pentru o 
educație responsabilă" în care 
se cere să fie interzise „jucării
le urii". Totodată, ei au anun
țat că pe Întreg teritoriul S.U.A. 
va avea loc o campanie de se
lectare a jucăriilor puse ia dis
poziția copiilor.

Astfel, se asistă acum la un 
război declarat jucăriilor de 
război. Este o luptă dusă de a- 
mericanii cinstiți care Înțeleg 
că educarea copiilor ior tn spi
ritul ideilor păcii și prieteniei 
între popoare poate începe prin 
eliminarea acelor jucării care 
incită la război, crimă, ură, 
dispreț față de popoarele altor 
țări.

J. RETEGAN

deswehrului are o greutate cu 
o treime (1,6 tone) mai mare 
decît „originalul" american, în 
vreme ce reactoarele îi furni
zează o forță de propulsie iden
tică acestuia din urmă.

„Lockheed" a profitat, bineîn
țeles, de graba cu care autori
tățile militare vest-germane 
presau pentru obținerea rapidă 
a unui „vector nuclear". Și 
avînd în față comanda fabu
loasă de 700 aparate (4,4 mili
arde mărci) a operat, tot în 
„grabă", modificările necesare 
avionului (deși acesta compor
ta modificări esențiale ca 
structură și echipament elec
tronic).

...A început seria catastrofe
lor. A început și seria modifi
cărilor. O adevărată cursă cu 
același mobil: obținerea cît mai 
urgentă a unui „transportor 
ideal al armei nucleare" (con
form definiției fostului inspec
tor general al aviației vest- 
germane, Kammhuber). Defici
ențele lui „F-104-G" sînt, însă, 
evident „defecte de naștere". 
Costul aparatelor crește, ame
țitor (în 1965 cu 50 la sută mai 
mult decît la semnarea con
tractului). Avioanele cad. Prin
cipala perfecționare proiectată 
acum este montarea unui meca
nism perfecționat de catapulta
te pentru... salvarea pilotului.

In DER STERN, Henri Nannen 
relevă: „în cercuri militare

înalte mulți se îndoiesc că 
Starfighter va putea ajunge 
vreodată Ia o cotă minimă de 
siguranță". Lucrul care îngrijo
rează insă în mod deosebit opi
nia publică este, așa cum arăta 
DER SPIEGEL, ceea ce stă în 
spatele afacerii Starfighter, a- 
dică „ambițiile politice și mili
tare ale Bundeswehrului, grăbit 
să participe la forța atomică 
occidentală". Dacă adăugăm 
faptul că, așa cum au semnalat 
publicații occidentale, avioane
le F-104-G transportă bombe 
atomice sub control american, 
devine mai mult decît evident 
că implicațiile „tragediei Star- 
iighter" trec departe, dincolo de 
domeniul „tehnicii".

EM. RUCĂR

In zona din apropierea aerodro
mului militar Upjever, unde s-au 
prăbușit în cîteva luni cinci 
„Starfighter" autoritățile milita
re au pus indicatoare cu textul : 
„Zonă a morții. Prăbușiri de 
avioane cu reacție. Pericol de 
moarte". Sub această inscripție, 
locuitorii au pus tăblițe pe care 
scrie : „Așa arată securitatea 
noastră". Ei au semnat : „Con
tribuabilii vest-germani". Este 
aici, mult mai mult decît o iro
nie. Este protestul populației 
vest-germane împotriva ten
dințelor nefaste ale promotori

lor înarmării din R.F.G.
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