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în ajutorul participanților la invațămintul 
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Ședința
Comitetului Executiv

al C.C. al P.C.R.
Tn ziua de 15 februarie 1972 a avut loc șe

dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
prezidată de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți con
ducători ai unor organe centrale.

Cu acest prilej, Comitetul Executiv a exami
nat și aprobat propunerile privind realizarea 
Complexului hidrotehnic și energetic Cerna— 
Motru—Tismana ; programul privind valorifi
carea complexă a șisturilor bituminoase ; pro
iectul de hotărîre cu privire la înființarea și 
organizarea stațiunilor pentru mecanizarea

agriculturii ți a trusturilor stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii, precum ți propunerile 
cu privire la unele lucrări de investiții care ur
mează să fie puse în funcțiune în actualul cin
cinal.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît 
instituirea unei comisii care să elaboreze pro
puneri în legătură cu dezvoltarea transportului 
în comun în municipiul Bucurețti, îndeosebi 
prin construirea unor căi de comunicație do
tate cu mijloace electrice de mare capacitate 
ți viteză, precum ți construirea metroului.

DOSARUL 
AUTOUTILĂRII
Cei care-ți spun cuvîn- 

tul în paginile de față 
lucrează în mari unități 
industriale, în contact ne
mijlocit cu problemele 
privind autodotarea cu 
utilaje, mațini, instalații, 
S.D.V. 
dinea

, mașini, instalații, 
si A.M.C. La or- 

____  de zi a dezbaterii 
— coordonatele eficien
ței activității în domeniul 
autoutilării, pornind de 
la sarcinile de mari di
mensiuni pe care condu
cerea partidului le așea
ză în fața tu'.’uror unită
ților industriale. La dis
cuție sînt prezenți : ing. 
Sandu Alexandru — uzi
na Vulcan, ing. Gheor- 
qhe Chivoiu și ing. Dan 
Șoiman — uzina Autobu
zul, ing. Matei Culiță — 
Fabrica de mașini unelte 
și agregate București, 
inq. Florin lonescu — A- 
telierele centrale I.T.B., 
ing. Ion Braga — Uzinele 
23 August. Este, de ase
menea, de față ing. Ma
rin Voinea, șeful Consi
liului Tineret Muncitoresc 
din cadrul Comitetului 
municipal București al 
U.T.C.

Rep. r -T-'.twftți fîr-rarU din 
dumneavoastră în sectoarele 
chemate să rezolve, operativ și 
eficient, destul de numeroasele 
poziții din dosarul autoutilării. 
Ceea ce propunem este un 
sChirhb de puncte de vedere pe 
care vi le permite experiența 
personală în acest domeniu. Ne 
interesează în mod expres preo
cupările dv. pentru amplifica
rea acțiunilor de autoutilare.

M. V. : Dacă îmi dați voie am 
să încep eu, amintind de acțiu-

nea de autoutilare organizată 
de comitetul municipal de 
partid. Ce a scos în evidență 
această amplă acțiune ?

Analizînd cu răbdare posibili
tățile existente, s-a ajuns la 
concluzia că este posibil ca 
circa 20 la sută din valoarea u- 
tilajelor necontractate pentru 
planul de investiții al semestru
lui 11/1971 să se realizeze prin 
autoutilare. Rezultatul economic 
concret : reducerea importurilor 
de mașini, utilaje și instalații 
pentru care au fost anulate fi
șele tehnice de import introduse 
la întreprinderile de comerț ex
terior. Concomitent, au fost de
grevate capacitățile de produc
ție ale unor întreprinderi din 
țară.

S. A. : Acest exeniplu-cadru 
demonstrează elocvent cit de 
mari sînt resursele de autodo- 
tare. Nu poate fi deci decît salu
tară ideea constituirii unor com
partimente aparte care să se o- 
cuDe cu aceste lucruri.

Rcp. : Concret, Ia dumnea
voastră cu ce se ocupă serviciul 
respectiv ?

S. A. : Provenit dintr-un mai 
vechi birou de autoutilări servi
ciul actual are în vedere in ca
zul turnătoriilor mărirea capa
cităților de producție, la secția 
treia agregate de prelucrare, !a 
cazangerie, modernizarea fluxu
lui tehnologic.

D. S. : Prin plan avem prevă
zute spre asimilare o serie de . 
utilaje efe ’ produse nöl. Ceea ce 
face compartimentul autoutilă
rii la noi, la Autobuzul, este 
devansarea termenelor prevă
zute. Un lucru foarte bun. Ceea 
ce nu mai e atît de bine : păre
rea unora că la autodotare tre
buie produs orice numai să nu

N. UDROIU

(Continuare în pag. a V-a)

IROSIREA ACESTOR ZILE
VA FI GREU DE RECUPERAT

IN TIMPUL CAMPANIEI
...iată de ce este necesară concentrarea

forfelor pentru terminarea reparațiilor

la utilaje și executarea la timp

a tuturor lucrărilor de sezon
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cu tovarășul NICOLAE BOZDOG,
ministrul comerțului interior

1971. primul an al cincinalului 1971—1975, a fost 
de succese remarcabile obținute in construcția eco- 
și socială, constituind, prin el însuși un pas impor- 
procesul de făurire a societății socialiste multilateral

.

In cinstea 'Semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist, 
brigada tineretului din secția 
confecții a Fabricii „8 Mar- 
tie“-Piatra Neamț obține 

succese deosebite.
Foto: R. VASILF.

LICEUL

Anul 
marcat 
nomică 
tant în 
dezvoltate. Sarcinile de bază ale planului de stat au fost în
deplinite . Citind datele Comunicatului oficial privind înde
plinirea planului de dezvoltare economico-socială pe 
anul 1971, tțăim semnificația adincă a cifrelor, a acelor cifre 
aflate intr-o continuă ascendență — expresii elocvente ale 
creșterii continue a nivelului de trai material și cultural al 
populației. In acest context, ne-am adresat tovarășului 
NICOLAE BOZDOG, ministrul comerțului interior, care a 
avut amabilitatea să ne acorde un interviu :

— Stimate tovarășe mi
nistru, vă rugăm să con
turați cîteva din realiză
rile anului trecut în do
meniul ce conduceți, cit 
și jaloanele activității de 
perspectivă.

— După cum vă este cunos
cut din comunicatul oficial, pla
nul circulației mărfurilor pe 
1971 a fost îndeplinit în propor
ție de 102,2 la sută. Sporul vîn-

în ținuta lui '72-'73

In agricultura județului 
lucrează aproape nouă mii 
neri. O forță însemnată, ale că
rei energii vor fi solicitate la ma
ximum, o dată cu declanșarea 

campaniei agricole de primăvară. 
Moment care nu e prea îndepăr

tat. Sint pregătite toate unitățile 
agricole pentru a începe acest 
nou „marș“ al. anului agricol 
1972 ? Cum ajută tinerii pregă
tirea campaniei ? — iată ce am 
vrut să aflăm în discuțiile pe care 
le-am purtat, in locurile străbătu
te cu ocazia raidului efectuat în 

acest județ. Trebuie să mărturi
sim de la bun început că nu peste 
tot răspunsurile au putut fi afir
mative, optimiste, deoarece la 
ora actuală în toate sectoarele de 
activitate în care practic se pun 
bazele bunei desfășurări a lucră
rilor se semnalează serioase rămî- 
neri in urmă. Tractoarele, de pil
dă, erau reparate doar în pro
porție de 80 la sută, semănătorile 
pentru porumb în propor
ție de 87 la sută, iar plugu
rile de 94 la sută. La S.M.A. Te- 
lești, Tg. Cărbunești, Stoina, 
Scoarța și Turceai nu mai mult 
de trei pătrimi din utilaje și trac
toare au trecut prin mina meca
nizatorilor și nu numai din cauza 
lipsei unor repere care nu se gă
sesc în depozite, ci și datorită fo
losirii parțiale a frontului de lu
cru existent în ateliere, a „înce
tinelii“ manifestată în adoptarea 
soluțiilor optime pentru recondi- 
ționarea pieselor. Cum altfel de
cît lipsă de inițiativă poate fi ca
lificată activitatea mecanizatorilor 
de la S.M.A. Telești care nu au 
reparat nici măcar jumătate din 
pluguri, utilaje care nu sint fă-

cute din piese ce nu pot fi con
fecționate sau recondiționate în 
orice atelier mecanic cu dotare

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a V-a)

Ministerul Turismului va e- 
fectua, în mai multe stațiuni 
montane, importante lucrări 
menite să asigure condiții 
optime de odihnă în oricare 
anotimp al anului. Astfel, în 
munții Făgăraș, în vecinăta
tea cascadei și a lacului 
Bîlea. la o altitudine de pes
te 2 000 m, se preconizează a 
se crea o nouă zonă turisti
că și de sporturi alpine. Aici 
a și început, de altfel, con
strucția unor hoteluri și ca
bane moderne. Teleferice cu 
cabine, schilifturi, pirtii și 
trambuline de schi, pirtii de 
bob, patinoare și alte ame
najări. vor face din această 
nouă zonă, unde zăpada se 
menține circa 6 luni pe an, 
una dintre cele mai căutate 
stațiuni montane românești.

Se prevede, de asemenea, 
ca intr-o perspectivă apro
piată să fie amenajate — ca 
stațiuni turistice montane — 
localitățile Voineasa și Vi
dra, situate pe Valea Lotru
lui. precum și numeroase 
baze turistice și de agrement 
de pe 
trului.

Alte 
dotate 
baruri 
luri pentru agrement.

Investițiile pentru echipa
rea stațiunilor montane din 
țara noastră au ca scop pro
movarea acestora la nivelul 
celor mai exigente cerințe 
ale turismului internațional.

Fiecare an școlar poar
tă în germene viitorul an 
de invățăniint, predîndu-i 
cee ce s-a experimentat, 
ceea ce s-a conturat ca 
viabil dar și ceea ce tre
buie dus mai departe, 
perfecționat, adaptat Ia 
noile cerințe. E prea de
vreme să vorbim acum 
despre elementele care, 
prin noutatea lor, vor în
tregi viitorul an școlar?

Tovarășa MARIETA 
SAVA, director general 
în Ministerul Educației și 
Invățămintului, a fost de 
părere că nu, întrucît 
structura științifică, me
todică, organizatorică
unui an școlar se contu
rează cu mult timp îna
inte, pentru a sc putea 
lua măsurile ce se im
pun. .Și a aceptat să răs
pundă întrebărilor noa
stre.

a

— Ce va fi nou și mo
dern in invățămintul li
ceal al viitorului an șco
lar?

Văile Cernei și Mo-

stațiuni urmează a fi 
cu noi restaurante, 

și diverse alte loca-

— Mi-aș îngădui o precizare : 
nu tot ce e nou e și modern și, 
din această cauză, cred că no
țiunile trebuie despărțite. Mai 
ales in școli termenii se substi
tuie unul altuia scmănind con
fuzie. Nu tot ce e nou e și mo
dern și poți folosi un întreg ar
senal de mijloace moderne fără 
a face cu adevărat o lecție mo
dernă. în accepția pedagogiei 
contemporane, modern e ceea 
ce antrenează gindirea elevului.

Congresul 
Uniunii

Naționale 
a Cooperativelor 

Agricole
ì\ PEBRUARIE

J.

De pe această platformă tre
buie judecată activitatea didac
tică. Dar, pînă a ajunge aici 
trebuie să schimbăm optica unor 
cadre didactice eare-și mărgi
nesc interesul față de moderni
zarea invățămintului la mijloa
cele pe care ni le pune tehnica 
la dispoziție. Eu aș spune că 
înainte de a dota învățămîntul 
ou aparatură modernă avem ne
voie de un profesor pregătit să 
desfășoare o activitate, în ra
port cu elevul anului 1973, cu 
trăsăturile lui specifice, dai’ și 
cu cerințele societății contem
porane.

— Atunci ce va fi nou 
în pregătirea unui ase
menea tip de profesor, 
sau in perfecționarea 
profesorului deja pre
gătit ?

— Referindu-ne la cadrul di
dactic care funcționează la ca
tedră. încercăm să-1 convingem 
că s-a modificat relația profe- 
sor-elev, în sensul tratării aces
tuia din urmă drept un parte
ner conștient, activ, interesat. 
De aici derivă întreaga atitudi- ' 
ne a profesorului față de mun
ca sa și, dacă se poate spune 
așa. față de conceptul de mo
dern.

— Cum, prin ce mij
loace ii convingeți ?

— Am să citez cîteva. Un sim
pozion național — organizat în 
colaborare cu Institutul de ști
ințe pedagogice — avind ca 
temă : Lecția modernă. Dar în

SATUL DE AZI
PRIVEȘTE CĂTRE
ORAȘUL DE MÎINE

specialitate oferim 
structuri de lecții 
•matematică, fizică, 
• —• Eie

revistele de 
profesorilor 
moderne de 
chimie, limbi străine etc. 
apar încă în acest an, deci vor 
putea fi folosite și acum și în 
anul viitor. însăși planul de în- 
vățămînt și programele au fost 
revăzute în spiritul cerințelor 
moderne și, deci, servesc impli
cit cadrului didactic în conce
perea modernă a muncii sale. 
Ne propunem ca în cadrul 
cursurilor de vară, profesorii 
să beneficieze în special de o 
pregătire metodologică din 
punctul de vedere amintit, ur- 
mînd ca informarea cu noutăți
le științifice din specialitate să 
se realizeze prin seminarii. pe 
baza unei tematici parcurse...

— Vă propun, totuși, să 
nc reîntoarcem la obiec
tul inițial al convorbirii 
noastre, deși, recunosc, 
nici pină acum nu ne-am 
depărtat. Așadar, cum va 
arăta liceul in anul șco
lar viitor ?

— O trăsătură generală ar fi 
continuarea procesului de per
fecționare. proces în care liceul 
este deplin angajat de mai mul
tă vreme. Și din acest proces 
complex aș desprinde o latură

Convorbire realizată de
MARIETA VIDRAȘCU

(Continuare în pag. a V-a)
— Apare limpede că 

profesorului i se oferă nu 
numai „arme“ moderne 
ci și un climat de natură 
să favorizeze trecerea lui 
de la folosirea stilului — 
să-l numim clasic — la 
cel modern. Dar. dincolo 
de ceea ce i se oferă, ce 
depinde de el ca să de
vină un profesor mo
dern ?

— Totul. Incepînd de la re
ceptivitate, pînă la capacitatea 
de a aplica. Dar asta presupune 
să nu încetezi niciodată să-ți 
privești critic propria muncă.

Pămîntul Dobrogei, oamenii — 
stăpîni ai acestui pămînt rămîn 
în memoria întregii țări ca fiind 
primii care s-au unit în gînd și 
faptă unii cu alții, primii care 
și-au alcătuit un destin comun. In 
termeni tehnici, județul Cons
tanța este cooperativizat în în
tregime încă de acum cincispre
zece ani. Cu cinci ani mai înain
te ca acest fapt să se împlinească 
la proporțiile întregului teritoriu 
românesc.

Acum, în preajma Congresului

Vniunii Naționale a Cooperative
lor Agricole de Producție, am vi
zitat sate ale Dobrogei încer
când să descifrez, prin compara
ție, ce a însemnat pentru locui
torii acestor meleaguri munca yt 
viața în cooperativa agricolă.

★

timpurii. Nesfîrșita întindere a o- 
goarelor emana o strălucire mată, 
întunecată, asemănătoare cărbu
nelui. In vecinătate, tarlalele cu 
grîu apăreau 
covoare verzi 
cât vedeai cu 
zont.

— Ceea ce
risea Ion Sava, președintele coo
perativei agricole, este numai o 
parte din averea noastră. Avem 
2 367 de hectare.

2 367 de hectare față de cele

ca niște fantastice 
care se așterneau 
ochii, pînă la ori-

priviți, îmi mărtu-
Am privit pămîntul coopera

torilor din Topraisar într-o dimi
neață a acestui sfîrșit de iarnă 
blindă, sau, mai bine-zis, într-o 
dimineață a acestei primăveri

524, este avea cooperativa în 
1950, la înființare. Automat, alte 
cifre vin să definească dezvolta
rea cooperativei de-a lungul exis
tenței sale. In 1950. averea obș
tească însuma 150 000 lei. Astăzi, 
ea a ajuns la 16 milioane și ju
mătate. Un cooperator câștigă as
tăzi de 3—4 ori mai mult decît 
atunci.

Continui o discuție începută cu 
Ion Sava. După satisfacerea sta-

EMANUEL ISOPESCU

(Continuare tn pag. a ți-a)

Peisaj de iarnă în Vrancea.

Foto : PAVEL TANJALĂ

zărilor față de anul 1970 a re
prezentat 9,1 la sută, sau a- 
proape 9 miliarde lei, aceasta 
fiind cea mai mare creștere 
absolută realizată pînă în pre
zent. Pentru a ilustra îmbună
tățirea aprovizionării prin 
merțul socialist, comparativ cu 
anul 1970, voi sublinia că 
principalele produse de 
consum s-au realizat următoa
rele creșteri : la carne cu 8.5 la 
sută, la 
16,3 la 
37,6 la 
12,9 Ia
zahăr 10,5 la sută, la confecții 
5,0 la sută, la încălțăminte 6,5 
la sută, la televizoare 33,3 la 
sută, aparate de radio 30,6 la 
sută, Ia mașini de gătit cu gaze 
25.2 la, sută ș.a.m.d.

Firește, deși aceste cifre re
prezintă succese reale, ele nu 
ne pot mulțumi pe deplin. Con
siderăm că mai sint multe de 
făcut în aprovizionarea ritmică 
și diversificată cu mărfuri a 
populației. în ultimul an, masa 
mărfurilor a ajuns la circa 
200 000 de sortimente și tipo-di- 
mensiuni, care totuși va trebui 
substanțial lărgită în anii ur
mători.

O preocupare deosebită o con
stituie îmbunătățirea condițiilor 
de servire. Vom construi în a- 
cest scop în anul 1972 noi spații 
comerciale de peste 100 mii m. 
p., din care mai mult de o tre-

CO-

la 
larg

preparate din carne 
sută, la păsări vii cu 
sută, conserve de carne 
sută, ulei 5,5 la sută.

DRAGOMIR HOROMNEA

(Continuare în pag. iïv-a)

Un entuziast
de GEORGE IVAȘCUt

E VORBA de scriitorul Mihail Steriade, care de peste trei 
decenii — în Franța, apoi în Belgia, unde s-a stabilit din 
1956 — este un veritabil trubadur al culturii, al literaturii 
române, peste hotare. Cu o ingeniozitate de multiple ini
țiative, de la aceea de traducător al lui Eminescu, de 
editor și, pentru a găsi sursele materiale necesare unor 
asemenea inițiative, pînă la aceea de a înjgheba un res
taurant (cu „menu moldave"), M. Steriade, acum pe pra
gul vîrstei de septuagenar (născut la 12 aprilie 1904, la 
Focșani) este un pătimaș propagandist al frumuseților 
patriei și însușirilor poporului său.

Debutînd în 1924, la Focșani, cu placheta Vremelnicii, 
urmată de o alta : Meduza (1925) și de Rumeurs sans au
rores (1926), devenit profesor de franceză la liceele „Ma
tei Basarab" și „Sfîntul Sava", făcînd să apară, la Paris, 
în 1930, un volum de versuri cu titlul semnificativ : Soveja 
ou le retour du coeur, M. Steriade se consacră definitiv 
răspindirii culturii românești prin literatură, publicînd el 
însuși noi plachete de versuri originale în franceză sau 
traducînd ain poezia românească. Tntre 1941 și 1962, în 
edituri franceze sau belgiene, văd lumina tiparului șapte 
culegeri de versuri. Tn 1965, la Bruxelles, dă ființă acelui 
elegant Le journal roumain des poètes, periodic bilingv 
al „Institutului de limbă și literatură română Mihai Emi
nescu", inițiat, cu titlu particular, tot de același entuziasl 
al versului și — adăugăm — al muzicii românești. Tn 
acest „Jurnal“, M. Steriade a făcut cunoscut iubitorilor 
de poezie din Belgia, atît în franceză cit si în flamandă, 
nu numai pe Eminescu dar și pe Arghezi, Blaga, Bacovia, 
Ion Barbu, Adrian Maniu, precum și pe alți poeți din ge
nerațiile următoare.

Dacă în 1971 editura noastră „Minerva" i-a publicat în 
colecția „Retrospective lirice", un volum de Poeme (în 
română sau în franceză), Mihail Steriade a făcut să apară 
sub firma, prin însăși titulatura ei elocventă : Editions 
Soveja, Leuven. o Anthologie inachevée de la poésie rou
maine. Cartea impune prin grija, prin gustul de editor, de 
la alegerea hîrtiei, pînă la punerea în pagină, astfel ca, 
în peste 200 de pagini, să treacă pe sub ochii cititorilor 
de limbă franceză, zeci și zeci de poeme, din literatura 
populară la Eminescu și Blaga, de la Bacovia și Goga la 
Nicolae Labiș, pînă la unii din cei mai tineri (dar deose
bit de talentați) poeți, — unii încă pe băncile liceului —, 
autorul demonstrînd astfel talentul artistic al unui popor 
atît de înzestrat întru ale poeziei.

(Continuare în pag. a V-a)
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In căutarea •••

prețului

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, NICOLAE CEAUȘESCU, a adresat Șahințahului Iranului, 
MOHAMMAD REZA PAHLAVI ARYAMEHR, următoarea tele
gramă :

în legătură cu calamitățile ce s-au abătut asupra regiunilor 
din nord-vestul Iranului și care au pricinuit pierderi de vieți 
omenești și pagube materiale, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu 
personal, exprim Maiestății Veastre, poporului iranian și fami
liilor care au avut de suferit, sentimentele noastre de profundă 
și sinceră compasiune.

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a plecat 
marți dimineața la Viena, îm
preună cu soția, unde, Ia invi
tația ministrului afacerilor ex
terne al Austriei, Rudolf Kir
chschlager, va face o vizită ofi
cială în această țară.

aDelegația guvernamentală 
Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de Hă Dam, 
ministru] afacerilor externe, 
care a făcut o vizită oficială in 
țara noastră, a părăsit marți di-

de azi VACANȚA STUDENȚEASCĂ!
pleca In localitățile unde se află 
familia lor, pentru care primesc 
foi de drum sau, de a rămlne in 
centrul universitar, unde bursieri
lor li se acordă masă și cazare. 
Tuturor le stau la dispoziție, cu 
un program adecvat, casele de 
cultură și sălile de sport. Le do
rim vacanță plăcută 1

G. R.

Cu aproape două luni in urmă, 
anunțam Începutul vacanței tle 
iarnă a studenților, prilej de o- 
dihnă și recreere In taberele or- 
fanizate de Ministerul Educației și 
nvățămintului și Comitetul Exe

cutiv al U.A.S.R., sau acasă, in 
mijlocul familiei. După două săp- 
iămini cursurile semestrului I au 
reînceput pentru numai 27 de 
zile. Pentru majoritatea studenți
lor (excepție fac anii clinici din 
institutele de medicină și anii fi
nali, IV, V din celelalte institute, 
eare au avut o altă programare a 
examenelor), sesiunea de iarnă 
s-a desfășurat intre 1—15 februa
rie. Acum putem anunța că de 
Ia 16 la 26 februarie, Înainte de 
începerea unui nou semestru de 
Învățătură, studenții vor mai be
neficia de o nouă perioadă de va
cantă. Treclnd peste avantajele și 
dezavantajele unei astfel de struc-

U.T.C. SEMICENTENAR
în Capitală

MANIFESTĂRI CINEMATOGRAFICE

„Ase- 
Aceste 

la

în zilele care urmează, ih Capi
tală. var avea loc manifestări ci
nematografice Închinate semicen
tenarului U.T.C. Astfel, lncepind 
de miercuri. 16 februarie, elevii li
ceelor din sectonțl 3 vor partici
pa la prezentarea filmelor româ
nești „Serata“, „Facerea lumii“ 
..Castelul condamnărilor“, 
diul“ și „Răsună valea“, 
fi'me se vor putea viziona 
STodern-Club și la cinematogra
ful ..Bucegi“. in cadrul etapei pre
liminare a desfășurării concursu
lui „Partidul și tineretul, ștafeta 
generațiilor în drum spre socia- 
Ssm".

Această manifestare se va fina
liza printr-un concurs „Cine iu
bește filmul, cîștigă". cu care pri
lej Analiștii și suporterii se vor 
tntjlni cu realizatori ai filmului

In județul Covasna

ACȚIUNI
Jubileul Semicentenarului 

creării Uniunii Tineretului Co
munist oferă tuturor organiza
țiilor U.T.C. prilejul inițierii u- 
nor acțiuni variate, atractive. 
Iată. în acest sens, cîteva dintre 
manifestările preconizate de 
Comitetul județean Covasna al 
U.T.C., manifestări a căror prin
cipală caracteristică o consti
tuie originalitatea și gradul spo
rit de atractivitate. Deși vom 
insista numai asupra a două din
tre aceste manifestări, pentru a 
ne face o imagine mai comple
tă, vom enunța cîteva dintre ac
țiunile special dedicate marelui 
eveniment La Liceul nr. 1 din 
Sfintu-Gheorghe și la Liceul din 
Baraolt vor fi organizate ser
bări sportive, fiecare asociație 
din comunele, întreprinderile și 
instituțiile județului va organi
za cel puțin cite o duminică cul
tural-sporti vă sau întreceri la 
căminele culturale și cluburile 
tineretului. Vor fi, totodată, or
ganizate concursuri dotate cu 
trofeul „Cupa Semicentenaru
lui“ la ciclism — pentru tinerii 
din mediul rural, la atletism — 
pentru elevii din licee și școli 
profesionale, la atletism și mi- 
nifotbal — pentru elevii din șco
lile generale, acțiune ce se va 
realiza In colaborare cu Consi
liul județean al pionierilor, la 
fotbal și aruncarea mingii de 
oină — pentru tinerii din între
prinderi și instituții, la handbal 
— pentru elevii din licee și școli 
profesionale. „Cupa semicente
narului“ la atletism și minifr't- 
bal pentru elevii școlilor gene
rale include o probă deosebit de 
âtraotivă: o ștafetă a săriturii 
de pe loc în care fiecare echi
pă va fi formată din elevi din

Povestire de 
DUMITRU M. ION 
Ilustrații de 
MIHAI SÎNZIANU

III. Unul dintre „băie
ții" lui Ceteraș aduce o 
veste proaspătă. Crede că 
a dat de urmele unuia 
dintre membrii organiza
ției VULTURUL. între 
timp, Ceteraș primise o 
scrisoare foarte impor
tantă de la un necunoscut 
care se oferea să vindă 
poliției pozele grupului 
VULTURUL. 

mineața Capitala îndreptindu-se 
spre Praga.

Președintele Băncii Egiptene 
Internaționale pentru Comerț 
Exterior și Dezvoltare din Ca
iro, A. M. Kaissouni, care a fă
cut o vizită în țara noastră, a 
părăsit marți dimineața Capi
tala, îndreptîndu-se spre patrie.

Marți seara a sosit în Capi
tală Maximiliano Jimenez I- 
caza, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Panama in Republica Socialistă 
România.

turi a anului universitar (aspect 
asupra căruia vom reveni analitic 
cu alt prilej, informăm pe citito
rii noștri asupra condițiilor create 
pentru această vacanță „de poche“, 
cum o numeau studenții in anii 
trecuți clnd ca era de numai o 
săptămină. Astfel, 2 800 de stu- 
dcnți se vor afla intre 16—24 fe
bruarie in cele 24 de tabere al
pine organizate la cabane și in 
stațiunile Predeal, Stina de Vale, 
Vatra Dornei, Păltiniș. După cum 
precizează tovarășul Kalman Pusz- 
tai, secretar al Comitetului Exe
cutiv al U.A.S.R., taberele alpine 
stnt destinate învățăturii și prac
ticării schiului. La Predeal, unde 
se vot afla peste 600 de studenți 
din toate centrele universitare, se 
va organiza un concurs dotat cu 

la schi. Ceilalți 
studenți aflați in vacanță vor pu- . . ..------- a 
„Cupa U.A.S.R.
tea opta intre posibilitatea de

se
11-românesc. Tuturor oaspeților li 

va oferi un interesant montaj 
terar-muzlcal realizat de elevi.

e Tot in cadrul manifestărilor 
prilejuite de semicentenarul 
U.T.C.. realizatorii filmului „A- 
tunci i-am condamnat pe toți la 
moarte“ se vor Intilni vineri, 18 
februarie, la cinematograful „Ca
pitol“ cu pionieri și uteciști din 
sectorul 6. Realizatorii aceluiași 
film se vor întîlni în zilele de 
miercuri 23 februarie și sîmbătă 
26 februarie, la cinematograful 
„Giulești“ cu tineri din sectorul 6.

• La o serie de cinematograf« 
din Capitală s-au reluat, de ase
menea. cele trei cicluri de filme 
prezentate pentru tineret, cicluri 
Intitulate „De la străbuni la stră
nepoți“. ..Sub flamura luptei pen
tru libertate1' 
meni noi“. (M. K.).

și „Țară nouă, oa-

SPORTIVE
diferite clase. Mai interesante,. ‘ 
prin valoarea lor instructiv-^- 
ducativă, ni se par cele două 
serbări sportive de la Liceul nr. 
1 din SftntU-Gheorghe și Liceu] 
din Baraolt. Prima a și avut loc. 
în program, la care și-au dat 
concursul și elevii Școlii sporti
ve din localitate, au figurat de
monstrații de gimnastică baschet 
și handbal. Participarea tuturor 
profesorilor de educație fizică, 
alături de elevi, părinți, tineri 
din întreprinderi și instituții, a 
dat acestei serbări caracterul 
unei lecții practice convingătoa
re. stimulatoare, ea demon-, 
strind cum se organizează o ac
țiune cu eficiență maximă.

S. D.

“WS’WW!

Elevul Ghiuvelea Vlrgiliu Dan a 
sărbătorit zilele acestea un dublu 
eveniment : primirea carnetului 
roșu de utecist șl deschiderea unei 
expoziții personale de pictură în 
holul Bibliotecii pentru copii „Ion 
Creangă“. La festivitatea de des
chidere a expoziției au participai 
Cebuc Alexandru, vicepreședinte 
al Comitetului pentru cultură șl 
educație socialistă al municipiului 
București, scriitorul Alecu Po- 
povici, Popescu Gheorghe — din 
partea Consiliului Național al pio
nierilor. Cu această ocazie vorbi
torii au subliniat nu numai sensi
bilitatea artistică deosebită a ele
vului Ghiuvelea Virglliu Dan, dar 
și lăudabila inițiativă a bibliotecii 
pentru copii de a oferi tinerelor 
talente posibilitatea să se afirme 
prin confruntarea directă cu exi
gențele publicului.

M. S.

prețul
Editura 

_ __ __ Editura 
Inarmațl-vă cu o 

este ștanțat

Vreți să știți care este 
unor volume apărute la 
didactică și pedagogică, 
tehnică ș.a. ? 
lupă 1 Căci așa cum 
pe pinza copertei — slabe spe
ranțe de a-1 descifra I Se află, de 
pildă, în această situație : „Meca
nisme și elemente constructive de 
mecanică fină“, „Chimia coloida- 
lâ“, „Fitotehnia", ..Studiul trans
poziției" — apărute la Editura di
dactică și pedagogică: „Operații 
și utilaje în industria alimentară", 
„Beton pentru temperaturi înalte" 
— apărute la Editura tehnică etc.

Librarii — după cum ni s-au 
pltns — se văd, astfel, nu o dată, 
puși în situația de a căuta prețuri
le in specificațiile de marfă sau în 
caietele de inventar, iar cumpără
torii — de a aștepta rezultatul 
„Investigațiilor". Timpi morți și 
pentru unii și pentru alții 1

De cjnd această „modă“ edito
rială ?

ELENA POPA

SATUL DE AZI

agri-

peste
Din

(Urmare din pag. I)

giului militar. In 1954, a venit în 
cooperativă ca brigadier. A acti
vat în organizația de tineret a 
satului, a fost chiar secretarul 
U.T.C. al comunei, mai tîrziu a 
devenit secretar de partid. In 
1967, adunarea generală a coo
peratorilor l-a ales pe Ion Sava 
președinte al cooperativei 
col«.

— Trăiți, munciți de 
două decenii în Topraisar. 
activitatea dumneavoastră se poa
te desprinde concluzia că ați lu
crat mult cu oamenii. Este evi
dent că ceea ce se vede azi nu a 
fost întotdeauna la fel. Cum a 
fost, așadar ?

— Anii de început ai coopera
tivei semănau intrutotul cu ni
velul politic și spiritual al oame
nilor de prin aceste locuri. Eram, 
ca să zic așa, tare săraci. Erau 
în sat două aparate de radio — 
și acelea ale unor chiaburi — de 
ziare nici pomeneală; era un că
min cultural— o dărăpănătură — 
care stătea închis încă din timpul 
războiului. Iar oamenii, ca la ori
ce început de drum, nu erau încă 
lămuriți dacă ceea ce se întîmplă, 
e bine sau e rău. In astfel de îm
prejurări ne-am început noi 
munca.

Președintele cooperativei mă 
invită prin sat, să privesc. Fiecare 
casă, fiecare edificiu cu istoria 
lui. In Topraisar, lumină electri
că este încă din 1952. In ultimii 
ani, oamenii și-au construit a- 
proape 300 de case noi.

— In 1953, ține Ion Sava să 
facă precizări, a luat ființă pri
mul cinematograf stabil aici în 
sat, căminul cultural — cel nou 
— a fost inaugurat în toamna lui 
1958, o dată cu magazinul uni
versal. In 1959 am avut brută
rie sătească. In 1961 liceu. Și 
așa mai departe.

Revenim la sediul cooperativei. 
Ne întîmpină George Ionescu, in- 
ginerul-șef. Un bărbat înalt, ro
bust, cu puțin peste treizeci de 
ani: Mult timp a fost secretarul 
comitetului comunal U.T.C. Cînd 
i. s-a propus să treacă în altă 
muncă, a replicat:

— Oare, am îmhătrînit ?
Este și astăzi secretar. Un ol

tean care a făcut facultatea de 
agronomie tocmai la Cluj și a ve
nit apoi să producă pîine în cîm- 
pia dobrogeană.

11 invit să-mi spună cîteva cu
vinte despre cooperativă, despre 
oamenii ei.

• DUPĂ 7 runde, în turneul in
ternațional masculin de șah de la 
Reykjavik, pe primul loc se aflâ 
la egalitate Florin Gheorghiu (Ro
mânia) șl Vlastimil Hort (Ceho
slovacia). cu cite 5 puncte. Ur
mează în clasament Anderson 
(Suedia), Tukmakov (U.R.S.S.) și 
olafsson (Islanda) cu cite 4,5

Tinerii muncitori din Rm. Vîlcea au fost constituiți în schim
buri de onoare ale semicentenarului. în prima decadă a lunii 
februarie, tinerii de la Grupul industrial chimic au realizat su
plimentar 167 tone sodă calcinată, 88 tone silicat-soluție, 199 tone 
acid clorhidric etc., iar cei de la C E.I.L au dat peste plan 
4 mp. placaj uz general din fag și 1 mc placaj-cofraj • 320 tineri 
din Satu Mare sînt prezenți pe șantierele de muncă patriotică 
din str. Fabricii și Drumul Noroieni • In punctul Homocea- 
Polacin, jud. Vrancea, s-a inaugurat un șantier de muncă pa
triotică a tineretului. Se vor reda agriculturii 330 ha • 70 tone 
de metale vechi au colectat tinerii de la Uzinele „Progresul“- 
Brăila • Minerii de la Uricani au realizat in schimburi de 6 ore 
producția echivalentă cu 8 ore • 250 tineri de la Uzinele textile 
„30 Decembrie“ — Arad au fost constituiți în brigăzi de pro
ducție • Tinerii hunedoreni participă la două importante obiec
tive ; construcția telescaunului care va face legătura între Lu- 
peni și masivul Straja și amenajarea unei bâze de agrement • în 
cadrul școlilor generale din Pogonești-Ivești, Șuletea și Crivești- 
Tutova s-au constituit primele microcooperative de producție din 
județul Vaslui • Marin Gașpar, general în rezervă a vorbit 
tinerilor de la l.J.C.O.O.P. Tr. Severin despre „Contribuția tine
rilor severineni la insurecția armată“ • La casa de cultură 
a tineretului din Sibiu s-a deschis un curs de croitorie • „Ce 
înseamnă să fii tînăr creator“ — a fost tema simpozionului 
organizat în Bacău la care a fost invitat și tovarășul Constantin 
Bălan, directorul Filarmonicii • în cadrul cursului „Tineretul 
.și contemporaneitatea“, avocatul Nicolae Bălan a vorbit tinerilo: 
din municipiul Brăila despre „Legislația țării în apărarea onoa- 
rei. și a demnității“ • Primul simpozion dedicat de elevii Școlii 
profesionale de construcții din Cimpulung Moldovenesc ani
versării semicentenarului U.T.C. a avut ca temă : „începutul 
luptei", expunerile tratînd primii ani de organizare a tinere
tului • 16 tineri membri ai cercului artiștilor plastici timișoreni 
expun la Galeriile de artă din Timișoara, pentru prima oară 
compoziții tematice, „Urbanistică“ (Ion Nanu), „Moment revo
luționar“ (Petre Schweg). • In toate șoolile municipiului Con
stanța se amenajează, în aceste zile, „Colțul semicentenarului“. 
(DE LA CORESPONDENȚII NOȘTRI ; Maria Jugănariu, Carmen 
Aldea, Ioan Vlad, Thomas Breier, Cornel Mureșan, C. Stanciu, 
Traian Enache, Corvin Alexe, I. Florea, Ștefan Iliescu, Emil 
Sirbu, M. Eugen, Petre Comlăușeanu, Silviu Dincă).

— Anul trecut am obținut o 
producție de 3 200 kg grîu la 
hectar. An de an obținem locuri 
fruntașe ba la producția de grîu, 
ba la cea de porumb.

— Din cite înțeleg, vă lăudați. 
Ce argumente puteți oferi în spri
jinul acestor fapte de onoare ?

— Cele cinci, sute de familii 
din cooperativă muncesc așa cum 
scrie la carte. Pe aici, prin Do- 
hrogea, oamenii sînt harnici. Ce 
aș putea să vă spun mai mult ?

Ar avea. Procentul de mecani
zare al culturii griului este de 100 
la sută. In general, activitățile 
productive ale cooperativei sînt 
mecanizate în proporție de 80 la 
sută.

Sînt invitat la sectorul zooteh
nic. La uzina de carne, cum sînt 
tentat să-i spun după ce văd in
stalațiile. Ferma de taurine are 
1 200 de capete, între care 850 de 
voci. In apropiere, ferma de pă
sări, cu un rulaj de 130 000 de 
capete anual între care 85 000 de 
pui. Tînăra cooperatoare Maria 
Buciumoiu, care lucrează aici, 
îmi spune că a auzit de la pă
rinți că, în 1952, cooperativa avea 
13 vaci și 65 de păsări. Ștefan 
Nadolu, de la ferma de taurine, 
unul dintre fruntașii muncii din 
cooperativă, îmi face o demons
trație. In cîteva minute, toate va
cile dintr-un grajd sînt cu hrana 
în jgheab. Apoi mă privește și 
zîmbește ușurel.

— Înainte, îmi mărturisește, 
Se spunea că e rușinos să mun
cești „la vaci". Acum, aici, avem 
brigadă de tineret. Și fiecare din
tre noi tinde să mai învețe ceva, 
să se specializeze. Da, da chin- 
și aici, la vaci.

Tînărul cooperator aduce în 
prim-plan un mare adevăr al zi
lelor noastre. Fiecare agricultor, 
pe lingă ceea ce știe — tradițio
nal — de la părinți, din practi
că, pentru a face față noilor ce
rințe ale unei agronomii moder
ne, trebuie să învețe, să se spe
cializez»'

Îmi spunea inginerul George 
Ionescu:

— Anul acesta vom da în ex
ploatare sistemul de irigații. Vom 
iriga prin aspersiune 1 500 de 
hectare, iar prin brazdă alte 850.

Adică tot spațiul arabil al coo
perativei. Și oamenii care vor mi
ntii aceste instalații, desigur, se 
specializează.

Și, pentru că am rostit cuvîntul 
„specializare“ de mai multe ori, 
rememorez o statistică, de ase
menea semnificativă: în 1950 

puncte. In runda a 7-a Gheorghiu 
a ciștlgat la islandezul Georgsson.
• SELECȚIONATA masculină de 

handbal a României, campioană 
mondială, urmează să susțină două 
Intjlnirl în compania reprezentati
vei Franței la 19 februarie la Caen 
și respectiv 20 februarie la Saint 
Maur. în vederea acestor întîlniri, 
federația franceză de specialitate a 
alcătuit un lot de 18 jucători, prin
tre care figurează Lepage, Gallant, 
Legrand, Petit, Nita etc. 

erau in sat 4 învățători. Astăzi 
sînt 40 de cadre didactice, 4 me
dici și șase cadre medicale cu 
specializare medie, 5 ingineri la 
cooperativă...

Sînt în sat, peste 700 de apa
rate de radio, adică tot atîtea cite 

familii cuprinde satul, 117 tele
vizoare, mașini de spălat rufe, fri
gidere, autoturisme. Biblioteca 
comunală rulează un fond de a- 
proape 10 000 de cărți.

După această avalanșă de date 
devine clar că în Topraisar oa
menii sînt bogați. Dar acum 
douăzeci de ani ? Recurg pentru 
ultima oară la spusele lui Ion 
Sava. președintele cooperativei.

— Tovarășe președinte, sînteți 
invitat la congres. Veți fi, poate, 
solicitat să luați cuvîntul. Cum 
ați putea concluziona, în cîteva 
cuvinte, imaginea satului azi, pri
vind în urmă, privind în viitor ?

— Aș numi satul românesc 
contemporan o minunată operă 
de artă făurită de înșiși locuitorii 
săi. Permanenta îndrumare, per
manentul ajutor oferit de partid 
și de stat ne-au clarificat, ne-au 
luminat fermitatea drumului pe 
care îl urmăm. Și cred că nu mai 
miră pe nimeni, astăzi, ideea că 
ceea ce a fost odată satul, acum 
este un oraș, cu singura diferen
ță că aici producția-bază este 
pîinea, aurul ogoarelor

Am părăsit Topraisarul tîrziu, 
după apusul soarelui. Purtam cu 
mine emoționante amintiri legate 
de oameni și de locuri și îmi spu
neam că nu peste mult timp voi 
reveni, cu siguranță, să-i admir pe 
orășenii-cooperatori din Toprai-

TSFnema
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ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Grivița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Volga (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15), Central (ore
le 8,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20,30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Patria (orele 10; 16; 19.45, 
gala filmului cu ambele serii), Ex- 
celsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

POVESTE DE DRAGOSTE : ru
lează la Capitol (orele 9; 11.30;
13,45; 16; 18,30; 21).

OSCEOLA : rulează la Festival 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21).

LOCOTENENTUL BULLITT : ru
lează la Sala Palatului (orele 
17; 20), Favorit (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18,15; 20,30), Luceafă
rul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30: 
21), București (orele 8,30; 11; 13,30: 
16; 18.30; 21).

FUGA : rulează la Flamura (o- 
rele 9; 12; 16; 19,30).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Scala (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 8,45; 11; 
13.30; 10: 18,30; 20,45), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR

Pagină a eroismului tinăr, 
sub steagul partidului
Partidului Comu- 
și la nu mai pu- 

înainte de marea 
organizației noastre 
de tineret — aflată

Evocarea glorioaselor bătălii de 
clasă din ianuarie-februarie 1933, 
la un an după sărbătorirea semi
centenarului “ ' ’ * '
nist Român 
țină vreme 
sărbătoare a 
revoluționare 
la a 50-a ei aniversare, capătă o 
semnificație deosebită întrucît 
subliniază o dată în plus impor
tanța creării partidului de avan
gardă al clasei muncitoare și a 
Uniunii Tineretului Comunist — 
dat fiind rolul important pe care 
l-a avut în mobilizarea la 
marile bătălii de clasă, a elemen
telor cele mai progresiste și re
voluționare ale tinerei generații.

Expresie strălucită a forței 
partidului nostru în ' anii ilegali
tății, a capacității sale de mobi
lizare a maselor proletare la e- 
venimente de deosebit eroism și 
patriotism înflăcărat — luptele 
muncitorilor ceferiști și petroliști 
din ianuarie-februarie 1933, de la 
care se împlinesc 39 de ani, au 
fost printre primele mișcări de 
protest din Europa care au în
fierat cu luciditate și tărie revo
luționară pericolul pe care îl re
prezenta fascismul.

Luptele greviste din ianuarie- 
februarie 1933 s-au desfășurat în 
condițiile crizei economice dintre 
anii 1929—1933, care a zguduit 
întregul sistem capitalist, resim- 
țindu-se puternic și în țara noas
tră. Criza economică a lovit în
deosebi industria petrolieră 
din țară (unde trei pătrimi din 
capitalul investit era capital stră
in) și transporturile, în special 
cele pe calea ferată.

Considerabila înrăutățire a con
dițiilor de trai care afecta catego
rii mari ale populației în perioada 
crizei dintre 1929—1933 a de
terminat adîncirea contradicțiilor 
sociale, acestea culminînd intr-un 
număr nemaiîntîlnit de mare de 
proteste de muncă, de greve, (în
tre 1929—1933 numărul grevelor 
s-a ridicat la 377). La aceste ac
țiuni greviste au participat și 
foarte mulți tineri, mobilizați de 
Uniunea Tineretului Comunist 
care și-a adus o prețioasă con
tribuție, sprijinind demonstrațiile 
ceferiștilor din București (1932) 
împotriva „curbelor de sacrifi
ciu“ și a condițiilor grele de 
viață. Uteciștii au participat, de 
asemenea, la acțiunile muncito
rilor din Timișoara, Arad, Ga
lați, Oradea; totodată au orga
nizat acțiuni proprii în nume
roase localități. Tinerii muncitori 
au acționat cu hotărîre împotri
va reducerii salariilor, pentru îm
bunătățirea condițiilor de lucru 
și de viață. După ce, în martie 
i932, s-a constituit Comitetul 
Central de Acțiune al ceferiști
lor, una din principalele sarcini 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist era aceea de a contribui la 
pregătirea și mobilizarea tinere
tului pentru a lua parte la lupta 
feroviarilor. Conferința tineretu
lui ceferist, din martie 1932, con
vocată de Uniunea Tineretului 
Comunist, a discutat sarcinile de 
luptă ale tineretului ceferist — 
care reprezenta 30 la sută din 
totalul lucrătorilor feroviari — 
pentru îmbunătățirea condițiilor

SĂLBATICE : rulează la Floreas- 
ca (orele 15,30; 18; 20,15).

HUGO ȘI JOSEFINA : rulează la 
Lumina (orele 9—19,30 In conti
nuare).

B.D. LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează Ia Doina (orele 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

LOVE STORY ; rulează la Vic
toria (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,30; 
20,45), Miorița (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30), Bucegi (orele 10; 
12; 15,45; 18; 20,15).

DECOLAREA ; rulează la înfră
țirea (orele 15,30; 17,45; 20).

MIRII ANULUI II ; rulează la 
Tomis (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30), Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 18; 20,15).

WATERLOO : rulează la Popular 
(orele 15,30: 19), Rahova (orele 
15,30; 19).

O DUMINICA PIERDUTA : ru
lează la Progresul (orele 16; 18; 20).

AVENTURI IN ONTARIO : ru
lează la Gloria (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

TRENUL : rulează la Lira (orele 
15,30; 18; 20), Vitan (orele 15,30; 
18: 20,15).

LIVADA DIN STEPA : rulează 
Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20). 
TICK, TICK, TICK : rulează 
Flacăra (orele 15,30; 17,45; 20).

MIHAIL STROGOFF : rulează 
Cosmos (orele 15.30: 18: 20.15).

COPACII MOR IN PICIOARE : 
rulează la Drumul Sării (orele 
15,30: 17,45; 20).

ANNA CELOR O MIE DE ZILE : 
rulează la Pacea (orele 15,45; 19).

NEÎNFRICATUL GYULA, VARA 
ȘI IARNA : rulează la Laromet 
(orele 15,30: 17,30; 19,30).

ARTICOLUL 420 : rulează 
Unirea (orele 11; 15,30; 19).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE 
rulează la Aurora (orele 9; 11,15 
13.30; 15,45: 18; 20,15).

FLOAREA DE ----------
ză la Cringași
20,15). UN AMANET 
ză la Timpuri Noi (orele 9—18,30 in 
continuare) ; (la ora 20,15 — pro
gram de documentare).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDINARI: 
rulează la Giulești (orele 15,30; 19).

MARELE PREMIU : rulează la 
Moșilor (orele 15,30; 19).

CASTANELE SÎNT BUNE : 
lează la Viitorul (orele 15,45;
20,15).

VAGABONDUL : rulează
Munca (orele 10.30: 15.30: 19).

CIOCIARA (orele 10; X2; 14,15), 
ÎNVINȘII (orele 16.30; 18,45). UN 
BĂRBAT ȘI O FEMEIE (ora 21), 
rulează la Cinemateca „Union“.

la

CACTUS ■■ rules- 
(orele 15,30: 18:

CIUDAT : rulea-

ru- 
18:
la
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Opera Română : CAVALERIA 

RUSTICANA ; PAIAȚE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : VOIE- 

materiale. Conferința a adresat 
tinerilor ceferiști chemarea de a 
participa, alături de muncitorii 
vîrstnici, la luptele pentru re
vendicări comune, economice și 
politice. Un manifest al Comi
tetului Central al U.T.C. se a- 
dresa tuturor tinerilor : „Săriți 
în ajutorul ceferiștilor. Ajuta(i-i 
în luptă, căci ei luptă pentru 
pîine. Revendicările pe care le 
ridică sînt revendicările noastre. 
Lupta lor e a tuturor muncitori
lor din țară“.

Toate aceste mișcări purtînd 
nemulțumirea maselor culminează 
cu adevărate bătălii de clasă, cu 
grevele ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933.

E meritul deosebit al Partidului 
Comunist Român că în perioada 
condițiilor deosebit de grele de 
ilegalitate și teroare, în care ac
tiva, s-a afirmat ca exponent al 
intereselor fundamentale ale ma
selor muncitoare, organizate și 
conduse în acțiuni de luptă care, 
de o mare vigoare revoluționară, 
au înscris o pagină nepieritoare 
în analele mișcării muncitorești 
din țara noastră, în istoria po
porului. în aceste condiții Parti
dul Comunist acorda o atenție 
deosebită organizării muncitori-

LUPTELE
DIN IANUARIE

FEBRUARIE
1933

ceferiste, detașamentul prin-mii ceferiste, detașamentul prin
cipal al proletariatului, greu atins 
de criză și foarte combativ. 
Partidul Comunist Român a des
fășurat o intensă acțiune pentru 
realizarea unității muncitorilor 
ceferiști indiferent de apartenența 
lor politică, pentru făurirea Fron
tului Unic Muncitoresc de jos, 
ca o condiție a succesului în 
luptă.

Crearea comitetelor de acțiu
ne a permis închegarea unui pu
ternic front al unității muncito
rești, asigurarea în timpul lupte
lor a unei conduceri revoluționa
re, recunoscute și sprijinite una
nim de masa muncitorilor. Acti
vitatea neobosită a organizațiilor 
locale de partid, comitetelor ju
dețene și orășenești, celulelor de 
fabrică au avut un rol important 
în cursul evenimentelor ce au 
urmat.

La 28 și 31 ianuarie 1933, mun
citorii feroviari de la Atelierele 
„Grivița“ din București au parti
cipat la greve demonstrative în 
cadrul cărora au ales un comitet 
de acțiune lărgit (între cei 60 de 
membri au fost aleși, pe baza 
principiului de front unic, și ute- 
ciști, tineri social-democrați sau 
din alte organizații politice) și 
a fost adoptat un program 
concret de acțiune, în care 
se cerea recunoașterea comi
tetului de fabrică ca organ re
prezentativ al muncitorilor. Mun
citorii greviști s-au organizat în 
pichete de grevă și în grupe de 
autoapărare. Simultan în mai

VODUL ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Studio) : SA NU-ȚI FACI 
PRĂVĂLIE CU SCARA - ora 20; 
Teatrul de Comedie : OPINIA PU
BLICA — ora 20; Teatrul Giulești : 
DE VIAȚA, DE DRAGOSTE — ora 
19,30; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — ora 
20; (Sala Studio) : O LUNA LA 
ȚARA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Schitu Măgu- 
reanu) : D-ALE CARNAVALULUI
— ora 20; (Sala Studio) : SPEC
TACOL DE POEZIE ȘI MUZICA — 
ora 20; Teatrul Mic : FATA CARE 
A FĂCUT O MINUNE — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : „PINOC- 
CHIO“ — ora 16; Teatrul „Ion Va- 
silescu“ : VARIETĂȚI NON-STOP— ora 19,30; - • • - --
(Sala Savoy) 
19,30; (Sala 
GROAPA — 
„Țăndărică“
ALI — ora 17; (Sala Academiei) : 
DE CE A FURAT ZMEUL MIN
GEA — ora 17; Ansamblul „Rap
sodia Română“ : CONCERT DE 
MUZICA POPULARĂ ROMA
NEASCA — ora 19,30; Circul 
„Globus“ : 72 CIRC 72 — ora 19,30.

Teatrul „C. Tănase" 
: BIMBIRICA — ora 
din Cal. Victoriei) : 
ora 19,30: Teatrul 
(Sala Victoria) : BU
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PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de 
dimineață. 9,05 Teleglob : Toronto. 
9,25 Prim plan : Gheorghe Din- 
dere (reluare). 9,50 Desen animat : 
„Homo Sapiens". 10,00 Curs de 
limba franceză — lecția a 3-a. 
10,30 Tele-clnemateca pentru copii 
și tineret : „Povestea pantofloru- 
lul de aur“ (reluare). 12,00 Tele
jurnal. 15,30 Tele-școalâ : Siste
mul periodic al elementelor; Orin- 
dulrea sclavagistă pe teritoriul 
patriei noastre. 16.30—17,00 Curs de 
limba engleză — lecția a 2-a (re
luare. 17,30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiazâ. 17,35 „O viață 
pentru o Idee". Emisiune pentru 
tineretul școlar. 18,10 Timp și ano
timp in agricultură. 18,40 Vetre 
folclorice. 19,00 Documentar TV. 
Oamenii Grlvlței. 19,20 1001 de seri 
— emisiune pentru cei mici 19,30 
Telejurnal. 20,10 Riul, ramul... 
20,20 Tele-cinemateca : „Doamna 
cu cățelul". 21.50 Programul făuri
rii conștiente a viitorului. Trăsă
turile morale definitorii ale po
porului român și reflexul lor în 
cultură. 22,15 Interpretul săptămt- 
nil : Jean Păunescu. 22,30 „24 de 
ore“.
PROGRAMUL II

20.00 Bucureștiul necunoscut. 
30.25 Portativ '72 — revista muzicii 
ușoare TV. 20,50 Agenda. 21,00 
Cluburi sportive bucureștene. 21.20 
Arta plastică. Retrospectivă Theo- 
dor Pallady. 21,35 Film serial : 
„Patru tanchiști și un ciine“ (XIV). 

multe centre feroviare ale țării : 
Iași, Galați, Cluj, Constanța, Ti
mișoara, Oradea, salariații atelie
relor C.F.R. s-au solidarizat cu 
programul de revendicări al mun
citorilor de la Grivița. Condu
cerea atelierelor a fost nevoită să 
recunoască o .mare parte din re
vendicările greviștilor.

Sub conducerea organizației 
de partid din Valea Prahovei, 
concomitent cu luptele greviștilor 
de la Atelierele „Grivița“ au fost 
organizate numeroase mișcări de 
protest ale muncitorilor petrbliști 
și ale șomerilor. La 30 ianuarie 
cei 2 000 de muncitori de la în
treprinderea „Astra Română“ au 
declarat grevă. La 1 februarie 
au intrat în grevă salariații de la 
rafinăria „Româno-Americana“. 
în orașul Ploiești au avut loc 
ciocniri între poliție și gre
viști. Teama de amploarea pe 
care o luaseră mișcările gre
viste a silit guvernul Vaida- 
Voievod să introducă la 4 fe
bruarie starea de asediu, să 
opereze arestări în masă. Profund 
nemulțumiți de măsurile represi
ve inițiate de guvern, ceferiștii 
de la Atelierele „Grivița“ în di
mineața zilei de 15 februarie, au 
intrat din nou în grevă, cerînd 
eliberarea celor arestați, ridicarea 
stării de asediu, recunoașterea 
comitetului de fabrică, respec
tarea revendicărilor. Concomitent 
pe străzile Capitalei au avut loc 
greve demonstrative ale muncito
rilor de la celelalte întreprinderi.

Tineretul a luat parte activă 
la toate aceste acțiuni. în co
mitetul de grevă, format din 
peste 300 de muncitori, precum 
și în acțiunile gărzilor de auto
apărare, tinerilor li s-au încredin
țat sarcini importante. Uteciștii 
au sprijinit organizația de partid 
în mobilizarea familiilor gre
viștilor și a șomerilor din cartier 
pentru a organiza demonstrații 
de masă în jurul atelierelor 
C.F.R. Zeci și zeci de tineri, ur
cați pe acoperișuri, formaseră a- 
devărate „coruri vorbitoare“. Ei 
transmiteau către greviști mesa
jele de încurajare ale mulțimii a- 
dunate în stradă și scandau lo
zinci de luptă : „'Vrem muncă și 
pîine“, „Cerem eliberarea aresta- 
ților", „Trăiască Partidul Comu
nist“, „Trăiască U.T.C.“. Alți ti
neri urcați pe „tribune vii“ ri
dicate de muncitori cu trupurile 
lor, îi chemau pe soldați să nu 
tragă în frații lor. Ziarul „Ca
zarma“ relata că mai mulți sol
dați au fost întemnițați la Ji
lava pentru că au refuzat să lava pentru că au refuzat 
tragă în muncitorii greviști.

Concentrind puternice forțe 
presive, în zorii zilei de 16 
Druarie, la refuzul muncitoi

re- 
, ---- —-- fe

bruarie, la refuzul muncitorilor 
de a părăsi atelierele, autorită
țile au ordonat dezlănțuirea ata
cului împotriva greviștilor. Găr
zile de autoapărare, din care fă
ceau parte și numeroși tineri, au 
fost secerate. Au fost arestați 
din întreaga țară peste 2 000 de 
muncitori. Luptele din ianua
rie-februarie 1933 au depășit ca
racterul unor revendicări econo
mice, au căpătat un profund 
conținut politic, ascuțișul lor 
fiind îndreptat împotriva în- 
feudării țării unor puteri im
perialiste, împotriva pericolu
lui fascist. Evoluția lor a 
provocat o adevărată alarmă mp 
rîndurile reacțiunii interne. Hotâ- 
r’r®j, sPiritul de organizare și de 

racterizat pe 
grevă a de-

solidaritate care a caracterizat 
muncitorii aflați în j, - - — 
terminat guvernul să renunțe la 
aplicarea prevederilor „acordului 
de la Geneva“, a celei de a treia 
curbe de sacrificiu, să retragă din 
tară „experții" și „tehnicienii 
străini", să răspundă prin satisfa
cerea parțială a unora din reven
dicările greviștilor.

în cursul acestor lupte s-â îm
bogățit experiența revoluționară 
a partidului, a crescut prestigiul 
comuniștilor care au știut să mo
bilizeze și să organizeze la luptă 
mase largi ale celor ce muncesc, 
oameni de diferite apartenențe 
politice.

La „Grivița", tineri devotați 
clasei muncitoare, poporului ro
mân, și-au jertfit viața. între al
ții a căzut eroic utecistul Vasile 
Roaită, pe care gloanțele l-au ră
pus în timp ce se afla încleștat 
de lanțul sirenei. în întreaga 
țară. în fabrici și instituții, în 
școli și facultăți, tineretul a or
ganizat acțiuni de solidaritate cu 
luptele feroviarilor și petroliști
lor. în procesul intentat condu
cătorilor luptelor din 1933, mar
torii din rîndurile tineretului au 
pledat pentru cauza celor a- 
restați. O delegație de tineri, din 
care făceau parte Nicolae 
Ceaușescu, Ion Brad și alții, au 
plecat la Craiova, unde se jude
ca procesul, pentru a transmite 
protestul ferm al muncitorilor și 
al multor intelectuali din Bucu
rești. Referindu-se la contribuția 
tineretului în timpul grevelor, a- 
preciind participarea sa activă, 
în rezoluția ședinței sale plenare 
din iunie 1933, Comitetul Cen
tral al P.C.R. arăta : „Marile 
lupte din februarie ale muncito
rilor ceferiști și petroliști, la care 
tineretul muncitor a luat parte 
activă, dovedind un eroism și un 
curaj demn de tînăra gardă a 
proletariatului revoluționar, au 
scos în evidență rolul crescut al 
Uniunii Tineretului Comunist și 
influența sa tot mai puternică a- 
supra unei însemnate părți a de
tașamentului proletariatului ro
mân, au arătat că Uniunea Ti
neretului Comunist a devenit un 
ajutor al partidului în lupta pen
tru cucerirea drepturilor clasei 
muncitoare".

DORINA TURCU



CICLUL:
Un moment expresiv din Con greșul al IX-lea al U.T.C. în cadrul căruia a fost adoptat 

actualul statut.

ORGANIZAȚIA

V. STATUTUL-CADRU PROGRAM
al Întregii activități a u. t. c.

NOASTRĂ ÎN

Legea fundamentală a 

Uniunii Tineretului Comunist
Cel dintîi adevăr pe care îl 

rostim de cîte ori ne referim la 
statutul U.T.C. este precizarea 
rolului și însemnătății sale în 
viața și activitatea organiza
ției noastre. Fiecărui tînăr care 
își exprimă dorința de a deveni 
utecist i se recomandă încă din 
primele momente să studieze 
statutul, spun!ndu-i-se în mod 
firesc că acesta este legea fun
damentală pe baza căreia toate 
organizațiile U.T.C., precum și 
organele lor de conducere de 
Ia toate nivelele, își concep, își 
organizează și își desfășoară 
activitatea în rînduJ tineretului. 
Se cuvine, așadar, ca de la 
bun început să lămurim conți
nutul acestei noțiuni, explicînd 
pe cît posibil atît sensurile ex
presiei „lege fundamentala“, 
cît și implicațiile acestui ade
văr unanim recunoscut pentru 
activitate.

Prevederile statutare defi
nesc rolul, obiectivele și atri
buțiile Uniunii Tineretului Co
munist, calitatea de membru al 
U.T.C. împreună cu drepturile 
și îndatoririle sale, structura 
organizatorică a U.T.C., rolul și 
atribuțiile organelor sale și așa 
mai . departe. Prin urmare, ele 
stabilesc coordonatele esențiale 
ale activității pe care trebuie 
s-o desfășoare fiecare organiza
ție, normele unice și obligato
rii pentru întreaga viață de 
organizație, precizînd, pe de o 
parte, regulile principale ale 
constituirii sale, iar pe de altă 
parte posibilitățile fiecăreia de 
a-și valorifica resursele, con
dițiile specifice și inițiativa 
proprie. Din punctul acesta de 
vedere deci statutul prevede 
norme și reguli organizatorice 
cu caracter general valabil, de 
<a care nici un membru și nki 
o organizație nu se poate pba- 
te, devenind astfel un instru
ment esențial de organizare a 
întregii activități a tineretului.

In același timp, statutul con- 
stituie principalul instrument 
Je lucru în îndeplinirea sarci- 

asumate de organizațiile 
U T.C. în munca educativă, ofe
rind atît principiile după care 
trebuie să se conducă un colec
tiv de uteciști, cît și direcțiile 
mai importante ale respectării 
și realizării lor. Așa cum e și 
normal, sarcinile unei etape sad 
alteia trebuie să-și afle reflec
tarea in forme și modalități de 
muncă variate, corespunzătoare 
fiecărui moment al evoluției, 
ceea ce presupune și pentru 
statut o reflectare dinamică, 
activă, a sarcinilor și obiecti
velor fiecărei perioade istorice. 
Fără a încerca să rezolve odată 

pentru totdeauna, în mod dog
matic, rigid, anumite prevederi 
și proceduri, statutul trebuie, 
dimpotrivă, să dea dovadă de 
suplețea și mobilitatea la care 
îl obligă însăși necesitatea de 
a respecta transformările petre
cute în realitate, determinîndu-1 
să urmărească permanent per
fecționarea formelor și metode
lor de muncă. De aici rezultă 
și pronunțatul său caracter de 
instrument de lucru, de lege 
activă.

In sfîrșit, o altă condiție ho- 
tărîtoare pentru exprimarea 
funcției de lege fundamentală 

CONSULTAȚIE
a statutului o reprezintă capa
citatea sa de a contura un am
plu cadru-program pentru în
treaga activitate a organizației 
U.T.C., dovedindu-se indispen
sabil în orientarea și situarea 
ei pe o platformă ideologică 
precisă, ca și în formularea 
limpede a scopurilor și obiecti
velor majore pe care le urmă
resc eforturile tuturor organi
zațiilor U.T.C. Cu alte cuvinte, 
este necesar ca între modali
tățile proprii, specifice și deo
sebite de la o organizație la 
alta, datorită realităților con
crete în mijlocul cărora acțio
nează, și între obiectivele de 
ansamblu ale Uniunii Tinere
tului Comunist, cele ce se adre

sează întregii generații tinere 
trebuie să existe o concordanță, 
o unitate în deplină armonie 
— iar lucrul acesta tocmai sta
tutul este chemat să-I realize
ze. Așa, de exemplu, chiar de 
la cel dintîi paragraf al primu
lui capitol din statut, referitor 
la scopul, obiectivele și atribj- 
țiile Uniunii Tineretului Co
munist, se afirmă : „U.T.C. mi
litează pentru participarea ac
tivă a întregului tineret de la 
orașe și sate la înfăptuirea po
liticii Partidului Comunist Ro
mân de construire a societății 
socialiste, de dezvoltare multi
laterală a patriei, de atragere 
a maselor la conducerea vieții 
sociale și de lărgire continuă a 
democrației socialiste“.

Odată formulat acest scop 
unic, direcțiile de atingere a 
lui pot fi și ele stabilite, 
constituind, la rîndul lor, tot 
atîtea posibilități de acțiune 
pentru fiecare colectiv de ute
ciști. în statut se precizează în 
continuare, între obiectivele de 
cea mai mare însemnătate ale 
U.T.C. : educarea prin muncă 

și pentru muncă a tineretului, 
atît prin prezența sa la înde
plinirea sarcinilor de produc
ție, cît și prin atragerea la 
desfășurarea unor ample ac
țiuni de muncă patriotică, pen
tru continuarea și dezvoltarea 
unor frumoase tradiții existen
te • îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață ale tine
rilor printr-o participare de 
prestigiu și autoritate la orga
nismele de conducere a vieții 
sociale • un neîntrerupt proces 
de educare în spiritul patrio
tismului socialist, de însușire a 
ideologiei și politicii marxist- 
leniniste, a concepției materia- 
list-dialectice despre lume, în 
vederea lărgirii orizontului de 
cunoștințe și formării unui tî
năr multilateral pregătit pen
tru viață, pentru societate, o 
susținută activitate de ordin 
cultural-educativ, sportiv, tu

ristic și de pregătire pentru a- 
părarea patriei. Toate acestea 
pot fi considerate, bineînțeles, 
ca datorii de cea mai mare im
portanță pentru organizațiile 
U.T.C., situîndu-se pe primul 
plan al registrului lor de pre
ocupări. Ele pot fi materia
lizate însă printr-o varietate 
nesfîrșită de procedee, ca re-

Principii de bază ale statutului
Celc înfățișate pînă acum de

monstrează în cnipul cel mai 
elocvent nu numai valoarea 
pur teoretică a prevederilor 
statutare, ci poate în primul 
rînd sensul lor profund prac
tic, tendința de a se manifesta 
ca principii de acțiune concre
tă. De altfel, întregul ansam
blu de norme și prevederi cu
prins în această lege funda
mentală nu poate fi privit ca 
o noțiune abstractă, situată dea
supra sau undeva în afara or
ganizațiilor, ci tocmai în strîn- 
să condiționare cu realitățile 
lor, avînd solide puncte de spri
jin în activitatea propriu-zisă. 
Acesta este unghiul din care 
trebuie apreciate și cele cîteva 
principii ale statutului, princi
pii care stau, bineînțeles, la 
baza activității în fiecare din 
organizațiile U.T.C. Să le ana
lizăm pe -rînd :

CONDUCEREA DE CĂTRE 
PARTID. Un element care stră
bate întreaga activitate a orga
nizației de tineret, constituind 
crezul său de mumcă și de via
ță, cel care îi dă posibilitatea 
de a-și dărui în întregime efor
turile și competența aceluiași 
scop nobil pe care îl slujește și 
partidul — construirea societă- 

zultat al unor mijloace ce de
pind în primul rînd de con
dițiile de lucru, de experiența, 
de capacitatea de acțiune a 
unui colectiv sau a altuia. Sta
tutul este cadrul-program care 
stabilește direcțiile de orien
tare, jaloanele esențiale ale 
activității, oferindu-le în același 
timp o platformă ideologică 
fermă, un obiectiv comun tu
turor.

Din acest adevăr evident, care 
așează statutul U.T.C. Ia teme
lia întregii activități desfășura
te de organizația noastră, re
iese și obligativitatea fiecărei 
organizații, a fiecărui tînăr de 
a cunoaște și a respecta în în
tregime prevederile sale. Apli
carea neabătută a statutului 
în orice împrejurare nu este 
posibilă fără o activitate susți
nută pentru însușirea și asimi
larea profundă a tuturor regu
lilor și normelor prevăzute de 
el, ca o condiție a perfecționă
rii continue a muncii. Tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
spunea cu un anumit prilej, a- 
dresîndu-se comuniștilor : „Or
ganele și organizațiile de 
partid au datoria de a desfă
șura o intensă muncă de edu
care partinică pentru a ajuta 
pe fiecare comunist să-și înde
plinească în mod exemplar în
datoririle prevăzute în statut“. 
Cuvintele acestea își păstrează 
întreaga valabilitate și atunci 
cînd le aplicăm organizației re
voluționare de tineret.

ții comuniste. Rolul conducător 
al partidului decurge în mod 
firesc și necesar din faptul că 
partidul comunist conduce în
treaga noastră societate, că a- 
cest rol crește și devine tot mai 
puternic pe măsură ce înaintăm 
pe drumul socialismului, astfel 
îneît putem spune că toate 
succesele și realizările obținute 
de poporul nostru își au izvo
rul în conducerea înțeleaptă 
și încercată a partidului. Tn 
același timp, conducerea de 
către partid este o realitate 
ce se adresează nemijlocit 
organizației U. T. C. prin 
aceea că ea constituie forma 
specifică prin care partidul își 
desfășoară activitatea în rîndu- 
rile tineretului. „Educarea ti
neretului, formarea tinerei ge
nerații de constructori ai so
cialismului și comunismului 
este o îndatorire de onoare a 
întregului partid“, menționează 
una din prevederile cuprinse 
chiar în statutul P.C.R., o pre
vedere care se realizează nu 
numai prin subordonarea direc
tă a C.C. al U.T.O., Comitetului 
Central al partidului sau a co-

D. MATALA
(Continuare în pag. a II-a)

Z 418 333
Această cifră reprezintă e- 

fectivul organizației noastre 
existent la data Congresului 
IX al U.T.C. (18 februarie 
1971).

CIFRA GLOBALA 
li GRUPEAZĂ 

PE TINERI ASTFEL !

DUPĂ PROFESII

muncitori și
maiștri 789 093 (30%

țărani 398 021 (17%)
elevi 859 296 /qo»/,)
studenți 103 436 '
ingineri și

tehnicieni 62 918
profesori și

învățători 53 803

DUPĂ SEX

băieți 1 347 857
fete 1 070 476

DUPĂ VÎRSTĂ

intre 14—20 ani 1 371 928
între 21—26 ani 863 490
peste 26 ani 182 915

DUPĂ 
NAȚIONALITATE

români 2173 014
maghiari 192140
germani 34 295
alte naționalități 18 884

DUPĂ STUDII

absolvenți ai școlii
t generale 1 196 573

absolvenți de liceu și
școli echivalente 278 118

absolvenți ai învăță- 
mîntului superior 70 338



V. STATUTUL-CADRU PROGRAM
(Urmare din pag. I)

mitetelor județene ale U.T.C., 
comitetelor județene de partid, 
ei și într-un mod mult mai 
larg, care acoperă întregul pro
ces al muncii educative desfă
șurate de U.T.C. : „organizațiile 
de partid sînt obligate să asi
gure conducerea și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor 
Uniunii Tineretului Comunist 
să lc acorde sprijinul necesar 
și să controleze sistematic ac
tivitatea lor“ — se spune mai 
departe în statutul P.C.R. In 
felul acesta sînt precizate cu 
claritate atît datoriile organiza
țiilor de partid în munca de 
educare a tineretului, cît și cele 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist cu privire la felul în care 
știe să răspundă unei îndru
mări atît de prețioase, grijii 
părintești pe care i-o acordă 
partidul.

Organizația U.T.C. se stră
duiește, la rîndul său, să fie 
la înălțimea încrederii acorda
te nu numai prin îndeplinirea 
promptă și în bune condiții 
a sarcinilor încredințate de 
partid, ci și prin aceea că se 
consideră „principala rezervă a 
Partidului Comunist Roman, a- 
jutorul său în educarea comu
nistă a tineretului, în mobili
zarea lui la lupta întregu
lui popor pentru făurirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate“ — așa cum afirmă 
însuși statutul U.T.C. Acest de
ziderat se realizează cu consec
vență prin numărul mare de 
tineri recomandați de organi
zațiile U.T.C. și primiți ajjoi în 
partid, expresie a faptului că 
cel mai înalt titlu de onoare 
pentru un utecist este acela de 
a deveni comunist.

CENTRALISMUL DEMO
CRATIC. Un principiu care stă 
la baza organizării și activită
ții Uniunii Tineretului Comu
nist și ale cărui principale ele
mente sînt : necesitatea ca toa
te organele de conducere ale 
U.T.C., „de jos și pînă sus“, 
după cum arată statutul, să fie 
alese în chip democratic; da
toria organelor de conducere 
de a răspunde în fața celor ce 
le-au încredințat mandatul, ra- 
portînd periodic, prin dări de 
seamă, de îndeplinirea sarcini
lor ce le-au revenit Potrivit 
centralismului democratic, care 
reprezintă un sistem în conti
nuă perfecționare, se promo
vează o acțiune ritmică, simul
tană, a tuturor laturilor ce com
pun ansamblul de activități al 
organizațiilor U.T.C., realizîn- 
du-se o îmbinare armonioasă 
între munca de conducere și 
de subordonare, ceea ce asigu
ră cerința ca U.T.C. să aibă un 
singur program, un singur sta
tut, un singur organ de condu
cere : congresul.

Conducerea centralizată nu 
anulează însă în nici un caz 
existența democrației, ci dim
potrivă o presupune în chip 
obiectiv ca pe o componență 
necesară a aceluiași principiu
— al centralismului democratic
— care reunește într-un tot 
unitar ambele trăsături. Centra
lismul și democrația funcțio
nează, așadar, concomitent, fără 
a putea fi despărțite. O dova
dă incontestabilă a cultivării 
unei largi democrații, exprima
tă îndeosebi printr-o antrenare 
largă a tuturor uteciștilor la 
dezbaterea problemelor lor de 
muncă și de viață, ca și a pre
ocupării pentru continua ei a- 
dîncire, o întîlnim de aseme
nea la loc de frunte în statut, 
care subliniază : „organele de 
conducere ale organizațiilor 
U.T.C. sînt datoare să asigure 
în întreaga lor activitate dez
voltarea democrației interne, 
participarea activă a uteciștilor 
la elaborarea și aplicarea botă- 
rfrilor, stimularea inițiativei și 
propunerilor tinerilor, a spiri
tului critic împotriva lipsurilor 
și fenomenelor negative“. z\- 
ceasta presupune, bineînțeles, 
eforturi consecvente din partea 
organizațiilor pentru a crea un 
climat deschis, în care fiecare 
tînăr să-și poată spune liber 
punctul de vedere, să-și dea vo
tul fără nici o reținere în orice 
împrejurare, atunci cînd e vor
ba de adoptarea unei hotărîri 
sau de alegerea unui candidat 
propus pentru organele supe
rioare.

Un alt element se adaugă 
aici, întregind dintr-un sens 
necesar ideea de democrație : 
este vorba de disciplină, o ca
litate obligatorie pentru fiecare 
utecist, la care el a consimțit 
în chip conștient o dată cu do
rința de a fi primit în U.T.C 
Democrația internă de orga
nizație nu se poate confunda cu 
anarhia, pentru că în conținu
și ei intervine noțiunea de 

disciplină care așează un echi
libru indispensabil în balanța 
eforturilor. Același principiu al 
centralismului democratic pre
vede fenomenul sub toate as
pectele sale : „Disciplina ute- 
cistă este obligatorie în egală 
măsură pentru toate organiza
țiile și pentru toți membrii 
U.T.C., indiferent de funcțiile 
ce le dețin. Minoritatea se su
pune majorității și este obligată 
să aplice hotărîrile luate“. 
Acest argument completează 
imaginea de ansamblu, punînd 
pe primul plan interesele ma
jorității unui colectiv, ceea ce 
de altfel face întregul principiu 
al centralismului democratic, 
atunci cînd precizează că orga
nele de conducere, de jos pînă 
sus, se aleg, indiferent că ac
tul alegerii se desfășoară prin 
vot deschis, cu propuneri di
rect pe funcții, sau prin vot 
secret.

MUNCA ȘI CONDUCEREA 
COLECTIVA. Intr-o strînsă re
lație cu dezvoltarea democra
ției interne de organizație, con
stituind o altă formă de ex

Df LA HOTĂRÎ RE A ADUNĂRII CENERALE—LA FAPTE

presie a aceluiași proces, 
se situează si principiul 
muncii și conducerii colec
tive. Statutul organizației 
noastre precizează și în această 
direcție marele rol pe care îl 
are desfășurarea unei activități 
multilaterale, bazată pe antre
narea și coordonarea eforturi
lor întregului colectiv. Ea tre
buie să înceapă o dată cu con
sultarea tinerilor, cu sondarea 
opiniilor și preferințelor lor, 
astfel îneît munca de conducere 
să fie rodul gîndirii și expe
rienței fiecărui colectiv luat în 
ansamblu. Atragerea masei de 
tineri de-a lungul întregului 
act de concepere și desfășu
rare a activității de organiza
ție este de natură să stimuleze 
inițiativa acestora, gîndirea lor 
creatoare, trezind în egală mă
sură și un interes consecvent 
față de acțiunile ce le sînt a- 
dresate; lucru firesc, deoarece 
tinerii nu mai sînt priviți ca 
o masă amorfă, chemată doar 
să facă act de prezență la o 
manifestare sau alta, ci li se 
insuflă sentimentul că sînt par- 
ticipanți activi, autori direcți ai 
unui complex de activități că
ruia ei i-au dat naștere și tot 
ei îl realizează.

Este de la sine înțeles că a- 
pelul permanent la capacitatea 
de gîndire și de acțiune a în-

Cîteva norme de organizare

și de activitate

MEMBRII U.T.C. ACTUL 
PRIMIRII. întreg capitolul II 
al statutului U.T.C. es-te rezervat 
membrilor Uniunii Tineretului 
Comunist, oferind un larg spa
țiu drepturilor și îndatoririlor 
lor. Sînt îndeobște lucruri cu
noscute, de pilciă, precizările 
cu privire la vîrsta între 14—26 
ani la care un tînăr poate so
licita primirea în U.TC., ca și 
cele privind datoriile și dreptu
rile pe care le cunoaște o dată 

tregului colectiv are ca rezul
tat o deosebită îmbogățire și 
diversitate a activității în an
samblul ei, lărgind simțitor nu 
numai aria de cuprindere a 
eforturilor, ci și eficiența lor 
educativă. Ajungem astfel de la 
ideea că colectivul este autorul 
tuturor strădaniilor întreprinse 
la aceea că tot el este și bene
ficiarul lor — o concluzie care 
reprezintă cel mai însemnat 
cîștig al muncii colective.

Procedeul se extinde, con
form prevederilor statutare, în 
egală măsură și în rîndul or
ganelor alese, al celor investiți 
de tineri cu răspunderea de a 
le conduce activitatea. Largul 
activ obștesc pe care îl utili
zează organizațiile U.T.C. de la 
toate nivelele, începînd cu 
membrii birourilor și conti- 
nuînd cu cuprinderea unui 
mare număr de tineri în comi
siile pe domenii de activitate, 
consfințește tocmai introduce
rea unui puternic spirit de 
muncă colectivă ca instrument 
de lucru curent al fiecărei or
ganizații. Un pas mai departe 
în acest sens a fost făcut la

Congresul IX al U.T.G., care a 
luat hotărîrea — legiferată 
apoi de statut — de a înființa 
consilii pentru problemele spe
cifice diferitelor categorii de 
tineri (tineret muncitoresc, ti
neret sătesc, elevi și tinere 
fete), organisme care au pe 
lingă menirea de a studia în 
aprofunzime problemele carac
teristice vieții și muncii tine
rilor și pe aceea de a-și aduce 
contribuția la rezolvarea lor. 
Această măsură demonstrează 
o dată în plu6 caracterul 
profund democratic al activită
ții organizației U.T.C. prin a- 
ceea că asigură pătrunderea în 
organele de conducere a unui 
însemnat număr de tineri ce 
își desfășoară activitatea ne
mijlocit în producție, apropiind 
mai mult munca de conducere 
de mase. în același timp, se 
realizează o mai directă cu
noaștere a preocupărilor și 
cerințelor diverselor categorii 
de tineri, ceea ce are drept re
zultat elaborarea unor hotărîri 
în deplină cunoștință de cauză, 
animate de un profund caracter 
realist, hotărîri care sînt con
cepute de cei mai în măsură 
s-o facă, pe baza analizei unor 
realități temeinic studiate. și 
pe care apoi tot ei sînt datori 
să le aplice în practica de zi 
ou zi.

cu acordarea titlului de utecist. 
De aceea ar fi poate mai util 
să insistăm în rîndurile urmă
toare mai ales asupra semnifi
cațiilor pe care le include actul 
propriu-zis al primirii, cu atît 
mai mult cu cît acest act nu 
se reduce la durata unui sin
gur moment, ci se desfășoară 
pe parcursul unui proces com
plex.

Primirea în organizația U.TC. 
începe cu mult înainte de di<- 

cutarea în adunarea generală a 
cererii celui în cauză, din mo
mentul în care a fost întocmi
tă și chiar mai înainte încă. 
Este una din datoriile de sea
mă ale organizațiilor U.T.C., a- 
ceea de a duce o atentă muncă 
de atragere a tinerilor spre ac
tivitățile lor, de a desfășura ac
țiuni care să se recomande sin
gure și să constituie prin con
ținutul lor educativ puncte de 
atracție permanentă. Apoi, o 
dată ce tânărul și-a exprimat 
dorința de a deveni utecist, 
este tot datoria organizației de 
a-1 integra circuitului unei ac
tivități intense, de a-i verifica 
puterea de muncă încredin- 
țîndu-i sarcini de organizație 
pe măsura sa și de a-1 urmări 
îndeaproape pentru a-i veni în 
ajutor dacă este necesar. în
treaga perioadă dinaintea actu
lui propriu-zis al primirii tre
buie să devină o largă acțiune 
de explicare a sensurilor ma
jore ale acestui moment unic, 
arătîndu-i-se tînărului marile 
responsabilități politice și so
ciale la care se angajează prin 
câștigarea calității de membru

al unei organizații revoluțio
nare.

Aceeași atitudine de exigen
ță trebuie să existe și în adu
narea generală în care are loc 
discutarea cererii de primire. 
Analiza activității tînărului, a 
argumentelor care pledează în 
favoarea intrării lui în U.T.C., 
trebuie făcută cu aceeași luci
ditate severă, de pe pozițiile 
unei înalte principialități ce nu 
exclude deloc colegialitatea, ci 
dimpotrivă, o subliniază A- 
cestui moment îi urmează apoi 
firesc, la scurtă vreme, mo
mentul solemn al înmînării 
carnetului de membru, eveni
ment cu largi rezonanțe în 
activitatea tînăruluii, căpătînd 
dimensiunile capabile să-1 în
crusteze pentru toadeauna în 
memoria sa. Prilejurile de 
organizare a festivității U.Ț.G. 
demonstrează cu prisosință 
lucrul acesta : în cadrul
unei acțiuni de muncă patrioti
că, pe parcursul unei vizite la 
un monument istoric sau a) 
unei excursii, în atmosfera de 
muncă și de întrecere însufle
țită a unei mari uzine sau în
tr-un spectacol dedicat în mod 
expres celor mai tineri ute- 
ciști — toate aceste împreju
rări, ca și altele încă, se do
vedesc încărcate de sensuri 
emoționante, de o înaltă va
loare educativă.

Actul primirii în U.T.C. de
vine, în felul acesta, punctul 
culminant al unui proces de 
mai lungă durată, ceea ce nu 
înseamnă de loc că este și punc
tul său final. Intrarea în rîn
durile organizației nu trebuie 
socotită încheiată o dată cu în- 
mînarea carnetului U.T.C., ci ră- 
mîne în continuare în sarcina 
organizației și, în aceeași mă
sură, a tînărului primit, de a 
depune eforturi în vederea inte
grării depline în viața și acti
vitatea colectivului, de a fi an
trenat, pe baza unor sarcini 
concrete, la întregul complex 
ie concepere, organizare și 
realizare a tuturor proiectelor, 
astfel incit participarea la an- 
-amblul de acțiuni ce alcătuiesc 

existența organizației să-i dea 
posibilitatea afirmării sale mul
tilaterale, politice și umane.

STRUCTURA ORGANIZATO
RICA. La temelia Uniunii Ti
neretului Comunist, ca element 
de bază al desfășurării unei 
activități complexe, dinamic?, 
de sine stătătoare, se situează 
organizația U.T.C. Statutul pre
cizează în acest sens că U.T.C. 
este organizată pe baza prin
cipiului teritorial și al locului 
de muncă, cu alte cuvinte că 
„organizațiile U.T.C. se consti
tuie în întreprinderi, instituții, 
școli, unități agricole, sate, car
tiere etc. dacă sînt cel puțin 
trei uteciști“.

In ceea ce privește scopurile 
și obiectivele pe care le urmă
resc organizațiile U.T.C. la lo
cul lor de muncă, acestea sînt 
aceleași cu cele pentru care 
militează Uniunea Tineretului 
Comunist m ansamblul ei, bine 
înțeles fiecare din ele apelînd 
la mijloacele specifice de lucru, 
stimulînd capacitatea de inter
venție și inițiativa proprie. In 
interiorul unor obiective mari, 
fundamentale pentru activitatea 
U.T.C., pot exista nenumărate 
posibilități concrete și direcții 
de punere în valoare a tuturor 
resurselor existente în sînu) 
unui colectiv, în funcție de rea
litățile social-economice care 
definesc cîmpul său de acțiune. 
Statutul consfințește cu literă 
de lege acest drept : „Organi
zațiile U.T.C... hotărăsc în mod 
autonom asupra problemelor 
care privesc organizarea și con
ducerea activității lor ; ele pot 
constitui societăți tehnice- 
științifice și culturale, cena
cluri, cinecluburi, asociații spor
tive, cercuri de turism și alte 
forme de organizare a activită
ților specifice tineretului, adop
tă regulamente de funcționare 
a acestora, instituie embleme, 
ecusoane, insigne și alte semne 
distinctive, lc acordă denumiri, 
urmărind prin toate aceste for
me și mijloace stimularea iniția
tivei și spiritului de inventivi
tate al tinerilor, valorificarea 
și dezvoltarea aptitudinilor 
lor“.

Cel puțin o idee de mare uti
litate trebuie să reținem di i 
rîndurile de mai sus. Aceea a 
autonomiei fiecărei organizații 
U.T.C., a dreptului și datoriei 
de a acționa la propriile sale 
îndemnuri, fără a aștepta nici 
o intervenție din afară. încă de 
la Congresul IX al U.T.C. a fost 
subliniată cu precădere necesi
tatea ca organizațiile U.T.C. 
sâ-și hotărască de sine stătător 
direcțiile și modalitățile con
crete de acțiune, să răspundă 
cu promptitudine la solicitările 
diverse ale muncii și tinerilov, 
să dea dovadă de inițiativă și 
spirit dinamic în toate împre
jurările care impun prezența 
lor. Autonomia, o dată împlîn- 
tată eu trăinicie în stilul de 
muncă al unei organizații 
U.T.C., devine treptat un argu
ment hotărîtor în cîștigarea 
prestigiului și autorității sale, 
atît în ochii membrilor săi, cît 
și a factorilor cu care intră în 
contact.

Un element în plus pentru 
afirmarea și consolidarea unui 
prestigiu real îl constituie, tot
odată, și obligația organizații
lor U.T.C „de a dezbate și a 
ridica în fața organizațiilor de 
partid și conducerilor unități
lor respective propuneri și su
gestii privind îmbunătățirea ac
tivității generale, soluționarea 
problemelor specifice de muncă 
și de viață ale tinerilor". A- 
ceasta înseamnă că organiza
țiile U.T.C. își spun un cuvînt 
hotărîtor în toate problemele 
care privesc sfera de preocu
pări ale tinerilor, constituindu- 
se ca reprezentante de drept ale 
acestora. Acest fapt a dus la 
adoptarea hotărîrii ca secreta
rii U.T.C., în calitatea lor de 
reprezentanți ai celor ce i-au 
ales, să facă parte din diferite 
organisme de conducere, ceea 
ce le oferă și mai mult posi
bilitatea de a acționa pentru 
rezolvarea efectivă a interese
lor majore ale tinerilor Dacă 
adăugăm la aceste trăsături a- 
mintite pînă aici și celelalte a- 
tribuții esențiale legate de edu
cația prin muncă și pentru 
muncă, însușirea ideologiei și 
politicii partidului, educarea ti
neretului în spiritul patriotis
mului socialist și internaționa
lismului proletar, vom putea și 
mai bine să înțelegem temeiul 
pentru care secretarul general 
al partidului nostru a apreciat 
că organizațiile U.T.C. pot și 
trebuie să devină adevărate 
colective de luptă pentru edu
carea comunistă a tineretului.
Acesta este țelul suprem că-

(Cantinuare în pag. a ti ba)
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ruia își subordonează în între
gime eforturile fiecare colectiv 
de uteciști, dovedindu-și astfel 
maturitatea de gîfidire și de 
acțiune.

ADUNAREA GENERALA. Pe 
drept cuvînt, așa cum arăta și 
statutul, adunarea generală în
trunită o dată pe lună este fo
rul cel mai înalt al fiecărei 
organizații, după cum pentru o 
organizație municipală, orășe
nească sau județeană este con
ferința organizației respective, 
iar pentru întreaga Uniune a 
Tineretului Comunist congresul, 
convocat de regulă o dată la 
patru ani. Dacă ne oprim mai 
pe îndelete tot la nivelul orga
nizației pentru a delimita ce 
rol poate să joace adunarea ge
nerală în existența sa, vom ob
serva că, într-adevăr, ea se con
stituie într-un cadru activ care 
permite dezbaterea principale
lor probleme ale fiecărui colec
tiv de uteciști, într-un climat 
de puternică combativitate, de 
intransigență revoluționară și 
principialitate comunistă. Adu
narea generală este chemată, 
de aceea, să cultive un pătrun
zător spirit critie și autocritic, 
în care împăcarea cu propriile 
neajunsuri să nu-și afle locul, 
iar atitudinea cea mai frecven
tă să fie aceea deschțsă, tovă
rășească, pe linia celor mai 
bune tradiții ale clasei munci
toare.

Fără îndoială, într-o astfel de 
accepție exigentă, forul supe
rior al organizației, pentru a 
merita pe deplin acest titlu, 
trebuie minuțios pregătit dina
inte, printr-o largă consultare 
și sondare a opiniilor masei de 
tineri, întrebîndu-i asupra că
ror probleme ar trebui să se o- 
prească în primul rînd dezbate
rile, astfel îneît să participe la 
munca de pregătire un număr 
cît mai mare de tineri și să se 
poată spune că adunarea a avut 
un singur autor : organizația. 
Este necesar apoi ca înseși dez
baterile din adunarea propriu- 
zisă să aibă un pronunțat ca
racter de lucru, să ofere prile
jul unor profunde confruntări 
de idei și opinii, iar pentru a- 
eeasta trebuie să-și propună 
pe ordinea de zi puncte de cea 
mai mare actualitate pentru 
majoritatea membrilor organi
zației, abordînd cu curai între
bările cele mai dificile dar care 
trezesc un mare ecou în rîndul 
tinerilor. Pentru a evita așadar 
caracterul formal, îndeplinirea 
unei simple obligații de a ține 
o dată pe lună o ședință, adu
narea generală trebuie să-și 
caute subiectele și tematica 
dezbaterilor nu în afara pre
ocupărilor cotidiene ale orga
nizației, ci în miezul cel mai 
adînc al vieții și activității ti
nerilor, scoțînd la iveală pro
blemele încă nerezolvate ce a- 
parțîn de universul lor de îdei.

Unu] din factorii indispensa
bili pentru a ridica valoarea 
unei adunări generale și a-i 
sublinia conținutul educativ 
este, pe lîngă cele amintite 
deja, și eficiența acesteia, con
secvența cu care își propune să 
rezolve aspectele abordate. Re
zultă de aici că numai discu
tarea propriu-zisă a unor si
tuații, oricît de importante, nu 
are nici un fel de valoare în 
sine, dacă momentul adoptării 
unor hotărîri se amină mereu 
de la o adunare la alta, lăsînd-o 
fără finalitate. Terenul cel mai 
fertil al concluziilor oricărei a- 
d.unâri generale este cel al ae- 
tivității de zi cu zi și pe a- 
ccșta trebuie să se înfiripe apoi 
măsurile stabilite, dînd expre
sie voinței nestrămutate a co
lectivului de a acționa. Se poa
te spune prin urmare că adu
narea generală reprezintă pe 
deplin forul cel mai înalt al 
unei organizații numai în mă
sura în care caracterului său de 
lucru concret i se adaugă, în 
încheiere, momentul adoptării 
unor hotărîri utile, iar după 
încheierea ei, efortul de a a- 
plică măsurile luate în viață.

★
Fără îndoială, prin aceste cî- 

teva considerații sumare nu am 
acoperit nici pe departe pro
blematica de mare varietate 
practică pe care o ridică adu
narea generală, după cum nu 

I am epuizat nici prevederile sta- 
I tutare, unele din paragrafele ți 
i capitolele sale rămînînd înevi- 
| tabil pe dinafară. Nici nu am 

urmărit de altfel interpretarea 
integrală a sa sau un comen- 

! tariu care să descifreze sem
nificații și sensuri noi în fie- 

I care prevedere în parte. Scopul 
j mărturisit al acestei consultații 
4 a fost acela de a explica mo- 

i tivele pentru care statutul se 
| dovedește a fi legea fundamen- 
I tală a U.T.C., cadrul program 
f al întregii sale activități.

de

(STATUTUt U.T.C.) ■

(STATUTUL U.T.C.)

MEMBRII U.T.C. SÌNT DATORI: MEMBRII U.T.C. AU DREPTUL:

• să folosească cluburile, bezele sportive, 
turistice și de ogrement, alte bunuri și mijloace 
materiale care aparțin seu sînt la dispoziția 
Uniunii Tineretului Comunist.

și sancțiuni

o să participe la adunările generale sau la 
ședințele organelor de conducere alo U.T.C. 
în care urmează a se îuc hotărîri cu privire Io 
activitatea și comportarea lor ;

o să aleagă și să fie aleși în organele 
conducere ale Uniunii Tineretului Comunist;

Stimulente

mod individual de către

(STATUTUL U.T.C.)
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o să lupte neobosit pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, să contribuie activ 
la dezvoltarea economiei, științei și culturii, la 
ridicarea bunăstării poporului, să apere și să 
slujească cu devotament patria socia-listă. Apă
rarea patriei este cea mai înaltă îndatorire a 
ufeciștilor ;

• să se preocupe permanent de îmbogățirea 
cunoștințelor politice și ideologice, de lărgirea 
orizontului științific și cultural, să-și însușească 
concepția marxist-leninistă ; să fie intransigenți 
față de concepțiile și manifestările retrograde, 
fată de influențele ideologiei și moralei bur
gheze ;

• să fie exemplu în muncă și învățătură, să 
se preocupe de perfecționarea continuă a pre
gătirii profesionale, însușirea științei și tehnicii 
avansate ;
• să aibă o comportare demnă în societate 

și familie, să manifeste în toate împrejurările 
stimă și respect față de cei ce muncesc, față de 
vîrstnici, colegialitate și spirit tovărășesc, com
bativitate față de încălcarea normelor de con
viețuire sociolă, să promoveze consecvent prin
cipiile eticii socialiste ;

• să participe activ la întreaga viață ș» ac
tivitate a organizațiilor din care foc parte.

» >
I: T

• să ia parte la dezbaterea tuturor proble
melor privind activitatea Uniunii Tineretului 
Comunist să-și exprime liber părereo în adună
rile organizației, în fața organelor U.T.C. și 
în presa de tineret, să critice munca oricărui 
organ de conducere al U.T.C., precum și acti
vitatea și comportarea oricărui membru al or
ganizației, indiferent de funcția pe care o 
ocupă ; să se adreseze cu orice problemă or
ganelor de conducere ale U.T.C., inclusiv Comi
tetului Central ;

„Primirea în U.T.C. se face la cererea tînărului fi se hotărăște m 
narea generală".

O Unul din obiectivele cele mai importante ale U.T.C. îl 
constituie educarea prin muncă și pentru muncă a tineretu
lui, mobilizarea tinerilor din industrie și agricultură la înde
plinirea planurilor economice de dezvoltare neîncetată a 
producției materiale — baza trainică a ridicării continue a 
nivelului de trai al celor ce muncesc.

O In concordanță deplină cu înfăptuirea politicii gene
rale a partidului de ridicare necontenită a bunăstării celor 
ce muncesc. Uniunea Tineretului Comunist se preocupă per
manent de îmbunătățirea condițiilor de muneă și viață ale 
tinerilor, de studierea și rezolvarea problemelor economice 
și sociale ale tineretului, conlucrînd cu sindicatele, organele 
economice și administrative, cu alte organizații obștești, ini
țiind proiecte de acte normative în probleme care privesc 

tineretul.
• Uniunea Tineretului Comunist educă tineretul ia spi

ritul dragostei înflăcărate și atașamentului profund față de 
patrie, față de Partidul Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului, dezvoltă sentimentul frăției intre tinerii 
muncitori, țărani și intelectuali români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, strîns uniți pe baza acelorași aspirații și 
idealuri, contribuie la întărirea unității întregului popor în 
lupta și munca pentru continua propășire a patriei socia
liste.

• Uniunea Tineretului Comunist organizează și conduce 
nemijlocit activitatea de pregătire pentru apărarea patriei 
a tinerilor, băieți și fete, colaborînd in acest scop cu orga
nele și unitățile militare, cu instituțiile de stat, economice 
și de învățămînt.

e Organizațiile U.T.C. desfășoară acțiuni largi in sprijinul 
cunoașterii și însușirii de către tineri a politicii interne și 
externe a partidului și statului nostru, a principiilor promo
vate de partid in întregul proces de dezvoltare și perfec
ționare a vieții sociale, politice și ideologice, al formării 
concepției științifice, materialist-dialcctiee despre lume, pe 
baza celor mai înaintate cuceriri ale gîndirii umane, ale 
științei contemporane, cultivă atitudinea combativă față de 
manifestările ideologiei și moralei burgheze, față de concep
țiile și mentalitățile retrograde.

• Organizațiile U.T.C. inițiază activități menite să con
tribuie ia lărgirea orizontului de cultură al tineretului, la 
dezvoltarea interesului pentru literatură și artă. Organiza
țiile U.T.C. participă la activitatea organismelor și institu
țiilor de stat și obștești din domeniul culturii, la conduce
rea activităților, elaborarea și înfăptuirea programelor așe
zămintelor culturale, conlucrează îndeaproape cu uniunile 
de creație, instituțiile de răspindire a științei și culturii.

• Uniunea Tineretului Comunist dezvoltă relațiile de prie
tenie și solidaritate internaționaliști cu organizațiile de ti
neret din toate țările socialiste, cu organizațiile comuniste, 
revoluționare, democratice și progresiste ale tineretului din 
întreaga lume, pe baza principiilor deplinei egalități în 
drepturi, a stimei și încrederii reciproce, a neamestecului în 
treburile interne.

— Membrii Uniunii Tine
retului Comunist care se 
disting în activitatea profe
sională și obștească pot fi 
stimulați de către organiza
țiile U.T.C. prin : eviden
țierea în adunările genera
le. la panourile de onoare, 
în presa locală și centrală, 
înscrierea în Cartea de o- 
noare și prin alte mijloace. 
Pentru merite deosebite Co
mitetul Central, comitetele 
județene, municipale și oră
șenești acordă organizațiilor, 
membrilor U.T.C. insigne, 
diplome de onoare și alte 
distincții.

— Uteciștw care încalcă 
prevederile Statutului pol 
fi sancționați de către adu
narea generală a organiza
ției U.T.C. cu : mustrare, vet 
de bhm și excluderea din 
U.T.C. Excluderea din U- 
niunea Tineretului Comun 
nist este sancțiunea supre
mă și ®e aplică numai în ca
zurile de încălcare gravă a 
prevederilor Statutului.

— Sancționarea, inclusiv 
excluderea din U.TC. a unui 
membru al Comitetului Cen
tral, al comitetului jude
țean, municipal, orășenesc 
sau comunal, a unui mem
bru al comitetului U.T.C. 
din întreprindere, instituție, 
școală etc. se hotărăște de 
către plenara comitetului 
respectiv. Organele .și orga
nizațiile U.T.C. pot, la cere
rea celui în cauză sau din 
proprie inițiativă, să-i exa
mineze activitatea și să ho
tărască ridicarea sancțiunii.

Hotăririle luate de orga
nizațiile U.T.C. cu privire la 
excluderea din U.T.C. 
buie să fie examinate 
confirmate de birourile 
mitetelor orășenești, 
cipale sau județene 
u.t.c. ri.._ - 
hotărîrii de excludere, ute- 
cistui păstrează carnetul de 
membru al U.T.C. și are 
dreptul să participe la acti
vitatea organizației U.T.C.. 
Cel exclus are dreptul de 
a face contestație Ia orga
nele superioare, inclusiv 
Congresul U.T.C.

— După cel puțin un an 
de Ia excludere, la cererea 
tînărului, adunarea generală 
poate lua în discuție și ho
tărî reprimirea lui în U.T.C., 
inclusiv recunoașterea ve
chimii anterioare excluderii.

tre- 
Și 

co- 
muni- 

sau județene ale 
Pînă la confirmarea

Organele U.I.C. î?i desfășoară activitatea pe baza principiului 
muncii fi conducerii colective".

NICOLAE CEAUȘESCU: Cuvrntare la Congresul <rf 
IX-lea al Uniunii Tineretului Comunist. 18 februarie 
1971.

București, Editura politică, 1971.



Cum organizați studiul? Ce mijloace folosiți?
Mai mult 

decît

un simplu 

dialog

INAIMI 

Șl DUPĂ 

FIECARE

SEMINAR
încă înainte de deschiderea cercului pe care 

îl conduc, „Tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare și ale Partidului Comunist Român“, 
am fost convins că reușita asimilării lecțiilor 
depinde în mod hotărîtor de seriozitatea și pro
funzimea studiului individual, de crearea unor 
condiții care să stimuleze acest efort. Ca o 
primă măsură am evitat, cu excepția primei 
prelegeri, ca elaborarea și prezentarea materia
lelor necesare să-mi revină în exclusivitate mie. 
Pentru aceasta am mobilizat lectori din rîndul 
cursanților. Astfel, ultimele două teme au avut 
loc pe baza referatelor întocmite de cîte 1—2 
tineri. Raportat la numărul membrilor cercu
lui, 22, această formulă oferă posibilitatea ca, 
prin rotație, pînă la încheierea cursului, mai 
mult de jumătate dintre uteciști să fi obținut 
calitatea de autor al unui referat. In colaborare 
cu acești tineri eu alcătuiesc bibliografia cores
punzătoare studiului fiecărei teme, cu referiri 
concrete la anumite pasaje, capitole, extrase din 
lucrări de specialitate, periodice, reviste, ziare. 
I-a această bibliografie inițială se adaugă, după 
caz, și eventualele lucrări apărute în perioada 
dintre dezbateri și care se dovedesc utile stu
diului. Deși nu am stabilit un program exact, în 
funcție de solicitările care mi se adresează, or
ganizez consultații, unde sînt lămurite proble
mele dificile cuprinse în bibliografie, apărute 
pe parcursul procesului de asimilare a cunoș
tințelor. Ele au loc fie în grupe, cu un număr 
mai mare de tineri, fie chiar doar cu unul sin
gur. în general, pînă acum nimeni nu a plecat 
de la aceste consultații fără să-și fi clarificat 
problemele, semnele de întrebare. Din acest 
punct de vedere, ne sprijinim și pe informările 
politice care se organizează, ca și pe adunările 
generale lunare. De multe ori, cu astfel de pri
lejuri, se iscă discuții pe marginea unor subiecte 
direct legate de cele dezbătute la învățămîntul 
politic. Din acest motiv le urmăresc cu atenție, 
pieluînd acele elemente care întregesc conținu
tul lecțiilor predate.

Preocuparea pentru o judicioasă metodică a 
studiului individual, în raport de temele predate, 
de conținutul de ansamblu al cercului, s-a ma
terializat și în recomandarea adresată tuturor 
de a întocmi fișe, portrete de oameni, de eve
nimente. Am mers pînă acolo, îneît am sugerat 
ca, unde este posibil, studiul să decurgă urmă
ri ndu-se, în toată complexitatea, viața unui om, 
tabloul unei fapte, în care abundă lupta clasei 
muncitoare sub conducerea partidului.

Felul în care este organizat studiul, metodele 
folosite, au scopul ca verificarea cunoștințelor 
obținute din referate și din studiul individual 
să nu devină un simplu dialog didactic, întrebări 
și răspunsuri. Am încercat să asigur acestui 
moment caracterul unei dezbateri care să aducă 
ceva în plus conținutului referatelor prezentate, 
să le permită cursanților o prezență activă, de 
oameni care memorizează dar și gîndesc, judecă 
ceea ce învață. Cred că dispun de suficiente 
argumente pentru a aprecia că realitatea con
firmă cele spuse de mine.

lOAN CHEȘA
propagandist în organizația V.T.C. nr. 2 

de la IPROCH1M

Ne-am propus, încă de la deschiderea ciclului, 
să asigurăm fiecărei teme un caracter activ prin 
participarea la discuții a majorității membri

lor cercului nostru. Primul seminar a însemnat 
și prima experiență în acest sens care ne-a con
vins că la baza unor astfel de dezbateri utile 
întregului colectiv trebuie să se afle studiul in
dividual al bibliografiei recomandate, ca și al 
documentelor de partid și de stat. Iată care sînt, 
în aceste condiții, premisele asigurate de noi 
unei pregătiri individuale, cît mai eficace a ti
nerilor. Subiectele dezbaterilor noastre se cir
cumscriu temei referitoare la noțiunea de socie
tate socialistă multilateral dezvoltată. Discutăm 
despre construirea comunismului în România ca 
ideal al tinerei generații. La fiecare întîlnire ne 
străduim să fixăm jaloanele următoarei reuni
uni. La început nu anunțam decît titlul convor
birii și numărul unor pagini din cîteva lucrări 
mai cunoscute unde se fac referiri asupra pro
blemei. Fără să renunț la modalitate mi-am dat 
seama pe parcurs că deși precizările de această 
factură sînt foarte importante ele constituie în 
cadrul studiului individual abia un singur ele
ment dintr-un complex cu multe altele. Treptat 
am apelat și la acelea. Am adăugat, deci, biblio
grafiei indicate de către comitetul U.T.C. al 
sectorului sau de către cabinetul de partid arti
colele citite de mine în diverse publicații și care 
aveau o legătură directă cu unul sau altul din 
seminariile viitoare. Firește, țin seama ca tot 
ceea ce recomand să figureze în colecțiile puse 
la dispoziția tinerilor prin punctul nostru de in
formare. Pentru a le lărgi, totodată, interesul în 
studierea literaturii social-politice am inițiat, 
tot la punctul de informare, vitrine ale cărții, iar 
la punctele de consultații un colectiv de propa
gandiști, din care fac și eu parte, dăm explicații 
și lămuriri în legătură cu unele noțiuni mai greu 
accesibile din cuprinsul acestor cărți social- 
politice. în ceea ce mă privește, însă, nu mă 
mulțumesc să aștept tinerii la punctul de consul
tații, angajez discuții cu ei în legătură cu pro
blemele actuale ale construcției economice, cău- 
tînd să verific și pe această cale stadiul pregă
tirii lor, repetîndu-le unele detalii al căror sens 
nu l-au pătruns, poate, pe deplin. Descopăr, 
astfel, noi prilejuri pentru a releva fiecăruia 
în parte rațiunile studiului individual, rolul 
acestuia în procesul de concretizare, de mate
rializare a perspectivei pe care o exprimă co
loanele de cifre ale bilanțurilor, sporurile în 
procente, raportul stabilit între termenii formu
lelor de economie politică. Toate acestea conduc 
în mod firesc la consolidarea, la amplificarea 
caracterului dezbaterii din seminar, o nouă îm
prejurare pe care o folosesc pe de o parte pen
tru completarea unor goluri în pregătirea tine
rilor iar pe de alta la precizarea unor surse noi 
de informare capabile să îmbogățească prin stu
dierea lor orizontul politic al celor hotărîți să le 
cerceteze.

IULIAN SVASTA,
propagandist în organizația V.T.C. birouri tehnice 

de la Electroaparataj, București

Toate 
eforturile 

spre 
scop

Se știe că bugetul de timp al elevului ridică 
astăzj atîtea semne de întrebare și creează atîtea 
dificultăți, îneît în privința organizării studiului 
materialelor din cadrul învățămîntului politic, 
trebuie să ne adaptăm condițiilor specifice ale 
școlii. Asta presupune îmbinarea tuturor moda
lităților de care dispunem, atît a celor care so
licită eforturi individuale, cît și a celorlalte care 
mobilizează colectivul de elevi în jurul oricărei 
acțiuni politico-educative complexe. Am ame
najat astfel un panou vizual în școală, unde afi
șăm temele de semmar desfășurate pe larg, al
cătuite din puncte și subpuncte, din idei sinte
tice, concentrate, împreună cu îndrumările bi
bliografice de rigoare. Din categoria acelorași 
mijloace propagandistice fac parte și materia
lele decupate din presă, din ziare și reviste sau 
comentariile pe marginea evenimentelor și care 
își găsesc locul în cuprinsul aceluiași panou. 
Dispunem totodată de un cabinet de științe so
ciale bine dotat, a cărui adresă n-o omitem din 
îndemnurile noastre. Pe de altă parte, datorită 
faptului că tema dezbaterii viitoare se cunoaște 
cu o lună înainte, am răgazul să planific ca ac
țiuni extrașcolare vizitarea unor obiective eco
nomice sau a unor locuri legate de tradițiile is
torice ale clasei muncitoare, ale mișcării revo
luționare de tineret astfel îneît pe baza studiului 
individual participanții la învățămîntul politic 
să realizeze corelații de pe urma cărora se pol 
face aprecierile personale care se impun. In 
sfîrșit, la toate acestea se adaugă folosirea cu 
bune rezultate a stației de radio-amplificare 
pentru transmiterea unor informări politice zil
nice, precum și asocierea consecventă a tuturor 
preocupărilor din liceu — cercuri pe materii, 
cercuri cu caracter special, învățămîntul politic 
U.T.C., diversele acțiuni politico-educative și 
culturale, discuțiile pe bază de întrebări și răs
punsuri cu invitați, întîlnirile, simpozioanele 
politice, evocările, serile de poezie patriotică etc. 
— care converg pînă la urmă într-un singur 
punct : înarmarea tinerilor cu o concepție revo
luționară despre viață și societate, cu o viziune 
materialist-dialectică asupra lumii și evoluției 
sale. N-aș putea omite din ansamblul modali
tăților la care apelăm biblioteca liceului, a cărei 
organizare este astfel structurată pe domenii și 
specialități, îneît orice tînăr poate investiga 
singur, înarmîndu-se cu fișe separate în casete 
speciale, domeniul relațiilor politice contempo
rane, pornind de la treptele istorice ale formă
rii acestora și ajungînd la chipul lor actual me
reu în asociere strînsă cu principiile interna
ționaliste ale partidului nostru comunist.

ROMEO IONESCU
propagandist al organizației V.T.C. din anul l li, 

Liceul „Minai Viteazul” București

Stadiul proiectelor in faza acțiunii concrete
— în ce măsură intervalul de 

timp care a trecut de la mo
mentul constituirii Centrului de 
informare și documentare poli
tică probează afirmarea sa ca 
focar de acțiune, așa cum de 
altfel rezultă din statutul func
ționării lui ?

— Deși încă nu am depășit 
perioada de început totuși 
de pe acum la activul cen
trului sînt înregistrate o scrie 
de manifestări semnificative. 
Mai întii aș dori să amintesc 
sprijinul acordat celor care con
duc cercurile de invățămînt po
litic U.T.C., propagandiștilor. 
Pentru ei găzduim în fiecare 
lună instruiri, le punem la dis
poziție materialul documentar 
necesar întocmirii lecțiilor, bi
bliografii adecvate ciclurilor te
matice de care răspund, îi 
ținem la curent cu tot ce apare 
legat de problemele ce se ridică 
in procesul educativ de care 
răspund. în același context se 
înscrie și punctul de consultații 
rezervat membrilor activelor 
U.T.C. Funcționînd de două ori 
pe săptămină el oferă cadrul 
unor dialoguri metodice care 
abordează toate aspectele activi
tății organizației U.T.C., formea-

Tnceput de bilanț la Centrul 
de informare și documentare 
politica din București, prezen
tat de

PETRE ADRIAN, 
directorul Ateneului tineretului

ză terenul favorabil schimbu
lui de experiențe pozitive apă
rute în diverse colective de 
uteciști. Un loc deosebit revine 
cursurilor ideologice. Astfel, sub 
conducerea cercetătoarei Rodica 
Girleanu, de două ori pe lună 
se țin prelegeri pe tema : „Ti
neretul și problemele lui contem
porane“ ; ziaristul Adrian Vasi- 
lcscu asigură bunul mers al 
cursului lunar intitulat : „Pagini 
din istoria P.C.R.“. în fiecare 
miercuri au loc audițiile din 
ciclul de învățare a cînlecelor 
patriotice, revoluționare „Repu
blică, măreață vatră“. Pot fi 
menționate, de asemenea, proiec
țiile de diapozitive și filme, 
miile de pliante difuzate în or
ganizațiile U.T.C. la fel cu di
versele periodice, lucrări despre 
tineret, extrase din presă etc. 
Nu pot fi omise nici simpozioa
nele inițiate, întîlnirile cu per

sonalități marcante ale vieții 
publice.

— Cum ilustrează activitatea 
de pînă acum conlucrarea cu or
ganizațiile U.T.C. ?

— Despre acest aspect cîteva 
lucruri reies deja din cele afir
mate mai înainte. Sc pot adăuga 
însă și altele. De pildă am fa
cilitat posibilitatea unor organi
zații de a susține acțiuni proprii, 
chiar în sediul centrului. Este 
cazul informărilor politice ale 
utcciștilor de la Întreprinderea 
Ciclop, Liceul industrial de chi
mie sau al altor acțiuni aparți- 
nînd tinerilor de la I.C.S.I.M.r 
„Automatica“, unele institute de 
cercetări și proiectări. La rîndul 
nostru, ne-am deplasat cu apa
ratura corespunzătoare la locu
rile de muncă ale tinerilor unde 
am prezentat in cadrul activită
ților lor specifice unele materiale 
documentare de care dispunem 
ca planșe, diapozitive, discuri. 
In aceste zile se află în plină 
desfășurare concursul „Pe aici 
au trecut comuniștii", care are 
ca scop cunoașterea unor case 
memoriale din Capitală «și a 
cărei fază pe sector sc va ține 
la Ateneu. Această acțiune este 
încadrată în seria celor închi-

La fața locului, în mijlocul materialelor de documentare și 
informare, discuțiile capătă un caracter profund, mai practic,

nate sărbătoririi semicentenaru
lui U.T.C.

Toate acestea conturează, spe
răm, imaginea unei activități 
intense în care acțiunea pro- 
priu-zisă ia tot mai mult locul 
intențiilor, al proiectelor, stadiu 
în care ne găseam pînă de 
curînd. De altfel, ca un ultim 
argument in acest sens, poate fi 
reținută etapa avansată de con

stituire a clubului solidarității 
internaționale antiimperialistc a 
tineretului. El va întregi, alături 
de celelalte manifestări educa
tive, efortul pe care-1 depunem 
pentru afirmarea centrului de 
informare politică ca un punct 
de emulație în viața utcciștilor 
din sectorul I și din Capitală, un 
sprijin competent pentru activi
tățile pe care ei înșiși le fac.
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Din nou dedicăm o rubri
că dialogului cu acei cititori 
care ne trimit propuneri din 
cele mai diverse domenii de 
activitate și al căror conținut 
este mai degrabă năstrușnic 
decît ingenios. Cum altfel 
am putea numi propunerea 
pe care ne-o face tînărul o- 
perator chimist Cozmuța Va
sile din Șomcuta Mare, ju
dețul Maramureș ? Ni se tri
mite o metodă de purificare 
a sîngelui omenesc, conform 
căreia sîngele se va extrage 
din organism și va fi tratat 
cu diverse medicamente, să
ruri și vitamine după ce a 
fost „epurat de microbi și im
purități“. In acest fel — după 
opinia corespondentului nos
tru —■ bolile cele mai diverse: 
cancer, TBC., alcoolismul, bo
lile venerice etc., nu vor mai 
ridica probleme deosebite. In 
locul unui tratament făcut a- 
cum luni sau ani de-a rîn- 
dul, în numai cîteva ore orga
nismul ar putea să-și recapete 
sănătatea. Complicata instala-

LICEUL
(Urmase din pag. I)

oare nici ea nu are o rezonanță 
cu totul nouă : legarea de prac
tică. De fapt, nou ar fi să apli
căm in toată adincimea sa a- 
ceastă cerință a invățămîntului 
modern. Pentru că ea nu se re
zolvă prin introducerea in pro
gramă a obiectului — activități 
tehnico-produetive, nici măcar 
odată cu rezervarea unei zile pe 
săptămină în scopul exercitării 
acestor activități. Dacă vreți, 
de-abia de aici începe. Tindem 
ca toate obiectele de învăță- 
mint să fie legate de practică, 
ca in fiecare disciplină să se 
urmeze traseul de la teorie la 
aplicație — și de la experiență 
la teorie — incit liceul să-și jus
tifice menirea de a da absol
venți de o mare mobilitate in
telectuală, capabili să se inte
greze rapid într-o activitate so
cială. în acest sens, se va con
tinua acțiunea de îmbunătățire 
a planului de învățămînt și a 
programelor școlare, de dotare 
a Laboratoarelor, cabinetelor și 
atelierelor. Se preconizează mai 
buna orientare a activităților 
tehnico-productive.

Din acest an școlar operăm cu 
o rețea liceală mai diversificată, 
în consecință și măsurile pentru 
1973 se divid după natura li
ceelor. Așa, de pildă, în liceele 
cu profil științific va putea 
funcționa și cîte o clasă uma
nistă. Existența unei asemenea 
clase va crea un echilibru de 
preocupări atît corpului profe
soral cit și elevilor. La liceele 
cu o limbă străină de predare, 
nu vom începe din anul II stu
diul unor discipline în limba 
respectivă, ci abia din anul III. 
în anul II, însă, în cadrul stu
diului limbii respective, vom 
introduce elemente ținînd de 
alte discipline (chimie, istorie 
universală, biologie etc.), reali- 
zlnd astfel deprinderea treptată 
a elevilor de a învăța într-o 
limbă străină. Pentru toate 
liceele de cultură generală in
troducem activități facultative, 
obiecte la alegerea elevilor. Cei 
care urmează secția reală vor 
avea de ales între : matematică, 
fizică, chimie, biologie, o limbă 
modernă, istorie universală, is
toria literaturii universale, o 
disciplină artistică (pictură, 
sculptură, instrument muzical, 
estetică industrială etc.). Cei de 
la secția umanistă au, la rîn- 
du-le, de unde alege: o limbă 
modernă, istoria literaturii mo
derne, istoria literaturii univer
sale, matematică, lingvistică, 
geografie, sociologie și o disci
plină artistică.

— Cu siguranță, elevii 
se vor dovedi foarte in
teresați de această nou
tate. De aceea vă rugăm 
să explicați in ce condiții 
vor putea opta și, mai 
ales, in ce mod această 
activitate nu va afecta 
bugetul lor de timp și așa 
destul de încărcat.

muzică să spunem, 
găsesc timp de 
exercițiu la un 
ce să nu-i aiu- 

metodic, sub în- 
specialist ? Deci 

vor opta pentru una

i?i 
de 
De

— Am încercat prin această 
modalitate să acoperim niște 
zone de preocupări ale elevilor, 
deocamdată, necuprinse in pro
grama școlară. Am prevăzut ca 
ele să nu depășească 3 ore săp- 
tăminal. Ne-am gindit că cei in
teresați — de literatură univer
sală sau de muzică să spunem, 
— ori cum 
lectură sau 
instrument, 
tăm să o facă 
drumarea unui 
elevii i 
din discipline, conform dorinței 
ori aptitudinilor. Măsura pre
zintă insă și alte avantaje. Des
chide calea pentru pregătirea 
multilaterală a tinerilor, pentru 
dezvoltarea aptitudinilor și ta
lentelor, servește orientării lor 
profesionale. Aș spune că se 
deschide calea și pentru un e- 
xamen de bacalaureat diversifi
cat, in stare să verifice candi- 
dații pe un plan mai larg, mai 
expresiv, în raport cu persona
litățile atit de complexe 
absolvenților de liceu.

în sfârșit, dar nu pe ultimul 
loc, există preocuparea de a o- 
feri elevilor cuprinși în clasele 
speciale mai mult material di
dactic decit au in prezent. în 
anul școlar viitor acești elevi 
vor găsi caiete de lucru și bro- 

ale

ție a cărei schiță și des
criere ni se trimite ar urma 
să se compună din hidrocic- 
loane de epurare, stabilizatoa
re de temperatură, aparate de 
oxigenare, de tratare cu me
dicamente etc.

Corespondentul nostru nu 
ține seama de un amănunt : 
singele nu este răspunzător 
de mulțimea maladiilor exis-

si nt 
sin-

Uzinele
i unor

tente. Cancerul diferitelor or
gane, bolile de plămîni, ficat, 
rinichi, stomac etc. nu 
consecința impurificării 
gelui. Care ar fi în acest caz 
rolul purificării acestuia ?

Un cititor din Sinaia — nu 
știm de ce ezită să ne facă 
cunoscut numele — propune 
realizarea de către f ' 
„Balanța“ din Sibiu a 
cîntare care, o dată cu gra
majul, să indice și prețul. Pro
punerea — este de părere au
torul — ar fi foarte ușor de 
materializat. Intr-adevăr, ase
menea cîntare există în dife
rite variante. Unele chiar de 
fabricație românească. Intere
santă ar fi o schemă origina-

șuri pentru lucrări practiceșuri pentru lucrări practice cu 
valoare de manual. Am să citez 
o lungă listă, menționînd titlu
rile ce vor apare pînă Ia sfîrși
tul acestui an calendaristic și 
în continuare.
ric pentru 
III (1973)’, 
și teoria 
II și III 
— anul II , 
algebră superioară 
gramare lineară — 
(1973),

__ Calculul nume- 
anul II (1972), anul 
Logică matematică 
mulțimilor — anii 

(1973), Informatică 
(1973), Elemente de 

‘ " și pro-
_____r_ _ __ anul III 
(1973), Metale tranziționațe — 
anul III (1972), Lucrări practice 
de chimie analitică — anul III 
(1972), Introducerea în chimia 
organică — anul III (1973) etc. 
Pentru cei ce urmează clase cu 
profil de fizică, apar in 1972 
broșurile : Fizica moleculară, 
Termodinamica, Oscilații și unde 
mecanice, Aplicații ale fenome
nelor electromagnetice și altele.

Aș propune să ne oprim aici 
și să revenim pe parcurs la 
tema abordată. Nu pentru că 
acestea ar fi singurele noutăți 
în haina cărora vom îmbrăca 
anul școlar viitor. Sînt destule 
proiecte, unele într-o fază avan
sată de elaborare, și merită să 
le facem cunoscute. Dar, la 
vremea potrivită.

DOSARUL AUTOUTILĂRII
(Vrmare din pag. I)

se stea degeaba. De ce am mai 
grupat atunci în aceste servicii 
numai specialiști de talie pentru 
a lucra mobilier ? Alteori se in
vestesc, după părerea mea, e- 
forturi nejustificate pentru mo
dernizări de produse care nu 
mai merită o asemenea muncă.

I. B. : Planul uzinei „23 Au
gust“, destul de larg, are în ve
dere îndeosebi utilaje, instalații 
complexe, agregate.

Rep. : Cîți tineri lucrea
ză în aceste sectoare specializate 
pe autoutilaie ?

M. C. : Cred că nu trebuie 
neapărat să recurgem la cifre 
pentru că nu știu cît ar fi ele 
de concludente. Personal nici 
nu consider prea fericit ca în 
serviciile respective să fie nu
mai tineri. Mai ales că se men
țin încă nu rareori suspiciuni 
cu privire la posibilitățile lor. 
Cîteodată întemeiate, alteori nu.

M. V. : Sînt situații în care 
tocmai prezența mai pronunțată 
a tinerilor dă garanția ieșirii 
din rutină, a curajului de crea
ție.

I. B. : Tocmai vroiam să in
tervin, cu exemplul de la noi : 
ponderea o constituie tineretul. 
Coordonarea aparține, normal, 
specialiștilor cu îndelungată ex
periență dar munca practică de 
proiectare o face tînărul. Iată, 
zic eu, încredere din pairtea u- 
nora, răspundere din partea ce
lorlalți.

S. A. : Eu am lucrat o vreme 
în cazangerie. în atelier direct. 
Mi-am dat seama că sînt nume
roase problemele, de mare in
teres pentru atelier, care puteau 
fi rezolvate chiar de tehnologul 
secției, făcute cu utilajul atelie
rului. Limitele intervin însă 
tocmai datorită faptului că nu 
totdeauna tînărul specialist este 
și lăsat să se ocupe de astfel de 
probleme.

I. B. : Nu știu exact care e si
tuația dar sînt îndemnat să cred 
în acest caz că la dv. comitetul 
U.T.C. nu și-a pus deloc pro
blema de a interveni.

S. A. : Ba și-a pus, am avut 
chiar și o discuție specială pe 
această temă.

Rep. : Cu ce rezultate ?
S. A. : Unii dintre noi au 

juns să lucreze chiar in serviciul 
de specialitate. Nu consider însă 
că chestiunea poate fi redusă la 
atît. în timp ce ea se repune 
pentru alții.

M. V. : Bineînțeles că de fie
care dată trebuie 
același mod.

I. B. : în uzina 
blema în sine pur 
se nune.

Gh. C.: Schimbul de replici de 
astăzi mă face să pun o între
bare : nu considerați că ar fl 
util să procedăm periodic la un 
schimb de experiență în pro
bleme cu orizont comun privind 
autodotarea ? Sintem și unii și 
alții la început dar se pare că 
deja se pot culege elemente fo- 

a-

intervenit în

noastră pro
si simplu nu

lă. Dacă ați conceput așa 
ceva ne-ar interesa schema 
dv. Sau trimiteți-o direct la 
Sibiu.

Nemeș Nicolae și Mihaly 
Vasile — elevi în anul I la 
Liceul agricol din Dumbră
veni — județul Sibiu, au a- 
dresat scrisoarea pentru Clu
bul ingenioșilor, Radiotelevi- 
ziunii române (I?). In cele din

urmă schița și descrierea a- 
paratului pentru măsurarea 
indirectă a terenurilor în pan
tă au ajuns la destinație. Pro
punerea însă nu se poate rea
liza practic. Nu numai pen
tru faptul că ea nu ține sea
ma de principii cunoscute ale 
geometriei și trigonometrici 
dar nici elementele compo
nente — raportor, ac indica
tor și riglă ae nivel — nu sînt 
suficiente pentru scopul pro
pus. De altfel, aparate și in
strumente de măsură destina
te măsurării indirecte a tere
nurilor în pantă se fabrică la 
ora actuală în serie.

De la Școala generală din 
corn. Săvinești, jud. Neamț,

A
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lositoare pentru toți.
F. I. : Nu pot decît să sub- 

soriu. La ora actuală la I.T.B. nu 
avem nici serviciu special, nici 
birou specializat. (Ar însemna 
pentru specialiștii tineri foarte 
mult).

M. V. : De acord. Comitetul 
municipal se angajează 6ă cre
eze cadrul organizatoric.

Rep. : Cred că nu aveți ni
mic împotrivă să considerăm 
începutul făcut. Cu ce am putea 
începe ?

F. I. : Subliniind pentru noi, 
în primul rînd, angajîndu-ne s-o 
facem în față altora spre a-i 
convinge că autoutilarea nu este 
aici o chestiune benevolă, nici 
de amatorism. E o necesitate, o 
problemă de interes național. 
Organizația U.T.C. în perimetrul 
său de activitate trebuie să-i 
convingă pe tineri de acest a- 
devăr.

M. C. : A trasa sarcini cuiva 
nu este de ajuns. Avem obliga
ția de a-i scoate pe tineri din 
inerție. Să fie în preocuparea, 
organizațiilor U.T.C. atragerea ’ 
acestora în colective largi la 
rezolvarea sarcinilor deosebite 
ce le avem.

I. B. : Să fim de acord asupra 
unei realități : nu sînt prea 
mulți tineri care cunosc cu 
exactitate nevoile de înzestrare 
tehnică ale întreprinderii Unde 
lucrează. Ei nu sînt informați 
cu perspectivele de dezvoltare 
ale întreprinderii.

Rep. : Dacă sînteți conștienți 
de un lucru atît de necesar de 
ce nu-1 faceți ?

M. C. : La noi se face.
I. B. : Și la noi. Nu este însă 

de-ajuns s-o faci o dată. Ar tre
bui informări foarte detaliate 
despre costul utilajelor, prove
niența acestora, implicațiile im
portului. Am făcut-o doar spo
radic.

M. V. : Fără îndoială că aveți 
dreptate. Cu atît mai mult cu 
cît numai în 1972 unitățile eco
nomice ale Capitalei vor trebui 
să realizeze prin autodotate in
stalații și utilaje multe necu
prinse în planul de investiții. 
Efectul preconizat — creșterea 
dotării tehnice a întreprinderi
lor, obținerea unei producții su
plimentare, economii la 
de cost.

Rep. : Cele spuse 
tuie într-un fel fundalul . 
toți factorii de răspundere sînt 
chemați să investească efort, să 
facă risipă de talent, de ener
gie pentru a produce cît mai 
multe utilaje prin forțe proprii. 
De ce depinde după părerea dv. 
succesul acestei dificile între
prinderi ?

D. S. : Fără pretenția că arunc 
pe masă piatra filozofală aș 
spune că trebuie asigurat un e- 
lement esențial: documentația. 
Nu poți crede că faci o treabă 
serioasă fără a studia foarte 
serios. Noi nu avem o asemenea 
bază documentară. Informarea 

prețul

consti
pe care

eleva Ilisei Florentina ne 
scrie că ar trebui ca apa a- 
flată în barajul microhidro- 
centralei din localitate să fie 
utilizată la acționarea unei 
mort. Nu zicem că nu s-ar 
putea. Dar azi, morile func
ționează cu instalații electrice 
sau cu motoare cu ardere in
ternă, avind un randament 
mult mai mare decît cele cu 
apă.

Și acum două scrisori cu 
propuneri pentru agricultură. 
Pîrvulescu Valentin din Sibiu 
s-a gindit la o adaptare ce 
s-ar putea aduce brăzdarului 
de la plug pentru a se răstur
na brazda normal și la o vi
teză de arat mai piure. Adap
tarea constă dintr-un sistem 
extrem de complicat — cu 
tije de nivel și acționări hi
draulice de coborîre și ridi
care care să mențină adînci- 
mea de arat. Urmărirea și 
controlul dispozitivelor ar ne
cesita un timp ceva mai mare 
decit cel cjștigat prin sporirea 
vitezei și în plus ar complica 
utilajul, care în condițiile a- 
gricole de exploatare 
să fie deosebit de 
Nici mașina de 
cartofi, propusă de 
Balint “ 
nu este concepută la un mod 
care să 
degrabă ea sapă un șanț decît 
să recolteze cartofii. Ca să nu 
mai vorbim de modul de sor
tare. Sortatorul propus nu ar 
putea să separe nici cartofii 
mici de cei mari dar mai ales 
să deosebească bulgării de pă- 
mînt de cartofi.

Redactorul rubricii 
ing. IOAN VOICU

trebuie 
robust, 

recoltat 
elevul 

Nădlac,Pavel din

suscite interes. Mai

■
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la nivel național privind auto- 
utilarea este total necorespun
zătoare. Pe cînd cataloage, pros
pecte ?

Gh. C. Un exemplu mi se 
pare convingător : uzina „Auto
buzul“ și-a făcut singură două 
cabine de vopsire. în loc să le 
luăm de la Pitești le-am confec
ționat în fabrică ocupînd doi ani 
atelierul de autoutilare.

I. B. : Autoutilare înseamnă, 
între altele, tipizare. Tinerii pot 
să-și aducă o contribuție efecti
vă pe linia tipizării.

Gh. C. : Făcînd un sondaj con
stati 
sînt 
țară.
care
Ignoranța însă ne costă...

F. L. : Rădăcina se află în fa
cultate unde le folosesc la în- 
tîmplare în proiectele de diplo
mă fără a le zice nimeni ni
mic. în producție e altceva. Aici 
trebuie să deschizi bine ochii.

că tinerii nu cunosc care 
materialele deficitare în 
De aici și filantropia cu 
le utilizează ,în procente.

UNIFORME ALBASTRE

unității militare

• '

Diversificarea forjelor de 
organizare a activității detașa
mentelor de pregătire a tinere
tului pentru apărarea patriei, 
găsirea unor modalități adec
vate, atractive și cu eficiență 
educativă sporită își găsește 
materializarea în inițierea unor 
manifestări a căror gamă este; 
din acest punct de vedere, ne
limitată. Preocuparea perma
nentă a comitetelor U.T.C., a 
centrelor de pregătire, de a da 
acestei acțiuni un curs în care 
pregătirea militară, de specia
litate, să se îmbine armonios cu 
cerințele vîrstei tinerilor inte
grați în detașamente, cu țelu
rile educativ-politice pe care 
această activitate și le propu
ne se constituie ca o coordona
tă definitorie a sarcinilor ce le 
sînt puse în față în perioada 
imediat următoare. Cum acțio
nează comitetele U.T.C. pentru 
realizarea acestui deziderat, 
care sînt formele la care ape
lează pentru transpunerea lui 
în practică, sînt numai două 
din întrebările la care am so
licitat răspuns efectuând o an
chetă la Liceul nr. 10 din Cluj.

Trecînd de la deziderat la

„Avem nevoie de prezența tinerilor“
(Urmare din pag. I)

pro- 
aceas-
lucru- 

și in 
mai 

comerciale 
multe ore

spațiile 
nefolosite

ime la parterul blocurilor de 
locuințe deschizînd noi străzi 
și artere comerciale. Concomi
tent, in acest an se va începe 
construcția a 10 mari magazine, 
care vor avea o contribuție sub
stanțială la mărirea capacității 
de desfacere și la moderniza
rea comerțului.

în acest an s-au luat măsuri 
ca toate unitățile alimentare 
generale nou construite sau 
modernizate în spațiile mai ve
chi să funcționeze pe baza 
autoservirii. De asemenea, vom 
extinde alegerea liberă a măr
furilor în sectorul de confecții, 
tricotaje, țesături și alte 
duse care se pretează la 
tă formă de vinzare.

Se va extinde practica 
lui în schimb prelungit i 
două schimburi folosind 
judicios 
care stau 
din zi.

în acest
40 Ia sută 
cială să funcționeze în 
mod.

în ceea ce privește nivelul de 
servire a populației există încă 
unele deficiențe. Cred că presa 
ne poate ajuta în acest sens 
criticînd lipsurile și neajunsuri
le care se mai întîlnesc în uni
tățile comerciale. Totodată 
apreciez că ar fi necesar să fie 

■ popularizați și lucrătorii harnici 
și cinstiți, unități fruntașe, cît 
și alte aspecte pozitive din mun
ca celor peste 200 mii lucrători 
din comerțul de stat.

— Ce Ioc acordați ti
neretului în bunul mers 
al activității unităților 
din ministerul ce 
duceți ?

— Tinerii reprezintă o 
dere însemnată, pe deplin

ajunge caan vom
din rețeaua comer- 

acest

con-

pon
es

O1

«Ti țț? 
■Hi

I
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De aceea obligativitatea de a le 
atrage atenția.

I. B. : „Cercul tinerilor spe
cialiști“, creație a organizației 
U.T.C., reprezintă un asemenea, 
cadru.

M. C. : Deși are un caracter 
mai aparte, aș vrea să aduc în 
discuție o acțiune care merită 
a fi reținută. Organizația noas
tră U.T.C. a avut inițiativa de 
a se întîlni periodic cu studenți 
ai Institutului politehnic. Le-am 
prezentat planul de inovații al 
fabricii precum și cîteva aspecte 
legate de modernizarea produ
selor. Sperăm că în acest fel 
să-i atragem încă de pe băncile 
facultății în acțiunea de auto
utilare.

D. S. : într-o vreme exista o- 
biceiul ca studenții politehnicii 
să-și recruteze temele de pro
iect de stat din uzină. De ce 
credeți că nu s-ar putea face și 
acum la fel ? ,

Așa cum prevedeam, discuția 
s-a dovedit generoasă. Am pns 
punct nu înainte de a ne arăta 
interesați să participăm și pe 
viitor la dezbateri pe această 
temă. Ața cum și propunea de 
altfel cineva în cursul interven
ției sale.

acțiune concretă comitetul 
U.T.C. a inițiat, folosind posi
bilitățile proprii — și acesta 
este un fapt ce se cere remar
cat — înființarea unui cerc teh- 
nico-aplicativ auto. Și o nouta
te, un fapt interesant : ședin
țele cercului au loc în incinta 
unei unități militare. Această 
formă de organizare a unui ast
fel de cerc trebuie subliniată 
pentru că, așa cum vom vedea 
în rîndurile ce urmează are 
consecințe, demne de relevat, 
ce se repercutează favorabil a- 
tît asupra elevilor cît și asupra 
celor ce-i instruiesc și le oferă 
găzduire cu o remarcabilă ospi
talitate. Așadar, conform Unui 
grafic, elaborat în colaborare; 
elevii, membri ai detașamente
lor de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, se de
plasează la unitatea respectivă 
unde asistă la expunerile ofițe
rilor instructori, participă efec
tiv la demonstrațiile 
executate de militari.
programului, minuțios elaborat, 
ședințele se desfășoară pe două 
direcții, alternativ, lecțiile teo
retice fiind ilustrate dă cele 
practice. De fapt, principalul 

practice 
Potrivit 
’ ’ t,

plicabilă și în unitățile noas
tre, ne-a declarat interlocutorul 
nostru. în prezent jumătate din 
cadrele existente în comerț sînt 
tineri. Așteptăm ca în primul 
rînd tinerii să fie cei de la care 
să pornească inițiativele, ei să 
fie cei care să declanșeze opi
nia sănătoasă, mobilizatoare, 
care să aibă o influență hotărî- 
toare în climatul comerțului 
nostru. Avem nevoie de pre
zența tineretului în unitățile 
noastre, dar nu de orice fel de 
prezență, ci de una pe măsura 
marilor capacități ale tinerilor. 
De altfel, avem mulți tineri 
care ne fac cinste. Aș aminti 
rezultatele frumoase ale re
centului concurs profesional 
„Mercur“, al tinerilor lucrători 
din comerț, pentru buna ser
vire, concurs organizat de mi
nisterul nostru în colaborare cu 
C.C. al U.T.C. și Ministerul 
Turismului, la care au partici
pat peste 20 000 de tineri.

— Ce măsuri și meto
de sînt preconizate a se 
folosi pentru îmbunătăți
rea pregătirii profesio
nale și educația socialistă 
a cadrelor din comerț ?

— Am elaborat un program 
special de perspectivă, căruia, 
firește, îi vom aduce îmbu
nătățiri și pe parcursul aplică
rii lui, în cazul ridicării nive
lului pregătirii profesionale și 
educației socialiste a lucrători
lor noștri. Aș vrea să menționez 
că în anii 1971—1972, în cele 33 
de școli comerciale au fost pre
gătiți aproape 14 000 de tineri, 
deci tot atît cît în 4 ani ante
riori. De asemenea, o mare 
parte din tinerii salariați au 
fost cuprinși în forme de 
învățămînt de scurtă durată.

. în anul 1971 de exemplu, au 
absolvit aceste cursuri de per
fecționarea pregătirii profesio
nale circa 18 mii de tineri, iar 
pentru anul 1972 sînt prevă- 
zuți alți 24 mii. Acționăm 
totodată în direcția îmbunătă
țirii planurilor de invățămînt în 
școlile profesionale și postlicea- 
le, dînd" o și mai mare atenție 
conținutului muncii educative.

Ne preocupă legătura mai 
strînsă a pregătirii prin școli de 
practica în comerț. Astfel, în 
șapte din județele țării au fost 
organizate complexe de alimen
tație publică pe lingă școli, 
în care producția și servirea se 
face de către tinerii elevi, sub 
îndrumarea cadrelor didactice. 
Dacă ar fi să exemplific, aș a- 
minti realizările restaurantului- 
școală „Viilor“ din București, 
unde în anul 1971, la o produc
ție de aproape 5 milioane de 
lei, tinerii au adus un benefi
ciu școlii de peste 430 mii de 
lei.

Am dori totuși din partea ele
vilor o participare mai intensă, 
interesată, la procesul formării 
lor, mai multă responsabilitate 
și atașament pentru meseria ce 

(Vrmare din pag. I)
Omagiul suprem al autorului, în, fruntea acestei colecții, 

unicâ în felul ei, peste hotarele țârii noastre, este adresat 
„Excelenței Sale, Domnului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România", căruia cartea îi este 
dedicatâ cu inefabilă stimă și dragoste a unui fiu al po
porului român, care — de peste hotare — dâ cuvînt inimii 
sale pentru conducătorul de astăzi al patriei. După 
această pagină de vibrantă dedicație, antologia lui Ste
riade începe cu un florilegiu de citate, printre care primul 
și ultimul sînt mai mult decît semnificative : „Iubirea de 
patrie depășește orice iubire“ (Baboeuf) ; „Eu îmi apăr 
sărăcia și nevoile și neamul" (Eminescu).

. într-un asemenea context biografic și bibliografic, se 
situează entuziastul al cărui portret am încercat — pe ca
lea undelor și, acum, pe calea tiparului — a-l schița. îl 
merită pe deplin, căci tot în 1971, Mihaiî Steriade a deve
nit maître de conférence la Universitatea din Liège, la 
Facultatea de Filosofie și Literatură, unde și-a inaugurat 
cursul cu prelegerea, atît de elocventă, ca titlu : „Poporul 
român sinteză latino-dacă de fond trac, dar de limbă 
latină" I.

în ianuarie, împreună cu Eugen Jebeleanu, l-am întîlnit 
pe Mihail Steriade, ca invitați la restaurantul lui din Lou
vain. Am în fața ochilor imaginea omului âlergînd de la 
bucătărie, pentru a servi mîncăruri moldovenești, apoi 
așezîndu-se la pian pentru a da viață unei melodii popu
lare românești sau unui fragment din Rapsodia română 
a lui Enescu...

Un entuziast, un patriot în cel mai deplin sens al cu- 
vîmtului. Singura lui — mare, covîrșitoare dorință : aceea 
de a primi un semn „de acasă" că ceea ce face e bine, 
e de folos României.

Nimic altceva !

accent cade asupra acestei
. doua laturi a activității. De ce 
' au apelat la această modalita

te ? în primul rînd pentru că 
militarii au răspuns cu solicitu
dine inițiativei comitetului 
U.T.C. Este un fapt notabil, un 
adevăr pe care noi înșine am 
avut adesea posibilitatea să-1 
verificăm in deplasările noas
tre pe teren și, de aceea, cre
dem că 
U.T.C. ar
asemenea 
doilea rînd, pentru că unitatea

toate organizațiile 
trebui să valorifice 

posibilități. In al

militară dispune de specialiști 
de înaltă calificare și de dotarea 
tehnică corespunzătoare, nece
sară însușirii temeinice a ele
mentelor conținute in programa 
de pregătire. Ceea ce nu în
seamnă că va trebui șă renun
țăm, totuși, la acțiunea de au- 
todotare cu materialele și mij
loacele necesare, impuse de 
programul de pregătire, acțiune 
ce rămîne, în continuare, una 
dintre sarcinile majore și de 
înaltă răspundere ale comitete
lor U.T.C., ale tuturor factori
lor care au drept atribuții pre
gătirea în condiții optime a 
tineretului pentru apărarea pa
triei. Dar — și aceasta este și 
opinia profesorului Aurel Du
năreanu de la Liceul nr. 10 din 
Cluj — nu trebuie să fie negli
jate nici posibilitățile locale.

lată, deci, că faptele, așa cum 
se prezintă ele la o primă ve
dere nu conțin date decît poate 
pur tehnice. Dar, așa cum re
marcam încă de la bun început, 
semnificațiile pe care această 
inițiativă le implică, depășesc 
cadrul acestor date, prin urmă
rile de adîncime și durată pe 
care le conține. Nu vom reveni 

ce

au ales-o. Cred că ar fi potri
vit ca și presa să prezinte în 
forme variate aspectele spe
cifice ale diferitelor meserii din 
comerț, care oferă un cîmp 
larg de inițiative, necesită talent 
și dăruire, putînd constitui o 
reală atracție pentru tineri.

— Tovarășe ministru, 
vă este desigur cunoscut 
faptul că o mare parte 
din clienții comerțului șf 
implicit din rîndul con
sumatorilor alimentației 
publice, sînt tineri fami- 

• liști, ambii soți fiind sa
lariați. pentru care fac
torul timp in rezolvarea 
problemelor gospodărești 
este pus nu o dată sub 
semnul întrebării. Cu
anume credeți că poate 
contribui comerțul la mă
rirea bugetului (le timp 
disponibil ai consumato
rului ?

— Unul din răspunsurile la 
această întrebare l-am dat cînd 
m-am referit la măsurile ce se 
vor lua pentru îmbunătățirea 
condițiilor de servire din ma
gazine — ne-a declarat tovară
șul ministru. Pe de altă parte, 
vom continua să ne preocupăm 
în vederea asigurării în maga
zine a unei game cît mai va
riate de mărfuri, pentru a nu 
determina cumpărătorii să se 
deplaseze la mai multe unități 
de profil similar. De asemenea, 
urmărim ca la cantinele-restau- 
rant să se asigure servirea 
unor mese corespunzătoare și 
la prețuri accesibile și 
că pînă în prezent, comerțul 
a preluat 250 cantine, trecînd la 
instruirea personalului. Acțiu
nea va continua, venind în în
tâmpinarea dorințelor unui nu
măr sporit de solicitanți.

Tot în favoarea bugetului de 
timp despre care ați vorbit ac
ționăm pe lina extinderii în
semnate a secțiilor de prepa
rate și semipreparate în unită
țile alimentare, precum și prin 
constituirea de unități moderne, 
unde cumpărătorii pot găsi în 
aceeași sală de vînz.are, prac
tic tot, ce vor dori pentru gos
podăria lor zilnică. Un asemenea 
magazin cu o sală de vinzare 
de 450 m.p. a fost dat recent 
în folosință în București în car
tierul Titan. în primăvara a- 
ceasta va începe construcția 
a încă două oompkxc de același 
tip, cu suprafețe mai mari, unul 
în piața Berceni, altul pe B-dul 
Armata Poporului. Experiența 
va fi extinsă, bineînțeles în 
multe orașe și centre muncito
rești din țară. Iată, așadar, că 
și pe viitor comerțul vine în 
întîmpinarea dorinței legitime 
a populației de a folosi cît mai 
puțin timp cu cumpărăturile, 
aceste măsuri făcînd parte din
tr-un ansamblu mai larg de 
preocupări, expresie a grijii 
consecvente pentru oamenii 
muncii.

Un entuziast

asupra celor deja amintite. Dar 
mai bine să consemnăm opiniile 
prof. Aurel Dunăreanu : „Se 
realizează o pregătire calitativ 
superioară dată fiind înalta 
pregătire a ofițerilor instructori 
și dotarea excelentă a atelieru
lui școală. Mai mult decît atît, 
contactul direct al elevilor cu 
ofițerii, maiștrii militari și osta
șii în termen contribuie la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, 
contribuie la acea sudură orga
nică, intimă, între membrii de
tașamentelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea pa
triei și ostașii forțelor armate, 
sudură atît de necesară reușitei 
acțiunilor de cooperare. Sigur 

că această sudură, această cu
noaștere, nu se rezumă numai 
la atît. Ea este asigurată de 
mulți alți factori mult mai im
portanți, asupra cărora nu e 
locul să stăruim. Dar, ceea ce 
vreau să subliniez este faptul 
că și acest fel de acțiuni își au 
contribuția lor și de aceea con
tactele, și de această natură, 
nu trebuie neglijate. Dar să 
continuăm enumerarea avanta
jelor pe care cred că le oferă 
această experiență. Este un fapt

campaniei
(Urmare din pag. I)

tehnică minimă ? In nici una 
din stațiunile de mecanizare a- 
mintite organizațiile U.T.C. nu 
și-au făcut mai pregnant simțită 
prezența prin mobilizarea tineri
lor mecanici și mecanizatori la o 
activitate mai intensă, mai bine 
organizată, care să accelereze rit
mul reparațiilor. Ni se răspunde 
invariabil cu aceeași lipsă de 
susținere practică și facile moti
ve : „Nu avem piese de schimb“. 
Măcar în ceasul al doisprezece
lea cei 350 de tineri care lucrea
ză in stațiunile pentru mecaniza
rea agriculturii trebuie să depu
nă eforturi sporite. Vremea priel
nică lucrului care se apropie tre
buie să-i găsească gata, nu în
cropind sau zorind reparațiile.

De multă operativitate și chib
zuință trebuie să se dea dovadă 
Și în privința asigurării fondului 
semincer pentru că și aici sînt 
prezente multe goluri. La multe 
cooperative agricole se înregi
strează întîrzieri cu mult peste 
limitele admise privind verifica
rea calității semințelor existente. 
După cum ne relata tovarășa 
S. Matei, șefa laboratorului ju
dețean pentru controlul calității 
semințelor, s-a putut face anali
za doar pentru 70 la sută din 
cantitatea de semințe existentă 
in județ. Situația devine cu atit 
mai îngrijorătoare cu cît o mare 
parte din probele analizate do
vedesc că loturile din care au 
fost recoltate sînt improprii pen
tru însămînțare. Astfel, din cele 
64 tone semințe ovăz anali
zate, 50 tone „au căzut" la 

probele de verificare datorită 
procentului mare de impurități 
iar 14 tone au fost respinse pen
tru puterea slabă de germinație. 
Din 7 tone de mazăre doar 4 
au primit buletine roșii, iar în 
ceea ce privește semințele de lu- 
cernă, întreaga cantitatea a fost 
respinsă deoarece nu a fost de- 
cuscutată. Se impune, deci, o re
condiționate grabnică a cantită
ților apte pentru germinație (a- 
colo unde există un stoc), pre
cum și ridicarea cantităților de 
semințe necesare din bazele 
I.P.V.I.L.F.

O lucrare la care tinerii pot da 
un ajutor substanțial este și 
transportul și împrăștierea îngră
șămintelor organice. Starea tere
nului și timpul au fost foarte
prielnice pentru executarea a- 
cestor lUc.rări. Acolo unde s-a 
înțeles cît de mari pot fi sporu
rile de recoltă pe terenurile fer
tilizate acum, în iarnă, s-au mo
bilizat toate mijloacele, transpor- 
tîndu-se mii de tone. La Urdari, 
Moi, Peșteana-Jiu, aproape 50 de 
uteciști cooperatori, alăturîndu- 
se celorlalți consăteni, au parti
cipat zilnic la încărcatul și trans
portatul a peste 1 200 tone gunoi » 
grajd. Și la cooperativele din 
Roșia-Jiu, și Valea cu Apă, au 
existat condiții identice, mijloace 
de transport, tineri cooperatori. 
Aici, însă, nu s-a transportat nici 
măcar o căruță cu îngrășăminte. 
La fel și în alte cooperative agri
cole, cum sînt cele de la Dăn- 
ciulești, Slăvuța, Crușeț, Stejaru, 
Stoina, Livada și Turceni.

La 
peste 
căzut 
multe 
tește. 
cooperatorii, și printre ei foarte 
mulți tineri, au ieșit imediat după 
încetarea ploilor pe terenurile se
mănate cu grîu pe care apa de
venise o povară. S-au efectuat 
șanțuri de dimensiuni mai mici, 
canale care să dirijeze excesul de 
apă către firele de vale și pîraie. 
Credem că la fel ca cei din sa
tele sus-amintite și alți tineri din 
alte așezări ale Gorjului vor ieși 
în cîmp, acolo unde e cazul, pen
tru evacuarea apelor de pe se
mănături.

Iată, așadar, cîteva direcții în 
care tinerii din agricultura jude
țului Gorj își pot aduce o con
tribuție hotărîtoare la intensifi
carea pregătirii și încheierea lor 
grabnică în vederea declanșării 
apropiatei campanii agricole.

sfîrșitul acestei săptămîni 
meleagurile gorjene au 

precipitații abundente, pe 
suprafețe apa deja băl- 
La Țînțăreni și Peștișani

îndeobște cunoscut că elevii de 
azi sînt ostașii de miine ai ță
rii. Prezența lor în incinta uni
tății militare, contactul direct 
cu cazarma, îi obișnuiește cu 
viața de militar, îi familiari
zează de pe acum cu rigorile 
impuse de serviciul militar. 
Aș adăuga și faptul că discipli
na cu care se întîlnesc în uni
tatea militară se repercutează 
asupra ținutei lor în școală, la 
orele de clasă. Fapt vizibil, 
ușor de constatat. Acțiunea, este 
un fapt sigur, are urmări și în 
ceea ce-i privește pe militari, 
însă despre acest lucru poate ar 
fi bine să vorbească ei înșiși“.

Opiniile consemnate nu sînt 
decît un argument în favoarea 
căutării unor modalități pentru 
activități variate, bogate în con
ținut. Activități ce se pot rea
liza prin forme simple, prin fo
losirea tuturor posibilităților 
ce ne stau la indenjtnl Rămîne 
numai să apelăm la ele, să le 
transpunem în practică.

AL. DOBRE
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la Roma ?

a primit pe Ambasadorul

de externe al României României

Tineretul și 
securitatea europeană

Un articol din „Journal d’Egypte“

15. — CorespondentulVIENA
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu, a sosit 
marți la Viena, împreună cu so
ția, într-o vizită oficială de cinci 
zile, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii Aus
tria, Rudolf Kirchschlaeger. Oas
petele român este însoțit de Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și de funcțio
nari din M.A.E.

La sosire pe aeroportul Wien- 
Schwechat, ministrul român a 
fost întîmpinat de Rudolf Kirch
schlaeger, ministrul afacerilor ex
terne, Walter Wodak, secretar 
general al M.A.E., dr. Eduard 
Tschoep, ambasadorul Austriei 
la București, și de alte persona
lități austriece. Au fost prezenți 
de asemenea, Dumitru Aninoiu, 
ambasadorul Bepublicii Socialis
te România la Viena, și alți 
membri ai ambasadei.

Marți la amiază, ministrul ro
mân al afacerilor externe a fost 
primit la Palatul Hofburg de 
președintele federal al Bepublicii 
Austria, Franz Jonas. La întreve
dere au participat Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului de externe. 
Dumitru Aninoiu, ambasadorul 
român la Viena, și Dumitru Mi- 
hail, director a.i. în M.A.E. In 
cadrul întrevederii, desfășurată, 
într-o atmosferă deosebit de ami-

participat Vasile Giga,

cală, ministrul român a transmis, 
din partea președintelui Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de sănătate președinte
lui Jonas, urări de pace, fericire 
și prosperitate poporului austriac. 
Președintele Austriei a exprimat 
urări și salutări cordiale președin
telui Nicolae Ceaușescu.

In cursul discuțiilor purtate 
cu acest prilej, s-a reliefat cu sa
tisfacție evoluția ascendentă, în 
toate domeniile, a relațiilor din
tre România și Austria.

★
După amiază. în clădirea Mi

nisterului Afacerilor Externe 
au început convorbirile oficiale 
între Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe al Ro
mâniei, și Rudolf Kirchschlaeger, 
ministrul afacerilor externe al 
Austriei.

în cursul convorbirilor, cei 
doi miniștri au scos în evidență 
rolul contactelor la toate nive
lurile pentru intensificarea re
lațiilor româno-austriece 
multiple planuri. Procedînd 
un schimb de vederi privind e- 
voluția raporturilor în. dome
niile politico-diplomatic, cul- 
tural-științific și consular, cele 
două părți și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele ob
ținute în ultimii ani, convinge
rea că aceste relații vor conti
nua și se vor intensifica în vii
tor ; convorbirile s-au desfășu
rat într-o atmosferă de cordia
litate și înțelegere reciprocă.

primit de
președintele

R. A. E
CAIRO 15. — Corespon

dentul Agerpres, Nicolae N. 
Lupu, transmite : Ambasado
rul Republicii Socialiste Ro
mânia la Cairo, Titus Sinu, a 
fost primit de președintele 
Republicii Arabe Egipt, 
Anwar Sadat. Cu această oca
zie, a avut loc o convorbire 
privind dezvoltarea și întă
rirea continuă a relațiilor de 
prietenie și colaborare între 
cele două țări.

pe 
la

Convorbirea corespondentului „Agerpres"
la Varșovia cu președintele Comitetului

national polonez de colaborare
al organizațiilor de tineret

într-o convorbire pe care a 
avut-o cu corespondentul AGER
PRES', Iosif Dumitrașcu, Ia Var
șovia, președintele Comitetului 
național polonez de colaborare al 
organizațiilor de tineret, Stanislaw 
Bogdanowicz, a subliniat intere
sul cu care tineretul polonez ur
mărește toate evenimentele inter
naționale, îndeosebi pe cele car* 
privesc direct continentul euro
pean. „întîlnirea recentă de la 
Praga a Comitetului Politic Con
sultativ al țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia, a spus 
el, reprezintă o continuare a po
liticii consecvente a țărilor socia
liste în direcția edificării unui 
sistem trainic de pace și secu-

Dineu oficial
VIENA 15. — Corespondentul 

Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Marți seara, ministrul afa
cerilor externe al Austriei, Rudolf 
Kirchschlaeger, a oferit în onoa
rea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, un dineu ofi
cial.

Ir. toastul rostit cu acest prilej, 
ministrul de externe austriac a 
arătat că, „în vara anului 1969, 
președintele federal al Republicii 
Austria a făcut o vizită oficială în 
România. In septembrie 1970. 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România a 
răspuns acestei vizite. Cu această 
ocazie, s-a ajuns la înțelegerea ca 
schimbul de păreri între țările 
prietene România și Austria să 
fie continuat la toate nivelurile. 
Este de netăgăduit că această 
hotărire s-a dovedit de mare fo
los și că ea va contribui cu sigu
ranță și în viitor la o mai bună cu
noaștere și înțelegere a popoare
lor noastre și, în același timp, a 
politicii noastre".

Arătînd că „poporul austriac 
s-a pronunțat și angajat pentru o 
politică de neutralitate perma
nentă", vorbitorul a spus : „neu
tralitatea ne-a ajutat foarte mult 
în situația noastră geopolitică 
pentru a stabili raporturi bune cit 
vecinii și într-un sens mai larg, 
considerăm vecine toate țările du
nărene. Prin această politică de 
bună vecinătate am adus o con
tribuție reală Ia destinderea în 
Europa. Sîntem conștienți, însă, 
că în această direcție se poate 
face mai mult“. Referindu-se la 
convocarea reuniunii general-eu- 
ropene în problemele securității 
și cooperării, Kirchschlaeger a re
levat că Austria este direct inte
resată să colaboreze activ la pre
gătirea și realizarea unei aseme
nea conferințe. Austria, ca și Ro
mânia. a spus vorbitorul, a spri
jinit de la bun început propu
nerea privind convocarea unei 
conferințe în problemele securi
tății și colaborării în Europa.

Abordînd relațiile bilaterale, 
ministrul de externe austriac a 
relevat că acestea s-au dezvoltat 
foarte pozitiv în ultima perioadă. 
El s-a îeferit, în context, la acti
vitatea Comisiei mixte austriaco
romàne de cooperare economică, 
industrială și tehnică, a cărei pri
mă sesiune, desfășurată de au
rind la Viena, a demonstrat, prin 
materializarea unor proiecte, per
spective de viitor îmbucurătoare, 
precum și la Acordul cultural ro- 
mâno-austriac, în cadrul căruia 
au fost organizate diferite ma
nifestări care s-au bucurat de 
succes. „în raporturile care există 
între țările noastre, a menționat 
ministrai de externe austriac, văd 
confirmarea faptului că țări ci> 
orînduiri sociale diferite pot 
coexista pașnic și spre avantajul 
tuturor“.

în încheiere, Rudolf Kirchsch
laeger a toastat în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în sănătatea 
oaspeților, pentru dezvoltarea 
prietenească pe mai departe a 
relațiilor dintre România și Au
stria.

Răspunzînd, ministrul de ex
terne român a arătat că relațiile 
dintre România și Austria au 
căpătat un caracter de durată și 
de continuitate, stimulate perma
nent de contactele la nivelul fac
torilor de răspundere din cele 
două țări. îmi este deosebit de 
plăcut să evoc, cu acest prilej, 
a spus vorbitorul, vizita președin 
lelui Consiliului de Stat al Re
publicii 
Nicolae

efectuată în septembrie 1970 ca 
răspuns la vizita în România a 
președintelui Republicii Austria, 
Franz Jonas.

Schimburile comerciale, ca și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică au cunoscut o evoluție 
ascendentă, Austria devenind un 
partener important în relațiile e- 
conomice externe ale Rdmâniei. 
In organizații internaționale sau 
pe plan regional european, repre
zentanții autorizați ai celor două 
țări susțin necesitatea generaliză
rii relațiilor de bună vecinătate, 
în condițiile respectării indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neamestecu
lui în treburile interne și avanta
jului reciproc.

Ca țară europeană. România 
acordă o atenție deosebită pro
blemelor care preocupă în pre
zent continentul nostru și preco
nizează relații de largă colabora
re între toate statele Europei, a 
spus ministrul român. Apreciind 
că în prezent’ sînt întrunite con
dițiile necesare pentru a se tre
ce la convocarea conferinței de 
securitate și cooperare în Europa, 
guvernul român este gata să rea
lizeze contacte multilaterale cu 
guvernele tuturor statelor ihtere- 
sate, în vederea definitivării ordi- 
nei de zi a conferinței, stabilirii 
nivelului de reprezentare a sta
telor participante, a datei orga
nizării acesteia, a modalităților 
de convocare și desfășurare a lu
crărilor, astfel ca acest important 
eveniment să aibă loc într-un 
viitor cît mai apropiat. Aborda
rea problemelor securității, ela
borarea soluțiilor corespunzătoa
re, atît în faza pregătitoare,. cît și 
la conferință, trebuie să se facă 
eu participarea tuturor stateloi 
interesate, eliminîndu-se astfel 
posibilitatea tratării lor de la bloc 
ia bloc.

în același timp, România se 
pronunță pentru dezvoltarea unor 
bune raporturi între state din 
diferite zone geografice ale conti
nentului, inclusiv între țările du
nărene.

în încheiere, ministrul român 
a toastat în sănătatea președin
telui Republicii Austria, Franz 
Jonas, pentru prietenia dintre po
poarele român și austriac, pentru 
prosperitatea și înflorirea Aus
triei.

Agenția CHINA NOUĂ a tran
smis comunicatul comun cu pri
vire la stabilirea relațiilor di
plomatice dintre R. P. Chineză 
și Mexic, semnat de reprezen
tanții permanenti ai celor două 
țări la Națiunile Unite, în urma 
tratativelor duse în numele gu
vernelor lor.

• LA NICOSIA a avut loc o 
plenară a Comitetului Central 
și a Comisiei centrale de revi
zie a Partidului progresist 
oamenilor 
(AKEL). 1 
secretar 
AKEL. 
..Despre 
și despre faza actuală a evolu
ției problemei cipriote“.

al 
muncii din Cipru 

Ezekias Papaioannou, 
general al Partidului 

a prezentat raportul 
situația critică din țară

Socialiste România, 
Ceaușescu, în Austria,

La observatorul astrofizic din 
Crimeea a fost reperată, cu a- 
jutorul telescopului cu reflecto
rul de 2.6 metri, stația automa
tă „Luna-20“. în momentul în 
care sc afla la o distanță de 
130 000 de kilometri de Pămint. 
După cum relatează agenția 
TASS, in ciuda stratului de nori 
care acoperea în mare parte ce
rul, s-a reușit determinarea po
ziției stației de zece ori. Rezul
tatele observațiilor au fost tran
smise Centrului de comandă și 
calcul.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA

Imagine din timpul recentelor incidente sîngeroase din Irlanda 
de nord

ritate în Europa“. „La Praga —. 
a spus el — s-au manifestat, 
încă o dată, pregnant dorința și 
aspirația consecventă a țărilor 
noastre spre edificarea și menți
nerea în Europa a unui sista«» 
trainic de pace și securitate“.

Vorbind în continuare despre 
rolul și posibilitățile de acțiune 
ale organizațiilor de tineret în a- 
ceastă direcție, Stanislaw Bog
danowicz a apreciat pozitiv re
centa întâlnire studențească inter
națională care a avut loc în capi
tala poloneză, subliniind că ase
menea întîlniri și inițiative găsesc 
ecou în rîndurile tineretului po
lonez. In acest context, el a evi
dențiat o serie de acțiuni pe care 
organizația sa își propune să le 
inițieze — întîlnirea europeană a 
ziariștilor din presa de tineret, un 
seminar internațional despre ro
lul educativ al turismului pentru 
tineret și întîlnirea tinerilor par
lamentari europeni.

Sub titlul „ȘANSE PENTRU 
EUROPA“, ziarul „WIENER 
ZEITUNG“ consacră un. comen
tariu problemei conferinței pen
tru securitate și cooperare în 
Europa. Relevînd că nu există 
personalitate internațională 
foarte influentă care să nu se 
pronunțe pentru ținerea unei 
conferințe asupra securității eu
ropene, comentariul subliniază : 
„De la Moscova la Helsinki, de 
la Roma, Viena și Londra pînă 
la Washington există un consens 
asupra faptului că o asemenea 
conferință ar putea să fie pe de
plin utilă“.

Sub titlul „CURS ASCENDENT AL RELAȚIILOR DE . 
PRIETENIE ȘI COOPERARE ROMANO-EGIPTENE", „JO- 
URNAL D’ EGYPTE“ a publicat un amplu articol în care, 
referindu-se la vizita întreprinsă în decembrie 1971 la Bucu- 1 
rești de delegația guvernamentală egipteană, condusă de < 
Aziz Sedki, actualul prim-ministru, relevă rezultatele truc- < 
tuoase ale discuțiilor pe care le-a avut cu conducătorii Ro- i 
mâniei, concretizate în semnarea unor importante acorduri, , 
primirea călduroasă făcută înalților oaspeți egipteni. (

întrevederile dintre președintele Consiliului de Stat al Ro- ( 
mâniei, Nicolae Ceaușescu, și Aziz- Sedki — subliniază zia- . 
rul — s-au remarcat prin sinceritate și călduroasă prietenie 
și au deschis un larg și nou capitol în relațiile dintre cele 
două țări. •

în continuare, ziarul scoate în evidență pe larg coopera- i 
rea economică dintre România și Egipt, care cunoaște un , 
curs ascendent. Schimburile de mărfuri dintre cele două ( 
țări, scrie ziarul, care se desfășoară în baza acordurilor și 
aranjamentelor comeroiale pe termen lung, precum și a pro- 1 
(ocolurilor anuale, înregistrează creșteri substanțiale. Volu- 1 
mul comerțului reciproc s-a dublat, in raport cu anul 1960. i 
Potrivit acordului de cooperare, semnat în decembrie, care i 
reflectă dorința comună de a promova cooperarea economică i 
și tehnică într-un cadru cît mai larg posibil, pe bază de ega- , 
litate 
buie, 
ment
unor 
lelor_ ________ _________, ____ . _______  ...
domeniul industriei miniere etc. întrevederile româno-egip- 
tene de Ia București, documentele semnate — scrie ziarul — 
adaugă o nouă pagină la cronica raporturilor amicale dintre 
cele două țări pe planuri multiple în folosul celor două po
poare, al păcii și înțelegerii internaționale. Poporul român, 
menționează „Journal d’Egypte“, apreciază cu simpatie efor

turile poporului egiptean privind punerea în valoare a re
surselor sale naturale și creșterea potențialului său economic. 
Tabloul relațiilor economice româno-egiptene, arată ziarul, 
este completat prin participarea specialiștilor români, ală- 
turPde cadrele autohtone, la realizarea unor obiective indus
triale de importanță majoră pentru economia egipteană. în 
acest sens, ziarul arată că la Mex, unul din cartierele in
dustriale ale orașului Alexandria, se află într-o fază avan
sată construcția uzinei de produse sodice, care va intra în 
funcțiune la sfirșitul anului 1972. într-un stadiu asemănător 
se găsește și complexul minier de extracție și de preparare a 
fosfaților de la Hamrawein. Cele două uzine constituie un 
nou exemplu de cooperare fructuoasă și prietenească româ- 
no-egipteană.

Ziarul subliniază, în continuare, că în cursul dialogului 
româno-egiptean, „cele două părți au reafirmat că este ne
cesar de a se depune toate 
rea prin mijloace pașnice, a 
baza prevederilor rezoluției 
22 noiembrie 1967“.

Cu diverse prilejuri, arată 
aprecierea sa față de inițiativele care vizează reglementarea 
pe cale politică a conflictului din această parte a lumii, in
clusiv față de propunerile care se referă la redeschiderea 
Canalului de Suez, ca și față de memorandumul reprezen
tantului secretarului general al O.N.U. pentru Orientul A- 
propiat, Gunnar Jarring. România — amintește ziarul — a 
votat în sprijinul rezoluției Adunării Generale a O.N.U. cu 
privire Ia situația din Orientul Apropiat.

în drepturi și avantaj reciproc, partea română contri- 
cu asistență tehnică, precum și cu livrări de echipa
și utilaje, la realizarea în Republica Arabă Egipt a 
importante obiective ale industriei chimice, a materia- 
de construcții și refractare, cu studii și cercetări în

eforturile pentru reglementa- 
conflictului arabo-israelian, pe 
Consiliului de Securitate din

ziarul, România și-a exprimat

I1NHŒTUL LUNII ÎN LUPTĂ
X

Dispărutul din La Paz
Un film pre

zentat la televi
ziunea din Saar
brücken (R. F. a 
Germaniei) reluat 
apoi de alte stu
diouri vest-euro- 
pene, a declan
șat o urmărire a 
cărui scop final 
este prinderea ți
nui comandant al 
trupelor S.S., au- ., 

tor sau coautor a numeroase 
asasinate in timpul ultimului 
război mondial. Este vorba de 
Klaus Altmann. Cuiva i s-a 
părut cunoscută figura sa. A- 
semănări flagrante au dus la 
presupunerea că Altmann nu 
ar fi altul decit Klaus Bărbie, 
„călăul de la Lyon“. Printre 
principalele capete de acuzare 
figurează participarea Ia ucide
rea prin tortură a eroului re
zistenței franceze Jean Moulin. 
prinderea și masacrarea a 23 
de copii intre 5 și 10 ani la 
l’Ain, torturarea pînă la moar
te a istoricului Marc Bloch, a 
fostului președinte al Ligii 
pentru drepturile omului, Vic
tor Basch etc. lată pe scurt 
citcva date din dosarul aface
rii Altmann — Bărbie.

Potrivit ziarului LE FIGARO 
la sfirșitul războiului Altmann 
s-ar fi aflat în Austria de unde 
a plecat la Geneva. Apoi a pă
răsit Europa pentru a se sta
bili țn Argentina. Tn 1951 a ve
nit in La Paz, șase ani mai tir- 
ziu reușind să obțină cetățenia 
boliviana. S-a ocupat de ope
rațiuni import-export, deve
nind ulterior directorul — cu 
mare influență și relații — ai 
companiei maritime de trans
port „Transmaritima“, compa
nie aflată parțial sub controlul 
guvernului bolivian. Pe cind 
se afla intr-o misiune de afa
ceri la Lima, guvernul francez 
a cerut extrădarea sa. In mo
mentul înaintării acestei cereri 
:ătre guvernul Perului, Altmann

părăsește urgent această țară 
imbarcindu-se spre I.a Paz. O 
altă cerere de extrădare a fost 
adresată de ambasadorul Fran
ței in Bolivia. In timp ce gu
vernul bolivian examina cere
rea, Altmann este arestat la 
solicitarea Agenției boliviene 
pentru dezvoltare, pentru niște 
sume pe care le avea de resti
tuit acestei agenții. Reținerea 
sa a fost întreprinsă din ordi
nul subsecretarului de stal al 
justiției, Walter Morales. -La 12 
februarie a fost pus in liber
tate. Dispare intr-un automo
bil care-l aștepta in Imediata 
apropiere a închisorii. Primele 
cercetări privind direcția și lo
cul dispariției lui Altmann nu 
au dus, deocamdată, la nici un 
rezultat. O serie de ipoteze, 
potrivit cărora a fost răpit de 
lin comando de foști naziști, 
sint parțial confirmate de a- 
firmațiile celui urmărit din 
care ar reeșt că el cunoaște 
persoana ce l-a ucis pe Jean Moulin.

Deși Altmann neagă că este 
în realitate Bărbie, el a recu
noscut (într-un interviu acor
dat agenției Associated Press, 
în La Paz), că a aparținut tru
pelor S.S. care au acționat în 
Olanda, Belgia și în Franța, 
unde unitatea sa a fost însăr
cinată „să combată rezisten
ța“. El a precizat că a stat un 
timp la Cherbourg, Paris. Bru
xelles și de asemenea o scurtă 
perioadă la Lyon. Printre pro
bele care ar confirma identi
tatea Altmann — Bărbie se nu
mără măsurătorile antropome- 
trice. fotografii de epocă etc. 
în plus, dosarul cuprinde un 
element de mare importanță : 
amprentele digitale. Dintr-o 
sursă s-a aflat că amprentele 
lui Bărbie, care figurează în 

werhmacht- 
cele aparți-

vechile arhive ale 
ului, corespund cu 
nind lui Altmann.

I. T.

Preludiu universitar agitat

• UN COMUNICAT AL MI
NISTERULUI DE EXTERNE 
FRANCEZ anunță’ că. la 15 fe
bruarie. guvernele Franței și 
Israelului au semnat la Paris un 
acord care reglementează pro
blemele financiare și tehnice da
torate integrării in forțele ae-

I

W
riene franceze a celor 50 de a- 
vioane „MiragerS“, a căror li
vrare către Israel a fost sus
pendată prin embargoul insti
tuit de generalul De Gaulle in 
iunie, 1967. în comunicat se a- 
firmă că Franța returnează Is
raelului sumele plătite de acesta 
constructorilor francezi, plus do- 
bînzile calculate la suma imobi
lizată.

Premierul desemnat 
Giulio Andreotti, însăr
cinat cu soluționarea 
crizei politice din Italia, 
declanșată la 15 ianuarie 
ca urmare a demisiei 
guvernului Colombo, se 
pregătește, potrivit ob
servatorilor, să formeze 
un guvern minoritar al
cătuit din reprezentanți 
ai Partidului democrat- 
creștin.

Andreotti intenționează acest 
lucru în ciuda opoziției celorlal
te partide de centru-stînga, care 
în repetate rînduri s-au declarat 
ostile formării unui guvern do- 
mocrat-creștin avînd drept sarci
nă organizarea de alegeri genera
le anticipate.

guvern do
ari

pentru destinderea
corner

cu R.P. Chineză
WASHINGTON 15 (Ager

pres). — Președintele Richard 
Nixon a anunțat, la 14 februa
rie, noi măsuri pentru destin
derea barierelor comerciale cu 
R.P. Chineză, a comunicat put 
tătorul de cuvînt al Casei Albe; 
Ronald Ziegler. Ca urmare a 
acestei hotărîri, vor putea fi 
puse la dispoziția R.P. Chine
ze. în cadrul unei licențe gene
rale, toate mărfurile care pot 
fi exportate acum, pe baza de 
licență generală. în țările din 
Europa răsăriteană, inclusiv U- 
niunea Sovietică. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a 
că această hotărire va 
exportarea în China 
mărfuri ca locomotive,
ment pentru construcții, o va
rietate de produse chimice in
dustriale, motoare cu combus
tie internă și laminoare.

Hotăririle președintelui,
menționat Ziegler, fac parte din 
„efortul de a stabili relații mai 
ample cu țara de 800 milioane 
de oamepi pe care o va vizita 
în curind".

precizat 
permite 
a unor 
echipa-

a

Aniversarea
Uniunii

Tineretului

• LUNI A ÎNCEPUT SA 
FUNCȚIONEZE un nou satelit 
de comunicații — „Intelsat-IV", 
destinat să asigure transmiterea 
în direct a principalelor faze ale 
vizitei președintelui Richard 
Nixon în R. P. Chineză, care 
se va desfășura între 21 și 28 
februarie a.c. Satelitul a fost 
lansat la 22 ianuarie de la Cape 
Kennedy, fiind plasat deasupra 
Insulei Gilbert, din Oceanul 
Pacific, la o înălțime de 36 000 
kilometri. „Intelsat-III“, lansat 
în 1969, care a transmis și Jocu
rile Olimpice de la Sapporo, va 
rămîne pe orbită ca o capacitate 
tehnică de rezervă.

• ÎN CLĂDIRILE SOCIETĂ
ȚII DE CRUCE ROȘIE INTER
NAȚIONALĂ DE LA AMMAN 
continuă greva unui grup de a- 
rabi expulzați de autoritățile 
israeliene de ocupație de pe ma
lul de vest al Iordanului și din 
teritoriul Gaza. Persoanele în 
cauză — specifică agenția Fran
ce Presse — au adresat mesaje 
secretarului general al Ligii Ă- 
rabe, Abdel Khalek Hassouna, 
și primului ministru iordanian, 
Ahmed Lawzi, cerînd ca proble
ma expulzării arabilor de pe te
ritoriile ocupate de Israel să fie 
adusă în fața instanțelor arabe 
și internaționale.

Introducerea — definită 
oficial ca „temporară" — a 
un,or „centre de control“ po
lițienești în universitățile 
paraguayene, a înrăutățit și 
mai mult o situație oricum 
încordată. Măsura aceasta, 
urmărind „lichidarea agita
ției" în rîndul 
fimii sau, mai 
înăbușirea mișcării progre
siste studențești, nu numai că 
nu și-a atins scopul dar a 
contribuit la o recrudescen
tă a tensiunii. Primele două 
săptămîni ale n.oului an uni
versitar (deschis la 25 ianua
rie) s-au desfășurat sub sem
nul unor ciocniri aproape 
zilnice între studenți și poli
ție.

Facultatea de științe din 
Assuncion a fost închisă și 
32 de studenți arestați. Unii 
profesori au intervenit pen
tru a împiedica poliția să 
aresteze alți studenți, refu- 
giați în birourile decanatu
lui. Ordinul dat de rectorul 
universității, profesorul Fran- 
cesco Porta, prin care au fost 
interzise adunările studen
țești, nu a făcut decît să în
venineze atmosfera. Aproa
pe o sută de polițiști au pă
truns în incinta facultății d» 
științe în momentul în care 
se organiza o adunare da 
protest studențească împo
triva introducerii „centrelor 
de control" polițienești. Lo
vind studenții cu bastoane 
de cauciuc, poliția a operat 
alte arestări. Incidente ase
mănătoare au avut loc la fa
cultatea de medicină. Pentru 
a scăpa de urmărirea poli
țiștilor, unii studenți medici- 
niști s-au refugiat în capela 
din incinta clinicii universi
tare. Facultatea de economie 
și comerț a fost ocupată de 
studenți timp de 48 de ore, 
tinerii asediind pur și simplu 
„centrul de control" poliție
nesc proaspăt instalat în in
cinta facultății. Decanul, 
profesorul Montanero, s-a 
opus pătrunderii unor întă
riri ale poliției trimise să re
prime acțiunea de protest a 
studenților. Cu aprobarea 
decanatului, studenții au or
ganizat o adunare în cadrul 
căreia și-au expus revendi
cările (de fapt, revendicări 
ale tuturor studenților para- 
guayeni) : desființarea con
trolului polițienesc în facul
tăți, reintroducerea autono
miei universitare (anulate în 
urmă cu 17 ani o dată cu 
instaurarea dictaturii milita
re a Iui Stroessner), demo
cratizarea universității și în
făptuirea unei profunde re
forme a școlii superioare.

Frămîntările studențimii

sfuden- 
precis,

din Paraguay au actualmen
te un caracter generalizat 
dacă ținem seama că au fost 
semnalate acțiuni de protest 
și în celelalte două instituții 
de învățămînt superior din 
țară : Universitatea Catolică 
și Politehnica Națională. 
Ceea ce amplifică îngrijora
rea autorităților este faptul 
că manifestările de solidari
tate cu studenții sînt frecven
te în rîndul corpului didactic. 
Un gest semnificativ este cel 
al profesorilor de la Univer
sitatea Catolică. Ei au adre
sat Ministerului Instrucțiunii 
o scrisoare în care cer retra
gerea imediată a ofițerilor 
de poliție care formează 
așa-numitele „centre de con
trol“ recent instituite, înce. 
tarea amestecului politie» în 
facultăți, eliberarea studen
ților arestați. Scrisoarea pre
conizează, de asemenea, 
constituirea unei comisii gu
vernamentale care, cu parti-

ciparea celor mai proemi
nente personalități universi
tare, să elaboreze o reformă 
a școlii superioare.

Dată fiind atmosfera foar
te încordată din lumea uni
versitară, autoritățile de la 
Assuncion încearcă să evita 
măsuri extreme cum ar fi 
închiderea pe termen lung a 
facultăților. Surse din preaj
ma guvernului, citate în in
formațiile parvenite din Pa
raguay, lasă să se înțeleagă 
că nu se vor iniția noi mă
suri represive si că s-ar pu
tea să fie luată în conside
rare desființarea „centrelor 
de control" din incinta facul
tăților, 
dacă i 
yene 
vor 
mai 
studențimii.

Rămîne de văzut 
oficialitățile paragua- 

vor încălca tradiția și 
aborda într-o manieră 
rațională revendicările

P. N.

Congolez
Pe „Stadionul Revoluției“ 

dinBrazzaville a avut loc un 
miting consacrat împlinirii a 
opt ani de la crearea orga
nizației Uniunea Tineretului 
Socialist Congolez. Luînd cu- 
vîntul cu acest prilej, pre
ședintele organizației, Al- 
phonse Fungi, a adresat un 
apel tuturor tinerilor din țara 
sa de a participa activ la în
făptuirea programului națio
nal de dezvoltare. Exprimîn- 
du-și încrederea în „forța 
solidarității tineretului lu
mii în lupta împotriva im
perialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului“, el 
a relevat solidaritatea tine
rilor din țara sa cu popoare
le vietnamez, laoțian și cam
bodgian, precum și cu mișcă
rile de eliberare națională 
din Africa.

Greva studenților guatemalezi
nformațiiie sosite din Guate
mala vorbesc, de asemenea, 

despre un început de an uni
versitar agitat. La numai trei 
săptămîni de la începerea

cursurilor, amfiteatrele au rămas goale. 
Pentru prima oară în istoria universității 
guatemaleze, absolut toate instituțiile de 
învățămînt superior, inclusiv cele șase co
legii particulare, și-au închis porțile timp 
de două zile ca urmare a unei greve gene
rale, pe plan național, a studențimii.

Obiectivul principal al acestei energice 
acțiuni (desfășurată în pofida riscurilor ce 
decurg din persistența unor clauze ale 
„stării excepționale“) constă în a determina 
autoritățile sâ-și respecte promisiunile, fă
cute in repetate rînduri, de a proceda la 
reducerea taxelor. în timpul vacanței, un 
comunicat al Departamentului învățămintu- 
lui superior din Ministerul Instrucțiunii 
anunța că sint in curs de definitivare mă
suri pentru desființarea taxei de frecvență 
care reprezintă aproximativ jumătate din 
totalul taxelor universitare în instituțiile de 
învățămînt superior ale statului (pe lingă 
aceasta mai există o taxă de înscriere, taxă 
de laborator și taxe pentru cadrele de pre
paratori). Promisiunea nefiind onorată, 
studenții guatemalezi au hotărît să între
prindă o acțiune fermă pentru a obține 
ceea ce ei denumesc „un prim mic pas 
pentru democratizarea universității“ : des
ființarea taxei de frecvență.

Nu este deloc întîmplător. că in ansam
blul luptei pentru democratizarea univer
sității. revendicarea desființării taxelor a 
devenit, in ultimii ani, o cerință dintre 
cele mai importante ale studenților guate
malezi (ca, de altfel, a studențimii 
din majoritatea țărilor latino-amerieane). 
Taxele universitare, al căror cuantum a 
crescut în ultimul deceniu de aproape 
două ori și jumătate in universitățile de 
stat și de circa patru ori în colegiile parti
culare. constituie o redutabilă barieră fi
nanciară în calea multor tineri înzestrați, 
dornici să urmeze cursurile unei școli su
perioare. O singură precizare faptică ajun
ge pentru a înțelege dimensiunile acestei

bariere financiare : taxele la universitățile 
de stat se cifrează. în medie, anual, la 350 
de quetzali — aceasta înseamnă, potrivit 
datelor oficiale, eiștigul pe două luni și 
jumătate al unui muncitor cu bună califi
care.

Greva generală a studenților guatemalezi 
— notează 
Guatemala 
scoată mai 
vechi care 
rilor destinate învățămintului 
totală a sprijinului pentru tinerii proveniți 
din familiile cu venituri modeste. Aceiași 
corespondenți semnalează că multe perso
nalități universitare de prestigiu atrag 
atenția că piedicile din calea unui mare 
număr de tineri care au capacitatea și do
rința de a urma o școală superioară pot 
avea un efect catastrofal asupra capacității 
țării de a progresa.

In strinsă conexiune cu revendicarea ime
diată a reducerii taxelor, mișcarea stu
dențească din Guatemala are ca obiectiv 
grăbirea unei reforme universitare, menită 
să asigure atit dezvoltarea universității și 
crearea de posibilități mai largi pentru 
accesul tinerilor proveniți din păturile cu 
venituri modeste, cit și modernizarea între
gului proces de invățămint. Mai exact : re
vendicările studențimii se articulează pe 
criticarea tergiversării reformei universi
tare, promisă de cițiva ani de autorități. 
Un proiect de lege privind reforma univer
sității a fost schițat de guvern încă în 
anul. 4966. Dar. după șase ani, proiectul 
continuă să se afle în studiu. Organizațiile 
studențești relevă că dacă lucrurile evo
luează in actualul ritm, atunci reforma 
universitară va rămine de domeniul dece
niilor viitoare.

Greva de protest a studenților guatema
lezi apare, așadar, ca o manifestare preg
nantă în cadrul unei largi și puternice miș
cări vizind transformări democratice pro
funde in viața universitară a Guatemalei. 
mișcare ce-și găsește corespondentul — cu 
obiective apropiate — și în alte țări ale 
Americii Latine.

corespondenții de presă din 
City — n-a făcut decît să 
mult in relief nemulțumiri mai 
se referă la precaritatea fondu- 

și la lipsa

E. R.
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