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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

IN ALGERIA
în vizită la Convorbire între președintele

in viața social-politică a României“
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Muzeul „Bardo" Nicolae Ceaușescu Înmînarea drapelului jubiliar
Miercuri dimineața, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a vizitat Mu
zeul de etnografie și preistorie 
„Bardo“ din Alger.

In cursul vizitei, oaspeții ro
mâni au primit explicații din 
partea profesorului universitar 
Mahfoud Kadache, cu privire la 
principalele exponate, mărturii 
ale unei vechi civilizații și cul
turi.

Muzeul „Bardo" are o valoa
re deosebită, Algeria ocupînd, 
prin teritoriile sale din nord cît 
și prin zona sahariană, un loc 
considerabil în trecutul istoric 
al Africii.

Tn Algeria s-au descoperit u- 
nele dintre așezările preistorice 
cele mai vechi din lume, inclu- 
aiv Ain Hanech, a cărui vîrstă 
este estimați-’, la peste un mili
on de ani. Oamenii de știință 
algerieni apreciază că țara lor a 
cunoscut primele civilizații pa
leolitice cu aproape două mili
oane de ani în urmă.

Muzeul „Bardo" reflectă lup
ta milenară a oamenilor de pe 
aceste meleaguri împotriva unei 
naturi ostile, pentru edificarea

unor civilizații înfloritoare, con
siderate printre cele mai repre
zentative de pe continent.

Oaspeților le-au fost prezen
tate, astfel, mărturii de seamă 
ale civilizației și culturii algeri
ene.

Rînd pe rînd se vizionează 
vitrine în care sînt expuse obi
ecte de artă sahariană din epoca 
neolitică, obiecte cioplite din 
piatră și șlefuite în aceeași e- 
pocă, fresce și reproduceri după 
fresce rupestre de la Tassili și 
Mertouter.

Sînt vizitate apoi sălile care 
cuprind colecțiile de obiecte ale 
așezărilor preistorice descoperite 
atît în zonele sahariene ale Alge
riei, cît și în cele din nord” 
acesteia.

Un viu interes stîrnesc sălile 
în vitrinele cărora sînt expuse 
renumitele bijuterii kalyliene lu
crate în argint, email și onix ; 
diademe, coliere, brățări cercei 
centuri ș.a.

O sală consacrată etnografiei 
Africii oferă o imagine a strălu
citelor civilizații de pe acest con
tinent.

In încheierea vizitării celebru
lui muzeu din capitala Algeriei, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
semnat în cartea de onoare.

și președintele Houari Boumediene
Miercuri, 15 martie, la vila 

Djenane El-Mabrouk din Ain 
Benian, în apropierea Algerului, 
a avut loc o convorbire între se
cretarul general al Partidului Co-

munist Român, președintele Con
siliului de 
Socialiste 
Ceaușescu,

ÎNTÎLNIRI

Stat al Republicii 
România, Nicolae 

și președintele Con-

siliului Revoluției, președinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Algeriene Democratice și 
Populare, Houari Boumediene.

ROMÂNO ALGERIENE
Miercuri, au avut loc la Pa- 

1 itul Consiliului de Miniștri din 
Alger convorbiri între Ion Pă- 
țan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, ministrul comer
țului exterior, și Layachi Yaker, 
ministrul algerian al comerțului.

Tntr-o atmosferă prietenească 
s-au examinat stadiul actual al 
schimburilor economice româno- 
algeriene, precum și măsurile 
practice pentru dezvoltarea și 
diversificarea lor.

★
Miercuri, 15 martie, tovarășul 

Bujor Almășan, ministrul mine
lor, petrolului și geologiei,

vut o întrevedere cu Belaid Ab- 
dessalem, ministrul algerian al 
energiei și industriei.

Cu acest prilej s-au discutat 
noi posibilități de lărgire a coo- 
nerării bilaterale în domeniul in
dustriei petrolului.

★
De asemenea, au fost trecute 

în revistă obiectivele miniere 
apărute ca urmare a activității 
geologilor români care lucrează 
în Algeria conform acordurilor 
existente. S-au discutat măsuri 
practice pentru continuarea cer
cetărilor geologice și punerea în 
valoare a zăcămintelor descope-
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tovarășei
Elena Ceausescu

?

la Școala
1

Națională
Politehnică

Tovarășa Elena Ceaușescu a 
vizitat, ’ miercuri dupa-amiază, 
Școala națională politehnică din 
El Harach, localitate aflată în 
împrejurimile Algerului.

La vizită au participat tovară
șii Ion Pățan, Bujor Almășan și 
alte persoane oficiale care îl în
soțesc pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Oaspeții români au fost salu
tați cu cordialitate de Ouabde- 
slam, directorul Școlii naționale 
politehnice, care a prezentat pe 
larg activitatea acestei instituții 
de învățămînt superior, în con
textul eforturilor depuse pentru 
formarea de cadre proprii necesa
re dezvoltării economiei naționale 
a Algeriei. Cu acest prilej, s-a 
remarcat faptul că Școala națio
nală politehnică a beneficiat în 
cadrul relațiilor bilaterale, sau al 
programelor O.N.U., de asistența 
de specialitate a României.

Au fost vizitate apoi labora
toare și ateliere-școală ale unor 
secții, printre care secțiile de 
mecanică, electrotehnică, 
mică, precum și sectorul de 
formatică și programe, dotat 
calculator.

chi-
; in-
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Moment
emoționant
în viața unor

organizații U.T.C
In bogatul program 

de manifestări pe ca
re tinerii Uzinelor 
„23 August“ din Ca
pitală le-au dedi
cat Semicentenarului 
U.T.C. — adunarea 
solemnă desfășurată 
ieri se înscrie ca un 
moment deosebi*. 
Reunind activul de 
bază al organizațiilor 
U.T.C., tineri frun
tași în producție și 
în activitatea de or
ganizație, cadre de 
partid și din condu
cerea tehnico-admi- 
nistrativă a uzinei, 
numeroși muncitori 
ingineri și tehnicieni 
azi în vîrstă, car. 
s-au distins în cursul 
anilor în activitate.; 
organizației U.T.C 
— adunarea a prile
juit o amplă evocare 
a tradițiilor revolu 
ționare, de luptă și 
muncă ale acestui 
important detașa
ment muncitoresc și. 
in acest context, pre
stigiul pe . care și l-a 
dobîndit organizația 
U.T.C. din această 
mare uzină atît în 
anii luptei împotriva 
regimului burghezo- 
moșieresc, cit și în 
anii muncii eroice 
depuse de întregul 
nostru popor, sub 
conducerea partidu
lui comunist, pentru 
edificarea noii orîn- 
duiri. Cu bucurie șl

satisfacție, cei aproa
pe 500 de participanți 
au salutat prezența 
la adunare a tovară
șilor Dumitru Popa, 
membru al Comite
tului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-se- 
cretar al Comitetului 
municipal București 
al P.C.R., Marțian

Dan, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., mini
stru pentru proble
mele tineretului, a 
altor activști de par
tid și de stat.

A. NICOLAE

(Continuare 
in pag. a 11-a)

Clștigul cel mal MĂRTURII
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TRAINICE ALE

ENTUZIASMULUI

a culturilor de primăvară
Bărăganul ialomițean aduce în 

aceste zile cu un imens stup de 
albine. Satele s-au golit. Toată 
lumea e în cîmp — în 
zile un imens șantier 
întinde pe mai bine de 
de hectare destinate 
lor de primăvară. Se 

Mecanizatorii

aceste 
care se 
150 000 
culturi- . 
lucrea

ză. Mecanizatorii pregătesc 
patul germinativ, seamănă, trans
portă și împrăștie îngrășă
minte. Cooperatorii sînt prezenți 
pe sămănătoare, acolo unde se 
fertilizează, în legumicultură, la 
desecări și irigații. Eforturile 
converg către atingerea aceluiași 
obiectiv : în acest al doilea an 
al cincinalului nivelul producției 
medii să fie superior nivelului

4

HOTARIREA ȚĂRANILOR COOPERATORI DIN JUDEȚUL IA
LOMIȚA : „SÂ REALIZAM IN 1972 NIVELUL PRODUCȚIILOR 
MEDII PREVĂZUTE PENTRU ANUL 1975".
„FIECARE PALMA DE TEREN INSAMÎNTATA", O INIȚIATIVA 
A TINERILOR DIN COOPERATIVELE MIHAIL KOGALNICEA- 
NU Șl JEGALIA, CARE TREBUIE EXTINSA IN TOATE UNI
TĂȚILE AGRICOLE.
SÎNT NECESARE MASURI URGENTE PENTRU CA TOATE 
TRACTOARELE SA LUCREZE DIN PLIN.

planificat pentru anul 1975. Or
ganizarea muncii și retribuția 
cooperatorilor și mecanizatorilor 
se realizează după principiul a-

cordului global. Un stimul în stră
dania acestora de a realiza nu
mai lucrări de calitate și în timp 
optim.

ca-Am căutat să descifrăm în 
drul acestui efort general contri
buția pe care o aduc tinerii pen
tru realizarea obiectivului amin
tit. Cu foarte mulți ne-am întîl- 
nit în cîmp. La cooperativa a- 
gricolă din comuna Mihail Ko- | 
gălniceanu cei două sute și ceva I 
de tineri au hotărît ca în primă- ( 
vara aniversării semicentenarului i 
creării U.T.C. să inițieze acțiu
nea „Fiecare plamă de pămînt — 
semănată". In acest scop, de 
două zile participă la recupera-

GH. FECIORU

(Continuare in pag. a IV-a)

DUMITRU
GHEORGHIȘAN

prim secretar al Comitetului 
municipal București 

al U.T.C.

— Tovarășe prim secretar, ne 
mai despart două zile de marea 
sărbătoare a aniversării semi
centenarului creării Uniunii 
lineretului Comunist. V-aș ru
ga să-mi spuneți cum s-au pre
gătit să întâmpine acest eveni
ment tinerii Capitalei ?

— Aș vrea să precizez de la bun 
început că principiul coordona
tor pe care ne-am străduit să-1 
respectăm în întreaga noastră

M. TACCHI

(Continuare in pag. a IV-a)

IOAN VULTURAR
prim secretar

al Comitetului județean Bihor 
al U.T.C.

— In suita 
tive dedicate 
nizației, 
noutăți ale acestei săptămîni ?

Continuăm serij de întîl- 
niri tematice ale tineretului cu 
activiști de partid, de stat, ai 
organizației U.T.C. Se desfă
șoară fazele finale ale concurau-' 
luj „Partidul și tineretul". S-au 
deschis expoziții de pictură și 
grafică oglindind lupta comu
niștilor, a clasei muncitoare, a 
tineretului pentru socialism. Din 
12 martie, a început Festivalul

ION TRONAC

de acțiuni educa- 
aniversării orga- 

care sînt principalele

(Continuare în pag. a IV-a)

Ieri, la Muzeul de Istorie a 
partidului comunist, a mișcării 
revoluționare și democratice din 
România, s-au deachia lucrările 
sesiunii științifice „Locul și ro
lul tineretului in viața social- 
politică a României* — orga
nizată cu prilejul oelel de a 
50-a aniversări a creării Uniu
nii Tineretului Comunist. Se
siunea se desfășoară sub egida 
Comitetului Central al U.T.C., 
Academiei de Științe Sociale și 
Politice, Institutului de Studii 
Istorice și Social-Politlce de pe 
lingă C.C. al P.C.R., Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studențești 
din România, Ministerului Edu
cației și Invățămlntului, Acade
miei „Ștefan Gheorghiu“ pen
tru pregătirea cadrelor de con
ducere a activității de partid, 
social-politice, eoonomice și ad
ministrației de stat, precum șl 
a Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului.

Festivitatea de deschidere a 
avut loc Intr-un cadru solemn. 
La ședința inaugurală au parti
cipat tovarășii : Petre Lupu, 
membru al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
muncii, Miron Constanți nescu, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Academiei de 
științe sociale și politice. Cornel 
Burtică, secretar al C.C. al 
P.C.R. .

Au fost prezenți vechi mili- 
tanți al Partidului Comupist 
Român și ai mișcării de tine
ret, activiști de partid și de 
stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, ai U.T.C. și 
U.A.S.R., cadre didactice și cer
cetători științifici, tineri și ti
nere din Capitală și din nume
roase centre ale țării. Se aflau 
în sală și reprezentanți ai or
ganizațiilor de tineret din țări 
socialiste : Mincio Semov, re
prezentant al Uniunii Tineretu
lui Comunist Dimitrovist din 
R.P. Bulgaria ; Gustav Varga, 
reprezentant al Uniunii Socia
liste a Tineretului din R.S. 
Cehoslovacă ; Kim Dong Quk, 
reprezentant al Uniunii Tinere
tului Muncitoresc Socialist din 
R.P.D. Coreeană ; Maximo Cia- 
pelin. reprezentant al Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Cuba ; 
Reiner Hagen, reprezentant al 
Tineretului Liber German din

DORINA TURCU

(Continuare în pag. a Il-a)

O ACTIVITATE
INTENSA,

GHEORGHE MACOVEI
prim secretar 

al Comitetului județean Iași 
al U.T.C.

Toate acțiunile întreprinse de 
către organizațiile U.T.C. din 
județul Iași, în intîmpinarea 
semicentenarului au purtat, 
cum era și firesc, amprenta ca
drului sărbătoresc și de muncă 
pe care-1 prilejuiește o aniver
sare scumpă tineretului nostru. 
,,A fost, cum a ținut să pre
cizeze de la început interlocu
torul nostru, tovarășul Gheor- 
ghe Macovei, un prilej In plus 
de angajare și mobilizare a ti
neretului de pe plaiurile ieșene

I. BODEA

(Continuate in pag. a IV-a)
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R.D. Germană ; Slmsudin Bai- 
ricl, reprezentant al Uniunii Ti
neretului din Iugoslavia ; Jerzy 
Muszynskl, reprezentant al Co
mitetului Polonez de Cooperare 
a Organizațiilor de Tineret ; 
Vladimir Dobkin, reprezentant 
al Uniunii Tineretului Comunist 
Leninist din U.R.S.S. ; Bodo Ka- 
roly, reprezentant al Uniunii 
Tineretului Comunist din R.P 
Ungară. \

Rostind cuvîntul de deschide
re, tovarășul Marțian Dan, 
prlm-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, a spus : în numele 
actualelor generații de uteciști 
aducem un cald omagiu — ex
presie a simțămintelor de pre
țuire și respect — vechilor mi
litanti ai partidului comunist și 
mișcării de tineret, oare in anii 
grei de luptă împotriva exploa
tării și asupririi au purtat cu 
eroism și cinste stindardul lup
tei revoluționare a tineretului, 
înflăcărați și călăuziți de idea
lul comunist.

Subliniind atașamentul pro
fund, inaitele sentimente de 
dragoste și devotament pe care 
tineretul le manifestă rață de 
Partidul Comunist, față de con
ducerea sa în frunte cu tovară
șul Nfeolae Ceaușescu, vorbito
rul a relevat caracterul consec- 
vent-revoluționar și științific, al 
politicii partidului, grija deose
bită și 'încrederea care au fost 
acordate întotdeauna Uniunii 
Tineretului Comunist, tinerei 
generații pentru a se putea in
tegra cu toate energiile, forța 
talentului și aspirațiilor sale 
in procesul dinamic al dezvol
tării societății românești.

Rememorind principalele mo
mente ale luptei și activi
tății desfășurate de U. T. C. 
tovarășul Marțian Dan a arătat 
că, privită din perspectiva is
torică a celor cinci decenii, pu
nerea bazelor organizației revo
luționare de tineret îșl relevă 
pe deplin importanța ei decisivă 
pentru unirea tineretului în 
lupta dusă de cele mai înain
tate forțe sociale și politice în 
fruntea cărora s-a situat clasa 
muncitoare, partidul ei de a- 
vangardă. Crearea Uniunii Ti
neretului Comunist a fost în
cununarea drumului străbătut 
timp de decenii în mișcarea de
mocratică și progresistă de ti
neret din țara noastră, care, 
încă din secolul trecut, se do
vedise deosebit de receptivă la 
ideile socialismului științific și 
o participantă activă la lupta 
revoluționară a muncitorimii, a 
celorlalte pături de oameni ai 
muncii.

Vorbitorul s-a referit apoi la 
sprijinul pe care în anii grei ai 
ilegalității Uniunea Tineretului 
Comunist l-a primit din partea 
partidului, a evocat resursele 
inepuizabile de abnegație și ca
pacitatea de sacrificiu care au 
caracterizat lupta utecfstllor. 
subliniind participarea tineretu
lui la toate martie momente re
voluționare organizate și con
duse de partid.

Relevînd preocupările actuale 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist. care, unind tineri de toate 
categoriile profesionale, români,

maghiari, germani și de alte 
naționalități, îșl sporește efor
turile și contribuția la înfăptui
rea sarcinilor complexe de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria 
noastră, primul secretar al C.C. 
al U.T.C. a’ arătat că angaja
rea activă a tineretului în mun
ca pentru realizarea politicii 
economice a partidului, partici
parea sa efectivă la propășirea 
patriei, la ridicarea nivelului de 
civilizație și a bunăstării po
porului, constituie cea mai de 
seamă întruchipare a responsa
bilității sociale, a noului profil 
politic și moral ce caracteri
zează tînăra noastră generație.

Bogăția tematică a celor peste 
150 de comunicări înscrise pe a- 
genda reuniunii, a spus în în
cheiere tovarășul Marțian Dan, 
dezbaterile care vor avea_ loc 
vor contribui fără îndoială, la 
reliefarea unor aspecte variate 
ale experienței, preocupărilor 
și modalităților de acțiune a 
U. T. C., pentru intensifica
rea participării tinerei gene
rații la lupta întregului po
por de înfăptuire a politicii in
terne și internaționale marxist- 
leniniste, a partidului nostru, 
de realizare a obiectivelor is
torice ale dezvoltării patriei, 
spre binele și prosperitatea po
porului. a cauzei socialismului 
și comunismului în lume.

Tot în cadrul ședinței inau
gurale au fost prezentate mai 
multe comunicări.

Tovarășul Ștefan Teodorescu, 
vechi militant al mișcării co
muniste de tineret, a vorbit 
despre „Crearea U.T.C. — ne
cesitate a dezvoltării mișcării 
revoluționare de tineret din Ro
mânia“. Referentul a subliniat 
că efervescența de idei din 
mișcarea muncitorească a ani
lor de după primul război mon
dial, marile încleștări de clasă 
ale maselor muncitorești de Ia 
orașe și sate au constituit o 
adevărată școală de educație 
pentru tineretul socialist, au 
exercitat în permanență o pu
ternică înrîurire asupra evolu
ției mișcării revoluționare de 
tineret din țara noastră, impri- 
mînd organizațiilor sale spiri
tul nou al vremii, spiritul revo
luționar, comunist.

In lucrarea tovarășului Ion 
Popescu Puțuri, membru al C.C. 
al P.C.R., membru al Consiliu
lui de Stat, directorul Institu
tului de Studii Istorice și So- 
cial-Politice de pe lîngă C.C. al 
P.C.R. — „Partidul Comunist 
Român, îndrumătorul permanent 
al organizației revoluționare de 
tineret din țara noastră" — Se 
relevă că întregul drum de luptă 
al mișcării revoluționare de ti
neret din România în anii regi
mului bazat pe exploatare și 
asuprire, cele mai înalte idea
luri și aspirații ale sale au fost 
organic legate de îndrumarea 
plină de grijă și căldură părin
tească de către Partidul Comu
nist Român,

In comunicarea „Momente ale 
luptei comune a uteciștilor. ro
mâni și a celor aparținînd na
ționalităților conlocuitoare pen
tru înfăptuirea politicii P.C.R. în 
perioada interbelică“, tovarășul 
Alexandru Sencovicl. membru al 
C.C. al P.C.R., președinte al Co
misiei permanente a M.A.N.

pentru industrie, construcții și 
transporturi a arătat că Uni
unea Tineretului Comunist s-a 
ridicat cu hotărîre împotriva 
oricăror discriminări naționale, a 
militat cu consecvență pentru 
dezvoltarea și întărirea unității 
tineretului indiferent de națio
nalitate. Cauza nobilă a frăției 
poporului român și a naționa
lităților conlocuitoare a fost sus
ținută cu consecvență de orga
nizația mârxist-leninlstă de ti
neret din țara noastră încă de 
la crearea sa. în martie 1922.

Prof. dr. doc. Mihnea Gheor- 
ghiu. membru al C.C. al P.C.R., 
membru al Academiei de Științe 
Sociale și Politice, prim-vice- 
președinte al Institutului român 
pentru relații culturale cu stră
inătatea. a prezentat comunica
rea „Aspecte ale influenței Uni
unii Tineretului Comunist asu
pra pregătirii și luptei tinere
tului studios din România intre 
anii 1938—1946". „Școala" U.T.C.- 
ului în universități — a spus 
vorbitorul — în sensul de pre
dare disciplinată și liber con
simțită a unui ansamblu de 
principii social-politice, etice și 
estetice, baza necesară pentru 
însușirea concepției marxiste 
asupra lumii, a început prin 
combaterea violenței și a pri
mitivismului incult și a obscu
rantismului de factură teologică, 
promovînd prin toate mijloacele 
ideea că a fi intelectual auten
tic înseamnă a fi un om cu 
multe cunoștințe științifice și 
culturale, care se ocupă conti
nuu de lărgirea orizontului său 
spiritual, de însușirea a tot ce 
este mai înaintat în epoca sa.

Tovarășul Emmerich Stoffel, 
membru al C.C. al P.C.R., mem
bru corespondent al Academiei 
de Științe Sociale și Politice, re
dactor șef al revistei „Neue 11- 
teratur". în comunicarea „Uni
unea Tineretului Comunist, fac
tor activ în organizarea luptei 
tineretului, sub conducerea 
P.C.R., împotriva exploatării, a- 
supririi și fascismului", a sub
liniat ideea că U.T.C. a fost în
totdeauna. așa cum este și azi, 
strîns legat de lupta Partidului 
Comunist Român, conducătorul 
încercat al clasei muncitoare și 
al întregului popor ; activînd 
sub permanenta îndrumare și 
directa conducere a partidului, 
U.T.C. a devenit un important 
rezervor de cadre noi pentru 
partid, cei mai buni membri ai 
săi trecînd să lucreze în rîndu- 
rile P.C.R.

Ieri după amiază au fost pre
zentate alte comunicări și au 
avut loc dezbateri în cadrul co
misiilor.

Lucrările sesiunii științifice 
continuă.

★
In cadrul acelorași manifestări 

Comitetul Național pentru Apă
rarea Păcii și C.C. al U.T.C. au 
organizat miercuri după-amiază, 
în Capitală simpozionul „Partici- 
narea tineretului român la lunta 
împotriva fascismului și războ
iului. pentru oace și indepen
dență națională“

Cu acest prilej au luat cuvîn
tul Vasile Nicolcioiu. secretar al 
C.C. al U.T.C., și conf univ. dr. 
Ion Babici. In continuare, a fost 
prezentat un spectacol artistic 
susținut de ansamblul Rapsodia 
Română.

• ---------------------------- e

MOMENT
EMOȚIONANT

(Urmare din pag. I)

Apelînd la exemple pe care 
tinerii le-au mai putut afla doar 
din spusele celor vîrstnici sau la 
altele, de dată recentă, cărora 
tinerii le-au fost ei înșiși mar
tori sau autori nemijlociți, mai 
mulți vorbitori — Cristea Gheor
ghe, secretarul Comitetului 
U.T.C. pe uzină. Enache Marin, 
secretarul comitetului de partid, 
Roșu Gheorghe, directorul gene
ral al Uzinelor „23 August“ — 
au Înfățișat un tablou elocvent 
al rolului pe care l-a avut și-l 
are tineretul în viața uzinei, al 
prezenței sale active în toate 
momentele care marchează bio
grafia acestui colectiv care, în 
frunte cu comuniștii, s-a situat 
totdeauna la loc de frunte în 
munca șl lupta clasei noastre 
muncitoare pentru înfăptuirea 
politicii partidului comunist. Au 
fost, de asemenea, pregnant 
ilustrate cu exemple din viața 
uzinei, realități caracteristice în
tregii țări : grija permanentă a 
partidului pentru creșterea și 
educarea tinerilor patriei, pentru 
formarea lor multilaterală, ca 
demni continuatori ai tradițiilor 
de muncă și luptă ale Înaintași
lor, că militanți Înflăcărați și 
competenți pentru înfăptuirea 
aspirațiilor poporului, a idealu
rilor comuniste.

Interesantele evocări ale acti
vității membrilor organizației de 
tineret de-a lungul anilor, s-au 
constituit intr-o adevărată ex
punere de motive pentru hotă- 
rîrea Biroului C.C. al U.T.C. de 
a se acorda organizației U.T.C. 
de la Uzinele „23 August“ „Dra
pelul jubiliar a 50-a aniversare" 
și Diploma de Onoare, instituite 
pe baza Hotărîrii Plenarei C.C. 
al U.T.C. din 2—3 decembrie 
1971 cu privire la aniversarea 
Semicentenarului creării U.T.C. 
T’imînînd înaltele distincții și 
felicitîndu-i pe uteciști, pe toți 
tinerii uzinei pentru realizările 
obținute, realizări care le-au a- 
dus această deosebită apreciere, 
tovarășul Marțian Dan, a relevat 
in amplele semnificații pe care 
le are sărbătorirea semicentena
rului organizației noastre revolu
ționare. efervescenta activitate 
politică-educativă pe care a ge
nerat-o jubileul UT.C in rindu- 
rile întregului tineret de la ora
șe și sate. „Sărbătorirea semi
centenarului — a spus primul- 
secretar al C.C. al U.T.C, —

prilejuiește evocarea tradițiilor 
revoluționare ale organizației 
de tineret, închegate organic în 
glorioasele tradiții de luptă ale 
clasei muncitoare, ale partidului 
comunist, rememorarea înălță
toarelor fapte de eroism ale 
înaintașilor. Sărbătorirea semi
centenarului — a menționat 
vorbitorul — trebuie să re
prezinte totodată pentru fie
care organizație și pentru 
fiecare membru al Uniunii 
Tineretului Comunist un prilej 
de profundă analiză a modului 
în care acționăm cu perseve
rență și spirit revoluționar în 
înfăptuirea marilor sarcini ale 
prezentului, pentru a determina 
ca munca organizației și a fie
căruia dintre noi să se racor
deze tot mai puternic și mai 
eficient la eforturile întregului 
popor de realizare a sarcinilor 
stabilite de Congresul al X-lea 
al P.C.R., a programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate“.

Adresîndu-le calde felicitări 
pentru distincțiile primite, tova
rășul Dumitru Popa a arătat că 
tinerii de la Uzinele ,.23 August“, 
alături de toți tinerii Capitalei, 
își aduc o contribuție deosebită 
la înfăptuirea mărețelor obiecti
ve pe care conducerea partidu
lui le pune în fața întregului 
nostru popor. Făcînd o amplă 
expunere a sarcinilor c> revin 
oamenilor muncii din întreprin
derile și instituțiile Capitalei In 
actualul cincinal, primul secre
tar al comitetului municipal de 
partid și-a exprimat. In înche
iere, încrederea că tinerii de la 
„23 August", cei care formează în 
prezent aproape jumătate din 
colectivul uzinei, ca și cei care 
se pregătesc pe băncile școlii 
pentru a deveni muncitori, își 
vor intensifica în continuare 
contribuția la eforturile de rea
lizare a acestor sarcini, la în
făptuirea întregii politici a 
partidului de înflorire a patriei 
socialiste.

Răspunsul Nemijlocit la aceas
tă chemare l-au dat în cuvîntul 
lor tinerii Marin Șurub, mun
citor la secția motoare. Sorin 
Păunescu. elev al școlii profe
sionale și Gheorghe Corcan, 
muncitor la secția locomotive, 
care au exprimat angajamentul 
întregului tineret din uzină de 
a nu-și precupeți nici un efort 
pentru a obține succese tot mai 
mari în muncă, In activitatea 
de organizație.

Adunarea tinerilor de la Uzi

nele „23 August" — emoționant 
omagiu adus Celor 50 de ani de 
luptă și muncă, sub stindardul 
partidului, a Uniunii Tineretu
lui Comunist, s-a încheiat cu un 
frumos spectacol prezentat de 
formațiile artistice ale tinerilor 
uzinei cu concursul ansamblu
lui Rapsodia Română.

★
în aceeași Zi au mai avut loc 

acțiuni de înmînare a drapele
lor jubiliare și altor organizații 
U.T.C. din țară. Pentru frumoa
sele tradiții de luptă și de mun
că din anii ilegalității, pentru 
succesele deosebite înregistrate 
In activitatea de antrenare a ti
neretului la opera de edificare 
socialistă a patriei, drapelul ju
biliar „A 50-a aniversare" va 
constitui de acum înainte un 
titlu de onoare și mindrie pen
tru organizațiile U.T.C. de la : 
Liceul „Matei Basarab"-Buou- 
rești, Uzinele „Tractorul“-Bra- 
șov, orașul Moreni — jud. Dîm
bovița, întreprinderea „Azo- 
mureș“-Tg. Mureș, Uzinele me
canice Cîmpulung, Rafinăria 
Teleajen-Ploiești. întreprinde
rea „Străduința -Suceava, Uzi
nele „16 Februarie“-Cluj, Șan
tierul hidroenergetic „Porțile 
de Fier“, Combinatul siderurgic 
Galați, Uzina de țevi Roman, 
comuna Prundul Bîrgăului — 
jud. Bistrița-Năsăud, Uzina „O- 
țelul Roșu“, C.A.P. Oltina — 
jud. Constanța, întreprinderea 
„Infrățirea“-Oradea, Combina
tul siderurgic Hunedoara, Li
ceul „A.T. Laurian“-Botoșani. 
înaltele distincții au fost în- 
mînate organizațiilor, In ca
drul unor adunări festive, de 
tovarășii : Silvia Ilie, Ioan Po
pescu, Gheorghe Stoica și Io- 
sif Walter, secretari ai C.C. al 
U.T.C. — la București, Brașov, 
Moreni și Tg. Mureș ; Nicolae 
Boborodea, Eugen Florescu, 
Florea Diaconescu și Iuliu Fe- 
jes, membri ai Biroului C.C. al 
U.T.C., — la Cîmpulung, Plo
iești, Suceava și Cluj ; Martin 
Kraus, Vasile Carolică, Ilie 
Lepădat, Alexandru Mureșan 
și Ion Moina, adjunct! de șefi 
de secție, la C.C. al U.T.C. — la 
Tr. Severin, Galați, Roman, 
Prundul Bîrgăului șl Oțelul 
Roșu ; Nicolae Irimie și Daniel 
Lăzărescu, vicepreședinți ai 
B.T.T., la Oltina și Oradea ; 
Viorel Faur și Ion Dragomir, 
primi secretari ai comitetelor 
județene U.T.C. — la Hunedoa
ra șl Suceava.

Hotărîre a Consiliului
de Miniștri

Consiliu] de Miniștri a emis 
recent o hotărîre privind utiliza
rea unor fonduri valutare obți
nute de unități de cercetare ști
ințifică. Este vorba de fondurile 
valutare pe care unitățile de 
cercetare științifică, unitățile 
mixte de cercetare-proiectare cu 
personalitate juridică și institu
țiile de învățămînt superior le 
realizează, în afara planului, 
prin exportul unor aparate și 
substanțe obținute din activita
tea de microproducție, precum și 
din prestări de servicii constînd 
din efectuarea unor lucrări de 
cercetare și de laborator cu ex
cepția activității de proiectare. 
Potrivit hotărîrii, 50 la sută din 
aceste fonduri rămîn la dispoziția 
Unităților respective și pot fi u- 
tilizate pentru importuri urgente 
necesare activității de oercetare. 
Hotărîrea se aplică experimental 
pe perioada 1972—1973.

Exporturile de genul celpr a- 
mintite Urmează să se efectueze 
prin întreprinderea de comerț 
exterior „Tehnoimport“, sau prin

întreprinderi similare de profil, 
în funcție de specificul produ
sului exportat sau serviciului 
prestat. Consiliul Național pen
tru Știință și Tehnologie va a- 
viza în prealabil aceste expor
turi, ținînd seama în mod special 
de asigurarea protecției prin bre
vete de invenții în țară și străi
nătate, precum și de eficiența e- 
conomică a exporturilor respec
tive. Se prevede ca ministerele 
și celelalte organe centrale să 
acorde sprijin activității de ex
port a unităților de cercetare ști
ințifică din subordinea lor. De 
asemenea, Camera de Comerț și 
întreprinderile de comerț exteri
or vor contribui la înlesnirea 
Îiarticipării unităților respective 
a tîrguri, expoziții și alte mani

festări internaționale.
Se precizează că prevederile 

acestei reglementări nu afectea
ză fondurile valutare ce se a- 
cordă anual unităților de cerce
tare pentru Importurile curente.

(Agerpres)

„Academicianul 

păcii
90 de ani de la nașterea
lui NICOLAE TITULESCU

A apărut nr. 3 — 
martie 1972 — 

al revistei

„Tînărul leninist“'
nin sumar : Anul semicen

tenarului U.T.C. „Abnegație, 
romantism și luciditate re
voluționară“ (de Constantin 
Bărbulescu) ; „Uteciștii — 
viitorii comuniști“ (de Ion 
Cîrcei) ; „Tovarășii mei de 
luptă" (de Mihnea Gheor
ghiu) ; „In țara mea oamenii 
nu au vîrstă (de Cătălina 
Moga) : „Tinerețea noastră“ 
(de Ofelia Manole-VInea) ; 
„Voi“... (de Mihail Roșianu) î 
„O civilizație a tinereții“ (de 
Grigore Holdiș) ; „Cînd gîn- 
durile..." (de Gh. Trandafir) ; 
„Tinerețea e creativitate“ (de 
Dumitru Ghișe).

Mai apar rubricile Forum, 
Timpul cunoașterii, Meri
dian.

CRONICA 
II. T. C.

Ieri au sosit în țara noas
tră, la invitația C.C. al 
U.T.C., tovarășii Vladimir 
Dobkin, secretar responsabil 
al revistei „Tînărul comunist“ 
din U.R.S.S. și Sîmsudin Ba- 
jiric, membru al președinției 
Uniunii Tineretului Iugoslav 
din Bosnia și Herțegovina, 
pentru a lua parte la sesiu
nea științifică „Rolul și lo
cul tineretului în viața social- 
politică a României", organi
zat cu prilejul aniversării se
micentenarului Uniunii Tine
retului Comunist. La sosire 
oaspeții au fost salutați de 
tovarășul Petru Pînzaru, re
dactor șef al revistei „Tînărul 
leninist7“, de reprezentanți ai 
C.C. al U.T.C.

„Cupa României" la fotbal
Brașov : Jiul — S. C. Bacău : 

1—0 (1—0). în acest singur
„derby“ de A al „optimilor“ Cu
pei, cei care au avut mai mult 
inițiativa și care s-au dovedit 
mai combativi —, jucătorii lin 
Valea Jiului — au cîștigat prin 
golul înscris de Stoian în m. 35 
după o combinație spectaculoasă 
făcută cu colegul său Mulțescu. 
Surprinzătoare lipsa de convin
gere cu care au jucat băcă
uanii, ale căror centrări aproape 
fără excepție toate au ajuns în 
spatele porții apărate de Suciu.

Pitești :-Rapid — Unirea Drâ- 
gășani : 2—0 (2—0). De data a- 
ceasta Rapidul a luat lucrurile 
mai în serios, experiența și va
loarea jucătorilor spunîndu-și 
cuvîntul. Golurile au fost înscri
se de Neagu în m. 15 și 41.

Rm. Vîlcea ; C.F.R. Cluj — 
Dunărea Calafat : 2—0 (2—0).
Ferov!arii clujeni au dominat 
net partida și au încheiat re
pede socotelile cu partenerii lor 
prin golurile înscrise de Sorin 
Bretan în minutele 2 și 37.

Ploiești : Dinamo — Tractorul 
Brașov : 3—2 (1—0). Bucureș-
tenii au dominat copios în pri
ma repriză, luînd un avantaj de 
3 puncte, lucru ce i-a făcut să 
se mobilizeze mai puțin in re
priza secundă, cînd adversarii 
lor, jucătorii divizionarei 0, 
Tractorul, au avut un neaștep
tat reviriment. Au marcat Lu- 
cescu, în m. 22 (11 m.), Dumi- 
trache m. 52 și Dinu, citeva mi
nute mai tîrziu, iar pentru bra
șoveni, Petruț In minutele 67 
și 83

Cimpina : Metalul București — 
F.C, Argeș : 3—1 (1—0). Un
meci pe care divizionara B, 
Metalul, l-a avut la discreție. 
Echipa piteșteană, cu toate ve

detele ei, inclusiv Dobrin, n-a 
reușit aproape nimic. Au mar
cat : Georgescu în m. 43 (11 m) 
și Troi în minutele 59 și 73, 
pentru învingători și Dobrin în 
m. 89 pentru învinși.

Oradea : A.S.A. Tg. Mureș — 
Olimpia Satu-Mare : 2—0 (0—0). 
Foarte dîrză replica sătmăreni
lor antrenați de Staicu : în pri
ma repriză au jucat de la egal 
la egal cu partenerii lor, dar au 
cedat inițiativa în partea a doua 
a partidei. Golurile învingători
lor au fost marcate de Hajnal 
(m. 55) și Tspir (m. 75).

Piatra-Neamț : „U“ Cluj — 
F.C. Galați : 0—0 (după prelun
giri). In inferioritate numerică
— în m. 55 arbitrul Ilie Dră- 
ghici l-a eliminat pe Crețu — 
una din fruntașele clasamentu
lui diviziei A, echipa studenți
lor din Cluj, n-a putut trece de 
ambițioasa echipă din Galați, 
care s-a calificat — e drept fără 
victorie — în „sferturile“ Cu
pei României. Este o perfor
manță meritorie a elevilor an
trenorului Teașcă Constantin 
care, în etana trecută, au eli
minat Farul, o altă divizio
nară A.

Arad : Politehnica Timișoara
— Crișul 1—1 (0—1) (după pre
lungiri). O altă performeră a 
..Cupei", după F.C. Galați — 
Poli Timișoara. Ea elimină a 
doua echipă din divizia A — pe 
Crișul Oradea. Cum se știe, pri
ma victimă a fost echipa Steaua. 
Deși fără victorie (cele două go
luri au fost Înscrise de Tamaș 
pentru Crișul, în m. 7 și de 
Bojin. în m. 62, pentru Poli) ea 
se califică potrivit literei regu
lamentului competiției.

C. VASILE

C
eea ce l-a caracteri
zat în mod deose
bit pe Nicolae Ti- 
tulescu a fost înțe
legerea clară a si
tuației politice in

terne și a evoluției evenimente
lor internaționale, activitatea di
namică și hotărâtă în sensul a- 
cestei înțelegeri. Evocînd astăzi, 
cînd se împlineso 90 de ani de 
la nașterea sa, personalitatea emi
nentului savant și politician, pri
mul fapt care se cere a fi sub
liniat este acela că Nicolae Ti- 
tuiescu și-a dedicat întreaga sa 
viață binelui țării și poporului în 
mijlocul căruia s-a născut. în 
septembrie 1936, în cadrul unei 
întâlniri publice din sala „Tomis“, 
la care participa și Ilie Pintilie, 
unul dintre cei prezenți, vorbind 
în numele ceferiștilor din Bucu
rești, a spus : „Am un mandat 
din partea muncitorilor C.F.R. de 
a ura sănătate și viață lungă 
domnului Titulescu care este sin
gurul om politic de marcă, care 
a declarat în parlamentul româ
nesc că dorește pacea și nu,este 
un muncitor care să dorească 
războiul“. Acest mesaj exprima o 
încununare a activității lui 
Nicolae Titulescu care a reușit, 
Jn împrejurări cruciale pentru 
țară, să depășească limitele inte
reselor burghezo-moșierimii și, 
animat de patriotismul său fier
binte, să acționeze în virtutea a- 
celor obiective care în linii esen
țiale au corespuns unor dezide
rate ale maselor populare.

Timp de peste trei decenii 
Nicolae Titulescu a desfășurat o 
neobosită activitate de profesor 
suplinitor la Universitatea din 
Iași (numit pe cînd abia împli
nise 22 de ani) și ca profesor ti
tular la Facultatea de drept din 
București. Spiritul său novator 
s-a afirmat atît la catedră, cît și 
în dezbaterile privind organi
zarea învățămîntului juridic. 
Cursurile lui erau îndrăgite pen
tru bogăția de idei, pentru ri
gurozitatea științifică, pentru stră
lucirea expunerii, dar și pentru 
insistența de a interpreta și co
menta de pe poziții progresiste 
prevederile Codului Civil, pre
cum și unele teze ale științei 
dreptului. Înțelegînd că în socie
tatea bazată pe exploatare există 
deosebiri între drept și dreptate, 
convins de importanța normelor 
eticii în vederea perfecționării 
relațiilor sociale, Titulescu le 
spunea studenților săi: „E in
contestabilă inferioritatea dreptu
lui (burghez — n.r.) față de mo
rală și evoluțiunea tinde, pe cît 
posibil, să lărgească sfera drep
tului și să o confunde cu aceea a 
moralei”... Una dintre tezele 
fundatnentale pe care o comen
tează detaliat este aceea că 
dreptul evoluează paralel cu ne
voile sociale. El îi îndeamnă pe 
studenți să facă eforturi spre a 
dobîndi o înaltă cultură juridică, 
pentru „a putea pierde iluzia pe
riculoasă a fixității dreptului”, 
pentru „a avea adevăratul sens 
al multor dispozițiuni obscure” și 
„pentru a înțelege evoluția insti
tuțiilor juridice".

Activitatea la catedră i-a dez
voltat pasiunea pentru rigurozi
tatea științifică, l-a format în spi
ritul setei de cunoaștere și al 
acțiunii în scopul înfăptuirii u- 
nor țeluri precise și nobile. Cu 
aceste „arme" s-a avîntat Titu
lescu în viața politică. Spirit lu
cid, el a văzut și a dezvăluit cu 
curaj, îndeosebi după 1912, clnd 
ajunge pentru prima oară deputat 
în parlament, fisurile orînduirii 
sociale din România acelor ani. 
în Parlament a declarat răspicat: 
„Și, în adevăr, ce vedem P De o 
parte, o clasă restrînsă, cultivată,

in progres continuu, care dirige 
treburile publice, indentificîn- 
du-și viața cu aceea a statului și 
care, dînd impresia plăcută a 
proprietății fi a civilizațiunii, 
trăiește aproape exclusiv din ex
ploatarea pămîntului sau din ve
nitul spațiului. De cealaltă 
parte, o clasă numeroasă, incultă, 
cu lipsuri incomparabile cu 
starea de civilizațiune, ducînd 
parcă o viață în afară de aceea a 
statului”...

Politicianul care în 1918 scria 
„pentru mine adevărul stă azi 
în socialismul național" simțea 
necesitatea unor prefaceri adînci 
în viața României. Militînd pen
tru promovarea noului, Nicolae 
Titulescu nutrea convingerea ne
cesității promovării tineretului în 
activitatea de conducere a statu
lui. El a făcut eforturi insistente 
pentru a înnoi viața social-poli-

tică internă și pentru a promova 
spiritul de dreptate în relațiile 
sociale. Numit în fruntea Minis
terului de Finanțe, a inițiat re
forma financiară care avea la 
bază așezarea finanțelor țării pe 
principii democratice, cum sînt 
impunerea progresivă, menajarea 
veniturilor mici, dobîndite prin 
muncă, introducerea minimului 
de venit neimpozabil. N. D. Co
cea scria cu admirație : „Titules
cu este unul din rarii miniștri 
care au avut îndrăzneala nu nu
mai să exprime o convingere de
mocratică, dar și să o traducă 
totodată în fapt”.

Unitatea dintre idei și fapte l-a 
caracterizat pe Nicolae Titulescu 
îndeosebi în activitatea sa diplo
matică, în care a dat adevărata 
expresie a forței personalității 
sale. „Tot ce am putut dobîndi 
pentru România în cariera mea 
— scria Titulescu — a fost fruc
tul luptei și al rezistenței, iar nu 
unul al rugăciunii și al implora- 
țiunilor". Numit ambasador al 
României la Londra, apoi minis
tru de externe, ales de două ori 
președinte al Societății Națiunilor 
(organizație internațională care 
și-a desfășurat activitatea între 
cele două războaie mondiale, 
avînd sediul la Geneva) Nicolae 
Titulescu a apărat cu abnegație 
interesele naționale ale țării 
noastre, fiind, totodată, promoto
rul unor practici democratice în 
relațiile internaționale, fapt care 
avea să-i aducă o mare popu
laritate. Activitatea desfășurată în 
țară, ca profesor, jurist și politi
cian era ridicată acum pe o 
treaptă superioară. înflăcărat de 
tradițiile progresiste ale diploma
ției românești, dezvoltate mai cu 
seamă de Nicolae Bălcescu, Al. I. 
Cuza, Mihail Kogălniceanu, Ti
tulescu a slujit cu abnegație idea
lurile păcii, independenței națio
nale și suveranității popoarelor. 
El a elaborat politica externă a 
României ținînd seama de reali
tățile fiecărei țări, de țelurile pa
triotice, de interesele naționale 
ale popoarelor.

Marele diplomat român nn a 
manifestat vreo tendință de a ie 
rupe de concepțiile burgheze. 
Dar tn Întreaga activitate națio
nală pe care a desfășurat-o a pui 
interesele patriei mai presus de 
orice. Sentimentele »ale patrioti
ce, ideile sale democratice, idea
lurile umanitariste de care a fost 
animat și în politica internă, au 
reprezentat comandamentele 
fundamentale care au determinat 
poziția sa față de evenimentele 
internaționale. Presa din întreaga 
lume, mai ales după alegerea lui 
ca membru activ al Academiei 
Române, îl numea „academicia
nul păcii".

In concepția lui Titulescu pa
cea era o luptă veșnică. „Toată 
viața e o luptă — considera el 
— dar lupta nu implică neapărat 
distrugerea fizică a oamenilor. Ș» 
ce armă de luptă mai bună se 
poate imagina declt o campanie 
împotriva tuturor prejudecăților, 
a tuturor superstițiilor, a tuturor 
ereziilor care tulbură sufletele 
noastre, pentru ca apoi In imen
sul, nelimitatul domeniu al luptei 
pentru idei să descoperim pentru 
fiecare bătălie nu moartea, ci noi 
cauze pentru a trăi“... Titulescu 
acționa cu mijloace eficiente 
pentru a-și impune convingerile 
în activitatea diplomatică. Ca te- 
prezentant al României la Socie
tatea Națiunilor și ca președinte 
al acestei organizații internaționa
le, a susținut că lupta Împotriva 
războiului trebuie să fie, de fapt, 
o luptă împotriva cauzelor răz
boiului. Considerînd că „orice 
națiune are dreptul să se organi
zeze la ea acasă așa cum vrea“, 
Titulescu promova ideea organi
zării păcii. El atribuia, tn acest 
sens, un rol de primă importanță 
opiniei publice mondiale, atră
gând atenția că războiul nu pu
tea fi preîntâmpinat decît cu spri
jinul activ al maselor populare.

Ca ministru de externe, a res
pectat dorința poporului român 
de a trăi în pace cu popoarele 
din Uniunea Sovietică, Bulgaria, 
Iugoslavia, Ungaria, Cehoslova
cia, Polonia, acționînd în mod ac
tiv pentru a dezvolta colaborarea 
cu țările vecine, pentru a realiza 
înțelegeri regionale, pentru în
cheierea unor acorduri diploma
tice și economice. Totodată a 
militat cu consecvență pentru a 
statornici prietenii trainice cu 
toate statele iubitoare de pace.

Aflat în plină activitate, într-un 
'moment în care își cucerise un 
imens prestigiu internațional, 
Nicolae Titulescu este înlătu
rat din guvern. El nota în 
1936: „Mi-am dat seama ime
diat că locul meu nu mai 
era în guvernul Tătătăscu, 
deoarece se contracara politi
ca externă pe care o duceam au
torizat, vrin politica internă CV 
se urma". Afirmarea curentelor 
de extremă dreaptă determinau 
acum alunecarea spre o politică 
străină intereselor țării. Reacțiu- 
nea, grupările fasciste, tindeau să 
rupă sistemul tradițional de alian
țe cu Anglia și Franța, încercînd 
angajarea României alături de 
Axă. Pentru o asemenea politică 
Titulescu era, firește, incomod.

★
Nicolae Titulescu a fost diplo

matul temerar care a avut dem
nitatea și forța să cucerească, 
pentru România, dreptul de ini
țiativă tn viața internațională. Iar 
cînd n-a mai avut posibilitatea 
să-și reprezinte țara, a găsit cu
rajul să-și păstreze nealterate 
convingerile și să rămtnă pînă la 
sfîrșitul vieții devotat catizei pă
cii și poporului român, căruia i-a 
purtat o dragoste profundă.

ADRIAN VASILESCU

PADUREA PIERDUTA : rulează 
la Patria (orele 10; 12,30; 16; 18,30; 
21), Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18,15; 20,30).

ADIO DOMNULE CHIPS : ru
lează la Scala (orele 10; 13,30;
17; 20). Capitol (orele 9; 12,30; 16;
19.30) .

CURAJOȘII ; rulează la Lumina 
(orele 9—20,30 în continuare).

INCIDENTUL 1 rulează la Lu
ceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20,45).

SACCO ȘI VANZETTI ! rulează 
la Central (orele 9,45; 12,30; 13,15; 
18; 20,45).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Aurora (orele 9; 12,15; 16;
19.30) , Tomis (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , Flamura (orele 9; 12,30: 10;
19.30) .

OLESIA : rulează la Arta (orele 
15,30; 18; 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulează la 
București (orele 8,45; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21), Favorit (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30), Melodia (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45), 
Modern (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,30).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI ; 
rulează la GluleșU (orele 15,30; 18; 
20,15).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13,45)

16,15; 18,45; 21), Excelslor (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Gloria 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30).

DECOLAREA : rulează la Doina 
(orele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30). 
La ora 10 — program pentru 
copil.

LOVE STORY : rulează la Victo
ria (orele 8,45; 11; 13,15; 15Î45; 
18,15; 20,45).

FARMECUL ȚINUTURILOR 
SĂLBATICE : rulează la înfrățirea 
(orele 15,30; 17,45; 20); Timpuri
Noi (orele 9—18,30 în continuare). 
La ora 20 program de documen
tare.

FUGA : rulează la Buzeștl (orele 
15,30; 19).

LOCOTENENTUL BULLITT ; 
rulează la Grivlta (orele 9; 11,15; 
13,30; 16 18,15; 20,30), Volga (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 20,15).

ATUNCI I-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

OSCEOLA : rulează Ia Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20,15), Miorița (ore
le 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18? 20,30),

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Crfngași (orele 15,30; 18;
20,15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează là Lira (orele 15,30; 18; 20,15), 
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează la Ferentari (orele 15,30; 
17,45; 20), Moșilor (oréle 15,30; 
17.45; 20).

VAGABONDUL : rulează la 
Unirea (orele 15,30; 19).

PE POTECA NEȚĂRMURITEI 
IUBIRI ; rulează la Drumul Sării 
(orele 15,30; 17,45; 20).

TRENUL : rulează la Pacea (o- 
rele 15,45; 18; 20).

VIAȚA DE FAMILIE ; rulează la 
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL RĂZBOINIC : rulează 
la Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

MIHAIL STROGOFF : rulează la 
Vitan (orele 15,30; 18; 20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Munca (orele 10; 
15,30; 19).

MIRII ANULUI II : rulează la 
Rabova (orele 15,30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE : 
rulează la Viitorul (orele 15,30 ; 
18; 20,15).

TICK, TICK, TICK i rulează la 
Progresul (orele 16; 18: 20).

ARTICOLUL 420 : rulează Ia 
Flacăra (orele 15,30; 19).

MONGOLII (orele 10; 12; 14,15); 
FEMEIA DISPĂRUTĂ (ora 16,30), 
SHONE (orele 18,45; 21). rulează 
la Cinemateca „Unlon".

sSfeatre
JOI, 16 MARTIE 1972

Opera Română : CAVALERIA 
RUSTICANA ; PAIAȚE — ora 
19,30; Teatrul de Operetă : SÎNGE 
VIENEZ — ora 19.30; Teatrul Na- 
ȚIONAL „I. L. Caraglale" (Sala 
Studio) : SA NU-ȚI FACI PRĂVĂ
LIE CU SCARA — ora 20; Teatrul

din Tg. Mureș (la Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra“ — Sala Schitu 
Măgureanu) : PROCURORUL — 
ora 20; Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" (Sala Studio) : VICA
RUL — ora 19,30; Teatrul de Co
medie : INTERESUL GENERAL — 
ora 20; Teatrul „C. I. Nottara" 
(Sala Magheru) : BUNA SEARA, 
DOMNULE WILDE — ora 19,30; 
Teatrul „C. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBTRICA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) ; ȘI FEMEILE JOACA 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul „Ion 
vasllescu" : FETELE DIDINEI — 
ora 19,30; Teatrul Mic : VICLENI
ILE LUI SCAPIN — ora 19,30; 
Teatrul „Ton Creangă" : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 9,30; Tea
trul Țăndărică (Sala Academiei) ; 
TIGRIȘORUL PETRE — ora 15; 
Ansamblul „Rapsodia Română“ : 
LA IZVOARE DE FRUMUSEȚE — 
ora 19,30; Circul Globus : PLANE
TELE RID SUB CUPOLA — ora 
19,30.

JOI, 16 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. 9,05 Ritm, tinerețe, dans. 
10,00 Curs de limba engleză. Lec

ția a 7-a. 10,30 Tele-clnemateca :
„Absență îndelungată". Regia 
Henri Colpi. Cu : Georges Wll- 
son șl Allda Valii. 12,00 Telejur
nal. 16,30—17,00 Curs de limba ger
mană. Lecția a 6-a. 17,30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară. 18.30 
Confruntări. 19,00 Medalion : Nico
lae Titulescu. 19,05 Publicitate. 
19.20 1001 de seri : „Fllopat ți 
Patatll". 19,30 Telejurnal. 20,00 Re
flector. 20,15 Tinerii despre el În
șiși. File dintr-o cronică vie (I). 
Tradiții revoluționare. Film de 
montaj Inspirat din istoria mișcă
rii progresiste de tineret din 
România, dedicat Semicentena
rului U.T.C. Inițiativele Semicen
tenarului prind viață. 20,65 Aven
turi ln epoca de piatră. 21.20 Mal 
aveți o întrebare ? „Care sînt per
formanțele și limitele organismului 
uman 7" Prezintă Ion Petru. 39,00 
,,24 de ore". 22,30 Campionatele 
mondiale de patinaj artistic — 
proba de dans (partea I). înregis
trare de ia Calgary (Canada). 
23,30 închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II
20,00 Concert simfonie. 20,50 De

sen animat. 21,00 Agenda. »1,10 
Film serial : Planeta glganțllOr. 
22,00 Melodii nocturne. Emisiune 
de muzică ușoară — realizată de 
televiziunea sovietică. 23,20 Cărți 
și Idei. Corelația dintre acumula
re și consum, de prof. unlv. dr. 
Emlllan Dobrescu.
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CETĂȚILE DE SCAUN ALE TINEREȚII
Despre 
încredere

La Combinatul din Suceava: 

file de calendar din 

„ANUL CALITĂȚII“
Combinatul din Suceava, 

unde se produce peate o treime 
din cantitatea totală de celuloză 
și hlrtie a României și ale că
rui produse sînt cunoscute și a- 
preciate in 32 de țări ale lumii, 
vîrsta medie a salariaților nu 
depășește 30 de ani. Cei mai 
mulți dintre ei, angajați in 1962 
o dată cu intrarea în funcțiune 
a acestui important obiectiv in
dustrial, au crescut, s-au matu
rizat profesional șl politic o dată 
cu el, eforturile lor oontinui, sus
ținute, fiind acelea care au fă
cut ca activitatea sa, de la o lună 
la alta mal mult, să se înscrie pe 
coordonatele majore ale eficien
ței economice“.

Cuvintele aparțin tovarășei 
Otilia Popescu, secretara de par
tid a întreprinderii. Ele repre
zintă de fapt preambulul unei 
oonvorbiri mai ample pe care o 
reproducem mai jos :

— Ori de cîte ori reporterul 
s-a întreținut cu uteciștii de aici, 
din indiferent ce compartiment 
de fabricație, aceștia au ținut să 
facă referiri directe la sprijinul, 
la indicațiile prețioase pe care 
constant, cu generozitate l-au 
primit din partea comitetului de 
partid, al dumneavoastră perso
nal, în inițierea și ducerea la 
bun sfîrșit a acțiunilor proprii 
destinate, așa după cum este și 
firesc, educației prin muncă și 
pentru muncă a, tinerilor. Va 
propunem acum o inversare de 
roluri. Cu alte cuvinte vă soli
cităm să ne vorbiți, în calitatea 
pe care o aveți, despre organi
zația U.T.C. din combinat, des
pre membrii ei, tinerii munci
tori, șefi de echipe, maiștri, in
gineri și chtmiști.

— îmi face o deosebită plă
cere să răspund acestei invitații. 
Și asta nu pentru că, neapărat, 
uteciștii noștri s-au făcut remar
cați prin acte spectaculoase, u- 
nice în felul lor, ci pentru că 
oră de oră, minut de minut ei 
oferă, pe deplin conștienti, pe 
deplin responsabili, dovada unei 
exigențe față de ei înșiși de ne
tăgăduit. Căci fie că este vorba 
de acțiunile comune întregii or
ganizații, fie că ne oprim aten
ția asupra actelor individuale, 
adeziunea tinerilor, participarea 
lor la organizarea mai bună a 
producției și a muncii, la obți
nerea unor indicatori superiori se 
relevă în mod pregnant, Și, țin 
să remarc, această tensiune la 
cel mai înalt voltaj, această e- 
fervescență pe care aș numi-o 
creatoare, este cu atît mai vizi
bilă acum, în acest an, cînd săr
bătorim aniversarea semicente
narului creării Uniunii Tinere
tului Comunist.

— Am dori, din paleta amplă 
de preocupări a organizației 
U.T.C. să vă opriți atenția asu
pra acelora pe care le conside
rați mai semnificative...

— îmi cereți un lucru destul 
de dificil. Totuși, să încerc, pre- 
cizînd din capul locului că enu
merarea nu are pretenția de a 
cuprinde toate punctele din a- 
genda de luaru a Comitetului 
U.T.C. din acest an. Mai întâi 
„Anul calității“. încep cu această 
acțiune pentru că ea mi se pare 
reprezentativă pentru un mod 
de a gîndi, pentru o concepție 
despre rolul fiecărui tânăr, al or
ganizației din care face parte în 
perimetrul de fabricație începând 
de la primirea materiei prime și 
pînă la livrarea celulozei și hâr
tiei. Ce urmărește această iniția
tivă se subînțelege : „Nici un 
produs sub haremurile calitative, 
nici un rebut, nici o remaniere“. 
Rezultatele înregistrate pînă a- 
cum, de la 1 ianuarie, data de
clanșării ei ? întreaga cantitate 
fabricată, expediată către bene
ficiar a fost apreciată cu califi
cativul „foarte bună“. Nu s-a 
primit în acest interval de timp 
nici o reclamație, nici un re
fuz, nici o sesizare. Fără nici o 
excepție, toți uteciștii au arătat 
că atunci cînd vor, pot lucra ex
celent... Să amintesc apoi con
cursul profesional „Cine știe 
meserie, cîștigă“, de la centraia 
termică. îl citez întrucît în con
dițiile noastre de producție asi
gurarea continuă cu abur tehno
logic este o condiție indispensa
bilă păstrării unui ritm alert. 
Or, realizarea acestui deziderat 
presupune ca fiecare om din a- 
cest sector să cunoască cît mai 
temeinic tainele meseriei de ter- 
mist, să fie „la zi“ cu orice 
schimbare survenită la acest loc 
de muncă, studiul literaturii teh
nice de specialitate să-i devină 
o obișnuință. Și, în sfîrșit, fără 
a respecta neapărat ordinea cro
nologică, chemarea lansată către 
toți tinerii din combinat de că
tre organizația U.T.C. de la A- 
parate de măsură și control : 
„Nici o absență nemotivată, nici 
o întârziere“ — și care a avut 
drept urmare reducerea aproape 
de cota zero a lipsurilor nejusti
ficate de la program, declanșa
rea competițiilor pe meserii, 
cooptarea tinerilor ingineri și e- 
conomiști în acțiunea de cerce
tare nemijlocit productivă prin 
efectuarea de către fiecare a cîte 
unui studiu dedicat acestui scop.

— Există un secret al acestei 
angajări multilaterale în efor
turile întregului colectiv de a 
face ca „anul 10" al combinatu
lui să devină un an pe durata

LEȘUL URSULUI. — Aici, în cinstea semicentenarului U.T.C., s-au constituit trei brigăzi ale ti
neretului și s-a inițiat controlul calității de către uteciști pe întreg fluxul tehnologic 
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căruia fiecare și toți uteciștii să 
dorească, reușind, prin valorifi
carea propriilor disponibilități, 
să pună umărul cu rezultate cit 
mai edificatoare la bunul mers 
al producției ?

— Da, există. Există „secre
tul“ care constă în calitatea lor 
de tineri comuniști, există .^se
cretul“ că, fie muncitori, fie in
gineri sau maiștri ei știu că fac 
parte dintr-o organizație revolu
ționară a .căror obiective le sînt 
extrem de clare, că munca lor 
este un act nemijlocit politic. 
Vedeți, faptul că 80 de tineri ur
mează cursurile liceului seral nu 
pentru cine știe oe „loc călduț“ 
unde ar putea lucra la termina
rea lui ci pentru că fizica, chi
mia, îi ajută în onorarea opti
mă a atribuțiilor de serviciu, că 
mulți dintre inginerii și tehnicie
nii noștri, Vasile Olaru. Aurel 
Andriucă, Ioan Cușmir, Ilie 
Stanciu, Zamfir Ilciuc au trecut 
mai întîi prin școala producției, 
au fost muncitori tot la noi, de
parte de a fi simple întîmplări 
sînt, dimpotrivă, mărturii ale 
responsabilității despre care vă 
vorbeam la înoeputul discuției 
noastre, mărturii ale înțelegerii 
necesității de a te pregăti încon
tinuu astfel încît sprijinul tău 
în compartimentul de fabricație 
unde lucrezi, la orientarea vieții 
de organizație spre problemele 
esențiale ale colectivității din 
care faci parte, să fie cît mai 
aproape de posibilitățile de care 
dispui și care numai activizate 
își pot dezvălui valențele. Iar 
dacă acum, în acest an al Semi
centenarului U.T.C. la Combina
tul de celuloză și hîrtie Sucea
va, și sînt convinsă că nu nu
mai aici, uteciștii, organizația lor 
se întrec pe ei însăși apoi lu
crul era de așteptat, maturitatea 
organizației coincizînd cu matu
ritatea membrilor ei.

GH. GHIDRIGAN

Din agenda semicentenarului
<t • RĂDĂUȚI : „Cinci decenii de luptă și muncă a tineretului 
<k sub steagul Partidului Comunist Român“ — întîlnire cu Vasile 
4 * Dumistrăcel, prim-secretar al Comitetului județean Suceava al 
4* U.T.C.
< • ȘIRET : „Ce a dat socialismul tineretului“ — întîlnire cu
4 * Costache Roman, secretar al Comitetului orășenesc de partid ; 
4* „Omagiu Partidului“ — întîlnire cu poeți și scriitori suceveni ;
4 * ciclu de filme patriotice pentru tineret.
4 ’ • SUCEAVA : „Meseria — brățară de aur“ — concurs pentru
< * tinerii din cooperativele meșteșugărești, faza județeană ; ,,Mo-
< mente din Istoria U.T.C.“, concurs, faza municipală.
< • ClMPULUNG : „Tineretul — participant activ la viața soclal- 
C culturală a orașului“, prezintă Vasile Ardeleanu, secretar al Co-
< mitetului orășenesc al U.T.C.
\ • GURA HUMORULUI : „Grija Partidului Comunist Român
I pentru creșterea și educarea tinerei generații“, prezintă Vasile

Teodorovici, secretar al Comitetului orășenesc al P.C.R. și Du
mitru Ungureanu, secretar al Comitetului orășenesc U.T.C.

• VAMA : „Tinerețe, năzuințe, fapte“, concurs „Cine știe, 
ciștigă“.

• VICOVUL DE JOS : „Generația Semicentenarului“ — simpo
zion „50 de ani de luptă sub conducerea gloriosului partid", in- 
mlnarea festivă a carnetelor de membru al U.T.C.
• LITENI : „Satul sucevean după un deceniu de la Încheierea 

cooperativizării agriculturii“, prezintă Roman Tihaniuc, președin
tele Consiliului județean al tinerelului sătesc.
• DUMBRĂVENI : „Orizont 1972“, duminică cultural-ștllnțifică.
• ADÎNCATA : „Te iubim tinerețe“, spectacol muzlcal-coregra- 

fle al formațiilor artistice de la Institutul pedagogic de 3 ani din 
Suceava.
• FĂLTICENI : „Perspectivele oferite tineretului de actualul 

cincinal 1971—1975“, prezintă Vasile Nedelcu, secretar al comite
tului orășenesc U.T.C. ; „Cinstea, corectitudinea șl principialita
tea“, dezbatere, participă Gheorghe Monoranu, președintele Con
siliului orășenesc al sindicatelor.
• CONCURSUL „Republica Socialistă România — prezențe și 

perspective“.
• ȘTAFETA FOLCLORICA „Păstrători ai tradiției“.
• CHEMAREA către toți tinerii din agricultură ; 

sub minimum-ul de norme stabilit de " 
ratoriloș“.

• SIMPOZIONUL „Locul șl rolul 
politică a României".

• EXCURSII pentru 2 000 de tineri 
Doftana.
• FILMUL DOCUMENTAR „Organizația județeană Suceava a < 

U.T.C. la a 50-a aniversare“. <
• APARIȚII EDITORIALE : „Mic cod de etică pentru tineret“, S 

„Antologie de cintece patriotice și revoluționare", „Din creația S 
poetică a tinerilor". ’ ►

„Nici un tinăr 
adunarea generală a coopc-

a 
tineretului in viața soclal-

care vizitează Bucureștii șl

Despre 
maturitate

...Primăvara de gînd a licee

nilor de la „Ștefan cel Mare'' 

și „Petru Rareș"

Fiind adevărat fap
tul că în viața fiecă
rei organizații U.T.C. 
din școlile sucevene 
aniversarea semicen
tenarului Uniunii Ti
neretului Comunist a 
creat nu numai o at
mosferă de vibrantă 
angajare și muncă 
pentru noi succese la 
învățătură, ci, expri
mând tocmai un ase
menea cadru, a ge
nerat o eflorescentă 
de inițiative, de ac
țiuni și manifestări 
politice" științifice, 
cultural - artistice, 
sportive etc., am so
licitat unor elevi din 
Suceava să se o- 
prească asupra ce
lei mai interesante, 
aceea care să le și 
reprezinte sintetic 
pe toate celelalte...

Astfel, cei de ia Li
ceul „Ștefan cei 
Mare“ au rememorat 
conținutul recentei 
lor sesiuni de comu
nicări și referate, ale 
cărei lucrări s-au 
desfășurat ca oma
giu adus sărbătorii 
organizației de tine
ret. Șapte secții — 
științe sociale, litera
tură română, limbi 
moderne, matema
tică, fizică, chimie și 
biologi e-geograf ie — 
au circumscris dezba
teri fructuoase asu
pra celor peste 50 de 
comunicări și refe
rate, situînd rezul- 
țațele unei etape de 
ucenicie științifică și 
muncă profesională, 
ca și gândurile că
tre domeniile viitoa
relor afirmări în e- 
oonomia, știința și 
cultura patriei, sub 
semnul aceluiași 
motto, desprins din 
înalta apreciere a to
varășului Nicolae 
Ceaușescu : „Socia
lismul a oferit tinerei 
generații un cimp 
vast, nelimitat, de a- 
firmare creatoare, de 
punere în valoare a 
capacităților și talen
telor, de realizare a

aspirațiilor și idealu
rilor care o animă". 
Chiar în sesiune, a- 
ceastă expresie a ce
lor mai nobile și mă
rețe cuceriri ale so
cietății noastre s-a 
cristalizat, incă o 
dată, în succesiunea 
firească a evocării 
luptelor și eforturi
lor de muncă prin 
care astfel de reali
tăți au fost pregătite 
în cei 50 de ani de ac
tivitate a partidului 
comunist, a mișcării 
revoluționare și ■ de
mocratice din Româ
nia, a Uniunii Tine
retului Comunist. 
Semnificațiile cele 
mai adinei, imaginea 
acestor ani de luptă 
și muncă, sub glorio
sul steag al partidu
lui, au fost evocate, 
rînd pe rind, în nu- 
meriiase lucrări care, 
firesc, relevau în a- 
celași timp datoriile 
tinerei generații, ale 
elevilor, față de tre
cutul, prezentul și 
viitorul patriei. Iată 
cîteva titluri : „Crea
rea U.T.C. — moment 
important în activi
tatea revoluționară 
din țara noastră", 
„Aspecte din lupta 
revoluționară a tine
retului sucevean în 
ilegalitate", „Crește
rea rolului conducă
tor al P.C.R. în eta
pa făuririi societății 
socialiste multilateral 
dezvoltate", precum 
și „Formarea idea
lurilor tineretului", 
„Motiv și scop în 
orientarea profesio
nală", „Documente de 
partid și de stat des
pre roiul tineretului 
în viața patriei", 
în sinteză: rolul și 
locul tinerei genera
ții.
....Colegii de la Li

ceul „Petru Rareș" 
ne-au prezentat pa
ginile cu cerneală 
incă nezvîntată bine 
ale revistei „însem
nări", apărută cu al

9-lea număr lntr-o 
frumoasă ediție festi
vă. Ce spun întregu
lui liceu tinerele con
deie, în acest prag de 
aniversare ? ‘ Cheamă 
la întrecere, toate 
clasele, toate organi-' 
zațiile U.T.C., pentru 
rezultate bune și 
foarte bune la învă
țătură, pentru per
fecționarea întregii 
activități politico-e- 
duoative... Dialoghea
ză despre răspunde
re, îndemnînd să se 
învețe din faptele ce
lor mai buni uteciști, 
oferă portretul-modei 
a doi dintre ei, așa 
cum i-a caracterizat 
organizația U.T.C. 
din clasa în care în
vață. Le vorbesc în 
versurile de 4jaldă vi
brație ale poeziilor 
„Martie ’22“, „Anilor 
mei", „România“ și 
„Tinerețe“ despre 
cele mai patetice în
demnuri ale timpului 
nostru socialist și le 
prezintă file din isto
ria Uniunii Tineretu
lui Comunist, o dată 
cu datele despre „Lo
cul și rolul tineretu
lui in viața social- 
politică a României“, 
alături de întrebările 
concursului „Tabloul
R.S.R. în 1975“.,.

Două fapte din via
ta școlilor Sucevei — 
aceeași semnificație : 
a angajării totale 
pentru înfăptuirea I- 
dealurilor de prospe
ritate și fericire ale 
patriei socialiste, 
transformînd aniver
sarea împlinirii celor 
50 de ani care-au tre
cut de la crearea U- 
niunii Tineretului 
Comunist într-un nou 
prilej de exprimare 
hotărâtă a legămân
tului de luptă și 
muncă al elevilor de 
astăzi, constructorii 
României socialiste 
de mi ine.

ION TRONAC Din expoziția elevilor suceveni

Dobrea Oltea ji „protejații" ei : 
„Să-mi iasă bine „băieții“ în poză, 

că altfel mă supăr foc"

Despre 
răspundere

...Zootehnista Oltea Dobrea 

a cerut să fie primită 

în partid
C.A.P. Pătrăuți. Ferma zoo

tehnică. Zi rece, cu ploaie 
de plumb și vînt tăios ca la 
Moldova. Cît cuprinzi cu o- 
chii de fur împrejurul acare
turilor cooperativei: noroi. 
Clisă muncită, frămîntată de 
roțile tractoarelor la care tine
ri zootehniști deprind arta vo
lanului, de carele vîrfuite care 
duc gunoiul la cimp, de pne
urile autodubelor venite după 
lapte, de copitele vițeilor ju
căuși, ale oilor tihnite, ale 
mînzocilor sturlubatici care 
nu-și mai află stare, alergînd 

rotat și săltăreț, cu coamele-n 
uint ca într-un western. Clisă 
muncită de cizmele de cau
ciuc ale stăpînilor acestor a- 
careturi, turme și herghelii, 
deopotrivă răspunzători de 
toate, fie că sînt tineri fi cu 
carte, ca inginera Doina Ia- 
mandi, șefa sectorului, sau 
Vasile Holca, tehnician vete
rinar, secretarul comitetului 
de U.T.C. pe cooperativă, fie 
că sînt mai vîrstnici și încăr- 
cați de experiența lucrului 
de-o viață la creșterea ani
malelor, cum este de pildă

Tehnicianul veterinar Vasile Holca, secretar al comitetului U.T.C. 
de la C.A.P. Pătrăuți, într-un colocviu profesional - fulger cu tinerii 

zootehniști .

Lucreția Costiuc, muncitoare 
la separatorul de lapte și loc
țiitoare a secretarului de par
tid.

Toți în cizme grele, în
fundate în noroi pînă pesta 
gleznă, l?i văd de treburile 
zilnice traiectînd iute larga 

ogradă fără să le pese da 
vîntul tăios care le flutură 
fără odihnă halatele albe ca 
laptele. Răspund din mers în
trebărilor reporterului care 
se ține după ei, înfundat și el 
în niște cizme „ca acelea“, și 
tot din mers își găsesc atitu

dini convenabile pentru poze
le dorite de fotoreporter. Au 
experiență în asemenea tre
buri. Cooperativa lor înființa
tă exact acum un deceniu a 
mers, an de an, din bine în 
mai bine; sectorul zootehnic 
se laudă cu două premii I — 
unul pe fosta regiune și altul 
pe actualul județ — și cu un 
premiu III pe țară la crește
rea ovinelor și bovinelor. Așa 
că pe aici au mai treout, și 
nu o dată, ziariști, fotorepor
teri, operatori de film... Pri
vind tinerii, pe chipul matur 
al Lucreției Coștiuc înflorește 
un zîmbet. Mă uit, zice ea. 
la Ionică Holca cum se-așea- 
ză «ca la cinema» între oile 
lui, mă uit la Oltea noastră 
cum își adună-n preajmă vi
țeii, mai grijulie de ei, să iasă 
bine-n poză, decât de ea în
săși, mă uit la Costică Pascu 
cum își potrivește surii, ca 
să-arate-ntre ei ca Alixandru 
Machidon, mă uit la toți de
niei de la fermă, la fetele și 
băieții noștri vrednici și mîn- 
dri de nu le mai afli pereche, 
mă uit și nu pot să nu-mi a- 
duc aminte cum dădeau acum 
cîțiva ani din colț în colț, cum 
țineau nasul pe sus: «noi, să 
ne facem văcărițe și văcari P 
Noi, care neam de neamul 
nostru /...» Și uite că s-au fă

cut. Ehei, de ați ști cită mun
că de lămurire s-a dus cu ei, 
în cîte „seri de calcul“ s-au 
tot întîlnit, la cîte „colțuri de 
întrebări și răspunsuri" au 
fost poftiți. Și pînă la urmă 
s-au convins... Și uite-i acum i 
au în răspunderea lor pesta 
350 de bovine, vreo 1000 de 
oi și 40 de mînzoci; „trag" 
pe ’72, pentru un plan de 
peste 3000 de hl de lapte și 
să știți, mîndria asta care-o 
citiți pe chipurile lor nu 
e deșartă: sînt mîndri că 
știu că din planul de peste 
7 000 000 de lei pe care-l are 
de făcut în anul acesta 
C.A.P.-ul nostru o bună parte 
stă în sarcina lor. Mă uit la ei 
și-mi sînt dragi de parcă ar fi 
copiii mei. că doar sub ochii 
mei. sub ochii noștri ai celor 
mai vîrstnici au crescut... Ui
te, Oltea Dobrea și-a înaintat 
dosarul de primire-n partid 
și eu mă uit la ea și nu știu 
cînd au trecut anii, cînd a 
ajuns ea, fata timidă de altă 
dată, să răspundă de-o avere. 
Și răspunde...

...In mijlocul vițeilor ei cu 
boturi umede, voinici și țin- 
tați, Oltea Dobrea ne acordă 
un interviu. Vorbește tihnit, 
curgător, cu toate că proteja
ții ei o-mping tot timpul cu 

frunțile, legănînd-o ca niște 
valuri.

— Eu pînă n-am simțit că 
am experiență destulă în 
munca mea de-aici de la fer
mă, n-am îndrăznit să ce« 
primirea în partid. In fiecare 
an mi se părea că mai am ce
va de învățat, ba la hrană, ba 
la întreținere, ba la organizare
— că răspund de alte șase 
tovarășe — și intr-adevăr a- 
vem. Dar anul ăsta, cînd 
mi s-a părut mie că aș cam ști 
meserie cît să nu mă fac da 
rîs, am îndrăznit. Mai întîi. 
însă, am întrebat oamenii — 
și tineri și bătrîni: Sînt eu 
oare bună ? Merit ?... Și ei. 
mai toți, au zis că nu sînt de
parte de ceea ce se cuvine 
Și uite-așa am îndrăznit. A- 
cum aștept discutarea. Da nu 
cu mîinile-n sîn : muncesc, 
învăț, stau de vorbă cu oame
nii și, cine știe, poate or să 
mă primească, poate o să fiu 
vrednică... Dar am emoții. Că 
eu în treaba asta, nu răspund 
numai pentru mine, ci pentru 
toți tinerii din sector...

Pătrăuți. Incheindu-și în
semnările, reporterul notea
ză emoționat: Oltea Dobrea
— o tînără la ora marii răs
punderi.

PETRE DRAGU

Despre 
romantism

I ...Profesorul Petru Storoj 
și rodnica sa neodihnă

Am numărat, pe micul platou 18 panouri de baschet! De ase- 
asfaltat din spatele Liceului nr. menea instalații nu dispune încă 
2 din Rădăuți, nu mai puțin de nimeni în țară, nici măcar cita

dela sportivă studențească din 
Dealul Spirei, Institutul de Edu
cație Fizică și Sport. Și poate că 
dacă ar fi fost numai panourile 
nu ar fi fost nimic de mirare. 
Dar adăugați acestora o instalație 
de nocturnă, un foarte complex 
portic de gimnastică, instalații 
pentru volei, handbal și tenis de 
cimp, un mic atelier pentru as
cuțit patine și în sfîrșit, o consis
tentă și perpetuă activitate spor
tivă de masă. Veți avea, astfel, o 
explicație cuprinzătoare pentru 
neodihnă profesorului Petru Sto
roj. A profesorului de educație 
fizică Petru Storoj, cel care a 

mobilizat, însuflețit și condus 
elevii din școală la ample ac
țiuni de muncă patriotică, prin 
acestea realizîndu-se, în cea mai 
mare parte, excelenta bază spor
tivă descrisă mai sus, respectiv 
lucrări în valoare de peste 
150 000 lei.

— Poate exagerez, poate sînt 
prea romantic, dar eu cred că 
fiecare liceu are nevoie de un 
stadion și de o sală de sport, 
ne mărturisea Petru Storoj. Elevii 
au nevoie de mișcare, trebuie să 
le fie întreținută dragostea pen
tru activitatea fizică în aer liber. 
Cum poți face asta fără un mi

nimum de bază materială P Iată 
de ce m-am zbătut atîta pentru 
aceste terenuri și instalații, și sînt 
bucuros că primii care m-au în
țeles și ajutat au fost elevii însu
și, părinții acestora, arătîndu-se, 
prin aceasta, la fel de „roman
tici" ca mine.

Am aflat de la ceilalți profe
sori cu care am stat de vorbă, de 
la Dumitru Bădiliță, secretarul 
comitetului orășenesc U.T.C. și 
de la cîțiva elevi pe care i-am 
abordat că acest „zbătut“ la care 
se referea Petru Storoj înseamnă, 
de fapt, sute și mii de ore de 
muncă, de muncă îndârjită, de 

nopți fără odihnă. înseamnă lungi 
perioade în care Petru Storoj n-a 
mai apucat să vadă un film, să 
citească o carte, să... nu e nimic 
de rîs, să facă sport 1 Dar iată, 
acum, și rodul acestor eforturi, 
iată un lucru cu care se poate 
mîndri nu numai liceul sau ora
șul ci întreg județul Suceava 1

N-aș fi vrut să se creadă că 
aici, la liceu, totul se închină 
sportului iar profesorul Petru 
Storoj e singurul exemplu de ab
negație, dăruire, modestie. Vizita
sem doar cu puțin înainte un la
borator de chimie excelent înzes
trat, la a cărui realizare și utilare 

au pus umărul toți profesorii și 
elevii din școală. Vizitasem un 
la fel de bine organizat laborator 
audio-vizual și, de asemenea, un 
cabinet de științe sociale dotat cu 
cea mai modernă aparatură aju
tătoare. Reținusem, din spusele 
directorului Petru Băjenaru și o 
serie de nume, ale unor profesori 
și elevi remarcați cu deosebire în 
realizarea acestor obiective de 
mare însemnătate pentru bunul 
mers al procesului instructiv-edu- 
cativ.

Dar, neintenționînd să fac un 
proces-verbal — așa cum îmi 
cerea deunăzi directorul adjunct 

al liceului din Babadag — am 
ales tocmai baza sportivă, un 
unicat la ora actuală, și pe profe
sorul de educație fizică, Petru 
Storoj. De ce ? Tocmai pentru că 
această realizare la care puțini 
ar avea curajul măcar să viseze și 
acest om simplu și modest sinte
tizează, mai bine decît orice alt 
exemplu, ținuta etică a tinerilor 
profesori și a elevilor de aici, 
exprimă cu maximum de eloc
vență principiile morale superioa
re care animă între.aga lor acti
vitate.

OVIDIU PĂUN
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TELUL IMEDIAT
ERA ATRAGEREA

MASEI TINERETULUI LA
LUPTA CLASEI MUNCITOARE

ANII DE UCENICIE

numai acelea ale în- 
noului an într-o bună 
Și, Intr-adevăr, Im- 
Anton Moisescu, Pa- 

Guină, 
Manole,

Era in 1931. Lucram la fa
brica textilă „Mioara" din Șo
seaua lancului, unde am fost 
primit de director ca student 
lipsit de mijloace care trebuia 
să-și agonisească într-un fel 
banii de cămin și cantină. 
N-aveau de unde ști patronii că 
indicația o primisem de la Co
mitetul local al U.T.C. Cîștigam 
puțin in cele 12 ore pe zi, 
schimbul de noapte fiind cel 
mai greu.

în acele zile îmi făcusem deja 
un cerc destul de bun de prie
teni printre tinerii fabricii. Și 
ne-arh vorbit să facem revelio
nul împreună. Nu știau ei că, 
«n strada General Fălcolanu, din 
spatele fabricii de bere „Lut
her“, în casa ceferistului Ale
xandru Tudor, revelionul avea 
să albă cu totul alte semnifi
cații declt 
tîmpinării 
dispoziție, 
preună cu 
vel Dumitru, Nicolae 
Vasile Vilcu, Ofelia 
Vasile David și alții ne-am o- 
cupat de pregătire^ programu
lui. Erau recitări și cînteCe re
voluționare, o piesetă antirăz
boinică în care au excelat ar
tiștii uteciști Ionică Dodenci de 
la „Leonida", Stela Moghloroș, 
Marin Chilom de la „Vulcan" 
și Marin Georgescu de la 
„Voina", Sala era pavoazată cu 
lozinci scrise pe mici fîșii de 
hirtie roșie. Ne-am învrednicit 
să constituim o mică orchestră. 
Eram vreo 300 de tineri, în mare 
parte uteciști, venlți din toate 
sectoarele Capitalei. Către ora 
2 noaptea, epuiztndu-ne progra
mul am pornit în corpore spre 
sediul din strada Tăbăcari al 
Ajutorului Muncitoresc Român 
unde, sub conducerea comitetu
lui local al P.C.R., se desfășura 
o altă manifestare muncitoreas
că. Regrupîndu-ne în colțul 
străzii, am pornit în sunetele 
„Internaționalei", fiind primiți 
cu urale. Am încins chiar a colț), 
tn stradă, o Uriașă horă mun
citorească, sub ochii prostiți ai 
polițiștilor care nu se așteptau 
Ia așa ceva de revelion.

★
Ianuarie era geros șl ursuz. 

Atmosfera de nesiguranță creș
tea. în cele mal multe fabrici 
șl uzine s-au organizat acțiuni 
de protest împotriva ofensivei 
patronale. La „Mioara" băieții 
de la apretură au tras semna
lul — declanșlnd la ora 11 si
rena. Avu loc o întrunire „zbu
rătoare*. Ceream renunțarea la 
hotărârea desființării schimbului 
doi. Am vorbit atunci în nu
mele tineretului. A doua zi por
tarul nu-mi mal dădu drumul 
în fabrică.

Impotri- 
Nu era 
în tim- 
fost a-

mal diferite 
clasei mun-

★
uit acel 
decenii.

iunie de a-
Țara, fră-

noi măsuri chiar în 
organizației U.T.C. a 
Ideea aparținea C.C.

Conferința avu loc în
primele zile ale lui august, în*' 
tr-o modestă casă de muncitori.

primite.

• • • •
Foto ; PAVEL TĂNJALĂ

ORGANIZAȚIA NOASTRĂ ÎN PRAG DE ANIVERSARE
Clștlgul cel mal 

Important

LĂRGIREA
PERSPECTIVEI
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activitate * fost acela al înfăp
tuirii programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidu
lui. in conceperea, organizarea 
și desfășurarea fiecăreia din ac
țiunile Întreprinse am respectat 
spiritul măsurilor adoptate de 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. menite să dezvolte tră
săturile conștiinței comuniste 
ale oamenilor muncii, să ampli
fice rolul organizației U. T. C. 
prin făurirea profilului politico- 
ideologic, moral al tînărului zi
lelor noastre.

— Care au fost, din acest 
punct de vedere, direcțiile 
practice urmărite ?

— Organizațiile U. T. C. din 
întreprinderi, instituții, ștjli, 
facultăți, din sectoarele de 
construcții și sănătate, din 
unitățile comerciale și între
prinderea de transporturi în 
comun au inițiat ample și 
bogate manifestări politico-edu- 
cative dedicate cunoașterii 
tradițiilor revoluționare ale 
poporului și partidului nostru, 
ale clasei muncitoare, marilor 
cuceriri obținute de poporul 
român pentru edificarea socia
lismului, a perspectivelor de 
dezvoltare și înflorire multila
terală a țării. în cadrul aces
tor acțiuni un loc preponderent 
l-au ocupat întîlnirile cu vechi 
militanți ai partidului, ai miș
cării revoluționare de tineret, 
cu activiști de partid, evocările, 
concursurile tematice, 
țiile documentare, 
unor monumente istorice, obiec
tive economice și social cultu
rale, festivalurile muzicale de
dicate cîntecelor patriotice, ac
țiunile de muncă patriotică. La 
fiecare din aceste manifestări, 
fie că e vorba de sesiunea de 
comunicări „Din tradițiile re
voluționare ale tineretului bu-

expozi- 
vizitarea

NICOLAE MORARU

La 2 februarie Anton Moises
cu mă anunță să vin la o șe
dință importantă : se constituia 
noul comitet local al U.T.C. din 
București. Aveam o uriașă mun
că de înfăptuit. Se puneau a- 
tunci nenumărate probleme : or
ganizarea tineretului din uzine, 
pregătirea acțiunilor pentru do- 
bîndirea revendicărilor econo
mice, întărirea secțiilor de ti
neret din sindicatele indepen
dente, formarea grupelor de o- 
poziție, scoaterea unei gazete 
ilegale a tineretului din Bucu
rești și crearea unui aparat teh
nic adecvat, orientarea către 
constituirea unui club sportiv 
revoluționar al tineretului mun
citoresc. Șl mereu, așa cum glă- 
suiau toate indicațiile partidu
lui, îmbinarea muncii ilegale cu 
cea legală, antrenarea maselor 
de tineri, sub cele 
forme, la ridicările 
citoare.

N-am să 
cum patru T__ ,
mîntată de mizerie și nesigu
ranță, retrăia faza alegerilor 
parlamentare. In luptă a intrat 
și Blocul muncitoresc-țărănesc, 
formație legală a Partidului Co
munist Român. Din partea Co
mitetului Local al U.T.C. răs
pundeam pentru mobilizarea 
tineretului în acțiune. E drept, 
cei mai mulți nici nu aveam 
dreptul la vot (pe atunci votai 
la 21 de ani. cum însă la aceas
tă vârstă erai la armată, de re
gulă abia la 23 de aini îți pu
teai exercita dreptul constituți
onal). Asiguram atunci lipirea 
afișelor electorale de 
formam gărzile de tineri care 
apărau pe vorbitori la întîlnirile 
„zburătoare" în fața uzinelor, 
la cele convocate în săli unde 
erau inerente ciocnirile cu po
liția și bătăușii partidelor bur
gheze. Formam corurile ce scan
dau pe străzi lozincile lansate 
de Blocul Muncitoresc-Țărănese, 
în sfîrșit asiguram acțiunile de 
apărare a candidaților blocului.

Mii de tineri conduși de ce
lulele uteciste au ieșit în stradă 
la chemarea partidului cînd se 
răspîndi veștea victoriei. Intr- 
adevăr, pentru prima dată de 
la înființarea P.C.R., cinci co
muniști aveau să intre în par
lament ducînd acolo glasul răs
picat al clasei muncitoare. al 
țărănimii obidite, al maselor 
largi populare. încordarea creș
tea zi de zi. C.C. al P.C.R. făcu 
cunoscut planul guvernului re
acționar de a invalida manda
tele comuniste. Si se antrenă o 

I

cureștean" organizată cu spriji
nul tinerilor cercetători de la 
Institutul de studii istorice și 
social politice de pe lingă C. C. 
al P. C. R., sau de colocviul — 
dezbatere „50 de ani de luptă și 
muncă sub conducerea partidu
lui comunist“, de ștafeta în cir
cuit „Partidul meu iubit, mîn- 
dria mea" sau de acțiunile de 
popularizare și cunoaștere a li
teraturii social-politice cu pri
lejul vitrinelor omagiale, am 
atras tineri aflați în perioada 
de pregătire în vederea primi
rii în U.T.C., acel tineri care au 
devenit pe parcurs generația 
utecista a semicentenarului.

— Toate acestea au devenit 
desigur suportul ideologic al 
educației muncitorești, al spo
ririi contribuției tineretului la 
înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor economice.

— Nu numai Ia îndeplinirea 
dar și crearea premiselor pentru 
depășirea angajamentelor luate 
cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan. în ansamblul acțiuni
lor menite să asigure un con
ținut practic cu consecințe du
rabile acestui curs pozitiv se 
integrează sesiunile de comuni
cări ale tinerilor electrotehni- 
cieni, constructori și sudori, con
cursul „Tineri inovatori, inven
tatori și raționalizatori", zilele 
uzinei, săpt&minile profesiilor, 
sărbătorirea tinerilor fruntași 
în întrecerea socialistă, Înfiin
țarea brigăzilor socialiste ale 
cinstei și hărniciei, ciclurile lu
nare adresate elevilor ; „Fru
musețea muncii" și „Cum por
nești in viață, tinere ?". Dacă 
mijloacele muncii politice de 
masă au popularizat figura 
muncitorului înaintat din socie
tatea noastră, pătruns de o 
înaltă responsabilitate profesio
nală și socială, militant hotă- 
rit pentru promovarea noului 
în viață, cadrul practic al acțiu
nilor noastre le-a oferit tineri
lor posibilitatea de a demonstra 
că ei știu să fie și sînt aseme
nea muncitori înaintați.

— V-aș ruga să precizați în 
ce constă acel cadru practic la 
care v-ați referit ?

— Valorificarea noilor resur
se ale tuturor inițiativelor apă
rute în organizațiile U.T.C. din 
Capitală, inițiative generalizate 
ulterior la nivelul întregii țări : 
Milimetrii în istanță. Minutul 
felicită, minutul acuză, Caru
selul meseriilor, Vitrinele cali
tății, Sprijin efectiv pregătirii

atit în incinta par- 
cît și în afara zi- 
Zile in șir, cit au

luptă dîrză, 
lamentului, 
durilor lui.
durat dezbaterile, aveau loc re
petate demonstrații în care nu
mărul tinerilor participanți creș
tea mereu. Un grup de uteciști 
forma o gardă specială care tre
buia să asigure „pierderea în 
mulțime" mai cu seamă a lui 
Lucrețiu Pătrășcanu și Imre A- 
ladar la ieșirea din incinta Ca
merei Deputaților. Iar cînd in
validarea a avut loc, sute și mii 
de tineri erau în raidurile ma- 
nifestanților care, răspunzînd 
la chemarea partidului, ridicau 
protestul lor vehement 
va nelegiuirii făptuite, 
nici prima, nici ultima, 
pul demonstrațiilor au 
restați mulți uteciști.

★
Cu toate loviturile 

organizația U.T.C. a Capitalei 
își sporea rindurile. Se întărea 
continuu munca din rețeaua ile
gală. Nu mai era suficient- să 
scoatem, la șaplrograf, sporadic, 
ziarele de uzină „Tînărul cefe
rist", „Tinărul metalurgist" și 
altele. Trebuia organizată o ti
pografie clandestină unde să a- 
pară cu regularitate o publica
ție periodică a U.T.C. din Bucu
rești. De unde sediu, literă, ma
șină de imprimat ? Tinerii tipo
grafi care lucrau atunci la im
primeria „M. Eminescu" au în
ceput să procure din întreprin
dere cele trebuincioase.

Evenimentele însă se precipi
tară. C.C. al U.T.C. ne ceru ma
teriale scrise despre activitatea 
clubului „Aurora", despre ex
cursii de tineret etc. Din zi în 
zi avea să apară o gazetă le
gală. tipărită într-o tipografie 
normală : ..Glasului tineretului". 
Avea să fie un eveniment re
marcabil. Căci, din 1929, de la 
interzicerea „Tînărului munci
tor", nu mai apărea un ziar le
gal, care să spună adevărul 
despre viața, năzuința și lupta 
tineretului român. Cum am aflat 
mai tîrziu a fost găsit un bun 
girant-responsabil. Numai că, 
atunci tind gazeta fu trasă, pa
tronul anunță siguranța. Și a- 
proape tot tirajul fu confiscat 
chiar de la tipografie.

Munca se desfășura din ce în 
ce mai intens. Ceea ce făcu 
necesară o dezbatere mai largă, 
un schimb de vederi și elabora
rea unor 
limitele 
Capitalei, 
al U.T.C.

tehnico-productive a elevilor, 
Săptămîna tinerelor fete, Clu
bul ideilor. Chiar și din acest 
detaliu ne putem da seama că 
n-am înțeles să sărbătorim 
semicentenarul U.T.C. printr-o 
campanie, ci prin ridicarea ac
tivității noastre de pînă acum 
la un nivel care să lărgească 
perspectiva asupra viitoarelor 
intervenții în toate domeniile 
educative ale organizației noa
stre.

0 ACTIVITATEv»
INTENSA,
RODNICA

(Urmare din pag. I)

Înfăptuirea sarcinilor ce re-la înfăptuirea sarcinilor ce re
vin organizației județene in an
samblul ei“.

— Care vă sînt, In acest sens, 
argumentele ? •

— Ele reies chiar și dintr-o 
foarte succintă trecere in re
vistă a activităților desfășurate 
în această perioadă. Așa de 
pildă, printre inițiativele care 
se bucură de o largă audiență 
la tineri am putea enumera 
luarea în păstrare și îngrijire a 
utilajelor și mașinilor, contri
buția adusă la executarea lucră
rilor de întreținere și curățire 
a pășunilor, la amenajarea unor 
sisteme de irigații, formarea e- 
chipelor de tineri cooperatori 
care să lucreze în cadrul brigă
zilor de cîmp, cursurile tineri- 

. lor" cooperatori pentru conduce
rea tractoarelor și a altor ma
șini agricole.

— Ați dori să 
teva acțiuni care 
mai reușite, care 
salt calitativ pe 
buției aduse la formarea și a- 
profundarea trăsăturilor con
științei comuniste la tineri ?

— Amintesc, întîi, aici faptul 
că în această perioadă în jude
țul nostru s-a desfășurat un 
număr impresionant de activi
tăți cu caracter politico-ideolo
gic. Una dintre preocupările 

evidențlați ci- 
vi s-au părut 
au marcat un 
planul contri-

dincolo de linia Constanța, în 
Bucureștii Noi. S-a hotărât di
versificarea și extinderea ac
țiunilor, găsirea unor noi forme 
și metode de lucru, munca pri
mind din ce în ce un caracter 
nou, de masă. Ca prim pas s-au 
organizat acțiuni largi, cu pre
cădere legale, în întîmpinarea 
Zilei internaționale a tineretu
lui — 1 septembrie.

Era într-o duminică. Căzuse 
în 23 august. Cine să se fi gîn- 
dit atunci că data aceasta, prin 
nimic însemnată, avea, peste 
treisprezece ani, să marcheze 
dezlănțuirea insurecției națio
nale antifasciste armate, des- 
chizînd o nouă pagină In istoria 
poporului nostru ? Cu patru de
cenii în urmă alesesem această 
zi numai pentru că era dumi
nică și tinerii muncitori și fun
cționari puteau participa la ma
siva noastră manifestare tine
rească organizată la sediul sin- 
dioatului „Ciocanul“.' Organiza
torii oficiali — secția de tine
ret a sindicatului și clubul spor
tiv „Aurora". Organizatorul 
real, de altfel dar pentru toată 
lumea : Comitetul local al U.T.C. 
din București. Ne aflam în
tr-o sală adevărată, cu vreo 500 
de locuri, cu o scenă reală, in
vestită cu culise. Am pregătit 
un program variat : tintece re
voluționare, recitări, povestiri 
hazlii, diverse manifestări de 
gimnastică. Și. evident, o expu
nere asupra Zilei internaționale 
a tineretului, asupra luptei ti
nerilor muncitori și țărani din 
țara noastră și din toată lumea. 
Cînd programul era pe sfîrșite 
se auzi un tropot asurzitor, niș
te comenzi scurte și pe scara 
de lemn ce ducea către sală 
năvăliră jandarmi. în frunte era 
renumitul comisar Vasilescu, o 
brută fără pereche. Comandă 
scurt : „Toți mlinile în sus !“ 
Datorită surprizei, sau poate în- 
tîmplării. cîteva brațe se ridi
cară și atunci izbucni Petre To- 
mescu, ridicat, nu se știe cum 
pe o masă :

— Jos mîinile, tovarăși I Noi, 
tinerii comuniști, să ne speriem 
de această fantomă ? El e mort, 
acest comisar Vasilescu, precum 
putredă e lumea pe care o a- 
pără. Ia să clntăm cintecul nos
tru care-1 prohodește mai abitir 
ca „veșnica pomenire".

Și dădu tonul „Internaționa
lei". în vreme ce jandarmii lo
veau cu patul armelor căutînd 
să descleșteze brațele noastre 
care s-au prins unele de altele 
de parcă ar fi fost de fier, 
tecul se înălță victorios, 
pîndindu-se prin ferestrele 
deschise, chemând lumea 
cartier, clamind dreptatea celor 
mulți.»

esențiale, pe această linie, a or
ganizațiilor noastre a fost aceea 
de a-a ajuta pe tineri să fie 
mai bine documentați în ceea 
ce privește cunoașterea trecu
tului glorios, de luptă a Uniunii 
Tineretului Comunist. Unde a 
fost cazul am looalizat datele 
general istorice la ceea ce s-a 
petrecut în județul nostru, la 
modul cum uteciștii ieșeni ac
ționau în anii ilegalității. Voi 
aminti aici, fără pretenția de a 
fi reușit să redau tabloul exact 
al tuturora, numeroasele concur
suri intitulate „File din istoria 
U.T.C.", marele număr de întîl- 
niri cu militanți ai mișcării co- 
muniste In anii 1—.. . 4 ._______ _  ___ ilegalității. 
Membri ai biroului comitetului 
județean de partid, ai comite
tului județean U.T.C. s-au întâl
nit în dese rânduri cu tânerii.

— V-aș ruga să vă referiți la- 
manifestările cultural-artistice 
desfășurate tn această perioadă.

— S-au deschis la Pașcani, 
Hîrlău, Tg. Frumos, Hălăucești, 
expoziții pentru tineret, iar în 
Iași, s-a organizat „Salonul 
plastic ieșean" (expoziție de pic
tură și sculptură). Apoi, expo
ziția de plastică de la Țesătoria 
de mătase Victoria șl cea de la 
„Sala Pașilor pierduți" organi
zată de studenții de la Facul
tatea de desen.

împreună cu Radio-Iași s-a 
realizat ciclul de seri de muzi
că și proză sub genericul „Cîn- 
tăm anii tinereții noastre".

La cinematograful Arta or
ganizăm ciclul „Luptătorii pe 
baricadele dreptății sînt alături 
de noi". Am dezbătut. în ca
drul unor simpozioane teme ca : 
profilul moral al tineretului în 
societatea noastră, conștiința 
muncitorească, U.T.C. organiza
ție revoluționară a tineretului, 
din România și altele.

„Trenul tineretului" a fost o 
altă acțiune cu prilejul căreia 
400 de tineri au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare 
mocratice din România.

Emoționantă a fost și 
narea carnetelor roșii 
membri ai U.T.C. în cadru fes
tiv.

Ca o încheiere firească a a- 
cestei perioade bogată în acti
vități, va avea loc un pelerinaj 
la „Casa memorială" din muni
cipiul Iași.

și de-

înmî- 
noilor

• Filatura da lină pieptă
nată din Miercurea Ciuc, 
unitate care a intrat în func
țiune anul trecut, este prima 
mare întreprindere indus
trială din județul Harghita 
care a raportat îndeplinirea 
sarcinilor de plan pe primul 
trimestru la producția glo
bală. Un calcul estimativ a- 
rată că, pînă la finele lunii 
martie, tînărul colectiv de 
muncă al filaturii va realiza 
o producție globală suplimen
tară evaluată la aproape 9 
milioane lei. De remarcat că 
întreaga cantitate de produse 
realizată peste plan se ob
ține fără a se solicita mate
rie primă suplimentară.

• Constructorii de pe șan
tierele platformei industriale 
Tîrgoviște-Sud, care au lan
sat chemarea la întrecerea 
socialistă pentru realizarea la 
timp a planului de investiții 
pe anul 1972, raportează că 
în aceste zile au obținut im
portante succese în produc
ție. Astfel, pe șantierul mo
dernei uzine de strunguri a 
fost terminată, cu 60 de zile 
mai devreme, construcția ha
lei monobloc, precum și mon
tajul principalelor mașini și 
instalații în cadrul secțiilor 
de sculărle și forjă. De ase
menea, se află în fază îna
intată de montaj ultimele a- 
gregate destinate secției de 
fabricație-montaj.

La rîndul lor, constructorii 
de pe șantierul uzinei de oțe
luri Înalt aliate, obiectiv si
tuat Pe aceeași platformă 
Industrială, lucrează in avans 
cu 30 de zile față de grafice. 
Ei pregătesc mal multe obiee-

Forestieri din Vrancea

MĂRTURII
TRAINICE ALE
ENTUZIASMULUI
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filmului pentru tineret și copii, 
închinat semicentenarului U.T.C. 
Albumul ștafetă „50 de ani de 
luptă și muncă sub conducerea 
P.C.R." va reveni la Oradea, 
după un lung circuit prin or
ganizațiile U.T.C. din județ. 
S-eu declanșat largi acțiuni de 
muncă patriotică în cadrul 
„Lunii muncii patriotice", inau
gurată prin expedierea unui 
„tren al tineretului" cu metale 
vechi pentru oțelării.

Chiar azi, 16 martie, are loc 
spectacolul literar-muzical-co- 
regrafic festiv ,,50 de drapele 
pe treptele luminii", prezentat 
de Ansamblul tineretului din 
Oradea.

— V-aș ruga să evidențiați 
unele dintre preocupările con
sacrate formării și dezvoltării 
conștiinței socialiste, a crezului 
politic, militant al tinerilor, 
pentru cunoașterea și prețuirea 
trecutului glorios de muncă și 
luptă a partidului, al mișcării 
revoluționare, muncitorești, de 
tineret, din țara noastră și din 
județul Bihor.

— Un larg ecou și pilduitoare 
învățăminte de muncă și luptă 
unită au constituit pentru tine
rii români, maghiari și de alte 
naționalități ce trăiesc pe cu
prinsul județului nostru, ciclu
rile de activități complexe > „Pe 
urmele eroilor clasei munci
toare", „Eroi au'fost, eroi sînt 
încă", „Și străzile au amintiri“, 
„Trecut, prezent și viitor". 
„România socialistă în 1975“. în 
cadrul cărora au fost evocate 
trecutul, prezentul și perspecti
vele luminoase de dezvoltare 
multilaterală a patriei noastre, 
a tineretului. Vechi militanți ai 
partidului și ai mișcării de ti
neret au prezentat episoade de
osebit de emoționante . despre 
condițiile în care au activat. De 
asemenea, activiști de partid șî 
ai U.T.C. au prezentat actualei« 

tlve, printre care secția de 
cuptoare adinei a laminorului 
degrosisor și cea de semifa
bricate a oțelăriei electrice, 
linia de laminare pentru pro- 
file mijlocii și ușoare, pre
cum și forja de blocuri și 
bare.

Intr-un stadiu avansat se 
află și centrala care va fur
niza energia electrică și ter
mică pentru întreaga plat
formă industrială.
• în ultima perioadă de 

timp, colectivele întreprinde-

Succese de prestigiu
al© oamenilor muncii

din industrie
rilor constructoare de mașini 
au introdus în fabricație noi 
produse, destinate atît uti
lării fabricilor șî uzinelor 
noastre, cit și exportului. 
Astfel, Uzinele „Unio“ din 
Satu Mare au construit un 
transportor de mare capaci
tate pentru carierele de lig
nit de la Rovinari, Uzina 
constructoare de mașinl-u- 
nelte pentru așchierea me
talelor din Arad a realizat 
trei noi modele de strunguri, 
iar colectivul Uzinei de uti
laj petrolier din Tirgoviște 
este autorul instalației FS-1 
— pentru forajul seismic și 
In straturi dure.

condiții asigurate tineretului, 
sarcinile, răspunderile tinerilor 
față de prezentul și viitorul so
cialist al societății noastre. Din 
acest ansamblu de acțiuni și ma
nifestări doresc să remarc rolul 
sesiunii de comunicări „Organi
zația județeană U.T.C. în viața 
social-politică și economică" ale 
cărei lucrări au fost urmărite 
cu un viu interes de un mare 
număr de tineri și unde am a- 
vut cinstea să fie prezenți vechi 
militanți ai P.C.R., ai U.T.C.

O preocupare centrală a acti
vității noastre a constituit-o 
sporirea aportului organizațiilor 
U.T.C., a tineretului, la îndepli
nirea exemplară a sarcinilor 
profesionale și de producție. în 
acest sens, doresc să amintesc 
faptul că au fost create brigăzi 
și echipe ale tinerilor, care au 
stimulat obținerea de noi suc
cese în activitatea productivă a 
întregului tineret. Realizarea și 
depășirea sarcinilor de plan în 
primele luni ale anului sînt o 
mărturie semnificativă asupra 
eforturilor și entuziasmului în 
munca tinerilor din 
nostru.

— Cum s-a acționat 
perfecționarea activității 
nizațiili " “

județul

pentru 
„___ ,______  __ . orga
nizațiilor U.T.C. din noile obiec
tive industriale ?

— O atenție deosebită a fost 
acordată îmbunătățirii perma
nente a întregii activități de or
ganizație. atît pe șantierele de 
construcții cit și la obiectivele 
noi date în folosință. Prin gaze
tele „Tineretul si producția“, 
„De vorbă cu întîrzianții“, în a- 
dunările generale, în discuțiile 
de la tînăr la tînăr, organizînd 
întîlniri cu muncitorii fruntași 
vîrstnicî, cu cadre tehnice, am 
exercitat o influență educativă 
cu ecouri vizibile în participa
rea tineretului la' muncă, la în
treaga activitate a organizațiilor 
U.T.C. Consider, de altfel, parti
ciparea largă, de masă, a tine
retului Ia acțiunile noastre edu
cative un bun cîștigat la scara 
întregii organizații județene. 
Sînt semnificative în acest sens 
și numeroasele acțiuni și iniția
tivele de participare unanimă a 
tinerilor la muncă patriotică, în 
agricultură și silvicultură. pe 
șantiere, la înfrumusețarea în
treprinderilor și localităților ju
dețului. S-au obținut rezultate 
importante, pe care le amplifi
căm prin inaugurarea treptată, 
pînă la 12 aprilie, a 30 de șan
tiere ale tineretului.

Realizări deosebite tn di
versificarea producției s-au 
obținut la uzina „înfrățirea“ 
din Oradea, unde au fost 
omologate și introduse în fa
bricație trei modele noi de 
mașini radiaie de găurit me
talul, cu diametre de 40 și 
50 mm, în două variante, Îm
bunătățite față de cele con
struite pînă acum. Noile ma- 
șini-unelte, concepute de spe
cialiștii uzinei orădene, sînt 
dotate cu instalații elcctrohi- 
draulice de comandă a vite

zelor și a avansului, cuple 
electromagnetice șl blocaje 
centralizate, care conferă po
sibilitatea realizării unei ga
me largi de operații.

In aproape toate unită- 
industriale din Capitală 
desfășoară cu rezultate

țile 
se 
remarcabile acțiunea de au- 
toutilare. Astfel, pentru anul 
în curs, specialiștii uzinei de 
utilaj chimic „Grivlța Ro
șie“, și-au propus să confec
ționeze pentru cerințele în
treprinderii, utilaje și insta
lații în valoare de circa 11 
milioane lei, sumă de peste 
4 ori mal mare față de rea- 

Insămințarea la timp
a culturilor de primăvară

(Urmare din pag. I)

rea pentru producție a celor 2—3 
metri pătrați de teren din jurul 
stîlpilor de electricitate și tele
foane pînă acum teren nepro
ductiv. „Câștigul e dublu, ne 
spunea secretarul organizației 
U.T.C., tovarășul Dumitru Voi- 
nea. Întîi sub forma recoltelor — 
peste un vagon de cereale, apoi 
prin aceea că se distrug focarele 
de dăunători și buruieni". Prelu- 
înd inițiativa, tinerii mecanizatori 
și cooperatori din Jegălia și-au 
propus să cultive suprafața de 
teren amenajată penttu irigații 
pînă în dunga canalelor. „Cu ce 
efect acest efort ?“ i-am întrebat. 
„Cu un efect însemnînd peste 
200 tone de porumb", ne-a răs
puns inginerul sef al cooperati
vei agricole. Calculele impun do 
la sine această lăudabilă inițiati
vă apărută în județul Ialomița, 
acolo unde suprafața amenajată 
pentru irigații depășește 140 000 
nectare, iar rețelele electrice mai 
ales „amplasate negospodărește 
scot din producție cîteva sute de 
hectare", cum aprecia tovarășul 
Marin Vasile, prim secretar al 
comitetului județean de partid. 
Un argument adăugat celorlalte în , 
măsură să îndemne Consiliul ti
neret sătesc din cadrul Comite
tului județean U.T.C., să genera
lizeze aceste inițiative în toate 
cele 101 cooperative agricole, 27 
de I.A.S. și 24 de S.M.A., în 
care lucrează aproape 20 000 de 
tineri — jumătate fiind uteciști.

Tinerii sînt prezenți la ferti
lizare și semănat. La cooperativa 
agricolă din Ciochina, aproape 
100 din ei au participat ieri la 
muncă. Aproape fără excepție e- 
rau la învelirea cu folie de po
lietilenă a solului, ce ocupă 10 
hectare. Tînărul fermier, ingine
rul Dumitru Simion, explică a- 
ceastă concentrare de forțe. 
„Timpul s-a încălzit și în cel 
mult 2 zile trebuie să plantăm. 
Gunoiul de grajd încorporat în 
sol a determinat creșterea cu 2 
grade a temperaturii iar o în
târziere la întinderea foliei de 
polietilenă ar atrage după sine 
o pierdere de energie calorică ce 
ar putea însemna cel puțin 
100 000 lei pentru cooperativă, 
bani obținuți prin timpuritatea 
producției". Stringența lucrărilor 
a fost recepționată ae către or
ganizația U.T.C., iar participarea 
a fost masivă. Fără, însă, a lăsa 
descoperite celelalte lucrări. Ilie 
Răducanu, Nicolae Popa, Nico- 
lae Vlad au lucrat la semănatul 
lucemei iar alți 18 tineri, îm
preună cu inginerul Ion Dumi- 
trașcu, au continuat fertilizarea 
celor 580 de hectare ce vor fi 
însămînțate cu floarea soarelui. 
Mazărea și borceagul au fost 
însămînțate aici pe toate cele 
aproape 200 hectare planificate. 
In sudul județului, la cooperati
vele agricole din Plevna, Mode
lul, Ciocănești și Cuza Vodă în- 
sămînțările din prima urgență 
s-au încheiat, ieri toate forțele 
fiind concentrate la fertilizarea 
altor suprafețe și mai ales la cu
rățirea canalelor pentru irigat. 
Numai într-o zi de lucru tinerii 
din Andrășești, de pildă, au a- 
dus în perfectă stare de folosire 
peste 13 kilometri de canale. To-

UN ACT DE OMENIE
Un grav accident de circula

ție a pus în pericol viața tînă
rului muncitor Constantin Ren
țea, de la Uzina de tractoare, 
din Brașov. Transportat de ur
gență la spital, medicii au con
statat că bolnavul are nevoie de o 
mare cantitate de sînge pentru a 
ieși din coma provocată de

• A fost anunțată 
centrală, dar nu se 

deoa- 
era în

accident. A fost 
stația centrală, dar 
mai putea aștepta mult, 
rece tensiunea bolnavului 
continuă scădere. Atunci s-a fă
cut un apel în rîndul colegilor 
de muncă. Nu mai puțini de 31

lizările anului trecut La o 
altă mare Întreprindere bucu- 
reșteană, „Electroaparataj“, 
s-au realizat, prin forțe pro
prii, mai multe pupitre pen
tru controlul și reglarea re
leelor, motoarelor electrice șl 
panourilor de comandă. Co
lectivul Uzinei de utilaje și 
piese de schimb pentru In
dustria alimentară realizează 
mașini și dispozitive In ca
drul programului de autodo- 
tare. Intre acestea se remar
că macaralele pivotante, di
feritele băi pentru degresa- 
rea și călirea pieselor meta
lice, un cuptor pentru usca
rea miezurilor la turnătorie 
și altele. Succese importante 
în această privință a înre
gistrat și colectivul între
prinderii „Marmura“, unde au 
fost executate trei gatere de 
mare capacitate, a căror va
loare se ridică la aproape 1,5 
milioane lei. Tot aici au fost 
realizate mal multe mașini 
pentru șlefuirea plăcilor de 
marmură.

Acțiuni asemănătoare, cu o 
ridicată eficiență economică 
și efecte pozitive asupra ca
lității produselor, se desfă
șoară și in alte unități in
dustriale din București, cum 
sint uzinele „Electromagneti
ca", „Automatica", „Republi
ca", „Vulcan“., Uzina meca
nică de material rulant 
„Triaj", Fabrica de mașinl- 
unelte și agregate și altele. 

Multe dintre ele și-au orga
nizat secții sau ateliere spe
cializate pentru proiectarea șl 
construcția de utilaje nece
sare producției proprii.

(Agerprw)

(

todată, 10 000 de tineri au con
tinuat acțiunea de desecări in 
Lunca Ialomiței, în zonele Grin- 
du-Cocora-Muntenii Buzău și 
Giurgeni-Scînteia-Mihail Kogălni- 

:o-
eni-Scînteia-Mihail Kogăln 

ceanu. Iată realizările : la Coci 
ra — 68 hectare, la Gheorghe 
Doja — 37 hectare, la Colella — 
29 hectare, la Smirna — 23 hec
tare, iar la Dragoș Vodă, Grindu 
și Săveni cîte 31 hectare. în ca
drul județului peste 3 000 hectare 
au fost scoase de sub pericolul 
băltirii apelor. Altfel spus, au 
fost create premisele obținerii a 
peste 9000 tone cereale.

După cum remarcau și inter
locutorii noștri, ieri a fost cu a- 
devărat prima zi din acest an 
cînd s-a lucrat cu toate forțele. 
Celor 13 255 hectare însămînțate 
li s-au adăugat alte aproape 
5 000. Optzeci și șase de coo
perative agricole au terminat 
deja semănatul niazării și borcea- 
gurilor, iar 32 au raportat și în
cheierea semănatului la lucernă. 
Peste 80 000 de hectare au fost 
grapate — lucrare foarte impor
tantă pentru păstrarea apei în 
sol, iar fertilizarea la grîu e 
practic executată pe toate supra
fețele cultiyate. Sînt asigurate 
condițiile ca într-o zi, două să 
se înceapă și semănatul florii 
soarelui, după porumb, principa
la cultură prășitoare a județului. 
Pentru asigurarea unui ritm bun 
la semănat, în multe cooperați- ' 
ve agricole țăranii participă la 
strângerea resturilor de tulpini 
de floarea soarelui și porumb, 
iar mecanizatorii sînt solicitați 
să aplice lucrări repetate cu dis- < 
cui și grapa, cu nivelatoarele și 
cultivatoarele.

La cel mai important apel al
— din păcate 

, , ,1 cît ne ne- 
atît de păgubi-,

recoltei din acest an din 
se semnalează și, pe <_
justificate pe i * * _
toare, absențe. Aproape 100 de 
tractoare nu au tras încă nici o 
brazdă. Lipsesc mecanizatorii 
sau sînt încă nepuse la punct, 
din cauza lipsei pieselor de 
schimb. Și, pe măsură ce altele 
se defectează numărul tractoare
lor ce stau aliniate la secții crește 
pentru că în magaziile S.M.A. nu 
se găsește nici un fel de piesă 
de rezervă din cele ușor dete
riorabile. De asemenea, la coope
rativele din Ulmu, Perieți și 
Lehliu începerea semănatului 
încă, e amînată pe motiv că „e 
rece". Un motiv fără acoperire! 
La cooperativa din Sf. Gheorghe 
comitetul U.T.C. — după mărtu
risirile Nicoletei Costatile, mem
bră a comitetului — nu a con
ceput nici o acțiune care să de
termine participarea tinerilor la 
rezolvarea mai operativă a tre
burilor de campanie. Și din pă
cate cazul nu e singular. De a- 
ceea sugerăm comitetului jude
țean Ialomița al U.T.C. o inter
venție Imediată în sensul activi
zării organelor de conducere 
U.T.C., al mobilizării tuturor 
tinerilor la muncă. Timpul e bun 
și fiecare oră se cere intens fo
losită. Din realizarea semănatu
lui la un înalt nivel calitativ, 
fiecare tînăr mecanizator, coope
rator, specialist trebuie să-și 
facă un obiectiv călăuzitor pen
tru activitatea acestor zile. Pă- 
mînturile Bărăganului trebui«. :ă 
producă pe măsura rodniciei.

de constructori de tractoare din 
secția mecanic-șef au răspuns pe 
loc pentru a-și salva colegul 
care se zbătea între viață și 
moarte. Un gest, un act de o- 
menie care spune mult despre 
conștiința și morala muncitorilor 
de la Uzina de tractoare, a oa
menilor din țara noastră.

Intervenția operativă a medi
cilor și a colegilor de muncă a 
fost salvatoare pentru Constan
tin Rențea.

(Agerpres)
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C
olecții de roci șl pietre, 
ierbare, insectare colec
ții multicolore de flu
turi, serii de obiecte, unelte 

de muncă, îmbrăcăminte, vase 
din lut ars sau din lemn, obiecte 
legate de ceremonii, unicate din 
care nu există exemplare simi
lare în marile muzee ale țării, 
— s-au adunat astfel bogate co
mori prin aportul celor 105 e- 
chipaie ale pionierilor „Căută
tori de comori", al căror rod de 
colecționari entuziaști din vara 
anului 1971 a fost expus într-o 
interesantă expoziție la Palatul 
pionierilor din Capitală.

Ștandurile acestor „cutezători" 
mai cuprind un element deose
bit de prețios în care un plonier- 
cronicar destoinic a efectuat în
registrarea evenimentelor zil
nice a consemnat cu naivitatea, 
candoarea și sinceritatea carac
teristice adolescenței tot ce *

peșterilor, în conductele apeduc
telor de origină romană, în stați
unile cu urme neolitice din e- 
poca bronzului sau a fierului, 
în unele urme ale culturii ge- 
to-dacice și chiar mutilarea prin 
tăieturi a broderiilor dintr-o că
mașă sau dintr-un pieptar. Tre
buie evitată deteriorarea unor 
obiecte valoroase prin lipsă de 
grijă sau de mijloace necesare 
la ambalarea lor și la transpor
tul din locurile de origine că'

»

sau provincial — consemnînd, 
bineînțeles, meritul colecționari
lor.

A
m admirat și subliniat 
efortul echipajului „Vînă- 
torii lui Dragoș“ din 
Iași, care la cele trei ediții 

consecutive ale acțiunilor „Cu
tezătorii" au deținut recordul 
prin mulțimea, varietatea și 
originalitatea obiectelor etno
grafice și de artă populară

CUTEZĂ TORII
teristice adolescente. __ — _
considerat demn de reținut — 
de la programul zilnic cu amă
nuntele lui culinare, pînă la de
scrierea cu pătrundere și inte- 
ligență a peisajului natural și a 
celui cultural străbătut, înfăți
șarea unui monument istoric 
sau a unui eveniment, uneori 
într-o suită de imagini, cu ex
presii și analize de o valoare 
literară cu totul remarcabilă. 
Cităm ca pildă cel semnat Po
pescu Elisabeta — cronicarul e- 
chipajului „Temerarii" din satul 
Plopșorul, aflat pe plaiurile 
Gorjului. Acest jurnal a trezit 
interesul juriului, el va vedea 
lumina tiparului așa cum l-a 
redactat această pionieră deo
sebit de inteligenta și de talen
tată.

CĂUTĂTORI

DE COMORI
Conf. dr. GH. FOCȘA,

directorul Muzeului Satului

N
umeroase aspecte ale cul
turii noastre spirituale 
tradiționale — obiceiuri,

povestiri și basme, cîntece, dan
suri șl diferite alte manifestări 
folclorice — sîrft consemnate In 
aceste jurnale sau tn caiete 
consacrate colecțiilor folclorice 
din cele mai interesante zone 
ale României : Călimani, Ma
ramureș, Făgăraș, Țara Hațe
gului, Țara Oașului, Țar* Oltu
lui etc.

Cei aproape 1 200 de oopii „cu
tezători", grupați tn 105 echipaje 
distincte, din sate și oraș«, unii 
bine instruiți și bine dotați, alții 
lipsiți de posibilități materiale 
și de utilajul tehnic necesar, dar 
susținuți de același cald și viu 
entuziasm — au realizat colecții 
care interesează științei« natu
rii, au identificat plante încă 
neconsemnate In lucrările de 
specialitate, au realizat colecții 
arheologice, Istorice și etnogra
fice prețioase, au semnalat sta
țiuni neexplorate de specialiști, 
au cuprins tn colecțiile lor obi
ecte și aspecte deosebit de va
loroase, unele șl altele fiind ele
mente care pot fi utilizate în e- 
dificiul cunoașterii științifice a 
naturii și culturii de pe pămln- 
tul patriei noastre.

Toate acestea au constituit un 
izvor puternic care a trezit și • 
cultivat sentimentele de dra
goste entuziastă față de frumu
sețile naturale ale patriei, față 
de tezaurul artistic și creațiile 
culturale ale generațiilor ante
rioare, față de amplul efort cre
ator al generațiilor actuale. Dar 
toate aceste realizări poziti /e 
conțin In inima lor și un ele
ment de contradicție profundă, 
primejdia aspectelor negative, 
care se amplifică proporțional 
cu creșterea numărului partici- 
panților, a înmulțirii - echipaje
lor. De aici, necesitatea imperi
oasă și urgentă a unor măsuri 
eficiente, la care — prin cola
borarea înțeleaptă a Comanda
mentului Pionierilor, a Ministe
rului Educației și tnvățămîntu- 
lui, a juriului de specialiști și a 
presei — să se elaboreze șl Să 
să se Indice reglementări care, 
fără să stingherească cu nimic 
„entuzlasmele", „cutezanțele", să 
le mențină numai pe făgașul 
lor pozitiv.

Astfel trebuie interzisă cu de- 
săvîrșlre lovitura eu ttmăcoa- 
pele sau cu ciocanele în unele 
monumente ale naturii, tn unele 
imagini ale sfincșilor Carpaților, 
in stalactitele sau stalagmitei«

tre sediul echipajului, ’ către 
școala de origine sau către ex
poziția mare de la București.

Introducerea copiilor în a- 
ceste domenii poate deveni un 
joc profund dăunător care 
poate antrena distrugerea unor 
monumente ale naturii și ale 
culturii, pagube ireparabile. 
In asemenea cazuri socotim 
că simpla elaborare a unor 
norme, a unor recomandări ver
bale sau scrise, a unor instruc
taje mai mult sau mai puțin e- 
ficiente nu este o metodă de 
aplicat...

scrise, » unor instruc-
nu este o metodă de

U
n remediu ar putea fi 
găsit pentru activitatea 
de colecționari a echlpa-

„Cutezătorii", puntnd 
echipaje în legătu- 

principalele muzee de

sau stalagmitele

jelor 
aceste 
ră cu r . 
profil care să ia asupra lor sar
cina de a participa la îndruma
rea concretă prin cadre de spe
cialitate, de a participa la cer
cetările șl colecțiile efectuate pe 
teren, de a selecționa șl Integra 
în colecțiile de Interes științific 
național, obiectele adunate sis
tematic prin activitatea bine în
drumată a pionierilor.

Credem, de asemenea, că tre
buie repusă In discuție și noțiu
ne« muzeului școlar — care 
poate fi o Idee pozitivă dacă se 
realizează colecții tndrtimate 
metodic, cu evidențe stricte — 
referitoare la aspectele naturii 
și culturii din localitatea de ori
gine și dacă sînt asigurate con
diții de depozitare, conservare 
și expunere

Ar fi bine să fie canalizată 
activitatea pionierilor In cola
borarea dintre școală și cămi
nul cultural, așa cum se reco
mandă chiar de către ziarul 
tineretului pentru realizarea 
Împreună a muzeelor sătești

Nu credem că orice școală din 
orice sate sau din orașe trebuie, 
să adune de-a valma elemente 
din natură ori din cultură de 
oriunde din țară, ceea ce este, 
precum se știe, sarcina marilor 
colecții muzeale republicane șl 
provinciale. De aici necesitatea 
de a anâliz* șl hotărî cu privire 
la soarta acestor colecții reali
zate prin entuziasmul pionieri
lor, care eu documentări oon- 
duse, verificate șl completata de 
specialiști vor putea fi Integrate 
în colecții!« de rang republican

NU

adunate, *u ocupat un loc pre
dominant în expoziția centrală. 
Printre aceste numeroase șl va
loroase obiecte — colecționate 
din Țara Oașului, din Munții 
Maramureșului, ori din masivul 
Călimanilor (în 1971Ț — am sem
nalat prezența unor serii de o- 
biecte mai valoroase decît al
tele și a unor unicate Încă ne
cuprinse în colecțiile muzeale de 
rang republican seria „cervice- 
lor* de juguri ornamentate ar
tistic, cnuturile din împletitură 
de piele peste vergelele de

plumb în pleasna biciului și cu 
minerul din lemn ornamentat 
prin înorustații metalice, artis
tic lucrate.

Printre ele s-au adus și pu
ține hîrburi, care încarcă 
inventarul, ocupă spațiul și 
sînt lipsite de valoare mu
zeală. Dar în ansamblul ei 
această colecție, ca multe 
altele, conține materiale etno
grafice deosebit de valoroase 
care trebuie integrate în co
lecțiile de rang republican sau 
provincial, integrate deci în te
zaurul muzeistic național...

O
bservăm, între altele, că 
darul copiilor de convin
gere apare mai eficient 
în eforturile pionierilor decît 

al muzeografilor. Unii au ob
ținut zeci și chiar sute de o- 
biecte în mod gratuit, alții 
fac eforturi adeseori disperate și 
cu banii în mînă pentru plata 
obiectelor dar nu pot să le ob
țină. Generozitatea poporului 
este mai sensibilă la apelul co
piilor Așa cred că se explică 
importanta colecție realizată 
prin daruri de către „Vînătorii 
Iul Dragoș" tn satele de pe pla
iurile și văile Munților Călimani. 
ori de către „Mlădițele" — echi
pajului de la Liceul din Sarmaș 
— Mureș în satele Țării Oașului, 
colecție în care costumele valo
roase șl seria de plătei policro
me brodate cu acul la cămeșile 
oșenoelor, sînt piese muzeale 
autentice. Dar decuparea unor 
asemenea ansambluri decorative 
din piesele originale de îmbră
căminte, nu pot fl o activitate 
recomandabilă nici indicată spre 
generalizare căci prin ea se mu
tilează tot atîtea piese etnogra
fice de valoare muzeală remar
cabilă.

Reglementarea situațiilor sub 
diferite aspecte este deci o sar
cină imediată pentru ca activi
tatea „Cutezătorilor căutători de 
comori* să se desfășoare mereu 
pe făgașul realizărilor pozitive.

LDÈ ^RECITÂT*

• Județul Alba : La Alba Iulia 
a avut loc un dialog între ti
nerii din Întreprinderile orașu
lui și foștii brigadieri de pe 
șantierele naționale de muncă 
patriotică Bumbești-Livezeni și 
Salva Vișeu. După un spectacol 
festiv a fost deschis noul șan
tier de muncă patriotică al 
cărei obiectiv principal de lu
cru îl constituie canalul de a- 
duoțiune a apei potabile în oraș.
• Pe Cîmpia Libertății de ia 

Blaj Comitetul orășenesc U.T.C. 
a organizat o mare adunare 
unde au fost evocați, jubiliar, cei 
50 de ani de luptă și de muncă 
ai U.T.C., sub conducerea Parti
dului Comunist Român. Iar du
minică, 19 martie, organizațiile 
U.T.C. din municipiul Alba-Iu- 
lia vor organiza o festivitate la 
Monumentul eroilor Horia, Cloș
ca și Crișan.
• Județul Arad : La Casa de 

cultură din Arad a avut loc o 
sesiune de comunicări și referate 
intitulată „Din tradițiile revolu
ționare ale tineretului arădean“. 
In aceeași zi la Uzina de va
goane a fost organizată o seară 
culturală cu recitări intitulată

.. J

(Dintr-o posibilă antologie a poeziei patriotice și de dragoste)

». I T H A C A
de GRIGORE HAGIU

Ithaca mea, Comuna mea visată, 
mi-e fața către tine înturnată 
și inima te caută în zare, 
și gîndul tău în mintea mea tresare, 
cîntarea mea fierbinte se ridică 
la steaua ta, cu patimă te strigă 
pe tine, doar pe tine te-ncunună 
Ithaca mea, visata mea Comună

In urmă, jos, o lume-mbătrinită 
a dispărut, de lavă-acoperită, 
ți trupurile scurse în orgie, 
săltate-n dans, dărmate de beție, 
schimonosite de plăceri, uscate 
de vicii ți dorințe-ntunecate, 
au împietrit în lumea lor grozavă, 
cum le-a surprins necruțătoarea lavă.

Iar cei iețiți cu arme, laolaltă, 
pe sub arcada porților, înaltă, i 
sunînd în aer lănci arămuite, 
și-n vîrf de coifuri, tuiuri înnegrite,

ne-au înălțat, spre cinstea noastră, drumul 
să trecem pe deasupra, cu duiumul, 
pietrosul zid cu șanțuri, brîie late, 
de trei ori dînd ocolul la cetate

Ithaca mea, Comuna mea visată, 
cîți au vroit din drum să mă abată, 
să-mi cînte clopotele mari în dungă, 
făptura mea să nu te mai ajungă, 
să-mi zuruie-n tărînă fruntea spartă, 
sau poate să-mi croiesc o altă soartă 
și să te uit, cînd mintea nu mai sună, 
Ithaca mea, visata mea Comună.

Izbind cu munții marea, Polifeme, 
mi-ai prins în sorburi zveltele trireme, 
dar eu am rîs pe ape, și-n furtună 
știam că vîntu-n țărm o să-mi depună 
alaiul meu de vase, ars de soare, 
pătat de gheața stelelor de mare, 
ți gura mea va săruta pămîntul 
rivnit cu brațul, năzuit cu gîndul.

MUNCIM DAR
ȘTIM CE FACEM?!

reprezentanți- 
la conceperea 
activității cul- 
a institutelor

Participarea 
lor tineretului 
și organizarea 
tural-educatlve 
și așezămintelor culturale din 
județul Neamț, indiferent de 
cine depind acestea din punct 
de vedere administrativ, s-a 
impus ca element de maximă 
necesitate.

Intre efectele imediate ale 
participării reprezentanților 
organizațiilor U.T.C. la con
ceperea și la realizarea acțiu
nilor cultural-educative se nu
mără la loc de frunte perma
nentizarea acelor acțiuni des
tinate în mod special tinere
tului la aproape toate institu
țiile și așezămintele de cul
tură precum șl amenajarea u- 
nor cluburi pentru tineret în 
însăși spațiul instituțiilor cul
turale. Discuțiile purtate cu o 
parte dintre conducătorii a- 
cestor instituții și așezăminte 
de cultură sînt, de asemenea, 
cel mal des pline de referiri la 
intervențiile de efect ale re
prezentanților tineretului: se
cretari de comitete, șefi de 
comisii sau .responsabili 
resort, în bunul mers al acti
vității, fiind convingătoare 
pentru oricine că organizațiile 
U.T.C. au început să se afir
me ca partener de bază al 
instituțiilor specializate în or
ganizarea și desfășurarea ac
tivității cultural-educative. 
„Contează și noi ținem foarte 
mult, afirma tovarășul profe
sor Gh. Bunghez, președintele 
Consiliului județean pentru 
cultură și educație socialistă, 
la opiniile tineretului; nu nu
mai pentru faptul că acesta 
este principalul obiect al edu
cației pe care vrem s-o facem

de

ei, mal alea, pentru că nu *- 
vem de a face cu un obiect 
de educație pasiv ci mâl cu- 
rînd cu unul oare poata de
veni In mod condiționat, se în
țelege, dar oricînd și autoe- 
ducatorul său".

Iată de ce, ceea ce am întîl- 
nit lâ Tg. Neamț, mergînd pe 
același fir âl problemei luate 
în discuție ni se pare para
doxal, inacceptabil. Paradoxal 
pentru că într-un asemenea 
context care asigură organi
zației U.T.C. reprezentare ac
tivă în conceperea, conduce
rea și desfășurarea ’ muncii 
culturale, tocmai repre
zentantul organizației de ti
neret, respectiv tovarășul D. 
Bojovschi, secretarul Comite
tului orășenesc Tg. Neamț al 
U.T.C., se află în necunoștință 
de cauză, dezinteresat 
viața cultural-artistică a 
șului, a Casei orășenești 
cultură, instituție cotată 
drept cuvînt între cele 
bune din județ. Formularea 
oricît de absolutizantă ar pă
rea nu exprimă totuși decît 
adevărul. Secretarul comitetu
lui orășenesc U.T.C., membru 
în Consiliul orășenesc pentru 
cultură și educație socialistă 
și, ca atare, cu răspunderi 
precise în acest domeniu de 
activitate atît ca membru al 
consiliului cît șl ca secretar 
al comitetului orășenesc 
U.T.C., de cîteva luni, adică 
tocmai în perioada, în care 
comitetul orășenesc U.T.C. 
trebuia să-și intensifice efor
turile în conformitate cu sar
cinile revenite organizației de 
tineret, nu mai cunoaște ni
mic cu exactitate din ceea ce 
se întîmplă la casa orășeneas-

de 
ora- 

de 
pe 

mai

că de cultură ; afirmă tnte- 
meindu-se pe presupuneri că 
a-ar întîmplă ceva la un club 
de pe Ungă o întreprindere 
din oraș, pe informații că ar 
exista acțiuni organizate sub 
directa coordonare a județu
lui eto., etc. Ce fel de menta
litate e aceasta ? 1 Cum se 
face că nici măcar informația 
elementară nu există ? Proba
bil că Unii activiști stau prea 
mult cu nasul în hîrtil uitînd 
că sînt datori în primul rînd 
să știe ce se întîmplă, ca să 
nu mai vorbim de îndatorirea 
de a iniția, organiza și ve
ghea la buna desfășurare a 
acțiunilor. Dar în cazul de 
față nici măcar din afișele fă
cute de alții tovarășul secre
tar nu aflase ce acțiuni se 
desfășoară la casa de cultură, 
în cluburi etc ! (afișe răspîn- 
dite în tot orașul, introduse și 
în interiorul ziarului jude
țean !). Să adăugăm la acestea 
că însăși instituția nu-i si
tuată decît la cîțiva pași de 
sediul Comitetului orășenesc 
U.T.C. Această neinformare 
(nu dezinformare, căci nimeni 
nu l-a „dezinformat“ pe to
varășul secretar al comitetu
lui orășenesc U.T.C. !) parali
zează orice intenție de a privi 
lucrurile mai departe. Prinși 
de tot felul de probleme, pre
ocupați de lucruri a căror 
importanță acoperă adesea e- 
xact domeniul asupra cărora 
trebuie să își concentreze 
toată atenția unii activiști se 
trezesc în situația celor care 
muncesc cu ochii închiși, fără 
să știe bine cum arată, în 
chip concret tocmai obiectul 
muncii lor : activitățile tine
rilor, acțiunile care exprimă

Din calendarul manifestărilor 
cultural-educative consacrate 

semicentenarului U.T.C.
„Poeme închinate semicentena
rului creării U.T.C.“.
• Județul Argeș : La Palatul 

Culturii din Pitești a avut loc 
faza județeană a concursului „Fi
le din istoria P.C.R. și U.T.C.“ iar 
la Casa de cultură a elevilor 
și studenților se va desfășura 
faza județeană a concursului de 
cîntece revoluționare și patrio
tice. In aceeași zi în Parcul 
Trivale va fi organizată expe
diția omagială „50 de ani de la 
crearea U.T.C.“. Cu acest prilej 
pe muntele Mateiaș organizațiile 
U.T.C. vor fixa o placă come
morativă dedicată Semicentena
rului.

• Județul Bacău s La Casa 
de cultură din Bacău a avut loc 
concursul de montaje literar-ar- 
tistice, faza municipală, dedicat 
Semicentenarului U.T.C.

In zonele Moinești, Comănești 
și Zemeș organizațiile U.T.C. au 
participat la deschiderea festivă 
a șantierelor de muncă patrioti
că pentru împăduriri. Ca acți
une viitoare, în municipiul Ba
cău se va desfășura consfătuirea 
tinerilor tehnicieni din agricul
tură pe tema „Rolul și locul 
tehnicianului agronom în agri
cultura cooperatistă“.

• Județul Bihor : Nu de mult 
în municipiul Oradea a avut 
loc festivitatea de premiere a 
cîștlgătorilor concursului de 
creație poetică „Te cînt tine
ret".
• Județul Botoșani: In sala 

Teatrului din Botoșani s-a des
chis expoziția de fotomontaje 
„Meseria — brățară de aur", 
iar la Casa de cultură a avut 
loc „ în aceeași zi sesiu
nea de comunicări „Mișca

rea de tineret, parte integrantă 
a mișcării muncitorești din țara 
noastră“.
• Județul Brașov : In Sala 

Palatului de cultură din Brașov 
a avut loc faza finală a festi
valului concurs „Primul ghio
cel“, iar la Casa de cultură a 
sindicatelor s-a desfășurat sesi
unea tehnico-științifică a cercu
rilor de creație ale tinerilor 
brașoveni.

• Județul Caraș-Severin : Pe 
traseul Reșița-Văliug, pe urmele 
detașamentului de partizani 
„Mărășești“ comitetul județean 
U.T.C. a organizat un marș al 
detașamentelor de tineri parti- 
cipanți la pregătirea pentru apă
rarea patriei. Ceremonialul a 
inclus organizarea tfnei gărzi 
de onoare și depunerea de co
roane de flori la Monumentul 
lui Ștefan Plavăț.
• Județul Cluj : La monumen

tul din incinta Uzinelor „Unirea" 
Comitetul municipal U.T.C. a e- 
vocat viața și activitatea lui 
Aurel Suciu, eroul utecist căzut 
la datorie.

• Județul Covasna: La că
minele culturale din comunele 
Cemat, Moacșa, Tulia, și ora
șul Tg. Secuiesc a avut loc un 
concurs al brigăzilor artistice de 
agitație. In aceeași zi tinerii din 
orașul Sf. Gheorghe au depus 
coroane de flori la cimitirul os
tașilor români din comuna 
Brețcu și Ia mormîntul locote
nentului Păluș Nicolae.

• Județul Dîmbovița : In mu
nicipiul Tîrgoviște a fost organi
zat concursul de recitări pe tema 
„Sînt suflet din sufletul neamu
lui meu". Iar la casa de cultură 
din aceeași localitate a avut loc

concursul „Momente de seamă 
din istoria mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia“.

• Județul Galați : La Casa de 
cultură din municipiul Galați a 
avut loc o sesiune de referate 
intitulată „Prezența femeii în 
societatea contemporană“, prezi
dată de tovarășa Eleonora Măr- 
culescu, președinta comitetului 
județean al femeilor.
• Județul Dolj : La Casa Ti

neretului din Craiova s-a des
fășurat un spectacol omagial 
„Cravatele roșii și uteciștii cin
stesc gloriosul jubileu al U.T.C.“. 
După aceea a fost expediată o 
garnitură de tren marșrut cu 200 
tone fier vechi către oțelăriile 
patriei.
• Județul Hunedoara : în sala 

„Siderurgistul“ din municipiul 
Hunedoara a avut loc o adunare 
festivă dedicată semicentenaru
lui. Au participat vechi munci
tori care au luat parte la grevele 
de la Lupeni din 1929.

• Județul Iași : In municipiul 
Iași organizațiile U.T.C. au efec
tuat un pelerinaj la locurile isto
rice care consemnează prin plăci 
comemorative mișcarea comu
nistă și de tineret din județul 
Iași.
• Județul Mehedinți: In sala 

clubului „Patria" din Tumu Se- 
verin a avut loc simpozionul 
„Relația om-mașină-mediu" la 
care participă tinerii specialiști 
de la Porțile de Fier, Uzina 
mecanică de vagoane și Combi
natul de celuloză.

INTR-UN SAT „IZOLAT"
ACTIVITATEA POATE FI

FOARTE BOGATA
Determinată pe harta unufe at

las geografio comuna Sîngeru 
din județul Buzău poate fi so
cotită o localitate foarte izolată. 
Această particularitate o recu
nosc locuitorii înșiși : într-un 
act funciar de la 1749 aflăm că 
satul, mai în vechime, s-ar fi 
numit Fundata fiindcă mai de
parte de vatra și imașul său în
cep fundăturile dealurilor pre
montane din lanțul Carpaților 
de curbură. Care este viata cul
turală a unui sat atît de izolat ? 
Cum își petrec timpul acești ti
neri de aici, care nu se pot re
pezi „într-o navetă“, să vadă un 
fim la oraș, să-și alunge acolo 
„urîtul" și plictisea^ de care 
alții se plîng ? Mai ales că Sîn- 
gerul, justificabil prin condiția 
sa naturală, nu a fost încă elec
trificat. Orice vizitator, obișnuit 
cu satele modernizate. înșirate 
de-a lungul șoselelor asfaltate și 
conectate la tensiunea electrică 
își pune aceste firești întrebări.

Și în aceste condiții comuna

cerințele lor șl în cadrul că
rora ei își afirmă personali-* 
tatea, maturitatea, preocupări
le, gustul etc. Ciudată situa
ție, îfi orice caz imposibil de 
înțeles ; cum poate cineva să 
„muncească" luni de zile fără 
să-i treabă prin cap să con
frunte munca lui, cantitatea 
de efort pe care a depus-o, 
poate chiar ideile lui (de ce 
nu ? !) cu forma concretă pe 
care 
ales, 
dacă 
din 
nu ne interesează dacă masa 
tinerilor, pentru că ei sînt 
aceia pentru care ar trebui 
să putem spune că muncim, 
este mulțumită, dacă uteciștii 
apreciază sau nu ceea ce de
clarăm pe hîrtie sau verbal 
că facem pentru ei ? ! Pentru 
că, la urma urmei, de un ast
fel de dezinteres este vorba 
cînd, răspunzind și acționînd 
în numele sarcinii de a con
tribui la educarea, la forma
rea tinerilor, nu știm de fapt, 
in chip concret ce se tnttmplă

o capătă ele ? 1 Și, mai 
pentru cine muncim 
nu știm ce „iese“ 

munca noastră ? Chiar

în numele acestei sarcini 1
Desigur, scuze, motivații, 

pot să existe.
Desigur, scuze, motivații, 

contestăm caracterul plauzi
bil însă nu ne putem împăca 
de fel cu ideea că un activist 
poate declara că nu știe pre
cis ce se întîmplă cu dome
niul lui, ce acțiuni au loc, 
unde, cum sînt organizate, de 
către cine, cu ce efecte, cu ce 
neajunsuri ș.a.m.d. Cum pu
team primi o asemenea afir
mație : nu știu ce se întîmplă 
în clubul „Tinerii“ (denumi
rea clubului nu-i o simplă fi
gură de stil) pentru că „au 
trebuit păziți zidarii care lu
crează la amenajarea noului 
local destinat sediului comite
tului orășenesc“ ? ! îneît, nu 
ne rămîne decît să spunem și 
noi : poate că ceva putea fi 
aflat chiar de la zidari, acti
vitatea casei de cultură de in
formare a publicului fiind 
foarte bogată, susținută. Mai 
multe dintre acțiunile comite
tului orășenesc U.T.C. cer a- 
desea, In funcție de numărul

de tineri, spațiul Casei de cul
tură. Nici măcar cererea a- 
ceasta nu-1 însă formulată în 
timpul potrivit d în pripă și 
sînt destule cazuri cînd cîte 
o astfel de acțiune vine, vor
ba humuleștenilor, colac peste 
pupăză. Aceasta pentru Că la 
comitetul U.T.C. nu se cu
noaște nici măcar pe cîtă 
vreme se elaborează progra
mul Casei de cultură șl nici 
nu poate fi luată în discuție 
participarea la elaborarea lui.

Considerăm că mentalitatea 
pe care am încercat să o nu
mim mai sus este profund 
dăunătoare muncii într-un 
meniu 
vieții 
munci 
birou,
me concrete ia activitatea ge
nerală de care răspunzi — 
este o mentalitate ce trebuie 
să dispară din toate locurile 
unde ea se mai ascunde.

do
si
A 

din

atît de important 
organizației U.T.C. 
orbește — adică 
fără să cunoști ce for-

ION CHIRIAO

rămîne o așezare puternică „de 
sine stătătoare" fiindcă oamenii 
prin hărnicia lor s-au străduit, 
cu mult succes, să-i creeze sa
tului legături trainice 
mea.

— Singurul secret pe 
dezvăluim oricui, ne 
secretarul organizației ____
învățătorul Cornel Miroiu, este 
că nu am acceptat fatalitatea 
satului rupt de lume, izolat. In 
primul rînd, nu din dorința de-a 
avea reuniuni dansante ne-am 
străduit cu toții să ne conectăm 
cu lumea din afara dealurilor 
acestea. Comuna, alcătuită din 
sate răzlețite, are peste 1 000 de 
elevi. După cursul secundar a- 
ceștia trebuie să meargă în șco
lile de calificare din orașe. Ei 
trebuie crescuți fără complexul 
izolării, al ruperii de lume. Ca 
și ceilalți tineri care pleacă din 
sat trebuie să se integreze ușor 
In viața socială a orașelor. Iar 
noi, cei care am rămas acasă și 
ne-am legat de vetre vrem să 
fim la curent cu toate eveni
mentele. încă nu avem electri
ficare și căi de acces asfaltate, 
dar In planul de dezvoltare și 
sistematizare al comunei sînt 
prevăzute și aceste două luor&ri | 
revelionul anului 1973 sîntem 
siguri, il vom petrece la lumina 
becurilor. De ctțiva ani folosim 
pentru activitățile căminului 
cultural un motor electric. La 
cămin cinematograful rulează In 
condițiile obișnuite oricărei e- 
lectrificări televizoarele și ra
dioul la fel. Căminul cultural 
a polarizat cele mai importante 
activități cultural educative' de 
interes obștesc : Școala își or
ganizează aici activitățile extra- 
didactice j corul, piesele de tea
tru, cercurile științifice etc. Co
operativa agricolă de producție, 
tot la căminul cultural își orga
nizează Invățămîntul la cercu
rile agrotehnice. Medicul setu
lui, primarul 
inginerul agronom — 
păi venit la Sîngeru 
la cămin 
blemelor 
localnicii ___ _____
gada științifică locală. Dato
rită faptului că oamenii sînt 
foarte interesați de problemele 
internaționale, de evenimentele 
științifice din lume, de rezul
tatele economice din țară — 
am creat din rîndul intelectua
lilor din sat o brigadă științifică 
locală ț aceasta suplinește bri
gada științifică itinerantă a ju
dețului care își face destul de 
rar apariția în Sîngeru. Ne stră
duim să primim regulat ziarele 
șl revistele. în iernile aspre cînd 
satul rămîne blocat de zăpezi 
alcătuim zilnic din buletinul de 
știri radio un sumar al eveni
mentelor din țară și de peste 
hotare. Pe acesta îl citim seara 
pe scenă înainte de proiecția ■ 
filmului, ca un fel de jurnal de 
actualități. Un singur ziar dacă 
ajunge în sat Iarna, acesta e 
prins în avizierul de la căminul 
cultural ca să-1 citească toți.

întrebările pe care le pun 
oamenii pretind răspunsuri bine 
pregătite, bine documentate. 
Pregătirea răspunsurilor se face 
în cercul Ideologic unde avem 
toate materialele pe care le • 
primim cu regularitate de la ca
binetul județean de partid. Iar
na si activitatea cu cartea este 
foarte bogată. La noi cărțile 
(7 000 de volume) circulă în tot 
satul ca ziarele? Urmărim să 
facem însă o lectură dirijată, 
bine aleasă. în funcție de cunoș
tințele fiecărui cititor. Filmul 
este al treilea factor dP noutate 
care prilejuiește în sat ample 
discuții. Am stabilit ca rețeaua 
județeană să ne expedieze anu
mit« titluri d« filme car« lnte-

cu lu-

care îl 
spunea 
U.T.C.

comunei sau 
proas- 
-r tOt 

dau explicații pro- 
pe care le ridică 
cînd ascultă bri-

resează mult satul ; unele au 
fost comandate chiar la sugestia 
țăranilor. Pentru aniversarea 
semicentenarului U.T.C. la că
min am organizat o lună a ci
nematografiei românești. Aștep
tăm cu interes copierea pe ecran 
îngust a celor două filme ro
manești de mare succes : „Pu
terea și adevărul" și „Atunci 
i-am condamnat pe toți la 
moarte".

Altă modalitate de informare 
sînt excursiile școlii și ale că
minului cultural. în fiecare se
zon de vară tinerii satului în
treprind, prin cercul de turism, 
călătorii în țară. Așa au văzut 
Bicazul, Porțile de Fier și Mo. 
tru, Doftana, Litoralul și Capi
tala. La înapoiere organizăm fo
tomontaje și conferințe. Văzînd 
prin alte sate, am organizat și 
noi la Sîngeru un muzeu al sa
tului : obiecte arheologice, măr
turii ale răscoalei din 1907 (la 
Sîngeru mai avem încă în viață 
veterani) mărturii de la începu
tul cooperativizării (acum 10 ani 
averea obștească a O.A.P. „1907“ 
se constituia din 25 de pluguri cu 
cormană de lemn, 12 vaci ți 8 
porci) și aspecte din viața de 
astăzi a satului. Această lungă 
enumerare nu poate să exprime 

zil- 
di- 
că

fidel preocupările noastre 
nice dar am făcut-o cu tot 
nadinsul, ca să demonstrez 
satele din comuna Sîngeru 
nu sînt cum apar pe hartă, izo
late, rupte de lume. $i aceasta 
este posibil deoarece sarcinile 
de educare socialistă a oameni
lor au fost înțelese ca sarcini 
ale tuturor, inclusiv ale organe
lor locale care contribuie la 
organizarea și coordonarea acți
unilor culturale și politice.

P. S. Lîngă oele spuse de se
cretarul organizației U.T.C. din 
Sîngeru adăugăm un fragment 
din scrisoarea altor tineri din 
comun* Buzd județul Sibiu : 
„Vedem din ziare cUm își pe
trece timpul liber tineretul din 
satele noastre. într-un mod ar
monios și plăcut. In satul nostru 
noi nu avem cum să ne petre
cem timpul. încă din anul tre
cut ni s-a pus la dispoziție un 
televizor și un picup ca să fa
cem o reuniune 'sau altceva dar 
vă rugăm să ne credeți că nici 
pînă astăzi nu s-a rezolvat cu 
treaba asta... Publicînd această 
scrisoare poate că tovarășii care 
răspund de noi (!?) ne-ar 
cu ceva".

ajuta

★
Comuna Buzd se află în 

nătatea orașului Mediaș. ____
tineri din sat lucrează în între
prinderile orașului, au sarcini 
de producție și responsabilități 
obștești. Dar odată ajunși după 
amiaza în sat cer sprijinul, să 
fie ajutați De anul trecut li s-a 
pus o' bază materială la dispozi
ție și nimeni dintre tovarășii 
care răspund de ei nu au venit 
să le organizeze reuniunea pe 
care, o așteaptă. Este firesc ? E 
normal ? Ce credeți ? Aici în 
satul numit istoric Sîngeru în
cins pe margini cu rămășițe de 
codri seculari deocamdată 
„IRTA" își lasă călătortl la zece 
km. depărtare de case. O șosea 
nouă, cu asfalt, arcuită de po
duri va străbate văile dintre Vă
leni și Buzău — iar pe margine 
asemeni codrilor se vor înșira 
falnici stîlpii înaltelor tensiuni 
electrice. „Atunci" va fi 1973 ! 
Dar nici acum comuna așezată 
între cinci văi de ane nu tră
iește sentimentul izolării sociale 
Satul a hotărît acest lucru. Iată 
răspunsul pe care îl dăm tine
rilor din Buzd oferindu-le ca 
model 
U.T.C.

veci- 
Mulți

activitatea organizației 
din comuna Sîngeru.

ION MARCOVICI 
VICTOR ADAM
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Algeria -al doilea partener
african al României“

Presa, posturile de radio și te
leviziunea din Alger continuă 
să informeze, pe larg, 
vizita tovarășului 
Ceaușescu. Ziarul „EL 
DJAHID" relatează despre pri
mirea făcută oaspeților la oeie 
două baze ale oomplexului 
Hassi-Messaoud — „Repal" și 
„24 februrie". Sînt reliefate mo
mente principale ale vizitei la 
instalația românească de foraj 
„3DH-250“, parametri funcțio
nali inaiti ai acestei instalații, 
relațiile bune de colaborare în
tre tehnicienii și specialiștii al
gerieni și cei români. Relatarea 
este însoțită de o fotografie 
patru coloane înfătișîndu-1 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
fața instalației amintite.

Același ziar publică, sub tit
lul „Algeria, al doilea partener 
african al României“, continua
rea amplului reportaj al trimi
sului său special la București 
„în țara dacilor". In reportaj se 
arată între altele : „Relațiile în
tre țara noastră și Republica 
Socialistă România datează încă 
din perioada războiului de eli
berare națională. în acei ani, 
România, ca și alte țări socia
liste, și-a manifestat sprijinul 
față de revoluția noastră. A 
fost, de aceea, normal, ca in 
1962, să se stabilească relații di
plomatice între cele două țări". 
In continuare, după ce sînt enu
merate pe larg acordurile șl în-

despre 
Nicolae
MOU-

pe 
pe 
în

Delegația guvernamentală Măsuri
<

țelegerile de colaborare înche
iate de-a lungul anilor între 
cele două țări, se menționează 
aportul important al specialiș
tilor români la lucrările de fo
raj, la prospecțiunile geologice, 
în domeniul hidroameliorațiilor 
etc. ,

Relev!ndu-se cursul mereu as
cendent al schimburilor comer-

REVISTA PRESEI
ALGERIENE

claie bilaterale, se arată că a- 
cestea au cunoscut o dezvoltare 
rapidă în cursul ultimilor cinci 
ani, volumul lor, în ambele 
sensuri, atingînd, în prezent, 16 
milioane de dolari. Se prevede 
ca, pînă în 1975, această cifră 
să crească mai mult de trei ori. 
De asemenea, ziarul subliniază 
că „structura economică și dez
voltarea celor două țări creează 
perspectivele unui puternic a- 
vînt al cooperării româno-alge- 
riene“.

In încheiere, se arată că vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
va deschide. în mod cert, calea 
unor noi acorduri și înțelegeri 
reciproc avantajoase în cele 
mai diferite domenii de activi-

Cotidianul de limbă arabă 
„Es Chaab“ („Poporul") se ocu
pă de aceeași problemă a coope
rării româno-algeriene, intr-un 
comentariu în care subliniază, 
între altele : „Vizita în țara 
noastră a ilustrului reprezentant 
al României prietene — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu — 
constituie un remarcabil mo
ment pentru întărirea relațiilor 
de prietenie și colaborare între 
celp două popoare. Primirea 
care i-a fost rezervată de po
porul nostru, entuziasmul cu 
care a fost intimpinat, stau măr
turie solidarității dintre cele 
două popoare, legate printr-o 
veche prietenie, care a fost ci
mentată în focul luptei pentru 
independența Algeriei. Popoare
le român și algerian luptă as
tăzi împreună pentru dezvolta
rea celor două țări pe toate 
planurile, pentru construirea 
unei orînduiri mai drepte, pen
tru egalitate socială, pentru a- 
plicarea principiilor dreptății și 
demnității".

In cursul serii de luni, tele
viziunea algeriană a consacrat 
un program de o jumătate de 
oră României, program filmat 
de trimișii săi speciali în țara 
noastră. în cadrul acestei emi
siuni au fost prezentate pe larg 
preocupările actuale ale poporu
lui român pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Peisaj industrial algérien : imagine de la uzinele metalurgice El Had|ar

EXTER- 
Kalevi 

țara sa 
cadrul

română în R.D. Vietnam
HANOI 15 (Agerpres). — Con- 

tinuindu-și vizita în R. D. Viet
nam, delegația guvernamentală 
economică română, condusă de 
tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a vizitat, 
miercuri, orașul și portul 
Haiphong. Delegația a fost înso
țită de Le Thang Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, vice-prim-ministru al 
R. D. Vietnam. La Haiphong, 
membrii delegației, au vizitat 
fabrica de ciment din localitate 
și au luat parte la un miting or-, 
ganizat în cadrul acestei unități

0

economice
SEMICENTENARUL U.T.C. 

___ PÉSTE HOTARE L.

• MINISTRUL DE 
NE AL FINLANDEI, 
Sorsa, a declarat Că 
continuă acțiunile în 
Inițiativei de a recunoaște cele 
două state germane. Cu prilejul 
unui discurs rostit în fața mem
brilor Asociației presei interna
ționale, Sorsa și-a exprimat 
convingerea că Finlanda poate 
să înceapă, în cel mai scurt 
timp posibil, negocierile în a- 
cest sens cu reprezentanți ai 
R.D. Germane și ai R.F. a Ger
maniei.

Davis a observat, totuși, că a- 
cesta nu reflectă, prin compo
ziția sa, populația Statelor U- 
nite, întrucît nu include nici un 
jurat de culoare. Anterior, acu
zarea a refuzat să accepte o- 
ferta unei persoane de culoare 
de a face parte din juriu.

industriale. Cu acest prilej, La 
Quoc Tuan, directorul întreprin
derii, a exprimat recunoștința 
colectivului fabricii pentru spri
jinul și ajutorul oferite de 
partidul, guvernul și poporul Ro
mâniei luptei poporului vietna
mez împotriva agresiuni S.U.A., 
pentru salvarea națională și con
struirea socialismului, precum și 
activității de refacere și dezvol
tare a fabricii de ciment din 
Haiphong. In cuvîntul de răs
puns, tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu a reafirmat sprijinul acor
dat de țara noastră cauzei drepte 
a poporului vietnamez și a urat 
oamenilor muncii vietnamezi 
noi succese iri muncă și luptă.

la Bangui
Guvernul Republicii Africa 

Centrald a luat o serie de mă
turi în »copul întăririi rolului in
stituțiilor naționale ți pentru pu
nerea sub controlul statului a 
principalelor ramuri ale econo
miei naționale. în această direc
ție, un rol primodial revine Ofi
ciului național al diamantelor, 
special creat pentru valorificarea 
principalei bogății a țării.

Producția anuală de diamante 
a Republicii Africa Centrală a 
atins cifra record de 610 312 ca
rate ; ea furnizează peste 50 la 
sută din valoarea totală a expor
turilor acestei țări.

Conferințe de presă
LA PRAGA

t

PRAGA 15. — Corespon
dentul Agerpres, Constantin 
Prisăcaru transmite: Miercuri 
dimineața, ambasadorul Ro
mâniei in Cehoslovacia, Teo
dor Haș a organizat o con
ferință de presă cu prilejul 
celei de-a 50-a aniversări a 
creării Uniunii Tineretului 
Comunist.

Ambasadorul român a vor
bit ziariștilor prezenți despre 
principalele momente din is
toria mișcării revoluționare 
de tineret din țara noastră, 
despre hărnicia, elanul și de
votamentul cu care tineretul 
participă astăzi Ia edificarea

societății socialiste multilate
ral dezvoltate, despre pre
zența și participarea sa la 
viața internațională, la pro
movarea cooperării și secu
rității pe continentul euro
pean și in lumea Întreagă.

Ziariștii, reprezentind prin
cipalele redacții ale ziarelor 
și revistelor de tineret și ale 
celorlalte organe de presă, 
s-au interesat de formele de 
organizare ale tineretului, de 
participarea acestuia la acti
vitatea de pe șantierele na
ționale ale tineretului, 'de re
lațiile dintre tineretul român 
și cel cehoslovac.

LA VARȘOVIA

Delegația P.C.R. în Italia
«I Mitingul din orașul muncitoresc Corsico

SUCCESE
ALE PAIRIIIȚILIIR

• DELEGAȚIA ROMANA, 
condusă de Gheorghe Pacoste, 
adjunct al ministrului minelor, 
petrolului șl geologiei, care a 
purtat convorbiri și a semnat 
protocolul celei de-a 14-a se
siuni a Comisiei româno-chine- 
ze de oolaborare tehnico-științi- 
flcă și a făcut o vizită priete
nească în R. P. Chineză, apă
răsit Pekinul 
neața.

La aeroport 
condusă de Si 
al ministrului 
mice și combustibilului, și alte 
persoane oficiale chineze. A 
fost prezent, de asemenea, Ni
colae Gavriiescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România 
in R.P. Chineză.

miercuri dimi-

delegația a fost 
Ciu-cian, adjunct 

Industriei chi-

• COMITETUL PENTRU DE
COLONIZARE AL O.N.U. a 
hotărît să trimită o misiu
ne într-o zonă aflată sub con
trolul forțelor care luptă pentru 
independență în teritoriile con
trolate de colonialiștii portu
ghezi în Africa. Condusă de re
prezentantul Ecuadorului, Ho
racio Sevilla-Borja, misiunea îi 
va include pe reprezentanții 
Suediei și Tunisiei. Potrivit a- 
genției France Presse, au fost 
inițiate consultări cu Organiza
ția Unității Africane și cu miș
cările de eliberare națională din 
Angola, Mozambic și Guineea- 
Bissau, în vederea stabilirii zo
nei ce va fi vizitată, precum și 
a datei și duratei desfășurării ' 
misiunii.

Zilele tineretului 
revoluționar ungar 
Manifestările prilejuite de 

zilele tineretului revoluționar 
ungar au fost inaugurate la 
Budapesta printr-un miting 
la care au participat 10 000 
de tineri și tinere, Prin a- 
ceste manifestări, tinerii din 
Ungaria aniversează revolu
ția din 1848, Republica un
gară a sfaturilor din 1919 și 
eliberarea țării de sub jugul 

-fascist.
La miting a luat cuvîntul 

Laszlo Iliisz. secretar al C.C. 
al Uniunii Tineretului Comu
nist din Ungaria.

MILANO — Corespondentul 
Agerpres, Nicolae Puicea, trans
mite : în după-amiaza zilei de 
14 martie, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Gheorghe Pană, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. al P.C.R., care par
ticipă la lucrările Congresului 
Partidului Comunist Italian, a 
fost invitata organizației P.C.I. 
din localitatea Corsico, în apro
piere de Milano.

Oraș cu circa 40 000 de locui
tori, care a cunoscut o rapidă 
dezvoltare, Corsico reprezintă o 
citadelă muncitorească, condusă 
de o municipalitate de stinga. 
Aici, a fost vizitată noua școală 
medie, construită 
administrație — o școală-pilot, 
cu dotări moderne, reputată în 
Italia. A urmat, apoi, o întîl- 
nire la primărie cu membrii 
Biroului Consiliului comunal și 
cu reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderile loca
lității. Cu acest prilej, prima
rul Enrico Pescatori a înfățișat 
principalele realizări și preo
cupări ale administrației.

Tovarășul Gheorghe Pană a 
răspuns întrebărilor puse de 
participanți privind diferite as
pecte ale dezvoltării social-eco- 
nomice a României.

In seara aceleiași zile, în sala 
cinematografului „Italia“ a avut 
loc un însuflețit miting, la 
care au participat membrii or
ganizației P.C.I. și ai tineretu
lui comunist, numeroși munci
tori și cetățeni din localitate. 
Tovarășul Gheorghe Pană a 
rostit o cuvîntare, salutată în 
repetate . rinduri cu puternice 
aplauze.

întreaga desfășurare a vizi
tei, caracterizată printr-o at
mosferă caldă, tovărășească, a 
constituit o vie expresie a legă
turilor de trainică prietenie și 
solidaritate internaționalistă

dintre P.C.R. și P.C.I., dintre 
clasa muncitoare și popoarele 
român și italian.

Celelalte delegații ale parti
delor comuniste și muncitorești 
și ale mișcărilor de eliberare 
națională, — participante la 
Congresul al 13-lea al P.C.I. — 
au luat parte la manifestări ce 
s-au desfășurat in regiunile 
Lombardia, Piemonte și Emilia- 
Romagna.

sub această

Miercuri la prînz, delegația 
P.C.R. condusă de tovarășul 
Gheorghe Pană a fost oaspete, 
împreună cu celelalte delegații 
străine invitate la Congresul 
P.C.I., al primarului orașului 
Milano, Aldo Aniasi. Primindu-i 
la Palazzo Marino, sediul admi
nistrației orășenești, primarul 
Aniasi i-a salutat călduros pe 
cei prezenți, în rîndurile cărora 
se aflau, de asemenea, Enrico 
Berlinguer, vicesecretar general 
al P.C.I. și alți conducători ai 
partidului.

R.F. A GERMANIEI

siiiiaihmw/i
Agenția de presă „Eliberarea“ 

anunță că, în luna februarie, 
forțele patriotice din provincia 
sudvietnameză Quang Da au 
scos din luptă peste 1 400 de mi
litari inamici, doborînd, în ace
lași timp, 17 elicoptere și dis- 
trugînd 41 de vehicule militare.

Aproape 1 000 de oameni, 25 
de mașini de luptă și 13 apa
rate de zbor au pierdut forțele 
americano-saigopeze în Gia 
Dinh, în primele două luni ale 
anului, transmite agenția „Eli
berarea“.

în provincia Soc Trang, for
țele patriotice, intensificlndu-șl 
lupta împotriva unităților anga
jate în acțiunile de „Pacificare", 
au scos din luptă 600 de mili
tari inamici.

Jn prima săptămînă a lunii 
martie, unitățile saigoneze au 
pierdut în provincia Rach Gia 
peste 120 de oameni.

VARȘOVIA 15. — Cores
pondentul Agerpres, Iosif 
Dumitrașcu, transmite : La 
ambasada Republicii Socia
liste România din Varșovia a 
fost organizată o conferință 
de presă, cu ocazia aniversă
rii semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist din 
România. Au fost prezenți 
Stanislaw Bohdanowicz, pre
ședintele Comitetului națio
nal de colaborare al or
ganizațiilor de tineret 
(O.K.W.O.M.), membri al 
conducerii organizațiilor de 
tineret din Polonia, ziariști și 
publiciști, reprezentanți ai 
presei centrale șl de tineret.

reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

Ambasadorul României la 
Varșovia, Mlhai Marin, a re
levat importanța acestui eve
niment in viața țării noastre, 
rolul și participarea activă a 
tinerei generații, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, la opera de construi
re a socialismului in Româ
nia, prezentind principalele 
momente din activitatea U- 
niunil Tineretului Comunist, 
in eei 50 de ani al săi de 
existență. In continuare, am
basadorul român a răspuns Ia 
unele Întrebări.
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DE ZIARIȘTI DIN PRESA DE TINERET

TRATATELOR Cil U.R.S.S. Șl POLONIA

Lucrările Comitetului
pentru dezarmare

După cum s-a mai anunțat,

• DESFĂȘURAREA PROCE
SULUI intentat militantei de 
culoare Angela Davis a înre
gistrat, marți, alegerea celor 12 
jurați. Acceptînd juriul, Angela

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI IN JAPONIA, Iosif 
Gheorghiu, a vorbit miercuri în 
fața membrilor Clubului Rotary 
„Tokyo Haneda“ — despre dez
voltarea economică a tării 
noastre, politica ei externă și 
unele aspecte ale relațiilor ro- 
mâno-japoneze. Printre membrii 
clubului prezenți s-au aflat 
președinți ai unor companii in
dustriale, comerciale, bancare 
și de asigurări.

După cum s-a mai anunțat, la 
14 martie a avut loc cea de-a 
549-a ședință a Comitetului pen
tru dezarmare, care a coincis cu 
împlinirea a zece ani de la cre
area, la 14 martie 1962, a acestui 
organism specializat al O.N.U. 
pentru negocierile de dezarmare.

Cu acest prilej, președintele 
ședinței, ambasadorul Poloniei, 
W. Nartorf, a rostit o alocuțiu
ne cu privire la aniversarea Co
mitetului. în continuare, au luat 
cuvîntul, în cadrul dezbaterilor 
actualei sesiuni, șefii delegațiilor 
Bulgariei și Suediei.

♦
Vorbind despre activitatea 

Comitetului în cei zece ani de la 
ctearea sa, reprezentantul Bulga
riei, ambasadorul Krum Kristov, 
s-a declarat pentru îmbunătățirea 
activității Comitetului pentru 
dezarmare, apreciind că operarea 
unor modificări în compoziția, 
structura și procedura acestuia 
trebuie să vizeze „reafirmarea 
autorității organului de negocieri 
în domeniul dezarmării, să-i în
tărească vitalitatea, să-i lărgească 
perspectivele, să accelereze rit
mul și eficiența lucrărilor sale.

Luînd cuvîntul în cadrul unei 
ședințe a fracțiunii parlamen
tare a P.S.D.G., cancelarul 
Willy Brandt a reafirmat că gu
vernul și coaliția guvernamen
tală vor continua lupta pentru 
ratificarea de către Bundestag 
a tratatelor încheiate de R.F.G. 
cu U.R.S.S. și R.P. Polonă, în 
pofida campaniei potrivnice pe 
care o desfășoară opoziția. Gu
vernul federal — a spus Willy 
Brandt — își dă seama că po
litica sa se bucură de sprijinul 
majorității populației țării, în 
prezent fiind necesară o largă 
informare privind conținutul și 
importanța ambelor tratate.

Willy Brandt a salutat decla
rația făcută la Leipzig de Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., cu privire la re
lațiile dintre R.D.G. și R.F.G.

In cadrul unei oonferințe de 
presă, ținută in capitala Nor
vegiei, Înaintea reîntoarcerii în 
țară, ministrul de externe vest- 
german, Walter Scheel, și-a ex
primat convingerea că Bundes- 
tagul va ratifica tratatele în
cheiate de R.F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și cu Polonia.

„Cele două partide ale coali
ției guvernamentale dețin o 
majoritate în parlament. Sînt 
sigur că Bundestagul va ratifi
ca atît tratatele cu U.R.S.S. și 
cu Polonia, cit și acordul cva- 
dripartit privind problemele 
Berlinului occidental“ — a a- 
firmat Walter Scheel.

niți în localitatea vest-germană 
Baden-Baden, s-au declarat în 
favoarea politicii guvernului 
vest-german de normalizare a 
relațiilor cu țările socialiste.

Intr-o conferință de presă, 
ministrul de externe luxembur
ghez, Gaston Thorn, președinte
le „Internaționalei liberale“, a 
declarat că liberalii vest-euro- 
peni doresc în unanimitate con
tinuarea și reușita politicii gu
vernului de la Bonn față de 
statele est-europene, precum și 
ratificarea de către Bundestag 
a tratatelor semnate de R.F. a 
Germaniei cu Uniunea Sovietică 
și cu Polonia. Thorn a apreciat 
că, în cazul unui eșec al aces
tor tratate în fața parlamentu
lui vest-german, situația politi
că internațională s-ar deteriora 
considerabil.

Liderii partidelor liberale din 
zece țări vest-europene, lntru-

„Ratificarea tratatelor semna
te de R.F. a Germaniei cu 
U.R.S.S. și Polonia constituie 
cheia destinderii în Europa“, 
apreciază cotidianul „The Japan 
Times", analizînd — într-un 
articol, evoluția situației de pe 
continent.

„Fără conferința pentru secu
ritatea europeană, arată „The 
Japan Times“, nu există o per
spectivă a negocierilor în ve
derea reducerii forțelor armata 
din cele două părți ale Europei. 
Cu alte cuvinte, ratificarea tra
tatelor semnate la Moscova și 
Varșovia constituie cheia pla
nului de destindere în Europa“.

Grupul de ziariști care cu 
ocazia semicentenarului or
ganizației noastre de tineret 
vizitează România la invita
ția C.C. al U.T.C. s-a mărit 
prin sosirea unor oaspeți din 
R. P. Chineză, Finlanda și 
Spania. Sînt prezenți in acest 
grup, redactori ai unor ziare 
cu milioane de cititori ca și 
al unor publicații tipărite in 
adinei Ilegalitate, publiciști 
de la agenții de presă, ca și 
de la reviste și ziare din oeie 
mai diverse ca preocupări și 
orientări politice. In autoca
rele cu care călătorim prin 
țară, domnește o ambianță a- 
mioală, de colaborare colegi
ală, vădindu-se un interes 
deosebit față de realitățile 
României socialiste.

După ce la Doftana la ca
pătul unei retrospective isto- 
rioe, bloc notesul și stilourile 
au fost înlocuite cu lopețile 
pentru ca oaspeții împreună 
cu gazdele să sădească pueții 
unei viitoare alei și după ce 
prezentul șt-a înfățișat di
mensiunile sale la Brașov, 
grupul de ziaraiști s-a în
dreptat către Cluj. In drum, 
s-au făcut două scurte popa
suri în Cetățuia de la Sighi
șoara și la Palatul Culturii 
din Tg. Mureș. Incursiunea 
in istorie a fost urmată de 
contactul cu aspecte semnifi
cative ale realității româ
nești. De-a lungul a sute de 
kilometri prin localitățile 
traversate, s-au înfățișat pri
virilor uzine și fabrici, cen
trale electrice, noile cartiere 
de locuințe.

Marți după abiază, oaspe
ții au făcut cunoștință cu 
Cooperativa Agricolă de Pro
ducție „Luna" din județul 
Cluj. Inginerul Ion Retașan 
președintele C.A.P.-ului și 
Pascu Lazăr 
comunei, au 
despre experiența și rezulta
tele aoestei cooperative frun
tașe.

Preocupările actuale con
verg către salturi calitative 
in muncă : mecanizare, chi
mizare, soiuri superioare de 
semințe, rase productive de 
animale. în anul trecut s-au 
obținut aproape 4 000 kg grîu 
la hectar, și 5016 kg la po

loan, primarul 
vorbit pe larg

rumb boabe. Paginile bloc
notesurilor se umplu cu date. 
Există un Interes vizibil al 
oaspeților, exprimat după ■- 
ceea, intr-un lung șir de în
trebări. La capătul convorbi
rilor de la sediul cooperati
vei, se vizitează sectorul zoo
tehnie. Tinerii cooperatori 
fac o primire deosebit de căl
duroasă ziariștilor, discută cu 
ei despre viața și munca din 
această înfloritoare comună. 
Impresiile oaspeților — îna
inte de a fi încredințate ti
parului — își găsesc o primă 
reflectare in „cartea de o- 
noare" a cooperativei. „Sis
temul vostru agricol e exce
lent” — a scris un ziarist el
vețian.

Seara, grupul de redactori 
ai presei de tineret a sosit ia 
Cluj. Primul contact cu acest 
oraș s-a realizat la casa de 
cultură a studenților unde 
oaspeții au asistat la un 
spectacol consacrat jubileu
lui U.T.C. Aplauze Îndelun
gate au răsplătit măiestria 
tinerilor interpreți.

Miercuri dimineața a fost 
vizitată prestigioasa Univer
sitate clujană. Profesorul 
Ștefan Pascu, rectorul Uni
versității, a făcut o succintă 
prezentare a acestei institu
ții de invățămint superior In 
amfiteatrele căruia studiază 
— în secțiile de zi, fără frec
vență și serale — 15 000 ti
neri. în oeie 11 facultăți, cu 
un corp didactic compus din 
820 de persoane, se pregătesc 
viitorii matematicieni, fizi
cieni, chimiști, biologi, geo
grafi, filologi etc. Despre 
problemele lor s-a discutat 
îndelung, numeroase între
bări fiind puse de către oas
peți. Ionel Reghini, președin- 

“ ......... Asociației
referit Ia

tele Consiliului 
Studențești s-a 
rolul studenților în diferite 
verigi ale vieții 
tare.

în continuare a 
tat Complexul __
din cartierul Hajdeu.

La ora cînd telefonăm, 
oaspeții se îndreaptă către 
Sibiu.

universi-

fost vizi- 
studențeso

EUGENIU OBREA

„MECANISMUL SUPRAEXPLOATÄRH“ TINERETUL LUMII ,,O dilemă americană“
X ntr-un număr re

cent, L’UNITA 
relevă un feno
men caracteris
tic situației tine
retului muncito

resc din Italia zilelor noastre: 
împletirea exploatării tineri
lor (prin „clasicele" forme — 
salarii mai scăzute pentru 
munci egale cu cele ale adul- 
ților, depășirea numărului ma
xim al orelor de muncă) cu 
frînarea accesului lor spre o 
instruire și o calificare supe
rioară.

Edificatoare, în acest sens, 
pentru situația de exploatare 
a tineretului este munca mi
norilor, actuala formă de or
ganizare a uceniciei, așa nu
mita „muncă la domiciliu“.

O anchetă efectuată la Flo
rența la trei mari întreprin
deri, printre tinerii care 
lucrează îndeosebi în sectoa
rele metalurgiei și mecanicii 
a arătat că 40 Ia sută dintre 
ucenicii de la E.N.A.L.C. de
pășesc limita maximă săptă
mânală stabilită prin „legea 
asupra uceniciei“, ajungînd la 
60—62 de ore. La întreprin
derea I.N.I.A.S.A. limita este 
depășită de 24 la sută dintre 
ucenici care lucrează 54 do

ore săptămînal iar la I.N.A.P.L. 
limita este depășită de 35 la 
sută dintre ucenici care ajung 
la 55 ore săptămînal.

în aceste împrejurări este 
evident că, pe lingă „exploa
tarea intensivă“ la care sînt 
supuși, tinerii ucenici se află 
în fața unei veritabile bari
ere pe drumul spre o mai 
bună instruire, spre o califi
care înaltă. O demonstrează 
date statistice foarte conclu
dente. Ministerul Muncii al 
Italiei relevă recent că numă
rul ucenicilor se ridică la pes
te 800 000 (cifra a fost con
testată în unele publicații ita
liene, avansîndu-se mai pro
babilă existența unui număr 
de cel puțin 1 200 000 de u- 
cenici). Din numărul total al 
ucenicilor (iarăși potrivit da
telor Ministerului Muncii) 
doar o treime sînt înscriși Ia 
așa numitele cursuri comple
mentare iar dintre aceștia 
DOAR UNUL DIN TREI re
ușește să termine aceste 
cursuri, să obțină o calificare 
profesională. Ceilalți, adică 
marea majoritate rămîn cu 
dorința mereu neîmplinită de 
a urma o școală profesională, 
de a-și asimila o specializare.

împinși de marile dificul
tăți materiale, în imposibili-

tate- de a face față cerințelor 
bănești ale învățămîntului, 
zeci și zeci de mii de capi de 
familie (în special în sud) se 
văd în situația de a trebui 
să-și trimită copiii la diverse 
munci, începînd de la vîrsta 
de 8—9 ani. Cei 500 000 de 
copii de vîrstă școlară care 
nu sînt incluși în învățămîn- 
tul elementar, ci sînt înca
drați fie în munca de băieți 
de prăvălie în numeroasele 
bodegi sau magazine, fie în 
exploatările agricole suportă 
și ei aceeași suprimare, în 
fapt, a dreptului lor la învăță
tură.

Același mecanism al ex
ploatării și al privării a nu
meroși tineri de dreptul la în
vățătură operează și în rîndu
rile unei alte largi categorii 
de tineri : cei cuprinși în sec
torul „muncii la domiciliu“. 
Potrivit statisticilor semi-ofi- 
ciale este vorba, în acest caz, 
de circa un milion de tineri. 
Caracteristica „muncii la do
miciliu“, (lucru „cu bucata" 
pe care îl folosesc numeroase 
întreprinderi, în special în 
industria textilă, a confecții
lor etc.) este semiclandestini- 
tatea, lipsa oricărei apărări 
legale a celor ce se angajează 
în această activitate. „Meca-

nismul acestui sector — re
levă L’UNITA — ascunde o 
exp'.oatare cruntă, o veritabilă 
supra-exploatare, un orar de 
muncă care nu cunoaște li
mită“. Grupurile de lucrători 
la domiciliu foarte prost plă
tiți pe fiecare unitate de pro
dus sînt nevoiți să muncească 
12—14 și chiar 16 ore pentru 
a obține un cîștig cît de cît 
omenesc. Fenomenul, remarcă 
comentatori avizați în presa 
italiană, a luat proporții și 
este concludent faptul că în 
industria textilă și a confec
țiilor angajarea în fabrici s-a 
redus progresiv în vreme ce 
200 000 de oameni, majorita
tea minori sînt utilizați în sis
temul „muncii la domiciliu“. 
Sute de mii de minori sînt, 
astfel, folosiți de marele capi
tal ca un material supra-ex- 
ploatat și, în același timp, ca 
o masă de presiune pe piața 
muncii. Sute de mii de minori 
care în loc să stea pe băncile 
școlilor sînt siliți — în ac
tualele structuri social-econo- 
mice ale societății italiene — 
să muncească pentru a-și cîș- 
tiga existența.

p. nicoara

C
aricaturistul zia
rului american 
DENVER POST 
ilustrează su
gestiv una din
tre cele mai 

controversate probleme care 
divizează S.U.A. la ora ac
tuală : integrarea școlilor cu 
autobuze sau fără ele. De o 
parte sînt oponenții meto
dei, de cealaltă parte partiza
nii ei iar la mijloc soarta a 
zeci de mii de copii albi și 
negri care au ajuns „o 
minge" ca și școlarul din 
ilustrație : „în autobuz, afa
ră din autobuz, înăuntru, în 
afară — ce școală se mal 
face" ? — pare a spune cari
caturistul. Cum sint foarte 
numeroase vocile care se 
opun transportului elevilor la 
kilometri depărtare de casele 
lor numai pentru a salva 
aparențele unei integrări ra
siale, ce e drept legiferată de 
Curtea Supremă în 1954, Se
natul a început cu două săp- 
tămini în urmă o dezbatere 
incendiară. Pînă acum s-au 
înregistrat doar cîteva pro
puneri timide „anti-busing" 
ale unor moderați. Ele au 
suscitat protestele vehemente 
ale oponenților convinși și au 
fost in consecință abandona
te. întilnindu-se în secret, 
senatorii republicani Jacob 
Javits, Edward Brooke și dc-

mocrațli Walter Mondale și 
Phillp Hart au căutat zilele 
trecute un compromis. Nu 
l-au găsit nici ei. Puțin timp 
a mai rămas pină la înce
perea dezbaterilor asupra 
proiectului de lege înaintat 
de Camera Reprezentanților, 
Senatului. El conține la ce
rerea președintelui Nixon un 
program de 1,5 miliarde do
lari destinați accelerării inte
grării școlilor precum și o ju
mătate de duzină de amenda
mente împotriva autobuzelor 
școlare. Prin aceste amenda
mente se caută ori blocarea 
fondurilor pentru autobuzele 
școlare ori interzicerea agen
țiilor și curților judecătorești 
de a încuraja autoritățile lo
cale in punerea în aplicare a 
planurilor privind achizițio
narea lor. Oricare amenda
ment ar supraviețui, el ar 
veni în contradicție cu legea 
votată anterior de Congres, 
atunci cînd nu se prevăzuseră 
consecințele. Dacă blocul 
antibusing nu este satisfăcut, 
se apreciază că atunci' va ft 
necesar un amendament Ia 
Constituție. Noi dezbateri în 
amindouă camerele sînt aș
teptate să înceapă săptămînă 
aceasta. Problema pare să a- 
prindă din ce in ce mai mult 
spiritele.

Disputa nu e localizată 
doar la Washington. în fie
care oraș și stat există un

focar de nemulțumire din 
cauza aceleiași probleme. In 
Florida, de exemplu, alege
rile preliminare de Ia 14 
martie au coincis cu o con
sultare a alegătorilor in legă
tură cu oportunitatea unui 
referendum asupra unui a- 
mendament care să interzică 
folosirea autobuzelor școlare, 
în Augusta 6 000 de părinți 
s-au strins pe stadionul local 
pentru a protesta și au de
clarat o zi de boicot a auto
buzelor ; in Denver manifes- 
tanții au purtat o școală in 
miniatură pe un car funebru 
pină in fața tribunalului ; in 
Detroit 200 de lideri ai gru
purilor anti-busing s-au în
trunit la o conferință națio
nală pentru discutarea pro
blemei.

„Dezbaterea autobuzelor" 
continuă, într-o formă nouă, 
vechea luptă dusă in S.U.A. 
pentru integrarea rasială. 
Pornind din sud ea a cuprins 
și statele nordice unde „ba
lanța rasială" nu a fost reali
zată. Astfel, in Cleveland, in 
o treime de școli invață 90 
la sută dintre copiii negri ; în 
Cincinati două treimi din ele
vii negri frecventează 90 la 
sută din școlile segregate ; in 
Oakland (California) 72 din 
91 de școli sint segregate. în 
aceste orașe rămine in vigoa
re ceea ce se numește „se

gregare neconstituțională". 
Relațiile rasiale formează 
cadrul general pe care se 
proiectează această nouă „di
lemă americană", cum o ca
racteriza revista „NEW- 
SWEEK", dilemă pentru că 
ea este doar un inel dintr-un 
lanț mai lung care cuprinde 
universitățile, slujbele, lo
cuințele etc. Atit timp cit o- 
rașele rămîn divizate în car
tiere albe și negre, negrii pri- 
meso salarii mai mici decit 
albii pentru efectuarea ace
leiași munci, pe cind taxele 

✓ școlare sînt la fel de mari, 
integrarea forțată cu autobu
ze școlare rămine o iluzie, o 
soluție nerealistă care prin 
caracterul ei samavolnic dis
truge și intențiile cele mal 
bune ale celor care se pro
nunță in favoarea integrării. 
Un sondaj Gallup reflecta 
concludent starea de spirit a 
americanilor : 66 la sută sînt 
pentru integrarea școlilor. 24 
la sută împotrivă. In același 
timp 69 la sută se opun inte
grării cu autobuze-și doar 20 
la sută' sînt pentru. Președin
tele Nixon consultind recent 
un grup de congressmani, — 
oponenți ai autobuzelor — a- 
nunța că va lua cît de curind 
măsuri prompte împotriva 
procedeului care a ajuns un 
„abuz de autobuze școlare".
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