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Proletari din toate tarile, uniți-vă !

Deschiderea
Consfătuirii pe țară a 

Uniunii Tineretului Comunist
Vineri dimineață au în

ceput în Capitală lucră
rile Consfătuirii pe țară a 
Uniunii Tineretului Co
munist, care dezbate timp 
de două zile măsurile ce 
urmează a fi luate de or
ganizațiile de tineret în 
vederea aplicării Hotărîrii 
Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 29 noiembrie — 1 de
cembrie 1967 cu privire la 
îmbunătățirea muncii edu
cative în rîndul tineretu
lui.

La Consfătuire, care are 
un caracter de lucru, par
ticipă membrii j> mem
brii supleanți ai Comite- 

■ I tului Central fi ai Comi
siei de Revizie a U.T.C., 
membri ai Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studen
ților din România, munci
tori, ingineri, tehnicieni, 
lucrători ai ogoarelor, stu- 
denți, elevi, militari, învă
țători fi profesori, cerce
tători științifici, reprezen
tând întregul tineret al 
patriei noastre.

La lucrări iau parte to
varășii Leonte Răutu, 
membru al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Virgil Trofin, 
membru supleant al Co
mitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., 
reprezentanți ai conducerii

PRIMA
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A LUCRĂRILOR

unor ministere, instituții 
centrale fi organizații ob
ștești, activiști de partid, 
oameni de știință ți cultu
ră, ziariști.

După deschiderea lu
crărilor Consfătuirii, tova
rășul Ion Iliescu, prim-se
cretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru proble
mele tineretului, a prezen
tat Raportul privind mă
surile de îmbunătățire a 
activității Uniunii Tinere
tului Comunist în lumina 
Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 29 noiem
brie — 1 decembrie 1967.

In cursul dimineții au 
început discuțiile generale 
pe marginea raportului 
prezentat. Vorbitorii au 
subliniat că măsurile lua
te de conducerea partidu
lui privind îmbunătățirea 
muncii de educație în rîn- 
durile tineretului ilustrează 
grija și prețuirea ce se a- 
cordă tinerei generații — 
viitorul patriei noastre, al 
națiunii socialiste.

Exprimîndu-și adeziunea 
și sprijinul deplin față de 
aceste măsuri, cei care au 
luat cuvîntul au înfățișat 
o serie de aspecte din ac
tivitatea organizațiilor de 
tineret, au făcut propuneri 
concrete pentru ca activi
tatea U.T.C. să devină 
mai bogată în măsură să 
satisfacă cerințele în per
manentă evoluție ale tine
retului. O serie de vorbi
tori au subliniat necesita
tea ridicării nivelului de 
pregătire a celor care sînt 
chemați să lucreze cu ti
neretul. Tovarășul Ion Po
pescu, prim-secretar al 
Comitetului regional Do- 
brogea al U.T.C., și alți 
vorbitori, au arătat că la 
baza criteriilor de promo
vare în munca de activist 
al organizației de tineret 
trebuie să stea nivelul de 
cultură generală, rezulta
tul obținut în perioada 
anilor de învățătură în li
ceu sau facultate. In ace
lași sens a fost relevată 
necesitatea pregătirii te-
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RAPORT
privind măsurile de îmbunătățire a activității 
U.T.C., în lumina Hotărîrii Plenarei C.C. al
P.C.R. din 29 noiembrie-1 decembrie 1967
prezentat de tovarășul ION ILIESCU, prim-secretar al C.C. 

al U. T. C.r ministru pentru problemele tineretului
Tovarăși,
In cadrul Consfătuirii noastre dez

batem, în spiritul Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. cu privire la îmbună
tățirea muncii educative in rîndul ti
neretului, măsurile necesare pentru ri
dicarea activității Uniunii Tineretului 
Comunist la nivelul înaltelor cerințe 
ale etapei actuale de dezvoltare a țării.

Elaborarea măsurilor de îmbunătă
țire a muncii educative în rîndul tine
retului se înscrie în complexul de ac
țiuni inițiate de Partidul Comunist, 
după cel de al IX-lea Congres al său, 
în vederea perfecționării continue a vie
ții economice și sociale, a întregului 
mecanism al orînduirii noastre socia
liste. O expresie a înaltei responsabili
tăți cu care partidul își îndeplinește 
mandatul de conducător unic al destine
lor societății noastre, a politicii sale iz
vorî tă din viața și călăuzită în perma
nență de interesele fundamentale ale 
poporului, a reprezentat-o Conferința 
Națională a P.C.R. din decembrie, care 
a dezbătut și adoptat măsurile de îm
bunătățire a conducerii și planificării 
economiei naționale, a organizării și 
conducerii întregii vieți sociale, cores
punzător noii etape de dezvoltare so
cialistă a țării.

Manifestîndu-și adeziunea totală la 
politica profund patriotică a partidului, 
tineretul a primit cu adîncă satisfac
ție și însuflețire hotărîrile Conferinței 
Naționale a P.C.R., animat de năzuința 
de a-și valorifica întreaga energie șl

pricepere în înfăptuirea acestui măreț 
program.

Formarea noilor generații capabile 
să preia și să ducă mai departe ștafeta 
realizărilor înaintașilor constituie unul 
din factorii hotărîtori în mecanismul 
complex al progresului social.

Lucrările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
29 noiembrie—1 decembrie 1967, care 
a analizat și elaborat importante mă
suri cu privire la îmbunătățirea muncii 
educative în rîndul tineretului, repre
zintă o elocventă mărturie a preocupă
rii partidului pentru tînăra generație. 
Plenara C.C. al partidului a subliniat 
că educarea multilaterală a tineretului, 
pregătirea sa profesională, politică, cul
turală, morală, călirea fizică constituie 
o datorie de înaltă răspundere a Parti
dului Comunist, a întregii societăți. 
Școala, familia, instituțiile de cultură și 
artă, armata, organizațiile obștești — 
toți factorii care au răspunderi în acest 
domeniu — trebuie să-și coordoneze 
eforturile pentru a participa cît mai 
activ la pregătirea tineretului, la îm
bogățirea profilului său moral — spi
ritual, la dezvoltarea sa armonioasă, 
în ansamblul acestor factori educa
tivi un rol deosebit revine Uniunii Ti
neretului Comunist, organizația unică 
revoluționară a tineretului. Unind în 
rîndurile sale masa largă a tinerilor, 
U.T.C. reprezintă cadrul cel mai pro
pice pentru valorificarea inițiativei ti
neretului în organizarea propriilor ac

tivități, pentru afirmarea sa în viața 
socială și politică a țării, promovarea 
idealurilor nobile ce-1 animă, pentru 
canalizarea pe făgașe fertile a spiritu
lui său dinamic și receptiv la nou, a 
personalității, aptitudinilor și vocației 
sale.

Tînăra generație de azi, animată de 
un fierbinte patriotism, mîndră să se 
știe moștenitoarea glorioaselor tradiții de 
luptă ale poporului pentru libertate na
țională și socială, ale mișcării revolu
ționare și democratice, este hotărîtă să 
ducă mai departe realizările prezentu
lui, să adauge prin eforturi proprii al
tele noi, încorporîndu-le în progresul 
economic, cultural și social al țării.

în rîndul tinerei noastre generații au 
produs o deosebită satisfacție aprecie
rile calde ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la contribuția tineretului pa
triei, a Uniunii Tineretului Comunist la 
opera de edificare socialistă. Ele consti
tuie un puternic imbold pentru organi
zația noastră, pentru întregul tineret 
spre noi înfăptuiri, pentru afirmarea sa 
și pe mai departe ca un factor activ al 
progresului societății socialiste.

Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la ultimul Congres al 
U.T.C.-ului : „Este o datorie de onoare 
pentru toți tinerii din România — mun
citori, țărani, intelectuali — de a-și în
china și în viitor elanul și capacitatea 
creatoare înfăptuirii, împreună cu în
tregul popor, a marilor obiective stabi
lite de partid, de a contribui în tot mai 
mare măsură la sporirea bogățiilor ma
teriale șl spirituale ale patriei, la ridi

carea continuă a nivelului de civiliza
ție și bunăstare a poporului11.

Condiția esențială pentru ca Uniunea 
Tineretului Comunist să-și îndepli
nească atribuțiile și rolul său crescînd 
în educarea comunistă a tineretului este 
înlăturarea cu hotărîre a neajunsurilor 
existente, sporirea răspunderii și îmbu
nătățirea calitativă a întregii sale ac
tivități.

In cursul anilor o seamă de atribu- 
țiuni specifice organizației de tineret — 
ca organizarea activităților cultural-dis- 
tractive, a sportului și turismului de 
masă — au trecut în competența altor 
factori, îngustînd în mod nefiresc do
meniile muncii, sfera de preocupări și 
răspunderile U.T.C.

Un efect negativ asupra activității or
ganizației l-a avut menținerea vreme 
îndelungată a unor forme și metode 
depășite, rigide, greoaie, șablonarde,, ne
corespunzătoare preocupărilor și psiho
logiei specific tinerești. In loc ca acti
vitatea U.T.C. să ofere tineretului posi
bilitatea afirmării înclinațiilor și aptitu
dinilor sale într-o gamă variată de acti
vități, ea s-a rezumat în special la șe
dințe, adunări de prelucrare, acțiuni cu 
caracter organizatoric. Apelînd în insu
ficientă măsură la inițiativa proprie a 
tineretului, neluînd întotdeauna în con
siderare condițiile și cerințele specifice 
ale fiecărei categorii, ale fiecărei colec
tivități de tineri, particularitățile de 
vîrstă — s-a neglijat astfel unul din 
factorii importanți ai muncii educative

(Continuare in pag. a 11-a)

METRONOMULhunedoarei!
Laminorul Bluming de 

1 300 mm de la Hunedoara — 
aflat în construcție — se ofe
ră privirii dintr-o dată, de 
cum ieși de la semifabrica
te. După cițiva pași ai și fă
cut cunoștință cu universul 
lui. Oamenii strigă, caii-pu- 
tere închiși în mașini sforăie, 
grinzile de metal lovite 
scrîșnesc și țipă. Crezi mai 
întîi că furnicarul acesta de 
oameni Și mașini se frămîntă 
anarhic, numai pentru a nu 
se ciocni unii cu alți, dar 
dacă privești mai atent îți 
dai seama că totul este diri-

lei, încep să se perinde toa
te podurile rulante pe care 
le-a montat în cei 11 ani pe- 
trecuți la Hunedoara. „Cîte- 
or fi oare ?“ Pune ciocanul 
alături și începe să numere : 
laminorul de semifabricate 
— unu ; laminorul Bluming 
de 1000 mm — doi ; lamino
rul... trei... „Bată-te să te ba
tă, se miră el. Chiar pe tine 
era să te uit ? Tu care mi-ai 
dat atîta bătaie de cap“... Se 
referea la podul de la OSM II. 
„Cit a durat oare, montarea 
lui ? Trei luni ? Hm ! Mai 
mult. Numai acum văd cit a

REPORTAJ DE PE ȘANTIERUL 
CONSTRUCȚIEI CELUI MAI 
MARE LAMINOR AL ȚARII

jat atent șl calculat cu preci
zie matematică.

M-am strecurat neobservat 
în această declanșare de for
te, m-am contopit cu ea și 
am încercat s-o surprind în 
desfășurarea ei. Am reconsti
tuit astfel cronica unei obiș
nuite zile de lucru.

în așteptarea premierei

Oamenii Iul Mircea Căciu- 
lubă fac ultimele retușuri la 
calea de rulare a podului de 
125 de tone. Gîndurlle tu
turor sînt îndreptate spre 
ziua de mîine cînd se va face 
recepția podului, cînd se va 
vedea, adică, dacă munca lor 
de două săptămîni poate sau 
nu primi calificativul de 
„Foarte bine".

Prin mintea Iul Căciulubă, 
agățat aproape de vîrful ha-

durat de mult... Pe ăsta l-am 
montat în două săptămîni".

Ion Răuț — un alt șef de 
echipă care a lucrat la mon
tarea podului — îl întreabă : 
„Vezi 7“ Și-l arătă un vagon 
plin cu lingouri de oțel care 
se afla în curs de descărcare. 
Lingourile erau așezate sub j 
podul rulant pe un posta
ment. Căciulubă a înțeles ' 
imediat de ce au fost aduse. 
Cu ele va fi încărcat podul.

— Pînă mîine mi se pare 
un veac, măi Răuț, oftă 
Căciulubă. Nu mi-e teamă că 
n-o rezista. Trebuie să rezis
te, doar l-am lucrat bine. 
Dar nu mai am răbdare. E

ALEX. BALGRADEAN 
(Continuare în pag. a V-a) I
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Jocurile olimpice 
de iarnă

• ZIUA SCHIULUI FRANCEZ
de ranu$ Ncagu

• VIRAJUL SUPERLATI
VELOR

dc c. stfincscn

ECHILIBRUL
ECONOMIC

Prof. dr. docent V.
Conferința Națională a 

P.C.R. din decembrie 1967 
a dezbătut pe larg și proble
ma organizării administrativ- 
teritoriale și a sistematizării 
localităților rurale.

Actuala organizare admi- 
nistrativ-teritorială, adoptată 
acum 20 de ani în condiții 
economice-sociale altele de- 
cît cele cunoscute azi, nu mai 
corespunde necesităților vre
murilor ; dezvoltarea vieții e- 
conomice și sociale în etapa 
de față impune alte principii și 
noi măsuri cerute a fi legate 
organic de ansamblul măsu
rilor privind perfecționarea 
conducerii și planificării eco
nomiei naționale. Acest pas 
înainte în domeniul organi
zării administrative consti
tuie deci, un imperativ izvo- 
rît din necesitatea punerii de 
acord a organizării de acest 
fel cu toate schimbările cali
tative intervenite în dezvol
tarea forțelor de producție și 
în repartizarea lor geografică,

Pe „verticala" cetății de pe 
Mureș. Fotografia noastră 
înfățișează șantierul noii 
fabrici de amoniac de la 
Combinatul de îngrășămin
te azotoase din Tg. Mureș

V. Protopopescu
cu modificările ce au avut loc 
în structura populației țării, 
în profilul, dimensiunile și 
condițiile de viață ale orașe
lor, și satelor de pe în
treg cuprinsul țării. In cei 
douăzeci de ani de dezvol
tare economică s-au petrecut 
pe plan economic acțiuni și 
operațiuni ce au schimbat ra
dical fața țării. Era firesc ca 
asemenea transformări să 
genereze multiple schimbări 
de ordin administrativ, ur
banistic și rural în toate zo
nele țării, să constituie un 
complex ce nu putea fi lăsat 
să se desfășoare întîmplător, 
ci trebuia dirijat conștient și 
corespunzător intereselor ge
nerale.

Din punct de vedere eco
nomic, măsurile de organiza
re administrativă prevăzute a 
fi luate într-un viitor apropiat 
vor contribui la îmbunătăți
rea și dezvoltarea armonioasă 
a orașelor și satelor noastre. 
Printre măsurile de acest fel 
se citează : dezvoltarea tu
turor localităților rurale și 
angrenarea lor în circuitul e- 
conomic regional și al țării, 
alcătuirea și respectarea unui 
specific economic al fiecărei 
localități mari sau mici ; îm
bunătățirea legăturilor dintre 
comune, sate și orașe ; reali
zarea unor lucrări edilitare și 
lărgirea posibilităților de am
plasare rațională a diferitelor 
obiective industriale.

Prin măsurile preconizate, 
se înlătură una din marile 
neajunsuri ale situației actu
ale și anume lipsa de stabili
tate a populației (migrațiile) 
determinată, printre altele, de 
lipsa de echilibru între rit
mul de dezvoltare economică, 
socială și culturală a localită
ților. In viitorul apropiat fie
care unitate administrativă 
va dispune de un cadru al 
său pentru valorificarea in
tensă a resurselor lor materi
ale și umane, evitînd transfe
rul permanent de populație, 
iar pentru perspectivă se asi- 

(Continuare în pag, a IV-a)



RAPORTUL 
prezentat de 

tovarășul Ion Iliescu
(Urmare din vaeina I)

a organizațiilor U.T.C. — acțiunea de 
autoeducare, prin antrenarea efectivă 
a tinerilor în conducerea și organizarea 
propriilor lor acțiuni, printr-o largă sti
mulare a spiritului novator, a inventi
vității și capacității creatoare a tinere
tului.

Pornind de la aceste aprecieri. Ple
nara C.C. al partidului a subliniat fap
tul că cerințele educării și formării ti
nerilor constructori ai socialismului 
impun sporirea sarcinilor și rolului 
Uniunii Tineretului Comunist, preci
zarea mai clară a atribuțiilor și a sferei 
sale de preocupări, a conținutului și

Să promovăm spiritul creator în toate formele 
activității politico-educative

Obiectivul fundamental al activității 
Uniunii Tineretului Comunist este de a 
contribui prin întreaga sa muncă la 
formarea și educarea tinerilor patriei 
noastre ca militanți activi pentru cauza 
partidului, pentru propășirea continuă 
a țării, pentru idealurile nobile ale so
cialismului și comunismului, pentru 
afirmarea înaltelor principii etice ale 
umanismului socialist.

Caracterizat prin pasiunea pentru 
adevăr și mari idealuri, prin dinamism 
și receptivitate la toate schimbările 
înnoitoare ale vieți! sociale, tineretul 
a reprezentat dintotdeauna o forță im
portantă z progresului, un factor activ 
al societății omenești. Cei mai buni fii 
ai poporului nostru au dovedit din ti
nerețe un înalt devotament pentru 
cauza sfîntă a libertății naționale și 
sociale, a eliberării și înfloririi patriei, 
viața lor fiind pătrunsă de spiritul mi
litantismului și activisniului social. In 
acest an în care poporul nostru va săr
bători împlinirea a 120 de ani de la 
Revoluția din 1848 este firesc să amin
tim cuvintele marelui patriot și revolu
ționar Nicolae Bălcescu : „în junie e 
entuziasmul lucrurilor mari și devota
mentului pentru adevăr“.

Cu atît mai mult, în condițiile orîn- 
duirii socialiste este firească adeziunea 
tineretului la înaltele idealuri sociale, 
la principiile nobile ale ideologiei co
muniste, ale societății noastre, expri
mate cu cea mai mare limpezime în po
litica Partidului Comunist Român.

Anii tinereții sînt o etapă de o covîr- 
șitoare însemnătate în formarea con
științei sociale, a convingerilor și vi
ziunii asupra marilor probleme ale vie
ții și societății, ale țării sale și ale ome
nirii in general, sînt anii în care tină- 
rul învață să înțeleagă mersul eveni
mentelor politice, să se situeze în ra
port cu ele ; aceasta este perioada for
mării idealurilor ce-1 vor călăuzi apoi 
toată viața, vîrsta înțelegerii răspunde
rii sale în fața poporului și epocii. Răs
punsul la aceste probleme complexe 
poate fi dobîndit de tineri numai cu 
condiția însușirii esenței concepției 
marxist-leniniste, numai prin aprofun
darea politicii științifice, creatoare a 
Partidului Comunist Român, prin cu
noașterea temeinică a aprecierilor sale 
asupra diferitelor fenomene ale vieții 
contemporane, asupra desfășurării eve
nimentelor politice internaționale.

Faptul că actuala generație tînără 
este crescută în condițiile noi ale orîn- 
duirii socialiste, că ea este caracteri
zată în ansamblu printr-o concepție 
înaintată despre viață, prin adeziunea 
la înaltele idealuri ale societății noas 
tre, nu inseamnă, desigur, că tineretul 
nostru este pe deplin omogen, că pro
cesul educării sale ar fi desăvîrșit și în
cheiat. în întreaga noastră activitate 
educativă trebuie să avem în vedere 
că noile împrejurări sociale nu pot de
termina în mod automat, de la sine și 
în mod absolut, o nouă conștiință so
cială, pe deplin desăvîrșită a fiecărui 
individ, a fiecărui tînăr. Trebuie avut 
în vedere, pe de o parte, că în viața 
societății noastre nu au încetat să ac
ționeze unele influențe ale ideologiei 
burgheze, generate atît din interior cît 
și din afară. Pe de altă parte, în pro
cesul continuu al progresului acționea
ză în mod firesc lupta între nou și vechi 
care se desfășoară prin acțiunea tutu
ror forțelor înaintate ale societății îm
potriva mentalităților și moravurilor 
învechite, a tot ceea ce este perimat.

Toate acestea reliefează necesitatea 
ca în activitatea lor. organizațiile 
U.T.C. să pornească de la o cunoaștere 
rnai exactă a particularităților tinere
tului. să manifeste mai multă înțelegere 
și receptivitate față de fenomenele noi. 
să folosească metode adecvate situații
lor și cerințelor concrete ale diferitelor 
eategorii de tineri.

Viata arată că actuala tînără gene
rație manifestă un larg interes pentru 
problemele dezvoltării societății, pentru 
cunoașterea și înțelegerea fenomenelor 
complexe ale evoluției lumii contem
porane. fiind preocupată de marile con
fruntări politice și ideologice ale epo
cii. în fața unei asemenea realități se 
dovedesc cu totul neîntemeiate unele 
afirmații referitoare la tendințe de 
apolitism în rîndurile tinerilor de azi. 
la dezinteresul lor pentru problemele 
social-politice. Aceste afirmații își au 
izvorul în interpretarea eronată a ati
tudinii refractare a tinerilor față de 
unele forme rigide, simpliste, didacticis
te, folosite adeseori în organizarea ac
țiunilor cu caracter politico-educativ. 
Ele vin în contradicție flagrantă cu re
alitatea, cu trăsăturile care caracteri
zează tineretul nostru, cu aportul său 
efectiv, dinamic la opera constructivă a 
poporului, cu adeziunea sa con
firmată prin fapte la întreaga politică 
a partidului nostru. Desigur, fiecare 
generație are particularitățile^ sale 
proprii, vine spre socialism în alt 
fel, străbătînd etapele procesului de 
maturizare în mod specific, deter
minat de condițiile propriei sale 
dezvoltări și educații. Tineretul, în 
general, nu este receptiv la simpla 
exprimare declarativă a princi
piilor, la propaganda cu caracter 
abstract ; el așteaptă argumente con
crete. de fond în explicarea fenomene- 

formelor muncii, îmbunătățirea struc
turii sale organizatorice.

In perioada care a trecut de la ultima 
noastră plenară, Biroul C.C. al U.T.C. 
— pe baza unei largi consultări cu ac
tivul organizației, cu un număr mare 
de tineri și cadre cu experiență, cu re
prezentanți ai unor instituții de stat și 
obștești — a desfășurat o amplă acti
vitate de studiu și elaborare a unor 
măsuri ce se impun în toate domeniile 
de activitate, pentru a da viață indica
țiilor conducerii partidului cu privire 
la îmbunătățirea activității U.T.C. Co
mitetul Central al U.T.C. supune toate 
aceste măsuri dezbaterilor Consfătuirii 
pe țară.

lor actuale, in înțelegerea problemelor 
complexe cu care se întîlnește în viață.

In ultimii ani activitatea politico-edu- 
cativă a U.T.C. a căpătat un caracter 
îngust, limitat la inițierea unor expu
neri și discuții în adunările generale 
lunare, ceea ce nu a dat posibilitate 
satisfacerii intereselor multilaterale ale 
tinerilor și nu a permis folosirea unor 
forme vii, interesante, de dezbatere ac
tivă a problemelor politice, economice, 
filozofice de actualitate.

Sîntem cu toții martorii unor stră
danii permanente ale conducerii parti
dului și statului nostru pentru continua 
perfecționare a vieții sociale, în pas cu 
cerințele etapei actuale de dezvoltare a 
țării, ale mersului ei înainte pe calea 
desăvîrșirii construcției socialiste. In 
ansamblul acestor preocupări, de o im
portanță deosebită sînt măsurile adop
tate de Conferința Națională a parti
dului cu privire la perfecționarea con
ducerii și planificării economiei națio-

Educația patriotică și moral-cetățenească — 
importante forțe motrice în creșterea și forma

rea tinerei generații

O însemnătate deosebită are educația 
tineretului în spiritul înaltelor princi
pii ale eticii comuniste, cultivarea de
prinderilor necesare pentru întreaga 
viață, modul de a înțelege raportul din
tre individ și societate, atitudinea în 
problemele dragostei, căsătoriei și fami
liei, poziția față de regulile conviețui
rii sociale.

In formarea unei ținute etice înain
tate tineretul patriei noastre- beneficia
ză de împrejurările favorabile ale rea
lităților sociale noi. ale ideologiei și mo
ralei comuniste afirmate în societatea 
noastră. Tinerii găsesc modelul lor de 
viață în exemplul comuniștilor — pildă 
de patriotism, devotament, conștiincio
zitate și disciplină în muncă, respect 
față de normele vieții sociale. Organi
zațiile U.T.C. trebuie să promoveze 
prin tot ceea ce fac exemplul pozitiv, • 
să stimuleze ținuta corectă, civilizată, 
concepțiile înaintate față de problemele 
vieții, respectarea regulilor de convie
țuire socială, a legilor statului.

Faptul că în viața societății noastre 
s-au afirmat nobilele principii ale drep
tății sociale, idealurile consecvent uma
niste ale clasei muncitoare, că au fost 
închise izvoarele nedreptății, oprimării, 
minciunii și josniciei constituie un ca
dru favorabil pentru munca de educare 
a tineretului. Dar și în societatea noas
tră, concepțiile înaintate și cele înapo
iate, virtutea și viciul continuă să con- ' 
viețuiască. Iată de ce procesul edu
cației impune creșterea exigenței 
față de modelarea spirituală și 
morală a tineretului, desfășurarea unei 
activități sistematice pentru consolida
rea și generalizarea noilor trăsături ale 
conștiinței sale socialiste, sporirea fer
mității și combativității tineretului față 
de influențele ideologiei burgheze, față 
de tendințele și manifestările de indi
vidualism, parazitism, carierism, ten
dința spre viață ușoară și căpătuială, 
ușurința în viața personală.

Intensificarea influenței educative a 
opiniei publice capătă în acest sens o 
importanță deosebită^ Deși în țara noas
tră fenomenele antisociale, delicvența 
în rîndul tinerilor sînt fenomene izo
late. putem constata ca o slăbiciune a 
unor organizații U.T.C. insuficienta ma
nifestare a atitudinii combative față 
de orice cazuri de încălcare a norme
lor sociale, față de lipsa de respect și 
abaterile de la regulile conviețuirii, în
călcarea legilor, manifestările huliga
nice, actele de imoralitate etc. Organi
zațiile U.T.C. trebuie să dezvolte o ati
tudine hotărîtă a colectivităților față 
de tot ce reprezintă manifestări și in
fluențe ale unor moravuri învechite, 
retrograde, față de elementele antiso
ciale, să dezvolte la tineri intransigența, 
fermitatea, atitudinea promptă față de 
orice abatere de la normele de condui
tă O deosebită însemnătate are educa
rea tineretului în sprijinul unei înțele
geri mature a problemelor familiei că
reia societatea noastră îi acordă un rol 
primordial în dezvoltarea și înflorirea 
națiunii socialiste.

îmbunătățirea muncii educative a 
Uniunii Tineretului Comunist este me
nită să sporească contribuția muncii 
noastre la formarea unor tineri cu un 
profil moral-politic înaintat, cu o înaltă 
conștiință socialistă.

încă de la constituire, Uniunea Tine
retului Comunist și-a înscris pe stindar
dul său de luptă drept o îndatorire de 
onoare, educarea tineretului în spiritul 
dragostei nețărmurite față de patrie, 
față de istoria sa glorioasă și de făuri
torul său — poporul român.

Organizația noastră a considerat și 
consideră că formarea conștiinței so
cialiste a tinerei generații are ca o com
ponentă esențială educarea sa patrio
tică, că încrederea în viitorul luminos al 
țării își află un suport solid în cultiva
rea respectului față de trecutul său glo- 

nale, a metodelor de organizare și con
ducere a vieții sociale, îmbunătățirea 
organizării administrativ-teritoriale a 
României și sistematizarea localităților 
rurale, celelalte măsuri adoptate de 
partid după Congresul al IX-lea refe
ritoare la dezvoltarea științei, învăță- 
mîntului, culturii — măsuri care reflec
tă preocupările multilaterale ale parti
dului, de ridicare la un nivel calitativ 
superior a activității economice și so
ciale, de perfecționare a activității par
tidului, statului, organizațiilor obștești, 
a muncii ideologice și vieții spirituale, 
pentru situarea României printre na
țiunile înaintate ale lumii. Este o dato
rie pentru întregul nostru tineret de a 
înțelege semnificația profundă a poli
ticii partidului, a ideilor inovatoare pe 
care le promovează, de a milita activ 
pentru transpunerea lor în viață. Aceas
ta trebuie să constituie direcția prin
cipală spre care să-și orienteze întrea
ga sa activitate politico-educativă orga
nizația noastră.

Urmărind satisfacerea și stimularea 
interesului tinerilor, eliminînd tendin
țele spre formalism, goana după can
titate, rigiditatea și închistarea, organi
zațiile U.T.C. se vor preocupa în pri
mul rînd de informarea largă a tinere
tului asupra problemelor actuale cu 
caracter politic și ideologic, asupra idei
lor de bază ale politicii partidului nos
tru. O largă răspîndire — pentru in
formarea politică sistematică a tinere
tului vor trebui să o capete întîlnirile 
de tipul „întrebări și răspunsuri" în ca
drul cărora cadre cu temeinică pregă
tire, cu experiență și aptitudini în pro
paganda pentru tineret, să clarifice viu, 
interesant, convingător problemele po
litice cele mai actuale. Organizațiile 
U.T.C. vor trebui să facă mai larg apel 
la cadre de partid, de stat, din instituții 
de cultură și știință pentru a vorbi în 
fața tineretului asupra unor probleme 
diverse din actualitatea politică și ideo
logică, pentru a-i ajuta pe tineri să cu
noască îndeaproape preocupările parti
dului și statului nostru, confruntările 
actuale în diferite domenii ale vieții 
politice și ideologice.

în continuare vorbitorul a subliniat 
necesitatea desfășurării unei munci vii, 
diferențiate cu tinerii de la sate, între
prinderi, școli și facultăți.

In toate formele activității educative 
să promovăm un spirit creator, legat 
de actualitate, de viață, satisfăcînd pre
ocupările tinerilor, oferindu-le prilejul 
de a dezbate problemele ce-i intere
sează și obținînd astfel participarea lor 
nu din obligație ci pe baza atracției pe 
care o prezintă activitățile organizate 
în acest scop.

rios, față de pildele de eroism și 
vitejie care brăzdează istoria națio
nală, conferind poporului nostru dis
tincția demnității și bărbăției, a 
unor înalte virtuți morale și spiri
tuale dovedite de-a lungul veacu
rilor în lupta pentru afirmarea și apă
rarea ființei naționale, pentru realizarea 
idealurilor de libertate și dreptate so
cială. Este o puternică mîndrie pentru 
fiecare tînăr al țării să știe că prin 
apartenența sa la poporul român își 
leagă numele de figuri legendare de 
eroi, demni reprezentanți ai poporului, 
că aceste meleaguri au fost luminate de 
faptele pilduitoare ale lui Decebal sau 
Mircea cel Bătrîn, ale lui Ștefan cel 
Mare sau Mihai Vodă Viteazul, ale lui 
Tudor Vladimirescu sau Nicolae Băl
cescu, că permanența milenară a po
porului român pe aceste neasemuite 
meleaguri îi investește cu responsabili
tatea de a dedica tot ce au mai valoros 
prosperității și înfloririi lor.

Conștiința continuității poporului ro
mân, a permanenței sale în această 
parte a lumii, înalta cinstire și prețuire 
de care se bucură trecutul său eroic, 
sînt nu numai expresia unei firești vene
rații față de viața și lupta înaintașilor, 
față de opera lor tenace și generoasă 
pentru afirmarea națiunii noastre, pen
tru unitatea, independența și libertatea 
țării ci și ilustrarea unei concepții știin
țifice, cu multiple implicații sociale, 
potrivit căreia socialismul nu se naște 
pe loc gol, că una din caracteristicile 
sale esențiale este tocmai preluarea a 
tot ce a creat progresist de-a lungul 
veacurilor poporul, în vederea ridicării 
cuceririlor sale, a izbînzilor politice, so
ciale și spirituale pe noi și mereu mai 
înalte trepte. Iată de ce considerăm o 
cinste și o îndatorire pentru organizația 
noastră să-și propună ca un important 
obiectiv cunoașterea de către tineri a 
trecutului poporului, a semnificațiilor 
pe care le însumează momentele de sea
mă ale istoriei sale. b

Totodată, organizațiile U.T.C. au mi
siunea de cinste de a face cunoscute ti- ... 
neretului tradițiile de luptă revoluțio- - 
nară ale clasei muncitoare, ale partidu
lui comunist, care a știut să îndrume și 
să conducă poporul, prin eroice și ade
sea dramatice bătălii de clasă, către 
victoria libertății și adevărului, către 
anii luminoși ai socialismului. Cunoaș
terea istoriei glorioasei noastre clase 
muncitoare și a Partidului Comunist 
Român, a contribuției pe care și-a 
adus-o în lupta revoluționară Uniunea 
Tineretului Comunist — constituie un 
minunat mijloc de educație revoluțio
nară a tineretului, de dezvoltare a do
rinței de a purta cu devotament mai 
departe, prin timp, flamura de luptă și 
muncă a înaintașilor, a celor mai buni 
fii ai poporului — comuniștii.

Acordînd locul cuvenit, în munca ce 
o desfășoară, cunoașterii de către tine
ret a istoriei patriei, a trecutului său 
glorios, organizațiile U.T.C. au, în ace
lași timp îndatorirea de a iniția o bo
gată activitate menită să răspundă inte
resului crescînd al tinerilor pentru cu
noașterea realităților de azi ale țării, a 
realizărilor care încununează anii con
strucției socialismului. A dezvolta la ti- /. 
neri mândria că sînt fiii unui popor har
nic și iscusit, dîrz și întreprinzător, că 
sînt fiii unei țări care se înalță cu dem
nitate între națiunile lumii, a-i ajuta să 
cunoască și șă înțeleagă profund că 
toate marile realizări ale acestor ani au 
fost și sînt posibile pentru că în frun
tea poporului se află Partidul Comunist 
Român, exponent al intereselor supreme 
ale acestuia, înseamnă a dezvolta senti
mentul generos al respectului față de 
istoria prezentă a patriei, încrederea în 
istoria sa viitoare.

Prin întreaga lor activitate organiza
țiile U.T.C. vor cultiva tradițiile de 
luptă și muncă comună ale oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționalitate, 
vor dezvolta și întări în continuare uni
tatea și frăția de nezdruncinat între ti
nerii români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități, mobilizând tine- 

retid, laolaltă cu întregul popor român, 
la slujirea destinelor patriei socialiste, 
înfloririi sale multilaterale.

In întreaga activitate ce o desfășoară, 
organizațiile U.T.C. vor porni de la con
vingerea că patriotismul socialist con
stituie o forță motrice de cea mai mare 
importanță în creșterea, educarea și for
marea tinerei generații, un corolar al 
tuturor sentimentelor nobile ale poporu
lui, constituindu-se într-un atribut esen
țial al tinereții, al voinței sale de a fi 
demnă de moștenirea unor alese virtuți 
ale înaintașilor, de misiunea înalt res
ponsabilă în fața viitorului.

De-a lungul anilor, preocupate fiind 
de a da viață acestei sarcini de onoare, 
în munca multor organizații de tineret 
s-au statornicit tradiții demne de toată 
atenția, ce se cer preluate și îmbogă
țite. Considerăm necesar a se extinde 
activitățile menite să facă cunoscute și ' 
să promoveze în rîndul generațiilor ti
nere cultul, venerația pentru momen
tele și locurile memorabile din istoria 
poporului nostru. O mai largă extindere 
vor trebui să cunoască acțiunile dedicate 
îngrijirii monumentelor și locurilor isto
rice legate de memoria înaintașilor. 
Pornind de la experiența dobîndită, 
îndeosebi în ultimii ani, recoman
dăm o mai largă extindere a spec
tacolelor și evocărilor prilejuite de ani
versările cele mai de seamă ale fiecă
rui an, care pot fi precedate de diverse y 
acțiuni pregătitoare și pot concentra în 
organizarea și desfășurarea lor un nu
măr mare de tineri. Să se inițieze șta
fete ale tineretului care să străbată pe
riodic itinerarii legate de lupta politică, 
socială a poporului, să se organizeze 
tabere și expediții prin locurile de care 
se leagă memoria înaintașilor, vizite la 
muzee și pelerinaje. y

O mai mare atenție se cere acordată 
sprijinirii rețelei de muzee istorice, et
nografice, de artă etc., inițierii, înde
osebi în școli, a unor cercuri de prieteni 
ai muzeelor, conceperii unor acțiuni 
complexe de popularizare a valorilor 
muzeale, cu ajutorul conducerii acestor 
instituții, precum și dezvoltării la tineri 
a pasiunii pentru cercetările arheolo
gice, etnografice etc., ale căror rezultate 
pot constitui nucleele unor viitoare mu
zee sătești, sau școlare.

Organizațiile U.T.C. sînt chemate să 
inițieze cu o mai mare periodicitate vi
zite și excursii precum și alte acțiuni 
menite să facă cunoscute marile în
făptuiri ale prezentului socialist, entu
ziasmul și priceperea, eroismul cotidian, 
care se află la temelia acestor înfăp
tuiri, să dezvolte și pe această cale la 
tineri năzuința de a deveni ei înșiși * 
participant! activi la opera de vastă edi - 
ficare socialistă a patriei.

Educarea noii atitudini față de muncă 
și învățătură, față de proprietatea ob
ștească, dezvoltarea entuziasmului, a 
hărniciei și spiritului inovator în pro
ducție, reprezintă o trăsătură esențială 
a conștiinței socialiste a tinerei genera
ții, unul din obiectivele principale ale 
muncii organizațiilor U.T.C. Cea mai 
înaltă expresie a dragostei față de patrie 
o constituie munca plină de abnegație 
a tinerei generații pentru creșterea avu
ției materiale și spirituale a societății, 
pentru desăvîrșirea construcției socia
liste.

Așa cum se sublinia în Hotărîrea Ple
narei C.C. al P C R., în centrul activită
ții de formare a tineretului va trebui să 
se afle educarea prin muncă și pentru 
muncă, dezvoltarea pasiunii pentru în
vățătură. a respectului și prețuirii față 
de făuritorii bunurilor materiale si spi
rituale.

Una din formele importante de ma
nifestare a sentimentului de dragoste 
pentru patrie, o activitate menită a con
tribui la educarea prin muncă a tine
rilor, la cultivarea conștiinței socialiste 
a acestora este munca voluntar-pa- 
triotică, domeniu în care Uniunea Tine
retului Comunist are îndelungate și 
frumoase tradiții. Tineretul a răspuns 
întotdeauna la chemările organizației, a 
participat activ la toate acțiunile de 
muncă voluntar-patriotică, inițiate de 
U.T.C., făcînd dovada dorinței sale de 
a-șj valorifica și în acest mod energia 
și entuziasmul tineresc. Cu toate rezul
tatele obținute. în ultimii ani activi
tatea în acest domeniu nu este pe mă
sura adeziunii tinerilor la asemenea acți
uni și a tradițiilor organizației noastre.

Contribuția tineretului la construirea 
edificiilor social-culturale, la acțiunile 
de înfrumusețare a orașelor și satelor, 
la strîngerea recoltei, colectarea meta 
lelor, lucrări de îmbunătățiri funciare, 
împăduriri, întreținerea pășunilor, strîn
gerea plantelor medicinale sînt obiec
tive concrete spre care trebuie să se în
drepte acțiunile menite să dea un cîmp 
larg de manifestare inițiativei, hărni
ciei, spiritului gospodăresc al tineretu
lui. O acțiune de o deosebită importanță 
pentru economia națională, pentru apă
rarea și întreținerea unei mari avuții 
naturale o reprezintă participarea tine
retului la refacerea și dezvoltarea pa
trimoniului forestier. U.T.C. va organiza 
în colaborare cu Ministerul Economiei 
Forestiere o largă acțiune pentru împă
durirea unor masive muntoase, care vor 
fi declarate obiective naționale ale ti
neretului. De asemenea, vor fi mobilizați 
tinerii pe marile șantiere de îmbunătă
țiri funciare.

Pentru stimularea participării mai ac
tive a tineretului la acțiunile de muncă 
voluntar-patriotică, C.C. al U.T.C. va 
acorda anual distincții organizațiilor și 
tinerilor care s-au evidențiat în muncă. 
Cea mai mare parte a veniturilor reali
zate prin aceste acțiuni vor fi folosite 
de organizațiile U.T.C. pentru procura
rea de materiale culturale și sportive, 
pentru organizarea de excursii și pre 
mierea tinerilor evidențiați.

In condițiile actuale cînd știința ș! 
tehnica au un rol atît de însemnat în 
avîntul economiei, în sporirea în ritm 
accelerat a forțelor de producție și avu
ției materiale, în modernizarea tehno
logiei, este o datorie patriotică a tine
retului de a studia cu perseverență pen
tru a ține pasul cu cele mai noi cuceriri 
ale gîndirii umane, conștient fiind că 
realizările științifice sînt pentru fiecare 
popor un criteriu al progresului iar in
teligența unul din cele mai de preț te
zaure naționale.

Considerăm că Uniunea Tineretului 
Comunist are datoria de a-și propune 
drept obiectiv de mare importanță al 
activității sale, promovarea unei largi 
mișcări a tineretului pentru însușirea 
științei și tehnicii, inițierea unor acțiuni 
diferențiate în raport cu vîrsta și profe
siunea tinerilor, pentru dobîndirea de/ 
către tineri a unor largi cunoștințe teh- 
nico-științifice.

Este necesar ca pentru aceasta să 
concepem un program cuprinzător de 
acțiuni multiple, variale, care să vizeze 

extinderea unor forme vil de Informare 
a tineretului asupra noutăților științi
fice și tehnice, să-i stimuleze preocupă
rile, imaginația și inițiativele, cît și ac
tivități practice care să-i dezvolte pri
ceperea și îndemînarea tehnică.

Cu deosebire, trebuie acordată aten
ție dezvoltării acestor activități în rîn
dul elevilor, printr-o strânsă colaborare 
cu conducerile școlilor, cu profesorii de 
specialitate. Există propuneri interesan
te privind organizarea unor „Case ale 
tehnicii" pentru tineret, instituții dota
te cu mijloacele necesare pentru a oferi 
tinerilor condițiile unor activități teh- 
nico-aplicative mai susținute și care ar 
putea, de asemenea, coordona activita
tea societăților și cercurilor aplicative.

Un important instrument de propa

Activități cultural-artistice și distractive strîns 

legate de viața și preocupările tinerilor

Un rol de o deosebită importanță în 
formarea generațiilor tinere l-au avut, 
dintotdeauna, literatura, arta, creația 
artistică în general. Forța de înrîurire a 
acestora, expresivitatea mesajului de 
idei și-au dovedit de-a lungul timpului 
marea lor însemnătate în orientarea și 
modelarea conștiințelor, în cultivarea 
răspunderii pentru înfăptuirea idealu
rilor sociale și naționale, a aspirațiilor 
de progres și civilizație.

O primă direcție a activității cultu
ral-artistice a U.T.C. o constituie pro
movarea în rîndurile tinerilor a preocu
părilor multiple pentru cultură și artă, 
organizarea și inițierea unui complex 
de acțiuni în vederea formării unui larg 
orizont de cunoștințe, a discernămîntu- . 
Iul față de valorile artistice.

Desfășurînd activitățile culturale ca o 
prelungire a ceea ce se întreprinde sub 
egida școlii, familiei, a celorlalte insti
tuții, numeroase organizații U.T.C. au 
obținut, în ultimul timp, o seamă de 
rezultate bune, dețin o experiență me
ritorie în măsură a fi completată cu noi 
acțiuni, capabile să atragă și să suscite 
interes. Concretizarea pasiunii tinerilor 
pentru lectură, muzică, teatru, arta plas
tică și cinematografică, prin prezența lor 
activă în cercuri și formații artistice, 
desfășurarea acțiunilor cultural-distrac- 
tive, simpozioanele, carnavalurile, du
minicile cultural-sportive, festivalurile' 
artistice au dovedit că In rîndul tineri
lor există forțe capabile să asigure conti
nuitate și eficacitate activității în acest 
domeniu.

în condițiile creșterii răspunderii or
ganizației noastre pentru organizarea și 
desfășurarea activităților cultural-artis
tice, se propune preluarea de către 
U.T.C. a caselor de cultură ale studenți
lor, caselor de cultură ale tineretului, 
studierea posibilității ca în viitor să 
treacă în răspunderea U.T.C. și alte in
stituții similare : cluburi, săli de dans, 4 
spații anume destinate activității cu ti
neretul.

Un loc important în munca Uniunii 
Tineretului Comunist îl va ocupa dez
voltarea mișcării artistice de masă, asi
gurarea unei prezențe largi a tinerilor 
în formațiile de amatori din întreprin
deri jji instituții, case de cultură, cluburi 
și cămine culturale, din școli și facul
tăți, conceperea și desfășurarea unei ac
tivități artistice proprii, într-o mai mare 
varietate de forme și mijloace.

Organizațiile U.T.C. au datoria să a- 
corde un permanent sprijin sindicatelor 
în cuprinderea largă a tinerilor în for
mațiile de amatori, în statornicirea unei 
activități artistice cît mai bogate în în
treprinderi, pe șantiere și în instituții. 
In funcție de posibilități și cerințe or
ganizațiile U.T.C. să se preocupe în a- 
celași timp de înființarea unor forma
ții artistice și orchestre proprii cu aju
torul cărora să organizeze și să susțină 
activitatea distractivă a tineretului.

La sate, organizațiile U.T.C. au dato
ria de a fi sprijinul cel mai activ al în
tregii munci ce se desfășoară în cadrul 
căminului cultural, animatorul neobosit 
al acesteia, de a dezvolta acțiunile deja 
tradiționale cum sînt duminicile cultu
ral-sportive, festivalurile folclorice, de 
a stimula valorificarea și conservarea 
unor obiceiuri și datine. De asemenea, va 
trebui extinsă organizarea horelor, a 
serbărilor și șezătorilor populare, acti
vitățile legate de diferite zile și sărbă
tori laice ale anului, aniversări ale fa
miliilor tinere. O atenție mai mare va 
trebui acordată activităților întreprinse 
în scopul popularizării cărții, acțiunilor 
menite să stimuleze pasiunea pentru 
lectură. în desfășurarea tuturor acestor 
activități să fie din plin valorificat a- 
portul pe care și-l pot aduce tinerii in
telectuali ai satului prin cunoștințele și 
priceperea lor.

în școli și facultăți, organizațiile 
U.T.C., eu sprijinul cadrelor didactice, 
răspund direct de conceperea și desfă
șurarea activităților extrașcolare ale e- 
levilor și, respectiv, de întreaga acti
vitate cultural-artistică a studenților, de 
inițierea unor acțiuni complexe, care să 
satisfacă cerințele diverse, exigențele 
specifice ale acestei largi categorii de 
tineri.

Organizațiile U.T.C. din școli vor tre
bui să inițieze serbări școlare, reuniuni, 
vizionări de filme, spectacole, să 
strîngă laolaltă pe toți tinerii ce se re
comandă prin însușiri și aptitudini în 
formații artistice, să organizeze cercuri 
de teatru, muzicale, plastice, coregrafi
ce, să înființeze societăți literare și să 
editeze, împreună cu conducerile școli
lor reviste care să oglindească toate a- 
ceste preocupări ; de asemenea, vor tre
bui extinse unele concursuri sau olim
piade pe probleme de cultură generală 
destinate afirmării și popularizării ce
lor mai dotați elevi, stimulării interesu
lui pentru diverse ramuri ale științei și 
culturii.

In facultăți, valorificând experiența 
existentă, e necesar să se dezvolte ac
tivitățile menite să lărgească sfera de 
cunoștințe a studenților, să-i ajute în 
formarea unui orizont larg de gîndire 
atît în domeniul umanistic cît și în cel 
tehnico-economic și științific. In unele 

gandă tehnico-științifică In rîndul tines 
retului îl reprezintă televiziunea. în a- V 
ceastă privință posibilități noi se des
chid odată cu intrarea în funcțiune a 
celui de al doilea canal al televiziunii 
noastre care va putea fi utilizat pentru 
organizarea unor cursuri sistematice pe 
probleme actuale ale științei și tehnicii. 
Comitetul Central al U.T.C. va colabora 
cu Comitetul de radio și televiziune în 
întocmirea acestor programe ținînd sea
ma de sugestiile și propunerile tinerilor.

Cu un deosebit interes tineretul urmă
rește revistele și tipăriturile tehnico- 
științifice. Ne propunem pentru viitor 
să colaborăm cu instituțiile specializate 
în vederea editării unei game tot mai 
largi de asemenea materiale, cu deose
bire în sprijinul activităților practice.

cluburi și case de cultură studențești 
s-au încetățenit deja forme noi de pro
movare a culturii, de petrecere plăcută, 
utilă a timpului liber, au luat ființă 
teatrul experimental studențesc, „Stu- 
dent-Clubul", se amenajează în conti
nuare noi spații destinate acestor activi
tăți, măsuri care trebuie continuate 
stimulînd inițiativele studenților.

După cum este cunoscut .organizarea 
unor activități tradiționale ale U.T.C.- 
ului cum sînt : sărbătoarea majoratului, 
absolvirea școlii și a facultății, intrarea 
în producție, revelioanele sau carnava
lurile, au dat muncii organizației noas
tre un plus de concretețe și farmec 
fiind printre cele mai solicitate acțiuni, 
frecventate și așteptate cu interes de 
către tineri.

Uniunea Tineretului Comunist trebuie 
să se ocupe de inițierea și organizarea 
unor forme mai variate de acțiuni dis
tractive pentru tineret.

Deseori, organizațiile noastre au ma
nifestat rigiditate în această privință, 
formalism și lipsă de fantezie. Organiza
țiile U.T.C. au datoria de a da activității 
distractive un caracter permanent, mai 
larg, să inițieze reuniuni, chermeze, 
seri de dans, sărbători ale tinerilor, ale 
familiilor acestora, ca și alte acțiuni 
recreative la cluburi, cămine culturale, 
la casele de cultură sau în locurile de 
agrement din jurul orașelor și satelor.

în acest scop, în fiecare oraș, în fie
care centru economic, organizațiile 
U.T.C. în colaborare cu organele șl 
organizațiile obștești locale trebuie să 
întreprindă încă din această primăvară 
acțiuni de lărgire a bazei materiale a 
distracției, de amenajare — cu con
tribuția directă a tinerilor — a unor 
spații de agrement, săli și ringuri da 
dans, club-baruri, parcuri cultural-dis- 
tractive.

Realizarea acestor obiective presu
pune, desigur, o oolaborare concretă, 
permanentă, la toate nivelele, între 
organizațiile și organele U.T.C. șl ce
lelalte instituții culturale și organizații 
obștești, între toate forțele care concură 
la educarea tineretului, la asigurarea 
și dezvoltarea bazei materiale a activi
tății cultural-artistice șl distractive a 
tineretului.

Atribuțiile noi care l-au fost acordate 
Uniunii Tineretului Comunist, Comite
tului său Central în organizarea activi
tăților cultural-artistice cu tineretul, 
impun îmbunătățirea conlucrării cu Co
mitetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
cu Uniunile de creație, cu editurile și 
celelalte instituții de cultură și artă.

Spre bucuria șl satisfacția noastră, a 
tuturor, a crescut și s-a afirmat în ulti
mii ani o promoție de tineri creatori, 
talente viguroase a căror prezență est» 
apreciată de întregul nostru front cul
tural-artistic. Trebuie să recunoaștem 
că Uniunea Tineretului Comunist a va
lorificat în insuficientă măsură contri
buția tinerilor creatori, nu a reușit să-i 
antreneze la activitățile sale, în con- 
ceperea șl organizarea unor largi ac
țiuni de propagare a culturii în rîndul 
tinerilor. Considerăm de aceea necesar 
ca, pe viitor, să dezvoltăm un contact 
permanent cu toți tinerii creatori, con
cretizat prin acțiuni care să le prlle- 
juiască atît prezența la dezbaterea și răs- 
pîndirea în mase a valorilor artistic» 
clasice și contemporane, a creației tine
retului, a aspirațiilor sale. Ne gîndim, 
totodată, ca, anual să acordăm premii 
celor mai valoroase lucrări ale tinerilor 
creatori, inspirate din munca și viața 
tineretului, să organizăm, împreună cu 
uniunile de creație, concursuri, expo
ziții, festivaluri și alte acțiuni artistice.

Una din marile realizări ale orândui
rii noastre o constituie larga răspîndire 
a culturii în mase, creșterea interesu
lui acestora pentru artă și cultură. Este 
o cerință firească a tineretului, de a i 
se oferi un număr tot mai mare de opere 
de înaltă ținută artistică, accesibile, care 
să reflecte viața și preocupările actuale 
ale poporului nostru, ale tinerei gene
rații. Cultura noastră are o bogată tra
diție în exprimarea cu claritate a idea
lurilor și aspirațiilor ce au însuflețit 
poporul nostru în îndelungata să' is
torie. Credem că ne îndeplinim o înda
torire față de tineretul țării, adresînd 
și de la această tribună, tuturor crea
torilor, scriitorilor și artiștilor, tineri 
îndeosebi, îndemnul de a realiza opere 
valoroase în spiritul ideilor militante 
ale societății noastre în care să fie 
întruchipate năzuințele, viața și faptele 
tineretului nostru, capabile să emo
ționeze și să contribuie la înălțarea su
fletească a tînărului, la educarea lui 
patriotică, morală și cetățenească.

Un aport sporit în ansamblul 
activității educative a U.T.C.-ului poate , 
și trebuie să aducă presa de tineret, 
editurile, radioul și televiziunea, cine
matografia. Se bucură de apreciere pașii 
făcuți în ultimul timp de „Scînteia ti
neretului" pe linia tratării într-un stil 
mai viu, dinamic a unor aspecte majore 
ale preocupărilor tinerilor, ale muncii 
și vieții lor. Succese similare au ob
ținut și celelalte publicații. In contex
tul ridicării pe o treaptă superioară a 
activității educative cu tineretul, a di
versificării și diferențierii tot mai accen
tuate a muncii organizației noastre, 
„Scînteia tineretului" trebuie să devină

(Continuare în pag. a IH-a)
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Combinatul chimico-meta- 
lurgic Baia Mare. O imagine 
parțială a fabricii de acid 

sulfuric

omiei noastre nație 
ritm rapid de dez- 

toate sectoarele, 
acest 

revoluționar, 
satelor 

și ea 
profunde 
domeniul 
plan so-

Industrializarea socialistă a 
țării, așezarea agriculturii pe 
bazele puternice ale tehnicii 
moderne și încheierea coope
rativizării agriculturii înfăp
tuite sub conducerea Partidu
lui Comunist Român au impri
mat economiei noastre națio
nale un 1 
voltare în 
Strîns angrenată în 
proces istoric 
viața comunelor și 
noastre a străbătut 
multilaterale și 
schimbări atît în 
economic cît și pe 
cial și cultural. Astăzi cind 
oamenii muncii din țara 
noastră lucrează într-o strînsă 
solidaritate la înfăptuirea sar
cinilor planului cincinal, rit
mul acestor transformări s-a 
accelerat și mai mult ca în 
trecut, determinînd necesita
tea elaborării unor noi forme 
de organizare chemate să asi
gure adîncirea legăturilor ce 
trebuie să unească diferitele 
activități productive precum 
și unitățile economice și lo
calitățile aparținînd acelorași

COMUNA
UNITA
TE DE
BAZA
zone teritoriale. Aceste noi 
forme de organizare vor răs
punde nevoii de a se adapta 
cît mai bine organizării ad- 
ministrativ-teritoriale, dezvol
tării vertiginoase a forțe
lor de producție, repartizării 
lor, schimbărilor pe teritoriul 
Republicii noastre, avînt.ului 
vieții economice, sociale și 
culturale, măsurilor privitoare 
la perfecționarea formelor și 
metodelor de conducere a 
activității economice și social 
culturale.

Încheierea cooperativizării 
agriculturii a făcut posibilă 
crearea unor puternice coo
perative de producție și chiar 
apariția în mediul rural a 
unor unități de tip industrial. 
Pentru ca aceste noi unități 
economice să fie încadrate in 
forme de organizare cît mai 
potrivite pentru dezvoltarea 
lor viitoare, este necesar ca 
unitatea teritorială în limi
tele căreia ele ființează — 
comuna — să fie mărită. 
Faotul că potrivit organizării 
a dminis trati v-1 criteria! e de 
pînă acum existau 4 529 de 
comune dintre care cele mai 
multe aveau o populație de 
mai puțin de 3 000 de locui
tori a constituit o piedică în 
calea dezvoltării vieții rurale, 
aceste comune nefiind în 
măsură, din cauza puterii eco
nomice reduse de care dis
puneau, să înfăptuiască lu
crări de folos obștesc pe scară 
mai largă. Pe de altă parte, 
în condițiile actuale, cind 
există un număr prea mare de 
comune, diferitele lucrări so
cial-culturale și edilitar gos
podărești înfăptuite din fon
durile statului ajungeau în 
mod inevitabil să se disperseze 
între diferite localități astfel

SOCIETĂȚII NOASTRE
incit acestor investiții nu li 
se puteau asigura eficiența 
maximă și dotarea corespun
zătoare. In sfîrșit, condițiile 
istorice în care s-a dezvol
tat poporul nostru de-a lungul 
timpurilor, au dus la răspîn- 
direa populației în numeroase 
sate și cătune, uneori separate 
de distanțe destul de mari, 
iar alteori situate pe culmi 
de dealuri sau văi pierdute 
de munte. Pentru a se asi
gura o regrupare rațională a 
populației este necesar ca în 
viitor forța de atracție a cen
trelor de comune față de 
satele înconjurătoare să 
crească. în vederea realizării 
acestui scop o acțiune de ho- 
tărîtoare importanță istorică 
este sistematizarea localități
lor rurale. Această acțiune, 
preconizată de Plenara din 
5—6 octombrie 1967 și de 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român din 
decembrie 1967, a devenit 
necesară în primul rînd ca o 
consecință a organizării marii 
producții în agricultură, a me
canizării lucrărilor agricole, a
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apariției unităților agricole de 
tip industrial, a creării de fer
me în numeroase localități 
rurale.

Pe de altă parte, înfăptui
rea planului cincinal duce la 
amplasarea unor noi obiec
tive industriale în zone agri
cole. Se prevăd apoi dezvolta
rea cooperației meșteșugărești 
și de consum, precum și a 
industriei casnice în mediul 
rural. Dezvoltîndu-se în pas 
cu ritmul general de creștere 
a economiei naționale, viața 
satului românesc se caracteri
zează printr-o creștere neîn
treruptă și rapidă a nivelului 
de trai al populației.

Toți acești factori fac ne
cesară desfășurarea unei acti
vități hotărîte și consecvente 
de sistematizare a localităților 
rurale. Această activitate va 
fi chemată, așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în raportul la Conferința Na
țională a P.C.R. „să permită 
determinarea funcțiilor și pro
filului social economic al fie
cărei localități, amplasarea 
rațională a unităților produc
tive, delimitarea vetrei satului 
în care se vor dezvolta con
strucții de locuințe și unități 
generale ale centrului comunei 
cuprinzînd unitățile comer
ciale, social-culturale, de de
servire, dezvoltarea rețelei de 
circulație, a alimentației cu 
apă, a rețelei electrice."

Integrîndu-se în contextul 
întregii politici a Partidului 
Comunist Român al cărui țel 
suprem este dezvoltarea orîn- 
duirii și înfloririi națiunii so
cialiste, creșterea continuă a 
bunăstării materiale și cul
turale a poporului, principiile 
de bază adoptate de plenara 
C.C. al P.C.R. din 5—6 octom
brie și de Conferința Națio
nală din decembrie 1967 cu 
privire la îmbunătățirea or
ganizării administrativ-teri- 
toriale a României și sistema
tizarea localităților rurale, 
constituie o garanție sigură că 
în viitor comunele țării noas
tre vor deveni piloni puter
nici în propășirea ei econo
mică și socială.

Documentele aprobate în de
cembrie 1967 de Conferința Na
țională a Partidului Comunist 
Român fac parte integrantă din 
complexul de măsuri ce-au fost 
luate și urmează a se lua pentru 
a se apropia cît mai mult con
ducerea centrală de unitățile de 
bază, menite să atragă continuu 
masele largi Ia conducerea tre
burilor de stat și la rezolvarea 
problemelor sociale și obștești, 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și guvernului. Unul din efec
tele imediate ale materializării 
acestei hotărîri va fi o simplifi
care și o ușurare a muncii di
feritelor compartimente ale apa
ratului de stat, apropierea lor de 
mase, lărgirea și adîncirea con
tinuă a democratismului vieții 
noastre, participarea activă a oa
menilor muncii — indiferent de 
sex și vîrstă — la rezolvarea 
treburilor de stat și obștești.

Unitățile administrativ-terito- 
riale, dispunînd de atribute și 
posibilități necesare îndeplinirii 
optime a sarcinilor lor pe tărîm 
politic, administrativ, social-eco
nomic, edilitar, gospodăresc, in- 
structiv-educativ, cultural-știin- 
țific, pot răspunde cu promptitu
dine tuturor cerințelor ridicate 
de viață. Osmoza dintre inițiati
vele locale și cele centrale ca
pătă alte forme. Creșterea auto
nomiei și a competenței orga
nelor teritoriale va duce la o 
mai deplină verificare a inițiati
velor locale, a forțelor și capa
cităților de care dispun, indife
rent de domeniu.

Dispunînd de toate condițiile 
materiale și spirituale, în contex
tul politicii promovate de parti
dul nostru în vederea ridicării 
multilaterale a tuturor zonelor 
țării, județul se va dezvolta 
continuu sub aspect economic, 
social-politic și cultural-științific, 
va determina apariția unor noi 
necesități, cărora factorii com- 
petenți din zonă le vor găsi cele 
mai adecvate soluții. Consiliul 
popular județean este cel care, 
pe baza cunoașterii realităților, 
a nevoilor locale, folosind condi
țiile de climă și relief va căuta 
și recomanda cele mai bune so
luții pentru a pune în valoare 
toate capacitățile umane și re
sursele materiale —, pentru a 
face ca viața celor ce muncesc 
să fie mai bună, mai fericită. Se 
va dezvolta și diversifica în con
tinuare producția locală, în func
ție de resurse, tradiții și rezer
vele de forță de muncă. Tinere
tul, cu elanul său și nesecata 
dorință de a găsi tot ce e mai 
nou și mai bun pentru înflori
rea regiunii și a patriei, va avea 
un rol deosebit în acest proces. 
Toate problemele începînd cu 
punerea în valoare a bogățiilor 
zonei, organizarea științifică a 
producției, îmbunătățirea struc
turii solului, modernizarea căilor 
de comunicație, a serviciilor de 
transport sau cele care privesc

ECHILIBRUL ECONOMIC
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gură dimensiuni și densități 
optime ale comunelor prin 
unirea acestora cu satele 
apropiate, în funcție de con
dițiile geografice, economice 
și sociale. Astfel, fiecare 
unitate administrativă va 
găsi posibilități de extindere 
a activităților existente, de 
prelucrare a produselor agrl-

I
i
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Fără a fi determinant și 
departe de a-1 concepe în 
chipul unui tradiționalism în
chistat, criteriul istoric al îm
părțirii administrative poate 
aduce, totuși, rezultatele unor 
importante experiențe, adesea 
seculare, de care-i bine că se 
ține seama. Mai ales că, în 
problema administrativă este 
vorba de prima treaptă a or
ganizării colective, de primele 
nuclee ale conducerii, ale ac
ceptării și efectuării unei con
duceri colective.

Fiecare sat și fiecare co
mună își au tradițiile, legen
dele și chiar obiceiurile lor 
specifice, uneori de o mare 
frumusețe și originalitate : A 
existat în Neamț, pe dealul 
Balaurului, un sat de răzeși, 
Mășcăteștii. Se spunea că a 
fost întemeiat de Ștefan cel 
Mare. Oamenii s-au așezat în 
acel loc, într-un găvan adă
postit de păduri, pentru că 
de acolo, fără a fi văzut, se 
putea supraveghea toată valea 
Cracăului din Bistrița pînă în 
Bălțățești și pînă în Cetatea 
Neamțului, din munții Stîni- 
șoarei și pînă în Stînca de la 
Șerbești. Era un fel de sat de 
strajă, așezat într-un găvan cu 
o ureche și un ochi al ținu
tului ce se voia apărat de 
dușmani.

Desigur, asemenea criteriu 
nu mal are azi nici o valoare 
practică. Dar cîtă valoare 
practică are experiența reali
zată de fiecare comună mara-

arhitectura și sistematizarea, 
pînă la dezvoltarea instituțiilor 
de cultură și învățămînt, de cer
cetare științifică, de sănătate 
publică sau a unităților de de
servire a populației și prestări
lor de servicii — vor fi elemen
te și verigi de dezvoltare a u- 
nei zone de care se vor ocupa 
organele alese de cetățeni.

Pentru că orașul care dispune 
de majoritatea instituțiilor ce 
concură la ridicarea social-eco- 
nomică și culturală a zonei va 
fi reședință de județ se vor pro
duce efecte pozitive asupra di
namizării întregului proces de 
dezvoltare a comunelor. E și fi
resc să fie așa, deoarece pe de 
o parte, se va manifesta tendin
ța atragerii de forțe și energii 
noi spre centru, iar pe de altă 
parte, se va produce un proces 
de iradiere spre sat a tuturor 
binefacerilor pe care le poate a- 
duce orașul. Dezvoltarea social- PERSPECTIVE NO'DESCHISE
tineretului
s

economică a reședinței de județ 
presupune apariția unor noi in
stituții economice de diverse 
profile și mărimi, care să deser
vească zona. Pentru necesitățile 
muncii administrativ-gospodă- 
rești este nevoie de cadre califi
cate, iar pentru acestea se Vor 
face școli pentru muncitori cali
ficați ce vor lucra în noile uzine, 
se vor organiza cursuri speciale 
de calificare (fără să mai pome
nim de școlile profesionale de 
specialitate). Dezvoltarea acestor 
centre industriale duce la cerin
țe noi care vizează o arie de 
probleme începînd cu producția 
și terminînd cu învățămîntul, ad
ministrația sau chestiunile gospo
dărești edilitare. La rezolvarea 
acestora sînt chemate din me
diul rural noi forțe de muncă ce 
se vor califica, corespunzător cu 
noile cerințe. Dacă ar fi să ne 
referim numai la ce-a însemnat 
pentru zona Bîrladului apariția 
și dezvoltarea Fabricii de rul
menți, sau pentru zona Trotușu- 
lui nașterea combinatului ce-a 
făcut să se dezvolte noul oraș 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, am în-
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coîe, de dezvoltare a meșteșu
gurilor. Ridicarea economică 
va prilejui în același timp o 
dezvoltare a rețelei de institu
ții social-culturale, școli, că
mine, biblioteci publice, cine;- 
matografe, dispensare, băi, 
brutărie, magazine ceea ce va 
asigura populației rurale un 
standard de viață ridicat. îm
bunătățirea organizării terito
riale va putea rezolva fa plus 

mureșană unde, de secole, oa
menii se gospodăresc într-un 
fel anumit, își împodobesc ca
sele și-și încrustează porțile cu 
mijloace și cu o artă origina
lă ? Dar cită valoare are felul 
cum și-au rezolvat, de-a lun
gul istoriei, satele din Banat 
problema muncii agricole ? 
Oare știm noi azi, tot ce tre
buie să știm despre modul

TRADIȚIE ȘI
CONTINUITA TE

cum au rezolvat problemele 
conducerii comune cu un tre
cut revoluționar : Bucium, din 
Apuseni, Sinea Mare din 
Făgăraș, Flămînzi din Boto
șani sau Rucăr din valea 
Dîmboviței ? Știm noi oare 
tot ce trebuie să știm despre 
tradiția muzicală a unei co
mune cum este Chizătău din 
Banat, al cărei cor a împlinit 
• sută și ceva de ani ?

Ancorate puternic în tradi
ția sănătoasă, aceste comune 
trăiesc prezentul cu pasiunea 
firească a vieții veșnic noi, 
fa veșnică prefacere, realizînd

țelege mai bine și mai apropiat 
de realități, ce însemnătate are 
industrializarea pentru ridicarea 
multilaterală a orașelor, și ce e- 
fecte deosebit de pozitive — 
sub aspect economic, social, po
litic, cultural, științific etc. — 
are acest proces asupra mediului 
rural înconjurător. Orașul atrage 
spre el, în primul rînd tineretul, 
care primește o temeinică pre
gătire teoretico-științifică și teh- 
nico-profesională. Se petrece 
treptat o schimbare în conștiin
ța fiecărui participant la noul 
proces de producție paralel cu 
schimbări în profesie. De la 
munca ogorului la mînuirea u- 
nor aparate și instalații, în com
binate sau uzine, tînărul a par
curs nu numai o distanță în spa
țiu, ci și una deosebită în timp. 
Cîte nu s-au petrecut în dome
niul pregătirii teoretico-științifi- 
ce, al modului de a gîndi și 
privi lucrurile, în comportare 

și atitudini pînă s-a ajuns la 
noile cunoștințe și deprinderi, 
la noul mod de muncă și viață I 
Dar acesta este un proces firesc, 
care s-a putut realiza numai în 
condițiile actuale, ale socialismu
lui.

Satul românesc s-a schimbat 
în acești ani pe toate planurile : 
economic, social-cultural, al creș
terii conștiinței și orizontului po
litic al țărănimii. S-a ridicat con
tinuu nivelul material și cultural 
al lucrătorilor ogoarelor. Intensi
ficarea legăturilor sat-oraș a avut 
multiple implicații reciproce din
tre care amintim în acest context 
una deloc de neglijat: contribu
ția însemnată avută la urbaniza
rea vieții mediului rural. O parte 
din populația satului care — con- 
tinuînd să locuiască pe meleagu
rile natale lucrează în industria 
orășenească sau pe șantierele de 
construcții — și-a schimbat nu 
numai profilul muncii, dar și mo
dul de trai, optica prin care pri
vește viața. Și în această catego
rie se încadrează, mai ales, tine
rii, acei care simt că-și pot aduce 
contribuția concretă la edificarea

și problema apropierii condu
cerii centrale de unitățile de 
bază, de locul în care se în
deplinesc hotărîrile de partid 
și de stat, sporind operativi
tatea și competența, înlătu- 
rînd pierderile de timp și în- 
tîrzierile de pînă acum. 
Județele vor dispune de o ba
ză economică și social-cultu- 
rală complexă, de un număr 
de orașe și centre legate prin 

lucruri minunate. Căci, deși 
pare paradoxal, acele comune 
care au o mai puternică tra
diție dispun și de curajul, ma
rele curaj al renovării, al per
manenței și raționalei trans
formări. Poate ar trebui să 
dau ca pildă Humuleștii lui 
Creangă sau Binținții lui 
Avram Iancu. Dar județele ?

Numele le vine de la jude,

Dumitru Ălmaț
de la acel prim împărțitor de 
dreptate, pe o rază teritorială 
coborind, poate, chiar din vre
mea stăpînirii romane. Judele 
a căpătat, cu vremea, atribu
ții mai larg administrative, e- 
conomice și chiar militare și 
politice. în zorii evului mediu 
românesc, în vremea migra- 
țiilor și a Ităptnirilor străine, 
judele sau cneazul a ocîrmuit, 
de obicei, populația de pe 
valea unor rîuri ori din vreo

s'

socialismului și de aceea caută 
un loc mai pe puterile lor. S-au 
schimbat și au crescut și nevoile 
cultural-științifice ale satului și, 
odată cu ele, s-a dezvoltat și in
telectualitatea satului.

Mecanizarea și chimizarea a- 
griculturii au dus la o nouă sete 
de cultură, de cunoștințe tehnico- 
științifice în toate straturile popu
lației. Cursuri și cercuri speciali
zate, alături de întregul învăță
mînt de stat, au contribuit la lăr
girea orizontului științific al să
teanului, la intelectualizarea lu
crătorului ogoarelor, la speciali
zarea muncii acestuia.

Prin noile hotărîri, punîndu-se 
accentul pe comune, ca unități 
puternice, adevărate centre so
cial-economice și culturale, ce 
vor avea deplina capacitate de 
a valorifica la maximum posibili
tățile materiale și umane din me
diul rural — acest proces se va 
accelera. Cuprinzînd totalitatea

a

Conf. univ. 
Ovidiu Bădina, 

doctor in filozofie

populației de pe teritoriul delimi
tat, unită prin comunitatea de in
terese economice, sociale, politi
ce, culturale și tradiții, comuna 
va deveni o unitate administrati
vă cu un număr mare de familii 
concentrate într-o anumită zonă, 
dispunînd de o bază materială 
mai largă în care tinerii pot fi 
fermenți puternici în descope
rirea unor noi resurse materiale, 
în gospodărirea și înfrumusețarea 
comunei, în desfășurarea unor 
inițiative care să facă din locali
tățile lor adevărate așezări de 
muncă și viață civilizată.

întărirea economică a comu
nelor va duce cu necesitate, pe 
lîngă dezvoltarea vieții lor in
terne. și la condiții mai prielnice 
pentru folosirea binefacerilor ști
inței și culturii, la modernizarea 
căilor de comunicații din raza 
lor de activitate, la creșterea gra
dului de confort și civilizație. Di
versificarea bazei lor economice, 
înființarea unor întreprinderi și 
ateliere de prelucrare sau semi- 
prelucrare industrială a produse
lor agricole, dezvoltarea multila

căi de comunicații. Reședința 
județului va fi centrul econo
mic și politic. Organizarea 
administrativ-teritorială va 
deschide perspectiva dez
voltării economiei locale prin 
înființarea unor organizații și 
întreprinderi economice pe 
baza principiului gestiunii 
proprii ; resursele locale de 
materii și forță de muncă vor 
fi utilizate mai eficient decît 
pînă acum, iar descentraliza
rea economică va impulsiona 
viața locală, oferind mai mul
tă inițiativă și operativitate. 
Totodată, va crește simțul de 
răspundere față de cetățeni, 

depresiune mai lesne de apă
rat. Teritoriul condus de un 
jude a devenit județ. Unirea 
județelor au alcătuit voievo
datele : Transilvania, Țara Ro
mânească, Moldova. Așa după 
cum unirea acestor trei țări a 
alcătuit România de azi.

Orice stat modem, conceput 
ca forma supremă de organi
zare a vieții sociale, și cu atît

mai mult statul socialist, cu
prinde in granițele sale orga
nisme particulare, adevărate 
celule social-economice, înzes
trate cu elemente de viață 
specifică. Această viață speci
fică, asemeni celulei oricărui 
organism viu, curge, se adau
gă și întărește viața, puterea, 
istoria organismului în ansam
blul lui — statul. Istoria no 
arată că și aici s-« desfășurat 
un proces, oa să zicem așa, 
de selecție naturală. Județe ca 
Jaleș sau Motru în Oltenia,

.. .
Combinatul petrochimic-Ploiești. „Secvență" industriali

terală a meseriilor, a atelierelor 
de reparații, de prestări de servi
cii etc. va avea nu numai pro
funde implicații economice ci și 
social-politice, pentru că aici vor 
fi atrași oamenii din zonă, băr
bați și femei, tineri și bătrîni, 
care-și pot desfășura întreaga 
gamă de aptitudini și talente, tot 
spiritul lor creator și gospodă
resc. Comuna va fi un centru 
social-economic, dar și cultural- 
educativ, pentru că ea va avea 
școală de învățămînt general, și, 
unde se va simți nevoia, se va 
crea și școală de învățămînt me
diu sau profesional, va dispune 
de cămin cultural, cinematograf, 
bibliotecă publică, dispensar, 
casă de naștere, baie comunală, 
magazine, unități de alimentație 
publică, brutărie, unități de de
servire, într-un cuvînt de tot 
ceea ce este necesar desfășurării 
unei vieți omenești civilizate.

Imaginea vieții din comună și 
a muncii și profilului tineretului 
ei oapătă contururi mai precise 
dacă reamintim că pătrunderea 
accentuată a științei și tehnicii 
în agricultură, mecanizarea, chi
mizarea, folosirea celor mai îna
intate procedee agrotehnice, apa
riția unor unități agricole de tip 
industrial au făcut să sporească 
numărul cadrelor tehnice, au so
licitat și solicită din partea lu-

se vor intensifica legăturile 
dintre consiliile locale cu 
masele largi de cetățeni. 
Schema administrativă pro
pusă va duce totodată, la o 
nouă înfățișare a țării, echili
brată din punct de vedere e- 
conomic și social. Desigur, re
alizarea acestor mari acțiuni 
de organizare și sistematizare 
a localităților rurale repre
zintă un proces de durată, 
dar el va trebui început și 
desfăștfrat în mod coordonat 
încă de pe acum.

Aplicarea măsurilor pre
conizate de Conferința Nați
onală a P.C.R. va crea con- 

ca Pădureț și Săcuieni î 
Muntenia, ca Adjud, Bîrls 
sau Hîrlău în Moldova, c 
Zarand, Cenad sau Chioar î' 
Transilvania s-au topit în t 
nitățile administrative din jv 
mai puternice și mai viabili 
Dar cele bine administrat! 
cuprinzînd în organismul lo 
bogății diverse și complex ex
ploatate, au supraviețuit, a‘. 
trăit, au afluat cu averea pro 
prie în marea bogăție nație 
nală, au înfățișat la masa cui 
turii românești personalități și 
talente cu care s-a mîndrit și 
se va mîndri întregul popor 
român.

Limitele și numărul județe
lor pot varia. Se pot transfor
ma, conform cu cerințele vie
ții, cu viguroasele legi ale 
progresului. Dar județul ră- 
mine o formă de organizare 
proprie, specifică, națională, 
cu solide baze în trecut, cu 
remarcabile realizări și cu 

de viitor 
și științific

mari perspective 
dacă vor fi bine 
conduse.

Cînd partidul 
au hotărît noua _.o_____
administrativă a țării au ținut 
seama de tot ce-a fost bun în 
trecut și, mai ales, de tot ce 
trebuie să fie bun în viitor.

Știm că viitorul are o inimă 
străveche. Depinde de noi, cei 
de azi și de cei de mîine, ca 
această inimă să pulseze căl
dură, viața și lumina socia
listă.

și guvernul
organizare

crătorului din mediul rural lă. 
girea orizontului lui științifi 
tehnic, cultural. Introducerea î 
vățămîntului obligatoriu de ze< 
ani va înlesni și accelera ace 
proces, va da elemente mai mț 
care să ajute la o orientare 
calificare profesională mai jîL 
cioasă, la valorificarea aptituc 
nilor tinerilor corespunzător < 
noile zone în care trăiesc și ‘ 
necesitățile economiei național 

Tineretul din mediul rural, fr 
condițiile în care tendința de s 
propiere a satului de oraș se ac 
centuează din ce în ce mai mi 
datorită noilor schimbări în ca 
este angajat cu toată energia i 
devine mereu altul, se schimb 
se perfecționează sub toate aspe 
tele ; i se creează condiții noi 
multiple ce-1 ajută să se perfei 
ționeze, să se specializeze, indife? 
rent de domeniul în care lucrea
ză. El participă, sub toate for-ț 
mele, la înflorirea patriei noastre, 
ia parte activă la tot ceea ce :e 
petrece în jurul său. Acestea sînt 
drepturi, care implică o seamă 
de îndatoriri printre care peri?*- 
ționarea profesională și umană 
continuă, datoria ca fiecare tînăr 
să facă tot ce depinde de el 
pentru a fi un bun cetățean și 
specialist.

dițiile pentru antrenarea nu 
largă a maselor de cetățeri 
Ia conducerea treburilor d 
stat, la rezolvarea problerr 
lor sociale și obștești, va fi 
expresie nouă a lărgirii c 
mocrației noastre socialiste 
întreaga viață socială, 
acest cadru, în viața satel 
vor pătrunde mai rapid el 
mente de civilizație moderni 
se va accelera procesul d< 
apropiere treptată a vieții sa
telor de cea a orașelor — 
una din condițiile principale 
ale construirii societății cu 
muniste.
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o tribună mai operativă a problema; 
ticii tuturor categoriilor de tineri, în- 
țr-o formă accesibilă, interesantă,fe
ntă de unilateralitate, cu un conținut 
viu, bogat în idei, abordînd multilate
ral munca și viața tineretului, slujind

Să antrenăm masa largă a tinerilor la practicarea

sportului și turismului

Sportul ocupă un loc tot mai însem
nat în preocupările cotidiene și viața 
omului contemporan. In țara noastră, 
educația fizică și sportul, ridicate la 
rangul de activități de interes național, 
se bucură de o deosebită atenție din 
partea conducerii partidului și statului 
care au adoptat recent măsuri menite 
să le dea un nou și viguros impuls. Sar
cina ce revine U.T.C. de a organiza ac
tivitatea sportivă de masă în școli, 
institute .de învățămînt superior șl la 
sate, precum și de a sprijini activitatea 
organizată de sindicate în întreprinderi 
și instituții situează, în prezent, sportul 
printre preocupările principale ale or
ganizației noastre.

Esențial, în această direcție, este 
promovarea acelor forme și mijloace 
care să se adreseze și să cuprindă masa 
largă a tineretului de toate vîrstele și 
categoriile, potrivit aptitudinilor și do
rințelor acestora, la practicarea siste
matică și organizată a exercițiilor fi
zice și sportului, pentru transformarea 
acestora într-o îndeletnicire cotidiană 
a tineretului.

Organizațiile U.T.C. din școli și fa
cultăți, cu sprijinul conducerilor aces
tora și al cadrelor didactice, trebuie 
să-și axeze activitatea, în principal, pe 
organizarea unor acțiuni* sportive de 
masă care să se desfășoare pe tot par
cursul anului : crosuri, concursuri pen
tru obținerea insignei de polisportiv, 
serbări și demonstrații sportive, com
petiții dotate cu diferite cupe și trofee. 
Campionatele școlare și universitare vor 
trebui să devină acțiuni de masă, cu un 
larg răsunet și o participare amplă 

•a tineretului studios, cadrul de desfă
șurare a numeroase competiții sportive.

Organizațiile U.T.C. de la sate vor 
desfășura activitatea în acest domeniu 
prin asociațiile sportive, constituite la 

^.nivelul comunelor și conduse de consilii 
desemnate de către comitetele U.T.C., 

' organizîndu-se activități care se bucură 
de popularitate în mediul rural și au 
asigurate condițiile necesare desfășură- 

. rii lor. In vederea stimulării activității 
competiționale de la sate și afirmării pe 
arena sportivă a celor mai dotați și ta- 
lentați tineri, Comitetul Central al 
U.T.C. își propune să organizeze, îm
preună cu U.N.C.A.P. și C.N.E.F.S., 
„Cupa tineretului de la sate" care 
să se desfășoare anual cu fază 
finală pe județ, iar din doi în doi ani 
cu fază finală pe țară. Ținînd seama de 
experiența acumulată în ultimile 
luni în acțiunea de reorganizare a 
activității sportive la sate, Comitetele 
județene și comunale ale U.T.C., vor 
trebui să acorde toată atenția constitui
rii și consolidării asociațiilor sportive 
din fiecare comună. Un rol im
portant în buna desfășurare a activi
tății sportive la sate revine comitetelor 
de sprijin, ai căror membri pot da un 

.ajutor prețios și efectiv comitetelor 
jrj-T.C. și asociațiilor în organizarea ac- 
Fțiunilor sportive și dezvoltarea bazei 

materiale.
Organizațiile U.T.C. din întreprinderi 

și instituții au sarcina de a sprijini în- ’7
• treaga activitatea sportivă organizată 

de sindicate, de a asigura participarea 
masei largi de tineri la practicarea e-
.ercițiilor fizice și sportului.

. O condiție esențială pentru dezvol- 
r*area sportului de masă în rîndurile 
icțineretului o constituie lărgirea bazei 
■^materiale, domeniu în care organiza- 
?/ția noastră își poate aduce o impor- 
ș tantă contribuție. Iată de ce conside- 
'‘răm necesar să inițiem o amplă ac

țiune, la nivelul întregii organizații.
. .pentru construirea și amenajarea pe 

lingă școli, institute, cămine, în comune 
și sate, a unui număr cît mai mare de 

' baze sportive simple și complexe prin 
. munca voluntară a tinerilor.
V Turismul a devenit, în zilele noastre. 
■' o activitate socială, de largă accesibi- 
" litate, apreciată in special de tineret. ‘X 

Principala formă prin care putem a- 
trage tinerii la activitatea de turism 
sînt excursiile la sfîrșit de săptămînă,

^Organizate cu mijloace simple, în locuri 
ș/)itorești sau de interes istoric și ar- 

’.țtistic din preajma localităților. Totoda- 
Z tă. va trebui să creăm posibilități cît 

■\ mai largi pentru ca tinerii să-și pe-
• j treacă o parte a concediului sau vacan- ,

Diferențierea și diversificarea — condiții hotărâtoare 

pentru eficiența activităților educative

O condiție hotăritoare pentru ridica
rea calității muncii organizației noas- 

_tre este diferențierea si diversificarea 
«^activității, stabilirea unei corespon- 
idențe depline și permanente între me- 
■ftodele si formele pe care le adoptăm 
T5i trăsăturile specifice fiecărei categorii 
/sile tineri căreia ne adresăm.
ii In ansamblul activității organizației, 
,3 Sun loc important îl ocupă munca în rîn- 

■ hui tineretului muncitoresc, detașament 
de seamă al tineretului patriei. 
In fabricile și uzinele țării, cu deosebire 
în noile unități aparținînd industriei 

’constructoare de mașini, chimice, ener
giei electrice, pe șantierele de construc
ții își desfășoară astăzi activitatea sute 

! de mii de tineri. Conferind noi atribute 
hărniciei și dăruirii care au caracteri
zat întotdeauna muncitorimea română, 
integrîndu-se activ eforturilor generale 
pentru înfăptuirea sarcinilor economice, 

. preocupat fiind de dezvoltarea sa pro- 
țfesională și spirituală, tineretul munci- 

toresc este un demn continuator al tra

cu mai mare eficiență orientării lui 
politice și ideologice, informării cultu- 
ral-artistice. Măsuri pentru adîncirea 
profilului și îmbunătățirea prezentării 
grafice vor trebui luate și pentru ce
lelalte publicații, studiindu-se totodată 
posibilitatea apariției și a altor perio
dice destinate tineretului.

ței în excursii sau în tabere de odihnă 
cu un program adecvat cerințelor ti
neretului.

Pentru organizarea activității turis
tice cu tineretul, comitetele U.T.C. la 
nivelul comunelor, întreprinderilor și 
instituțiilor, școlilor și institutelor de 
învățămînt superior își vor constitui 
cercuri de turism.

Experiența altor țări dovedește că 
atragerea masei largi de tineri la practi
carea excursiilor este puternic stimu
lată de existența unui organism care 
să coordoneze întreaga activitate în do
meniul turismului pentru tineret. In a- 
cest sens propunem înființarea pe lingă 
C.C. al U.T.C. a Biroului de Turism 
pentru Tineret care, în colaborare cu 
O.N.T. și alte instituții, să se ocupe de 
organizarea turismului și excursiilor pe 
plan central, a taberelor de odihnă pen
tru tineret, să stimuleze activitatea tu
ristică de masă, inițiată de U.T.C. De a- 
semenea, acest birou va organiza schim
buri cu alte țări, stabilind în acest scop 
relații cu organizații similare din 
străinătate. Pe lîngă comitetele ju
dețene ale U.T.C. vor activa comisii 
pentru turism care, la nivelul res
pectiv, vor îndeplini atribuțiile Birou
lui de Turism pentru Tineret, spriji
nind acțiunile organizațiilor sau iniți
ind acțiuni proprii.

Dezvoltarea activității turistice este, 
fără îndoială, legată de sporirea cores
punzătoare a bazei materiale care să 
permită, pe de o parte, atragerea unui 
număr mare de participanți, iar, pe 
de altă parte, un grad de confort 
și prețuri accesibile tineretului. In 
acest scop, Comitetul Central adre
sează întregului tineret al țării che
marea de a-și valorifica hărnicia, 
priceperea și inventivitatea pentru 
construirea și amenajarea prin mun
că patriotică a bazelor turistice 
în apropierea localităților, pentru a 
valorifica din plin frumusețile peisa
jului, ale tuturor locurilor pitorești din 
țară. Sîntem convinși că studenți de 
diferite specialități își vor da contri
buția la proiectarea și conducerea lu
crărilor de amenajare a unor baze tu
ristice. Intr-o primă etapă socotim ne
cesar să trecem la amenajarea unor 
puncte turistice simple în toate jude
țele, precum și a unor tabere pe litoral 
și la munte.

Printre sarcinile noi încredințate de 
partid Uniunii Tineretului Comunist 
este și aceea de a se ocupa de organi
zarea și desfășurarea activității de pre
gătire a tineretului, băieți și fete, pen
tru apărarea patriei, a exercițiilor cu ; 
caracter militar și a sporturilor teh-'» 
nico-aplicative. Această activitate care 
suscită un larg interes în rîndurile ti
neretului, va adăuga acțiunilor inițiate 
de U.T.C. un plus de varietate și dina
mism.

Pregătirea teoretică și practică a ti
neretului pentru apărarea patriei se va 
desfășura în mod diferențiat, pe cate
gorii de tineri, în cadrul unor centre de 
pregătire și cercuri specializate care vor 
funcționa pe lîngă școli, facultăți, în
treprinderi și la sate. Programul lor va 
cuprinde, în principal, inițierea cu no
țiuni și deprinderi referitoare la topo
grafie, apărarea locală antiaeriană, pre
gătirea fizică cu caracter militar, unele 
activități tehnico-aplicative ca : tir, ra- 
dio-telegrafie, telefonie, aviație spor
tivă, parașutism, transmisiuni, aero și 
navomodelism, planorism, auto-moto, 
alpinism, schi, pregătirea sanitară și de 
prim ajutor. La unele forme de pre
gătire vor participa și fetele, iar tinerii 
care au satisfăcut serviciul militar în ca
drul anumitor specialități vor putea frec
venta în continuare activitățile cercu
rilor tehnico-aplicative sau ale centre
lor de pregătire în vederea menținerii 
și perfecționării pe mai departe a cu
noștințelor.

In colaborare cu ceilalți factori an
trenați în organizarea și desfășu
rarea acestei activități, Comitetul Cen
tral al U.T.C. va elabora instrucțiuni 
și programe. Sîntem încredințați 
că aceste acțiuni, prin conținutul și a- 
tractivitatea lor, se vor bucura de de
plina adeziune a întregii mase de ti
neri, vor duce la creșterea unui tine
ret viguros și instruit, capabil să-și slu
jească cu devotament patria socialistă.

dițiilor înaintate de muncă și activi
tate revoluționară ale clasei muncitoare. 
Tinerii muncitori, tehnicieni și ingineri 
aduc un aport însemnat la realizarea 
sarcinilor de plan, influențînd pozitiv, 
în toate compartimentele, desfășurarea 
activității de producție.

Organizațiile U.T.C. din întreprin
deri vor trebui să-și perfecționeze în 
permanență metodele de muncă, să gă
sească și să utilizeze pîrghiile specifice 
organizației de tineret. Trebuie reali
zată, în acest sens, evitarea paralelis
melor cu acțiunile organizate de con
ducerile întreprinderilor și sindicate, 
promovarea acelor forme care corespund 
cerințelor și condițiilor concrete ale 
locului de muncă respectiv, dorințelor 
și preocupărilor tinerilor.

Considerăm oportun să recomandăm 
o mai atentă preocupare față de aspec
tele și problemele noi pe care le ridică 
sporirea numărului de salariați, crește
rea ponderii muncitorilor în structura 
demografică a populației prin transfera

rea uneî părți a forței de muncă de la 
saț la. oraș,, procesul de integrare pro
fesională a absolvenților școlilor și fa
cultăților tehnice, de acomodare a ti
nerilor muncitori cu condițiile muncii 
pe șantiere și din întreprinderi. Orga
nizațiile U.T.C. trebuie să manifeste o 
deosebită grijă față de condițiile de 
muncă și viață ale tinerilor, să ajute 
la soluționarea diverselor probleme ale 
acestora.

In condițiile procesului dinamic de 
modernizare a industriei noastre, ale 
aplicării în practică a măsurilor adop
tate de partid pentru înzestrarea cu 
tehnica cea mai înaltă a unităților in
dustriale, pentru extinderea automati
zării, introducerea mașinilor electronice 
de calcul, ridicarea calificării profe
sionale. devine un factor decisiv pen
tru progresul economiei. O asemenea 
cerință se adresează, în primul rînd ti
neretului care este chemat să mani
feste maximă receptivitate la noută
țile tehnice, să se adapteze cu prompti
tudine exigențelor sporite ale produc
ției și să devină promotor activ al spiri
tului de înnoire și de modernizare a 
unităților industriale. Trebuie ținut 
seama de faptul că practic, într-un 
viitor apropiat, fiecare muncitor va tre
bui «ă fie un tehnician calificat. Iată de 
ce organizațiile U.T.C. trebuie să . con
sidere un obiectiv fundamental al ac
tivității lor stimularea răspunderii și 
interesului tinerilor pentru ridicarea 
calificării profesionale, a dorinței de a 
fi în permanență în pas cu cuceririle 
științei și tehnicii, de a contribui la 
aplicarea acestora în activitatea unită
ților economice.

Considerăm că trebuie extinse acțiuni 
ca : simpozioane și sesiuni tehnico-știin- 
țifice, cercuri de creație tehnică sau de 
documentare tehnică, cluburi tehnice, 
întîlniri pe specialități și profesii, vi
zite la expoziții tehnice, „Olimpiade pe 
meserii", etc.

O atenție deosebită trebuie să acor
dăm tineretului de pe șantiere. Uniunea 
Tineretului Comunist trebuie să cul
tive și în viitor mîndria tineretului de 
a face parte din rîndul construc
torilor care înalță uzine și combi
nate moderne ale industriei socialiste, 
să dezvolte la aceștia spiritul de disci
plină și, continuînd tradițiile de pînă 
acum, să mobilizeze mii și mii de ti
neri pe șantierele marilor obiective eco
nomice.

Organizațiile U.T.C. din sectorul de
servirii, din comerț, transporturi etc. 
trebuie să inițieze mai multe acțiuni 
educative cu tineretul menite să dez
volte răspunderea față de o deservire 
exemplară, cuviincioasă, civilizată.

Un’ mare număr de tineri trăiesc și 
muncesc la sate, în unitățile agricole, 
aducînd o contribuție rodnică la dez
voltarea agriculturii noastre socialiste. 
Organizațiile U.T.C. au sarcina ca prin 
activități specifice să cultive în rîndul 
tinerilor dorința de a contribui cu toate 
forțele la creșterea avuției obștești, să 
le dezvolte atașamentul față de unita
tea în care lucrează, spiritul gospodă
resc, să stimuleze participarea lor ac
tivă la întreaga viață a cooperativei.

Numărul mare de tineri care lu
crează în S.M.T.-uri și întreprinderile 
agricole de stat pune în fața organiza
țiilor U.T.C. din aceste unități sarcina 
de a le stimula interesul pentru pro
fesie, dorința de a-și ridica necontenit 
pregătirea profesională. Avînd în ve
dere condițiile specifice în care își 
desfășoară activitatea tinerii meca
nizatori, organizațiile U.T.C. din 
S.M.T. vor trebui să asigure împreună 
cu comitetele comunale U.T.C. integra
rea lor în viața satului, a unităților pe 
care le deservesc, să organizeze în orele 
de după program activități cultural-dis- 
tractive cît mai. bogate și mai diverse, 
îndeosebi în perioadele dintre campanii.

Comitetele comunale U.T.C. vor tre
bui să se ocupe cu atenție de viața și 
munca tinerilor intelectuali de la sate 
a căror pregătire și pricepere va tre
bui să devină într-o mai mare măsură 
ajutorul prețios al organizației în ini
țierea și desfășurarea unor activități cît 
mai interesante și atractive cu toți ti
nerii din comună.

In amplul efort de sistematizare și 
modernizare rurală, organizațiile U.T.C. 
vor trebui să antreneze larg tineretul în 
opera de modernizare și promovare a 
elementelor de civilizație urbană în 
acțiunile de electrificare, de gospodărire 
a comunelor.

Deși în repetate rînduri s-a subli
niat necesitatea ca organizațiile U.T.C. 
să țină seama în conceperea și diversi
ficarea activităților, de problemele spe
cifice și ponderea pe care o au fetele în 
organizație, trebuie să arătăm că măsu
rile concrete întreprinse în acest scop au 
fost cu totul nesatisfăcătoare. Conside
răm, de aceea, necesar ca organizațiile 
U.T.C., în activitățile ce le inițiază să 
urmărească antrenarea largă a fetelor, 
să manifeste atenție față de problemele 
și preocupările acestora.

In înfăptuirea sarcinilor sporite ce 
revin organizației noastre este necesar 
să acordăm o deosebită atenție faptu
lui că în rîndurile sale activează un 
număr mare de elevi, reprezentînd 
peste o treime din totalul uteciștilor.

Va trebui să pornim în activitatea 
noastră de la realitatea că în sistemul 
nostru de educație, școala atît prin 
sfera de cuprindere cît șl prin progra
mul său, reprezintă instrumentul prin
cipal de formare a tinerel generații.

Totodată, organizațiilor U.T.G. din 
școli le vor reveni în viitor sarcini spo
rite în activitatea politico-educativă. 
Organizațiile U.T.C. vor răspunde ne
mijlocit de organizarea activității ex
trașcolare. Pornind de la particulari
tățile de vîrstă ale elevilor, de la spe
cificul și tradițiile fiecărei școli, orga
nizațiile U.T.C. trebuie să manifeste 
grijă deosebită pentru a da activității 
extrașcolare un conținut cît mai bogat, 
răspunzînd înclinației adolescenților 
spre forme atractive, pline de fantezie, 
îndeosebi manifestările destinate elevi
lor de 14—16 ani vor trebui să aibă un 
pronunțat caracter practic, să fie 
accesibile înțelegerii lor.

In conceperea și desfășurarea activi
tății extrașcolare va trebui, de aseme
nea. să se aibă în vedere profilul fie
cărei școli, o atenție deosebită acor-

dîndu-se școlilor profesionale și tehnice.
Biroul C.C. al U.T.C. împreună cu 

Ministerul Învățământului au elaborat 
recomandări privind activitatea extra- 
școlară, menite să creeze cadrul cores
punzător dezvoltării activităților spe
cifice elevilor, în care inițiativa fie
cărei organizații să se poată manifesta 
din plin.

Conlucrarea strînsă a organizației 
U.T.C. cu conducerea școlii trebuie să-și 
găsească expresia în programele co
mune de activități ce vor fi dezbătute 
în adunările cu elevii la începutul fie
cărui trimestru. Ele trebuiesc astfel 
concepute și realizate încît să nu ducă 
la supraîncărcarea elevilor și, în special, 
a cadrelor de organizație. Desigur, con
lucrarea dintre școală, cadre didactice 
și organizațiile U.T.C. trebuie să evite 
dădăceala, tutela măruntă, să stimuleze 
inițiativa elevilor, participarea lor ac
tivă la conceperea și desfășurarea acti
vității de organizație, dezvoltarea spiri
tului organizatoric, a atitudinii crea
toare, pregătirea pentru viața social- 
politică. In viitor, organizațiile U.T.C. 
din școli vor alege în comitetele U.T.C., 
inclusiv în funcția de secretar, numai 
elevi. Potrivit hotărârii conducerii parti
dului, pentru îndrumarea și sprijinirea 
comitetelor U.T.C. din școli va fi de
semnat cîte un membru al biroului or
ganizației de partid din rîndul cadrelor 
didactice cu experiență în munca cu 
tineretul.

Uniunea Tineretului Comunist cu
prinde în rîndurile sale imensa majori
tate a studențimii care constituie un 
detașament activ al tinerei generații, 
al organizației noastre revoluționare.

De-a lungul anilor partidul a mani
festat o deosebită preocupare pentru 
continua perfecționare a activității obș- 

jr tești, pentru îmbunătățirea formelor și 
metodelor muncii educative în rîndurile 
studenților. în activitatea obștească a 
studențimii s-a acumulat o bogată expe
riență. Cu toate acestea, așa cum se 
subliniază în Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R., existența în facultăți a două 
organizații de tineret, cuprlnzînd ace
iași membri și avînd aceleași preocu
pări, cu organe de conducere proprii, 
a dus la crearea unor paralelisme în 
munca educativă, la dispersarea forțe
lor și supraîncărcarea studenților, la 
îngustarea sferei de acțiune a organiza
țiilor U.T.C. din facultăți. Pornind de 
la această stare de lucruri, numeroși 
studenți precum și activiști ai U.T.C. 
și ai asociațiilor au propus simplifica-

Stilul și metodele de

buțiilor organizațiilor U.T.C.

Atribuțiile sporite ce revin Uniunii 
Tineretului Comunist sînt de natură să 
dea activității sale un conținut mai bo
gat, mai atractiv; organizația noastră 
are putința de a răspunde într-o mai 
mare măsură preocupărilor și cerințe
lor tineretului, de a face ca rolul său 
în viața social-politică a patriei să se 
afirme mai din plin. Ridicarea la un 
nivel superior a muncii politico-eduda- 
tive în rîndul tineretului, îndeplinirea 
sarcinilor ce revin în prezent organiza
ției noastre sînt indisolubil legate de 
îmbunătățirea metodelor și formelor 
de activitate, a întregului stil de muncă 
al organelor și organizațiilor U.T.C.

Asigurarea cadrului corespunzător 
desfășurării activității U.T.C. impune 
adoptarea unor măsuri pentru perfec
ționarea și simplificarea structurii orga
nizatorice prin care să se elimine ac
tuala fărîmițare a organizațiilor U.T.C., 
numărul mare de ședințe și adunări, 
preocuparea excesivă pentru problemele 
organizatorice. Pe întreprindere, școală, 
facultate, sat se va constitui, de regulă, 
o singură organizație U.T.C. Crearea 
unor organizații mari, puternice va 
avea consecințe pozitive, va oferi con
diții pentru desfășurarea unei activități 
mai bogate, pe măsura cerințelor tine
rilor.

Pornind de la necesitatea de a con
centra eforturile către organizarea 
unei activități multilaterale cu tineretul, 
adunarea uteciștilor se va desfășura în 
viitor o dată pe trimestru. Ro
lul adunării va fi de a analiza activi
tatea organizației și a comitetului 
U.T.C., de a stabili, pe baza propuneri
lor și sugestiilor tinerilor, programul 
de activități pentru perioada viitoare, 
de a discuta probleme ce privesc edu
cația tineretului. Organizarea de către 
U.T.C. a unei bogate munci educa
tive, culturale și sportive pentru 
toți tinerii va trebui să aibă 
drept efect cuprinderea în U.T.C. 
a covîrșitoarei majorități a tine
retului patriei. Concomitent cu îmbu
nătățirea activității politico-educative 
de atragere a tinerilor în organizație, 
sînt necesare măsuri pentru simplifica
rea procedurii de primire în U.T.C. Pri
mirea în U.T.C. se va face la cererea 
tînărului, de către comitetul U.T.C. iar 
carnetul de membru îi va fi înmînat în 
cadru festiv, cu prilejul adunării ute
ciștilor sau al diferitelor activități edu
cative.

îmbunătățirea sub toate aspectele a 
activității organizațiilor U.T.C. trebuie 
să ducă la creșterea caracterului atrac
tiv al acesteia, să stimuleze participarea 
activă a tinerilor, să asigure valorifica
rea într-o mai mare măsură a iniția
tivei și priceperii lor, cadrul în care 
aceștia să devină organizatorii propriei 
activități.

Toate aceste măsuri, cărora li se vor

Dezvoltarea activității internaționale 

a Uniunii Tineretului Comunist

Sîntem martorii unor profunde trans
formări economice, politice, sociale pe 
plan mondial care își pun amprenta 
asupra întregii evoluții istorice contem
porane avînd o mare însemnătate pen- 

rea și perfecționarea formelor de orga
nizare a activității obștești a tineretului 
universitar.

In lumina acestor considerente apare 
deplin justificată hotărîrea ca în viitor 
activitatea obștească din facultăți cu 
masa tineretului studențesc să fie des
fășurată de către organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist.

Incredințînd U.T.C. sarcina de a se 
ocupă de întreaga activitate politică, 
culturală, sportivă șl turistică, Ho
tărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. sta
bilește, totodată, ca în instituțiile de 
învățămînt superior să activeze con
silii studențești ca organisme repre
zentative ale tuturor studenților, 
alese anual, care se vor ocupa de 
problemele de muncă și viață speci
fice tineretului universitar. Consiliile 
studențești vor contribui la buna des
fășurare a procesului de învățămînt, 
se vor preocupa de modul în care se 
rezolvă problemele legate de întocmi
rea orariilor, tipărirea cursurilor și 
manualelor, funcționarea bibliotecilor 
și sălilor de lectură, vor contribui la 
acordarea asistenței sociale și vor par
ticipa la atribuirea burselor. In activi
tatea consiliilor studențești un obiectiv 
central va trebui să-1 constituie îmbu
nătățirea controlului obștesc la cămine, 
și la cantine, în unitățile medico-sani- 
tare, participarea activă a masei de stu
denți la buna gospodărire a mijloacelor 
destinate asigurării condițiilor de viață 
și de muncă. în centrele universitare 
cu mai mult de două instituții de 
învățămînt superior se propune crearea 
consiliilor studențești pe centre, alcă
tuite din președinții consiliilor din in
stitute și universități, care să aibă sar
cina de a rezolva problemele de interes 
comun.

Coordonarea activității studențești și 
reprezentarea studențimii pe plan in
tern și internațional se propune a fi 
realizată de Uniunea Studenților din 
România. Pentru dezbaterea probleme
lor referitoare la activitatea obștească 
a studenților, a muncii organizațiilor 
U.T.C. din facultăți și a consiliilor 
studențești, precum și pentru alegerea 
Consiliului U.S.R. vor avea loc și în 
viitor. Conferințe Naționale ale stu
denților.
Toate aceste probleme sînt reflectate 
în proiectul de statut al U.S.R. prezen
tat spre dezbatere Consfătuirii noastre. 
După ce va fi completat pe baza pro
punerilor făcute în consfătuire, pro
iectul va fi supus dezbaterii studenți
lor și prezentat viitoarei Conferințe 
Naționale a Studenților.

muncă la nivelul atri

adăuga simplificările ce vor rezulta din 
noua organizare administrativ-terito- 
rială a țării, ce urmează a se efectua 
în perioada imediat următoare fac 
evident necesară .elaborarea unui nou 
Statut al Uniunii Tineretului Comunist. 
Prezentînd proiectul de statut, pro
punem ca îmbunătățindu-1 și com- 
pletîndu-1 pe baza sugestiilor ce se vor 
face în Consfătuire, să fie supus în con
tinuare unei largi dezbateri a .uteciști
lor, pentru perfecționarea și definitiva
rea sa în vederea prezentării spre 
aprobare viitorului Congres al U.T.C.

Sarcinile mari ce sînt încredințate 
în prezent Uniunii Tineretului Comu
nist, impun organelor U.T.C., activului 
organizației noastre îmbunătățirea ca
lității, sporirea eficienței întregii sale 
activități. Activistul organizației noas
tre este dator să se distingă prin pri
cepere și competență în munca cu ti
nerii. să se bucure, prin activitatea și 
comportarea sa, de stima și prețuirea 
acestora. El trebuie să se dovedească un 
priceput organizator al activităților 
educative, culturale, sportive, turistice, 
să cunoască preocupările, cerințele ti
nerilor, problemele reale pe care le 
ridică viața și munca acestora, să aibă 
capacitatea de a stimula prin exemplul 
personal inițiativa tinerilor. I se cere 
activistului Uniunii Tineretului Comu
nist, să fie temeinic pregătit, cu un 
larg orizont politic, cultural-științific, 
să fie un bun propagator al politicii 
partidului, al principiilor noastre etice, 
al concepției noastre despre lume și 
viață.

Perfecționarea sistemului de instru
ire, de ridicare continuă a nivelului de 
pregătire a activului U.T.C. va trebui 
să răspundă cerinței impuse de sarci
nile actuale de specializare a activiști
lor pe domenii ale activității educative.

în noile condiții ale reorganizării 
teritoriale va spori operativitatea 
și eficiența muncii noastre, se va 
asigura o legătură mai directă a 
conducerii organizației cu masa tineri
lor. In același timp, noua organizare a 
muncii noastre va duce la simplifica
rea și reducerea aparatului salariat. în 
aceste condiții este necesar, pentru a 
nu se diminua cu nimic puterea de or
ganizare și mobilizare a organizației, 
să se acorde maximă atenție alcă
tuirii unor largi active obștești, 
care să întrunească în componența lor 
cadre cu experiență în diferite dome
nii ca și tineri entuziaști, devotați ac
tivității obștești. In același timp, este 
necesar să se asigure promovarea în 
activul salariat al U.T.C. a unor cadre 
cu capacitate organizatorică și larg 
orizont, receptive la cerințele vieții, ale 
muncii cu tineretul.

Avem convingerea că activiștii U.T.C. 
vor răspunde cu entuziasm și dăruire 
sarcinilor de mare încredere pe care 
partidul le-a pus în fața organizației 
noastre.

tru interesele majore ale popoarelor, ale 
tinerei generații.

în tabloul complex al vieții interna
ționale, România socialistă se afirmă ca 
un factor activ, al cărui cuvînt are un 
tot mai larg ecou, bucurîndu-se de 
stimă și considerație. Politica externă 

a României, care a primit o unanimă 
adeziune la Sesiunea Marii Adunări 
Naționale din vara anului trecut, este 
o mărturie elocventă a consecvenței cu 
care partidul și statul își îndeplinesc 
datoria internaționalistă față de cauza 
generală a socialismului, față de miș
carea comunistă și muncitorească in
ternațională, față de oamenii muncii de 
pretutindeni. Activitatea susținută des
fășurată de România pe plan interna
țional, contactele multiple pe linie de 
partid și de stat, legăturile multilate
rale cu toate țările socialiste, dezvolta
rea relațiilor cu un număr tot mai mare 
de state, indiferent de orînduirea lor 
socială, prezența activă a reprezentan
ților țării noastre în forurile interna
ționale, inițiativele și poziția partidului 
și statului nostru în cele mai vitale 
probleme ale contemporaneității, fac 
să crească rolul activ al poporului 
nostru în lupta pentru triumful idei
lor socialismului, pentru întărirea for
țelor revoluționare și progresiste pen
tru cauza libertății și independenței 
popoarelor, împotriva acțiunilor agre
sive ale imperialismului și reacțiunii, 
pentru înțelegere și colaborare inter
națională, pentru pace și securitate în 
lume.

Tineretul patriei sprijină din toată 
inima vasta activitate internațională a 
partidului și statului care reflectă cu 
fidelitate năzuințele întregului nostru 
popor, interesele vitale ale cauzei păcii 
și socialismului.

Urmînd cu încredere neabătută poli
tica externă a partidului și guvernu
lui, Uniunea Tineretului Comunist își 
aduce propria sa contribuție la extin
derea relațiilor internaționale, la pro
movarea principiilor de stimă și respect 
reciproc între popoare.

In centrul preocupărilor noastre pe 
planul relațiilor internaționale se află 
adîncirea legăturilor de strînsă colabo
rare cu tineretul tuturor țărilor socia
liste, legături care se dezvoltă continuu 
pe temelia trainică a aspirațiilor co
mune ale popoarelor noastre. Totodată, 
U.T.C. dezvoltă relațiile și contactele 
cu organizațiile de tineret comuniste, 
cu mișcările de tineret din țările recent 
eliberate, cu organizațiile democratice 
și progresiste din diferite țări, indife
rent de orînduirea lor socială, cu toate 
organizațiile generației tinere care mi
litează pentru triumful cauzei păcii și 
înțelegerii între popoare. Organizația 
noastră și-a afirmat și își afirmă depli
nul sprijin și adînca simpatie față de 
lupta pe care o duc tineretul și organi
zațiile sale din Asia, Africa și America 
latină, împreună cu popoarele lor, pen
tru realizarea idealurilor de libertate și 
o viață mai bună, împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru obținerea și consolidarea 
independenței naționale, pentru dreptul 
sacru al fiecărui popor de a fi stăpîn al 
propriului său destin. Tineretul român 
își exprimă și cu acest prilej solidari
tatea frățească cu eroicul tineret viet
namez și hotărîrea de a sprijini lupta 
dreaptă a poporului din Vietnam pînă 
la victoria sa finală asupra agresorilor 
americani.

Ținînd seama de prestigiul de care se 
bucură România socialistă pe plan in
ternațional, de ecoul pozitiv al politicii 
realiste și constructive, promovată de 
partidul și statul nostru în relațiile ex
terne, de interesul crescînd manifestat 
de cele mai largi cercuri ale opiniei in
ternaționale față de țara noastră, de 
posibilitățile existente, U.T.C. și U.S.R. 
pot și trebuie să facă mai mult pențru 
extinderea contactelor internaționale, 
lărgirea colaborării cu un număr tot 
mai mare de organizații de tineret și 
studenți.

Abordînd în mod constructiv pro
blema cooperării tineretului și a orga
nizațiilor sale în lupta pentru biruința 
ideilor ințeiegerii între popoare, U.T.C. 
va extinde contactele sale cu toate for
țele generației tinere, indiferent de 
orientarea lor politică, filozofică sau re
ligioasă, în interesul apărării păcii și 
dezvoltării colaborării internaționale. 
Considerăm că se pot stabili relații 
utile, de colaborare — chiar in dome
nii restrinse — cu cele mai diverse or
ganizații, asociații și grupări de tine
ret, avînd drept scop lărgirea prieteniei 
tineretului lumii, apropierea între 
popoare. Pe aceeași linie de preocu
pări, credem că sînt posibile și nece
sare contacte cu organisme oficiale de 
stat, care se ocupă de tineret, în ve
derea cunoașterii reciproce a expe
rienței, a modului de soluționare a pro
blemelor specifice ale tinerei generații.

Organizația noastră participă la acti
vitățile Federației Mondiale a Tinere
tului Democrat și ale Uniunii Interna
ționale a Studenților, străduindu-se 
să-și aducă aportul la îmbunătățirea 
permanentă a activității acestor orga
nizații, la lărgirea cadrului acțiunilor 
întreprinse de ele, în vederea dezvol
tării cooperării organizațiilor de tineret 
și studenți din întreaga lume. In acest 
an, se va desfășura la Sofia cel de-al 
IX-lea Festival Mondial al Tineretului 
și Studenților ; solii tineretului român 
vor participa la această manifestare de 
solidaritate, pace și prietenie și își vor 
aduce contribuția la reușita ei.

Tovarăși,

Schimburile de opinii și experiență, 
dezbaterile pe care Consfătuirea ur
mează să le prilejuiască, propunerile și 
sugestiile ce se vor face vor contribui, 
fără îndoială, la stabilirea Unui amplu 
program de muncă pentru organizația 
noastră, a unor obiective concrete, mo
bilizatoare, cu larg ecou în masa tineri
lor care să asigure sporirea contribuției 
Uniunii Tineretului Comunist la forma
rea și educarea tinerel generații de 
constructori ai socialismului, viitorul 
patriei și națiunii noastre socialiste.

t



PREZENTAREA SCRISORILOR DE ACREDITARE 
DE CĂTRE AMBASADORUL FINLANDEI 

IĂ BUCUREȘTI
Vineri, 9 februarie, președintele 

Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae
Ceaușescu, a primit pe am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Finlandei în Republica 
Socialistă România, Kaarlo Veik- 
ko Măkelă, care a prezentat 
scrisorile de acreditare.

Cu acest prilej au rostit cuvîn- 
tări ambasadorul Finlandei și pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

INFOR
Vineri s-a înapoiat In Capitali 

tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, care a avut 
la Stockholm, o întîlnire cu to
varășul C. H. Hermans- 
son, președintele Partidului 
de stînga — comuniștii din Sue
dia, și cu alți tovarăși din con
ducerea acestui partid.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa erau prezențl tovarășii Vir
gil Trofin, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al

Uniunii
(Urmare din paeina I)

meinice — cu sprijinul foruri
lor competente — al pedago
gilor școlari și al cadrelor de 
conducere ale așezămintelor 
culturale.

Formele și metodele acti
vității unor organizații de ti
neret folosite în activitatea de 
educare a tinerei generații în 
spiritul dragostei nețărmurite 
față de patrie, față de istoria 
sa glorioasă, propuneri meni
te să îmbunătățească munca 
în acest domeniu au format 
obiectul intervențiilor tovară
șilor Liliana Bona, studentă 
la Institutul politehnic din 
Galați, loan Grigoriu, secre
tar al Comitetului U.T.C. din 
centrul universitar lași, Ludo

vic Fareaș, prim-secretar al 
Comitetului raional Odorhei 
al U.T.C. Tovarășul Viorel 
Faur, prim-secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
U.T.C., a relevat aspecte din 
munca organizației U.T.C. 
pentru valorificarea bogatului 
tezaur educativ pe care îl 
oferă numeroasele monumen
te istorlce'He pe meleagurile 
hunedorene. El a propus ca 
acestea să fie date în grijă 
organizațiilor U.T.C. și să se 
inițieze cercuri de „prieteni 
ai istoriei'', menite să antre
neze tinerii la organizarea u- 
nor șantiere arheologice 
Mulți dintre vorbitori s-au 
ocupat de aspectele concrete 
ale muncii pentru dezvolta
rea pasiunii tinerilor față de 
învățătură, față de însușirea 
tainelor științei și tehnicii. A- 
bordînd unele aspecte ale ca
lificării tinerilor muncitori, 
tov. loan Gavrilă, director 
adjunct al grupului școlar 
„Hidromecanica" din Brașov, 
a propus, printre altele, relua
rea concursurilor pe meserii 
în școlile profesionale, care 
s-au dovedit deosebit de efi
ciente, înființarea, pe lingă 
casele de cultură ale tinere
tului, a unor magazine de 
desfacere a produselor con
fecționate de ei în atelierele 
de practică.

Această problemă, a educă
rii prin muncă și pentru mun
că a tineretului, a făcut obiec
tul a numeroase propuneri. 
Vorbitorii au susținut organi
zarea unor concursuri profe
sionale locale, a „olimpiadelor 
pe meserii" etc. Tovarășul 
Ion Dîrjan, secretar la Comi
tetul regional Maramureș al 
U.T.C., a arătat că, ținînd 
seama de competențele largi 
pe care le vor avea centralele 
industriale și întreprinderile, 
procesul de calificare să pre-

(Urmare din vagina l) 

prima construcție pe care am 
terminat-o aici, la laminorul 
nou.

Supărarea inginerului 
Grigoriță

Inginerul Gheorghe Grigo- 
riță. șeful șantierului nr. 2 
al întreprinderii de construc
ții siderurgice Hunedoara, 
stă nemișcat de cîteva ore 
lîngă hala motoarelor. De di
mineață avusese o discuție 
fulger cu „generalul" (cum îi 
snun ei directorului). în ca
drul căreia i se atrăsese a- 
tenția că în cel mult două 
zile hala trebuie să fie gata 
pentru a se începe montajul. 
Altfel va fi dat peste cap în
treg „drumul critic"...

Observă, în timp ce urmă- 
lea desfășurarea lucrărilor, 
că au trecut mai bine de 
două ore si n-a mai sosit nici 
o basculantă cu beton.

— Ne-a făcut-o iar beto- 
narea. tovarășe Dinuleț, se 
adresă el secretarviiv de 
partid

— De-aia am venit st eu. 
să vedem ce s-a înt’mnlat.

Cu o mișcare repe’îtă ridi
că recentorul și chemă la 
telefon fabrica de betoane a 
întrenrinderii.

— De ce nu ne trimit! be
ton tovarășe ? — strigă el 
nervos... Cum ? Ați trimis ?

îndepărtă receptorul și-l 
făcu semn secretarului de 
partid.

Intre președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și amba
sadorul Finlandei, Kaarlo Veikko 
Măkelă, a avut loc apoi o con
vorbire cordială.

La ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare și la convor
bire au participat Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de 
Stat, și George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

(Agerpree)

MATH
C.G al P.C.R., Vasile Patilineț, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghize- 
la Vass și Vasile Vlad, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., activiști 
de partid.

*
In sala de festivități a Institu

tului de construcții — București, 
s-au deschis, vineri după-amiază, 
lucrările unei sesiuni științifice 
a cadrelor didactice din institut, 
organizată cu prilejul împlinirii 
a 100 de ani de la înființarea 
Școlii naționala de poduri și 
șosele.

Consfătuirea pe tară a
Tineretului

supună și completarea studii
lor de cultură generală.

Tovarășii Coriolan Rădui- 
ca, secretar al Comitetului ra
ional „30 Decembrie" al 
U.T.C. din Capitală, Emil 
Uncheșel, președintele Con
siliului Uniunii asociației stu
denților din centrul universi
tar Iași, s-au ocupat în cuvîn- 
tul lor de problemele activi
tății cultural-educative a or
ganizațiilor U.T.C. în rîndu- 
rile elevilor și studenților. A 
fost subliniată, printre altele, 
importanța pe care o are în 
munca educativă publicarea 
unor reviste școlare și stu
dențești, solicitîndu-se pen
tru aceasta sprijinul tipogra
fiilor locale, organizarea unor 
turnee cu formații artistice ale 
elevilor în diferite orașe pe 
bază de reciprocitate, a unor 
acțiuni cultural-educative în 
internate.

Vorbitorii au adus critici 
unor aspecte de formalism și 
rigiditate în organizarea acți
unilor specifice tineretului 
studios, aducînd în discuție o 
seamă de propuneri variate 
și interesante, îndeosebi pen
tru timpul liber al elevilor și 
studenților.

Tovarășii Rodica Saratoc, 
elevă la Liceul nr. 1 din Ti
mișoara, Adrian Cioboiu, se
cretar al Comitetului regional 
Oltenia al U.T.C., Ioana Ma- 
teescu, elevă la Liceul „Geor
ge Coșbuc" din Cluj, au a- 
hordat în cuvîntul lor nume
roase aspecte ale acestei ac
tivități. Subliniind că trebuie 
să se țină seama de o serie 
de factori specifici tineretului, 
ei au înfățișat experiența 
lor pozitivă în acest domeniu, 
eficacitatea și atracția pe care 
le exercită asupra tinerilor 
unele acțiuni care răspund 
universului spiritual al tineri
lor. Vorbitorii au remarcat 
necesitatea intensificării co
laborării dintre școală și insti
tuțiile de cultură, au analizat 
posibilitățile pentru crearea 
unor studiouri ale tineretului 
pe lingă instituțiile teatrale, 
înființarea unor cluburi sau 
case de cultură pentru elevi, 
extinderea formei de excursie 
în circuit pentru cunoașterea 
frumuseților patriei și măre
țelor înfăptuiri ale socialis
mului, folosirea mai bună a 
bazei materiale de care dis
pune mișcarea noastră sporti
vă etc.

Actorul Șerban Cantacu- 
zino, a remarcat că Teatrul 
„Ion Creangă" din Capitală, 
poate să aibă în viitor un 
aport mai mare la educația 
tineretului, prin alegerea 
unui repertoriu corespunză-

METRONOMUL HUNEDOAREI
— îl prind numaidecît...
—Să știți că v-am urmărit 

și am văzut că toate mașinile 
merg la laminorul de 800 mm. 
îi ajutați să-și realizeze îna
intea noastră angajamentul 
luat.

Inginerul avea dreptate. 
Peste o oră un convoi de ma
șini de la prefabricate sosi 
la laminorul de 1 300 mm.

„Mergem noi'1...
Se apropia ora ieșirii din 

schimb. Echipa lui Francisc 
Lieb stătea concentrată la 
montarea postamentului pen
tru uriașele motoare care 
vor acționa caja laminorului 
Prin spărtura în tabla ondu
lată care formează locul de 
trecere spre hala propriu- 
zisă se aude vocea maistrului 
Petru Mîtiu. Francisc Lieb 
se îndreptă încet din mijloc 
și își încorda auzul. Ce spu
ne maistrul ?

— De ce a fost oprit blu- 
mingul de 1 000 mm ? Pentru 
reparații ? Cît timp ? 24 de 
ore ? Ce legătură are asta cu 
noi ? se trezi întrebînd.

Pricepu îndată totul „Aha. 
trebuie demontată macaraua 
Tiegler de ÎS tone pentru a 
fi folosită în altă parte... De

Promenadă pe covorul de 
mozaic „așternut" in cen

trul Sucevei

Comunist
tor tuturor categoriilor de 
tineret. El a subliniat tot
odată necesitatea îmbogăți
rii tematicii dramaturgiei 
contemporane dedicate ti
neretului.

Tovarășul Petre George, 
secretar adjunct al Consi
liului politic superior al Ar
matei și șef al secției de ti
neret în acest consiliu, a 
subliniat necesitatea întări
rii muncii organizațiilor 
U.T.C. din armată, a creș
terii rolului lor ca ajutoare 
prețioase ale comandanților 
și organizațiilor de partid 
în înfăptuirea sarcinilor de 
mare răspundere trasate de 
partid privind educarea ti
neretului venit să slujească 
patria sub drapel. El a ară
tat că măsurile stabilite de 
partid privind pregătirea 
militară a tinerilor vor a- 
vea o înrîurire pozitivă 
asupra formării lor ca buni 
ostași după încorporare, 
dezvoltîndu-le dragostea 
față de patrie, răspunderea 
pentru apărarea ei, contri
buind la fortificarea lor fi
zică și morală, la adîncirea 
spiritului de disciplină și 
ordine — prețioase trăsături 
de caracter.

Referindu-se la activita
tea internațională a U.T.C. 
și U.A.S.R. pe linia adînci- 
rii și extinderii relațiilor de 
colaborare și prietenie cu 
diferite organizații de tine
ret din întreaga lume, to
varășul Vasile Nicoleioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C., a 
subliniat că acestea s-au 
călăuzit după principiile po
liticii externe a partidului 
și statului nostru, care co
respund intereselor funda
mentale ale poporului ro
mân, cauzei socialismului și 
păcii. U.T.C. și U.A.S.R. 
și-au adus astfel contribuția 
la eforturile depuse de țara 
noastră în vederea dezvoltă
rii cooperării internaționale 
multilaterale, pentru întări
rea forțelor revoluționare și 
progresiste, pentru cauza li
bertății și independenței 
popoarelor, pentru pace și 
securitate în lume.

După-amiază, lucrările 
consfătuirii s-au desfășurat 
în comisii privind activită
țile : politico-ideologică ;
cultural artistică și distrac
tivă ; sportivă, turistică și 
de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei ; în 
rîndul elevilor ; în rîndul 
studenților ; organizatorică 
și statutară.

Lucrările Consfătuirii 
continuă.

ce nu spui așa, meștere ? 
Bună idee ! Mergem noi : O- 
peratia asta trebuie efectua
tă acum cînd stă laminorul. 
De ce să fie oprit de 2 ori 
cînd se poate numai o dată?"

Dialog în cuptor
Privesc șirul de cutii drep

tunghiulare confecționate din 
otel pe care îl am în față. 
Mi se spune că acelea sînt 
cuptoarele adinei în care 
vor fi încălzite lingourile 
înainte de laminare.

— Vreți să vedeți cum a- 
rată pe dinăuntru ?

Am coborît scările de lemn 
în urma lui Domokos Ko- 
vacsi, șeful echipei de zidari- 
șamotori, cel care mi-a făcut 
invitația

— Asta-i celula — îmi 
exnlică el

în fată mi s-a deschis o în- 
căDere uriașă care semăna 
mai degrabă cu o elegantă 
sală de așteptare. Maistrul 
începe să examineze zidăria 
executată de tînărul din fata 
lui.

— Aici nu este permisă 
nici o greșeală. Altfel se 
perforează cuptorul.

Cercetează iar zidul acela 
curat și spune :

— îmi place I Bravo băle-

’68 anul
olimpic
ZIUA SCHIULUI 

FRANCEZ
De la Grenoble, 

FĂNUȘ NEAGU transmite:

Ziarul parizian L’Aurore a a- 
părut azi (vineri n.r.) avînd în 
prima pagină, la dreapta genera
lului de Gaulle, fotografia micu
ței Beatrice Huștiu în timpul 
dansului pe care ni l-a dăruit la 
palatul de gheață.

„Această fetiță grațioasă — se 
spune în explicația ce însoțește 
fotografia — a cîștigat un loc în 
sufletul tuturor spectatorilor și 
ea va fi odată o stea a patinaju
lui artistic." Peggy Fleming, vră
jitoarea albă, născută din cîntec 
și din flacără de zăpezi, în seara 
cea mai bună a ursitoarelor, ne-a 
spus că Beatrice este favorita ei. 
Îndrăznesc să cred că vom avea 
în Beatrice una din marile cam
pioane ale Europei.

După valul de ceață londo
neză de ieri, azi, la Chamrousse 
cerul a fost sticlos și Killy — 
icoana a mii de fete din Franța, 
care l-au înecat în scrisori de dra
goste — a intrat în posesia me
daliei de aur după care gonește 
de mai bine de 2 luni în rînd cu 
toată presa franceză. Calomnia și 
bîrfa — cele două surori siameze 
care se plimbă pe coridoarele de 
la casa presei — s-au dus la fund. 
Killy le-a nimicit în mai puțin de 
două minute. El a zburat prin 
pîrtia de sub Croix de Cham
rousse cu o viteză de 130 km/oră. 
Compatriotul său Perillat — care, 
ieri, după amînarea cursei, a fă
cut bătături în palmă jucînd la 
biliardul electric — și-a atîrnat 
pe piept medalia de argint. Killy 
a învins numai cu 8 sutimi de se
cundă I Această zi a gloriei schiu
lui francez va fi numită de aici 
înainte, ziua lui Killy. Sper din 
adîncul sufletului că la capătul 
ei, cînd se va desfășura ultima 
manșă de bob — două persoane 
— echipajul nostru Panțuru-Nea- 
goe — va urca cele trei trepte ale 
onoarei. Inima îmi spune că va 
fi o seară a biruinței.

Pînă atunci trebuie să vă aduc 
la cunoștință că președintele Co
mitetului olimpic internațional a 
anunțat că nu se va deplasa, con
form obiceiului, să înmîneze schi
orilor alpini medaliile cîștigate. 
Killy și Perillat, sînt convins, se 
așteptau la aceasta. Ei doi, cu 
Lacroix și cu coborîtorii austrieci 
l-au ofensat pe domnul Brundage 
în sute de declarații risipite în
toate ziarele. Detestabil. Nordicii, 
mai calmi mai gravi, mai flegma
tici (și cred și mai bogați) au o- 
colit acest scandal. Despre ei, 
președintele Comitetului olimpic 
internațional vorbește cu toată 
simpatia. Din păcate, însă, nor
dicii nu găsesc calea spre podiu
mul învingătorilor.

Puțin can-can. Brigitte Bardot, 
după adorabilul ei obicei s-a a- 
mestecat și în viața mondenă de 
la Grenoble, cu o poveste spa- 
niolo-erotică (vreți să puneți pa
riu cu mine că o să auzim de o 
nouă minune a ei și la olimpiada 
de la Mexic ?). Soțul frumoasei 
Brigitte, miliardarul, a enervat-o 
încurcîndu-se cu o necunoscută, 
posedînd ciudata vîrstă de 17—18 
anișori, și Brigitte promite să des
facă menajul lor fericit. Greu și 
pentru ei, îmi vine să le plîng de 
milă.

In fiecare dimineață văd tre- 
cînd cortegiul împărătesei Faruh 
a Iranului. Împărăteasa este pre
zentă la toate întrecerile impor
tante ale Olimpiadei. Oamenii din 
suita maiestății sale împrăștie în 
aerul din Alpi o dîră de parfu- 
muri savante, zîmbesc tot timpul, 
cu și fără motiv, și vorbesc numai 
în șoaptă. Băieșu, care are obi
ceiul să se vîre pe ici pe colo, a 
aflat că împărăteasa are un copil 
bolnav.

ti ! Nu degeaba ați crescut 
voi în Hunedoara.

Un tînăr cu biografie
încă de mic înălța castele. 

Nu din cărămidă și mortar 
ci din cocenii de porumb îm- 
prăștiati pe sub sobă.

— Ce te faci. Moise, cînd 
vei fi mare ? _ îl întreba 
mama zîmbind cu plăcere.

— Constructor — răspun
dea băiatul fără să stea pe 
gînduri.

Anii au trecut. Moise a 
crescut. Avea 15 ani cînd a- 
supra familiei s-a abătut o 
lovitură. Tatăl s-a îmbolnă
vit grav.

— Ce m-oi face singură cu 
nouă copii ? — se tîriguia 
mama.

— Pe Moise îl iau cu mine, 
mamă. Tot voia el să se facă 
constructor, i-a spus feciorul 
cel mare, care lucra la Hu
nedoara.

Au plecat amîndoi. Băiatul 
a intrat la întreprinderea de 
construcții siderurgice unde 
a învătat meseria de zidar.

— Vă amintiți. îi spun șe
fului șantierului construcții 2 
— a venit, la dv„ acum 10 
ani. un băiat din Odorhei. 
Mai este aici ?

— Mai mult ca sigur. De 
la noi nu pleacă oamenii.

O figură cu totul aparte o fac 
oamenii din echipa lui Claude 
Lelouch. Sînt îmbrăcați în roșu 
de sus și pînă jos, ca și călăii Pa
risului de pe vremuri și organiza
torii se plîng că mereu îi con
fundă cu fanioanele. Mare noroc 
pe ei că în Valea Rohnului nu se 
obișnuiesc partide de corrida. Ori
cum, în momentul cînd apar pe 
lingă vreo gospodărie țărănească, 
curcanii clocotesc de minie. A- 
cești băieți știu să-și facă mese
ria și știu de unde poate ieși un 
ban mai bun. Spun asta, gîndin- 
du-mă că pînă acum au tras mii 
și mii de metri de peliculă în care 
apar numai oameni cu buzunarele 
înfundate cu șomoioage de dolari. 
Știrile cuprinzînd curiozități — 
marfă foarte căutată de lectorii 
de pretutindeni — se vînd pe sub 
mină la bursa neagră. Nimeni nu 
lasă să-i scape nimic printre de
gete...

...La hochei, finlandezii, dobo- 
rîți de sovietici in primul meci, 
i-au înfrînt pe canadieni. Nu știu 
dacă partida s-a transmis în Ro
mânia. Ultimul sfert de oră me
rita văzut de toată lumea. A fost 
pur și simplu fabulos. Canadie
nii erau săgeți, finlandezii ful
gere. Îmi închipui că la fel go
nesc păcătoșii în iad, în cazul că 
iadul este pardosit cu lespezi de 
gheață, și nu cu intenții bune, 
iar păcătoșii sînt în picioarele goa
le. Băieții aceștia sînt făcuți din 
cucuie, din nimic altceva. Ho
cheiul este un sport pe care îl 
îndrăgesc din ce în ce mai mult 
— dur, vijelios, electrizant. Un 
dans aprig, seînteietor, dus pînă 
în pragul isteriei.

La revedere. In zilele următoare 
voi încerca să stau de vorbă cu 
ultimii clasați din toate probele. 
Pe cuvint de onoare, că acești 
oameni ar merita și ei să fie pre- 
miați. Dacă aș avea o putere, eu 
aș pune să se bată tobele în cin
stea lor două zile și două nopți. 
Cînd îi vezi cum se țîrăsc în 
coada cozilor, nepăsători, plini de 
sănătate și cu un aer de... „hai 
noroc, ce mai faci 1“ simt că viața 
este frumoasă și îmi vine să tră
iesc de două ori. Stau și mă în
treb dacă nu sînt singurii țipi cu 
umor ?

Panțuru și Neagoe în plină viteză...

Hocheiul pe gheață este acum în centrul atenției la Grenoble.

— Am putea să stăm de 
vorbă cu el ?

— Desigur.
Băiatul ăsta are o biogra

fie bogată. Șeful de șantier 
povestește din fir In păr toa
te lucrările pe care le-a e- 
fectuat Iacob Moise de cînd 
se află la Hunedoara : la la- 
minoarele de 750 mm, 450 
mm, 650 mm — blocul de la 
Pestiș. Acum a fost ales el 

.pentru construcția trasferca- 
rului. Este cea mai dificilă 
lucrare de la bluming.

Poezia propozițiilor^ 
afirmative

Aici orele capătă •• dimen
siuni foarte concrete. Dacă 
Dleci de la un punct de lu, , 
cru șl te întorci miine,- te 
uiți în jur și ai impresia că 
ai greșit tinta. Dacă prin- 
tr-un loc te puteai strecura 
ieri, azi ești ■ obligat' să faci 
cale. întoarsă: pentru că acDi 
lo a apărut o ;bară de metal 
sau chiar un perete... între 
om și timn s-a dezlănțuit o 
înverșunată competiție. Pînă 
acum victoria a fost totdea
una de partea omului.

„Năzdrăvanul" de 1 300 mm 
de la Hunedoara este cel 
mai mare laminor din țară 
și va avea în final o capaci
tate de S milioana de tone

VIRAJUL
SUPERLATIVELOR

Oraș declarat cu mare 
entuziasm, prima, capitală a 
secolului 21, grație sistema
tizării riguros efectuate, de 
4 ani este o capitală-de pro
vincie, ale cărei ambiții 
mocnite timp îndelungat 
s-au văzut dintr-o dată exce
lent servite. Cum se întâm
plă, după o regulă a tutu
ror orașelor provinciale de 
pretutindeni, ieșirea în 
prim plan a adus după sine 
un val de răsfăț copilăros, 
căruia nimeni nu-i poate 
imputa ceva.

Sînt, evident, la mare preț 
superlativele, evenimentele 
capătă proporții, micile in
cidente devin scandaluri, 
spectacolele artistice sînt 
magnifice, totul este gran
dios. Cifra spectatorilor, la 
deschiderea jocurilor de 
iarnă a crescut în două zile 
vertiginos. Mai întîi ea a 
fost 60 000, apoi 70 000, pen
tru ca ultimul cuvint să-l 
aibă impresionanta sută de 
mii.

Personalități de prim 
rang ale guvernului fran
cez, în frunte cu generalul 
de Gaulle, au fost pentru 
cîteva zile oaspeții de onoa
re ai capitalei Alpilor. Ală
turi de acestea, înalte per
soane oficiale din mai mul
te țări și-au făcut apariția, 
desigur, prezență cu semni
ficații diverse. Fapt este 
însă că întregul cortegiu al 
evenimentelor insolite pen
tru Grenoble, îndreptățește 
răsfățul acestui oraș de 
provincie, pus dintr-o dată 
sub ochii întregii Franțe 
și, fără îndoială, ai întregii 
lumi.

In termeni locali, nuan
țele jumătăților de măsură, 
rezervele sînt excluse. To
tul este „strălucitor" (balul 
universitarilor) „magnific" 
(focurile de artificii), „apo
teotic" (într-adevăr, super
bul spectacol care a anunțat 
deschiderea).

Cît timp, după încheierea 
jocurilor de iarnă vor mai 
avea preț micile legende, 
extazurile, entuziasmele, 
etc. nu știm. Este sigur însă 
că chiar dacă în aceste zile 
știrile 
gende, 
foarte 
de tot
marilor 
Grenoble 
prestigiu 
pîtalelor

'In avanpremiera jocurilor 
de iarnă, evenimentul mar
cant în Grenoble a fost, 
după cum se știe, deschide
rea casei de cultură de că- 

devin adevărate le- 
sau măcar fapte 
importante, însoțite 

comentariul cuvenit 
senzații, orașul 
cîștigă un enorm 
în concurența ca- 
provinciale.

pe an. Cele 2 hale principale 
ale sale (hala cuptoarelor 
adinei și hala laminorului 
propriu-zis) au o suprafață 
totală de peste 12 000 mp. în 
construcția lui vor fi încor
porate circa 9 000 tone de 
metal și vor fi montate 6 000 
tone de utilaje. Primul stîlp 
metalic a fost ridicat în ziua 
de 10 iulie 1967. Acum în 
ambele hale a fost deja mon
tată o parte din utilajul teh
nologic. Dacă la celelalte la
minoare construcția unei 
hale dura între 8 șl 18 luni, 
hala de aici a fost înălțată în 
mai puțin de 5 luni. Monta
rea utilajelor la laminorul 
bluming de 1 000 mm a durat 
14 luni. Aceeași operație va 
dura acum numai 6 luni... 
Peste cîteva zile va fi mon
tată caja laminorului. Pînă în 
mai va fi .încheiată întreaga 
activitate de montaj. Conform 
planului de stat, laminorul 
trebuie să fie terminat la 
sfîrșitul trimestrului al III- 
lea 1988. Colectivul de mun
că al întrenrinderii de cons
trucții siderurgice Hune
doara s-a angajat însă să-l 
dea în funcțiune cu trei luni 
mai devreme.

Oamenii pe care vi l-am 
prezentat — și optimismului 
lor se alătură si reporterul 
— au o convingere fermă în 
respectarea acestui- termen. 
Convingere izvorîtă din ex
periența lor de pînă acum în 
bătălia cu timnul pe care au 
învătat să-1 dilate si să-1 
comnrime după metronomul 
construcției socialiste a Hu
nedoarei.

ALEX. BALGRADEAN 

tre ministrul Andră Mal- 
raux care a acordat o ge
neroasă accepțiune culturii, 
integrînd-o ansamblului ci
vilizatorul, destinat unei 
mase largi de oameni. Ca
racterul oficial al inaugură
rii acestei instituții mult 
revendicate de grenoblezi, 
are semnificații ce depă
șesc cadrul local. în cuvîn
tul său, ministrul Andre 
Malraux a vorbit despre 
rolul culturii care devine în 
chip necesar autoapărare a 
colectivității, baza creației.

Prin telefon
de la

C. STĂNESCU

Trebuie să înțelegem prin 
aceasta o reacție autorizată, 
un. avertisment asupra ten
tativelor de cucerire pe care 
distracția, agrementele de 
tot felul le fac cu mari 
șanse de reușită.

Fără cultură — a preci
zat domnul Malraux — 
vom avea multe cîntece din 
moda „ye ye“ dar nu și un 
Beethoven.

Rolul casei de cultură, 
(instituție care în Franța se 
bucură de o adeziune din ce 
în ce mai mare, fapt de
monstrat între altele de cu
noscuta comparare a cifrei 
18 000 care reprezintă nu
mărul de aderenți ai casei 
de cultură din Grenoble cu 
8 000 — numărul abonaților 
Comediei Franceze !) nu 
este spre a desființa „ye 
ye-urile“ ci de a-1 menține 
pe Beethoven, de a perpe
tua dominația spirituală a 
marilor creatori ai lumii. 
Nici o confuzie de valori nu 
poate fi adusă — aceasta 
pare a fi deviza caselor de 
cultură în rîndul cărora a 
intrat în aceste zile și cea 
din Grenoble. Deviză, lip
sită de ostentație a agresivi
tății culturismului, dar 
pusă .sub semnul rigorilor 
care înlesnesc separarea ca
tegorică, netă, fermă a cul
turii . de divertisment, a 
creației de distracție. Acest 
„echilibru între antiteze" pe 
careul urmărește cu asidui
tate o casă de cultură care 
știe ce vrea, al cărui rol 
este enunțat cu claritate 
chiar de ministrul culturii,

an

Ultimele știri olimpice
• Echipa de hochei pe gheață a României a obținut a doua 

victorie în turneul olimpic (grupa B), reușind să învingă selec
ționata Franței cu scorul de 7—3 (2—0, 2—0, 3—3). Echipa Ro
mâniei a acumulat 4 puncte din două partide, avînd 10 goluri 
marcate și 5 primite.

In meciul următor, hocheiștii români tnttlnesc luni 12 februa
rie formația Japoniei.

• In meciul pentru grupa A, reprezentativa U.R.S.S., a surcla
sat cu 10—2 (6—0, 4—2, 0—0) echipa S.U.A. Hocheiștii sovietici 
(la a 3-a victorie) conduc în clasament cu 6 puncte și golavera
jul de 27—2.

• După cum transmite corespondentul agenției France Presse, 
ultimele două manșe ale concursului olimpic de bob — 2 per
soane au fost amînate, din cauza timpului nefavorabil, pentru 
sîmbătă seara.

CINEMATOGRAFE
CAPCANA

rulează la Patria (orele 9;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15)
Festival (orele 8,30 ; 11 ; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 21)

ÎMPUȘCĂTURI PE PORTATIV 
rulează la Republica (orele
8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22)

VALETUL DE PXCĂ
rulează la Luceafărul (orele
9 ; 11,15 : 13.30 : 16,15 : 18,30 ; 
20,45)

DE TREI ORI BUCUREȘTI 
rulează la Victoria (orele 9 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 : 18,30 ; 20,45) 
Grivița (orele 9 : 11.15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30) Capitol (orele
10 ; 12,30 ; 15 ; 17,30 ; 20)

UN BĂRBAT ȘI O FEMEIE 
rulează la Feroviar (orele 8,30;
10.45 ; 13 ; 17,30 ; 20) Excel
sior (orele 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16,30,; 18,45 ; 21), Gloria (orele 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30) Tomis (orele 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45)

CĂUTAȚI IDOLUL
Melodia (orele 9 : 11 : 13 : 15 :
17 ; 19 ; 21), Modern (orele 9 ;
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)

ÎNCERCUIREA
rulează la Floreasca (orele 
16; 18,15; 20,30), Flamura (ore
le 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15;
20.30) .

CONTELE BOBBY. SPAIMA 
VESTULUI SĂLBATIC

rulează la Lumina (orele 9,30;
15.45 — în continuare : 18,15; 
20.45)

BILLY MINCINOSUL
rulează la Central (orele 9 ;
11 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45)

IO, MIRCEA VOIEVOD; BA
TUMI UN CALMANT : LAURI 
CELOR MAI BUNI ; PÎINEA 
NOASTRĂ ; ORIZONT ȘTIIN
ȚIFIC nr. 12/1967, MIRACOLUL 

rulează la Timpuri Noi (ore
le 9—21 în continuare).

DOSARUL XII
rulează la Union (orele 15,30 ;
18 ; 20,30),
Ferentari (orele 15,30 ; 18 ;
20,30),

JOCURI NESCHIMBATE
rulează la Doina (orele 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 ; pro
gram pentru copii ora 9 și 10)

PROFESORUL DISTRAT
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18 ; 20,30) 

capătă funcția de act edu
cativ al unei concepții mo
derne asupra culturii în 
care intră fără nici o sfor
țare ideea conservării acti
ve a marilor valori.

Activitatea culturală și 
artistică a casei de cultură 
din Grenoble ocupă în aten
ția opiniei publice locale un 
loc destul de important și 
ceea ce merită toată consi
derația este faptul că, con
curența jocurilor de iarnă 
nu anulează cu nimic pro
gramul acesteia, el bucurîn- 
du-se de participarea gre- 
noblezilor între care tinerii 
dețin primul loc. „Comedia 
Alpilor" (Teatrul casei de : 
cultură) și-a început șirul 
de premiere cu : „în aștep
tarea lui Godot" de S. Be
cket. Evenimentul artistic, 
care a marcat justificat 
considerația pe care orașul 
însuși îl acordă sieși, l-a 
constituit însă un spectacol 
muzical socotit și ca oma
giu pios adus patronului li
terar al orașului — Sten
dhal.

La teatrul muzical a avut 
loc spectacolul cu opera 
„Mînăstirea din Parma" de 
Henry Sauguet (libret: Ar
mand Lunel), Succesul de 
care s-a bucurat premiera 
a intrat și el în virajul su
perlativelor, la ordinea zi
lei. E desigur, un mare suc
ces spectacolul despre care 
se poate spune, nu fără o 
anume jubilație provincia
lă, că a constituit un ade
vărat „eveniment parizian". 
Dincolo de brusca lărgire 
a proporției în care sînt vă
zute toate faptele vieții zil
nice a grenoblezilor, orașul 
Alpilor este fermecător 
prin exuberanță și agitație, 
curioasă dar invidiabilă. 
Mare senzație a făcut și 
deschiderea seriei de spec
tacole la „Olympic Music- 
hall" cu o seară „Gilbert Be- 
caud“ (supranumit „domnul 
100 000 de volți“). „Publici- 
tația sonoră" este fără mar
gini în ciuda urechilor sen
sibile iritate uneori de a- 
plauzele excesive. Tinerii 
din Grenoble au avut deja 
satisfacția de a aplauda o 
serie de soliști celebri și sînt 
în febra așteptării lui 
Johny Hollyday care sosește 
sîmbătă în orașul jocurilor 
de iarnă. Va fi o nouă re
priză de ye-ye ? Nu cred, 
pentru că Hollyday este un 
cîntăreț fermecător, cu o 
voce caldă, transfigurat de 
bucuria de a cînta și a se 
dărui bucuriei ascultătorilor 
lui.

DRAGOSTEA UNEI BLONDE 
rulează la Dacia (orele 8,15— 
15; 17; 19; 21).

UN NABAB MAGHIAR
rulează la Bucegi (orele 9:
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), 
Aurora (orele 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30)

AMPRENTA
rulează la Unirea (orele 16;
18.15 ; 20,30)

LORDUL DIN ALEXANDER» 
PLATZ

rulează la Lira (orele 15,30 ; 
18 ; 20,30)

O SUTA UNU DALMATIENI 
rulează la Pacea (orele
15,30 ; 18 ; 20,30) Rahova (ore
le 15,30 ; 18 ; 20,30)

REPUBLICA SKID
rulează la Moșilor (orele 15,30;
18) ; orele 20,30 — Haiducii

UN TAXI PENTRU TOBRUK 
rulează la Viitorul (orele
15.30 ; 18 ; 20,30)

REÎNTOARCEREA LUI SUR- 
COUF

rulează la Cosmos (orele 14.30;
16.30 ; 18,30 ; 20,30)

ÎMPUȘCATURI PE PORTATIV 
rulează la București (orele 9 : 
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21)

SÎMBĂTĂ 10 FEBRUARIE

Jocurile olimpice de iarnă : 
10,00—11,30 — Patinaj viteză s 
1 500 metri femei și 15 km fond. 
12,45—14,15 — Proba de cobo- 
rîre — femei ; 17,30 — Curs de 
limba spaniolă (lecția a 2-a) ; 
18,00 — Pentru noi, femeile !
18,30 — Pentru copii : Filmul 
„Micul indian" ; 18,45 — Lu
mea copiilor — magazin dis
tractiv ; 19,30 — Telejurnalul de 
seară ; 20,00 — Tele-enciclope- 
dia ; 21,00 — Filmul seria] : Eva
datul , 21,50 — Jocurile olimpice' 
de iamă : Patinaj artistic : proba 
de figuri libere-femei ; 24,00 — 
Telejurnalul de noapte.



România sprijină înverșunate

orice inițiativă de promovare 
a schimburilor internaționale

pe întreg teritoriul
sud-vietnamez

Luînd cuvîntul la ședința ple
nară de vineri, a celei de-a doua 
Conferințe a Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
șeful delegației române, Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, s-a aso
ciat felicitărilor adresate lui Shri 
Dinesh Singh cu ocazia alegerii 
acestuia în funcția de președin
te al Conferinței. Totodată, vor
bitorul a exprimat satisfacția 
poporului și guvernului României 
pentru dezvoltarea schimburilor 
comerciale și a relațiilor de cola
borare economică, tehnică și cul
turală dintre România și India.

Așa cum se subliniază în mesa
jul pe care vi l-a adresat preșe
dintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu — 
a arătat vorbitorul — 
vede în Conferința 
Unite pentru comerț 
re un eveniment de 
importanță pentru 
cooperării economice

„România 
Națiunilor 

și dezvolta- 
o deosebită 
promovarea 

internațio
nale. Notînd cu satisfacție preo
cupările largi ale conferinței în 
domeniul comerțului și dezvoltă
rii, ne exprimăm speranța că ea 
va găsi căi și mijloace de spriji
nire efectivă a eforturilor proprii 
ale țărilor angajate în procesul 
dezvoltării".

Pentru a atinge un asemenea 
obiectiv se cuvine să pornim de 
la o analiză lucidă a realităților 
și a factorilor fundamentali care 
condiționează accelerarea crește
rii.

în această ordine de idei, reți
ne atenția, în primul rînd, pier
derea de viteză a țărilor în curs 
de dezvoltare. In comparație cu 
perioada 1955—1960, în prima 
jumătate a acestui deceniu (1960 
—1965) ritmul mediu anual de 
creștere economică nu numai că 
nu s-a accelerat, așa cum s-a 
scontat la prima noastră conferin
ță, dar a înregistrat chiar o ușoa
ră încetinire (de la 4,6 la sută la 
4,5 la sută) Se remarcă totodată 
înrăutățirea poziției lor pe piața 
mondială, precum și creșterea da
toriei lor externe.

Ca urmare a fenomenelor a- 
mintite, decalajul pe care siste
mul colonialist l-a creat între di
feritele regiuni ale lumii se men
ține și — sub anumite aspecte — 
se adîncește chiar, implicînd o 
grea răspundere pentru fostele 
puteri coloniale și ridicînd com
plexe probleme tuturor celor pre
ocupați de evoluția viitoare a 
economiei mondiale.

Referitor la căile care să asi
gure dezvoltarea mai armonioasă 
a economiei mondiale, șeful de
legației române a amintit ele
mentele „strategiei generale ale 
dezvoltării", formulate de dr. Ra
ul Prebish, secretarul general al 
Conferinței Națiunilor Unite 
pentru comerț și dezvoltare, po
trivit cărora „dezvoltarea con
stituie în primul rînd răspunde
rea țărilor care își propun să se 
dezvolte", iar toate măsurile în a- 
cest scop „sînt de domeniul in
tern al țărilor respective. Ele nu 
pot fi impuse din afară și nici 
nu pot face obiectul negocierilor 
internaționale".

Delegația noastră este cu atît 
mai bucuroasă să împărtășească 
acest punct de vedere cu cît este 
vorba de un principiu pe care 
România îl promovează cu con
secvență de ani de zile, atît în 
politica sa internă, cît și pe are
na internațională.

Colaborarea economică inter
națională, a continuat Gheorghe 
Rădulescu, nu se poate substitui 
efortului propriu al fiecărei țări, 
dar aceasta nu reduce cu nimic 
importanța responsabilității co
lective. După părerea noastră, a 
spus șeful delegației române, a- 
ceastă responsabilitate ar trebui 
să cuprindă cel puțin trei aspecte: 

Înlăturarea a tot ceea ce stin
gherește dezvoltarea normală a 
schimburilor economice între 
toate țările lumii, astfel îneît 
fiecare popor să-și schimbe pro
dusele muncii sale cu produsele 
muncii celorlalți, comerțul in
ternațional fiind prin esență uni
versal. în pofida rațiunii, în co
merțul mondial din zilele noastre 
persistă încă discriminări de na
tură politică, bariere artificiale 
care limitează posibilitatea lui de 
extindere.

Pînă unde merg uneori aceste 
practici discriminatorii putem ve
dea chiar la conferința noastră 
dedicată comerțului mondial, la 
care n-au fost invitate Republica 
Populară Chineză, una din marile 
puteri ale lumii, Republica De
mocrată Germană, unul din sta
tele dezvoltate industrial ale Eu
ropei și alte state socialiste, 
R. D. Vietnam și R.P.D. Coreea
nă, parteneri comerciali impor
tanți ai multora dintre partici
pant. Cine ar putea oare să sus
țină că asemenea practici dis
criminatorii servesc cauza expan
siunii comerțului mondial, ser
vesc interesele țărilor în curs de 
dezvoltare ?

Republica Socialistă România, 
care dezvoltă relații comerciale 
cu toate țările lumii, indiferent 
de orînduirea lor social-politică, 
consideră că eliminarea tuturor 
practicilor discriminatorii și

barierelor artificiale reprezintă 
una din cerințele urgente și e- 
sențiale pentru promovarea co
merțului mondial.

Așezarea relațiilor internațio
nale pe temelia unor norme care 
să garanteze fiecărui popor posi
bilitatea de a-și construi viața 
potrivit propriilor sale concepții. 
Din nefericire, practica vieții in
ternaționale înregistrează încă 
numeroase cazuri de practici im
perialiste și neocolonialiste, de a 
mestec în treburile interne ale 
altora, de condiționare a unor a- 
corduri economice de clauze po
litice sau obligații militare, de 
folosire a forței.

Expresia cea mai flagrantă a 
politicii imperialiste de încălcare 
brutală a dreptului inalienabil al 
fiecărui popor de a-și hotărî 
singur soarta este războiul agre
siv dus de Statele Unite ale A- 
mericii împotriva poporului viet-

Cuvintarea
tovarășului 
Gheorghe 
Radulescu

!a Conferința 
U.N.C.T.A.D.

namez, continuarea și intensifi
carea bombardamentelor împo
triva unui stat suveran și inde
pendent, R. D. Vietnam.

încetarea războiului din Viet
nam reprezintă astăzi problema 
primordială a vieții internaționa
le de care depinde normalizarea 
și dezvoltarea raporturilor între 
state.

întreaga experiență ne întă
rește convingerea că soluții trai
nice, de durată, pentru gravele 
probleme ale subdezvoltării pot 
fi găsite numai pe terenul 1«. 
til al construcției pașnice, 
promovarea între state a unor 
raporturi normale, întemeiate pe 
respectul reciproc al suveranită
ții și independenței naționale, 
egalității în drepturi și neameste
cului în treburile interne.

Crearea unui echitabil meca
nism comercial și financiar inter
național. Conferința noastră își 
propune să găsească acele căi și 
mijloace de natură să creeze 
condiții mai echitabile de parti
cipare la circuitul mondial eco
nomic pentru țările în curs de 
dezvoltare. în acest scop, ele au 
făcut cunoscutele propuneri 
cluse în „Carta de la Alger".

Sîntem conștienți că asupra u- 
nor probleme există păreri dife
rite, ceea ce ni se pare normal, 
întrucît comerțul mondial este 
domeniul în care se confruntă și 
se întrepătrund totodată interese
le specifice cele mai diferite. Din 
moment însă ce aceste interese 
nu se confruntă numai, ci se în
trepătrund, sarcina noastră este 
tocmai de a găsi aceste puncte 
de interferență pentru ca, pe 
calea negocierilor, să deschidem 
ferestrele spre un mecanism co
mercial și financiar corespunză
tor cerințelor noi ale vieții inter
naționale.

Republica Socialistă România 
va participa la aceste negocieri 
în spiritul principiilor 
călăuzesc întreaga activitate și 
în spiritul principiilor de solida
ritate cu țările în curs de dez
voltare din Africa, Asia și Ame
rica Latină, care a animat-o în
totdeauna.

România este cu atît mai sen
sibilă la preocupările acestora cu 
cît se află angajată ea înseși 
într-un amplu proces de dez
voltare. Ea alocă pentru acumu
lare mai mult de un sfert din 
venitul său național. Ca urmare 
a unui asemenea efort continuu 
de-a lungul a două decenii, au 
fost obținute transformări impor
tante în toate domeniile de ac
tivitate, iar economia națională 
se dezvoltă în ritmuri susținute.

Mai avem, desigur, un drum 
lung de străbătut și obstacole de 
depășit pentru a ajunge la nive
lul economic al țărilor dezvoltate 
industrial din Europa. Dar di
namica realizată ne permite ca, 
pe baza creșterii producției, să 
asigurăm ridicarea sistematică a 
nivelului de viață la orașe și 
sate, precum și o participare tot 
mai activă la schimburile co
merciale internaționale.

încă din faza pregătirilor, a 
subliniat apoi vorbitorul, repre
zentanții României au propus ca 
la actuala conferință să se exa
mineze ca o problemă distinctă 
formele moderne de cooperare 
economică.

Cooperarea în producție sau 
cooperarea tehnico-științifică sti
mulează dezvoltarea schimburilor 
comerciale între țări.

în ceea ce o privește, Româ
nia promovează asemenea forme 
de cooperare atît cu țări dez
voltate industrial, cît și cu țări

fer- 
prin

de

in-

care-i

men-în curs de dezvoltare. Aș 
ționa, cu titlu de exemplu, im
portantul acord de cooperare e- 
conomică și tehnică cu Iranul, 
pentru organizarea producției de 
tractoare în această țară, ca și 
pentru dezvoltarea altor ramuri 
ale industriei și agrioulturii, o 
înțelegere cu Siria, pentru des
chiderea unei mine de fosfat și 
efectuarea unor instalații de în
cărcare în portul Tartous, acor
durile cu R.A.U. pentru livrări 
de utilaje, instalații și asistență 
tehnică ce vor fi plătite în 
produsele rezultate. In India, 
după construirea rafinăriei de la 
Gauhati, România participă a- 
cum, alături de Franța, la con
struirea rafinăriei de la Haldia. 
Delegația română consideră că 
promovarea unor asemenea forme 
de cooperare este de natură să 
completeze și să întregească di
feritele propuneri supuse aten
ției conferinței în domeniul co
merțului și finanțării.

O altă propunere pe care de
legația română a făcut-o privește 
problema formării de cadre teh
nice pentru comerțul exterior.

In perspectiva expansiunii co
merțului exterior al țărilor în 
curs de dezvoltare, problema ca
drelor tehnice specializate în a- 
oest domeniu nu este mai puțin 
actuală decît a cadrelor națio
nale pentru industrializare,, pen
tru agricultură etc. Considerăm
ca atare necesar ca Conferința © 
Națiunilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare să examineze formele * 
optime care ar putea înlesni ță- • 
iilor în curs de dezvoltare for- 0 
marea acestor cadre. ©

Delegația română acordă, de a- 
semenea, o atenție particulară 
examinării problemelor legate de • 
normalizarea în continuare a reia- 0 
țiilor comerciale dintre țări cu © 
sisteme social-politice diferite, re- _ 
lății intrate în terminologia orga
nizațiilor internaționale sub de- • 
numirea de „comerț Est-Vest". • 
în cursul acestui deceniu, co- • 
merțul „Est-Vest" dintre statele 0 
Europei a cunoscut o dezvoltare 
ce nu poate fi subapreciată deși, * 
datorită menținerii unor barieri 
artificiale, posibilitățile existente * 
nu sînt nici pe departe epuizate. • 
România, ca și celelalte țări so- • 
cialiste, participă la acest proces. © 
In același timp, volumul schimbu- 0 
rilor noastre cu țările în curs de ’ 
dezvoltare crește într-un ritm mai * 
mare decît ansamblul comerțului • 
nostru extern. Aceasta nu face © 
decît să ne întărească convin- 0 
gerea că promovarea comerțului 
Est-Vest reprezintă un factor sti- * 
mulator nu numai pentru co- • 
merțul mondial în ansamblu, dar © 
și pentru relațiile de colaborare © 
ale fiecăreia din părți cu țările 
în curs de dezvoltare din Asia, 
Africa și America Latină. •

Doresc să vă asigur, a spus © 
în încheiere Gheorghe Rădulescu, 
că delegația Republicii Socialiste * 
România, prezentînd o serie de • 
propuneri proprii, va examina cu • 
atenție propunerile tuturor celor- © 
lalți participant, gata să sprijine # 
orice inițiativă de natură să pro
moveze schimburile internaționale * 
în interesul dezvoltării, să contri- • 
buie la făurirea unui mecanism al © 
relațiilor economice internaționale 0 
capabil să înlesnească fiecărui 
popor, mare sau mic, înfăptuirea * 
propriilor sale năzuințe de progres • 
într-o lume a păcii. •

* •
Vineri, la Palatul prezidențial • 

din New Delhi, Gheorghe Rădu- * 
lescu, șeful delegației române la 
Conferința Națiunilor Unite pen- * 
tru comerț și dezvoltare, a avut • 

" •

Organizației Națiu- •

o convorbire prietenească cu U 
Thant, secretar general al O.N.U., 
aflat într-o vizită oficială în India. 
Discufiile s-au referit la proble
me legate de lucrările actualei 
conferințe U.N.C.T.A.D. și la ac
tivitatea 
nilor Unite.

La discuții a participat Mir- e 
cea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. *

ÎNCHEIEREA VIZITEI
TOVARĂȘULUI M. BERGHIANU 

ÎN JUGOSLAVIA
• VINERI DIMINEAȚA, 

varășul Maxim Berghianu, 
ședințele Comitetului de 
al Planificării, a fost primit de 
Mika Șpiliak, președintele Ve- 
cei Executive Federale, cu care 
a avut o convorbire. Convorbi
rea, care s-a referit la 
me privind colaborarea 
mică dintre cele două 
decurs într-o atmosferă 
lă, tovărășească.

Convorbirile dintre tovarășul 
Maxim Berghianu, președintele 
Comitetului de Stat ai Planifi- _ 
cării, și Rikard Ștainer, direc
torul general al Institutului Fe
deral de Planificare Economică 
s-au încheiat ieri Ia Belgrad. 
Cu prilejul acestor convorbiri, 
a fost stabilit un amplu pro
gram de lucru pentru dezvolta
rea colaborării economice și a 
schimbului de mărfuri dintre 
Republica Socialistă România și 
R.S.F. Iugoslavia pe perioada 
1971—1975.

In cadrul unei conferințe de

to- 
pre- 
Stat

proble- 
econo- 
t&ri, a 
cordia-

• Atac puternic al patrioților Ia Khe Sanh 
• Umbra unui nou Dien Bien Fu 

la Pentagon
Ofensiva forțelor patriotice «e desfășoară pe un front tot mai 

larg, cuprinzînd aproape întregul teritoriu sud-vietnamez. După 
cum apreciază agenția FRANCE PRESSE, în ultimele zile luptele 
au devenit mult mai înverșunate, iar pierderile forțelor americano- 
saigoneze sînt în continuă creștere.

Bătălia pentru orașul Hue con
tinuă, zona luptelor cuprinzînd 
și împrejurimile orașului. O vas
tă acțiune a fost întreprinsă de 
forțele patriotice pentru a îm
piedica pătrunderea ajutoarelor 
americano-saigoneze în zona lup
telor. Porțiunea șoselei între 
baza de la Phu Bai și pînă la 
Hue este controlată de detașa
mente de patrioți. Pe această 
șosea un convoi de autovehicule 
blindate, aparținînd unităților de 
pușcași marini americani, care 
se îndrepta spre Hue, a căzut 
într-o ambuscadă. Mai multe ve
hicule „Ontos“ (vehicule blinda
te și echipate cu 6 tunuri 
de 106 mm) — considerate 
drept cele mai eficace ar
me din dotarea armatei 
americane — au fost distruse.

La Khe Sanh, forțele armatei 
populare de eliberare națională 
au lansat un puternic atac împo
triva pozițiilor deținute de puș
cașii marini, la trei kilometri 
nord-vest de această importantă 
bază strategică americană. Agen
ția FRANCE PRESSE relatează 
că forțele patriotice au pătruns 
chiar în perimetrul de apărare 
al bazei, iar luptele deosebit de 
înverșunate, duse corp la 
au durat mai multe ore.

în jurul Saigonului și în 
trul orașului continuă, de 
menea, luptele. Noi unități

armatei saigoneze au fost trimise 
în ajutorul celor aflate deja în 
oraș. De asemenea, asupra prin
cipalei baze de aprovizionare a 
operațiunilor, la sud de zona de
militarizată, Da Nang, ofensiva 
forțelor patriotice continuă, imo- 
bilizînd importante efective ale 
trupelor americane și sud-co- 
reene.

Lupte de stradă la Hue unde forțele patriotice continuă să ocupe cea mai mare parte a 
orașului.

corp,

cen- 
ase- 
ale

Corespondentul agenției 
FRANCE PRESSE din Wa
shington scrie că „niciodată 
numele de Dien Bien Fu n-a 
fost pronunțat mai frecvent 
la Pentagon ca în ultimele 
24 de ore“. Ofițerii de la 
Pentagon încearcă să res
pingă însă orice analogie 
între situația actuală a tru
pelor americane de la Khe 
Sanh și înfrîngerea suferită 
de corpul expedițlonar fran
cez la Dien Bien Fu în 1954. 
Funcționarii de la Pentagon, 
subliniază agenția FRANCE 
PRESSE, au fost mirați cînd 
președintele Johnson a men
ționat că „nu vrea să audă" 
de înfrîngerea de la 
Bien Fu. Observatorii poli
tici din capitala S.U.A. apre
ciază că febra de la Penta
gon și Casa Albă se datorea
ză în special faptului că prin 
căderea bazei de la Khe 
Sanh ar fi pus în pericol în
tregul complex de baze a- 
mericane din nordul Viet
namului de sud.

ILUZII"

Dien

Jntr-un discurs rostit joi la 
Chicago, senatorul Robert Ken
nedy a lansat ceea ce agenția 
U.P.I. apreciază a fi „cel. mai 
puternic atac de pînă acum îm
potriva politicii vietnameze a 
președintelui Johnson". Fratele 
fostului președinte al S.U.A. a 
declarat că „a sosit momentul 
adevărului", vremea de a arunca 
„masca iluziilor oficiale". „Reali
tatea este sumbră și dureroasă, 
ea este însă numai un ecou în
depărtat al suferinței către care 
ne conduce cu siguranță o poli
tică bazată pe iluzii", a spus el.

Schițînd 
mentale" pe care i ....... 
Vietnam le evidențiază, Kennedy 
a declarat: „O victorie militară 
totală nu se află pentru noi în 
perspectivă sau după colț. De

„adevărurile funda- 
situația din

fapt, ea depășește probabil posi
bilitățile noastre. Efortul de a 
dobîndi o asemenea victorie nu 
va duce decît la măcelărirea al
tor mii de oameni nevinovați, un 
măcel care va apăsa pe veci con
știința noastră națională. Urmări
rea unei asemenea victorii nu 
este necesară din punct de ve
dere al interesului nostru națio
nal și dăunează chiar acestuia. 
Am căutat să rezolvăm prin for
ța armelor un conflict a cărui 
soluționare depinde de voința și 
convingerea poporului sud-viet
namez. Noi nu avem un aliat de
cît cu numele. Susținem un gu
vern care nu se bucură de nici 
un sprijin. Fără efortul militar 
american, acest guvern s-ar pră
buși într-o singură zi".

Senatorul Kennedy a ridiculi-

zat comunicatele oficiale ameri
cane privind desfășurarea actua
lelor lupte din Vietnamul de sud. 
„Șeful serviciilor noastre de in
formații ne spune că din 60 000 
de partizani cit au participat la 
atacurile împotriva marilor orașe 
sud-vietnameze 20 000 au fost 
uciși. Dacă numai doi oameni ar 
fi fost răniți pentru fiecare sol
dat ucis — și calculul meu este 
modest — inamicul ar fi fost în 
întregime scos din luptă. Atunci 
cine se mai bate astăzi

Vorbitorul a preconizat o 
luționare a conflictului care 
permită Frontului Național 
Eliberare să participe activ 
viața politică din Vietnamul
sud. „A nesocoti acest adevăr, 
a spus senatorul, înseamnă de a- 
semenea a ne hrăni cu iluzii".
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Revendicările 
studenților 
italieni

In marile centre universi
tare italiene continuă mișcă
rile studenților care reven
dică îmbunătățirea sistemu
lui pe baza căruia se desfă
șoară învățămîntul superior 
în Italia. La Roma, facultă- 

litere, 
fizică

țile de medicină, 
drepi, arhitectură și 
sînt ocupate de studenți. Nu
meroase manifestații, adu
nări și mitinguri au loc și în 
alte centre universitare, prin
tre care Florența, Trento, 
Napoli și Torino. Organiza
țiile democratice studențești, 
precum și grupările aparți- 
nînd federațiilor de tineret 
ale partidelor comuniste, so
cialist, democrat-creștin și 
socialist al unității proletare 
au anunțat desfășurarea unei 
„zile naționale pentru demo
cratizarea universităților". 
în comunicatul comun se 
subliniază necesitatea de a 
se garanta studenților liber
tatea de a participa la dez
bateri privind reforma în- 
vățămîntului, cu atît mai 
mult cu cit în momentul de 
față atît în parlament cit și 
în întreaga țară au loc dez
bateri asupra viitorului Uni
versității italiene.
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„Problemă cea mai
importantă"

Un articol
într-unul din ultimele sale nu

mere, săptămînalul parizian „LE 
FIGARO LITTERAIRE" eviden
țiază dificultățile pe care le 
întîmpină numeroși tineri fran
cezi în găsirea de lucru.

Afirmînd că „șomajul lovește 
și pe cei de 20 de ani“, revista 
apreciază că numărul șomerilor 
în rîndul tinerilor între 16 și 21 
de ani depășește 200 000. Cifra 
exactă nu poate fi cunoscută, 
printre altele și din cauza că unii 
tineri refuză să se declare șomeri. 
..Mai ales — scrie „LE FIGA
RO LITTERAIRE“ — multora 
dintre tineri Ie este rușine să-și 
facă intrarea în viață cu eticheta 
de șomer. Ei ascund situația lor 
sau, mai curînd, lipsa lor 
tuație. Așa, de pildă, la o 
din provincie numeroși

Uniunea Națională a Studenților 
din Elveția s-a retras din C.I.S.

o

• Vizita
tovarășului

Emil Bodnar aș
in Cuba

din. „Le Figaro litteraire“

de si- 
uzină 
tineri

Cu prilejul ultimului său congres, Uniunea Națională a Stu
denților din Elveția a hotărît să se retragă din Conferința in
ternațională a studenților, organizație în care sînt reprezentate 
unele asociații studențești din țările occidentale și dintr-un nu
măr de state africane și asiatice. Pe viitor, Uniunea Națională a 
studenților din Elveția și-a propus să respecte o strictă neutra
litate în relațiile sale externe, între Conferința internațională a 
studenților și Uniunea internațională a studenților. Studenții 
elvețieni vor participa la reuniunile celor două organizații în 
calitate de observatori.

lucrează benevol, cu scopul de 
a-și ascunde starea de șomer. 
Există apoi șomerii parțiali, cei 
care găsec de lucru în mod spo
radic. în sfîrșit mai sînt și cei 
care trebuie să accepte o muncă 
ce nu corespunde calificării lor. 
In felul acesta actul care trebuie 
să însemne promovarea în muncă 
devine în fapt începutul decla
sării".

Foarte frecvent, unii tineri tre
buie să aștepte luni de zile pen
tru a găsi de lucru întrucît, în 
mod obișnuit, numai una din 
șaizeci de cereri își găsește re
zolvarea. Adolescenții sînt con- 
strînși, chiar de la intrarea lor 
în viață, să se acomodeze unor 
condiții neprielnice. Sînt verita
bile echipe care deleagă în fiecare 
dimineață pe unul din membrii 
ei pentru a cerceta anunțurile 
din ziare cu cereri de mînă de 
lucru.

Cine sînt acești tineri (dintre 
care 60 la sută fete și 40 la sută 
băieți) ? în primul rînd e vorba 
de acei care n-au putut dobîndi 
o calificare profesională, deoare
ce, ’provenind din familii sărace, 
au fost retrași de timpuriu din 
școli. Urmează apoi alte categorii 
de necalificați, slab calificați și 
chiar tineri cu calificare, dar care 
nu-și pot găsi posturi corespun
zătoare.

Faptul că acești tineri nu gă
sesc de lucru se explică, firește,

și prin conjunctura economică 
actuală. Se spera că producția 
națională va înregistra o creștere 
anuală de 5 la sută, în care caz 
forța de muncă disponibilă ar fi 
fost absorbită. în realitate, 
însă, creșterea oscilează între 3 și 
4 la sută în timp ce productivi
tatea muncii crește (și deci se 
cer muncitori tot mai puțini). De 
aici un „dezechilibru acut" între 
ofertă și cerere. „Tinerii, acești 
necunoscuți, fatal neexperimen
tați, sînt primele victime".

Revista apreciază că trebuiesc 
luate măsuri urgente, întrucît 
„dacă o veritabilă politică 
orientare nu este angajată, o 
te deloc, neglijabilă a noii 
nerații riscă să se instaleze 
șomaj". Bătălia va fi dificil 
cîștigat, căci presupune nu 
mai mijloace materiale, dar 
metamorfoză în obiceiuri și 
starea de spirit. „Totuși nu-i 
mis ca această bătălie să 
pierdută". în 1971 vor fi 21 de 
milioane de francezi sub 25 de 
ani, adică 40 la sută din popu
lație. „Cum să admiți ca o parte 
însemnată a acestui tineret să fie 
literalmente pradă șomajului ?“. 
Nici o problemă, conchide re
vista, nu este mai importantă de
cît a cîștiga bătălia împotriva 
șomajului din rindurile tinere
tului.
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presă, tovarășii Maxim Berghia- 
nu și Rikard Ștainer au subli
niat că aceste convorbiri s-au 
desfășurat în spiritul prieteniei 
și cordialității, al deplinei înțe
legeri ce caracterizează relațiile 
dintre cele două țări. A fost ex- 

' primată dorința ambelor părți 
de a lărgi și dezvolta colabora
rea și cooperarea economică și 
tehnico-științifică.

Vineri după-amiază, tovarășul 
Maxim Berghianu a părăsit 
Belgradul, îndreptîndu-se spre 
patrie.
• DELEGAȚIA ROMÂNA 

condusă de Petre Lupu, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Probleme de Organizare și 
Salarizare, care face o. vizită în 
Anglia, la invitația guvernului 
britanic, a sosit la Londra.

• PREȘEDINTELE R.A.U., 
Gamal Abdel Nasser, a fost in
vitat să facă o vizită oficială în 
Franța, a declarat la Cairo pur
tătorul oficial de cuvînt al gu-

vernului egiptean, Hassan Za- 
yat. Data vizitei urmează să fie 
stabilită ulterior.

• REPREZENTANTA CO
MERCIALĂ a Republicii So
cialiste România în Pakistan a 
deschis la Karaci o expoziție 
permanentă la care sînt prezen
tate produse 
port.

CONSULTĂRI

nou guvern. Unii observatori 
prevăd posibilitatea constituirii 
unui gen de guvern de specia
liști care să se ocupe de proble
mele economice urgente și să 
scoată țara din atmosfera agita- 

în prezent 
lingvistic.

tă în care se află 
datorită conflictului

românești de ex-

LA BRUXELLES
BAUDOUIN con• REGELE 

tinuă la Bruxelles consultările 
în vederea soluționării crizei de 
guvern care a izbucnit acum cî- 
teva zile în Belgial Premierul 
demisionar Boeynants a afirmat 
că este încă prea devreme să se 
vorbească despre diverse for
mule de coaliție sau despre a- 
legeri. Se pare că unii lideri po
litici sînt împotriva organizării 
unor alegeri parlamentare. Dar, 
pentru a se evita această solu
ție, ar trebui să se formeze un

• CU PRILEJUL 
20-a aniversări a 
Armatei Populare Coreene, Kim 
Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Mi
niștri al K.P.D. Coreene, a ros
tit o cuvintare. După ce a fă
cut o trecere în revistă a vic
toriilor repurtate în anii războ
iului anti-japonez, în lupta pen
tru pace și independenta pa
triei, vorbitorul a arătat că în 
prezent puterea de luptă a ar
matei este în continuă creștere, 
întregul ei efectiv are un înalt 
nivel de pregătire militară, ca
pacitatea de comandă a crescut, 
la fel ca și dotarea cu arma
ment modern.

celei de-a 
constituirii

HAVANA 9. — Coresponden
tul Agerpres, V. Stamate, trans
mite : tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., împreună cu to
varășul Dumitru Lazăr, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., șef 
adjunct al secției relații externe 
a C.C. al P.C.R,, care fac o 
vizită de prietenie, au avut joi 
convorbiri cu membri 
lui Politic al C.C. al 
Comunist din Cuba.

Convorbirile s-au 
într-o atmosferă caldă, 
șească.

ai Birou- 
Partidului

desfășurat 
tovără-

• STATUTUL 
REPREZENTANȚEI 
CEHOSLOVACE 
LA FRANKFURT

PE MAIN
într-un interviu acordat co

respondentului la Bonn al zia
rului „Rude Pravo“. O. Novy, 
consilier la reprezentanța co
mercială cehoslovacă din Frank
furt pe Main, s-a referit la noul 
statut al acesteia. Diplomatul 
cehoslovac a relevat că pe baza 
de reprezentante comerciale 
dintre R. S. Cehoslovacă și

•
• acordului referitor la Schimbul
o
• R. F. a Germanici, reprezentan- 

ța va avea un caracter oficial
° și se. va bucura de un statut di- 
» plomatic parțial. Ea va aproba, 
e de asemenea, vizele de intrare 

în R. S. Cehoslovacă pentru ce-
• tățenii vest-germanl.
• Pe baza acordului ratificat în
• prezent, exportatorii cehoslovaci 

au dreptul de a beneficia de
• măsuri parțiale liberalizate, pe 
© care R.F.G. nu le-a acordat

niciodată în trecut Cehoslova
ciei. Ca participantă Ia acordul

• general pentru tarife și comerț 
© (GATT), a arătat Novy, Ceho

slovacia are însă dreptul la o
• liberalizare deplină.
o

dan, în apropierea podului Da- • 
miah. Ambele părți s-au acuzat e 
reciproc pentru încălcarea acor
dului de încetare a focului. Un • 
purtător de cuvînt al forțelor - 
armate izraeliene a anunțat că * 
de partea izraeliană au fost în- • 
registrați 3 morți și 11 răniți. » 
Pe de aită parte, surse guverna- .
mentale Iordaniene au făcut cu- * vineri verdictul in procesul în- 
noscut că, în timpul duelului de ~ scenat unui grup de 33 patrioți 
artilerie dintre cele două părți, * sud-ăfricani. 19 acuzați au fost 
au fost uciși 6 iordanieni și ră- • condamnați la închisoare pe via- 
niți alți 43. © ță. jar ceilalți la pedepse între

• DUPĂ CUM ANUNȚĂ A- • 2° ?1 ° atU' 
genția Centrală Telegrafică 0 
Coreeană, la Panmunjon a avut 0 
loc o nouă ședință a secretari- .... _ _____ ___ __ _
lor Comisiei militare de armis- • (SWAPO), sau simpatizanți ai a- 
tițiu în Coreea. Partea coreeană © cesteia, organizație care, după 
a protestat pe lingă partea a- _ ° _ _
mericană cerîndu-i să dea ex- * . . ' P . Pent™ cuceri-
plicații în legătură cu introdu- • Tea. lnoePendenței acestui ten- 
cerea în mod ilegal de arma- © tonu, ocupat in mod ilegal de 
ment în zona demilitarizată. R.S.A.

I. G.

INCIDENT IORDANIANO —
IZRAELIAN

© UN INTENS SCHIMB de 
focuri declanșat de artilerie și 
tancuri a avut loc joi între tru
pele izraeliene și cele iordani- 
ene de-a lungul fluviului Ior-

• SENTINȚA DE LA
PRETORIA

Curtea supremă a republicii 
rasiste sud-africane a pronunțat

Toți cei condamnați sînt mem
bri ai Organizației populare de 
eliberare a Africii de sud-vest
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