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Vizita de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU 

în întreprinderi din județul Brașov

ÎNDEMN MOBILIZATOR LA MUNCĂ 
In noul an al cincinalului

în cursul dimineții de 
miercuri, 5 ianuarie, secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, a 
făcut o vizită de lucru în în
treprinderi industriale ale o- 
rașului și județului Brașov.

Această vizită reflectă încă 
o dată preocuparea statornică 
a conducătorului partidului și 
statului nostru de a se întîlni 
cu făuritorii de bunuri mate
riale și spirituale, de a se con
sulta permanent cu oamenii 
muncii asupra problemelor ac
tuale și de perspectivă ale 
construcției socialiste. Este o 
mărturie grăitoare a legătu
rilor de nezdruncinat dintre 
partid și popor. Ne amintim 
că, în urmă cu un an, în pri
mele zile ale lui ianuarie 1971, 
atunci cînd clasa muncitoare 
din țara noastră, țărănimea, 
intelectualitatea pășeau la în
făptuirea obiectivelor mobili
zatoare ale cincinalului în ca

re ne aflăm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a vizitat o serie de 
mari unități ale municipiului 
și județului Brașov. Ca și a- 
tunci, ca și în repetatele vizite 
de lucru pe care le-a făcut 
aici și în toate județele țării, 
secretarul general a purtat și 
acum un dialog viu cu mun
citori, ingineri și tehnicieni, 
ajutînd și mobilizînd la con
turarea mai exactă a obiecti
velor de plan, la direcționa
rea eforturilor colectivelor de 
muncă, proiectare, concepție, 
în găsirea celor mai eficiente 
căi de realizare a sarcinilor 
de producție, de ridicare con
tinuă a calității produselor, a 
productivității muncii, de re
ducere a prețului de cost.

Obiectivele înscrise în pro
gramul vizitei de ieri, în ma
rele centru industrial Brașov, 
le-au constituit Uzinele „Trac
torul“ și „Rulmentul“.

Tn vizita întreprinsă, tova

rășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășa Elena 
Ceaușescu, de tovarășii Ma
xim Berghianu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Comi-

DE LA I.A.R.-22 LA GIGANTUL PE 
ȘENILE DE 150 C.P.-O TRAIECTORIE 
GLORIOASĂ A UZINELOR „TRACTORUL"

Prin noul și modernul car
tier de locuințe înălțat în 
ultimii ani în jurul gării mu
nicipale se ajunge la cunoscu
ta uzină brașoveană de trac
toare. La sosire, secretarul 
general al partidului, ceilalți 
oaspeți sînt întîmpinați de 
tovarășii Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului 
municipal Brașov al P.C.R., 
Gheorghe Trică, directorul ge- 

tetului de Stat al Planificării, 
și Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secre
tar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R.

neral al Centralei industriale 
de autocamioane și trac
toare, și de colectivul de con
ducere al întreprinderii. Este 
prezent Alexandru Mărgări- 
tescu, adjunct al ministrului 
industriei construcțiilor de 
mașini. . Numeroși muncitori 
ingineri,’ salariați din serviciile 
de proiectare și administrati
ve ale uzinei îl salută călduros 
pe secretarul general al parti

dului, îi dăruiesc flori. Acum, 
la început de an, oamenii 
muncii de aici, bucuroși de 
realizările dobîndite, sînt pu
ternic mobilizați de sarcinile 
de cinste care le stau în față, 
de îndemnurile pe care tova
rășul Ceaușescu le-a adresat 
întregului popor, de a obține 
noi și importante progrese în 
toate domeniile.

In sala de Consiliu a în
treprinderii are loc o discuție 
în legătură cu rezultatele ob
ținute de constructorii de trac
toare în primul an al cincina
lului. Sînt relevate, cu acest 
prilej, preocupările pentru dez
voltarea în continuare, în anul 
1972, a producției de tractoare, 
pentru diversificarea acestora 
corespunzător necesităților e- 
conomiei noastre naționale șl 
satisfacerii cerințelor la ex
port.

In anul 1971, întreprinderea 
și-a îndeplinit sarcinile de pro

ducție la principalii indicatori, 
cu excepția capitolului export 
Privită în evoluția-i istorică, 
uzina brașoveană înfățișează 
un amplu și bogat bilanț de 
realizări. Ea a livrat economi
ei noastre naționale peste 
300 000 tractoare, fabricate în 
28 tipuri și în numeroase va
riante, corespunzător cerințe
lor unităților noastre socialiste 
din agricultură, activității din 
construcții, beneficiarilor de 
peste hotare. în prezent, uzina 
realizează 13 tipuri de trac
toare, printre care cunoscutele 
„Universal“ de 65 C.P., de 45 
C.P., pe roți și șenile, tractoa
re industriale pe șenile de 150 
C.P. etc.

Preocupările actuale ale co
lectivului acestei întreprinderi 
tind ca, în paralel cu fabrica
ția curentă a tractoarelor asi
milate pînă acum, să asimileze 
noi tipuri de tractoare. Astfel, 
în anul 1972 se va introduce în 

fabricație de serie un nou tip 
de tractor de 55 C.P. și se va 
pregăti fabricația altor două 
tipuri de tractoare de 30 și 80 
C.P., deosebit de solicitate a- 
tît pe piața internă cît și la 
export. Căutările creatoare 
continuă. La Institutul de cer
cetări și proiectări pentru 
tractoare și autocamioane se 
află în studiu un tip de trac
tor perfecționat cu o putere de 
360—400 C.P. destinat lucrări
lor industriale grele. Acest gi
gant construit în cooperare cu 
Uzinele „Progresul“ din Bră
ila, va fi echipat cu două mo
toare, fiecare acționînd inde
pendent asupra unei șenile. 
Realizarea lui ridică nume
roase probleme, dar colectivul 
brașovean dispune de bogată 
experiență, de capacitate teh
nică pentru a le rezolva. Dar 
mai ales, este însuflețit de ho-

(Continuare In pag. a 11-a)
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Garantăm 
cu propriile 

noastre 
eforturi

Dezbaterii« adunării organizației U.T.C. de la cooperativa agricolă din comuna Apele Vil, județul Dolj, l-au oferit unuia dintre tinerii care au luat cu- vîntul, Traian Stanciu, prilejul de a-și pune sieși ți celorlalți participanți la adunare următoarea întrebare : avem noi, astăzi, toate garanțiile eă vom munci mai bine in lunile care urmează ? Desigur, că momentul analizei rezultatelor obținute, pe parcursul unui an de zile, precum și concluziile desprinse din modul în care s-a realizat programul de activitate- stabilit Îndreptățeau o asemenea întrebare, o făceau chiar necesară. Ceea ce a conferit, Insă, un timbru special problemei ridicate de Traian Stanciu a fost prezentarea noului program de acțiune al organizației șl, mai ales, aprecierea pozitivă de care 
s_a bucurat acesta In rîndurlle tuturor uteclștilor. Cît privește răspunsul la întrebare, el a reieșit tocmai din dialogul firesc stabilit Intre modul de înfăptuire a vechiului program de activitate țl, pe această bază, perspectiva, „garanțiile“ privind înfăptuirea tn bune condițiunl 
a celui prezentat acum. Se cuvine a fi remarcată, tn acest context, grija deosebită cu care 
a fost elaborat noul program, preocuparea evidentă pentru cuprinderea acelor obiective care se află înscrise de drept pe agenda educativă a organizației. Se găseau precizate astfel, angajamentul formării pe timpul campaniilor agricole a unor echipe de clmp alcătuite numai din membrii organizației, recrutarea de tineri oare să tn-

TRAIAN G1NJU

(Continuare tn pag. a TV-a)

„Anul acesta 

recolta nu va 

mai fi afectată

| CE AȚI ÎNTREPRINS CA MEMBRU 
| AL CONSILIULUI ELEVILOR ?

0 intrebare adresată citorva elevi 

la sfirșitul unui trimestru de școală
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de băltirea apelor !"
...IATĂ ANGAJAMENTUL TINERILOR

DIN JUDEȚELE Șl LOCALITĂȚILE AFECTATE 

DE ACEASTĂ CALAMITATE NATURALĂîn Argeș, In Ilfov și în Bihor, tn localitățile Doljului, Galațiu- lui, Caraș-Severinului, Timișului și Botoșanilor, în aproape întreaga țară continuă să se lucreze pe suprafețele cu exces de umiditate. Timpul bun permite ca acțiunea desecări să rămînă In actualitate ; cotidian amplificată de hotărârea unanim exprimată de lucrătorii ogoarelor — ca in acest al doilea an al cincinalului pămîntul să rodească mai mult. Răspunzînd prin fapte programului adoptat de către participanții la prima consfătuire pe țară a tinerilor din irigații, peste două sute puncte de

• S-AU DESCHIS NOI ȘANTIERE DE MUNCA PATRIOTICĂ Șl 
ZECI DE MII DE TINERI PARTICIPA LA EFECTUAREA 

LUCRĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE

lucru au devenit șantiere ute- ciste ale muncii patriotice.
• TELEORMANȘantierul muncii patriotice a tineretului cuprinde întregul județ. De fapt, nu este localitate

unde să nu se lucreze. Șaptezeci de mii de hectare sint astăzi șantier. La Purani aproape o mie de hectare concentrează efortul tuturor sătenilor ; la Botoroaga,
GH. FECIORU

(Continuare in pag. a Il-a)

SĂ DISCUTĂM DESPRE

— O carte despre tineri |

— O carte pentru tineri

FILE DIN ISTORIA U.T.C. |

TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI

ARtìlHENEE DIPOI RIVI

INDIFERENTEI
Tinerii din județul Botoșani și-au ciștigat In ultimii ani, în marea lor majoritate, un frumos prestigiu în fața vîrstni- cilor. Harnici, inimoși, modești și cinstiți, acești băieți și fete din nordul Moldovei sînt întotdeauna în primele rînduri ale muncii, răspund cu promptitudine la chemările zilei, stră- duindu-se, prin întreaga lor activitate și oonduită, să fie la înălțimea. celor așteptate de la ei. Așa cum ne declara recent tovarășul Ion Dragomir, prim

secretar al Comitetului județean Botoșani al U.T.C., tinerii din acest județ, ca și cei din alte părți ale țării, se află intr-un real proces de creștere calitativă a responsabilităților lor politico-sociale, a convingerilor educației prin muncă și pentru muncă.Cu atît mai distonante apar, în peisajul acesta de muncă, de seriozitate și dăruire, chipurile citorva „pierde-vară“, maeștri ai tocării timpului pe trotuare și în restaurante, aristocrați al

propriilor lor familii din care-și trag, de ani de zile, cu o oon- secvență de lipitori, seva pecuniară personaje de-acum binecunoscute botoșenenilor. Din- tr-o discuție cu maiorul Constantin Seserman — comandantul Inspectoratului de miliție al municipiului Botoșani, am reținut faptul deloc nesemnificativ, că lipsa de ocupație a unor ti-
DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare tn pag. a TV-a)

de HORIA PÂTRAȘCU

Ultimele luni ale anului care s-a sfîrșit ne-au arătat între 
altele, și că în lume mai sînt destule locuri unde neînțe- 

voceacâroralegerile se transformă în conflicte în fața 
rațiunii trebuie, pînă ia urmă, să se impună.

Este aceasta nu atît o constatare rece — 
pune de la sine —cît o observație amar de 
că violența (această „poluare" a conștiinței 
decît toate celelalte poluări atmosferice, maritime sau pă- 
mînfene luate toate la un loc), încă mai activează brutal 
și nefast asupra liniștei și splendorii umane pe care o sim
țim mereu mai aproape de noi, și care, m-am convins, este 
absolut posibilă I... Pentru că nu ne-am născut „pentru 
moarte provocată", nu — ci pentru că am fost în.vățați să 
credem, încă de mici, că moartea este doar un prag co
mun și simplu pe care îl vom trece după afirmarea unor 
rezultate anume ! Rezultate mari — magnifice poate chiar 
prin simpla lor consistență umană — destinate a aduce pe 
acest pămînt destul de necăjit pînă astăzi : bunăstare, eli
berare și, mai ales, împlinire umană !

Și mai socotesc anul în care am pășit de cîteva zile, 
gîndindu-mă la țara mea, mai ales I Conștient fiind că — 
în acest an, care ne așteaptă mai mult decît l-am putea 
aștepta noi înșine — pămîntul nostru de dealuri si văi, de 
munți și cîmpie, și de mare largă, cu orizont deschis pretu
tindeni, România va ști, sînt sigur I, să-și poarte prin 
lume exemplul si prezenta de OMENIE si de IMBOLD PAȘ
NIC, CONSTRUCTIV 1... '

Mă mai gîndesc firește și la acea josnică nebunie pe care 
o poate constitui „indiferența" sau „izolarea în sine", „re
nunțarea". La acea periculos-prostească „oboseală de a 
mai gîndi' socotind pesemne că „alții" sînt datori de a 
gîndi în locul nostru I La infatuare, sau — dimpotrivă 
—- la admiterea gratuit-leneșă a unor idei ce nu ne apar
țin I La plagiatul literar ascuns sub „schema" unor rețete. 
Sau, în sfîrșit, la reacțiunea verbală a unor prea-bine-cunos-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Vizita de lucru a tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Acțiunea desecări
Răspunsul brașovenilor la chemarea

(Urmare din pag. 1)

tărîrea de a înfăptui neabătut 
politica partidului nostru co
munist, de a fi la înălțimea 
sarcinilor de răspundere care 
revin în actualul cincinal, con
structorilor de mașini.

în discuția cu gazdele, se
cretarul general al partidului 
se interesează de modul cum 
a fost pregătită producția a- 
nului 1972, de felul cum se în
deplinesc încă din primele zile 
ale anului prevederile planului 
pe anul în curs și recomandă 
specialiștilor să aibă în vedere 
îmbunătățirea continuă a cali
tății producției, diversificarea 
tractoarelor, echiparea lor 
complexă, pentru ca acestea să 
permită realizarea a tot mai 
multe lucrări atit în agricul
tură cit și pe șantierele de con
strucție.

în cadrul discuțiilor cu fac
torii de răspundere din con
ducerea uzinei și Centralei de 
autocamioane și tractoare se 
înscrie o nroblemă de mare în- 
semnăt • ? ; care sînt relațiile 
dintre uzină și'Centrală ? Ce 
probleme ridică raporturile 
întreprinderii în cadrul Cen
tralei ? Este relevat cu satis
facție faptul că Centrala in
dustrială s-a afirmat ca un 
factor dinamizator al produc
ției, ca stimulator al gîndirii 
tehnice, a facilitat cooperarea 
și specializarea în producerea 
anumitor piese și subansam- 
ble ce intră în componența 
constructivă a autocamionului 
și tractorului, a potențat rela
țiile întreprinderilor cu parte
nerii de comerț din țară și de 
peste hotare. A reieșit totoda
tă, că mai persistă unele ne
clarități în ceea ce privește ro
lul de coordonator al Centralei, 
că problemele cooperării cu 
partenerii aparținînd altor cen
trale, aprovizionării tehnico- 
materiale, și mai ales ale spe
cializării în interiorul Centra
lei nu și-au găsit încă rezol
vări depline. încă mai domină 
o înțelegere îngustă a raportu
rilor dintre întreprinderi ce 
intră în alcătuirea Centralei.

în concluziile pe care le for
mulează, secretarul general al 
partidului stăruie asupra ne
cesității de a se realiza, în 
cadrul Centralei, un mai mare 
grad de integrare, aceasta co- 
respunzînd conceptului care a 
stat la baza creării centralelor 
industriale, tendințelor puter
nic afirmate în practica mon
dială a organizării producției 
industriale. Numai prin coo
perare, prin adîncirea specia
lizării se poate aiunge, la pro
duse de înaltă calitate și de 
mare serie, cu preț de cost 
redus, se pot realiza dotări 
comune. în ceea ce privește 
producția de autocamioane, 
automobile și tractoare, arată 
tovarășul Nicolae Ceaușescu,

LOVE STORY ; rulează ta Pa
tria (orele 9; 12; 15;v 18; 21), Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21). Capitol (orele 9.15; 11,30; 
13,43; 16; 18,30, 21).

LIVADA DIN STEPA ; rulează 
la Festival (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30, 2C.45).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE ; 
rulează la Victoria (orele 9; 11,15;
13.30, 16; 18,30, 20.45), Feroviar (o- 
rele 9, 11,15. 13.30; 16; 18,30; 20,45), 
Excelsioi (orele 9: 11,15; 13,30; 16;
18.30, 20,45) Melodia (orele 9; 
11,15, 13,30; 16; 18,30; 20,45).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Sala Palatului (orele 
17,15; 20,15. Scala (orele 9; 11,15; 
13,30; 16, 18,30, 21), București (ore
le 8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21), Fa
vorit (orele 9.30; 12: 15.30; 18;
20.30) .

UN CÎNTEC STRĂBATE LU
MEA ; rulează la Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; IC; 18,15; 20,30).

HUGO ȘI JOSEFINA rulează 
la Doina (orele 16; 18,15) ; PALA
TUL DE CLEȘTAR (orele 11,30;
13.30) , ACOPERIȘUL (ora 20,30) ; 
PROGRAM DE DESENE ANIMA
TE (orele 9—10).

DECOLAREA rulează la Arta 
(orele 15.30. 18 20,15), Drumul
Sări.- (Oiele 15.30; 17,45; 20).

WATERLOO rulează la Gloria 
(orele 9,30. 12,30; 16; 19.15). Tomis 
(Ore> 9.30. 12.30 16; 19,30).

LUMEA COMICA A LUI HA- 
ROLD LOYD : rulează la Timpuri 

este necesar să se elaboreze 
un program foarte cuprinză
tor de specializare și coopera
re între Centrală brașoveană 
și celelalte întreprinderi din 
țară cu profil asemănător.

Se vizitează halele de pro
ducție. La secția mecanic-șef 
și autoutilare, unde se repară 
mașinile și utilajele din do
tarea întreprinderii, se relevă 
rezultate deosebite în acțiunea 
de autodotare și se prezintă 
o serie de utilaje fabricate pe 
plan local. Gazdele informea
ză că indicațiile date de secre
tarul general cu prilejul vizi
telor sale anterioare au stat 
în atenția conducerii între
prinderii. a comitetului de 
partid, a întregului colectiv, 
în cursul anului 1971 în în
treaga întreprindere au fost 
confecționate prin autoutilare 
mașini și agregate în valoare 
de 40 milioane lei, iar planul 
de producție în această direc
ție pentru anul 1972 prevede 
realizarea unui volum de ma
șini și utilaje în valoare de 
60,5 milioane

La secția *' ăeT tratamente 
termice -sînt-urmărite unele 
procese tehnologice automati
zate și mecanizate. Această 
secție nouă este dotată la cel 
mai înalt nivel tehnic cu uti
laje produse în țară, din care 
30 la sută confecționate în 
uzină în cadrul acțiunii de 
autoutilare.

Intr-o hală nouă, oaspeților 
li se prezintă întreaga gamă 
de tractoare produse de uzină 
de la cunoscutele I.A.R.-22 și 
KD-35, tipuri cu care a debu
tat industria noastră construc
toare de tractoare, și pînă la 
tractoarele moderne aflate în 
prezent în fabricație de serie. 
Se fac demonstrații de func
ționare cu un tractor pe șenile 
S-651 cu cupă pentru săpat 
frontală, cu un alt tip „Uni
versal 1500“, tot pe șenile, 
echipat cu lamă pentru nive
lări pe șantierele de construc
ții și cu scarificatori, echipa
ment folosit în construcția de 
drumuri. Sînt prezentate pro-

LA SFÎRȘITUL

0 PRODUCȚIE ANUALĂ 

DE 85 MILIOANE RULMENȚI
în drum spre o altă între

prindere de prestigiu a Bra
șovului — „Rulmentul“, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid 
și de stat sînt salutați din 
nou — ca și la intrarea în 
oraș și pe arterele ce conduc 
spre „Tractorul“ — de nu
meroși cetățeni.

în întreprindere, în întâm
pinarea oaspeților se află

Noi (orele >—18,30 - în continua
re) , PROGRAM DE FILME DO
CUMENTARE (ora 20.15).

NU TE ÎNTOARCE : rulează la 
Lumina (orele 9—19,45 în conti
nuare).

SORGUL ROȘU ; rulează la 
Grivita (orele 9,30; 12; 15,30; 18;
20,30).

OLIVER rulează la Bucegi (o- 
rele 15,30; 19) . Giulești (orele 
15,30; 19).

12 OAMENI FURIOȘI : rulează 
la Volga (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15, 20.30) Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30, 16; 18,15; 20,30).

GARA BIELORUSA : rulează la 
înfrățirea (orele 15,30; 17,45; 20).

FRAȚII rulează la Unirea 
(orele 16; 18; 20).

PADUREA DE MESTECENI : 
rulează la Buzești (orele 15,30; 
18; 20,15).

TRENUL : rulează la Aurora 
(orele 9,30; 12; 15; 17,45, 20,15),
Modern (orele 9; 11.45; 14,30; 17,15; 
20).

UNCHIUL VANIA . rulează la 
Populai (orele 15,30; 18; 20,15).

AEROPORTUL : rulează la Lira 
(orele 16,30 19) Laromet (orele
15,30; 18,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,15), 
Flacăra (orele 15,30; 18; 20.15).

STEAUA DE TINICHEA ru
lează Ia Ferentari (orele 15,30; 
17 45; 20). Munca (orele 16; 18; 20). 

totipurile noului tractor Uni
versal de 55 CP, care va in
tra în fabricație de serie anul 
acesta, și tractorului cu doi 
cilindri de 30 CP solicitat în
deosebi pentru lucrări în vi
ticultură și legumicultură etc.

Vizitînd în continuare sec
ția de montaj general a 
uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți 
urmăresc modul de asambla
re în flux continuu a tractoa
relor. Se arată că la mai pu
țin de 8 minute de pe banda 
de montaj a întreprinderii 
iese din fabricație un tractor. 
Cu cîteva zale în urmă, la 
bancul de probă al secției 
motor au început probele 
funcționale la primul motor 
de 80 CP, motorul a trecut 
cu bine acest examen la toate 
probele, atingînd parametrii 
proiectați. Aceste motoare sînt 
destinate să echipeze noul tip 
de tractor de 80 CP prevăzut 
să fie asimilat în fabricație 
în cursul anului 1973 de către 
harnicii constructori de ma
șini din această uzină.

Tot aici, în secția de montaj 
general se prezintă o linie 
de montaj, premontaj, vopsire 
și uscare concepută și reali
zată prin autodotare, agregat 
de înaltă tehnicitate. Trac
toarele universale pe roți au 
fost neîncetat perfecționate, 
ajungîndu-se ca în compara
ție cu primul tractor româ
nesc productivitatea lucrări
lor de arat să crească de 3 
ori.

în timpul vizitei, muncito
rii fac o călduroasă primire 
secretarului general, își ex
primă bucuria de a-1 primi 
din nou în mijlocul lor. To
varășul Ceaușescu strînge 
mîinile a numeroși munci- 
citori, iar la despărțire felicită 
pe constructorii de tractoare, 
pentru succesele obținute în 
decursul ultimilor ani, atît 
pe linia creșterii producției 
cit și a diversificării tractoa
relor, și le urează noi și im
portante succese în activita
tea viitoare.

CINCINALULUI,

directorul general al grupu
lui de uzine constructoare de 
rulmenți, Gheorghe Badea, 
care este în același timp și 
directorul întreprinderii „Rul
mentul“.

într-o expunere exempli
ficată prin machete, cifre, 
grafice se prezintă istoricul 
industriei românești de rul
menți, ramură de mare în
semnătate pentru economia 
națională care nu de mult a

POVESTE SINGEROASA : ru
lează la Vitan (orele 15,30; 18; 
20,15).

MARELE PREMIU : rulează la 
Miorița (orele 9; 12,30; 16; 19,15).

NICI UN OM PENTRU CÂMP 
DETRTCH rulează la Moșilor 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FLOAREA DE CACTUS : rulea
ză la Pacea (orele 15,45; 18; 20).

DUPĂ VULPE : rulează la
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,15).

TICK, TICK, TICK : rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

DUEL STRANIU : rulează la 
Rahova (orele 15,30; 18; 20,15).

CASTANELE SÎNT BUNE : ru-‘ 
lează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

ARTICOLUL 420 : rulează la 
Viitorul (orele 15,30: 19).
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Opera Română : CNEAZUL
IGOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : PRINȚESA CIRCULUI 
— ora 15; SOARELE LONDREI — 
ora 19,30: Teatrul Național „I. L. 
Caragiale” (Sala Comedia) : COA
NA CHIRITA — ora 15; CAMERA 
DE ALĂTURI — ora 20 ; (Sala

aniversat două decenii de
existență.

Reiese, din expunerea di
rectorului centralei indus
triale de specialitate, că pro
ducția actuală de rulmenți 
a țării se desfășoară în cele 
două uzine existente în țară 
— cea brașoveană și cea din 
Bîrlad. Fabricația de rul
menți în țara noastră va cu
noaște o dezvoltare și mai 
simțitoare în anii următori 
ca urmare a construcției unei 
noi și moderne uzine la 
Alexandria. în anul 1975 pro
ducția totală a țării va însu
ma 85 milioane de rulmenți, 
față de numai 28 milioane cît 
se realizează în prezent. Pen
tru satisfacerea nevoilor în
tregii economii se prevede 
asimilarea în această perioadă 
a încă 150 tipodimensiuni de 
rulmenți pentru noile auto
camioane, tractoare, autobu
ze, autoturisme aflate în fa
bricație sau în curs de asimi
lare, precum și pentru o serie 
de utilaje care vor înnoi 
gama producției industriei 
constructoare de mașini.

La Uzina ■ „Rulmentul" se 
produc cuzineții necesari tu
turor tipurilor de autovehi
cule fabricate în țară. Pro
ducția acestora este în conti
nuă dezvoltare și diversifica
re corespunzător necesităților 
întreprinderilor constructoare 
de tractoare, autocamioane, 
autoturisme. Se produc cu
zineți și pentru piața externă.

în legătură cu dezvoltarea 
întreprinderilor de rulmenți 
din țară — toate aparținînd 
centralei de specialitate cu 
sediul la Brașov — se arată 
că la uzina brașoveană a în
ceput construcția unei noi 
hale utilate pentru producția 
de rulmenți de mici dimen
siuni. Fabrica din Bîrlad, se 
va întregi, de asemenea, cu 
importante capacități de 
producție.

în secția de tratamente teur 
mice, sector de producție ju 
care începe vizita în uzină, 
apoi Ia rectificare și în secția 
de asamblare, conducătorii 
de partid și de stat sînt in
formați că întregul colectiv 
se află angajat încă din pri
mele zile ale anului, în de
pășirea sarcinilor de produc
ție. într-adevăr, muncitorii 
folosesc cu mare randament 
utilajele și mașinile moderne 
la care lucrează, indicile de 
utilizare a agregatelor ajun
gând la 93 la sută.

LA FABRICA CHIMICĂ RiȘNOV
Următorul obiectiv al vizitei 

este o fabrică mai puțin cu
noscută în peisajul bogat, al 
industriei noastre chimice, 
care a cunoscut un înalt ritm 
de dezvoltare. Este o unitate 
de proporții reduse, situată 
într-un cadru natural deosebit 
de pitoresc, și care este pro
filată în prezent pe fabricația 
poliacetatului de vinii într-o 
gamă foarte variată — apro
ximativ 54 sortimente nece
sare diferitelor ramuri ale e- 
conomiei naționale. De ase
menea, aici se produc copoli- 
meri acrilici pentru necesită
țile industriei textile și de pie
lărie. Gazdele informează că 
în viitor unitatea va fi între
gită cu o nouă secție de copo- 
limeri acrilici. Capacitatea 
viitoarei secții va fi de 7 ori 
mai mare decît a celei 
existente. Se prevede, de ase
menea, și construirea unei sec
ții noi de poliacrilamidă, pro
dus cu largi utilizări în in
dustria petrolieră. Oaspeții 
sînt invitați să viziteze la
boratoarele de cercetare 
ale fabricii. In studiile pe 
care le efectuează, specia
liștii fabricii colaborează în
deaproape cu Institutul de 
cercetări pentru chimizarea 
gazului metan de la Mediaș.

In secția de copolimeri acri
lici, intrată recent în func
țiune, conducătorii de partid 
și de stat se interesează de ca
litatea produselor, de unele 
procedee chimice folosite, de 
preocupările specialiștilor pen-

Studio) : SA NU-ȚI FACI PRĂ
VĂLIE CU SCARĂ — ora 20 ; 
Teatrul „C. I. Nottara» (Sala 
Magheru) : GAIȚELE — (cedat)
— ora 10; FlNTÎNA BLANDU- 
ZIEI — ora 19,30; (Sala Studio) : 
SCHIMBUL — ora 20; Teatrul 
,,Lucia Sturdza Bulandra” (Schi
tu Măgureanu) : ZIARIȘTII — ora 
20; (Sala Studio) : TRANSPLAN
TAREA INIMII NECUNOSCUTE
— ora 20; Teatrul de Comedie :
CHER ANTOINE — ora 20; 
Teatrul Mic : ANTIGONA — 
ora 11 ; PISICA SĂLBATI
CA — ora 19,30 ; Teatrul
,,C. Tănase» (Sala Savoy) :
BIMBIRICA — ora 19,30 ; 
(Cal. Victoriei) : GROAPA — ora 
19,30; Teatrul Giulești : SECUN
DA 58 — ora 10,30; NUNTA LUI 
FIGARO - ora 19,30; Teatrul 
Țăndărică (Cal. Victoriei) : NI- 
NIGRA ȘI ALIGRU — ora 15; 
(Str. Academiei) : TIGRIȘORUL 
PETRE — ora 10; Ansamblul 
„Rapsodia Română” : LA IZVOA
RE DE FRUMUSEȚE — ora 19,30; 
Teatrul Evreiesc de Stat : ADAM
ȘI EVA — ora 19,30; Teatrul „Ion 
Vasilescu" ; FETELE DIDINEI — 
ora 19,30; Circul Globus : CIRC 
’72 — ora 19,30: Teatrul „Ion
Creangă“: SNOAVE CU MĂȘTI
— ora 10; Studioul Casandra al
I.A.T.C. : ACT VENEȚIAN —
ora 20.

Reauhatrie bun« obținute 
în producție se datoresc șl 
unei inițiative prețioase por
nite din mijlocul acestui har
nic colectiv sub lozinoa „Mi
cronul — gramul — secunda, 
în slujba eficienței economice“. 
Generalizată în întreaga în
treprindere inițiativa a dus la 
îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor, la realiza
rea unor însemnate eoonomii 
de metal din care s-au fabri
cat în plus multe mii de rul
menți, și la o folosire raționa
lă a timpului de lucru de că
tre muncitori, tehnicieni și in
gineri.

Se vizitează hala de bile. 
Aoeastă importantă secție de 
producție a uzinei se remar
că prin dotarea tehnică înaltă, 
prin gradul superior de auto
matizare a procesului de pro
ducție. Anual aici se produc 
3 000 tone bile pentru rulmenți 
în aproximativ 68 sortimen
te. Diametrul lor este cuprins 
între 2—110 mm. Și, ceea ce 
este mai important, utilajele 
cu care sînt realizate aceste 
părți componente esențiale 
ale rulmentului sînt de con
cepție și fabricație româneas
că. Secretarul general al par
tidului este informat că pre
ocupările specialiștilor între
prinderii sînt axate în prezent 
pe îmbunătățirea continuă a 
calității rulmenților și diver
sificarea producției acestora 
corespunzător nevoilor con
strucției de mașini. Pe întreg 
fluxul de fabricație, începând 
de la recepționarea materiei 
prime și terminând cu recep
ția finală a rulmenților, uzina 
a fost înzestrată cu aparate 
de control de mare precizie 
cu care se verifică toți para
metrii prevăzuți în documen
tația tehnică. O dată cu do
tarea întreprinderii cu noi u- 
tilaje de producție și oontrol 
au fost perfecționate și pro
cedeele tehnologice.

Tn discuțiile avute cu ca
drele de conducere, cu speci
aliștii, apreciind realizările 
dobîndite, secretarul general 
al partidului recomandă ca o 
dată cu sporirea producției și 
îmbunătățirea calității pro
duselor să acorde toată aten
ția realizării amplului pro
gram de investiții prevăzut 
pentru acest plan cincinal în 
vederea dezvoltării impetuoa
se a întregii industrii con
structoare de rulmenți din ța
ra noastră.

tru creșterea producției și di
versificarea produselor, de 
stadiul realizării investițiilor.

Vizita de lucru a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu în în
treprinderi ale industriei bra
șovene, acum la începutul 
unui nou an de muncă, con
stituie pentru colectivele de 
la „Tractorul“, „Rulmentul“, 
de la Fabrica chimică Rîșnov, 
un puternic imbold în activi
tatea lor neobosită pen
tru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor care le stau în 
față în actualul plan cincinal. 
Discuțiile cu muncitorii, cu 
cadre de conducere din unită
țile industriale vizitate, cu 
factori de răspundere din mi
nisterele de resort, aprecieri
le făcute și felicitările adre
sate colectivelor respective, 
indicațiile date și cu acest pri
lej de secretarul general al 
partidului, au găsit un Larg e- 
cou în rîndurile muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
care și-au exprimat hotărîrea 
de a răspunde prin fapte, prin 
noi realizări, grijii partidului 
și statului, pentru condițiile 
de muncă și viață create. A- 
lături de întregul nostru po
por, ei s-au angajat să tradu
că în viață sarcinile trasate de 
partid pentru înflorirea con
tinuă a patriei noastre, aflată 
în procesul construcției socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

N. popescu-bogdanești 
MIRCEA S. IONESCU 

Foto : RADU CRISTESCU
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PROGRAMUL I

15,30 Matineu de vacanță : De
sene animate pentru copii. „Va
canța lui Bonifaciu“. 16,00—17,00 
Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură. 17,30 Emisiune în 
limba maghiară. 18,30 La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto. 18,50 Confruntări. 19,10 Pen
tru sănătatea dv. Amigdalitele a- 
cute și consecințele lor. 19,20 1001 
de seri • „Circul”. 19,30 Telejurna
lul de seară. 20,00 Tinerii despre 
ei înșiși. 20,40 Pagini de umor. 
„Comici vestiți ai ecranului și... 
iubirea lor“. 21,30 Mai aveți o în
trebare ? „Există viață pe alte 
planete ?*. Prezintă Ion Petru.
22,20 Selecțiuni din Gala UNICEF.
22,50 Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL H

20,00 Concert simfonic. Festiva
lul Haydn 21,00 Bueltin de știri. 
21,05 Viața economică a Capitalei. 
21,25 Film serial : „Patru tanchiști 
șl un cline (VIII).

fttrtnd cunoștință de obiectivele cuprinse în chemarea organizației de partid a județului Argeș, privind executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pentru ridicarea gradului de folosință a terenurilor agricole, activul de partid din agricultură, conducerile unităților agricole, consiliile populare, organizațiile de masă și obștești din județul Brașov, pe baza unor a- nalize și studii aprofundate, au hotărît să intensifice munca politică și organizatorică în vederea mobilizării locuitorilor satelor, a tuturor forțelor din agricultură, la realizarea unor largi acțiuni de masă pentru înfăptuirea în anul 1972 a următoarelor obiective :— eliminarea excesului de u- miditate prin executarea de a- menajări pentru desecări pe 8 000 ha.; din această suprafață, l 600 ha se vor realiza în sisteme locale, rezultînd un spor
RECOLTA NU VA
MAI FI AFECTATĂ

(Urmare din pag. I)Zimnicea, Tîrnava, Moșteni, Măgura și Vitănești, între două sute și o mie două sute de hectare ; la Măldăieni, Furculești, Tătărăștii de Jos, Voivoda, suprafețe de două-trei hectare într-un punct, alte două-trei în alt loc cuprinzând practic întreaga suprafață arabilă. Aici, și în alte localități ale județului 547 de brigăzi ce cuprind 12 000 de tineri își alătură, cotidian, energia efortului depus de membrii cooperatori și mecanizatori lu- crind Ia executarea canalelor pentru colectarea apelor în exces, la nivelarea solului. Zilnic, prin munca lor contribuie la cîș- tigarea pentru producție a șaizeci—șaizeci și cinci de hectare. „Atîta timp cît se poate lucra în cîmp, întregul tineret din județul nostru va participa Ia executarea lucrărilor de desecări, ne spune tovarășul Ion Vărzaru. activist al Comitetului județean al U.T.C. Angajamentul nostru, al tinerilor, prevede executarea în această iarnă a lucrărilor specifice pe cel puțin patru mii de hectare. Pentru aceasta vor e- xecuta 185 000 metri cubi de terasamente, însemnînd o treime din angajamentul județului“.
• ILFOVJudețul cu cea mai mare suprafață de teren afectată de apa in exces — peste 45 000 de hectare și-a înscris executarea lu

La Cabinetul tehnic al Uzinelor „Electroprecizia” din Săcele ti
nerii Ingineri Silviu Nema și Mihal Popovici au înregistrat inovația 
nr. 1 a acestui an „Dispozitiv de verificare a montării membrane
lor de claxon". Cu acest aparat se asigură precizia operației șl se eco
nomisesc anual 10 000 lei • Colectivul Combinatului chimic „Vic
toria** a realizat, peste planul la zi, 20 de tone îngrășăminte chi
mice cu azot, 40 tone acid azotic și 15 tone de amoniac • In mu
nicipiul Brăila trei importante magazine sînt deservite numai de 
tineret • Cele peste 90 de brigăzi de muncă ale tineretului din 
județul Hunedoara au obținut însemnate succese în producție. In 
aceste zile a început constituirea unor astfel de formații de mun
că și pe șantierele de construcții din acest județ • Tinerii din Ju
dețul Gorj sînt prezenți în întrecerea socialistă sub lozinca : 
„Cinste, corectitudine, demnitate” • Sărbătoare la Baru : Fabrica 
de produse refractare a împlinit 50 de ani de activitate. In cinstea 
acestui eveniment colectivul a realizat planul anului 1971 cu 
aproape două săptămîni mai devreme • La Combinatul porcin Ba
lota șl I.A.S. Avlcola-Oradea, jud. Bihor, a fost lansat concursul 
„Cel mal harnic și priceput crescător de animale și păsări”, orga
nizat de comitetul județean al U.T.C. • La Brașov a avut loc o 
consfătuire metodică, organizată de M.I.C.M., la care s-au discutat 
probleme legate de pregătirea viitorilor muncitori, amenajarea 
laboratoarelor, a atelierelor școală • Și-a început activitatea clubul 
tineretului din Caracal, primul de acest gen din Județul Olt 
• In cadrul „Săptămtnil culturii gorjenești”, de cea mai mare au
diență la public s-au bucurat întîlnirile cu oameni de știință, scri
itori. activiști de partid șl de stat • Agendă de vacanță școlară în 
municipiul Alba Iulia : întreceri sportive, întîlniri cu muzica clasi
că, seri de dans, vizionare de filme, vizite în întreprindere • Sta
țiunea Borsec este gazda elevilor veniți la odihnă, instructaj sau 
antrenament sportiv. O interesantă excursie a fost făcută la „Ceta
tea bufnițelor** • 1 000 de tineri constituiți în brigăzi au fost pre
zenți în prima zi de muncă pe cele 14 șantiere locale de îmbună
tățiri funciare din Baia Mare. Așadar, a început și anul de muncă 
patriotică o Organizația U.T.C. din comuna Clobanu a chemat la 
întrecere toate organizațiile U.T.C. din Județul Constanța. Intre an
gajamentele luate : fiecare tînăr din C.A.P să realizeze minimum 
de norme convenționale ; nici un elev utecist corijent ; flecare 
utecist să planteze 10 pomi fructiferi și ornamentali, reallzind la 
acțiuni finanțate cîte 20 de lei ț, 40 de sportivi din județul 
Hunedoara și-au disputat cupa „30 Decembrie” la tenis de cîmp 
« Recent pe lingă Comitetul municipal Timișoara al U.T.C. a luat 
ființă Centrul de documentare și informare politică a tineretului. 
(De la corespondenții noștri : Angela Dragomir, loan Hanu, ștefan 
Bîrlea, Vasile Scundu, B. Constantin, Vaslle Moroșan, loan Suclu, 
C. Alexandru, Alex. Vasile, B. Mlron, Thomas Breler, Puia Du
minică).

organizației de partid Argeșde producție. de peste 1000 tone cereale și 5 000 tone furaje ; in zona Făgărașului se vor executa lucrări de taluzare a canalelor existente pe o lungime de 100 km. In această parte a județului, ca și în zona Rupea, se vor împrăștia prin muncă patriotică 60 000 mc și, respectiv, 15 000 mc terasamente ;— combaterea băltirii apelor de pe suprafețele arabile prin executarea de rigole și șanțuri de scurgere pe o lungime de 80 km ; în Țara Bîrsei se vor efectua drenaje cu pluguri cîrtiță pe 400 ha, iar prin darea în folosință a sistemului de desecare Bîrsa-Vulcanița, suprafața arabilă va crește cu 400 ha pe seama pășunilor și fînețelor slab productive.— în sistemele de desecări e- xistente se vor efectua lucrări de curățire a canalelor, corectarea pantelor de scurgere, în

crărilor pentru desecări ca principal obiectiv agricol de îndeplinit în această iarnă. Cincizeci de puncte de lucru sînt decretate șantiere ale muncii patriotice a tineretului. Unul dintre acestea Butimanu—Niculești implică scoaterea de sub excesul de umiditate a 13 700 de hectare. Aici lucrează peste o mie de tineri. între aceștia foarte mulți sint salariați ai unităților economice din orașul Buftea, elevi veniți în vacanța de iarnă, mecanizatori : „Toți sîntem fii ai satului, ne spunea utecistul Ion A. Petre, muncitor la Fabrica de nutrețuri combinate Periș, și nu putem rămîne acasă văzînd cum părinții noștri, frații ori soțiile merg in cimp pentru a face o- gorul mai roditor. Așa că am pus cu toții mina pe lopată și hîrleț". Și, toți, înseamnă o mie și ceva de tineri. Hărnicia cu care au lucrat este dovedită de realizări : ieri și alaltăieri volumul terasamentelor executate a fost de o mie o sută zece metri cubi ; canalul nr. 8, considerat obiectivul activității tinerilor, a fost terminat pe toată lungimea lui de 1 800 de metri.Un tur de orizont pe celelalte șantiere de desecări ale județului ne permite concluzia că. în aceste prime zile ale anului 1972 se lucrează cu maximă încordare. La Mihăilești. in lunca Argeșului, ieri s-a întors ultima lopată de pămînt pe cel de-al 130-lea hectar cuprins în perimetrul șantierului de desecări însumind patru sute de hectare. 

lăturarea vegetației și consolidarea taluzelor pe o lungime de 50 km ;— în bazinul hidrografic al rîului Homorodul Mare, se vor executa lucrări de combatere a eroziunii solului pe 3 600 ha, din care 1 600 ha prin acțiuni ob-, ștești ;— se vor amenaja pentru irigat 1 900 ha, din care 1400 ha în sisteme looale.Comitetul județean de partid, organizațiile de partid, consiliile populare, organizațiile de masă de la sate, conducerile unităților agricole de stat și cooperatiste, răspunzînd chemării organizației de partid a județului Argeș, vor desfășura o largă muncă politică și organizatorică pentru înfăptuirea angajamentelor asumate pe anul 1972, în vederea sporirii producției agricole, a îndeplinirii cu cinste a sarcinilor ce le revin în actualul cincinal.

La Axintele și Ileana, planul lucrărilor de desecări este devansat cu o lună de zile, la Băr- cănești, o suprafață de 1 067 hectare a fost scoasă de sub pericolul inundațiilor, iar la Mî- treni, Călugăreni și RadovaniL zilnic lucrează peste o mie da oameni. I •
• BIHORAcțiunea desecări, înseamnă pentru tinerii județului celor trei Crișuri, executarea unui foarte mare volum de lucrări. Vadul Crișului, Oradea. Borș, Tileagd și Aleșd-Lugaș sînt șantierele unde se lucrează in aceste zile. Suprafața lor însumează 500 de hectare, iar volumul pămîntuluî dislocat, peste 75 000 metri cubi. Concomitent, la Holod, Borș, Aușeu și Sîmbăta, tinerii țărani cooperatori, elevi și salariați ai unităților economice din localitățile apropiate execută șanțuri de scurgere a apei ce băltește. Cincizeci de kilometri măsoară lungimea acestor canale. „Efortul însă va fi răsplătit : recolta a 6 500 de hectare va fi garantată. La Salonta, Tulea și in Depresiunea Beiușulul, aproape o mie de tineri, constituiți în brigăzi de muncă patriotică, participă la despotmolirea unor canale de evacuarea apei.
• ARGEȘ

„In oricare dintre satele județului nostru ai merge în a- ceste zile, remarca tovarășul Constantin Voineag, prim secretar al Comitetului județean Argeș al U.T.C., se lucrează pentru a asigura ferirea suprafețelor agricole de băltirea apelor sau de inundații. întregul județ a devenit un imens șantier ce concentrează efortul membrilor cooperatori, al mecanizatorilor și al brigăzilor de muncă patriotică aie tinerilor din unitățile industriale, studenților și elevilor. La Birla, Găvana, Negrești. Mo- zăceni, Priboieni, Topoioveni, Stîlpești. Costești, în luncile Teleormanului și Argeșului, aproape zece mii de tineri lucrează la executarea săpăturilor"....O participare și un ritm de lucru ce face cinste inițiatorilor întrecerii al cărei obiectiv este valorificarea superioară a pă- mîntului. Pentru edificare, doar o singură cifră : în priniele zile ale acestui an. în județul Argeș au fost executate lucrări complete pentru desecarea a mai bine de cinci sute de hectare. Pe o treime din această suprafață este așezată semnătura tineretului.
★Ne sînt încă proaspete în memorie cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a secretarilor comitetelor de partid și a primarilor : „Tot ce este pe teritoriul comunei este proprietatea și comuna trebuie să gospo- dărească acest pămînt — indiferent cui aparține — să-I folosească in interesul agriculturii". Acționîndu-se în acest spirit, in majoritatea organizațiilor U.T.C. de la sate, tinerii și-au stabilit ca obiective de îndeplinit desecările, amenajările pentru irigații, combaterea eroziunii solului, fertilizarea cu îngrășăminte chimice și naturale. Și, de aseme- Jn fo«rte multe organizații U.T.C., tinerii au trecut, prin acțiuni de largă cuprindere, la înfăptuirea lor. în județul Ca- raș-Severin, să mai dăm încă un exemplu, tinerii execută canale in lungime de peste 11 000 metri ceea ce va scoate de sub pericolul băltirii apei o mie de hectare. iar pe cinci sute de hectare, ce impun lucrări de o mai mare complexitate, au fost deschise șantiere ale tineretului. De asemenea, în județul Buzău, tinerii depun eforturi pentru ca celor 2 638 de heriare scoase de sub efectul băltirii apei — acțiune ce a impus executarea de canale în lungime de 60 kilometri și a 29 079 m.c. terasamente — să le adauge alte realizări. Pentru luna ianuarie, angajamentul prevede executarea lucrărilor impuse de desecări pe 150 hectare. Un sfert din a- ceastă lucrare a și fost, executată în primele zile ale acestei săptămîni. O concluzie se impune : peste tot se înregistrează o amplă participare - tinerilor la acțiunile de muncă patriotică, o- biectiv de primă însemnătate înscris in programul de acțiuni inițiat in cinstea aniversării semicentenarului creării Uniunii Tineretului Comunist.



PAGINA ELEVULUI JOI 6 IANUARIE 7972„SClNTEIA TINERETULUI" pag. 3

„AM ACTIVAT CA
SECRETAR U.T.C. IN

LICEUL MEU..."

mai timpuriu în viața de organizație a uteciștilor, Ii invităm la activitățile noastre.

Lucia Dima — vicepreședinta al consiliului județean al elevilor, secretar al organizației U.T.C. la Liceul din Predeal.Red. : — Te rugăm, Lucia Dima, să te prezinți ca membră a consiliului elevilor, ca vicepreședinte.— De fapt, am căutat să acționez mai mult la nivelul liceului. Am avut foarte multe sarcini «nul acesta ca secretar U.T.C. ț trebuia să ne punem bine la punct activitatea de organizație. O bună parte din trimestrul șoolar l-am consacrat studiului documentelor de partid și adunărilor de dezbatere. Elevii trebuiau îndrumați să-și însușească și să înțeleagă sensul acestor documente, al măsurilor luate. Numai așa puteam conta că ei înșiși, uteciștii, vor realiza în școală o activitate de organizație eficientă p* planul educației și al autoedu- cațiel. Și am sentimentul că am realizat ceva pe planul acesta.Red. c — Ca secretar U.T.C., Sar oa vicepreședinte al consi- Uulnl elevilor 7 Funcția aceasta rămîne onorifică doar ?— Probabil oa vicepreședinte ar fi trebuit să pot merge în alte școli, în alte orașe, să văd cum lucrează organizațiile U.T.C. de aici, să ajut. Dar este mai greu. Singura posibilitate de a mă manifesta ca vicepreședinte o am atunci cînd ne întîlnim, o dată pe trimestru, și discutăm ce am făcut șl ce trebuie să facem în viitorul trimestru. Așa am procedat țri la începutul anului șoolar. Consilii^. s-a întîlnit, a adoptat un plăti de măsuri, a repartizat sa. _inl, în cele mal multe cazuri nominal, și apoi flecare a lucrat în școala lui. Planul este foarte interesant.Red. : — Dar asta înseamnă eă- voi, ea membri al consiliului aveți ca front de lucru, Ia modul practic, doar plenarele ?— A, nu. Terenul nostru de activitate este școala unde învățăm, membri fiecare membruavantajul de a ști mai bine ce are de făcut în organizație. A- colo au fost discutate inițiativele noastre. Un exemplu. Am hotărît să organizăm în școli cercuri de filozofie, socialism științific, estetică, etică, cluburi de informare politică.Red. : — Și le-ați organizat 7— Eu cunosc situația din liceul nostru : la noi s-au făcut asemenea cercuri — la anul IV funcționează cercuri de filozofie și socialism. Apoi, avem un club de informare politică. L-am amenajat noi, avem acolo multe materiale, în un tovarăș profesor dist face de serviciu două ore — iar cîte orotație, vizitează clubul, se documentează, elevii cer consultații propagandistului. Ne pregătim și pentru concursul județean „Cîntare patriei“, crat semicentenarului cu organizarea lui s-a consiliul elevilor. Maieste un merit al consiliului elevilor — mai ales începînd cu a- cest an școlar — de a ne fi a- p.-opiat foarte mult de organizația pionierilor ; pe cei care se pregătesc să devină uteciști li ajutăm noi să se integreze

„O REALIZARE CARE 
POATE FI TRECUTĂ 

SUB EGIDA CONSI
LIULUI ELEVILOR : 

CONSTITUIREA SOCI
ETĂȚII LITERARE 

A ELEVILOR"

Rogers Pîrvu, vicepreședinte al consiliului județean al elevilor, elev anul IV la Liceul economic.Red.: — Poți să afirmi: oob-

— Eu știu 7 Cred că lipsa de legătură între membrii consiliului județean cu cei de la municipiu, chiar între membrii oonsiliului de la municipiu și între el șl organizațiile U.T.C. Sînt de acord și eu că activitatea consiliului nu poate face notă distinctă față de activitatea organizațiilor U.T.C. din școală — doar de aceea s-a înființat consiliul, să ajute organizațiile. Totuși, trebuie să ne manifestăm ca un consiliu al elevilor. Noi, cei din consiliu nu ne-am mai întîlnit din octombrie ; în particular, cei care sintem aici, în Brașov, ne-am mai văzut, am discutat. Resimțim absența unor întîlniri de lucru mai dese, eventual, din două în două săptămîni, pe domenii de activitate. Să ne întîl- nim cu planul de activitate în față și să discutăm : asta am realizat, asta nu, cum am reali-

țin. Un vicepreședinta elev eare să fie activ și să lucreze In a- ceastă calitate, să Izbutească să dirijeze, împreună cu președintele, activitatea organizației U.T.C., a consiliului nu poate fi și secretar U.T.C. Dacă e secretar, își îndeplinește această sarcină și îl lasă pe președinte, care este activist, secretar cu problemele școlii, să lucreze de unul singur. De multă vreme ne plîngem că nu ne întîlnim mai des, că nu discutăm, că nu ne exercităm funcția dincolo de perimetrul propriilor organizații, decît cel mult în vacanțe, că nu sintem cum se cere, și activiști U.T.C. extrabugetari. Dar nu văd cum am putea s-o facem.Red.: — Și dacă ai fi numai vicepreședinte, ce ai realiza 7— O unire a oonsiliului într-o activitate permanentă, captarea unui mare număr de uteciști ca

școli asemenea cabinet* șl, Ia ora aceea, cabinetul de la grupul școlar era considerat model. Am făcut un schimb de experiență, am detaliat cum să concretizăm în fiecare șooală, pe specific, obiectivele muncii politice, exprimate în documentele de partid, cum să organizăm cabinetele și cluburile de informare politică. A fost mai ușor de realizat o instruire pe sistemul relevării unor experiențe. Din păcate, au fost destul mem- . bri ai oomisiei, care au făcut asistență, mulțumindu-se 6ă înregistreze unele propuneri. Or. noi ținem să realizăm o dezbatere metodică.Red. : — Cunoști rezultatul a- cestei „mese rotunde" a comisiei de care răspunzi 7— Știu că sarcinile stabilit* s-au realizat. în majoritatea șoolilor au luat deja ființă cabinete de științe sociale, colțuri și

„DE CE SPUNEM 
ATÎT DE TIMID : 

„ACEST LUCRU A FOST 
REALIZAT DE CONSI

LIUL ELEVILOR" ?

Dan Năpar, membru al consiliului județean al elevilor, cretar U.T.C. al Liceului construcții de mașini.Red. : — îi reprezintă consiliul elevilor pe elevi, ce părere ai ?— Eu cred că îi reprezintă, dar o face cu multă timiditate. Consiliul n-are mîndria de a spune : sînt autorul acestei activități. Trebuie să spunem-limpede : am organizat o expoziție de artă la Liceul Unirea cu rea-

sede

organizația ai cărei sîntem. Eu cred eă utecist, care este șl al conciliului, a avut

fiecare zi propagan- la club — clasă, prin
consa- U.T.C. ; angajat cred că

CE ATI

I
I
I
L

Întreprins ca membru
AL CONSILIULUI ELEVILOR ?

La Brașov am discutat ou rfțîva membri al consiliului elevilor Ia nivel județean și municipal — uteciști elevi. Vroiam să știm cum au lucrat în această calitate, ce consideră că poate fi inclus la capitolul ; „realizat de consiliul elevilor în perioada acestui trimestru". Am insistat mult cu întrebările ce ai făcut tu, ce ai propus, ce ai întreprins ? Și nu î piător. La Început de an am asistat la mai multe plenare ale consiliilor elevilor și în dialogul lor din acest cadru uteciștii au stăruit să se edifice cum trebuie să lucreze consiliul, cum să se impună el în viața organizației U.T.C. a școlilor, ca parte componentă a acesteia.
siliul elevilor ml-a încredințat pentru acest an următoarea sarcină 7— Pot să spun lucrul acesta, pentru că, în adevăr, mi-a încredințat o sarcină. In consiliu răspund de domeniul cultural, încă de anul trecut am această sarcină.Red. : — Și ce activitate te-a preocupat in mod expres 7— Cum evoluează „elev-clu- bul“ pentru a satisface cerințele colegilor. E un club de vacanță cu audiență la, elevi. Consiliul patronează acest club — trei membri ai consiliului răspund de el. reu îi școală avem Cînd punct, după atita așteptare, entuziasmul lor scade.Red. : — Ai spus că este un elev-club de vacanță ; atunci, pe parcursul școlii cu ce te ocupi?— Sintem în tratative să a- menajăm un „elev-club“ permanent, loc de întîlnire al elevilor din oraș — pentru dezbateri, pentru acțiuni culturale, distractive. Cred că ar fi una din realizările noastre dacă am putea spune într-un timp scurt: consiliul elevilor a izbutit să obțină spațiu și să organizeze un club permanent, cu secții de activitate, cu care să știm că dactice N-ar fi De fapt cînd ne ținem serios de o treabă, o realizăm. Mă refer în mod concret la înființarea societății literare a elevilor sub egida consiliului. Mîndria e a noastră : am organizat-o tind astfel talentele într-o societate a lor, a elevilor.Red. : — Te întreb : ce vă împiedică pe voi din consiliu să faceți trecerea de la stadiul „program" la stadiul „realizat" — dacă lucrul acesta se întîm- plă, bineînțeles ?

Avem însă greutăți. Me- mutăm sediul — de la o la alta un loc stabil pentru în sfîrșit îl punem la îi pierdem fiindcă nu el.pe elevi ;

program, și de se ocupe doar elevii ; sprijinul cadrelor di- îl vom avea oricum, imposibil să izbutim, am dovedit că atunci
noi, cap- din școli

Itarile : |intim- I ___  ol» ■
I

0 întrebare adresată cîtorva
elevi la sfîrșitul

unui trimestru de

MIHAI BĂLĂNICĂ DAN NĂPARzat, din ce motiv unele acțiuni au fost ratate, care sînt greutățile, cum activăm, cine face figurație în consiliu. Nu cred că am reușit să discutăm o dată, în amănunt, ce am făcut. Dacă spunem lucrurile acestea în plenare, o dată la trei luni, nu mai putem rezolva mare lucru. Mai mult în vacanță ne putem întîlni, ceea ce constituie, recunoaștem, puțin.Red. : — Ar exista o soluție pentru operativizarea contactelor inter-membrii consiliului, pe de o parte, și cu cei din școli pe de alta 7— Să ajungem să ne creăm oolective de lucru din rîndul uteciștilor din toate școlile și să ne impunem prin activități, incit să fim cunoscuți în organizații de către toți colegii. Acum ne cunosc cel mult secretarii U.T.C. Este și vina noastră, în- trucît sintem membri ai consiliului doar la plenare și cu prilejul diferitelor discuții, dar apoi în școală devenim secretari U.T.C. și lucrăm doar în această calitate.

LUCIA DIMA

„NUMAI ÎN VACANTĂ 
POT SĂ LUCREZ SI CA 

VICEPREȘEDINTE”

extrabugetari, o bună Instruire a activelor* U.T.C. din școli. în plenara organizației U.T.C. din lioeul meu s-au ridicat cîțiva responsabili pe domenii și au spus : „n-e-ați criticat, dar cum putem realiza o activitate mai bună dacă noi n-am știut ce trebuie să facem 7“ Adevărat. Inconsistența unor activități de organizație, ține, esențial, de nepregătirea activului pentru a- ceastă muncă. Instruirea o fac activiștii — și ei sînt membri ai consiliului. Nu spun că nu-șl cunosc domeniul de activitate, dar poate pentru că o repetă în fiecare școală, pentru că nu pătrund întotdeauna în intimitatea activității din organizația respectivă, instruirea devine ineficace. Ar putea face instruirea membrii consiliului, uteciști ai școlilor respective, care trăiesc și ei viața de organizație din șooală și o cunosc, nu din afară, ci dinăuntru. Dacă ne gîndim bine, acest consiliu aici ar trebui să fie vioara întii, în problemele de instruire, de pregătire a activului U.T.C., să sprijine el direct organizarea unor activități, și nu să facă alte acțiuni, deasupra acțiunilor organizațiilor U.T.C.

vitrine de documentare politică, cluburi de informare politică. Poate asta nu spune prea mult, dar știu din școala mea că folosirea unor asemenea mijloace a determinat un sporit interes pentru studiul politic. Anul trecut, de pildă, învățămîntul politic pentru elevi a însemnat pentru multe organizații un eșec. Anul acesta, insă, nu cred că există școală în care învățămîntul politic să nu fi intrat pe făgașul normal : o organizare serioasă, situarea Iui permanentă în centrul activității, abordarea unor tematici de interes pentru utecistul elev care trebuie să cunoască bine, aprofundat, pînă la înțelegere, documentele de partid.Red. : — Al mai avut de a- tunci, de la acea masă rotundă, un contact cu comisia 7— In mod organizat, nu, așa, mai mult personal, cu colegi din Brașov ne-am întîlnit. Nu este timp, în școală sînt multe sarcini, acolo este baza activității noastre.Red. : membri cei maimare capacitate de dăruire, sacrificiu chiar, să fiți generoși în interesul activității optime a organizației U.T.C., a colegilor voștri. Din moment ce ați acceptat învestitura dată, ațiceptat, implicit, că veți face un mare efort...— E adevărat, dar se pune problema dacă sînt la fel de generoși cei asupra cărora se exercită activitatea noastră, dacă ne urmează, dacă participă cu entuziasm la activități și nu ne silesc să facem efortul de a-i mobiliza, nu întîmpinăm refuzul

Uzările elevilor din județ ; realizarea aparține consiliului elevilor. Se organizează concursuri pe plan local șl pe plan jude- ooncursuri gîndite și inl- 
de consiliu. „Elev-dubul“ pentru care Rogers se să devină un club perma- este acțiunea consiliului.

— Da, dar voi sînteți ai consiliului, uteciștii buni, trebuie să aveți o de

RADU VICHENTE

Radu Vichente, vicepreședinte ■1 oonsiliului elevilor din municipiul Brașov, secretar al organizației U.T.C. — Liceul nr. 4.Red. : — Poți preciza care este relația consiliul elevilor — organizația U.T.C. din școală 7— Eu cred că activitatea consiliului elevilor cu cea a organizației U.T.C. se interferează. La început se spunea că acest consiliu este un organ „pe lingă municipiul U.T.C.“, „pe lîngă comitetul județean“. Acest „pe lingă“ a lăsat elevilor impresia, — celor care știu cît de cît ceva despre acest consiliu — că a- ceste consilii sint o formalitate. Situația s-a schimbat. Faptul că în consiliu au fost aleși reprezentanți ai comitetelor U.T.C. din școlile de toate gradele, a permis legătura dintre consiliu și organizația U.T.C., transmiterea sarcinilor și o concepere mai clară a acțiunilor. S-a făcut un pas : consiliul nu este consultat, ci determinat să lucreze. Eu nu sînt de părere că noi, consiliul nu trebuie să avem alt plan față de planul municipiului U.T.C. pe linie de școli, noi considerindu-ne un ajutor al comitetului municipal.Red. : — Să trecem de Ia „noi" la „eu, Radu Vichente". Te simți vicepreședinte al consiliului municipal, mina dreaptă a președintelui, acesta fiind totodată, secretar cu problemele de școli 7— Ca și Dima, mă de școală, deri la acest nivel. Nu este cazul să relatez cîte am făcut în șooală, dar trebuie să vă spun că datorăm multe inițiative, activități, consiliului. La plenara aceasta s-a dat tonul pentru organizarea celor mai multe acțiuni : cluburile de informare politică în școli, întîlnirile cu ilegaliștii, concursul pe tema cărții „Aveam 18 ani“ și altele.Ca vicepreședinte însă nu m-am putut manifesta. E o realitate aici ; ești desemnat vicepreședinte și rămîi cu un titlu. Am făcut eu un sondaj în cîte- va școli privind pregătirea politică a elevilor. Dar e prea pu-

„COMISIA NOASTRĂ 
S-A SUDAT 

ÎNTRUCÎTVA" ac-

colega mea, Lucia simt secretar U.T.C.Am multe răspun-

Mihai Bălănică, membru al consiliului județean, elev la Liceul nr. 3.Red. : — Ce responsabilități ai în consiliu, Mihai Bălănică ? Tu poți afirma : am acționat ca membru al consiliului ?— In consiliu îmi revin pro-

țean, țiate acela zbate nent,Faptul că am pus pe picioare o societate literară, că mulțl elevi din Brașov au acele legitimații albastre, tipărite, de membru al societății — e un merit al oonsiliului... Să spunem lucrurile a- cestea nu ca automulțumlre, cl ca o satisfacție, care să ne ambiționeze spre alte reușite.Red. : — Dar colegii tăi au spus că n-au izbutit să lucreze cu adevărat ca membri ai consiliului, trebuind să fie în primul rînd secretari U.T.C. în propriile organizații. E rău, e bine 7— Nu sînt de părere că altcineva ar trebui 6ă reprezinte pe uteciști în consiliu decît secretarul. Eu sînt sigur că n-aș fi știut ce-i frămîntă pe ceilalți, ce probleme se pun în alte organizații dacă n-aș fi participat la dezbaterile din consiliu. Dacă ar fi venit altcineva în școală să-mi transmită ce s-a discutat, poate că persoana respectivă mi-ar fi prezentat lucrurile trunchiat. Așa însă, am reușit să transpun în planul organizației noastre problemele din planul consiliului. Să vă dau exemplu. Acolo, scrie că trebuie legăturile dintre U.T.C. a școlii și
unîn program, să dezvoltăm organizația cea a uzinei

tărlt șl noi ca flecare organizație U.T.C. de clasă să prezinte, prin rotație, o acțiune In cadrul acestei zile, alături de tinerii uzinei.Red. : — Dar dacă vă Intllniți doar trimestrial, în plenare, nu văd cum reușiți să fiți permanent în actualitate cu sarcinile.— Aici, într-adevăr se ridică o problemă dificilă. Sînt șl eu de acord că ar trebui să avem vicepreședinți care să aibă doar această sarcină, să poată ooor- dona, alături de președinte, activitatea în organizațiile U.T.C. din școală, să poată întruni membrii oonsiliului, să meargă in școli. Ar fi o soluție să se lărgească componența consiliului și cu uteciști care n-au sarcini concrete în activele din șooli, ei să fie folosiți ca activ al consiliului, care să lucreze în școlile pe domenii, să se Intîl- nească mai des, să fie aceia care fac să circule experiența bună, inițiativele de la consiliu la organizații și interorganiza- ții. Activiștii salariați, oriclt ar dori, nu pot rămîne mai multă vreme într-o școală, intervin și sarcini curente, iar ei sînt puțini.

consiliu al elevilor ar trebui aă lupte aă ridioe prestigiul utecls- tului nu ca o noțiune, ca un titlu, ci ca atitudine, ca mod de a se comporta ca tineri revoluționari.
„AR FI IDEAL SĂ 

AVEM ÎN CONSlTlU 
SECȚIA NOASTRĂ 

DE EXTRABUGETARI"

„CINE ESTE MEMBRU 
AL CONSILIULUI 

ELEVILOR"

Gheorghe Roșu, membru al consiliului elevilor, elev la liceul nr. 1.Red. : — Al avut o sarcină da dus la îndeplinire in oonsiliu 7— Da. Să analizez șl să îndrum revistele școlare. Dar n-am avut posibilitatea s-o fac. Cunosc bine revista liceelor noastre. N-am reușit să Îndrum totalitatea revistelor șoolare, să le studiez. încă nu ml-am format un colectiv. Nici nu mi-e fost prea limpede ce ar trebui să fao. Mă orientez doar după revista noastră. Ar fi bine să avem a- numite materiale, care să ne dirijeze cum să îndrumăm această activitate ; de capul meu nu pot proceda.Red : — Deci, practic, prin ea ta afirmi ca membru al consiliului elevilor 7— Ca șl colegii mei, prin ceea 
ce Întreprind În șooală, în organizație. Iar activitatea noastră În liceu este, cred eu, foarte cuprinzătoare. Nu ml se poate spune că Înseamnă puțin să ajungi să al la zl informările politice, să organizezi mese rotunde pe teme politice, un dicționar politic, întîlniri cu diferite personalități. Am început activitatea cercului de filozofie — oam timid, ce-i drept — începe cu* rînd activitatea cercului de eoo- nomie politică. Am spus timid, pentru că nu ne spune nimeni cum ar trebui să procedăm ca cercurile acestea să se bucure de o participare efectivă a elevilor.Red.: — Insist să ne Întoarcem Ia consiliu. Nu-1 rupem de organizația U.T.C. a școlii, pentru că activitățile se interferează. Or, să presupunem că timp de un an școlar, consiliul și-ar pune problema unei singure activități ; care este obiectivul pe care l-ai încredința consiliului ?— Poate că ml-aș pune la început problema cine este membru al consiliului, cine este numit. Spun numit, pentru că în consiliu membrii sînt numiți, nu aleși, pe criteriul școală. Nu e rău, cesta spune ceva, delegați de către școală, ar fi malcă atunci, Intr-adevăr, ar fi reprezentanții lor, și i-ar și cunoaște, l-ar aborda în diverse ocazii în această calitate. Revin la problema pe care aș încre- dința-o eu unui consiliu pe o perioadă mai lungă. Mă gindeso că ar fi clasele a IX-a, organizațiile U.T.C. de la aceste clase. Dacă de aici pornim bine, dacă aici sudăm colectivul de uteciști și cultivăm sentimentul responsabilității pentru sarcina de organizație, formăm deprinderea vieții de organizație, am cîști- gat uteciștii pentru patru ani do școală și pentru mai tîrziu.. Un

notelor de Ia și criteriul a- dar dacă ar fi uteciști! din bine, pentru

GHEORGHE ROȘU CORNEL BĂLTEANU

Cornel Bălteanu, președinte ad consiliului elevilor, secretar al Comitetului județean U.T.C. Brașov.Red. e — Ia-ți ascultat p* e- levl, membri al consilluluL Na vă cer să le dați replică, ca Președinte, dar dacă ați faoe o radiografie a activității lor și » consiliului. In general, ce concluzii v-ar prezenta ea 7— Că avem o colectivitate u- tecistă cu care șe poate lucra foarte bine, uteciști destoinici, tineri cu Idei. îmi pare rău că n-am la mine prima formă a planului, propus de un colectiv al consiliului; ați vedea că a trebuit să-l schimbăm radical după plenară tocmai datorită 
numărului mar* .'.da propuneri făcute de al.

Red. : — Asta referitor la 
plan. Și el au spus că au un phto 
hun, cu direcții .limpezi, esen
țiale. Dar cum aoționează ? Aloi 
ml se pare că mal sînt cori
gente.— Da, alcl. le' capitolul acțiune, lipsește ceva; Nu conștiința i în oonsiliu îi avem pe cei mal buni uteciști. Altceva lipsește. Un anumit stil de muncă de activist. S-a pus la un moment dat aici în discuție problema capacității de sacrificiu a uteclstulul , care are o muncă de răspundere în organizație. Dar ei nu sînt căliți pentru un mare efort, pentru o dăruire totală muncii ' de organizație» Pentru noi, consiliul ar trebui să fie acea comisie de extrabugetari, existentă odinioară, oare să lucrez* împreună cu activiștii în probleme de școli, aă sprijine secția de șooli, la modul direct, să-1 trimitem eă Îndrume, să instruiască. -■ ■"Red.: — De oe nu-I tratați ea atare ?— Vedeți, ei au vorbit despre nevoia de instruire, despre acel care spun „de ce ne criticați fără să ne învățați ce. avem de făcut 7“ Plenara însă a dezbătut nu numai un plan.și sarcini concrete, dar și cîteva probleme metodice. La Jud’eț s-a făcut lucrul acesta, iar membru oonsiliului trebuiau, la rindul lor, să-și pregătească activele, să urmărească aplicarea programelor de activitate. La un control făcut de o brigadă în organizații, după mal multe șăptămîni de cursuri, s-a constatat că sarcinile nu. erau cunoscute, activele nu prea știau cum să lucreze, nici cei din consilii nti aveau siguranța in acțiune, deși fuseseră la instruire. Așteptau în virtutea inerției, o instruire nouă, în școală, să venim din nou să le spunem ce și cum să lucreze. Drept este că unii nu au prea multă experiență și noi n-am insistat cu ei să facem o instruire diferențiată, să-i pregătim la amănunt. Ce mai, avem uteciști dornici de a face activități, gata oricînd să dea o sugestie, dar mai așteaptă ceva.Red. : — Poate că nu ați Izbutit îno# să lmpuneți in lumea școlară din județul Brașov acest consiliu ? Așa a reieșit...— E drept că există prea multă timiditate cînd este vorba de consiliu. Chiar mă supără că deseori în școli ori la nivel de oraș consiliul realizează activități și ele sînt trecute sub antetul direcțiunii, al forurilor de învățămînt Consiliul trebuie să aibă sentimentul, de;autor al activităților cu elevii, de la afișul pe care-1 face anunțînd o acțiune, de la invitația pe care o trimite să se știe : inițiază consiliul elevilor și organizația U.T.C. Chestiunea nu se referă la ambiția unui- antet, a unei popularități de afiș, ci la altceva : dacă dorim să-1 aducem pe elevi de la postura de spectator la cea de organizator trebuie, să le dăm"'satisfacția că pot spune : „noi am făcut". în viața școlii trebuie să se știe că există un, consiliu al elevilor și el realizează ceva. Nici presa locală nu observă acest consiliu. Mă întreb, de ce de la o plenară care a dezbătut atît de multe probleme ziarul local a dat o notiță pe care n-a văzut-o nimeni, și de ce un articol despre activitatea consiliului își tot așteaptă apariția de mai bine de o lună. Au avut dreptate elevii cînd au spus că nu sînt cunoscuți în școală, iar dacă îndrăznesc să meargă într-o organizație, sînt priviți în mod ciudat. Ne-am gîndit să le dăm cîtorva dintre ei legitimații... să poată să-și exercite atribuțiile și în alte organizații. Dar înainte de toate trebuie să cîștigăm pe cele cîteva zeci de uteciști din consiliu pe lîngă secție, să-i a- vem zilnic aici, să știm că zilnÎQ vin pe la noi, ca activiști, să ne bizuim pe ei, să vină la sediu nechemați, să ceară sfaturi, sarcini, să ne sesizeze ce se întîm- plă — bun, rău — într-o școală. Cîtă vreme nu obținem activitatea lor permanentă și integrată în activitatea organizațiilor U.T.C., vom mai vorbi despre planuri bune, despre idei bune pe care adeseori le transferăm de la o perioadă la alta.blemele politico - ideologice. Vreau să spun că noi am realizat o sudare, o conlucrare între membrii comisiei, care este formată din reprezentanți ai organizațiilor U.T.C. din licee, școli profesionale, licee de specialitate. școli generale.Red. : — Ce reprezintă, după părerea ta, această conlucrare 7— Am avut două ședințe de lucru : una în februarie și alta în octombrie. Cea mai importantă mi s-a părut cea din octombrie. A fost un fel de „masă rotundă“, ca aceasta de acum. Ca să intrăm cît mai repede în problematica practică a muncii politice, ne-am întrunit la Grupul școlar „Steagul roșu“ în cabinetul de științe sociale. Ne propusesem să organizăm în

-unora care spun : „iar ședință“. Nu tot ceea ce face U.T.C. în școală este ședință. Asta n-am izbutit 6ă-i convingem pe colegi. O muncă organizată, ordonată, sînt sigur, mi-ar fi permis să merg în alte organizații, să văd cum lucrează respective, ce bîndit, și nu cu faptul că că multe dins-au făcut. Adevărul este, însă, că nu avem baza morală să mergem în alte șooli, sîntem întrebați cine sîntem și dacă spunem că sîntem din consiliul elevilor, mulți rămîn surprinși: „ce-i a- cela consiliul elevilor 7“

comisiile experiență au do- să mă mulțumesc la municipiu aflu acțiunile propuse

care ne patronează. Organizația liceului și-a însușit această prevedere. S-a perfectat ca organizația U.T.C. a Uzinei de tractoare să se ocupe de elevii noștri la practică, să-i ajute ; cercurile aplicative le facem In comun cu tinerii muncitori ; ne-au fost puse la dispoziție bazele sportive ale uzinei pentru activitate sportivă, în comun cu tineri muncitori. Organizația U.T.C. a Uzinei de tractoare a luat inițiativa ca fiecare vinere din săp- tămînă să fie dedicată semicentenarului U.T.C., incluzind activități In acest sens. Am ho-

Poate că plenarele consiliului elevilor care vor avea ine la Început de trimestru, vor extrage din aceasta dîscuțfe cReJî probleme de elucidat: cum poate deveni activ vicepreședintele consiliului, unde șe întîlnește și unde se desparte activitatea membrului consiliului elevilor de cea a cadrului U T C din școala?, cum ar putea comunica membrirSiului în afara plenarelor trimestriale — un buletin al experienței scos de oonsiliu, n-ar fi o cale abordabilă 7; n-ar trebui lărdt iile UT^nXr^ Tembri-Jră alte ’arcini în orga® „ C' j1? ?£?ala’ ȘI car® să formeze colectivele de lucru i;® v‘^epFp?®d,mtllor ? î ce mijloace de instruire ar putea utiliza consiliul 7 j n-ar putea patrona consiliul elevilor un curs de PZeg-lxre a activelor U.T.C. pe domenii de acti- <^re(-sâ^aibă ° mai mare frecvență decît cea trimestriala, adopțîndu-se poate formula instruirilor din taberele cil secretam ?Sînt doar cîteva sugestii pentru discuțiile oe vor avea loc.
LUCREȚIA LUSTIG
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TREI VOLUME
DE POEZIE

Cîndva se discuta foarte 
mult in legătură cu specifi
citatea liricii feminine. O 
anumită critică pornise de 
la ideea că poezia feminină 
beneficiază de unele sugestii 
și impulsuri specifice, unde 
biologicul și-ar spune și el 
cuvîntul, o alta cerea, pe 
bună dreptate, abandonarea 
unor așa de arbitrare crite
rii, socotind că aceleași cri
terii valorice trebuie să, func
ționeze pentru orice fel de 

. poezie. A existat și mai exis- 
tă chiar o reacție antifemi- 
nistă în rîndurile unor poete
se — problema nu privește 
doar literatura noastră —, 
un fel de protest continuu 
împotriva celor ce ar socoti 
că așa-numita poezie femi
nină nu poate fi și cerebra
lă. Insă atît această reacție, 
cit și conjunctura de opinii 
care a produs-o sint extrem 

‘ de restrictive în ce privește 
definirea nu numai a poeziei 

; feminine, ci a oricărei poe- 
« zii în general. Condiția cere

bralității, singură, nu confe
ră poeziei nici valoare, nici

• virilitate, după cum absența 
ei nu aduce neapărat speci
ficul feminin.

Vrînd, nevrînd, operăm în.sd în această discuție cu 
termeni destul de compro
miși, fi aceasta pentru că 
opiniile contrare fac abstrac
ție de ceea ce ar putea să-și 
descopere în comun. Ne-ar 
plăcea, la drept vorbind, să 
discutăm despre o lirică fe
minină, căci existența ei (de 
la Safo pornind) nu poate fi 
ignorată, dar trebuie să a- 
vem și toate asigurările că 
nu intră aici nici o nuanță 
peiorativă Trebuie să mai 
remarcăm că, în baza acelo
rași date, s-a creat și o du
blă reacție în poezia femini
nă. că nu puține sint poete
sele ce cultivă declarat un 
orgoliu feminist : Nirui Cas- 
sian, Maria Bantiș. Constanța 
Buzea, Basaraha Matei etc., 
orgoliul unor adevărate arte 
poetice. Exagerările, sub toa
te nuanțele lor, au creat de 
fapt de la bun început pro
blema falsă a drepturilor 
poeziei feminine, ca și cum 
poezia Louisei Labă, a Ga- 
brielei Mistral, sau a Magdei 
Isanos ar fi fost privată cînd
va de drepturile ei depline! Atît problema unui egalita
rism, cit și discuțiile centrale 
sau mărginașe care o pun, 
sint deci false în sine.

Ca o dovadă, iată una din 
cărțile pe care le analizăm 
acum : Dona Roșu debutea
ză cu poem în proză, gen 
mai puțin frecventat de că
tre poetese, cu toate că una 
dintre cele mai solide exe
geze în materie este scrisă 
tot de către o femeie, Susan- 
ne Bernard. Insă întreg vo
lumul „Voi veni într-o noapte“ (Ed. Eminescu) în loc să 
beneficieze de libertățile ge
nului, code pe tot parcursul în sentimentalismul plat al

unei proze ieftine. Se poate 
cita de oriunde, fragmentar 
sau cinturi în întregime, 
imaginea este aceeași, ace
leași false drame, același fals 
lirism : „La vîrsta cînd fete
le cresc te-am căutat prin
tre oameni. Te-am împodobit 
cu sufletul meu fi, deodată, 
n-am mai știut unde ai ră
mas tu și unde sînt eu. In 
timpul din urmă ai început 
să te-alegi din imaginea mea 
și să pleci. Mi-am luat din
tre lucruri cite ceva, dar am 
uitat printre cele ce-ți rămî- 
neau, un lucru ca sufletul“.

Dona Roșu a mizat aici pe 
o simplitate a expresiei, pe o 
franchețe sentimentală, dar 
acestea au fost totdeauna de 
fapt cuceriri foarte complica
te. Locurile comune, de slab 
lirism, abundă : „Mi-am îm
părțit cu tine avuțiile ceru
lui și te-ai mirat că-mi aleg 
doar o stea. Intr-una din 
nopți am ieșit pe-ntuneric și 
am văzut că greșisem. Nici 
măcar steaua aceea nu era 
pentru mine“. Poate că am 
putea cita și pasaje mai reu
șite, dar concepția poetică 
fiind în întregimea ei nema
tură, acelea ar fi produsele 
unei întîmplări.

NOTE DE 
LECTOR
Deosebită este cartea de 

debut „Poeme“ — Ed. C. Românească a poetesei Ovi- dia Babu. Deosebită prin os
cilațiile de tot felul pe care 
le afișează, prin incertitudini
le stilului și ale concepției. 
Dona Roșu avea de fapt o 
consecvență sentimentală, 
Ovidia Babu oscilează între 
un intelectualism discursiv fi complicat, opus, tot aici, 
unui senzualism și el impur, 
lată aceeași tragedie confor
mistă a cunoașterii prin lu
cruri, apoi obsesia conștientă 
a acestui conformism față de 
„tiparele lumii“, din toate 
rezultînd o foarte dificilă 
postură meditativă. Adevă
rul este că îi găsim acestei 
poezii nenumărate dovezi de 
inteligență și de reflexie, dar 
totul este prea mult, prea 
eterogen, Io ful' sedmănă că o 
expediție pentru care s-au 
făcut nenumărate pregătiri — 
„Erau multe turme, larmă, 
chemări și îndemnuri / Ple
cau caravane cu saci de me
rinde și velinți de lină" — ca 
această expediție pînă la 
urmă să se amine. Cînd își 
dă seama de acest lucru, au
toarea pare a striga propriei 
sale inerții: „Oprește-mă pe 
pragul acesta / nu-s vrednică 
mai departe“, dar este deja 
prea tîrziu și prea fals.

Talentul autentic al Ovi- 
diei Babu este dovedit nu
mai de momentele furioase 
ale eliberării unei frenezii a 
senzațiilor. Atunci o citim cu

Bucuria zăpezii.
Foto: PAVEL T1NJALĂ

VÎRSTA DE AURRecent, la Casa de cultură a studenților a avut loc, din inițiativa Comitetului municipal Cluj al U.T.C. o acțiune dedicată tinerilor de 18 ani. La festivitate, a participat tovarășul Remus Bucșa, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim secretar al Comitetului municipal de partid, care eu acest prilej a vorbit tinerilor despre semnificația împlinirii acestei vîrste, despre drepturile și îndatoririle cetățenilor din R. S. România, făcînd o amplă prezentare a condițiilor economice, sociale și pol’tice ale țării noastre, subliniind 'ontribuția tinerei generații la .itingerea obiectivelor care stau în fața întregii noastre națiuni. De asemenea, s-a evi

dențiat necesitatea cultivării patriotismului și a responsabilității sociale în înfăptuirea politicii partidului și statului nostru, în promovarea înaltelor idealuri ale eticii comuniste și lărgirea orizontului științific și spiritual al tinerilor.în numele celor sărbătoriți au luat cuvîntul Vasile lelciu, muncitor la U.M.M.R. „16 Februarie“, Ștefan Lorinczi, elev in clasa a XII-a la Liceul nr. 7, Gheorghe Indre, elev în anul IV la Liceul industrial energetic, care în cuvinte calde, emoționante, și-au exprimat recunoștința pentru condițiile create tinerei generații de către partidul și statul nostru. (1 ANDRAȘONI).

reală plăcere: „locul pluteș
te peste rănile mele cit la
curile crescute / încet mă a- 
coperă,.., I Ca o mireasă de 
albă lăcrimez atunci lingă un 
mal de har / Mă afund în 
voaluri, ca-n clopote moi în
fășurată. / Așa sun toată / 
pînă cînd formele toa- 
te-mblînzindu-se își pierd 
îniîi numele. / Mîinile tale 
atunci se încleștează pe ce
țuri“.

adeziuniMult mai multe 
întrunește lectura poeziilor Iolandei Malamen, 
volumului „Starea de grație'autoarea

(Ed. Eminescu). Poetica au
toarei, discret afișată este 
ea însăși una destul de am
bițioasă, atrasă de inefabil 
(„grație“), dar și de hieratic; 
de un estetism rece, dar și 
de necesitatea comunicării 
directe a unei sensibilități 
poetice acute, „destinul pri
vește / prin ochiul rece al 
zorilor / brațul mă doare / 
de greutatea rănii / / cu cine 
să uit / sînt visele crude / 
și melancolica frunte / în
seamnă că tace / / destinul 
privește / prin ochiul rece al 
zorilor / copilărie / departe 
de maluri“. Cred însă că li
rismul acestei poetese este în 
mod nepotrivit reținut de 
convențiile unei austerități, 
ale unui estetism în fond ne
semnificativ. După atîta dis
curs profesat în poezie, este 
firesc să apară și diverse 
reacții, dar ele pot deveni cu 
timpul, la rîndul lor, canoa
ne. Ce să mai înțelegi atunci 
din poemul care dă titlul vo
lumului, cînd de 
este mai sugestiv 
zia aceasta inutil 
„multe oceane / 
murit / în apele 
propria rușine / / zăpada de 
pe frunte / de cald s-a pră- 

lume /

fapt titlul 
decit poe- 
de rigidă : 
zeu înmăr- 
adînci ! în

pe frur 
bușit / am alergat în 
să înțeleg din mine“.

Ca și în celelalte 
se poate vedea că 
Iolandei Malamen 
propria ei aușmană in mo
mentul în care încearcă să se

cazuri, 
poezia 
devine

teoretizeze, să se conceptua- 
lizeze interior. Există, mai 
ales aici, situația repetată 
cînd un elan creator se auto- 
suspectează, pentru că de 
fapt autoarea încă nu se cu
noaște.

Nu putem, în încheiere, 
decît să revenim la observa
ția că poezia „feminină“ din 
aceste volume — exceptînd-o 
poate doar pe Dona Roșu — 
nu pare a fi păgubită aprio
ric de șansele conceptualiză
rii, de caracterul reflexiv. 
Cu toate acestea însă, nu am 
găsit poezie adevărată decît 
acolo unde rigiditatea unui 
program a făcut loc expri
mării limpezi, simțirii perso
nale luminate de sensibilita
te și de patos. Nu sînt aces
tea oare caracteristici ale 
poeziei bune de oricînd ? 
Unei poezii care nu se des
curcă în propriile ei idei tre
buie să-i preferi așadar em
piricul stufos, dionisiac. Iar 
dacă această poezie este ope
ra unei poetese, este prefe
rabil atunci să se facă sim
țită în ea feminitatea.

DINU FLAMAND

...Și au fost și numerele de Anul Nou. N-am zice mai pestrițe decit în alți ani, dar nici mai bune. în orice caz, epigramele răsuflate nu au lipsit, șarjele, așa-zise amicale, de asemenea. Jocuri de cuvinte cu duiumul, caricaturi și montaje foto tot așa de neinspirate ca de obicei (excepție pagina realizată de Ion Dogar-Marinescu în România literară și pagina de colaje foto din Viața studențească). Toate revistele nu au uitat să ureze colaboratorilor ți cititorilor lor tradiționalul La mulți . ■»am ! Șî aici însă o excepție, pe care firea locului, așa cum ne-a explicat-o, acuma-s aproape trei veacuri, părintele Cantemir și mai aproape de noi Topîrceanu, o justifică. Ați ghicit că e vorba de ieșenii de la Cronica : Lasă, bră, că avem timp de urare, că doar nu dau turcii. Umor răsuflat nu uită însă să facă nici Cronica (parodiind slova cronicarilor și pe Petru Popescu ce ne anunță că în anul ce vine va „apare intr-o nouă formulă grafică“. Să dea Domnul să nu fie de tipul celeia în care apar cărțile la editura locală — transcriem exact din revistă — „Julirea" (Că într-adevăr, în anul care, totuși, a trecut a julit cam multe cărți : „Spiritul critic“ al lui Ibrăileanu, Dicționarul înțelepciunii al lui Simen- schy etc.).în numerele de Anul Nou ale revistelor găsim și lucruri serioase. Familia și Contemporanul se mențin în matca sobrietății lor de totdeauna. Prima a- niversează, printr-un documentar, o sută de ani de la apariția primului articol în limba română despre Karl Marx. Asta se întîmpla în numărul din 19/31 decembrie 1871, în prima pagină, a revistei condusă de Iosif Vulcan. Un excelent portret în peniță al întemeietorului științei revoluționare (pe care l-am dori reprodus și cu alte prilejuri), însoțea articolul. Se rostise atunci, de către conducătorul revistei, in limba ardelenească a veacului, cuvinte profetice : ..... are (Marx n.n.) concentrată tota poterea în manile sale și ca unu paiengiue neobositoriu, tiesa încetu dar siguru la revo- luțiunea generală europena, care va se erumpa în curendu seu mai tordiu...“

(Urmare din pag. J)vețe meseria de mecanizator, organizarea concursului „Tineretul și agrotehnica“, constituirea unei formații de dansuri populare, brigadă artistică de agitație, obiectivele de muncă patriotică (colectare de fier vechi, curățirea de pășuni, plantarea și întreținerea puieților) etc. într-un cuvînt, programul de activitate astfel formulat, constituia premisa unei activități bogate prin care fiecare tî- năr să se poată manifesta, să se simtă îndemnat la fapte.Și în vechiul program fuseseră cuprinse multe acțiuni a- semănătoare. Numai că opiniile exprimate Ia adresa înfăptuirii lui n-au fost prea favorabile. Semnalarea de către tineri a unor stări de fapt caracteristice vieții colectivului, au pus în atenție tocmai măsura în care sînt asigurate „garanțiile“ de care amintea Traian Stanciu. Sursa, izvorul întrebării lui consta tocmai în asemenea situații. Una dintre ele a fost subliniată de Marcela Chiriță. Am reținut-o întrucît ni se pare semnificativă pentru bilanțul cu care organizația s-a prezentat la ora adunării de dare de seamă.„Multe din acțiunile preconizate acum un an de zile au rămas doar pe hîrtie. După mine, cauza o oonsiitule lipsa de angajament, de combativitate, cu oare este privită, adeseori, Îndeplinirea obiectivelor pe oare ni le propunem noi inșlne. Chiar dacă fiecare avem aici partea lui de vină, responsabilitatea principală revine comitetului U.T.C. care acționează superfi-

oial, nu-și respectă Întotdeauna mandatul ce i-a fost încredințat.Un argument care vine în sprijinul afirmațiilor Marcelei Chiriță se referă la felul în care a decurs informarea politică a tinerilor, acțiune înscrisă de altfel și în noul program de activitate. Potrivit programării inițiale ea trebuie să se țină în cadrul fiecărei adunări lunare. Dar cum acestea n-au avut loc

mitetulul trebuie să aibă răspunderi precise. Că nici măcar ei nu-și fac treaba așa cum trebuie, este o realitate de care s-a mai vorbit. Eu aș vrea să spun că în activitatea noastră nu e- xistă preocuparea de a împărți sarcini concrete fiecărui utecist. Sînt mulți care adeseori spun că nu știu ce au de făcut.. A- ceasta se observă chiar și în e- fortul slab pe care îl depun la

ceasta nu face decît să continue, nicidecum să schimbe realitatea evocată de Lucian Dicu. Este binevenită preocuparea pentru rezolvarea problemei, dar este o serioasă carență faptul că ea e tratată încă la general, întîrziindu-se introducerea în viața colectivului a practicii responsabilității individuale a fiecărui utecist. Or, tocmai acest lucru a fost avut în ve-

Garantăm cu propriile 
noastre eforturi

Întotdeauna (numărul restanțelor se ridică la 5) nici preconizatele informări n-a mai fost posibil să se realizeze cu consecvența reclamată de importanța lor educativă.Pentru Lucian Dicu deficiențele se explică și prin slaba stimulare a responsabilității fiecărui utecist atît pentru îndeplinirea programelor de acțiune, cît și față de tot ce privește viața organizației. Intr-un fel, In cuvîntul său el a dezvoltat ideea deja formulată anterior de către Marcela Chiriță.„Printre noi este răspînditl părerea că numai membrii oo-

acțiunile la oare participă. Ca să nu mai vorbim de aceia care nici măcar atita lucru nu fac“.Se pare că părerea lui Lucian Dicu este larg răspîndită printre tineri, ea găsindu-și ecou și In rîndurile membrilor comitetului U.T.C. care au consemnat un atare obiectiv în noul program elaborat. Dar și aici se impune o observație. In document trasarea de sarcini concrete se află menționată ca principiu, abstract, fără să vizeze ceva anume, pe cineva In mod direct. Se apreciază că se va Încredința fiecărui tlnăr o sarcină și nimic altceva. De fapt, a-

dere atunci cînd s-a făcut o astfel de precizare în programul de activitate. Nici una din acțiunile pe care acesta le cuprinde nu înregistrează răspunderea directă a cuiva față de realizarea lor. Este exact reproșul exprimat de Lucian Dicu la a- dresa muncii trecute a organizației. Elaborarea și adoptarea noului program ar fi fost un moment potrivit de la care să pornească satisfacerea In practică a dezideratului invocat In adunare. Cu atlt mai mult, cu cît el a fost In mod firesc legat de aflciența educativă a acțiuni

lor. în această privință Mihai Petre spunea :„Nu o dată, chiar acțiunile pe care le-am întreprins s-au dovedit formale, au avut un conținut slab, au repetat lucruri știute deja sau neinteresante. Așa s-a întîmplat cu informările politice, cu diversele întîl- niri. Au fost acțiuni făcute cam de mintuială. Așa, ca să fie”.Se poate spune, așadar, că „garanțiile“ despre care s-a discutat, cel puțin unele dintre ele, au fost relevate chiar de analiza activității trecute. Sintetic, aspectele ridicate de tineri se pot rezuma în ideea unei serioase redresări a vieții interne de organizație, a modului în care fiecare se simte și este îndemnat să-și asume o răspundere personală, mereu confirmată în practică, față de îndeplinirea sarcinilor ce revin colectivului din care face parte. Fără această calitate pozitivă a programului de activități va ră- mîne, așa cum s-a și dovedit, doar pe hîrtie, ca bună Intenție. Eliminarea superficialității din desfășurarea acțiunilor, trasarea de sarcini concrete, combativitatea față de neajunsuri, mobilizarea reprezentanților organizației să dea curs, așa cum se cuvine, mandatului pe oare II au sint parte integrantă In acest proces de îmbunătățire a activității sînt cîteva din „garanțiile“ solicitate tn adunare. Conștiința manifestată de tineri că asemenea situații trebuie eradicate din felul lor de a fi ca uteciști, este Încă de pe acum o asemenea „garanție", prima chiar, nu mai puțin importantă decit celelalte semnalate de ei Înșiși, Decisiv este ca ea să nu rămtnă și singura.

In scenă, formația de dansuri a ansamblului județean U.T.C.- 
Arad.

Foto: PAVEL T1NJALA

în Tribuna, o interesantă discuție cu Al. Oprea, despre întemeierea și rolul Muzeului Literaturii Române.Viața studențească, prin conf. dr. docent Septimiu Vulcănescu, ne anunță o senzație din lumea științifică : VIAȚA PE MARTE ! Un profesor de la Universitatea Berkeley, Cookbest, afirmă cu tărie că pe Marte există forme de viață civilizată. Mai mult, după datele pe care le posedă, și ajutat de calculatoare, a descifrat compoziția marțienilor, care ar fi : 50.4% siliciu, 8%aur. 11,3% carbon, un element radioactiv, hidrogen, azot, puțină apă și săruri. O cu totul altă structură organică... Pină la probele certitudinii e mai bine să adoptăm (dar să nu descurajăm și să nu sistăm cerce-

am putea spune că : om cu... marțian se-adună Univers.Un excelent reportaj al Sân- zianei Pop despre pictorii-copii de la Vulturești, am citit în România literară. (încă o dată ne plîngem de lipsa de fler a Televiziunii, care parcă, uneori, trăiește pe altă lume — dar o fi în alte lumi televiziune ?). Un învățător, Ion Mărgescu, a pus, mai acuma-s cițiva ani, copiii să picteze. Ce și cum vor ei. El, învățătorul, nu a avut șl nu pretinde că are talent la pictură. Copiii au pictat și, cum zice unul dintre ei. rîzind cu gura pină la urechi : „Loăm toate premiurile de pe pămînt“. Numai la eroii lui Dostoievschi

ARGUMENTE ÎMPOTRIVA

INDIFERENTEI
(Urmare din pag. I) neri, sub ochii îngăduitori (sau, în unele cazuri, neputincioși) ai familiei și cunoscuților, este principala cauză a persistenței unor abateri flagrante de la normele de conviețuire în societate, de la cinste și corectitudine. Deși în societatea noastră socialistă există o multitudine de moduri în care să-ți petreci cu folos anii tinereții, pentru a evita regretele tîrzii care în destule cazuri rod conștiința celor, ce, în virtutea inerției, și-au dus ratarea pînă la o vîrstă cînd orice recuperare e grea, tinerii de care ne ocupăm preferă să vegeteze, să-i sfideze pe cei din jur, să atenteze la liniștea și chiar la avutul muncit de altul.Elena Fieraru, domiciliată In Botoșani pe strada Ciobanului nr. 12, are 21 de ani. Are și o profesie : croitorească. E. F. și-a abandonat însă în repetate rîn- duri locul de muncă, neconve- nindu-i programul de lucru și dependența de colectiv, dependență de altfel cît se poate de normală într-o întreprindere și nu numai în ea. în prezent, își permite cu nerușinare să trăiască din salariul tatălui, paznic la Baza de recepție, sau din „soluții“ care presupun renunțarea la orice demnitate. Nu s-ar putea spune că colectivul Fabricii de confecții din localitate, unde E. F. lucra cît voia și cum

iem, dar am mai citit ceva foarte frumos și tot despre copii : un foto-reportaj semnat în revista Femeia de Mihai Stoian și A. Osmulikevici (11 fotografii și, poate o pagină de text) despre cum a fost salvată, după o muncă încordată de ore și ore, o fetiță, Cati Ghera. care căzuse într-o groapă forată (ay, ponoasele astea ce ni le lasă totdeauna constructorul în urma Iul !) și, noroc că a fost tron- conică : 30 cm. diametru și...40 m. adîncime. Fetița se oprise la șase metri... Și bunicul fetiței mărturisește : „Și era un bărbat înalt, slab, un ardelean, bine îmbrăcat, cu un costum frumos, n-a ținut seama de haine, oprise mașina acolo, la marginea șoselei, c-avea un auto-

GHEORGHE SUCIU

voia pînă In urmă cu un an, n-a făcut cîte ceva pentru încadrarea ei in ritmul unei vieți normale. Da, s-a discutat cu ea. S-a vorbit despre ea și prin cîteva ședințe. Dar nu cu suficientă ‘Convingere, și fără a se forma în jurul ei opinia colectivă absolut necesară în asemenea cazuri, opinie a cărei forță să-i baricadeze calea spre dezonoare. Convorbirile cu E. F. au fost puține și anemice, „așa, ca să fie, ca să nu fim acuzați vreodată că nu i-am zis nimic“. Cele mai multe colege de muncă au rămas pasive, indiferente la mersul sinuos al Elenei pe lîngă linia dreaptă. Am auzit și „explicații” de felul acesteia : „Eu am familia mea, am problemele mele. Dacă cuiva i s-a urît cu binele, de ce să mă a- mestec în viața lui 7“Nu puține au fost aceste „o- pinii de la distanță“ asupra cazului Elenei Fieraru, ale cărei abateri de la respectarea programului de lucru și de la normele de disciplină internă au continuat, silind în cele din urmă conducerea întreprinderii să-i desfacă contractul de muncă. Abaterile Elenei Fieraru de la morală luînd proporții, a fost in cele din urmă trimisă în judecată și condamnată la detenție. După executarea pedepsei i s-au oferit mai multe locuri de muncă. Le-a refuzat. In prezent, există din nou perspective să fie arestată, pentru vechile-i obiceiuri. Oare foștii ei colegi de muncă nu se simt deloc părtași la drama Elenei 7 Căci dramă este, chiar dacă protagonista însăși nu-și dă încă seama pe ce scenă anume joacă.Din păcate, Elena Fieraru nu este singura în această situație. O însoțesc alte două tinere, venite „la oraș“ din provincie, mai precis din județ : Maria Chelaru, în vîrstă de 18 ani, din comuna Albești și Calopiea An- dronache, tot de 18 ani, din comuna Unțeni. M. C. a recunoscut din capul locului, cu o seninătate în fața căreia te pot trece fiorii, că nu-i place cî- tuși de puțin munca. în doi ani, cît a fost membră a C.A.P. Albești — o cooperativă unde se cîștigă bine — a lucrat numai 16 zile. In schimb, așa cum, din nou, nu se sfiește să declare, venea să se distreze la oraș, Ia Botoșani. De la goana pentru distracții pînă la vizitele nocturne prin garsonierele Don Juanilor de profesie n-a fost decit un pas. Și, în tot acest timp, familia i-a tolerat cu stoicism abaterile, iar organizația de tineret din Albești a ‘ratat cazul ei cu cel mai profund dezinteres. In doi ani încheiați, oare nimeni n-a putut observa pașii Măriei Chelaru 7 Nimeni nu s-a întrebat de ce această tînără, pentru o zi de lucru lipsește două luni 7 Așa e : nimeni nu s-a întrebat .' Nici măcar foștii săi învățători și profesori de la școala din sat.în ce o privește pe Caliopea Andronache, ea n-a lucrat niciodată. deși, fiind născută și crescută la sat, într-un mediu unde munca se află la mare cinste, ar fi trebuit să fie pătrunsă de valorile ei, dacă nu de cele e- tice, cel puțin de cele mate

rial«. C. A. • preferat Insă șl ea viața de fluture de noapte, făcîndu-și din „cuceririle“ efemere un surogat de meserie, degradantă, de mult apusă la noi. Și aceasta, sub ochii celor ce o cunoșteau. Apoi a început să și fure. La 16 ani a fost condamnată.Reîntoarsă acasă, C.A. și-a continuat viața de parazit, ne- acceptînd nici unul din locurile de muncă oferite. De data a- ceasta, cunoscuții, fostele prietene, rudele se fereau de ea ca de ciumați : „Nu mă apropii, că mă degradez ! Cum să fiu văzut discutînd cu ea 7 Nu se poate, doar am și eu o demnitate !“. Aceasta se întîmpla tocmai cînd, sîntem siguri, Caliopea Andronache avea mare nevoie de încredere, de un sprijin moral. Și poate n-ar fi căzut în recidivă. Acum se află în cercetări pentru opt furturi recunoscute de ea pentru anul 1971.Am ajuns, într-una din zile, și la Bucecea, pe urmele unui caz la fel de grav ca și celelalte: Constantin Ivănuță, utecist și el, care părăsise în urmă cu doi ani clasa a IX-a a liceului din localitate și devenise o adevărată teroare a comunei, moles- tindu-i seara pe însoțitorii fetelor, spărgînd ferestrele caselor, făcînd scandaluri și beții noaptea. în plus, se apucase și de furat.Iată ce am aflat, din discuția pe care sm avut-o cu tovarășul Dumitru Duță, secretarul comitetului comunal U.T.C.: „Constantin Ivănuță e pe cale să fie recuperat. în urma repetatelor insistențe ale multor uteciști, s-a angajat ca muncitor sezonier la fabrica de zahăr din localitate. Violența îi este și ea în regres. Se poate vorbi cu el o- menește. Va fi un tînăr bun. Doar are abia 20 de ani”.„Am mai avut un caz oarecum asemănător, dar forța obiectivului a învins — a ținut să ne declare interlocutorul nostru. Este vorba despre Dumitru Gherman, căruia îi intraseră fluturii în cap pe cînd era elev la cursurile de zi ale liceului de aici. Se lenevise, se ținea de scandaluri și, firește, a fost lăsat repetent. Norocul lui, dar și al nostru, a fost că am acționat la timp. S-a dus muncă cu el și pînă la urmă s-a încadrat într-una din brigăzile de cîmp ale C.A.P.-ului nostru. Muncește bine. Acum e și la liceu, dar la cursurile serale, în clasa a Xl-a. Țin să precizez — ne-a mai spus Dumitru Duță — că la noi asemenea recuperări umane sînt posibile pentru că punem cu toții la inimă purtările celor din jur, fie bune, fie rele și ne punem cu toată seriozitatea în mișcare cînd unul calcă pe alături. Altfel, n-ar fi normal“.Da, altfel nu este normal. O- mul, ca element social, trebuie să. fie interesat de viața și conduita semenului său, să sufere la eventualele lui eșecuri, la eventualele lui abateri de la normele generale și să contribuie activ, oricît și oricînd, la ridicarea celui căzut. Nu avem dreptul să fim indiferenți, căci indiferența noastră nu-1 costă numai pe cel aflat în culpă directă, ci și pe noi toți.tarea) optimismul prudent al savantului de reputație mondială Alfred Halley : „Da, nu sîn- tem singuri în sistemul solar. Aceasta trebuie oare să ne bucure sau să ne înspăimînte 7 Cert este că în fața acestei descoperiri epocale, oamenii trebuie să-și dea mina, renunțind la războaiele fratricide și punind totul în slujba umanității, în slujba asigurării apărării și perpetuării sale (...) Pe mine personal, mă uimește totuși un lucru : cum a putut lua naștere pe Marte, în condițiile de atmosferă și presiune cunoscute, un organism viu, bazat pe siliciu și alte elemente a căror combinare pare absurdă 7 Mi-aș fi închipuit, în cel mai bun caz, un organism flasc, extrem de maleabil, fără o densitate prea mare. Da, posibilitățile naturii sînt nelimitate...“ Să fie anul 1972 acela al unor certitudini depline 7 Parodiind versurile lui Arghezi.

am găsit atîta încredere și pasiune întru copii ca la acest învățător. Citez din declarația lui cu toată uimirea de care sînt capabil : „Eu cînd vine primăvara. merg cu copiii pe dealuri și prin păduri. Mergem ce mergem și vorbim cit vorbim și pe urmă încep culorile. Dacă ați vedea ce găsesc copiii pe cojile de copac, cîte nuanțe deosebesc !... Natura ne împrospătează mereu, se reface, crengile, rădăcinile, cum bate vîntul iarba, nu știți cum văd copiii toate formele și mișcările, cum se bucură și cum înțeleg. Copiii nu sint falși niciodată, copiii sint ei înșiși. Mă uit la ei și sint beat de propriile mele euforii. Din pricina asta nici nu am nevoie de prieteni. Vorbesc tot cu copiii. Fe mine copiii nu mă supără în nici un fel. Eu am învățat să-i ascult. Știți cum vine 7“ Cum vine 7“ Ca o fericire, de jur-împrejur".Și aici am și vrut să inche-

tren, zicea că de ar trebui să rămină aici și-o săptâmînă, plătește din salariu cit stă mașina și nu se lasă pină'nu scoate copila din fundul pămîntului... șoferul acela uscățiv, ardeleanul cu haine frumoase, s-a băgat cu capul în jos, noi îl țineam de picioare, și îl auzeam cum o îndeamnă blind pe fetiță, să n-o mai sperie și el ; — Hai, Cati,dă mîinile încoace la nenea, să le apuce... Și cînd le-a apucat, l-am auzit că strigă : — Gata, sînt cu fetița în mîini. Trageți ! Și l-am tras“. Și apoi șoferul a plecat și fotoreportajul se cheamă „în căutarea unui erou anonim“.Aceste două materiale despre copii, publicate de revistele noastre în preajmă de An Nou, mi se par simbolice. îmi permit, în mod expres, să le urez, învățătorului Ion Mărgescu și anonimului din Ardeal, La mulți ani ! (Și, dacă doresc, să-mi scrie și ei, pe adresa redacției).

REFLECȚII
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(Urmare din pag. I)cuți-publiciști, a căror autentică valoare scriitoricească este încă prea puțin discutată în presă...Dar mă gîndesc la toate acestea calm, liniștiți, păstrîn- du-mi convingerea că timpul — în sine —, că noi înșine vom ști să punem totul la punct.Mă pregătesc așadar, senin, și lucid mai ales, să trăiesc acest an al patriei. Și nu pot să nu-mi exprim încrederea că, în ceea ce ne privește pe noi, românii, vom dovedi, o dată mai mult, că sîntem OAMENI : oameni dorind sincer liniște, și pace, și încredere.Că sîntem o națiune prezentă în marea dispută a lumii.Că ne călăuzim pașii după legile respectului și omeniei.Că dorim să contribuim la pacea unei lumi universale...Și că dorim mai ales ca „bucatele" noastre — fără a fi amestecate sau îndulcite cu alte mirodenii — să fie la fel de minunate ca toate „bucatele" acestui pămînt.

At
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ÎN ÎNTÎMPINAREA SEMICENTENARULUI CREĂRII UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

O CARTE DESPRE TINERI • O CARTE PENTRU TINERI

Il EUNIFICAREA REALA CU PREZENT ACOLO
CE AVEM MAI BUN !VETI CLĂDI HOTĂRÎTOAREA ÎNCEPUT UNDE ISTORIA CERE“FRICA DE MOARTE“

„TINERETULUI NU

Semnalăm cu satisfacție apariția cărții „File din istoria U.T.C.
Intr-un moment în care tînăra generație □ patriei noastre, organizația 
sa revoluționară se pregătesc să sărbătorească 50 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comunist. Publicarea de către Editura Po
litică, sub egida Institutului de Studii Istorice și Social-Politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., a lucrării cercetătorilor C. BARBULESCU, FL 
DRAGNE, C. MOCANU, C. PETCULESCU, AL ȘIPERCO și N. TUE

reprezintă un eveniment editorial remarcabil. Tnscriindu-se în efortul 
general pe care partidul ți statul nostru îl fac pentru educarea so
cialistă a maselor, cartea „File din istoria U.T.C." se dorește un in
strument util pentru tînărul dornic să-și îmbogățească pregătirea po- 
litico-ideologică, să cunoască tradițiile de luptă si muncă ale ge
nerațiilor precedente. Tînărul cititor se poate astfel edifica asupra 
cîtorva dintre cele mai importante momente ale istoriei mișcării

Ideea organizării tineretului începe să ciștige tot mai mult teren, devenind o realitate de necontestat o dată cu crearea, in anul 1908, a Uniunii Socialiste din România. In ianuarie 1908, Ia scurt timp după constituirea Uniunii Socialiste, in spiritul prevederilor statutului său, un grup de ucenici din Capitală au luat inițiativa creării unui cerc al ucenicilor. Cu sprijinul lui Dumitru Grofu, militant de seamă al mișcării muncitorești revoluționare, pe „România muncitoare“, ei au redactat un apel care a fost răspîndit printre tinerii muncitori : „Tovarăși ucenici — se scria în apel — voi care suferiți mizeria uceniciei, voi care sînteți bătuți de patronii voștri... veniți cu toții duminică 3 februarie la sala sindicatelor „România muncitoare“. la o consfătuire a noastră“.în ziua de 3 februarie, în sala din Calea Victoriei se aflau adunați peste 120 de tineri muncitori, ucenici, băieți de prăvălie din diferite cartiere ale Capitalei. La această consfătuire ei au hotărît în unanimitate crearea „Cercului ucenicilor" din București, alegind totodată și primul comitet al cercului.Astfel au fost puse bazele primei organizații muncitorești de tineret din România, elementul care avea să polarizeze de-a lungul anilor partea cea mai înaintată a tineretului, unind într-un singur torent revoluționar întreaga energie și capacitate a acestuia.Poate nimic altceva nu redă mai fidel entuziasmul și dăruirea cu care tineretul muncitor exploatat a pășit pe calea organizării decit versurile tînăruiui poet tipograf Ștefan Păunescu, închinate organizației al cărui membru fondator a fost. Izvorîte din dragostea pentru tinerii săi frați de muncă și de ideal, versurile sale, deși aveau unele stingăcii și naivități, erau patetice îndemnuri la luptă revoluționară și mărturia credinței ferme în victoria finală a cauzei celor mulți și exploatați :„O lume nouă veți clădiO patrie-a iubirii în care lanțuri n-or mai fi Și-ntreg pămîntul va pluti în unda fericirii...“.
(File din istoria U.T.C. — capitolul I)

atunci intendentul clubului

Făurirea partidului de tip nou, comunist, a marcat in același timp o cotitură radicală și în mișcarea revoluționară și democratică de tineret din România. El a avut o puternică înrîurire asupra evoluției ulterioare a mișcării revoluționare de tineret, generind profunde transformări în structura organizatorică și conținutul activității sale, dar, mai ales, in orientarea ei politică, in atragerea unei părți tot mai mari a tineretului de partea mișcării comuniste.Greutăți și opreliști trebuiau învinse insă la tot pasul. Lipsei de experiență i se adăugau încercările repetate ale aparatului de stat de a împiedica sau chiar suprima orice formă de organizare revoluționară a masei tot mai numeroase a tineretului. Urmînd exemplul comuniștilor, tinerii au înfruntat cu demnitate și bărbăție prigoana regimului burghez, arestările, schingiuirile și regimul de distrugere din închisori, și-au sacrificat libertatea sau chiar viața pentru celor mulți și exploatați.Luind în dezbatere probleme mentale care frămintau mișcareaționară de tineret în acei ani, conferința din martie 1922 a reprezentat cotitura radicală în istoria mișcg\îi revoluționare de tineret din România, mareînd începutul creării organizației marxist-Ieniniste de tineret la scara întregii țări.Apreciind însemnătatea deosebită a acestei conferințe ziarul „Tineretul socialist" consemna in numărul său din 25 martie 1922 : „Rezultatele conferinței sînt imense : unificarea reală a început... Dar nu numai aceasta a fost opera conferinței noastre. Bazele și directivele noi, organizatorice, au fost date mișcării tineretului".

cauzafunda- revolu-

Printr-un manifest din 6 aprilie 1924, ca de altfel prin multe altele, imediat după ilegalizare, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist anunța - „Cu toate loviturile burgheziei, noi vom continua să rămînem la posturile noastre și dacă in lupta cu asupritorii noștri vom cădea, ne vor înlocui noi luptători pentru cauza comunistă, care este cauza proletariatului“. La puțin timp, printr-un alt document, Comitetul Central preciza : „Dacă este imposibil de era ilegal“.Ce înseamnă a tiv ? Cercetătorul alte condiții decit comuniștii înainte dițiile de libertate arăta ce a însemnat ilegalitatea pe baza experienței personale. El a aflat de la cei care au luptat cu mult curaj in ilegalitate pentru cauza revoluționară și, totodată, iși imaginează răsfoind și studiind documente, mărturii palpabile ale vremii de atunci. O imagine mai completă se va naște treptat, pe parcursul lecturii paginilor care urmează. Ilegalizarea nu era insă numai o situație strict juridică ; din ea decurgeau grave consecințe prac- tic-politice. Pentru comuniștii cu părul cărunt ori tinerii aflați in zilele adolescentei, ilegalizarea a însemnat arestări, schingiuiri la poliție sau Siguranță, închisoare, pentru unii chiar moartea în urma îmbolnăvirii in temniță, a maltratărilor sau a gloanțelor plutonului de execuție. Cu toate aceste primejdii, mișcarea comunistă a mers mai departe.In timpul creșterii pericolului fascist, al expansiunii fasciste care atenta la independența și suveranitatea țării, presa tineretului, muncitoresc sau studios, insufla un fierbinte spirit patriotic. Intr-un articol publicat Ia 17 martie 1936, „Studentul român“, exprimînd cugetul tinerilor iubitori de țară de a-și face datoria pină la jertfa supremă scria : „Tineretului nu îi e frică de moarte, vom apăra agresiune aceeași hotă- orice agresi-

a activa legal, vom lu-activa ilegal, conspira- mai tinăr, format în cele pe care le-au trăit de 1944, format în con- socialistă, nu poate

țara cu jertfa vieții, de orice fascistă din afară, dar cu rire vom apăra poporul de une fascistă dinlăuntru...“.

continuă. U.T.C. reușește să de-Luptapășească de fiecare dată momentele grele și cu cit se apropie ziua eliberării, cu atit acțiunile duse de ea și de tinerii antifasciști ce i se raliază se intensifică. Lupta ia forme tot mai eficace ție sabotaj și de acțiuni directe îndreptate împotriva mașinii de război hitleriste. U.T.C. cheamă tinerii prin manifeste și fluturași răspîn- diți aproape zilnic : „Tâiați firele de telefon !“, „Tineri ristă !“. de șoc.Luptaîn aceste ultime luni dinaintea lui 23 August 1941 cu un nou obiectiv de primă importanță : pregătirea insurecției naționale antifasciste armate, care depășește cadrul alcătuirii unor grupe specializate de luptă și cuprinde întreaga organizație U.T.C., a cărei forță și capacitate de mobilizare, cu toate loviturile primite, crește neîncetat.întreaga organizație a U.T.C. și a tinerilor patrioți condusă de uteciști, s-au incadrat intr-un sistem precis de mobilizare elaborat de partid, care permitea anunțarea și intrarea în acțiune intr-un timp extrem de scurt a grupelor de luptă. Astfel, cînd s-a declanșat insurecția, uteciștii, împreună cu tinerii patrioți ce se aflau sub influența lor, s-au prezentat in primele ore la comandamentul Formațiunilor de luptă patriotice pentru a primi arme, căști, brasarde și au pornit la îndeplinirea sarcinilor dinainte stabilite — ocuparea instituțiilor fasciste, dezarmarea unor unități hitleriste, arestarea criminalilor de război etc. Astfel, din primul moment, participarea tineretului, alături de cei mai buni fii ai poporului, la lupta de eliberare a țării de sub jugul fascist a căpătat un caracter de masă. Cu uteciștii în primele rînduri, tinerii muncitori, țărani, studenți și elevi, civili și militari s-au avîntat în lupta hotărîtoare, a cărei izbindă avea să deschidă o epocă nouă in istoria poporului român.

„Ardeți români, Uteciștiide zi cu
mașinile nemțești 1“, sabotați armata hitle- se constituie în grupezi a U.T.C. se lărgește

(File din istoria U.T.C.capitolul III).(File din istoria U.T.C. — capitolul II)
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Apărută, la finele anului tre
cut, în Editura Politică, sub egi
da Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. 
al P.C.R., lucrarea „File din is
toria U.T.C “ este una din cer
cetările de amploare consacrate 
istoriei mișcării revoluționare și 
democratice a tineretului din 
România. Ea oferă un vast ta
blou al principalelor momente 
ale istoriei mișcării revoluționare 
și democratice a tineretului din 
țara noastră, de la primii săi 
pași organizatorici, începînd cu a 
doua jumătate a secolului al 
XIX-lea și pină în zilele noas
tre.

Infățișînd într-o înlănțuire cro
nologică dezvoltarea mișcării ti
neretului muncitor, încadrată în 
repere de timp de peste un se
col, autorii tratează activitatea 
mișcării în funcție de etapa isto
rică dată. Corespunzător aceste
ia, autorii, la început, abordea
ză etapa mișcării democratice și 
socialiste a tineretului, apoi, 
crearea și activitatea Uniunii Ti
neretului Comunist și, în fine, 
aportul tineretului muncitoresc 
la revoluția populară și la edifi
carea socialistă a patriei noastre.

Evocînd începuturile mișcării 
de tineret, autorii ne introduc în 
atmosfera ultimilor decenii ale 
secolului trecut, cînd, o dată cu 
răspîndirea socialismului științi
fic, iau ființă primele cercuri și 
asociații studențești. Un pas 
înainte în dezvoltarea organiza
ției de tineret a fost marcat de 
crearea, în anul 1908, din ini
țiativa mișcării socialiste, a 
„Cercului cultural al ucenicilor“, 
car», un an mai tîrziu, a luat 
denumirea de cercurile „Tinere
tul muncitor", iar peste un de
ceniu de „Tineretul socialist“.

Autorii acordă un spațiu larg

mișcării revoluționareevoluției
de tineret de după primul 
război mondial, amplului proces 
de clarificare ideologică, de că- 
lire și maturizare politică a 
membrilor săi. O preocupare 
mereu prezentă o constituie evi
dențierea îndrumării și sprijinu
lui acordat mișcării de tineret 
de către partidul politic al cla
sei muncitoare din România. In 
acest context se evidențiază că 
făurirea în mai 1921 a Partidului 
Comunist Român, moment de în
semnătate istorică în viața so
cietății românești, a avut o pu
ternică înrîurire asupra tineretu
lui muncitor, ale cărui organi
zații aveau să pășească pe calea 
indicată de P.C.R.

Urmărind procesul de trans
formare a organizațiilor tineretu
lui socialist în organizații comu
niste, autorii insistă asupra con
ferinței generale pe țară a cercu
rilor „Tineretul socialist“, din 
19—20 martie 1922, care a pus 
bazele 
niniste de tineret din țara noas
tră — 
munist.
pină astăzi, pe parcursul a cinci 
decenii, generațiile de tineri co
muniști au participat cu elan și 
însuflețire, sub conducerea și în
drumarea permanentă a Partidu
lui Comunist Român, la lupta 
clasei muncitoare, a tuturor for
țelor democratice și progresiste, 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru eliberarea socială și na
țională, pentru construirea socie
tății socialiste pe meleagurile pa
triei noastre.

Reconstituind drumul glorios 
al U.T.C.-ului în cele peste două 
decenii de activitate ilegală, lu
crarea evidențiază pe larg apor
tul tinerilor comuniști la marile 
bătălii revoluționare desfășurate,

organizației marxist-le-

Uniunea Tineretului Co- 
Din acest moment și

sub conducerea partidului comu
nist, de clasa noastră muncitoa
re intre cele două războaie mon
diale. Relatînd despre contribu
ția tinerilor muncitori la marile 
lupte ale ceferiștilor și petroliști-

clasei muncitoare" (p. 139).
O preocupare mereu prezentă 

o constituie evidențierea activi
tății desfășurată de U.T.C. pe 
linia întăririi legăturilor sale cu 
masele tineretului muncitor de

amenințării României din 
partea Germaniei hitleriste, cînd 
Uniunea Tineretului Comunist, 
răspunzînd chemării P.C.R., a 
desfășurat o muncă susținută pe 
linia realizării frontului unic și a

revoluționare și democratice a tineretului din România, ale partici
pării sale, sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului 
comunist, la lupta clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice și 
progresiste, pentru libertate, independență națională și progres social. 
Prezentarea în pagina de față a unor fragmente din cartea recent 
apărută constituie o invitație adresată cititorilor noștri de a studia 
și aprofunda această lucrare.

„România de mîine va fi așa cum o veți crea voi cu brațul, cu sufletul și cu ho- tărîrea voastră. Pentru ca tinerețea noastră să nu mai fie din nou mințită, pentru ca tinerețea noastră să nu mai fie din nou sugrumată, pentru ca tinerețea noastră să se poată dezvolta și duce altă viață, nimeni să nu uite că trebuie să fie prezent acolo unde istoria cere“. Rindurile de mai sus nu sînt extrase dintr-un eseu despre rolul și locul tineretului în propășirea țării, ci dintr-un editorial-mani- fest, intitulat sugestiv „Izbiți fără milă“, in care erau sintetizate întreaga efervescență revoluționară care cuprinsese masele tineretului muncitoresc, clocotul de ură al acestora față de crimele bandelor legionare, ale elementelor fasciste sprijinite și încurajate de generalul reacționar N. Rădescu și clica sa.Indemnind tineretul să lupte fără preget pentru zdrobirea clementelor fasciste, să se încadreze in lupta pentru un guvern democratic, manifestul se încheia cti următoarea chemare : „Fiți prezenți cu toții la marea întrunire din Piața Națiunii care va avea Ioc sîmbătă ia orele 2 p.m.“,Era sîmbătă 24 februarie 1945. Ziua în care valul luptelor revoluționare avea să măture de pe scena vieții politice românești ultimul dintre guvernele cu majoritate reacționară și să aducă la putere, la 6 martie 1945, guvernul dr. Petru Groza.La 14 martie 1945, Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist a adoptat, o hotărîre prin care, în numele tineretului muncitoresc se angaja să dea tot sprijinul guvernului de concentrare democratică dr. Petru Groza pentru lichidarea tuturor rămășițelor fasciste, pentru Sțiriji-' nirea războiului de nimicire a Germaniei hitleriste, pentru satisfacerea nevoilor tineretului.„Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în trupul, sufletul și mintea noastră — se spunea în documentul amintit — pentru a mări producția in fabrici, pentru a continua muncile agricole cu și mai marc intensitate, pentru a reconstrui tot ce a fost distrus în industrie și în instituții de cultură; a construi o Românie nouă, puternică, civilizată și liberă, temută ^dușmani și iubită de prieteni".
(File din istoria U.T.C. — capitolul V)

Tineretul «onstată cu satisfacție că, rea- lizîndu-se in viață politica partidului, an de an, se schimbă înfățișarea țării prin apariția a noi centre industriale, a sule și sute de întreprinderi moderne, focare de civilizație industrială, ale căror efecte pozitive se reflectă în îmbunătățirea condițiilor de viață ale tuturor cetățenilor. Tînăra generație știe Că tot ce s-a înfăptuit în acești ani nu a căzut din cer, nu s-a înfăptuit de la sine,- ci este rezultatul unor lupte îndelungate,, jertfe.întregul nostru tineret se mîndrește că în bilanțul înfăptuirilor țiunii noastre socialiste. ___ ,apreciază conducerea partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu personal, s-au încorporat și eforturile, cunoștințele, talentul și entuziasmul creator, energia și dinamismul milioanelor de tineri ai patriei, ale uteciștilor și utecistelor, crescuți în spiritul dăruirii a tot ce au măi bun cauzei comune, ridicării țării pp cuhnile civilizației, înfăptuirii idealurilor comuniste.Inărmindu-și membrii cu o concepție înaintată despre natură și societate, cu valorile unui ideal moral și ale unei etici superioare, pregătindu-i temeinic pentru muncă și viață, pentru a fi cetățeni de nădejde ai patriei noastre socialiste, Uniunea Tineretului Comunist va desfășura o largă acțiune educativă pentru a face din fiecare tinăr un militant politic ,țpmutțist, un participant hotărât și entuziast în lupta pentru înfăptiiirăa politicii partidului în toate domeniile de activitate.In inimile și sufletul milioanelor de tineri muncitori, țărani, intelectuali, elevi și studenți este și va rămîne pururi viu îndemnul părintesc al tovarășului Nicolae Ceaușescu: „Să dăruiți pațț-iei tot ceaveți mai bun, toată puterea minții și brațelor voastre, ei să-i închinați elanul și năzuințele voastre tinerești“.
(File din istoria U.T.C. — capitolul VI)

grele, al multor
istorice ale na- așa după cum
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capitolul IV)

pune in evidență pa-Lucrarea 
triotismul fierbinte al tineretului 
în zilele insurecției naționale din 
august 1944, contribuția sa la 
luptele pentru eliberarea țării și 
înfrângerea fascismului. Relatînd

ALE ORGANIZAȚIEI REVOLUȚIONARE
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DE TINERET SUB STINDARDUL GLORIOS

din acel timp care aprecia în 
mod deosebit eroismul și curajul 
manifestat de tineri în aceste 
bătălii de clasă, subliniind că 
U.T.C. a devenit un ajutor de 
nădejde al partidului „în lupta 
sa pentru cucerirea majorității

doctor în istorie
T

la orașe și sate. Această activi
tate capătă dimensiuni noi în 
anii creșterii pericolului fascist și

frontului popular in rindurile ti
neretului muncitoresc și antifas
cist.

sate, din școli și facultăți, în 
frunte cu uteciștii, s-au înrolat 
ca voluntari în unitățile militare, 
înscriind în cartea de aur a is
toriei momente de autentică vi
tejie, pilde de neuitat. Ei și-au 
adus contribuția de sînge la

luptele pentru eliberarea Tran
silvaniei. ca și dincolo de hota
rele țării, pentru eliberarea Un
gariei și a Cehoslovaciei.

O mare reușită a lucrării con
stă fi în aceea că ea înfățișează 
nu numai continuitatea tradiți
ilor revoluționare ale mișcării re
voluționare și democratice a ti
neretului, dai consacră un spațiu 
larg ridicării acestor tradiții de 
către noile generații de tineri pe 
o treaptă calitativ superioară.

In carte este subliniată pre
zența dinamică a tineretului, în 
frunte cu uteciștii, la făurirea 
temeliilor noii societăți româ
nești. Urmărind această coordo
nată, din lucrare se degajă cu 
putere că tineretul de la orașe 
și sate a participat în primele 
rînduri la toate acțiunile organi
zate de P.C.R. în perioada luptei 
pentru putere.

Ultimul capitol al lucrării este 
consacrat activității U.T.C. în 
anii construcției socialiste în pa
tria noastră. Sînt analizate în 
mod deosebit participarea activă 
a tinerilor muncitori la munca 
pentru făurirea industriei noas
tre socialiste, a tinerilor țărani — 
la opera de transformare socia
listă a satului, activitatea desfă
șurată de U.T.C. în rindurile ti
neretului școlar și universitar; 
pregătirea tineretului pentru 
apărarea patriei etc. Un paragraf 
consistent este acordat problemei 
educației comuniste a tinerei 
generații — sarcină principală a 
Uniunii Tineretului Comunist. 
Este meritoriu faptul că autorii 
prezintă activitatea uteciștilor 
români integrată organic cu a 
celor aparținînd naționalităților 
conlocuitoare. In paginile lucrării 
se reliefează cu pregnanță ideea

că toate succesele obținute de 
tineret, de U.T.C. își au chezășia 

1 în conducerea sa de către Parti
dul Comunist. Român, în deose
bita sa grijă și răspundere pen
tru destinele tinerei generații, 
pentru formarea, creșterea și e- 
ducaren sa în spiritul celor mai 
avansate idei ale epocii noastre.

Prezintă interes și acele pa
gini din tiicrare care relatează 
dăspre internaționalismul mișcă
rii revoluționare și democratice 
a tineretului din România. Iar 
aceste pagini sînt destul de nu
meroase, începînd cu anul 1871, 
cînd pe baricadele Comunei din 
Paris au luptat și tinert studenți 
români și pipă astăzi, cîndromâni
U.T.C se manifesta ca un deta
șament activ al mișcării interna
ționale de tineret, un detașament 
de nădejde al marelui front 
antdmperialist.

Scrisă într-un stil viu, atrăgător, 
lucrarea prilejuiește o lectură plă
cută și instructivă. Un plus de 
atracție îi conferă și materialul 
ilustrativ, care este bine selectat.

Privită în ansamblu, lucrarea se 
impune ca o contribuție va
loroasă la cunoașterea și apro
fundarea momentelor 
semnificative 
Uniunii 
Apariția 
ială, un 
ditorial, 
manifestărilor consacrate aniver
sării semicentenarului U.T.C. 
Prezentînd interes pentru un cerc 
foarte larg de cititori, lucrarea 
se recomandă cu precădere tine
rilor din fabrici și uzine, de pe 
ogoare, din școli și universități.

celor mai 
activitatea 
Comunist, 
fără indo-

din
Tineretului 

ei constituie, 
important eveniment e-

înscriindu-se în cadrul



Salvador Allende a primit 
delegația de profesori 

universitari români
Președintele Republicii Chi

le, Salvador Allende, a primit 
delegația de profesori univer
sitari români, condusă de Tu
dor Ionescu. Au participat Va- 
sile Dumitrescu, ambasadorul 
României la Santiago, și Era- 
clie Militescu, director la în
treprinderea mixtă chiliano- 
română „Coemin“.

în cadrul întrevederii, pre
ședintele Salvador Allende a 
dat o înaltă apreciere aportu
lui profesorilor universitari 
români la dezvoltarea și per
fecționarea activităților știin
țifice pe care le desfășoară

Universitatea din Antofagasta 
pentru progresul economic al 
regiunii nordice.

Cu acest prilej, președintele 
Salvador Allende a oferit un 
dejun, la care au participat 
oaspeții români, precum și 
Orlando Cantaurias, ministrul 
minelor, Volodia Teitelboim, 
membru al Comisiei Politice 
a C.C. al P.C. din Chile. An
selmo Sole, președintele Comi
tetului Politic Național al 
Unității Populare, și Jorje 
Ararte, vicepreședintele Cor
porației cuprului din Chile.

SEMNAREA UNUI ACORD INTRE 
INSTITUTUL POLITEHNIC, INSTITUTUL

Ziarul „Nodon Sinmtin“ despre noile 
măsuri represive din Coreea de sudIntr-un comentariu consacrat noilor măsuri represive adoptate de regimul marionetă al lui Pale Cijan Hi, ziarul „Nodon Sin- mun", organ al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, arată că așa-zisa „stare de urgență“ este îndreptată împotriva forțelor patriotice și democratic« din Coreea de sud. Spre deosebire de jumătatea de nord a Coreei, a cărei putere crește con
stant, pe măsură ce marile obiective ale planului șesenal sînt înfăptuite cu succes, se arată în comentariu, Coreea de sud se zbate în ghearele înapoierii și ale haosului politic. Această deosebire, ecoul de care se bucură în rîndul populației sud-coreene politica guvernului R.P.D. Coreene vizînd reunificarea pașnică, independentă a țării, precum și teama provocată de iminența prăbușirii regimului marionetă de la Seul sînt ade

văratele cauze ale intensificări! campaniei de represiuni declanșată în ultima vreme în Coreea de sud.Obligat să cedeze în fața fermității întregului popor coreean și a opiniei publice internaționale și să accepte convorbirile de(la Panmunjon dintre reprezentanții organizațiilor de Cruce Roșie din R.P.D. Coreeană și Coreea de sud, regimul lui Pak Cijan Hi nu a făcut, însă, dectt să împiedice înaintarea cu succes a convorbirilor, încă de la începutul lor, prin crearea d* obstacole artificiale.Cauza dreaptă a populației sud-coreene, care se bucură d« întreg sprijinul frățeso șl încurajarea populației din jumătatea de nord a Coreei, va fi cu siguranță încununată de victorie, se arată în încheierea comentariului.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
Cercetarea științifică 

și practica industrială
De vorbă cu academicianul 

bulgar Hristo Hristov

DE PETROL, GAZE, GEOLOGIE 
DIN BUCUREȘTI Șl UNIVERSITATEA 

NORDULUI DINLa ambasada Republicii Socialiste România din Santiago de Chile a avut loc semnarea,unui acord de colaborare între Institutul politehnic, Institutul de petrol, gaze, geologie din București și Universitatea Nordului din Antofagasta. ;Semnarea a fost precedată de o intensă activitate desfășurată, timp de cîteva sâptămîni. de către o delegație de profesori universitari din România, condusă de Tudor Ionescu. Profesorii români au colaborat cu cadrele didactice de la. Universitatea, Nordului din Antofagasta la realizarea unui program de .perfecționare a învățămîntului în specialitățile de ingineri. Totodată, a fost elaborat proiectul, de înființare a unni institut regional de cercetări ,științificulȘL tehnologice. în scopul intensificării și diversificării activlta-

ANTOFAGASTAților menite să contribuie la va- . lorificarea bogățiilor naturale din nordul țării.Acordul prevede dezvoltarea colaborării între cadrele universitare ale. celor două, institute bucureștene si ale Universității din Antofagasta ; potrivit acordului, specialiștii români vor a- cordâ asistență în organizarea și funcționarea Institutului de cercetări științifice și tehnologice.La ceremonia semnării acordului au participat, din partea chiliana, ministrul minelor.. Orlando Cantaurias, și Miguel ■ Campo, rectorul Universității Nordului din; Antofagasta, iar din partea română delegația profesorilor universitari, precum-;?i. Vasile Dumitrescu, ambasadorul României la Santiago de

I I I

Chile.

30 DE ANI DE LA ÎNFIINȚAREA
PARTIDULUI MUNCITORESC POLONEZ spațiul aerian al R.D. Vietnam

Rectoratul Universității din Viena a anunțat miercuri numele personalităților cărora le-au fost conferite premiile Herder pe anul 1972. Printre premiați se află și un reprezentant ai culturii românești, prof. dr. Vj.rgil Vătășianu, din Cluj.Premiile Herder sînt acordate anual unbt personalități din domeniul artei, literaturii și științei, iii scopul promovării relațiilor culturale intre popoarele continentului nostru.Solemnitatea decernăm premiilor Herder va avea loc în luna mai a.c. la Viena.

ÎNTREVEDERE 
PETRE LUPU Șl 
JOSE OYARCETOVARĂȘUL PETRETOVARĂȘUL PETRE LUPU, membru al Comitetului E- xecutiv a! C-C. al P.C.R., ministrul muncii, care participă la festivitățile consacrate aniversarii semicentenarului Partidului Comunist din Chile, a avut O întrevedere cu Jose OyarcC, membru al Comitetului Central al P.C. din Chile, ministrul muncii. întîlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, tovărășească.

CU PRILEJUL sărbătoririi a 30 de ani de la înființarea Partidului Muncitoresc Polonez, la Varșovia și în alte orașe din R.P. Polonă au avut loc manifestări prin care a fost marcat acest moment important din istoria poporului polonez. In cadrul organizațiilor de partid, în uzine, fabrici și instituții _ au avut loc adunări festive și întîlniri ale tineretului cu activiști și veterani aî mișcării revoluționare și muncitorești din Polonia.La Muzeul de istorie a mișcării revoluționare poloneze din capitală a avut loc vernisajul unei bogate expoziții, cu- prinzînd cîteva mii de exponate — documente, fotografii,

broșuri, manuscrise, exemplare din arhivă ale presei conspirative, care prezintă sugestiv drumul parcurs de gîndirea progresistă și revoluționară din Polonia, începînd din 1848 și pînă în prezent.Miercuri, Jan Sz.vdlak, membru al biroului politic, secretar al C.C. al P.M.U.P., a dezvelit, într-un cadru festiv, o placă comemorativă pe strada Krasinski din cartierul varșo- vian Zoliborz, pe locul unde, în urmă cu treizeci de ani, a avut loc, în condițiile ocupației fasciste, ședința conspirativă de creare a Partidului Muncitoresc Polonez.

O NOUA violare a spațiului aerian și a teritoriului Republicii Democrate Vietnam a fost comisă de aviația Statelor Unite. După cum anunță din Saigon agențiile Reuter și France Presse, un bombardier
american de tipul „F-105" a lansat miercuri dimineața un atac cu rachete asupra unui punct de pe teritoriul R. D. Vietnam, situat la 10 kilometri nord de zona demilitarizată.

Atacuri ale patrioților 
sud-vietnamezi

Au fost reluate 
negocierile 

sovieto-americane 
de la Viena• TRIBUNALUL voievodal din Szczecin a,condamnat la moarte pe Petr Malicki, complice la comiterea crimelor hi- tîeriste împotriva populației civile și a prizonierilor de război în timpul celui de-al doilea război mondial în regiunea Sokol (R.S.S. Ucraineană), relatează a- genția P.A.P. Petr Malicki a desfășurat activjțatea sa criminală din luna iunie 1 941 pînă în primăvara anului 1944, partici- pînd, de asemenea, la acțiunile polițienești întreprinse împotriva organizațiilor din ilegalitate cară luptau contra ocupanților naziști, menționează agenția poloneză. Acestor acțiuni le-au căzut victimă 1 794 persoane.

R.P.D. Co- un protest cu contiarmate îm- Coreene. In« MtfeftUURÎ, S-ă desfășurat la Paris prima reuniune din acest an a Consiliului de Miniștri al Franței, în cadrul căreia au fost abordate o serie de probleme internaționale. La sfîr- șitul ședinței, purtătorul de cuvînt al guvernului, Leo Ilamon, a declarat, potrivit agenției France Presse, că „Franța consideră, ca și pînă acum, că pregătirea laterală a conferinței ral-europene asupra rîtății și cooperării ar să înceapă imediat“.
multi- 
gene- 
secu- 
putca

LA VIENA miercuri, după zile, negocierile sovieto-americane în problema limitării înary mărilor strategice (S.A.L.T.).Cele două delegații, conduse, ca și Ia tratativele anterioare, de Vladimir Semionov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al U.R.S.S., și, respectiv, Gerard Smith, director al Agenției S.U.A. pentru dezarmare și controlul înarmărilor, s-au reunit Ia sediul ambasadei sovietice din capitala austriacă. Viitoarea ședință va avea loc vineri, la sediul ambasadei S.U.A.

au fost reluam o pauză de ÎS

• CU PRILEJUL unei noi reuniuni a Comisiei militare de armistițiu din Coreea, care a avut Ioc miercuri la Panmunjon, reprezentantul reene a prezentat hotărît în legătură nuarea provocărilor potriva R.P.D.cursul anului 1971, a arătat el, imperialiștii americani și trupele regimului marionetă de la Seul au comis 11 800 acte de încălcare a acordului de armistițiu, au deschis focul de peste 550 ori asupra teritoriului R.P.D. Coreene, peste 330 spioni și jumătatea de nord au violat spațiu]R.P.D. Coreene de peste 20 ori, trimițînd avioane militase să efectueze misiuni de spionaj și acte dușmănoase.

au infiltrat sabotori a țării aerian înȘi ai de

riza de guvern dîn Belgia continuă din noiembrie, fiind alimentată de dezacordul existent între principalele partide din țară (social-creștin și socialist). După alegerile generale desfășurate la 7 noiembrie 1971, a survenit la scurt timp — 22 noiembrie — demisia guvernului Eyskens. De atunci, atît premierul demisionar Gaston Eyskens cit și președintele Partidului socialist Edmond Leburton — amindoi însărcinați cu formarea unui nou guvern — au eșuat în, negocierile pe care le-au purtat cu principalele partide politice din țară. Misiunea, lor de „informare" asupra posibilităților de soluționare a crizei guvernamentale, care a intrat în cea de a treia lună, s-a izbit de dificultățile în care se găsesc partidele de a stabili un program guvernamental. Partidele majoritare au puncte de vedere deosebite asupra multor teme, printre care se află organizarea învățățnîntului, situația economică și financiară a țării sau —" i do- și conți- culturale valo- Situația

Criza guverna
mentală de la

Bruxelles
• „Merele discordiei" și șan
sele unei reconcilieri • Conse

cințele impasului politic

cum se exprima și LIBRE BELGIQUE — „imprecizia acordurilor realizate în domeniul economic și financiar" «■ conținutul concret al autonomiei acordate regiunilor flamandă și nă prin constituția revizuită, financiară, de exemplu, a stîrnit discuții aprinse cînd s-a pus problema stabilirii noului buget, deficitar de Ia start, datorită introducerii taxei adiționale de produse (T.V.A.) impusă de Piața comună. „Salvarea" bugetului preconizată de social-creș- tini, prin înăsprirea fiscalității, nu este acceptabilă pentru socialiști care prevăd — într-un asemenea caz — o reducere a popularității lor. Cotidianul belgian LE SOIR anunța recent incheierea discutării

problemelor financiare prin acceptarea unui buget deficitar dar adăuga eă „aceasta nu înseamnă și rezolvarea definitivă a problemei“ întrucît au fost introduse o serie de restricții ca sporirea taxei de scont și o politică a creditelor mai aspră. Neînțelegeri există și la nivelul partidelor. Astfel în sinul partidului social-creștin au izbucnit neînțelegeri in legătură cu cooptarea unor noi senatori.Dintre „merele discordiei“ — care înveninează relațiile celor două partide — cel mai mare a ieșit la iveală zilele acestea cu mai multă insistență. Este vorba de stabilirea conținutului concret al autonomiei culturale acordate regiunilor Flandra și Walonia. Scena politică belgiană a fost confruntată in ultimii ani cu conflictul dintre

cele două comunități lingvistice generat de discrepanțe în dezvoltarea economică. Perspectiva noului an economic suscită de aceea discuții aprinse între reprezentanții celor două comunități.Se consideră, de altfel, de asemenea, dificilă găsirea de către regele Baudouin a altui „formator“ care să facă „un inventar complet“ al problemelor în dezbatere și chiar imposibilă o altă variantă a unei coaliții guvernamentale și aceasta tocmai datorită pozițiilor confortabile pe care le dețin partidele social-creștin și socialist în organismul legislativ al țării. In momentul de față suveranul belgian dispune de un document exhaustiv prezentat de Leburton, asupra posibilităților de reînnoire a coaliției guvernamentale precedente. Negocierile au fost reluate după anul nou în ședințe plenare și în comitete de lucru. Leburton a declarat ziariștilor în această săptămînă că, probabil, impasul va fi depășit in jurul datei de 15 ianuarie. Dar Leburton n-a furnizat și alte amănunte... Optimismul său s-ar putea să fie exagerat. Oricum, ultimele informații relevau căutarea unui nou „formator“. El a fost găsit în persoana aceluiași Eyskens.Impasul politic, negocierile anevoioase și prelungite amină rezolvarea unor probleme care frămîntă masele ca scăderea producției industriale, creșterea sensibilă a șomajului. Pe de altă parte, viitorul guvern va trebui să prezinte în parlament legislația pentru punerea în practică a reformei constituționale prin care s-a acordat celor două comunități autonomie culturală și a fost Introdus statutul bilingv al Bruxelles-ului — legislație mult așteptată în țară.
DOINA TOPOR

Forțele de eliberare din 
Vietnamul de sud au supus 
unor repetate atacuri de hăr
țuire o poziție a trupelor sai- 
goneze situată lingă localita
tea Gio Linh, în regiunea 
Quang Tri. Patrioții au bom
bardat mai întîi această po
ziție cu mortiere, iar apoi au 
atacat direct, în mai multe 
rînduri, garnizoana saigoneză.

în regiunea 
înalte, o 
patriotice 
două ore, 
companie

In ambele cazuri, trupele 
regimului de la Saigon au su
ferit pierderi în oameni și 
materiale de luptă, pierderi 
care însă nu au fost precizate 
în comunicatul armatei saigo- 
neze.

platourilor 
unitate a forțelor 

a prins, timp de 
într-o ambuscadă o 
saigoneză.

★
postului 
forțele 

din

de radio 
patriotice 
provincia

Potrivit 
Eliberarea, 
și populația 
sud-vietnameză Quang Tri au 
atacat, în luna decembrie a 
anului 1971, în repetate rîn
duri, trupele inamice ampla
sate de-a lungul șoselelor nr. 
9 și 1 și în alte zone, scoțînd 
din luptă 
manuluî, 
riind 21 
blindate, 
ambarcațiuni militare fluviale 
și incendiind un 
muniții.

400 militari ai duș- 
distrugînd și ava- 
tancuri și mașini 
scufundînd două

Comitetul atrocităților ★pentru comise
depozit de

demascarea de imperia-
KIM IR SEN A PRIMIT 
DELEGAȚIA ECONO

MICĂ GUVERNAMEN
TALĂ A R. P. CHINEZE

Agenția A.C.T.C. anunță că 
Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al 
Partidului Muncii din Coreea, 
premier al Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, a 
primit delegația economică 
guvernamentală a R. P. Chi
neze, condusă de Li Cian, 
ministrul adjunct al comerțu
lui exterior, care se află în vi
zită la Phenian. Cu acest pri
lej, Kim Ir Sen a avut cu 
membrii delegației o convor
bire prietenească.

• ADUNAREA CONSTITUANTĂ a aprobat proiectul preliminar al noii constituții ceyloneze. Potrivit prevederilor constituției, Ceylonul se va numi, începînd de la 2 martie 1972, Republica Shri Lanka și va ieși din Commonwealth.
Specialiști japonezi 

fără lucru
• POTRIVIT datelor prezenta

te de ziarul „Daily Youmiuri“, la 
flecare 150 de cercetători japonezi 
care au obținut în intervalul 
1987—1970 diferite titluri științifice 
în domeniu» fizicii, un număr de 
53 de persoane nu au în momen
tul de față de lucru.

Specialiștii în cauză nu se pot 
angaja nici în universități, nici 
în institutele de cercetări științi
fice, nici chiar în învățămîntul 
mediu. Numeroase companii 
particulare, care înainte erau in
teresate în sporirea numărului de 
specialiști, acum nu numai că nu 
angajează noi cadre, ci concedia
ză însemnate efective din rîndul 
celor vechi- din cauza recesiunii

economice, care afectează astfel 
direct nu numai pe cei angajați 
nemijlocit în producție, ci și pe 
lucrătorii din frontul științei.

Record al 
prefului aurului• PREȚUL AURULUI a a- tins marți noi niveluri record pe principalele piețe din lumea occidentală. La Londra, metalul galben s-a vîndut cu 44,50 dolari uncia, iar la Zurich cu 44,45 dolari, cifre care depășesc cu mult prețul oficial de 38 dolari uncia.

Explozii 
la Londonderry• DOUA MAGAZINE din centrul orașului nord-irlandez Londonderry au fost distruse marți ca urmare a unor explozii. Cinci persoane au fost rănite în cursul atentatelor.

Dom Mintoff a interzis 
folosirea de către 

N.A.T.O. a instalațiilor 
din Malta* PRIMUL MINISTRU al Maltei, Dom Mintoff, a interzis folosirea instalațiilor de pe insulă de către Flota a șasea americană din Marea Medite-

• AUTORITĂȚILE polițienești 
din orașul australian Brisbane au 
făcut cunoscută dispariția din 
spitalul municipal a unul reci
pient conținind microbi deosebit 
de primejdloși. Recipientul în 
cauză conținea culturi de bacte
rii de laborator capabile să ducă, 
în cazul scăpării de sub control, 
la izbucnirea unei epidemii de 
gripă în formă acută, meningită, 
sau să provoace Infecția sîngelul. 
„Pericolul potențial pentru popu
lația orașului este enorm" — a

no“. Potrivit ziarului, în mod corespunzător vor crește și prețurile automobilelor de fabricație străină vindute în Italia.

declarat unul dintre conducători! 
spitalului reprezentanților presei.

s 0 IX 3? “t
rană, a anunțat Ministerul britanic al Apărării.Agenția U.P.I., care anunță această știre, informează că premierul maltez a interzis, de asemenea, folosirea bazei și a aeroportului de pe insulă de către alte puteri membre ale N.A.T.O.

Cresc prețurile 
automobilelor italiene• PREȚURILE automobilelor fabricate în Italia vor crește în medie cu 5—6 la sută începînd chiar în luna ianuarie, informează ziarul milanez „II Gior-

Orășelul american Ayshire 
(statul Yowa) a sărbătorit la 
1 ianuarie instalarea la pri
măria din localitate a celui 
mai tînăr primar din S.U.A.: 
este vorba de Jody Smith, 
în vîrstă de 19 ani, student 
la colegiul Emmetsburgh, 
învingător în alegerile mu
nicipale desfășurate Ia în
ceputul lunii noiembrie 
1971.

Guvernul pakistanez 
a preluat controlul 

asupra băncilor
e MINISTRUL de finanțe al Pakistanului, Mubashir Hasan, a anunțat că guvernul pakistanez

liștiî americani și acoliții lor în Vietnamul de sud a dat publicității un comunicat în care se a- rată că, în 1971, trupele ameri- cano-saigoneze au continuat să folosească pe scară largă armele chimice împotriva populației sud-vietnameze. Ca rezultat al acestor acțiuni, aproximativ 173 000 de persoane au suferit intoxicații grave, au fost distruse păduri, ogoare însămînțate și grădini în suprafață totală de 475 000 de hectare. Pentru ducerea războiului chimic împotriva populației sud-vietnameze, Statele Unite au cheltuit în exercițiul financiar 1970—1971 opt milioane de dolari, iar aviația americană a împrăștiat substanțe chimice otrăvitoare asupra a 20 de provincii sud-vietnameze;Transformînd Vietnamul de sud într-un poligon pentru experimentarea unor noi arme chimice, arată comunicatul, imperialiștii americani continuă seria atrocităților împotriva populației sud-vietnameze, nesocotesc cererea fermă a opiniei publice mondiale de a se pune capăt agresiunii Statelor Unite în Vietnam.

Am vizitat recent In
stitutul de fizică al Aca
demiei de Științe a R.P. 
Bulgaria, cu care prilej 
am avut o convorbire cu 
acad. HRISTO HRIS
TOV, directorul adjunct 
al institutului. Discuția 
a pornit de la activită
țile multiple pe care 
cercetătorii de aici le 
depun în sprijinul pro
ducției industriale.

— Deosebirea dintre cer
cetarea aplicativă fi cea 
fundamentală nu mi se pare 
a fi chiar atît de netă, cum 
s-ar crede la o primă vedere, 
ne-a spus acad. H. Hristov. 
In fond, chiar dacă nu o de
clară, un om de știință nu se 
apucă să abordeze o temă, 
fie ea fi foarte... „abstractă", 
dacă nu are cumva credința 
că mai devreme sau mai tîr- 
ziu rezultatele pe care speră 
să le obțină vor fi utilizate.

— Puteți să ne dați 
exemplul unor teme a- 
parent de interes pur 
teoretic care s-au dove
dit utile în practica in
dustrială ?

—• Bineînțeles. Iată. de 
pildă, razele cosmice. Se stu
diază de mulți ani, fără ca să 
se fi întrevăzut vreo utilizare 
practică. E drept, o dată cu 
inaugurarea erei zborurilor 
extraterestre, studiul lor a că
pătat un interes aplicativ, în 
sensul că în proiectarea na
velor, a rutelor cosmice tre
buie să se țină seama de ele. 
Dar este o aplicație, ca să 
zic așa, totuși cam depărtată 
de noi, de Fă mint. Aici nu 
le-am putea utiliza ? Și, iată, 
un cercetător al institutului 
nostru, Botiu Betev, a găsit 
că ele își găsesc aplicarea în
tr-un domeniu, aș spune in
solit : măsurarea cantității de 
ciment existente în silozuri.

— Oare cantitatea de 
ciment nu se poate afla 
cunoscînd volumul a- 
cestui produs aflat in 
siloz ?

— Nu cu precizie, deoare
ce în calcul intră și densita
tea, ori cimentul poate avea 
densități diferite etc. Nici 
folosirea izotopilor nu dă 
aici rezultate eficiente. In 
schimb razele cosmice, tre- 
cînd prin siloz, prin ciment, 
unde sînt absorbite în mod 
diferit, produc o „umbră", 
care poate fi captată și Utili
zată pentru calculul amintit. 
In acest fel, după cum ve
deți, pînă și razele cosmice — 
care păreau atît de depărtate 
de preocupările noastre co
tidiene — s-au dovedit a fi 
un excelent instrument de 
producție.

— în ce stadiu se 
află această cercetare ?

—- A trecut cu succes

faza experimentală, modelul 
de laborator a funcționat 
foarte bine, iar acum, spe
răm, va intra în producția 
propriu-zisă. Dar acesta nu 
este singurul caz al unei cer
cetări teoretice care și-a gă
sit neașteptate utilizări prac
tice. Există în fizică un efect 
mai puțin cunoscut nespecia- 
liștilor, care poartă numele 
descoperitorului său, Moss- 
bauet. Foarte succint, acest 
efect radiofizic se manifestă 
în raport cu componența chi
mică a unei substanțe în care 
se află și fier. De aici, Todor 
Ruskov, cercetător în institu
tul nostru, a tras concluzia că 
poate fi utilizat în industrie, 
la stabilirea modificărilor ce 
se produc în procesul de re
ducere parțială a minereului. 
In cadrul acestui proces com
plex, minereul este încălzit fi 
pierde parțial oxigenul oe-l 
conține. Trebuie să fiii exact 
cînd să te oprești ca să nu 
rămînă, în compoziția lui, 
nici prea mult, nici prea pu
țin oxigen. Deoarece mine- 
reurile diferă foarte mult în
tre ele, e imposibil să dai o 
rețetă universal valabilă.

— Dar analiza chimi
că executată pe 
parcurs ?

— Orice analiză necesită 
timp și nu totdeauna rezulta- , 
tele sînt foarte precise. Cu 
ajutorul efectului Mossbauer, 
prin măsurarea lungimii de 
undă a radiației gama, se ob
servă modificările intervenite 
și se determină din mers mo
mentul optim de oprire a 
procesului de reducere a oxi
genului din minereu.

— S-a aplicat această 
metodă ?

— Da, ea este utilizată la 
Combinatul metalurgic de la 
Kremikovțî. Mai mult, într-o 
variantă, se folosește și în in
dustria cauciucului, în opera
țiile de vulcanizare, dar fi în 
alte domenii productive. Așa
dar, cum vă spuneam la în
ceput, în zilele noastre sa 
șterg tot mai mult deosebi
rile „fundamentale" dintre 
cercetarea pur teoretică și 
cea cu aplicare în economie. 
De altfel, mergînd în această 
direcție, căutăm să transpu
nem în viață o indicație foar
te importantă dată de al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Bulgar tuturor oa
menilor noștri de ftiință fi 
care, succint, constă în a 
apropia cit mai mult cerce
tarea de producție, pentru oa 
cele mai valoroase rezultate 
obținute în laboratoare să fie 
rapid introduse în practica 
uzinelor ți a agriculturii, a 
întregii economii.

DAN LAZARESCU

Interviul
Președintele S.U.A., Richard Nixon, a acordat un interviu corespondentului rețelei de televiziune „Columbia Broadcasting System“, Dan Rather, în cadrul căruia a declarat că, înainte de 14 ianuarie va trebui să ia o ho- tărîre cu privire la depunerea candidaturii în vederea reînnoirii mandatului pentru Casa Albă.La întrebarea corespondentului dacă sfîrșitul implicării a- mericane în războiul din îndoctrina pînă la alegerile prezidențiale din noiembrie presupune că în ziua alegerilor nu va exista pe teritoriul Indochinei nici o forță militară americană, președintele Nixon a evitat să fixeze un termen precis pentru retragerea tuturor trupelor a- mericane. El a reafirmat poziția Administrației privind așa-numi- ta „vietnamizare" a războiului și a declarat că S.U.A. vor păstra ..o forță reziduală în Vietnam“ și vor menține „posibilitatea atacurilor aeriene" împotriva Republicii Democrate Vietnam. Or, după cum se știe, a- ceastă poziție este ferm criticată de opinia publică internațională, inclusiv de cea ameri-

a preluat controlul asupra băncilor și companiilor de asigurare din țară — relatează agenția REUTER.
„Anul întrecerii 

socialiste" în Cuba• LA PROPUNEREA Centralei sindicatelor oamenilor muncii, a Uniunii Tinerilor Comuniști, a Comitetelor pentru apărarea revoluției și a altor organizații de masă, anul 1972 a fost declarat, în Cuba, „Anul întrecerii socialiste".
• MINISTRUL ad-interim al afacerilor externe al R.P. Chineze, Ci Pîn-fei, a avut convorbiri cu general de brigadă A- lexander M. Haig, asistent adjunct al președintelui S.U.A. în problemele securității naționale, care se află la Pekin în vederea realizării unor aranjamente de ordin tehnic privind vizita președintelui Nixon în China, a- nunță agenția China Nouă.

președintelui Nixon
cană, ca fiind tn contradicție cu interesele popoarelor din îndoctrina. cu dreptul lor sacru de a-și decide soarta în mod suveran. Președintele a încercat din nou să justifice continuarea a- gresiunii în Vietnam prin cunoscuta teză a „protejării militarilor americani din Vietnamul de sud“, deși chiar personalități politice americane au subliniat că mijlocul cel mai bun de a proteja soldații americani din Vietnam constă în retragerea totală a trupelor S.U.A. din întreaga Indochină. Totodată, președintele a reluat pretextul eliberării prizonierilor americani de război pentru a justifica menținerea forțelor reziduale în Vietnamul de sud.In continuare, Richard Nixon s-a referit la alte probleme externe ale Statelor Unite.Trecînd la problemele interne ale țării, președintele a admis că unele din promisiunile sale electorale nu au fost rea

lizate. El a recunoscut că nivelul șomajului se cifrează la circa 6 la sută, ceea ce reprezintă aproape dublul nivelului înregistrat în anul 1968. Salariațiia- mericani, a arătat Nixon, s-au aflat între 1967 și 1970 într-o situație ingrată și, deși în 1971 s-au făcut în această problemă unele progrese, rezultatele sînt încă nesatisfăcătoare. Răspun- zînd unei întrebări privind nemulțumirile fermierilor, Nixon a admis că aceasta este o problemă foarte importantă, că fermierii americani sînt profund preocupați de situația lor. El a recunoscut, totodată, persistența prejudecăților și discriminărilor rasiale în societatea americană.Referindu-se la tendințele inflaționiste, pe care, contrar promisiunilor, administrația nu a reușit să le atenueze, președintele a reafirmat decizia sa de a menține controlul asupra prețurilor și salariilor pe o perioadă nedefinită.
★Interviul președintelui S.U.A. — se arată în declarația reprezentantului delegației R.D. Vietnam la Conferința cvadriparti- tă de la Paris în problema Vietnamului — constituie o ilustrare clară a politicii promovate în prezent de guvernul Statelor Unite, care are drept scop continuarea războiului, extinderea lui în întreaga Indochină. Președintele Nixon a încercat să justifice încălcarea de către S.U.A. a angajamentelor privind încetarea completă și necondiționată a bombardamentelor și a altor acțiuni militare împotriva ft.D. Vietnam și a mers pînă Ia a califica drept „foarte eficiente“ bombardamentele efectuate tn ultimele cinci zile ale anului 1971 asupra spitalelor și școlilor, bombardamente care au provocat victime tn rîndurile populației, ale elevilor și bolnavilor.

★
In legătură cu Interviul pre

ședintelui Nixon, reprezentan
tul delegației Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud Ia confe
rința cvadripartită de Ia Paris 
a declarat eă singura cale de re-

★
zolvare a problemei vietnameze, 
corespunzătoare intereselor po
poarelor vietnamez și american, 
este ca guvernul S.U.A. să re
nunțe la ideea obținerii unei 
victorii militare și să se anga
jeze în tratative serioase Ia con
ferința de la Paris. Statele Uni
te trebuie să-șl retragă Imediat 
din Vietnamul de sud forței« 
lor armate, să pună capăt atacu
rilor împotriva R.D. Vietnam șl 
să înceteze orice sprijin pentru 
grupul militarist al lui Nguyen 
Van Thieu. a declarat reprezen
tantul G.R.P.

Senatorul George McGoven, care și-a anunțat candidatura la obținerea învestiturii partidului democrat în alegerile prezidențiale din noiembrie, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că negociatorii americani la convorbirile cvadripartite de la Paris nu au discutat niciodată problema retragerii tuturor trupelor S.U.A. din Indochină în corelație cu eliberarea prizonierilor de război americani si a respins folosirea problemei prizonierilor ca pretext pentru continuarea agresiunii Statelor Unite în Indochină.
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