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LUPTĂȘl MUNCĂ
Sărbătorim astăzi, însuflețiți de dragoste, recunoștință și devotament 

pentru partidul comuniștilor, stegarul luptei pentru progres al întregului 
nostru popor — împlinirea a cincizeci de ani de la crearea organizației 
politice revoluționare de tineret din patria noastră — Uniunea Tineretului 
Comunist.

Conferința generală a tineretului socialist ale cărei lucrări s-au des
fășurat la București în 19 și 20 martie 1922 a luat hotărîrea de însemnă
tate deosebită de a înființa organizația marxist-leninistă, revoluționară de 
tineret. Privită din perspectiva istorică a celor cinci decenii care au trecut 
de atunci, punerea bazelor organizației revoluționare de tineret își relevă 
pe deplin importanța ei decisivă pentru unirea tineretului în lupta dusă 
de cele mai înaintate forțe sociale și politice în fruntea cărora s-au situat 
statornic clasa muncitoare, partidul ei de avangardă.

Crearea Uniunii Tineretului Comunist a fost încununarea drumului 
străbătut timp de decenii de mișcarea democratică și progresistă de tineret 
din țara noastră, care, încă în secolul trecut, se dovedise deosebit 
de receptivă 1a- ideile socialismului științific și o parte activă a luptei 
revoluționare a muncitorimii, a celorlalte pături de oameni ai muncii 
pentru nobilele idealuri ale eliberării sociale și naționale, pentru liber
tate și dreptate, pentru progres.

Istoria României moderne, procesul creării și dezvoltării industriei 
a reprezentat cadrul creșterii și afirmării tineretului muncitoresc, supus 
datorită condițiilor specifice capitalismului unei duble exploatări : ca 
muncitori și ca tineri. Tineretul, în primul rînd cel din fabrici, s-a dovedit 
astfel tot mai mult un real potențial revoluționar a cărui antrenare în 
luptă se dovedea o necesitate imperioasă.

în împrejurările puternicului avînt revoluționar care s-a dezvoltat în 
România ca și în alte țări ale Europei în timpul și după primul război 
mondial imperialist, datorită adîncirii contradicțiilor social-politice in
terne ale regimului burghezo-moșieresc și sub influența victoriei Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie 1917, acțiunile tinerilor socialiști s-au 
distins, mai mult decît înainte, printr-un pronunțat caracter revoluțio
nar, printr-o participare activă la amplele lupte de clasă.

Făurirea Partidului Comunist Român, eveniment de însemnătate 
istorică în destinele luptei împotriva exploatării și asupririi, pentru 
dreptate și libertate, pentru socialism, a constituit o premisă
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La Muzeul de istorie a Partidului Comu
nist, a mișcării revoluționare și democratice 
din România, sîmbătă dimineața a fost des
chisă expoziția „Momente din istoria U.T.C.", 
organizată cu ocazia aniversării a 50 de ani 
de la crearea organizației revoluționare a 
tineretului din țara noastră.

CONDIȚIILE SPECIFICE ALE ACESTEI PRI
MĂVERI AȘEAZĂ ÎN FATA UNITĂȚILOR A- 
GRICOLE DIN JUDEȚUL TULCEA DOUA 
OBIECTIVE MAJORE :

• Ritm rapid de lucru
• Semănat mai timpuriu și 

dc calitate ireproșabilă
Raidul nostru din pagina a Vl-a vă înfă

țișează cum sînt îndeplinite aceste condiții, în 
ce măsură și cu ce rezultate participă tinerii 
la înfăptuirea lor.

Sîmbătă după-amiază a luat 
sfîrșit vizita oficială efectuată în 
Republica Africa Centrală de că
tre președintele Consiliului de 
Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, la invitația președin
telui Jean Bedel Bokassa și a 
doamnei Catherine Bokassa.

Deși a durat numai două zile, 
vizita — așa cum au apreciat-o 
cei doi șefi de stat — a fost deo
sebit de rodnică, ea înscriindu-se 
ca un eveniment remarcabil în 
cronica relațiilor româno-centr- 
africane, ca o contribuție la dez
voltarea activă a raporturilor Ro
mâniei socialiste cu țările conti
nentului african.

Prima vizită a conducătorului 
României socialiste în Republica 
Africa Centrală, prima vizită a 
unui șef de stat european în a- 
ceastă țară — ale cărei rezultate 
sînt consemnate în Declarația co
mună, semnată sîmbătă la amia
ză, înaintea plecării — a fost ur
mărită de poporul din inima 
Africii cu un interes și o simpatie 
deosebite. „Vizita președintelui 
Ceaușescu ne-a umplut, tuturor, 
inimile de bucurie“, ne-a declarat 
ministrul afacerilor externe al 
Republicii Africa Centrală, Jo- 
seph Potolot. Vizita, a continuat 
el, a confirmat că poporul centr- 
african nu este uitat de popoare
le din Europa, în primul rînd de 
poporul român prieten. România 
socialistă a dovedit, prin politica 
sa, că este o țară prietenă, since
ră, pe care se poate conta și la 
bine, și la rău. Poporul nostru a 
căutat să dea expresie acestor 
sentimente, făcînd conducătorului 
poporului român frate o primire 
plină de simpatie și entuziasm. 
A fost o primire sinceră, sponta
nă, din inimă, a menționat mi
nistrul centrafrican.

Vizita președintelui Ceaușescu 
a deschis căi noi pentru continua 
îmbunătățire a relațiilor dintre ță
rile noastre — a relevat ministrul 
de externe al Republicii Africa 
Centrală. Ea a confirmat utilita
tea dialogului la nivel înalt pen
tru dezvoltarea accelerată a rela
țiilor dintre popoare.

Caracterul fructuos, de lucru, 
al vizitei, contribuția ei remarca
bilă la dezvoltarea relațiilor în
tre popoarele român și centrafri
can au fost relevate de Ange 
Pattasse. „Vizita președintelui 
Ceaușescu ne-a permis nu numai- 
să reliefăm identitatea unor 
puncte de vedere, ci și să le a- 
plicăm în practică, prin semna
rea unor acorduri de mare în
semnătate pentru dezvoltarea 
cooperării dintre țările noastre, 
— a spus ministrul centrafrican. 
Vizita a confirmat că această 
cooperare răspunde intereselor 
noastre comune și că ea se în
temeiază pe principiile egalității 
și avantajului reciproc“.

Atmosfera vie, însuflețită — 
interpretată de ministrul Potolot 
ca o dorință a poporului centra
frican de a-și exprima sentimen
tele de simpatie și stimă fațăi de

șeful statului român — a caracte
rizat și ceremonia despărțirii 
de pe aeroportul M’Poko, din 
Bangui.

Pentru a-și lua rămas bun de 
la președintele Nicolae Ceaușescu, 
de la tovarășa Elena Ceaușescu 
și de la ceilalți oaspeți români, 
pe aeroport au fost prezente cele 
mai înalte personalități centrafri- 
cane, în frunte cu președintele 
Jean Bedel Bokassa și doamna 
Catherine Bokassa. Au mai fost 
prezenți Ange Pattasse, ministrul 
de stat la Președinția republicii, 
Auguste M’Bongo, ministrul lu
crărilor publice, locuințelor și 
transporturilor rutiere, Joseph 
Potolot, ministrul afacerilor ex
terne, Christian Sombodey, mi
nistrul apelor, pădurilor și mine
lor, François Gon, ministru de
legat la Președinție, însărcinat cu 
industria și comerțul, Jean-Louis 
Psimhis, ministrul delegat la'Pre
ședinție, însărcinat cu problemele 
afacerilor interne, Jean Amity și 
Heriri-Paul Boundio, miniștri la 
Președinție, Fidele Bakry, mi
nistru la Președinție, însărcinat 
cu planul și cooperarea interna
țională, Louisa Alazoula, mi
nistru delegat la Președinție, 
însărcinat cu agricultura și zoo
tehnia, Andrei - Dieudonne Ma- 
gale, ministrul sănătății publi
ce și afacerilor sociale,

(Continuare în pag. a Vll-a)

Dejun în onoarea 
președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii A- 

frica Centrală, general de ar
mată, Jean Bedel Bokassa, a 
oferit, în saloanele Hotelului 
„Safari“, din Bangui, un dejun 
în onoarea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei

Elena Ceaușescu. La dejun, 
desfășurat într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, au 
luat parte personalități ofici
ale române, care l-au însoțit 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și membri ai guver
nului și alte oficialități centra- 
fricane.

Semnarea declarației comune 
româno-centrafricane

Sîmbătă, 18 martie, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Africa Cen
trală, generalul de armată Jean 
Bedel Bokassa, au semnat de
clarația comună româno-centra- 
fricană, document care sinteti
zează rezultatele vizitei efectua
te în Republica Africa Centrală 
de către conducătorul statului 
român.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Catherine 
Bokassa. Au asistat, din partea 
română, Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniș
tri și ministru al comerțului ex
terior, Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe-

trolului și geologiei, Gheorghe 
Popescu, ambasadorul României 
la Bangui, și alte persoane ofi
ciale române.

Din partea centrafricană au 
fost de față : Ange Patasse, mi
nistru de stat la Președinția re
publicii, Joseph Potolot, minis
trul afacerilor externe, Chris- 
tian Sombodey, ministrul apelor, 
pădurilor și minelor, Francois 
Gon, ministrul industriei și co
merțului, Fidele Bakry, minis
trul planului și cooperării in
ternaționale, și alți membri ai 
guvernului, precum și Albert 
Sato, ambasadorul Republicii A- 
frica Centrală la București.

După semnarea declarației co
mune, cei doi șefi de stat își 
string cu căldură mîinile, se îm
brățișează.

Declarație comuna 
româno-centrafri cana

între 16 și 18 martie 1972, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu doamna Elena 
Ceaușescu, a efectuat, la invi
tația președintelui Republicii 
Africa Centrală, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, o vi
zită oficială în Republica Afri
ca Centrală.

înalții oaspeți români s-au 
bucurat pe întreg parcursul vi
zitei de o primire călduroasă, 
cordială din partea poporului 
centrafrican, pentru care pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a exprimat 
mulțumirile sale profunde. A- 
ceastă primire, ca și cea făcu
tă președintelui Jean Bedel 
Bokassa de poporul român cu 
prilejul vizitei sale în Româ
nia constituie o expresie a 
sentimentelor reciproce de sti
mă și prietenie dintre cetățenii 
celor două popoare.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, a 
avut convorbiri cu președintele 
Republicii Africa Centrală, ge
neral de armată Jean Bedel Bo-

kassa. La aceste convorbiri au 
participat din partea română : 
Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri și mi
nistrul comerțului exterior, Cor
neliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Bujor Almășan, 
ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Gheorghe Popescu, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Bangui. Gheor
ghe Oprea, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, Ște
fan Andrei, consilier al preșe
dintelui Consiliului de Stat, 
Constantin Mitea, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat, iar din partea centrafri- 
cană : Ange Patasse, ministru 
de stat la Președinția Republi
cii, Joseph Potolot, ministrul a- 
facerilor externe, Christian 
Sombodey, ministrul apelor, 
pădurilor și minelor, François 
Gon, ministrul industriei și co
merțului, Fidele Bakry, minis
trul planului, cooperării inter
naționale, André Zanife-Touam- 
bona, ministrul energiei, Henri 
Maidou, ministrul educației na
ționale, și Albert Sato, ambasa
dorul Republicii Africa Centrală 
la București.

în cadrul discuțiilor oficiale, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă de prietenie cordială și 
deplină înțelegere reciprocă, 
cei doi președinți au efectuat 
un rodnic schimb de păreri a- 
supra problemelor internaționa
le de interes comun și au ana
lizat stadiul actual și perspec
tivele de dezvoltare a relații
lor bilaterale.

Cei doi președinți au consta
tat cu satisfacție că raporturile 
româno-centrafricane cunosc o 
evoluție pozitivă în toate do
meniile. Vizita efectuată în iu
lie 1970 în Republica Socialistă 
România de către președintele 
Jean Bedel Bokassa, convorbi
rile fructuoase care au avut loc 
intre cei doi președinți cu oca
zia acestei vizite, precum și ce
lelalte contacte și schimburi la 
nivel guvernamental, au con
tribuit la stringerea legăturilor 
dintre cele două popoare — ro
mân și centrafrican.

Cele două părți și-au expri
mat hotărîrea lor fermă de a 
acționa pentru dezvoltarea 
schimburilor comerciale, a co
operării economice, tehnice,

(Continuarea în pag. a Vll-a)
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în anii grei de teroare și ilegalitate, Uniunea Tinere-

tului Comunist și-a îndeplinit ou oinste rolul organizator

și conducător al luptelor tineretului pentru eliberare socială și

națională. Va trece timpul, dar figurile luminoase ale tinerilor

comuniști și ale altor militanți progresiști, pildele lor de eroism
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și spirit de sacrificiu, de fierbinte patriotism vor continua să

însuflețească în luptă și muncă generațiile viitoare
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fecționare a trăsăturilor comuniste însăși 
conștiința tineretului, .afirmindu-i puter
nic spiritul revoluționar, înțeles ca o for
ță activă, transformatoare.

Perspectiva legilor
obiective ale
dezvoltării istorice

■ ntre coperțile sale roșii, ața cum este la culoare orizontul larg în cli
pa răsăritului de soare, filele albe ale carnetului de utecist se ur- 

’ mează una pe alta netede și nedeosebite între ele. Foșnesc între de
gete și sunetele lor par să fie aidoma sunetelor oricărei file de hîrtie pe care 
alunecă palma. Un carnet nou, cu fotografia abia prinsă în locu[ cuvenit 
ei ți cu semnăturile atît de proaspete îneît tușul n-a avut nici măcar ră
gazul să se usuce cu totul, ilustrează la o întîie vedere numai înțelesul 
său — acela al argumentului maturității politice în gîndire, expresia cute
zanței în acțiune capabilă să releve conștiința comunistă a • celui ce l-a 
meritat. Istoria lui pare că abia urmează să fie scrisă, ca și cum bjlanțul 
de pe ultima filă s-ar rezuma doar la înfăptuirile celui ce îl poartă. Dar 
carnetele noastre nu au niciodată o ultimă filă rezervată numai pentru 
propriul bilanț, așa cum istoria nu-și află niciodată hotarul final intr-un 
singur eveniment al ei, rubricile necompletate acoperind, în fond, tezaurul 
memorial al înțelegerii că răspunderea ta este astăzi aceea de a învăța 
din episoadele timpurilor trecute adevărurile mari prin care ți se adresea
ză organizația, țara, poporul tău. Foșnetul filelor din carnet ni le readuce 
mereu, rînd pe rînd, în fața ochilor. Și această memorie a carnetului^ nos
tru de utecist o simțim cu atît mai mult prezentă acum, în clipa sărbătorii. 
Să ne răsfoim, așadar, împreună, carnetele, stăruind laolaltă asupra me
moriei păstrate între filele lor.

CHET K UTtCIST
Sa trăiești, sä lupți,
sâ te dărui

Prima pagină. Ne aflăm în perioada de 
după incheierea războiului mondial din 
1914—1918. Deznădejdea amenință să cu
prindă o mare parte a tineretului. Celor 
întorși în țară din tranșee, scîrbiți de oroa
rea unor măceluri inutile, nedreptatea so
cială de acasă nu le deschide în față decît 
drumul dezgustului pentru existență, al 
nehotăririi și derutei. Presa vremii și li
teratura românească ilustrează cu lux de 
amănunte dezolanta imagine a unor tineri 
înfrinți prematur de viață. Conștiința 
acelei generații 
departe de a 
descoperirii, și

de foști ostași era 
manifesta perspectiva 
încă in proporții de 

masă,’ a unor formule proprii pentru 
împlinirea aspirațiilor. Sensul 
vieții, izvorît din cunoașterea și 
rea îndatoririlor sociale, părea 
mine necunoscut, după cum la 
obscure se. arătau a-i fi punțile 
să realizeze unitatea dintre ideal și ac
țiune. Menținerea atitudinii de indiferență 
a tineretului față de problemele și conflic
tele reale ale societății românești, de pe
simism și renunțare, intra în calculele po
litice ale guvernanților României din pri
mul sfert ale veacului. La începutul celui 
de' al III-lea deceniu un curent de aer 
proaspăt proiectează, însă, generația tâ
nără în miezul evenimentelor. Alexandru 
BUICAN, vechi militant, martor al aces
tui proces de transformare revoluționară 
a tineretului din România, declanșat după 
1921, ne explică astfel faptele :

— Am luat parte în 1922 la conferința 
de constituire a Uniunii Tineretului Comu
nist și îmi amihtesc ce puternică inriurire 
a avut acest eveniment asupra mișcării 
noastre de tineret. Unificarea organiza
țiilor socialiste ale tinerilor pe o bază 
ideologică unică inspirată de platforma 
Partidului Comunist Român, creat în anul 
anterior, a generat modificări profunde nu 
numai in structura organizatorică, dar și 
în conținutul activității noastre, definin- 
du-ne cu claritate obiectivele asupra că
rora aveam datoria să ne Îndreptăm preo
cupările. Noi descopeream, atunci, prin 
mijlocirea dialecticii marxiste, soluții care 
ne luminau adevăratul drum în viață. O 
nouă concepție despre lume și societate, 
despre menirea generației noastre, despre 
responsabilitatea politică pe oare trebuia 
să ne-o asumăm în afirmarea dreptății so
ciale, în apărarea libertăților democratice, 
a demnității umane, în instaurarea unor 
relații de producție bazate pe prețuirea 
muncii constructive risipea umbrele care ne 
copleșiseră. Deveneam, prin organizația 
noastră creată de partidul comunist, o for
ță matură, conștientă de capacitatea sa și 
de resursele sale inepuizabile. Niciodată 
și nimic n-a dezmințit de-a lungul anilor 
această trăsătură fundamentală a Uniunii 
Tineretului Comunist. între noi, cei care 
am luat parte la acțiunile ilegale, înfrun- 
tînd teroarea represiunilor singeroase, și 
tinerii de astăzi, membrii detașamentului 
de făuritori ai societății socialiste multila
teral dezvoltate, se păstrează și se va păs
tra vie și neschimbată, verificată de o is
torie de jumătate de veac, forța organi
zației de a instaura in conștiințele tine
rilor militantismul revoluționar, Încrede
rea în viață, in viitor, de a le inarma vo
ința, de a-i pregăti să-și reprezinte cu 
claritate un ideal politic, acela al făuririi 
fericirii poporului și țării intr-o societate 
comunistă pentru care merită să trăiești, 
să lupți, să i te dărui cu tot ce ai mai 
bun, cu tot ce este mai de preț în ființa ta.

activ al 
înțelege- 
că-i ră- 
fel de 
capabile

de la care pornește evocarea pe care ne-o 
face Alexandru MIHAILEANU, vechi 
membru al organizației, un om care a trăit 
acele zile și acele nopți.

— Editam în aprilie 1924 „Tineretul so
cialist". Era un ziar legal dar legalitatea 
avea în vremea aceea pentru guvern un 
înțeles particular. Ne scriam și ne tipăream 
paginile supravegheați zi și noapte de po
liție. „Lupta comunistă", una din tribu
nele partidului din aceeași perioadă, se 
lucra în condițiuni asemănătoare. Sim
țeam la fiecare rind amenințarea teroarei. 
Mai tîrziu, cînd publicațiile noastre le
gale erau, rind pe rind, interzise, am des
coperit alte căi și metode prin care să ne 
adresăm tinerilor. Articolele publicate în 
gazetele și revistele centrale sau locale 
printre care se aflau „Tînărul leninist" și 
corespondentul său în limba maghiară 
„Ifju leninista", „Tînăra generație", „Dru
mul tineretului", „Studentul lenihist", 
„Viața universitară", răspindirea unui 
mare număr de apeluri și manifeste de- 
mascau cu vigoare condițiile grele de mun
că și viață ale tineretului, regimul bur- 
ghezo-moșieresc bazat pe asuprirea <și îm
pilarea poporului muncitor. La toate aces
tea se adăugau asociațiile înregistrate li
niștitor pentru autorități sub nume ca : 
„Prietenii naturii", cercuri cultural-spor
tive sau artistice etc. Cuvintul adresat ti
nerilor de către partid se transmitea, ast
fel, mai departe, prin noi, fără să poată fi 
oprit. Organizația comunistă de tineret 
își făcea remarcată participarea tot mai 
activă la marile acțiuni cu caracter reven
dicativ și politic care aveau să atingă prin 
grevele din 1933 punctul culminant al în
tregii perioade de criză economică. Tine
retul muncitor a fost atunci pretutindeni 
prezent : în comitetele formate pentru rea
lizarea unității de acțiune a clasei munci
toare, în pichetele de grevă, în gărzile de 
autoapărare. Această realitate nu exprima 
numai rezultatul unei influențe politice, 
ideologice, organizatorice, temeinice și de 
durată exercitată de U.T.C. asupra tineri
lor. Ea înscria, în același timp, o semnifi
cație deosebită, păstrată și astăzi, în car
tea de aur a experienței sale — importan
ța legăturii nemijlocite cu masele de ti
neri. Iată unul din sensurile pe care ni le 
adresează evenimentul. Nîmic nu dă mai 
multă coerență activității, nimic nu apro
pie mai mult de izbîndă decît angajarea 
unui dialog amplu și permanent, decît a- 
dîncirea și dezvoltarea legăturilor cu cei 
datorită cărora trăiește și se afirmă prac
tic însăși organizația. A cunoaște realita
tea, a porni de la viață, a da glas în ceea 
ce întreprinzi adevărurilor plămădite de 
voința colectivă a masei — iată întruchi
parea numai a cîtorva din condițiile care 
fac ca și răspunsurile pe care tinerii le aș
teaptă din partea organizației să-și înde
plinească, la rîndul lor, funcția mobiliza
toare a chemării comuniste la acțiune.

a mijloacelor de care dispuneam noi le 
formam tinerilor convingerea că sentimen
tul autentic de patriotism înseamnă să pro
movezi cinstea și nu jaful în relațiile din
tre oameni, că patriotism înseamnă să 
militezi pentru apărarea drepturilor po
litice, a libertăților democratice, nu să 
înmulțești închisorile și jandarmii și să 
recurgi la mijloace medievale de tortură, 
că patriotism înseamnă să aperi bogă
țiile patriei și pacea, nicidecum să te joci 
cu torța aprinsă lingă butoiul cu pulbere 
și să aprinzi vîlvătaia războiului. Ne fo
loseam pentru aceasta de publicațiile Fron
tului studențesc democrat, invocam drep
turile legitime ale muncitorilor și țărani
lor, singurii stăpîni adevărați al țării, ple
dam deschis pentru schimbări progresiste 
în structura societății. Luptam pentru 
cauza poporului român, care fusese din- 
totdeauna propria noastră cauză, punîn- 
du-ne permanent in pericol libertatea. Unii 
dintre noi au fost zvîrliți în lagăre, alții 
erau atacați în plină stradă de bandele de 
huligani, așa-zîsele, „echipe ale morții". 
Dar nici o amenințare n-ar fi putut 
să ne facă să renunțăm, 
condamnăm odiosul Dictat de la Vie- 
na care silea România să 
Ungariei horthyste vechea vatră stră
moșească a Ardealului de Nord, să mili
tăm cu consecvență pentru traducerea în 
viață a sarcinilor trasate de partidul co
munist prin platforma-program din 6 sep
tembrie 1941, chemînd tineretul la unire 
împotriva războiului nedrept antisovietic, 
în acei ani grei cind ființa națională a po
porului român era grav amenințată. Aceste 
amintiri aparțin, desigur, și unei perioade 
de după anii mei de studenție. 
Vorbesc despre ea la persoana întîi, 
dar în inima mea stăruie, de fiecare 
dată, imaginea organizației, adevărată 
școală a formării celui mai fierbinte pa
triotism. Ea ne învață că a-ți iubi po
porul înseamnă să nu accepți niciodată 
compromisuri cu cei care atentează la su
veranitatea și independența patriei tale, 
eu cei care asistă nepăsători la irosirea 
bogățiilor ei. Ne învață că întotdeauna și 
mai presus de orice trebuie să așezi de
votamentul față de interesele vitale ale 
țării, față de prosperitatea și fericirea ei, 
apărind și făcindu-i și pe alții să apere, 
pășind cu fermitate pe calea care duce în
spre belșugul și bunăstarea tuturor și care 
astăzi se exprimă prin muncă harnică, 
prin respectarea ordinei și a disciplinei 
socialiste, prin înfăptuirea neabătută a po
liticii economice a partidului comunist.

nu poate fi despărțită niciodată de alianța 
cu toți aceia care vor un viitor mai bun 
pentru omenire.

*

Sentimentul
responsabilităfii
sociale

•••

să să nu

cedeze

De pe ‘soclurile monumentelor, de pe ba
soreliefurile plăcilor comemorative pri
vesc spre noi și spre întreaga istorie a or
ganizației noastre, pentru că privirile lor 
vin din istorie, eroii uteciști. în buzunarele 
lor de bronz, de piatră cioplită, de mar
mură strălucitoare, de lemn tăiat cu barda 
ei i<și păstrează și astăzi cu aceeași con
vingere nestrămutată în dreptatea oauzei 
pentru care s-au jertfit, carnetele de mem
bri ai Uniunii Tineretului Comunist. în- 
tîmplările vieții lor curmate de gloanțele 
unui pluton de execuție, sub zidurile ume
de ale închisorii, îndărătul gratiilor, în 
beciurile poliției sau ale siguranței se aco
peră, treptat, cu aura legendelor despre 
oameni excepționali. în 20 de ani de ile
galitate casele conspirative au cunoscut sub 
nume conspirative mulți uteciști excepțio
nali.

— în casa mea, își amintește Alexan
dru TUDOR, veteran al mișcării noastre 
revoluționare, fost muncitor la „Grivița", 
aveau loc multe întilniri ilegale ale par
tidului și ale U.T.C. Am avut —: 
lejul să-i cunosc pe mulți dintre 
care astăzi se adresează generației 
temporane prin pilda nepieritoare a 
tenței lor închinată făuririi unei 
mai bune și mai drepte. L-am cunoscut 
pe Vasile ROAITA. Era, în totul, un tî- 
năr obișnuit, ca mulți alții

pn- 
aceia 
con- 

exis- 
lumi

Puntea
de legatura:
dialogul cu masele

In 1924 Uniunea Tineretului Comunist 
intra în ilegalitate. Aceste pagini ale isto
riei sale înscriu zile și nopți de luptă as
pră purtată pentru întărirea rîndurilor, 
pentru promovarea neabătută a rolului de 
adevărat factor reprezentativ al năzuințe
lor tinerei generații progresiste de apără
toare a intereselor fundamentale ale celor 
ce muficesc. Scoaterea brutală a organiza
ției in afara legii inspirase celor ce se te
meau de profunda sa influență asupra ti
nerilor. de atracția pe care o exercitau 
ideile partidului comunist în rândurile ti
neretului, presupunerea că o dată cu acest 
act arbitrar va fi subminată însăși trăini
cia legăturilor ei cu masele. Iată premisele

Și a interna
ționalismului
proletar

Școala a educației
patriotice...

Mibail DRAGOMIRESCU, student acum 
37 de ani la Facultatea de litere și filo
zofie din București îndeplinea, în perioada 
1935—1937, funcția de secretar general al 
Frontului studențesc democrat. Ridicind 
pe o treaptă superioară concluziile des
prinse în timpul luptelor din iarna lui 
1933, U.T.C. desfășura o vastă activitate 
pentru demascarea fascismului, împotriva 
mașinațiilor burgheziei reacționare care 
încerca să atragă tineretul printr-o de
șănțată propagandă anticomunistă, obscu
rantistă și mistică. Pe această linie se în
scriau și acțiunile studenților democrați 
încadrate într-un front comun cu ceea ce 
întreprindeau celelalte organizații antifas
ciste de tineret printre care se numărau 
„Comitetul antirăzboinic al tineretului", 
„Tineretul blocului democratic". Fostul 
secretar general al Frontului studențesc 
democrat ne poate împărtăși cîteva amă
nunte ilustrative pentru înțelegerea mobi- 
lurilor în numele cărora se angajau atunci 
uteciștii români în această încleștare de 
forțe.

— Nouă ne era limpede că barbaria, a- 
sasinarea mișelească a comuniștilor, cei 
mai buni fii ai poporului, a oamenilor cu 
concepții progresiste, brutalitățile nepe
depsite de guvern, bigotismul, scoaterea 
la mezat a intereselor naționale în favoa
rea imperialismului străin, cămășile verzi 
constituiau un grav pericol pentru viito
rul patriei. Și pentru că autorii acestor 
acte de vandalism își reclamau în fața o- 
piniei publice „sentimentele patriotice" 
organizația noastră s-a angajat să arate 
tinerilor că dragostea de țară nu se poate 
însoți cu brutalitatea.
anarhie și distrugere. Prin întreaga gamă

cu instinctele de

Valter ROMAN a participat la războiul 
de apărare a Republicii Spaniole (1936— 
1939) comandind un regiment românesc de 
artilerie motorizat. Din această unitate mi
litară, ca și din alte formațiuni încadrate 
în brigăzile internaționale antifasciste au 
făcut parte mulți tineri uteciști.

— Momentul „Spania“, își amintește 
Valter Roman, aparține, în bună măsură, 
memoriei organizației revoluționare de 
tineret din România. S-ar putea ca cineva 
să se întrebe : cum se poate ca evenimen
te petrecute la mii de kilometri distanță 
de hotarele patriei noastre să facă parte, 
totuși, din istoria uteciștilor români ? Răs
punsul nu este dificil de dat. Cind, in 1936, 
aproape 500 de tineri comuniști și antifas
ciști români invingînd cele mai mari greu
tăți reușeau să ajungă pe un pămînt în- 
sîngerat de fasciștii din celălalt colț al 
Europei, ei știau că luptînd pe acele me
leaguri depărtate de căminele lor pentru 
libertatea poporului spaniol luptau, în 
același timp, pentru cauza noastră, a țării, 
a propriului nostru popor. în calitate de 
tineri oomuniști eram ferm convinși că 
a ne aduce contribuția la .distrugerea celor 
mai întunecate forțe reacționare cunoscute 
de istorie, a ne încadra în rîndurile mili- 
tanților antifasciști din lume, a ne mani
festa adeziunea față de lupta revoluționară 
a maselor de oriunde însemna să ne asu
măm deschis și conștient datoria interna- 
ționalistă de a fi prezenți pretutindeni 
unde se ducea bătălia împotriva lor. De 
aceea ne găseam în Spania. Tinerii comu
niști români au plătit sentimentul împli
nirii acestei datorii cu prețul vieții a 70 
dintre ei. N-au fost singurii. Aceeași soli
daritate comunistă i-a îndemnat pe tine
rii români să lupte împotriva fascismului 
pe baricadele ridicate in întreaga Europă, 
în Uniunea Sovietică, Franța, Belgia, Ceho
slovacia, Iugoslavia, ca și în alte țări 
în timpul celui de al doilea război mondial.

Sutele de vieți jertfite pentru șalvgarcla- 
rea intereselor vitale ale altor națiuni, mari 
sau mici, cind aceste interese însemnau, 
de fapt, apărarea libertății și păcii în în
treaga lume, a principiilor de indepen
dență și suveranitate, a drepturilor unui 
popor de a-și hotărî soarta așa cum sin
gur o dorește sînt cea mai nobilă lecție de 
internaționalism pe care organizația o o- 
feră generației de astăzi prin reprezentan
ții ei care au pășit pe acele păminturi cu 
nestrămutata credință că iubirea de patrie

năr obișnuit, ca mulți alții din vremea 
aceea, gîndea simplu. Dacă ai o datorie, 
șpunea el, atunci trebuie să ți-o îndepli
nești. A-ți încălca angajamentul, a nu-ți 
respecta cuvîntul reprezentau pentru el 
poveri morale pe care le socotea incom
patibile cu demnitatea unui comunist. 
Cînd i-am transmis că sarcina lui în tim
pul grevei este ca la nevoie să cheme 
prin sirenă oamenii din cartier la ate
liere dacă greviștii au nevoie de ajutor 
a dat din cap. Știa că se expune primej
diei dar rușinea de a te gîndi ca un laș 
cum să te aperi și cum să scapi cînd mii 
de oameni luptă, era pentru Vasile Roaită 
mai grea decît moartea însăși. II vedeam 
frecvent și pe Alexandru SAIIIA și stă
team de vorbă cu el. Avea o maturitate 
politică, o capacitate de a înțelege și de 
a judeca un eveniment politic sub toate 
aspectele impresionante și întotdeauna 
acționa cu o intransigentă deosebită în 
spiritul acestei înțelegeri. Ii admiram 
mai ales tenacitatea, setea de cunoștințe 
noi, modestia. Dintr-un anumit punct de 
vedere, deși erau personalități remarca
bile și distincte, uteciștii pe care i-am 
cunoscut eu întruneau o trăsătură care, 
indiferent de calitățile celelalte, era la 
fiecare din ei definitorie : conștiința res
ponsabilității sociale. Poate că, la vîrsta 
lor și în condițiile de atunci, n-aveau toți 
tinerii posibilitatea să explice în cuvinte 
alese imaginea solicitărilor pe care diver
sitatea relațiilor sociale le ridică în fața 
personalității umane. Un lucru, însă, fie
care utecist îl știa precis — că indiferent 
de riscuri și de primejdii, acțiunea revo
luționară nu poate rămîne un ideal cu 
scadență nedatată, ci trebuie să devină o 
realitate de fiecare zi, pentru fiecare din 
noi în parte. Iată ce trebuie să învețe 
tînăra generație de la înaintașii ei.

Conștiinfa
revoluționara
in acțiune

De la înfăptuirea actului istoric al Eli
berării au trecut 28 de ani.

S-au scris, de-a lungul acestor 28 de ani, 
nenumărate cronici ale luptei poporului 
nostru, condus de partid, pentru con
struirea societății socialiste pe pămintul 
patriei. Au apărut cărți de istorie și do
cumentare social-politice, filme, au fost pu
blicate reportaje în ziare și reviste. Re
memorarea faptelor de luptă, de muncă 
și de viață care ilustrează istoria Româ
niei de după 23 august 1944 aduoe în prim 
plan contribuția tinerei generații la toate 
marile îrtfăptuiri ale poporului. Numerele 
din colecția ziarului nostru — „Scînteia 
tineretului'“, care a început să apară în 
toamna anului 1944, ne oferă în acest sens 
argumente impresionante.

Avem în față reportaje, interviuri, fo
tografii. Adevărate cronici ale eroismu
lui tinerilor ostași, muncitori, studenți, 
elevi, români, maghiari și de alte națio
nalități care au participat, cu arma 
în mînă, la alungarea hitleriștilor 
din țară. „Scînteia tineretului" scria : „Din 
noaptea istorică de 23 August, cînd Ro
mânia se retrăgea din războiul alături de 
Axă. război care nu-i adusese decît ne-

norociri, din acea noapte încă, bărbații 
de stat conștienți și elementele democra
tice de temelie ale țării și-au dat seama 
că lupta cea mai grozavă pentru cuce
rirea libertății abia avea să înceapă", 

începea, intr-adevăr, o luptă cu un 
conținut nou, în condiții noi. Lupta pen
tru cucerirea puterii politice, lupta pen
tru construirea unei noi societăți. S-a 
trecut la organizarea controlului munci
toresc în fabrici, la împărțirea pămintu- 
lui moșieresc pentru țărani ; s-a intensi
ficat lupta pentru democratizarea vieții 
publice. Semnificativ este faptul că tine
retul se afla în miezul tuturor acestor 
evenimente. Sute de mii de tineri luptau 
pe front pentru zdrobirea fascismului.

In calitatea pe care o avea atunci, de se
cretar general al C.C. al U.T.C., tovarășul 

t ast- 
I sale : „Tineretul nu 
aștepte ca măsurile să 
de sus ; el să treacă 

forțe la democratiza-

NICOLAE CEAUȘESCU se_ adresa 
fel generației 
trebuie să i 
vină numai 
cu propriile 
rea vieții sale. Și să începem izgonirea 
dintre noi a tuturor dușmanilor intereselor 
naționale". Imaginea viitoare a țării era o 
preocupare de seamă a Uniunii Tineretu
lui Comunist. „O Românie cu adevărat 
democratică — scria tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în „Scînteia tineretului" din 
acei ani — nu poate să neglijeze tinere
tul. Dar în afară de revendicările econo
mice, politice ale tineretului, este proble
ma educației sale. Democratizarea învăță- 
mintuluj și a întregii munci de educație 
a tineretului este o problemă principală 
pentru România".

Ziarul nostru publica zilnic episoade ale 
epopeii reconstrucției și construcției socia
liste. Guvernul democrat își începuse acti
vitatea în condiții deosebit de grele. Via
ța economică a țării era dezorganizată ; 
distrugerile provocate de război și de ja
ful hitlerist erau uriașe. Sute de mii de 
tineri au muncit cu elan și cu devotament 
pentru redresarea industriei, a întregii e- 
conomii. Pe șantierele naționale de muncă 
patriotică se afirma cu pregnanță roman
tismul tineresc, ca o puternică trăsătură 
revoluționară. „Pe șantierul Agnita Bo- 
torca — se menționează înțr-un reportaj— 
tinerii se iau la trîntă cu propria lor fire. 
Ei o silesc să lucreze peste limită. Depă
șesc ce-și propun, iar munca lor dă un 
randament tot mai mare". Sau într-un alt 
reportaj : „De la Bumbești Ia Livezeni, va 
trece în curînd trenul. Conștiința brigadie
rilor e puternică, ei simt crescînd într-înșil 
puteri noi, mereu proaspete. Muncesc pen
tru ei, muncesc îndrumați de partid. Ei 
scandează : „Cu partidul nostru-n frunte, 
spargem munte după munte".

Este relevant că din prima zi a naționa
lizării, procesul de producție s-a desfă
șurat în condiții optime. Duînd în stăpî- 
nire uzinele, fabricile, minele, clasa mun
citoare, în frunte cu comuniștii, a făcut 
dovada unui înalt devotament în activita
tea productivă, demonstrând că poate con
duce economia mai bine decît reprezen
tanții burgheziei, că poate asigura progre
sul și prosperitatea țării. Mobilizat de 
U.T.C., tineretul se afla în primele rînduri 
ale acestui proces constructiv. „Scînteia 
tineretului" consemnează : „Cot la cot, 
muncitori, elevi, soldați, studenți, constru
iesc cu mînecile suflecate, ziua de mîlne, 
viitorul lor liber și fericit. Și în munca 
aceasta ei sînt din ce în ce mai mulți".

începînd cu Agnita-Botorca și conti- 
nuînd cu Porțile de Fier, Lotru, Rogo- 
jelu, și alte șantiere care brăzdează azi 
harta muncii patriotice, au răsunat fără 
întrerupere cintecele tineretului. Tinere
tul a răspuns prezent la toate chemările 
partidului, încadrindu-se în eforturile în
tregului popor pentru dezvoltarea econo
miei. Anii eroici, de participare activă la 
înfăptuirea schimbărilor structurale pro
duse în activitatea productivă, în viața 
social-politică, în cultura socialistă, au 
înscris într-un proces de permanentă per-

sus ;

Cei patru oaspeți din seara aceea ai 
tinerilor 
după ce 
Vasile 
te tului 
prim - secretar 
țean " 
astăzi 
diferite : 
C.C. al P.C.R., 
miletului județean Tulcea al partidului, 
Ioan POPESCU a fost ales la cel de-al 
IX-lea Congres al organizației noastre 
secretar al C.C. al U.T.C., Gheorghe 
TRANDAFIR lucrează ca secretar al Co
mitetului județean Constanța al partidu
lui, iar Gheorghe PĂDURE își desfă
șoară activitatea in comuna Ovidiu, ca 
secretar al comitetului de partid de aici. 
Insă de-a lungul a două decenii, din 1951 
și pînă aproape de începutul anului 1971, 
ei s-au aflat, rind pe rind, în fruntea 
organizației revoluționare de tineret din 
Dobrogea. Prin mijlocirea memoriei lor 
cele două ceasuri de confruntare cu eta
pele istoriei capătă înfățișarea reală a 
unor trepte pe care au pășit cu încre
dere tinerii oomuniști ai Dobrogei. Iată 
dovada :

Gheorghe PĂDURE — La început ne 
era greu de tot. Era sărăcie mare. In
dustria în Dobrogea nici nu conta, iar 
țăranii n-aveau vite de muncă și nici 
unelte. Trăiam între pășuni, țarini arse 
de secetă și cîmpuri înțelenite, năpădite 
de pir. In 1949 apăruse hotărîrea plenarei 
partidului cu privire la căile transformării 
socialiste a agriculturii. Noi nu eram, pe 
vremea aceea, la cîțiva ani după război, 
prea mulți, și chiar în 1951 organizația 
număra 7 000 de membri. Dar eram 7 000 
de tineri convinși că adevărul este 
partea ideilor comuniste.

Teodor COMAN — Efortul de a 
desluși țăranilor dobrogeni drumul 
care să pășească a durat pînă 
1957. Noi asociam întotdeauna 
cooperativizării de bunăstare, de 
ință agricolă, de tehnică înaintată, 
de valorificarea pămînturilor lăsate în 
paragină, de îmbunătățirea raselor de ani
male, de înfrumusețarea satelor. Asta în
țelegeam noi prin viața nouă a țărăni
mii. Tinerii de la sate ne credeau pentru 
că le vorbeam întotdeauna cinstit. Oa
menii adevărați, le spuneam, iși clădesc 
soarta cu propriile lor mîini. Și pentru 
că soarta noastră depindea, atunci, de 
redarea in circuitul agricol a 15 000 de 
hectare supuse inundației apelor Borcei, 
de construirea digurilor în zona Ciobanu- 
Gîrliciu-Dăeni, de existența drumurilor 
pietruite, noi, uteciștii, dormeam luni de 
zile pe baloți de paie, ne adăposteam în 
tabere improvizate pe cîmp, spărgeam 
piatră în cariere și o căram cu roabe și 
tărgi, strîngeam spicele de pe ogoare, ca 
nimic din ceea ce putea să ne apropie 
mai repede de țel să nu se irosească.

Gheorghe TRANDAFIR — Consolidarea 
proprietății obștești devenise, în perioada 
celui de-al 6-lea deceniu, un obiectiv esen
țial. Căminele culturale, cluburile de la 
sate, gazetele de perete, școlile, turneele 
spectacolelor de amatori, cîmpurile de ex
periență însemnau și pentru noi, tinerii, 
cadrul unde ne desfășurăm forțele. 
Orice mijloc era bun pentru promovarea 
ideii că trebuie făcut pasul de la „al meu" 
la „al nostru", că spiritul gospodăresc, 
grija pentru bunurile colectivului, hărni
cia, strădania de a munci conștiincios 
respectînd regulile agrotehnicii, ale teh
nicii viticole sau ale creșterii animalelor 
reprezintă garanția prosperității.

Ioan POPESCU — In 1965 rapoartele 
statistice consemnau în evidența organi
zației 75 000 tineri. Această înzecire a 
efectivului în decursul unui deceniu și 
jumătate semnala existența unei enorme 
rezerve de forțe. Vara anului 1958 cunos
cuse deschiderea unui șantier de îmbună
tățiri funciare a tinerilor dobrogeni cu o 
primă serie de 300 de uteciști. 11 ani mai 
tîrziu orașul Constanța admira marșul bri
gadierilor de pe șantierul de irigații al 
sistemului Văii Carasu — 1 500 de salopete 
albastre se revărsaseră pe bulevarde și 
dintre ei aveau să fie recrutați, după 
aceea, tehnicienii care deservesc astăzi 
multe din instalațiile complicate ale sis
temului. Dobrogea devenise, între timp, 
recordmenă pe țară la multe din produ
sele agricole. Lărgirea atribuțiilor orga
nizației noastre, hotărîtă la plenara parti
dului din noiembrie-decembrie 1967, în
demnul de a descoperi cu mal multă con
secvență specificul muncii educative în 
activitățile practice ale tinerilor a dat 
naștere experimentului primelor ferme- 
școală din țară, constituite după princi
piile organizatorice ale muncii în coope
rativa agricolă. De fiecare dată cînd îmi 
amintesc zilele și nopțile petrecute aici, 
în organizația județeană Constanța a Uni
unii Tineretului Comunist, simt, așa cum 
știu că simțeau toți cei 75 000 de tineri- 
comuniști încă din 1965, satisfacția acte
lor împlinite.

Cîteva sute de băieți și fete urmăriseră 
această proiecție înfăptuită de patru foști 
primi secretari asupra unui drum străbă
tut de-a lungul a douăzeci de ani. Fie
care pas, un pas înainte, fiecare succes, 
suportul sigur al succesului următor, fie
care angajament, prilejul ulterior al sa
tisfacției actului împlinit. Erau și satis
facțiile lor acolo, sau aveau să fie. pen- 
tni.că treptele pe care pășesc ei astăzi 
călăuziți de organizație sînt trepte ale 
sensului istoriei contemporane făurite în 
România de partidul comuniștilor. Aspi
rația dintotdeauna a tinereții a fost și va 
rămîne aceea a împlinirii depline a per
sonalității, a exprimării totale a acesteia, 
a valorificării originale a resurselor de 
inteligență și de forță creatoare de care 
dispune fiecare. Crescută in spiritul idei
lor comuniste, de satisfacere a celor mai 
legitime dorințe umane, organizația noas
tră revoluționară argumentează în orice 
moment al istoriei sale că poate oferi ti
nerilor o astfel de perspectivă pentru că 
întreaga ei activitate urmează inevitabil 
ordinea progresului și a legilor obiective 
ale dezvoltării sociale.

constănțeni, veniți la 
fuseseră
Vîlcu,

Executiv 
al 

Constanța 
funcții și 

Teodor COMAN, 
este prim secretar al Co-

__ întâlnire 
primiți de tovarășul 
membru al 
al C.C. al

Comitetului
al partidului, 

locuri

Comi-
P.C.R., 
jude- 

au 
de muncă 

membru al

de

le 
pe 
în 

ideea 
ști-

- x Intre c°PerțiIe sale roșii așa cum este la culoare orizontul larg în clipa 
răsăritului de soare, filele albe ale carnetului tău de utecist se urmează una pe 
alta dar nu sînt, decît în aparență, netede și nedeosobite între ele. Dacă le privești 

cu atenție ai să descoperi în țesutul lor, în ceea ce le face să foșnească și să 
vibreze intre degete, urme adinei așa cum sint urmele care apar dacă cineva ar 
fi scris apăsat deasupra lor. Nu, un carnet nou nu poate ilustra numai înțelesul 
cutezanței celui ce l-a meritat. Dacă este adevărat că bilanțul ultimei sale file îți 
aparține ție și faptelor tale, la fel de adevărate sînt și celelalte lucruri de care 
trebuie să ții seama mereu în timp ce te îndrepți către propriul tău bilanț — că 
fiecare din înfăptuirile tale se adaugă marilor adevăruri ale unui testament politic 
pecetluit cu sînge, întărit cu suferințe, izvorît din nădejdi omenești și idealuri ; că 
fiecare din împlinirile la care năzuiești tu devine semnul unei scriituri adinei pe 
filele din carnetul tinărului comunist al zilei de mîine. Pentru că arătîndu-ți de 
unde vii și încotro de îndrepți pe acea cale care unește, prin tine, trecut și viitor, 
tradiție și perspectivă, cele două coperți ale carnetului tău sînt o reflecție a ideii 
comuniste de încredere in oameni, în viață, in fericire așa cum propriul tău 
profil plin de zîmbete ar fi reflectat între două oglinzi paralele din pragul pe care 
te inalți acum și pînă G infinit.

Pagină realizată de MIRCEA TACCIU,

ADRIAN VASILESCU și TRAIAN GÎNJU
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4 Desen de ION COSTESCU, fotomontaj de O. PLEOAN

Acum cincizeci de ani 
aveam vîrsta pe care 
astăzi o au studenții 

noștri din primul an al șco
lilor superioare. Pentru că 
nu am uitat niciodată că am 
avut 18, sau 19, sad 20 de ani, 
particip astăzi din toată ini
ma la sărbătoarea tineretului 
comunist.

Dar nu trebuid să uităm 
că tinerii de acum 50 de ani 
au dus lupte grele, cu sacri
ficiul carierei, al vieții fa
miliale și deseori al vieții 
pur și simplu, pentru ca as
tăzi voi, nepoții lor, să pu
teți sărbători în libertate și 
bucurie glorioasa aniver
sare a Uniunii voastre. De 
aceea, în mijlocul exploziei 
voastre tinerești de bucurie, 
reculegeți-vă o clipă în me
moria acelora care acum 50 
de ani au fost tineri fonda
tori ai Uniunii și astăzi nu 
mai sint printre noi.

Iată de ce, avînd prezent 
în amintire sacrificiul îna
intașilor, vă urez, cu acest 
prilej sărbătoresc, sâ fiii 
demni de acest sacrificiu, să 
păstrați toată viața voastră 
elanul și optimismul tinere
ții, să vă dăruiți fără șovăi-' 
re muncii pentru care vă 
pregătiți, cu conștiința vie 
că sînteți, în locul vostru de 
muncă, o parte indispensa
bilă a unui întreg, societatea 
noastră socialistă, întreg care 
nu poate funcționa perfect 
fără ca fiecare parte să 
funcționeze ireproșabil.

Adevărata satisfacție, bucu
ria cea mai curată nu o veți 
putea găsi decît în reușita 
efortului vostru. Iată de ce 
vă urez să reușiți în viață, 
fiecare la locul său, să vă 
realizați deplin, în activita
tea voastră creatoare de bu
nuri pentru progresul patriei 
noastre.

MIRON NICOLESCU
președintele Academiei

Uniunea Scriitorilor tri
mite un salut călduros 
U.T.C.-ului, organiza

ție revoluționară a tineretu
lui din țara noastră, cu ocazia 
împlinirii unei jumătăți de 
veac de existență glorioasă, 
închinată progresului patriei 
noastre. Tineretul reprezintă 
un mare potențial revoluțio

nar, îi este caracteristic e- 
lanul, generozitatea, putința 
de dăruire, aspirația spre 
cele mai înalte idealuri. De 
Ia înființarea sa, Uniunea 
Tineretului Comunist, sub 
îndrumarea continuă și ne
mijlocită a Partidului, a or
ganizat aceste înalte calități 
morale, le-a dat sens și le-a 
direcționat. în perioada grea 
a ilegalității, tinerii comu
niști au fost ajutoare de nă
dejde ale partidului, au 
participat la lupta eroică a 
clasei muncitoare, neprecupe- 
țindu-și nici viața. Ne rămîn 
în memorie chipurile lumi
noase ale eroilor uteciști care 
s-au sacrificat pentru o viață 
mai bună și mai dreaptă. Și 
după cucerirea puterii, tine
rii mobilizați de U.T.C.. au 
participat la toate marile ac
țiuni inițiate de Partid.

Astăzi, tinerii patriei noas
tre continuă aceste tradiții 
glorioase, Uniunea Tineretu
lui Comunist realizîndu-și 
importanta sarcină trasată 
de Partid de a educa tine
retul țării în spiritul eticii 
și echității socialiste, a dra
gostei față de patrie și po
por, a cultului muncii crea
toare.

Scriitorii din România, 
mulți educați ei înșiși de că
tre U.T.C., se simt legați de 
aceste eforturi, cu atit mai 
mult cu cît și literatura ro
mână are menirea să contri
buie la educația tuturor oa
menilor în același spirit, fi
ind dominată de aceleași 
principii.

Uniunea Tineretului Co
munist, care împlinește acum 
o jumătate de veac, este și 
rămîne veșnic tînără . și 
proaspătă, așa precum _ arta 
și literatura doresc să ră- 
mînă în spiritul fiecărui om.

ZAHARIA STANCU
președintele

Uniunii Scriitorilor

SALUT, TINEREȚE!
ani 
un 

din

exploatării și asu- 
dovedind multă ab- 
și capacitate de sa- 

Uniunea Tineretu-

revolutiona- 
conduse de 

cu demnitate 
revoluționare

Ca vechi militant al 
mișcării comuniste de 
tineret din țara noa

stră, adresez cu prilejul
aniversării a 50 de
de la crearea U.T.C. 
călduros salut și felicit 
toată inima harnicul și ta
lentatul nostru tineret, care 
sub conducerea partidului 
aduce o contribuție prețioa
să Ia înfăptuirea mărețului 
program de edificare a so
cietății socialiste multila
teral dezvoltate în patria 
noastră.

Imediat după înființarea 
sa, în anii grei de luptă îm
potriva 
pririi, 
negație 
orificiu,
Iui Comunist a participat la 
toate acțiunile 
re inițiate și 
partid, purtînd 
steagul luptei 
a tinerelor generații.

întreaga activitate a U.T.C., 
drumul său plin de adevăra
te acte de eroism, a fost 
permanent luminat de ca
racterul științific, consec
vent revoluționar al politicii 
partidului, de grija și încre
derea părintească manifes
tată permanent față de Uniu
nea Tineretului Comunist, 
față de toți tinerii, pentru a 
putea participa cu toate for
țele și energiile ce le sînt 
caracteristice la dezvolta
rea societății românești.

Sînt pătruns de sentimen
te de mare satisfacție că în 
anii de după eliberare, tine
retul nostru, în frunte cu 
uteciștii, dovedind atașament 
profund, dragoste și devota
ment pentru Partidul Comu
nist Român. în frunte cu cel 
mai iubit fiu al poporului, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
participă efectiv la ridicarea 
nivelului de civilizație și 
bună stare a întregului po
por.

83

Sindicatele din țara noas
tră colaborează strîns cu 
organizațiile U.T.C. în re
zolvarea unor importante 
probleme din domeniul eco
nomic, social și cultural- 
educativ și sprijină activită
țile tineretului nostru pentru 
a participa cu rezultate eît 
mai bune la înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului, considerînd 
aceasta reprezintă cea 
evidentă întruchipare a res
ponsabilității sociale ce ca
racterizează tînăra genera
ție a României socialiste.

că 
mai

GHEORGHE 
PETRESCU

al Consiliului
U.G.S.R.

vicepreședinte
Central al

în aceste mo-Încercăm 
mente sentimente de 
înaltă mîndrie și pre

țuire pentru tineretul patriei 
noastre, pentru drumul glo
rios străbătut în cei cincizeci 
de ani de activitate de către 
Uniunea Tineretului Comu
nist, organizație creată și în
drumată cu înțelepciune și 
grijă părintească de Parti
dul Comunist Român.

încă de Ia începutul exis
tenței sale, organizația re
voluționară a tineretului din 
România a îmbrățișat eu en
tuziasm idealurile revolu
ționare de luptă ale partidu
lui, întruchipare a celor mai 
nobile năzuințe de dreptate 
și libertate socială și națio
nală ale poporului, s-a inte
grat în frontul forțelor so
ciale înaintate ale societă
ții, a militat consecvent, sub 
conducerea partidului, pen
tru izbinda socialismului pe 
pămîntul românesc.

Tineretului îi sînt caracte
ristice entuziasmul, cute
zanța, spiritul novator, do

rința de autodepășire. As
tăzi, tinerețea și eferves
cența generală a țării, tu
multuosul proces de cons
truire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate ofe
ră cadrul cel mai propice de 
evoluție și afirmare a tine
rei generații.

Pornind de la adevărul că 
una din problemele cardina
le ale civilizației socialiste 
este formarea omului de tip 
nou, noi. femeile, considerăm 
că familia, mamele poartă o 
înaltă responsabilitate pen
tru creșterea și educarea co
piilor, pentru a transmite 
fiilor și fiicelor noastre ho- 
tărîrea de a se afirma în so
cietate printr-o muncă sîr- 
guincioasă, printr-o con
știință morală și comportare 
demnă : pentru educarea lor 
în spiritul înaltului uma
nism socialist, al dragostei 
înflăcărate pentru partidul 
comunist, pentru a-i face să 
înțeleagă că nu poate exista 
ideal mai înălțător decît a- 
cela de a participa cu toate 
forțele și capacitatea crea
toare la înflorirea României 
socialiste.

Experiența îndelungată șl 
rodnică a colaborării comi
tetelor și comisiilor femeilor 
cu organizațiile U.T.C., ne 
îndreptățește să evaluăm po
sibilitățile sporite de care 
dispunem pentru o conlu
crare mai eficientă în dome
niul educațional.

Cu acest sărbătoresc prilej 
al aniversării organizației 
comuniste de tineret, noi, 
mamele, surorile voastre, vă 
felicităm călduros, dragi to
varăși tineri, vă asigurăm 
de întreaga noastră dragos
te și prețuire.

Ne exprimăm 
în tînăra generație a 
chemată să ducă mai depar
te făclia idealurilor 
niște, să asigure sub condu

încrederea 
țării,

comu-

cerea înțeleaptă a partidu
lui comunist înflorirea con
tinuă a națiunii noastre so
cialiste.

Prof. ing.
SUZANA GÄDEA 

președinta Consiliului național 
al femeilor

in
ai 
de 

in
dili 

Dacă

Momentul acesta are 
pentru noi toți, mai 
vîrstnici sau mai ti

neri. o semnificație care 
depășește hotarele prezen
tului, constituindu-se 
tr-un adevărat examen 
conștiinței, într-un prilej 
a privi retrospectiv ce 
seamnă pentru fiecare 
noi, vîrsta de utecist. 
ar fi să definesc într-o sin
gură noțiune specificul a- 
cestei vîrste, aș alege cu- 
vîntul pasiune. Pasiunea 
pentru un ideal nou de via
ță, a străbătut ca un fir roșu 
istoria de o jumătate de se
col a U.T.C., generînd chi
puri de luptători și fapte de 
eroism care vor rămîne ne
muritoare. N-aș putea crede 
că de atunci și pină astăzi 
pasiunea și eroismul acestei 
generații au scăzut. Eroii de 
azi pot sta alături de cei 
care au activat in ilegalitate.

In 1949, cînd am venit în 
Hunedoara, noi, miile de ti
neri sosiți din toate colțu
rile țării, am pus temeliile 
impunătoarei cetăți a oțelu
lui. Dificultățile erau nume
roase dar le învingeam pen
tru că fiecare dintre noi era 
călăuzit de o singură dorin
ță : să-și vadă țara cît mai 
frumoasă și prosperă. Noi, 
tinerii, ne aflam întotdeauna 
unde era mai greu, dovedin- 
du-ne în același timp price
perea și pasiunea.

Ea 2G de ani am devenit 
Erou al Muncii Socialiste, 
fiind al șaptelea cetățean al

care 
cele 
Cei

țării care primea acest titlu. 
Eram incă utecist, de aceea 
pot spune că anii de atunci 
au fost perioada în care am 
reușit să mă afirm, să-mi 
creez un nume. Secretul 
performanței pe care am 
realizat-o a fost tocmai pre
țuirea pe care am acordat-o 
muncii, pasiunea cu 
am făcut chiar și 
mai mărunte lucruri.
peste 20 de ani petrecuți în 
fața cuptoarelor de Ia o(e- 
lării mi-au oferit satisfacția 
datoriei împlinite. Nicioda
tă însă această satisfacție 
nu s-a transformat în auto- 
mulțumire.

Acum, cînd sărbătorim se
micentenarul organizației 
U.T.C., cel mai fierbinte în
demn pe care l-aș face ute- 
ciștilor de astăzi e să rămî- 
nă veșnic tineri, să se dedi
ce operei de construire a so
cietății socialiste multilate
ral dezvoltate cu toată pasiu
nea, și abnegația, și dăruirea 
de care sînt în stare, așa 
cum au făcut-o și generațiile 
precedente.

ȘTEFAN TRIPȘA
Erou al Muncii Socialiste

Un mare și însufleți- 
tor eveniment are 
loc zilele acestea în 

viața tineretului patriei 
noastre, a întregului po
por : se împlinesc 50 de 
ani de glorioasă existență și 
luptă a Uniunii Tineretului 
Comunist.

Uniunea Tineretului Co
munist este o școală de edu
care a spiritului revoluțio
nar, a caracterului nobil și 
a profilului moral civic îna
intat al personalității, de cul
tivare în inimile și-n cugetele 
tinere a sentimentului patrio
tic a cinstei și sincerității, a 
ardoarei pentru idealul de 

viață comunist, a hărniciei, 
bărbăției șl curajului. în rîn- 
durile U.T.C. se făuresc 
conștiințe, se educă solida
ritatea pentru cauze juste, 
se cultivă sensibilitatea u- 
mană, dragostea pentru a- 
devărul și frumosul umanis
mului profund al zilelor și 
patosului epocii noastre so
cialiste. Pentru toate acestea, 
U.T.C. își merită pe deplin 
înaltul titlu de organizație 
revoluționară a tineretului, 
titlu pe care-1 onorează și-I 
confirmă mereu, din ce în 
ce mai deplin și mai profund 
prin noi fapte de destoinicie 
în muncă, pe șantierele ti
neretului, de dăruire pentru 
interesele patriei și obștei 
noastre, pentru triumful 
principiilor eticii și echității 
socialiste.

Pentru cel mai mici cetă
țeni, purtători ai cravatelor 
roșii cu tricolor, pentru cei 
aproape 2 milioane de pio
nieri ai țării, Uniunea Tine
retului Comunist reprezintă 
o aspirație spre mai înalt, 
spre mai mult și mai bine, 
un pas cutezător înainte 
spre idealul desăvîrșirii, 
spre afirmarea personalită
ții în devenire în viața clo
cotitoare a patriei.

în numele lor, al educato
rilor și al celor care, ase
menea nouă și-au făurit per
sonalitatea, și-au proiectat 
drumul dezvoltării în anii 
timpurii ai vieții în rîndurile 
organizației revoluționare a 
tineretului adresez un cald 
salut Uniunii Tineretului Co
munist, tuturor membrilor 
săi, insoțit de urări de noi 
și mari înfăptuiri în înde
plinirea nobilelor sarcini ce 
i-au fost încredințate de 
P.C.R., de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolac 
Ceaușescu, spre fericirea și 
propășirea tinerei generații, 
a întregului nostru popor.

VIRGILIU RADULIAN 
președintele Consiliului Na
țional al Organizației Pionie
rilor, adjunct al ministrului 

educației și învățămîntului

4



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 4 DUMINICĂ 79 MARTIE 1972

UNIUNEA TINERETULUI COMUNIST
• ÎN CIFRE Șl DATE • ÎN CIFRE Șl DATE • ÎN CIFRE SI DATE • ÎN CIFRE Șl DATE • ÎN CIFRE Șl DATE •

La aniversarea celor cinci dece
nii de existență, numărul mem
brilor organizației U.T.C. este : 2 465 640

Anul trecut, în ajunul altui eveniment, ,

Congresul al IX-lea al U.T.C
efectivul organizației era de 2 418 333. O scurtă privire în interio
rul celei de a doua cifre ne dă posibilitatea să fixăm locul 

al fiecărei categorii de tineri — și anume :
exact

DUPA PROFESII 
maiștrimuncitori ți 

țărani 
elevi 
studenți 
ingineri ți tehnicieni 
profesori si învățători 
medici, arnitecți, juriști 
funcționari 
alte ocupații

români 
maghiari 
germani 
alte naționalități

Pe terenul fertil al producției

769 093
398 021
859 296
103 436

72 918
53 803
14 225
81 261
66 280

DUPĂ NAȚIONALITATE 
2173 014 

192140
34 295
18 884

Intre 14—20 
între 21—26 
peste 26 ani

DUPĂ V1RSTA
ani
ani

DUPĂ SEXE

băieți 
fete

absolvenți 
absolvenți 

valente 
absolvenți 

superior

d 
de

ai

DUPA STUDII

scolii generale 
liceu și școli echi-

învâțămîntului

1 371 928
863 490
182 915

1 347 857
1 070 476

1 196 573

278148

70 338

Din cei trei milioane și ju
mătate de muncitori ai indus
triei noastre aproape jumătate 
sînt tineri sub 30 de ani. Era 
și firesc ca într-un asemenea 
perimetru cu 
de afirmare 
roase idei și

largi posibilități 
să apară nume- 

inițiative tine-

rești, toate subordonate unui 
singur și mare obiectiv : pro
ducția.

Iată cîteva argumente ale 
entuziasmului, 
oferă o scurtă 
pectivă :

așa cum ni le 
privire retros-

1960 de care

BRAȚE TINERE PE 0 acțiune de răsunet In agricultură:

OGOARELE PATRIEI
I

„Agricultura are nevoie de noi !“ — este deviza perma
nentă sub care își desfășoară activitatea organizațiile U.T.C. 
de la sate, iar ecourile ei le mobilizează ca o chemare la 
întrecere. .Rezultatele întrec cu mult așteptările. într-un 
singur an, 1969, 120 000 de tineri sînt recomandați de orga
nizațiile U.T.C. pentru a lucra în sectoarele de bază ale 
cooperativelor agricole. Iată-i pe toți, în locurile de muncă 
în care îi

•
putem găsi și astăzi : 

in 
în 
in
pe

38 000
40 000
22 000
16 000
7 000 în viticultură.

zootehnie ; 
legumicultură ; 
pomicultură ; 
șantierele de irigații ;

OLIMPIADA
MECANIZATORULUI

Cele patru ediții desfășurate pînă in prezent au antrenat, 
de la prima pînă la ultima etapă, un număr impresionant 
de tineri mecanizatori:

GHEORGHE CUȚA — jud.• 1968 : 26 000 (pe locui I :
Dîmbovița) ;

• 1969 : 32 600 (pe locul I :
Iași) ;

• 1970 : 42 000 (Pe locul I
Buzău) ;

• 1971 : 43 000 (pe locul I :

VASILE BALMOȘ — jud.

jud. Vîlcea).
CONSTANTIN PILOIU —

VASILE RADU — jud

La școala educației comuniste B. T. T.
NE COMUNICĂ :

lată-i pe cei mai buni dintre7 cei 30 000 de strungari veniți 
din fiecare județ al țării pentru a-și dovedi măiestria profe

sională în finala concursului „Strungul de aur“

• 450 000 tineri munci
tori și ingineri antrenați in 
întrecerea socialistă.

• 15 000 tineri inventa
tori, inovatori și raționali
za tori.

• 16 000 brigăzi de pro
ducție ale tineretului.

• Sub lozinca „Cît mai 
multe economii pentru în
florirea patriei noastre so
cialiste“, tineretul din in
dustrie economisește peste 
40 000 tone metal, dînd 
peste plan produse in va
loare de 250 milioane lei.

► 1968
încep marile concursuri 

]► profesionale, destinate per- 
< * fecționării măiestriei, ale 

căror etape de desfășurare 
ajung pînă la nivelul între-

Chemarea marilor
șantiere

Argumentele tradiției
1947

Replicile actualității

gil țări. Ecoul 
bucură inițiativa se 
flectă in marele număr 
participanților ;

se
re

al

30 000

25 000

25 000

6 000 1

I strungari ;

I șoferi ;

) țesători ;

mecanici de loco-
motivă ;

• 5 000
Concursurile sînt intitu

late : STRUNGUL DE AUR, 
STAPINI PE VOLAN, 
M1INI INDEMÎNATICE, 
SIGURANȚA ȘI MĂIES
TRIE, TROFEUL SONDO
RULUI.

petroliști.

1971
La ediția din acest an a 

concursurilor profesionale 
cifra tinerilor participanți 
se ridică la aproape 170.000400 000

1972

194Q
— 2 000 de cercuri politice cu 24 000 

tineri
— 4 414 grupe de citire a presei cu 

38 050 tineri
1955 : — 18 000 cercuri de învățămînt politic, 

cu 350 000 tineri.
Alți 50 000 uteciști participă la în- 
vățămîntul de partid.

1972 : — 63 273 diverse forme de învățămînt 
politic, cu o cuprindere de 2 309 338 
tineri (practic întreaga organizație).

— 24 510 universități populare.
De la grupa de citire a presei la universi

tatea populară este, într-adevăr, un drum 
lung, care înglobează efortul ascendent al or
ganizației noastre, sintetizînd evoluția mijloa
celor sale de expresie.

Se inaugurează marile șantiere ale recon
strucției economice. Răspunsul tineretului :

— Bumbești—Livezeni: 300 000 brigadieri
— Salva—Vișeu : 15 000 brigadieri ;
— Lunca Prutului : 9 000 brigadieri ;
— Agnita—Botorca : 2 000 brigadieri.
Cifrele se referă la efectivele șantierelor pe 

toată durata existenței lor. într-un singur an 
însă, în 1947, se înregistrează 3 500 000 ore 
de muncă efectuate de brigăzile de tineret.

1968
Se inaugurează marile șantiere naționale 

ale tineretului pentru construirea autostrăzii 
și șoselelor București—Pitești, Cimpina—Co
marnic, Bumbești—Livezeni, Baia Sprie—Si- 
ghet. La sfirșitul anului 
lioane de ore de muncă

se raportează 80 ml- 
patriotică.

Scrisoare
deschisă

Îmi pare rău că nu te cu
nosc. Știu despre tine numai 
atît: că îți face plăcere să 
strici armonia cifrelor rotun
de. Anul trecut, dacă n-ai fi 
fost tu, numărul celor primiți 
în rîndurile organizației 
U.T.C., s-ar fi oprit frumos 
așa cum îi stă bine unui nu
măr întreg, la 331 600. Ai a- 
părut însă tu și la cele 600 
de la urmă a trebuit să se 
mai adauge un 1. Ai fost pro
babil primit în U.T.C. în ul
timele zile ale anului, poate 
chiar în ajunul Anului Nou, 
faci parte, așadar, din lunga 
serie a celor ce au primit 
denumirea de „generația se
micentenarului“. Un motiv în 
plus ca să doresc să te cu
nosc.

Și totuși, nu se poate să nu 
te fi întîlnit. Carnetul roșu 
ți s-a înmînat curînd, în pri
mele zile ale anului, în vre
me ce alte sute de tineri pă
șeau pragul aceleiași „gene
rații a semicentenarului“. Și 
te-am văzut, nici nu mă mai 
îndoiesc acum de asta, în rîn
dul celor o mie de tineri ve
niți de la Brăila pentru a-și 
primi carnetul în decorul cu 
largi ecouri ale Muzeului de 
istorie a partidului, sau prin
tre cei sosiți să cunoască lec
ția veșnic vie a Doftanei, 
după cum e foarte posibil să 
te fi văzut, cu carnetul în 
mînă, în mijlocul ritmului și 
zgomotelor unei mari uzine, 
care va fi poate viitorul tău 
loc de muncă.

Ești, așadar, unul din cei 
aproape două milioane și ju
mătate ai întregii organizații. 
Iți doresc acum, în ziua ma
tei. tale sărbători, să fii întot
deauna acel unul care se 
adaugă la un număr, la o 
idee, la o împrejurare, pen
tru a obține o calitate cu to
tul. nouă, unitatea care inter
vine dialectic pentru a îm- 
pim-e un întreg proces spre 
evoluție.

(E OFERĂ CULTURA
TINERELULUI

• Cercurile de turism a- 
ting în momentul de față 
cifra 6 500, reunind circa 
600 000 pasionați de turism.

• Anul trecut s-au orga
nizat prin aceste cercuri 
43 800 acțiuni cu un total 
de 2 200 000 participanți.

• Pentru anul acesta sînt 
prevăzute excursii în 27 de 
țări.

CE OFERĂ TINERETUL
CULTURII

Dacă am încerca să unificăm la scara în
tregii țări toate formațiile artistice existente, 
pe

11 000 biblioteci ;

4 000 cămine culturale ;

8 case de cultură ale tineretului ;

28 cluburi ale tineretului la orașe ;

70 la sută din comunele țării au, de ase-e
menea, cluburi ale tineretului.

♦

*

genuri, am obține :
un cor (reunit) de 81 000 tineri ;
o echipă de dansuri cu 32 000 băieți și 
fete ;

o echipă de teatru cu 11 000 artiști ; 
o brigadă artistică cu 6 000 de tineri.

Alături de toți
tinerii — elevii

1955
Șantierele Cerna-Jiu și Ozana-Cracău, des

chise pentru construirea unor drumuri de 
exploatare în silvicultură, sînt declarate șan
tiere naționale ale tineretului. Cu ajutorul 
lor este valorificată masa lemnoasă de pe o 
suprafață de 100 000 hectare.

1969
Raportul brigadierilor 

presiv :
— 21 de șantiere naționale, 1100 șantiere 

locale ;
— 21 000 de studenți și 90 000 de elevi par

ticipă Ia campaniile agricole de recoltare ;
— 730 000 tineri din întreprinderi și insti

tuții ajută, în zilele de simbătă și duminică, 
la strîngerea recoltelor.

Valoarea lucrărilor efectuate prin muncă 
patriotică în cincinalul 1966—1970 se cifrează 
la aproape 4 miliarde lei.

este laconic dar ex-

Dintre cei două milioane de brigadieri aceș
tia sînt doar cîțiva. Și pentru ei cuvîntul de 
brigadier își găsește împlinirea în faptele 

de muncă

1971
In întreaga țară funcționează peste 2 500 

șantiere locale. Valoarea globală a lucrărilor ; 
1,8 miliarde lei. Ore efectuate : circa 600 mi
lioane.

5.669.473. Aceasta este cifra tinerilor primiți 
în organizația U.T.C. din 1949 pînâ astăzi. 
După cum se vede, mai mult de un sfert din 
populația actuală a țării s-a format în rîndul 
organizației U.T.C.

și studenții
• In școli se editează 851 

reviste școlare cu un tiraj 
de 400 000 exemplare.

• In cele 19 centre uni
versitare ale țării apar 35 re
viste studențești cu un ti
raj total de 120 000 exem
plare.

• 305 societăți școlare în
trunesc la lucrările lor 23 000 
elevi.

• Olimpiada de matemati
că a elevilor din 1969 a an
trenat Ia fazele locale 15 235 
matematicieni. Și acesta este 
numai un singur exemplu...

• In ultimii trei ani cele 
1 400 cercuri științifice stu
dențești au întrunit o parti
cipare medie de 20 000— 
24 000 studenți. Dintre lucră
rile prezentate, peste 3 200 
au fost finalizate în lucrări 
de diplomă.

• Cele 5 000 de formații 
artistice ale elevilor canali
zează talentele a peste 300 000 
de artiști amatori. Toți cei 
300 000 au luat parte la 
concursul cultural-artistic al 
elevilor din 1971.

• 20 000 de studenți fac 
parte din diverse formații 
artistice. Aceasta Înseamnă 
că fiecare al cincilea stu
dent este un artist amator.

• In anul de studii 1970— 
1971 s-au înregistrat aproape 
16 000 de studenți în taberele 
de odihnă, iar la stațiunile 
de tratament merg anual 
4 000 de studenți.

MODEL DE VIAȚAIn prezent

COMUNIȘTII DE LINGĂ NOIfuncționează

sportiveasociații

y <
BÂW&ÿ WM .-X&' I

Aceasta este cifra tine
rilor care fac parte din or
ganele de conducere și 
colectivele de muncă ob
ștească ale organizațiilor. A 
celor pe care obișnuim să-i 
numim cu un singur cuvînt 
activul. 400 000 de tineri, 
aleși de alți 2 000 000, pen
tru a-i reprezenta, pentru 
a-i conduce, pentru a fi 
purtătorii lor de cuvînt. 
400 000 ale căror sfaturi și 
îndrumări sînt ascultate și 
urmate întocmai fiindcă 
de aceea li s-a acordat în
crederea de a vorbi în nu
mele tuturor : ca membru 
în biroul sau comitetul u- 
nei organizații, ca secretar 
al alteia, ca președinte al 
unei comisii sau al unui 
consiliu.

Sînt 400 000 de tineri care 
se străduiesc să cinstească 
pe măsura puterii lor man
datul încredințat, care în
vață știința conducerii în 
același timp cu aplicarea 
propriu-zisă a ei, în prac
tica de fiecare zi. O imagi
ne cît mai apropiată a 
muncii lor cuprinde timpul 
pe care ei și-l smulg din o- 
rele ce pentru toți ceilalți 
constituie „timpul liber“, 
cuprinde puterea lor de a 
nu zice niciodată „nu" și de 
a-i face și pe cei din jur 
să fie alături de ei, cuprin
de hotărîrea de a nu lăsa 
niciodată un lucru sau un 
drum la jumătate, dobîn- 
dind satisfacția de a se 
dărui fără rezerve muncii 
de educare și de formare 
a tovarășilor lor. Așa cum 
mai cuprinde încă multe 
altele.

Pentru toate aceste moti
ve, spuse sau nespuse aici, 
se cuvine să adresăm din 
acest colț de pagină, celor 
400 000 de activiști ai or
ganizației noastre, un cu
vînt de mulțumire și recu
noștință.

«

I
I
I
I
I
I
I
I
I

2 900 
sătești ;

• 7 000 
sătești ;

• 5 700 
în școli.

cercuri sportive

asociații sportive I
I

Competițiile sportive

ale anului 1971

au antrenat

I
I
I

L

• Crosul tineretului : 
1 200 000 tineri ;

• Cupa tineretului de 
sate : 800 000 tineri ;

• Săniuța de argint: 
200 000 tineri ;

• 500 000 elevi în cam
pionatele naționale școlare ;

• 50 000 studenți în di
verse competiții.

la

I
I
I
I
I

Să privim împreună, mai îndeaproape, o 
ultimă cifră : din anul 1954 pînă în prezent au 
fost recomandați pentru a fi primiți în partid 
957 757 tineri. Aceasta înseamnă că aproape 
un milion de tineri au schimbat, de-a lungul a- 
nilor, carnetul de utecist pe cel al comunistu
lui. Aceasta mai înseamnă, totodată, că la cele 
două milioane și jumătate de uteciști, existenți 
în momentul de față în efectivul organizației, 
putem alătura și acest milion de comuniști, 
crescuți tot de organizația U.T.C. și care rămîn 
încă, prin, multe din faptele lor, membri de o- \ 
noare ai Uniunii Tineretului Comunist. '

Calculul poate fi făcut și într-un alt sens, 
însuși secretarul general al partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceauțescu, afirma că, dacă 
adăugăm la numărul actual al membrilor de 
partid pe cei două milioane 
uteciști, înseamnă că avem 
peste patru milioane și jumătate de comuniști. 
O asemenea înaltă apreciere își are explicația, 
fără îndoială, și în acel un milion de tineri 
care au devenit, de-a lungul anilor, membri de 
partid, rezultat care nici el n-ar fi fost posibil 
dacă organizația întreagă și fiecare membru 
al ei nu și-ar fi făcut în permanentă un model 
de viață din comuniștii alături de care mun
cește.

și jumătate de 
în întreaga țară

Se verifică astfel, și prin acest amănunt, a- 
devărul înscris la loc de frunte în activitatea 
fiecărui colectiv de uteciști, acela că organi
zația U.T.C este cu adevărat rezerva de cadre 
a partidului, principala sa rezervă, așa cum 
însuși statutul partidului o cere. Uniunea Ti
neretului Comunist se dovedește și astăzi, ca 
întotdeauna, ajutorul de nădejde a-1 partidului 
în educarea comunistă a tineretului, în mobili
zarea lui la lupta întregului popor pentru dez
voltarea multilaterală a societății noastre so
cialiste. Este firesc, așadar, ca cel mai înalt ti
tlu de cinste, cea mai mare onoare pentru un 
utecist să fie acordarea calității de comunist, 
cîștigarea acelei pregătiri de muncă și de 
viafă care să-l recomande călduros pentru pri
mirea în rîndurile Partidului Comunist Român.

Pagină realizată de

DUMITRU MATALĂ

*
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PROGRAMUL RE EDUCAȚIE COMUNISTA AL PARTIDULUI

DE MUNCA ȘI DE VIATĂ
PROGRAMUL NOSTRUT

- Ai?':
... a„... - *..

!narmîndu-și membrii cu o concepție înainta
tă ‘despre natură fi societate, cu generoasele valori 
ale unor idealuri morale fi ale unei etici superioa
re, pregătindu-i temeinic pentru muncă șt viață, 
pentru a fi cetățeni de nădejde ai patriei noastre 
socialiste, Uniunea Tineretului Comunist inițiază 
fi organizează ample acțiuni educative, urmărind 
să facă din fiecare tînăr un militant politic co
munist, un participant hotărît, activ, entuziast în 
lupta pentru înfăptuirea integrală a politicii parti
dului în toate domeniile de activitate.

In mod firesc, un asemenea mare eveniment în 
existența Uniunii Tineretului Comunist — cum 
este semicentenarul apariției sale în peisajul po
litic al României — a impulsionat activitatea tu
turor organizațiilor, care s-au remarcat în această 
perioadă prin diversitatea fi amploarea acțiunilor 
întreprinse, prin urmărirea mai oonsecventă a

Nestinsa sete 
de a cunoaște

„Organizațiile U.T.C. desfășoară acțiuni largi in 
sprijinul cunoașterii și însușirii de către tineri a 
politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, a principiilor promovate de partid în în
tregul proces de dezvoltare și perfecționare a 
vieții sociale, politice și ideologice, al formării 
concepției științifice, materialist-dialectice despre 
lume, pe baza celor mai înaintate cuceriri ale 
gîndirii umane, 
(DIN STATUTUL 
MUNIST).

—* Acțiunile pe care le-am or
ganizat în întîmpinarea semicen
tenarului U.T.C- se înscriu, fi
rește, în ciclul mult mai amplu 
de activități destinate cunoașterii 
amănunțite de către tineri a poli
ticii partidului și statului nostru 
pe plan intern și extern, îmi spu
nea Aurel Stavarache, secretar al 
Comitetului județean Suceava al 
U.T.C. Considerăm că primul 
nostru obiectiv, către care trebuie 
să ne concentrăm toate eforturi
le, este educația politică a tine
retului. Și este de neconceput a 
realiza această educație în afara 
unor asemenea acțiuni menite 
tocmai să ofere fiecărui tînăr o 
bază de plecare pentru un studiu 
mai profund, pentru o înțelegere 
cît mai justă a principiilor care 
constituie fundamentul întregii 
noastre vieți sociale.

Intr-adevăr, o singură privire 
asupra calendarului de acțiuni al 
Comitetului județean Suceava al 
U.T.C. este, în acest sens, reve
latorie. „Rolul și locul tineretului 
în opera de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate“ 
(simpozion la Suceava), „Politica 
externă a partidului fi statului 
nostru“ (conferință la Rădăuți), 
„Realizarea politicii Partidului 
Comunist Român — obiectivul 
principal al organizației revolu
ționare de tineret" (întîlnire a ti
nerilor din Vatra Dornei), „P.C.R. 
fi viitorul luminos al tineretului" 
(simpozion la Fălticeni), „Un de
ceniu' de dezvoltare a agricultu
rii socialiste" (conferință la Dum
brăveni) sau „Să muncim și să 
trăim în chip comunist" (seară de 
dezbateri la Fălticeni) sînt 
numai cîteva dintre acțiunile 
realizate în ultimele săptămîni în 
județ, acțiuni care, dincolo de 
profilul lor informativ, și-au pro
pus — și au realizat — profunde 
efecte formative asupra tinerilor 
care au participat la ele.

— A înțelege politica partidu
lui nostru, a pricepe ce se urmă
rește prin întreaga sa activitate 

| înseamnă să îți înțelegi, de fapt, 
| propriul tău rost pe lume. Iată de 
| ce acțiunile organizate aici, la 
H noi, nu sînt decît o reflectare a 
H interesului nostru, al tuturor ti- 
E nerilor, pentru o cît mai justă 
H aplicare a principiilor politicii 
H partidului, pentru realizarea mă- 
B rețelor sarcini care ne stau în 
S față, îmi mărturisea tînăra Ro- 
| dica Bîzgan, de la Fabrica de 
p mobilă din Rădăuți. Și, aseme

nea ei, zeci și sute de tineri mun
citori, elevi sau studenți, tineri 
care lucrează pe ogoare și-au ex
primat interesul consecvent față 
de toate activitățile inițiate de 
U.T.C- pentru explicarea politicii 
partidului, a principiilor activi
tății sale.

Reținusem, într-o discuție cu

îl declanșează ele în conștiința 
tinerilor. ,

— Primul efect al acțiunilor 
noastre — și nu mă refer decît 
la cea mai „palpabilă“ — panoul 
în care sînt prezentați tinerii i- 
morali, care încalcă legea — este 
crearea unui viguros curent de 
opinie, conchidea Vasile Neagu, 
prim-secretar al Comitetului mu
nicipal Tulcea al U.T.C. Și este 
important de reținut, acest cu
rent de opinie vizează nu oame
nii ci faptele, atitudinile nega
tive ai căror purtători 
criticați.

Trăsăturile morale, profilul 
nou, etica comunistă a 
zilelor noastre sînt rezultatul u- 
nui îndelungat proces formativ, 
la a cărui realizare Uniunea Ti
neretului Comunist, toate organi
zațiile sale, sînt călăuzite de pro
gramul de acțiune al partidului 
nostru, urmează consecvent, nea
bătut prețioasele indicații cuprin
se în documentele Plenarei din 
3—5 noiembrie 1971 a C.C. al 
P.C.R., privind creșterea nivelu
lui educației socialiste a maselor. 
Fiecare organizație, din școli, din 
întreprinderi, din instituții sau 
de la sate se 
fel, că și-a făcut pe deplin da
toria pregătind pentru muncă, 
pentru viață, noi și noi apărători 
demni ai cetății socialismului. Și 
nu se poate să nu subliniem ca 
pe o valență superioară a întregii 
activități educative desfășurate cu 
tineretul — faptul că această ac
tivitate are un caracter conștient, 
că respectînd principiile mari ale 
educației comuniste, ca partici
pant activ la aceasta, fiecare tf- 
năr se educă pe sine, e propriul 
său educator comunist.

sînt cei

tînărului

► „Partidul nostru, întreaga societate manifesta o preo- să-și cristalizeze fiecare tînăr, fie el muncitor, făran sau in-
► cupare deosebită față de formarea și educarea tinerei ge- telectual, idealul de viață, atitudinea față de cerințele și
► nerații în spiritul înaltelor idealuri ale socialismului și co* interesele superioare ale societății."
► monismului, ale dreptății și egalității sociale, ale eticii noii
► noastre orînduiri. Un loc esențial în activitatea desfășurată
► în acest sens îl ocupă însușirea de către tineretul nostru a
► concepției celei mai înaintate despre lume și viață, concep-
► ția materialist-dialectică. In lumina acestei filozofii trebuie

(Din cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU 

la cel de al IX-lea Congres al 
Uniunii Tineretului Comunist)

lin instituții 
poate mîndri, ast-

obiectivelor educative fundamentale ale U.T.C.
Martor ocular al acestei efervescențe politicei și 

educative, asistînd la zeci fi sute de acțiuni desfă
șurate în numai 15 din județele țării, discutînd cu 
zeci fi sute de tineri români, maghiari sau ger
mani, cu zeci de activiști ai organizației de 
tineret, reporterul a putut constata pe viu efec
tele profunde pe care acest sumum de activități 
le are asupra conștiinței generației tinere, asupra 
profilului etic al acesteia.

Rindurile de mai jos îfi propun, tocmai de a- 
ceea, să depășească obișnuitul cadru al relatării 
gazetărești, oferind cititorului o privire mai am
plă, o investigație mai profundă asupra acestei 
mari răspunderi încredințate de partid Uniunii 
Tineretului Comunist, asupra acestei, sarcini de 
onoare care revine organizației noastre — de a 
realiza, prin metodele și mijloacele sale specifice, 
educația comunistă a tineretului.

deosebire s-a simțit acest impuls 
tocmai în domeniul cunoașterii 
politice, deci al informării tine
rilor, al descifrării și însușirii 
corecte de către aceștia a noțiu
nilor și principiilor filozofice și 
politice ale comunismului. De 
cele mai multe ori inițiativa dis
cutării documentelor politice care 
apar în presă aparține acum ti
nerilor înșiși.

— Avem o industrie tânără, în 
care, firește, marea majoritate a 
cadrelor o constituie tinerii, ne 
spunea Ioan Mureșan, secretar al 
Comitetului județean Sălaj al

U.T.C. Toamai de aceea e remar
cabilă seriozitatea cu care tinerii 
noștri, dînd glas propriilor în
demnuri, dezbat documentele 
de partid și de stat apărute în 
presă, maturitatea cu care discută 
în jurul unor materiale cu profil 
politic publicate în ziarele cen
trale sau în cel local.

Este o dovadă că tinerii noștri 
și-au însușit o atitudine activă, 
creatoare față de viață și societa
te, că și-au apropiat ceea ce nu
mim gîndire matură și responsa
bilitate comunistă. Este, în ace
lași timp, o dovadă că interesul 
lor susținut pentru problemele 
politice primește în cele mai 
multe cazuri un răspuns compe
tent, multilateral.

Toate acestea ilustrează eloc
vent capacitatea de cuprindere, 
forța de convingere dobîndite, la 
nivelul întregii țări, de organiza
țiile U.T.C. Acțiunile organizate 
au crescut nu numai în amploare 
ci și în profunzime, au căpătat 
noi și noi valențe formative, au 
cîștigat capacitatea de a schimba 
mentalități, de a modela conști
ințe. Informarea, cunoașterea de
vin astfel modalități de a struc
tura o atitudine înaintată față de 
viață a tinerilor, de a preciza, cu 
mai multă fermitate, pentru ei 
îdșiși, poziția, rolul lor în socie
tatea contemporană, de a-i ajuta 
să-și definească cu mai multă 
claritate sentimentele pentru 
trie și partid.

pa-

ale științei contemporane...“. 
UNIUNII TINERETULUI CO-

Dumitru Stanciu, secretarul Co
mitetului orășenesc Calafat al 
U.T.C., că interesul tinerilor pen
tru acest gen de probleme își 
are originea firească în seriozita
tea cu care ei privesc raportul 
dintre tînăr și societate, cu care 
înțeleg să privească obligațiile 
sociale ce le revin.

— Acțiunile organizate în ora
șul nostru — fie la casa de cultu
ră, fie în diferite organizații — 
au venit tocmai în întîmpinarea 
acestei seriozități, a setei nestinse 
de cunoaștere, de informare ma
nifestată de toți tinerii. Și, ple
cînd de la ideea că o educație 
politică solidă nu se poate reali
za fhră o bună cunoaștere a prin
cipiilor filozofiei marxiste, ciclu
rile de conferințe, simpozioane și 
dezbateri desfășurate urmăresc, 
gradat, întîi informarea largă, 
cuprinzătoare a tinerilor cu pro
blemele filozofice generale ale 
marxism-leninismului, trecînd 
apoi la particular, la modul în 
care partidul și statul nostru a- 
plică, în politica sa internă și 
externă, teoria, știința comunis
mului.

Un rol însemnat revine, în a- 
cest context, cercurilor de învăță- 
mînt politic, dezbaterilor pe teme 
de filozofie și etică, adunărilor 
generale în care sînt discutate 
asemenea probleme.

Efectele ? Așa cum am putut 
constata discutînd cu mai mulți 
tineri din diferite organizații, un 
prim efect este o atitudine mai 
activă a uteciștilor și a colective
lor din care fac parte față de 
viață. Gheorghe Resteanu, mun
citor la Fabrica de conserve din 
Calafat, relata că, în urma unor 
dezbateri pe marginea documen
telor de partid apărute în vara 
anului trecut, a remarcat la unii 
dintre colegii săi de muncă, de 
obicei 
tâmpla 
pentru 
pentru acțiunile organiz: 
U.T.C. Iar Smarand Opriță,

pasivi față de ce se în- 
în jur, un interes sporit 

problemele producției, 
organizației 
~. » se* 

cretarul comitetului U.T.C. de la 
Liceul agricol Calafat, preciza, la 
rindul lui, că a fost realmente 
stimulat în conceperea activități
lor de amploarea interesului ma
nifestat în ultima vreme de cole
gii lui pentru ciclurile de infor
mări politice, pentru cunoașterea 
cît mai profundă a realităților din 
țară și de peste hotare.

Sînt numai cîteva din argumen
tele care demonstrează eficiența 
acțiunilor de desfășurare.

Documentele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 
privind dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor au oferit o 
orientare de perspectivă, au im
primat un spor de eficacitate în
tregii activități educative desfășu
rate în rindul tineretului. Cu

A trăi, a 
chip comunist

munci

Valentin Ebert ne-a explicat în 
cuvinte simple că își iubește lo
cul de muncă și că nu l-ar pă
răsi oricît de mari ar fi dificul
tățile ivite.

— Pentru că, spunea el, m-am 
născut și am crescut în zgomo
tul ciocanelor de aici, de la 
U.M.M.R., mă simt legat cu fie
care fibră de acest loc de mun
că, de tot ce iese din mîinile 
mele. De aceea mi-e greu să-i în
țeleg pe unii colegi de școală 
profesională care la primele 
greutăți în producție s-au arătat 
gata să dea bir cu fugiții și o 
să particip cu plăcere la toate 
acțiunile declanșate de organi
zație pentru a le schimba menta
litatea, pentru a le forma o con
cepție cu adevărat muncitoreas
că despre viață și muncă.

— Desigur că greutăți sînt 
multe, uneori mai și greșim, — 
doar cine nu muncește nu gre
șește — afirma la rindul lui, Mir- 
cea Petraf, muncitor la C.P.L. 
Blaj. Tocmai de aceea, pentru 
a-i stimula pe tinerii tentați să 
se sustragă răspunderilor, orga
nizația noastră a lansat inițiativa 
„Eu produc, eu controlez, eu 
răspund“. Adevărata conștiință 
muncitorească presupune, în pri
mul rînd, o imensă doză de 
responsabilitate și nu numai pen
tru ce fac eu, pentru felul în 
care eu muncesc, ci și pentru ce 
fac ceilalți, pentru cum își reali
zează fiecare în parte și colecti
vul în întregul lui sarcinile de 
producție.

Reținem deci, ca o concluzie 
la spusele interlocutorilor noștri,

În spiritul cinstei, 
demnității 
echității socialiste

precum și oa o concluzie perso
nală, eficacitatea mijloacelor și 
metodelor prin care organizațiile 
U.T.C., aplicînd consecvent pro
gramul de acțiune al partidului 
privind educația socialistă a ma
selor, participă la făurirea unei 
conștiințe muncitorești înaintate 
a tinerilor, la realizarea, pe a- 
ceastă cale, a unor profiluri mo
rale demne de aspirațiile socie
tății noastre. Și aceasta, ple
cînd nu numai de la acțiunile 
despre care am relatat aici, ci 
și de la nenumărate altele, unele 
destinate să atragă în sfera mun
cii și să formeze gustul muncii, 
satisfacția actului creativ unora 
— puțini la număr — care nu au 
înțeles încă să se achite de a- 
ceastă obligație cetățenească și 
morală elementară, altele meni
te să ridice responsabilitatea per
sonală a tinerilor angajați, altele, 
în sfîrșit, îndreptate către per
fecționarea disciplinei în produc
ție, a pregătirii profesionale, că
tre închegarea unor colective so
lide de muncitori în noile între
prinderi. Vizitînd o serie întreagă 
de întreprinderi, discutîtid cu ti
neri muncitori, cu cadre de con
ducere, cu reprezentanți ai or
ganizațiilor U.T.C., reporterul 
s-a putut convinge de succesul 
acestui important act educativ pe 
care îl reprezintă munca în
săși, de valoarea unui mare ade
văr rezultat din totalitatea ac
țiunilor la care a asistat, și a- 
nume că numai prin muncă se 
poate face educația muncii, nu
mai prin muncă se poate ajunge 
la adevărata conștiință muncito
rească.

»
cîteva acțiuni dintr-o paletă de
osebit de bogată, realizată de 
organizațiile U.T.C. în colabo
rare cu diferite organe locale, cu 
sprijinul școlii și al părinților, cu 
participarea largă a tinerilor.

Remarcabil este, în cazul aces
tor ample acțiuni, pe lîngă numă
rul mare de participanți și ra
piditatea efectului, ecoul imediat 
și deosebit de profund pe care

Pe ce iubim acest
partid, de ce iubim 
acest pămînt

„Uniunea Tineretului Comunist educă tinere
tul in spiritul dragostei înflăcărate și atașa
mentului profund față de patrie, față de Parti
dul Comunist Român, conducătorul încercat al 
poporului... U.T.C. cultivă în rindurile tineretu
lui cinstirea tradițiilor glorioase de luptă ale 
poporului, ale clasei muncitoare, ale partidului 
său comunist, a cuceririlor revoluționare ale oa
menilor muncii din patria noastră, hotărirea de 
a milita neabătut pentru apărarea și continua 
lor dezvoltare“. (DIN STATUTUL UNIUNII TI
NERETULUI COMUNIST).

„Unul dintre obiectivele cele mai importante 
ale U.T.C. îl constituie educarea prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, mobilizarea tinerilor 
din industrie și agricultură la îndeplinirea pla
nurilor economice de dezvoltare neîncetată a 
producției materiale — baza trainică a ridicării 
continue a nivelului de trai al celor ce muncesc“. 
(DIN STATUTUL UNIUNII TINERETULUI CO
MUNIST).

principalul criteriuMunca
de definire a valorilor în socia
lism, este, în concepția întregu
lui nostru tineret, o sarcină de 
onoare, o modalitate esențială de 
a-și demonstra adeziunea la pro
filul constructiv al societății so
cialiste.

Preocupîndu-se de marile pro
bleme ale pregătirii tineretului 
pentru muncă, Uniunea Tinere
tului Comunist și-a înscris în 
Statut, alături de această sarcină 
mai general definită, obiective 
concrete. Astfel, organizațiile 
U.T.C., în strînsă conlucrare cu 
organele școlare, inițiază și parti
cipă la organizarea unor activi
tăți în sprijinul orientării, califi
cării și integrării profesionale a 
tinerilor, pentru însușirea științei 
și tehnicii înaintate, pentru pre
gătirea temeinică, multilaterală 
— teoretică și practică — a ele
vilor și studenților la nivelul ce
rințelor actuale și de persepecti- 
vă ale producției și ale dezvol
tării vieții sociale. U.T.C. dez
voltă, de asemenea, tradițiile mun
cii voluntar-patriotice, organizea
ză brigăzi și șantiere ale tinere
tului, antrenează masele largi de 
tineri la acțiuni de muncă pen
tru construirea unor obiective 
economice, social-culturale, în 
sprijinul agriculturii, pentru gos
podărirea și înfrumusețarea ora
șelor și satelor.

Dar, în primul rînd, eforturile 
organizațiilor U.T.C. se îndreap
tă către un obiectiv educativ de 
primă însemnătate —• formarea 
conftiinței muncito'ești a tinerei 
generații, sădirea fi cultivarea 
dragostei pentru muncă, pentru 
activitatea productivă, crearea u- 
nei atitudini înaintate față de 
muncă, de problemele produc
ției. Acțiunea declanșată, bună
oară, de organizația U.T.C. de la 
U.F.R.M.A. Roșiorii de Vede, sub 
titlul „Proprietar, producător, be
neficiar", sintetizează elementele 
centrale ale concepției despre 
muncă pe care, plecînd de la 
programul de acțiune al partidu
lui, Uniunea Tineretului Comu
nist o imprimă fiecărui tînăr 
mpncitor sau pe cale de a deveni

muncitor. Adică, așa cum ne 
spunea ing. Leonard Arsene, se
cretarul organizației U.T.C. de 
la U.F.R.M.A., îi cheamă pe ti
nerii muncitori să privească pro
pria lor activitate din tripla ipos
tază de proprietari ai mijloacelor 
de producție, producători ai bu
nurilor materiale și principali be
neficiari ale acestora. Rezultatele 
s-au văzut aproape imediat. La 
numai cîteva luni după declan
șarea inițiativei, absențele ne
motivate au devenit o raritate, 
ca și lucrările care nu erau exe
cutate la cele mai înalte cerințe 
calitative. A crescut, îndeosebi, 
forța colectivului, s-a manifestat 
cu mai multă tărie opinia masei 
de muncitori, în special pentru 
a condamna abaterile de la dis
ciplina muncii. Este și firesc, în 
condițiile în care toți tinerii au 
înțeles că fiecare agregat, fiecare 
unealtă, fiecare piesă și fiecare 
produs sînt ale lor, înglobează 
energia și priceperea lor.

Dincolo de rezultatele mate
riale ale acestei inițiative, așa 
cum am văzut, deloc neglijabile, 
sînt demne de reținut efectele 
ei morale, formative. Mari mase 
de tineri se îndreaptă în anii 
noștri către industria socialistă, a- 
flată într-un continuu proces de 
dezvoltare. Și alături de pregăti
rea profesională propriu-zisă, a- 
cești muncitori în devenire tre
buie educați în spiritul celor mai 
înaintate tradiții ale clasei mun
citoare, în spiritul conștiinței 
muncitorești. Este ceea ce au 
reușit, în cea mai înaltă măsură, 
diferitele organizații U.T.C. din 
industrie, factori activi în for- 
marea unei optici sănătoase a 
tinerilor asupra muncii, asupra 
calității de muncitor comunist, 
de constructor al societății viito
rului.

O asemenea atitudine etică 
înaintată față de muncă am în- 
tîlnit la un tînăr muncitor din 
Simeria, strungarul Valentin E- 
bert, de la Uzina mecanică de 
material rulant. Fiu, nepot și 
strănepot de strungar, exponen
tul cel mai tînăr al unei familii 
cu vechi tradiții muncitorești,

„Uniunea Tineretului Comunist educă tinere
tul în spiritnl principiilor dreptății și echității 
sociale, al respectării legilor țării și a normelor 
de conviețuire socială, dezvoltă la tineri trăsă
turile morale înaintate ale omului nou, conști
ința înaltelor răspunderi sociale și obștești, cins
tea.. sinceritatea, curajul, modestia, spiritul de 
solidaritate și colectivism, omenia, respectul 
pentru adevăr, comportarea demnă, civilizată în 
familie și societate“. (DIN STATUTUL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST).

Ar fi dificil să enumerăm aici, 
fie chiar și la modul general, ac
țiunile și activitățile complexe, 
multilaterale, prin care organi
zațiile U.T.C. răspund sarcinii 
statutare de mai sus. Dacă ne-am 
opri, spre exemplu, numai la ju
dețul Sălaj, am putea reține doar 
cîteva dintre acțiunile desfășu
rate în ultima lună, care răspund 
cerințelor exprese formulate de 
tineri, sentimentului lor de dra
goste pentru partid și popor, res
pectului pentru tradițiile de mun
că și luptă ale maselor muncitoa
re. Asemenea acțiuni au avut loc 
la Zalău (momentul istorico-po- 
litic „Eroism în umbra ilegali
tății, simpozionul „Sub flamuri 
de partid biruitoare" sau recita
lul de poezie „Părinte drag, 
partid iubit“), la Cehul Silvaniei 
(conferința „File din lupta mase
lor muncitoare pentru instaura- 

tre în Româ-

Asistam nu demult, la o șe
dință deschisă a uteciștilor de la 
Liceul nr. 1 din Caracal. Se dis
cutau abaterile destul de grave 
de la morală, de la legile țării, 
ale unor elevi ai liceului. Și m-a 
impresionat în mod deosebit ma
turitatea cu care colegii celor în- 
vinuiți au luat atitudine față de 
faptele comise. Nu i-au iertat 
nici pentru cea mai măruntă a- 
batere. Dar au criticat construc
tiv, cu omenie, prietenește, nu 
cu răutate. Și, din respect pen
tru adevăr, cu mult curaj, vor
bitorii au ridicat și problema 
propriei lor vinovății, a vinovă
ției colectivului, reușind chiar să 
extindă discuția de la concret la 
general, în planul teoretic, filo
zofic al relației dintre individ și 
colectiv. Am verificat — dezba
terea nu fusese pregătită. Și a- 
tunci am întreprins q mică an
chetă, în urma căreia am aflat 
că nimic din ceea ce mi se pă
ruse nu era nefiresc în atitudi
nea, în comportarea vorbitorilor.

— Elevii de aici sînt deosebit 
de combativi, receptivi la toate 
discuțiile pe teme de etică. Am 
remarcat-o participînd la mai 
multe din acțiunile lor, toate vi- 
zînd, de fapt, niște clarificări în 
ceea ce privește definirea unor 
noțiuni morale, îmi relata A- 
lexandru Varga, secretar al Co
mitetului orășenesc U.T.C.

Ulterior am întîlnit la Orăștie, 
apoi la Alba Iulia și, în sfîrșit, 
la Suceava, situații asemănătoa
re, tineri care munceau sau în
vățau dar pentru care profilul 
etic — al lor sau al celor de 
lîngă ei — era o preocupare con
stantă, un izvor de necontenite 
solicitări pe adresa organizațiilor

din care făceau parte. Este un 
dat incontestabil — prezența în 
organizație modifică, modelează 
caracterele tinerilor, contribuie 
decisiv la definirea profilului lor 
moral, la imprimarea trăsăturilor 
înaintate ale eticii comuniste. 
Aici, în organizație și prin ea tâ
nărul dobîndește curajul adevă
rului. combativitatea, atitudinea 
activă față de viață. Aici, ca 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist, mii și milioane de ti
neri au înțeles marile semnifica
ții ale unor cuvinte ca onoare, 
cinste, demnitate, corectitudine, 
și tot aici au învățat să condam
ne cu asprime, să nu tolereze sub 
nici o formă manifestările con
trarii : lașitatea, spiritul de gașcă, 
incorectitudinea, minciuna, ten
dințele de căpătuială. Este me
ritul U.T.C. de a fi realizat, nu 
fără dificultăți, nu fără meandre, 
acest profil moral superior al ge
nerației tinere.

De un larg ecou s-au bucurat, 
tocmai de aceea, în rindurile 
tinerilor documentele de partid 
din vara și toamna anului tre
cut, activitățile inițiate pe linia 
acestor documente de organiza
țiile U.T.C. „Să trăim și să mun
cim în chip comunist" (masă ro
tundă la Zalău), „Cinstea fi o- 
menia — trăsături definitorii ale 
poporului nostru" (masă rotun
dă la Ileanda, jud. Sălaj), „Cins
tea fi corectitudinea — mijloace 
de înnobilare a omului“ (simpo
zion la Fălticeni). „Comportarea 
civilizată în familie fi societate 
— obligație a fiecărui tînăr" 
(conferință la Rădăuți), „Cum 
ne comportăm în societate", 
(concurs „Cine știe, cîștigă" la 
Odorheiul Secuiesc) — iată doar

lor muncitoare pe 
rea puterii populat _ ... __
nia"), la Crasna (P.C.R. — con
ducătorul iubit al tineretului" — 
simpozion susținut în momentul 
festiv al deschiderii unui șantier 
de muncă patriotică) sau la Șim- 
leul Silvaniei (evocarea istorică 
„Fapte de glorie fi eroism“). De
sigur, nu sînt decît forme par
ticulare, la nivelul județului, ale 
unor acțiuni desfășurate la scara 
întregii țări în fiecare județ, mu
nicipiu, oraș sau comună, în 
fiecare organizație. Esențial este 
însă altceva, și anume rolul aces
tor acțiuni pentru creionarea pro
filului etic al tineretului nostru, 
pentru educarea lui comunistă.

— Pentru mine istoria nu era 
decît o carte, spunea Pavel Vă- 
tui, muncitor la Uzina de alumi
niu din Slatina. Am avut însă 
ocazia să particip la întîlnirea cu 
doi tovarăși ilegaliști, de la care 
am aflat o serie întreagă de fap
te, trăite chiar de ei, care mi-au 
sporit respectul pentru comu
niști, m-au ajutat să înțeleg mai 
bine rolul uriaș al partidului nos
tru în realizarea societății noastre 
de azi.

Iată un tînăr, ca mulți alții pe 
cuprinsul țării, pentru care aces
te acțiuni sînt imperios necesare, 
nu numai pentru că le oferă in
formații vii despre trecutul pa
triei și partidului, ci și pentru că 
îi formează ca militanți activi, 
devotați cauzei poporului, cauzei 
socialismului, le deschid perspec
tiva luminoasă a societății viito
rului.

— Pentru că, așa cum ne 
spunea tovarășul Ștefan Rah, 
prim secretar al Comitetului ju
dețean Covasna al U.T.C., 
scopul principal al educației po
litice pe care o desfășoară orga
nizațiile U.T.C. este nu de a re
lata tinerilor despre niște fapte 
mai mult sau mai puțin îndepăr
tate, ci de a le trece prin mintea 
și inima lor, de a-i face să ju
dece și să se simtă ei înșiși par-

ticipanți la aceste fapte. Numai 
așa tinerii vor căpăta responsa
bilitatea politică de făuritori ai 
istoriei prezentului și viitorului.

Am discutat pe această temă 
și cu cîțiva tineri din județul 
Bistrița Năsăud. Francisc Torok 
(țăran din Șieu), Ioan Mititean 
(muncitor la Năsăud), Simion Ne
grită (medic în Bistrița), Pavel 
Petcafin (maistru în Prundul 
Bîrgăului) sau Traian Ciubucă 
(procuror la Bistrița) mi-au vor
bit cu aceeași căldură în voce, 
cu aceeași intimă convingere 
despre dragostea lor pentru pa
trie, pentru aceste pămînturi 
unde s-au născut, unde au trăit, 
au muncit și au luptat moșii și 
strămoșii lor. Și mi-au vorbit a- 
cești tineri și despre dragostea 
lor pentru partidul comunist, 
pentru oamenii care au adus pe 
aceste pămînturi — cîntate dar 
și plînse de Coșbuc sau Rebrea- 
nu — fericirea, conștiința de sine 
a poporului.

— E de subliniat că acțiu
nile organizate de noi nu fac 
decît să scoată la lumină, să 
dea glas acestor sentimente, pre
zente în intimitatea fiecărui 
tînăr, preciza tovarășul Vaier 
Cîmpian, prim-secretar al Comi
tetului județean U.T.C.

O asemenea certitudine a 
ținut să-mi comunice și Ibolya 
Gondo, o muncitoare în vîrstă de 
numai 19 ani de la Fabrica de 
ață din Odorheiul Secuiesc.

— La acțiunile care s-au or
ganizat aici, la noi în organiza
ție, întîlniri cu* vechi militanți ai 
partidului, cu activiști de partid 
și U.T.C., cu foști brigadieri, eu 
am înțeles că dragostea mea 
pentru patrie și partid nu se re
feră doar la trecut sau la pre
zent, că în această dragoste. în 
acest atașament al nostru, al tu
turor tinerilor, poate fi regăsită 
credința noastră în viitorul minu
nat al patriei noastre, viitor pe 
care noi nu-1 vom putea realiza 
decît urmînd idealurile comuniș
tilor.

Gîndurile fetei dfn Odorhei — 
care exprimau, de fapt, sentimen
tele tuturor tinerilor din organi
zație — dovedesc încă o dată că 
uteciștii de aici și din toată 
țara văd în partid nu numai con
ducătorul maselor în marile lup
te de clasă din care a rezultat 
societatea socialistă ci și un rea- 
zim, un punct de sprijin pentru 
propriile idealuri, pentru năzu
ințele spre noi țrepte de civili
zație, spre piscurile de lumină 
ale comunismului.

Și aceste gînduri, aceste sen
timente, vin de asemenea să în
cununeze eforturile Uniunii Ti
neretului Comunist pentru edu
carea comunistă a tineretului, 
vin să dea noi atestări de matu
ritate și eficiență amplelor ac
tivități politico-educative desfă
șurate de U.T.C.

Pagină realizată de OVIDIU PĂUN
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Ieri s-a inaugurat în Capitală expoziția 
„MOMENTE DIN ISTORIA U. T. C.“

AMPLĂ IMAGINE 
A LUPTEI Șl

ACTIVITĂȚII 
TINERETULUI

Condițiile specifice ale acestei primăveri așează in fața 
unităfilor agricole din județul Tul cea două obiective majore:

• Ritm rapid de lucru
• Semănat mai timpuriu

și de calitate ireproșabilă
Moment emoționant în incinta 

Muzeului de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din Româ
nia. în prezența a numeroși mi
litanti care și-au închinat viața 

i luptei și activității revoluționare 
in cadrul partidului comunist și 
al Uniunii Tineretului Comunist, 
s-a deschis ieri expoziția „MO
MENTE DIN ISTORIA UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST“. La 
festivitatea inaugurală au parti
cipat tovarășii Miron Constanti- 
nescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei 
de Științe Socidie și Politice, 
Mihai Gere, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P. C. R., secretar al C. C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, secretar 
al C.C. al P.C.R. Au fost, de a- 
semenea, prezenți membri ai 
C.C. al P. C. R. și ai C.C. al 
U.T.C., vechi militanti ai miș
cării muncitorești și de tineret,

un mare număr de tineri mun
citori, elevi, și studenți din Ca
pitală.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Marțian Dan, 
prim secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele ti
neretului, care a subliniat 
că expoziția reunește pentru pri
ma oară un bogat material docu
mentar privind lupta și activi
tatea tinerei generații a patriei, 
în cadrul Uniunii Tineretului 
Comunist, pentru libertate, in
dependență națională și progres 
social. Expoziția aruncă un fas
cicol de lumină asupra drumului 
parcurs de Uniunea Tineretului 
Comunist, de la crearea sa și 
pină azi, relevînd contribuția ti
neretului din România, în strînsă 
coeziune cu dasa muncitoare, 
sub conducerea partidului co
munist, la marile momente ale 
istoriei patriei noastre.

Expoziția, a spus în continuare 
vorbitorul, nu reflectă nu
mai lupta și activitatea or
ganizației U.T.C. ; ea aduce un

(Urmare din pag. I)

esențială pentru ridicarea pe 
o treaptă nouă a mișcării re
voluționare de tineret, a orga
nizării lui politice și a orien
tării lui ideologice. încă de la 
primul său congres, din mai 
1921, Partidul Comunist Ro
mân a avut în preocupările 
sale imediate problema orga
nizării pe baze comuniste a 
mișcării de tineret, așezarea 
ei pe principiile revoluționare 
ale marxism-leninismului.

Conferința generală a tine
retului socialist din România 
a reunit pentru prima dată în 
istoria mișcării revoluționate 
de tineret reprezentanți ai or
ganizațiilor din toate provin
ciile istorice ale țării. Prin ho- 
tărîrile adoptate, Conferința a 
imprimat o orientare și o li
nie revoluționară, inspirată 
din programul partidului co
munist și a pus astfel bazele 
organizației marxist-leniniste 
de tineret din România.

La puțin timp după crearea 
sa, Uniunea Tineretului Comu
nist a fost trecută în ilegali
tate- în aceste condiții, Uniu
nea Tineretului Comunist a 
reușit să-și restructureze ca
drul organizatoric și de acți
une pe baze ilegale, continu- 
înd, în măsura în care era po
sibil, și formele legale de ac
tivitate. Activînd în împreju
rări dintre cele mai grele, care 
cereau eroism și cutezanță, 
organizația tineretului comu
nist a fost prezentă în toate 
marile bătălii de clasă cum au 
fost cele din perioada crizei 
economice, a eroicelor lupte 
ale proletariatului din 1933, 
in focul cărora și-a întărit 
rîndurile, capacitatea de acți
une.

în pofida condițiilor deose
bit de grele specifice orînduirii 
capitaliste — existența unei 
organizații revoluționare, con
dusă de partidul comunist, a 
dinamizat și unit capacitățile 
de luptă ale tineretului în spri
jinul cauzei clasei muncitoare, 
a oamenilor muncii. Un mo
ment culminant al acestei os
moze în planul acțiunii revo
luționare și democratice a tu
turor generațiilor l-a repre
zentat lupta condusă de co
muniștii români împotriva 
procesului de fascizare a tării, 
iar, ulterior, împotriva dicta
turii fasciste, a războiului im
pus de hitleriști. a întregii po
litici reacționare promovate de 
clasele dominante.

Insurecția armată națională 
de la 23 August 1944 a mar
cat o piatră de hotar și în 
viața tineretului ; transformă
rile revoluționare înfăptuite în 
România după Eliberare au 
pus capăt pentru totdeauna 
exploatării și asupririi oame
nilor muncii, au deschis tine
retului orizontul unei noi 

vieți. în aceste împrejurări 
noi, tineretul, mobilizat de 
U.T.C-, a fost prezent în pri
mele rînduri ale luptei mase
lor populare conduse de par
tidul comunist împotriva re- 
acțiunii, pentru înfăptuirea 
transformărilor democratice 
ce aveau să pregătească con
dițiile necesare făuririi socia
lismului.

întreaga istorie a U.T.C- în
corporează ca pe un bun su
prem în tezaurul experienței și 
tradițiilor revoluționare ideea 
conducerii de către partid ca 
factor hotărîtor și chezășie a 
succesului întregii activități a 
organizației de tineret. Este un 
motiv de recunoștință și de 
reală mîndrie pentru noi ca a- 
cum, la împlinirea a cinci de
cenii de la crearea Uniunii Ti
neretului Comunist, să evocăm 
rolul primordial pe care l-a a- 
vut Partidul Comunist Român 
de-a lungul întregii sale exis
tențe în orientarea și condu-

50 DE
ȘI MUNCĂ PENTRU CAUZA 

SOCIALISMULUI
cerea mișcărft revoluționare de 
tineret din țara noastră. Tot
odată, sărbătoarea semicente
narului U.T.C. constituie pen
tru noi prilejul de a e- 
voca rolul proeminent pe 
care l-a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care de la intrarea 
sa în rîndurile mișcării revolu
ționare de tineret, în funcția 
de secretar general al U.T.C., 
iar apoi în înalta funcție de 
secretar general al partidului, 
a adus o contribuție deosebită 
la organizarea luptei tineretu
lui nostru sub conducerea 
partidului, a fost și este stră
lucit exemplu de dăruire pen
tru cauza patriei și poporului.

în decursul existenței sale. 
Uniunea Tineretului Comunist 
a cunoscut un permanent pro
ces de transformare și perfec
ționare a funcțiilor și forme
lor sale de activitate, a modali
tăților de realizare a princi
palei sale îndatoriri : educarea 
tineretului în spirit comunist, 
mobilizarea lui în acțiunea 
pentru realizarea politicii 
partidului, în funcție de con
dițiile sociale și politice în 
care a activat, de marile obiec
tive ale luptei maselor în di
feritele etape istorice, precum 
și în raport, cu aspirațiile și 
preocupările generațiilor de 
tineri. O schimbare radicală în 

vibrant omagiu celor care, în 
interiorul acestei organizații, au 
dăruit tot ce au avut mai bun 
în slujba idealurilor de progres 
și fericire ale poporului, sacri- 
ficindu-și în numeroase cazuri 
chiar viața.

Tovarășul Marțian Dan a mul
țumit, în numele conducerii or
ganizației U.T.C., cercetătorilor 
de la Muzeul de istorie a parti
dului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia, pentru munca neobosită, 
de înaltă competență, pe care au 
depus-o în realizarea acestei 
reușite expoziții. De asemenea, 
a adus calde mulțumiri vechilor 
militanți ai mișcării revoluțio
nare de tineret pentru generozi
tatea cu care și-au dat concursul 
la realizarea acestei expoziții, 
punînd la dispoziție . importante 
documente.

în încheiere, vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că ex
poziția va avea un puternio 
ecou în rîndul tinerilor, contri
buind și pe această cale la cu
noașterea istoriei organizației de 

rolul, atribuțiile și modalități
le de acțiune ale U.T.C. s-a 
produs în perioada de după E- 
liberare, în condițiile trecerii 
la construirea socialismului. 
Asigurarea unui nou statut so
cial, a unor largi drepturi și 
libertăți, grija întregii socie
tăți pentru pregătirea și, afir
marea tinerei generații, larga 
cuprindere în organizație a 
maselor tineretului și posibili
tățile de participare ale aces
tuia la conducerea societății 
au sporit considerabil rolul U- 
niunii Tineretului Comunist în 
educarea tineretului și în în
treaga viață socială și ob
ștească a țării.

Vădind continuitatea spiri
tului revoluționar, tineretul a 
înscris în istoria contempora
nă a patriei nenumărate în
făptuiri concretizate în parti
ciparea la opera întregului po
por de făurire a bazei tehnico- 
materiale a socialismului, de 
industrializare socialistă, de 

ANI DE LUPTĂ

cooperativizare și modernizare 
a agriculturii, de realizare a 
revoluției culturale și de pro- , 
greș necontenit al învățămîn- 
tului, științei, culturii și artei. 
Așa cum arăta, la ultimul 
Congres al organizației noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„în tot ceea ce s-a înfăptuit în 
acești ani sînt încorporate și 
energia, priceperea și hărnicia 
tinerei generații, care, împreu
nă cu întregul popor, n-a pre
cupețit nimic pentru tradu
cerea în viață a mărețului pro
gram elaborat de Partidul Co
munist Român“

Unind tineri de toate cate
goriile profesionale și vîrstele, 
tineri români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
organizația noastră și-a sporit 
continuu contribuția la forma
rea noilor generații, la stimu
larea energiilor și talentelor 
lor puse în slujba vastei opere 
constructive, la realizarea că
reia este angajat: întregul po
por. Mărețele obiective trasate 
de cel de-al X-lea Congres al 
partidului pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate au dinamizat con
știința tineretului, au înrîurit 
profund faptele lui de muncă, 
întreaga sa comportare în so
cietate.

tineret din țara noastră, la edu
carea tinerelor vlăstare ale pa
triei în spiritul nobilelor idea
luri comuniste.

Oaspeții au fost invitați apoi 
să viziteze expoziția. Le simt 
prezentate în primul rind docu
mente privind activitatea de în
ceput în cadrul mișcării revo
luționare de tineret. Fotografii, 
ziare, scrisori amintesc de pri
mele cercuri socialiste, redau 
momentul unificării luptei tine
retului în cadrul unei organiza
ții revoluționare, reconstituie 
ambianța conferinței din 19—20 
martie 1922 ; alte imagini pre
zintă aspecte ale luptei Uniunii 
Tineretului Comunist, sub con
ducerea partidului, în anii grei 
ai ilegalității, vorbesc despre 
tineri care au căzut eroic, des
pre tineri care au manifestat ve
hement împotriva represiunii și 
teroarei. Este redată, de ase
menea, în imagini sugestive, ac
tivitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în conducerea Uniu
nii Tineretului Comunist.

Abnegația, devotamentul și

înscriindu-și printre preocu
pările sale fundamentale edu
carea prin muncă și pentru 
muncă, Uniunea Tineretului 
Comunist își aduce o responsa
bilă contribuție în mobilizarea 
tineretului de la orașe și sate 
la înfăptuirea politicii econo
mice a P.C.R., în sporirea con
tribuției acestuia la prosperi
tatea patriei și creșterea bună
stării poporului.

De o însemnătate deosebită 
pentru munca și viața organi
zațiilor de tineret, ca și pentru 
întreaga noastră societate, sînt 
documentele de partid cu pri
vire la îmbunătățirea activită
ții politico-educative, lucrările 
plenarei din noiembrie 1971 a 
C.C. al P.C.R., care a elaborat 
un amplu program de dezvol
tare a conștiinței socialiste. 
Larga dezbatere de către ti
neri a acestui program — nouă 
expresie a gîndirii și practicii 
politice marxist-leniniste a 
partidului nostru — și-a găsit 

încununarea în lucrările ple
narei comune a C.C. al U.T.C. 
și Consiliului U.A.S.R. din de
cembrie 1971.

Potrivit exigențelor formu
late în planul propriu de mă
suri adoptat de plenară, orga
nizațiile U.T.C. au în fața lor 
sarcini de răspundere pentru 
dezvoltarea conștiinței socia
liste a tinerilor, pentru culti
varea în rîndurile lor a idea
lului comunist de muncă și de 
viață, a spiritului muncito
resc, a normelor eticii și echi
tății socialiste.

O preocupare esențială o 
constituie, în acest sens, des
fășurarea unei activități poli- 
tico-ideologice susținute, de 
înarmare a tineretului cu po
litica partidului nostru, într-un 
efort neîntrerupt de stimula
re a gîndirii politice vii, în 
strînsă legătură cu fenomenul 
concret de muncă și viață, cu 
realitățile directe cu care 
ne confruntăm. Organizațiile 
U.T.C. sînt datoare să-și am
plifice eforturile, să-și perfec
ționeze modalitățile de acțiune 
pentru dezvoltarea înaltelor 
calități de tineri militanti co
muniști, devotați trup și suflet 
patriei și poporului, gloriosu
lui nostru partid. 

entuziasmul cu care tineretul a 
participat la marile momente 
istorice — insurecția armată na
țională, democratizarea țării, 
lupta pentru cucerirea puterii 
politice de către clasa munci
toare, în frunte cu partidul co
munist, transformările revolu
ționare în industrie, în agricul
tură, în întreaga viață social- 
politică — sînt redate în docu
mente care reconstituie imagi
nea unui autentic romantism re
voluționar. O mare parte din 
expoziție este consacrată parti
cipării tineretului la opera oon- 
dusă de partid : făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Impresionați de documentele 
cu o mare putere evocatoare ce 
le-au fost prezentate, mulți din
tre vechii militanți ai mișcării 
noastre revoluționare de tineret 
recunoscîndu-se cu emoție în 
fotografii, oaspeții au semnat în 
cartea de onoare a expoziției.

A. VASILESCU

Constituind un prilej deose
bit pentru manifestarea unită
ții depline a tinerei generații 
în jurul Partidului Comunist 
Român, al Comitetului său 
Central în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împlinirea 
a cinci decenii de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist 
este marcată de numeroase 
acțiuni de muncă și o intensă 
activitate politico-eaucativă, 
de mari manifestări de masă 
la care putem spune că parti
cipă întregul nostru tineret, 
unanim în dorința de a trans
forma jubileul organizației în- 
tr-o nouă demonstrație a de
votamentului cu care, azi ca și 
în trecut, urmează partidul, se 
consacră înfloririi patriei so
cialiste, fericirii poporului.

Uniunea Tineretului Comu
nist pășește în cea de a doua 
jumătate de veac a existenței 
sale ca o organizație puterni
că, ea reunește în rîndurile ei 
aproape 2 500 000 membri, per- 
fecționîndu-și neîncetat stilul 
și metodele de muncă în spiri
tul exigențelor pe care parti
dul le-a promovat în întreaga 
viață socială. Prin forța de a- 
tracție pe care o exercită asu
pra maselor largi ale tineretu
lui, prin capacitatea dovedită 
în întreaga sa activitate de a 
le for:tna tinerilor înaltele tră
sături ale conștiinței comunis
te, U.T.C., școală de călire re
voluționară a caracterelor, dez
voltă în același timp democra
ția internă de organizație, au
tonomia în acțiune, spiritul de 
inițiativă al tinerilor în vede
rea pregătirii lor ca cetățeni 
cu o atitudine civică înain
tată. Rememorîndu-și trecutul, 
organizația, uteciștii, milioab 
nele de tineri ai patriei noas
tre privesc cu încredere și cu 
mîndrie în viitor. Schimbîn- 
du-i-se radical condițiile de 
viață și muncă, drept urmare 
a eforturilor întregului popor, 
a atenției și grijii pline de so
licitudine cu care partidul nos
tru a privit și privește tinere
tul, tînăra generație de azi se 
simte responsabil părtașă la 
tot cega ce asigură mersul îna
inte, în consens cu înseși 
transformările ce se produc în 
planul material și spiritual al 
societății noastre.

Bilanț al drumului istoric 
străbătut sub steagul și 
călăuzirea Partidului Comunist 
Român — aniversarea jubileu
lui Uniunii Tineretului Comu
nist este, astfel, mai presus de 
orice, prilejul reînnoirii legă- 
mîntului milioanelor de tineri 
ai patriei de a-ș! dedica și în 
viitor energiile, capacitățile 
creatoare și pasiunea de mun
că, de a-și dovedi spiritul mili
tant în opera constructivă a 
poporului care făurește pe pă- 
mîntul românesc societatea so
cialistă multilateral dezvoltată.

Zilele acestea se dovedesc 
scurte în comparație cu volumul 
lucrărilor ce se impun realizate. 
In unitățile agricole din județul 
Tulcea, încă din zorii zilei coope
ratorii și mecanizatorii ară și fer
tilizează terenul, discuie și sea
mănă, execută tăieri și sapă în 
vie. „în primăvara aceasta tre
buie să acordăm cea mai mare 
atenție respectării întocmai a re
gulilor impuse de agrotehnica fie
cărei culturi, ne mărturisea Geor- 
ge Radu, inginer șef. la C.A.P. 
din Agighiol. In sol avem pu
țină apă și acest puțin trebuie 
să-1 păstrăm prin lucrări științific 
aplicate. Semănatul îl realizăm la 
adîncimi mai mari decît cele o- 
bișnuite iar lucrările cu grapa re
glabilă și nivelarea nu pot fi în 
nici un caz omise. De asemenea, 
grăbim însămînțarea tuturor cul
turilor, în condițiile acestei pri
măveri cînd avem puțină în sol, 
semănatul timpuriu constituind 
unul din mijloacele eficace pen
tru obținerea unor producții ridi
cate". Și la Agighiol, între vor
be și fapte există așezat semnul 
egal. Pentru că aici, semănatul 
culturilor din prima urgență s-a 
încheiat pe toate cele, 578 hecta
re planificate. Mazărea și ovăzul 
au și răsărit iar inul pentru ulei, 
lucerna și borceagurile — culturi 
ce ocupă 200 hectare, 65 hectare 
și respectiv 108 hectare — ger
minează bine. In această perioa
dă, premergătoare semănatului la 
porumb pe cele 1 700 de hectare 
planificate se fertilizează și se 
pregătește patul germinativ. De 
la sine înțeles că participarea ti
nerilor la efectuarea la timp 
și de calitate a acestor lucrări 
concentrează în cel mai înalt 
grad atenția comitetului U.T.C., 
a tuturor uteciștilor. Aplicarea a- 
cordului global constituie un e- 
lement în plus care contribuie la 
sporirea exigenței tinerilor fată 
de calitatea lucrărilor impuse de 
agrotehnica culturilor. S-au îngri
jit, de asemenea, de asigurarea 
semințelor, au participat la ferti
lizarea terenului și nu s-au de
clarat mulțumiți decît atunci cînd 
mecanizatorii au pregătit terenul 
așa cum au dorit ei.

La C.A.P. din Lăstuni, tînărul 
inginer Alecuș Grigoriu, coordo
na activitatea celor 15 mecaniza
tori ce pregăteau terenul și în- 
sămînțău ultimele hectare repar
tizate inului pentru ulei. Se lu
cra în condiții excepționale, me
canizatorii Stere Buruiană, Dumi
tru Pețu, Dumitru și Marin 
Barbu, acordînd maximă a- 
tenție lucrării. Totodată, la 
C. A. P. din Panduru pe me
canizatorii Constantin Popa, 
Constantin Ciucă, Ionică și Nico
lae Ștefan i-am întîlnit pe solele 
de porumb cu 2 zile înaintea în
cheierii semănatului culturilor din 
prima urgență,' iar acum lucrau 
la pregătirea terenului pentru în- 
sămînțarea celor 350 hectare de 
floarea soarelui. 29 de tineri fi
nalizau lucrările pe care s-au an
gajat să le facă în aceste zile 
de campanie plină. Despre ceea 
ce au reușit să înfăptuiască ne 
dau amănunte tinerii Alexandru 
Străinu, Enuș Fîcea și Stan Ba
dea. „în fiecare zi noi toți cei 29 
de tineri din cooperativă am par
ticipat la muncă, am condiționat 
semințele, am transportat la baza 
de recepție porumbul în schim
bul căruia am primit hibrizii sta
biliți de tovarășul inginer, am 
amenajat răsadnițele calde și am 
dus în cîmp aproape 1 000 tone 
de gunoi de grajd, iar acum des
fășurăm acțiuni de curățire a te
renurilor de resturile vegetale în 
scopul asigurării condițiilor im
puse unui semănat de calitate“. 
O replică dată celor ce spun că 
numai acolo unde sînt organizații 
mari tinerii se pot afirma prin 
acțiuni de mare eficiență.

în aceste zile, exemple de ge
nul celui oferit de tinerii satului 
Panduru sînt numeroase în ca
drul județului Tulcea. La Baia, 
68 de uteciști și-au legat nume
le de întregul evantai de lucrări 
agricole de sezon. Fertilizările și 
calitatea semănatului s-au aflat 
pe prim plan. Mecanizatorii Ion

Enache, Dumitru Miron, Nicolae 
Ciupercă și Dumitru Bracău au 
constituit formații complexe de 
lucru cu cooperatorii Dincă Tă- 
raghe, Dumitru Căpou, Florica 
Pomană și Paraschiva Pescaru 
și-au fertilizat 1270 hectare folo
sind îngrășăminte chimice și alte 
160 hectare cu mraniță, iar tine
rele Constanța Dumitriu și Ni- 
culina Cristoiu au condiționat se
mințele. Exemplele pozitive ar 
putea fi extinse pentru că așa 
cum ne spunea tovarășul Alexan
dru Rizu, prim secretar al comi
tetului județean U.T.C., „în coo
perativele agricole de producție 
din județul Tulcea peste 10 000 
de tineri cooperatori și 380 de 
mecanizatori uteciști participă 
zilnio la muncă". Vineri, 17 mar
tie a fost declanșată acțiunea de 
utilizare deplină a pămîntului. 
în cooperativele agricole din zona 
munților Măcin, printre care Iz
voarele și Horia, se adună pie
trele, se modelează terase, iar în 
zona de luncă se sapă canale 
pentru eliminarea sau prevenirea 
excesului de apă. Participarea 
entuziastă a tinerilor a făcut ca 
în primele zile ale acestei perioa
de a muncii patriotice să fie cu
rățate de pietre peste 2 000 hec
tare, creînd astfel condiții opti
me unui semănat de calitate. La 
Beștepe, Mahmudia, Turcoaia. 
Luncavița, Somava, Pecineaga, 
Beidaud, Casimcea, Ceamurlia 
de Jos și Jurilovca tinerii au des
chis adevărate șantiere locale ale 
muncii patriotice la fertilizarea și 
executarea lucrărilor de combate
re și prevenire a băltirii apelor.

Dacă la nivelul județului si
tuația poate fi considerată sa
tisfăcătoare, Tulcea situîndu-se 
între primele județe în ceea 
ce privește executarea lucrări
lor agricole de sezon, sînt încă 
unități unde realizările sînt 
foarte slabe. De pildă, în ce 
privește asigurarea seminței 
de sfeclă există încă un defi
cit substanțial. Din această 
cauză numai 30 la sută din 
suprafață a fost însămînțată. 
Sînt C.A.P. care n-au semă
nat nici măcar un hectar — 
Beștepe, Valea Nucarilor, Fră- 
căței, Isaccea, Nalubrant și Iz
voarele fiind doar cîteva din
tre acestea. în plus, lipsa de

PE AGENDA ZILEI
Simbătă după-amiază a ple

cat la Moscova delegația Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul 
Virgil Trofin, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului Central 
al U.G.S.R., care, la invitația 
Consiliului Central al Sindica
telor din U.R.S.S., va participa 
la lucrările celui de-al XV-lea 
Congres al sindicatelor sovie
tice.

Din delegație fac parte tova
rășii Dumitru Bordea, membru 
al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele Consiliu
lui județean Dolj al sindicate
lor, Ștefan Tripșa, membru al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
maistru oțelar la Combinatul si
derurgic din Hunedoara. Erou 
al Muncii Socialiste, Gavrilă 
Henter, activist la Consiliul Cen
tral al U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de tovarășii Gheorghe Petrescu 
și Gheorghe Stuparu, vicepreșe
dinți ai Consiliului Central al 
U.G.S.R.. de secretari ai Consi
liului Central, membri ai Comi
tetului Executiv și ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R., activiști 
sindicali, ziariști.

Au fost prezenți V. I. Droz
denko. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, și membri 
ai ambasadei.

★
La sosirea la Moscova, dele

gația a fost întîmpinată de 
A. N. Șelepin, membru al birou
lui politic al C.C. al P.C.U.S., 
președintele consiliului central 
al sindicatelor din U.R.S.S., 
P. T. Pimennov. secretar al 
C.C.S. din U.R.S.S., activiști 
sindicali sovietici. 

control din partea specialiști
lor, reglarea superficială a se
mănătorilor se observă în ca
litatea nemulțumitoare a se
mănatului. La Nalbant, Ho
ria am străbătut cîmpia 
semănată cu mazăre. Mai 
mult de o treime din se
mințe albeau pămîntul pen
tru că nu fusese introdusă în 
sol. De asemenea, la Cîrjălani 
inul pentru ulei se semăna în 
teren bolovănos, ceea ce nu 
permitea acoperirea semințe
lor, devenite astfel bază fura
jeră pentru păsările cîmpului. 
în cazul multor cooperative 
agricole — Mircea Vodă, Vă- 
căreni, Samova, Ciucurova, 
Stejarul — întîrzierilor la se
mănat li se caută recuperare 
nu prin măsuri organizatorice 
judicioase, ci prin mărirea vi
tezei de înaintare a tractoare
lor- Intr-adevăr, seara sînt ra
portate cîteva hectare în plus 
semănate, dar producția ce se 
va obține este chiar de acum, 
din start, diminuată prin den
sitatea înjumătățită ce se rea
lizează.

Pe bună dreptate se afirmă 
că încă de la semănat coope
ratorii și mecanizatorii trebuie 
să se gîndească la ce vor în
magazina. Pentru că se înțele
ge, valoarea recoltelor este in
fluențată direct, hotărîtă de 
modul în care se seamănă. De 
aceea facem și precizarea că , 
numai realizarea unui ritm ra
pid la semănat nu e suficient. 
Acesta, obligatoriu, trebuie du
blat de acțiuni hotărîte în ve
derea asigurării unei calități 
superioare a semănatului, de 
cointeresare a cooperatorilor 
și mecanizatorilor — prin ge
neralizarea acordului global. 
Aceste aspecte sînt neglijate, 
din păcate, de către conduce
rile și cadrele tehnice ale 
multor unități agricole, de or
ganele județene de resort. In- 
tegrîndu-se efortului general, 
tineretul are datoria să facă 
totul pentru ca cele peste 
100 000 de hectare ce se sea
mănă acum să producă la co
tele înalte ale condițiilor cre
ate.

GHEORGHE FECIORU

Erau prezenți Gheorghe Ba- 
drus, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică și membri ai amba
sadei.

Pe linia lărgirii democratis
mului socialist, promovării con
secvențe a principiului muncii 
colective în toate sectoarele de 
activitate, simbătă, a avut loc 
ședința de constituire a Con
siliului Departamentului agri
culturii cooperatiste și al gospo
dăriilor populației. Acest organ 
colectiv de conducere este alcă
tuit din 31 membri — cadre de 
conducere din departament și 
alte instituții centrale, cercetă
tori și cadre didactice, specia
liști din unitățile agricole de 
producție. Ca președinte al 
Consiliului a fost numit tovară
șul Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat ia Ministerul 
Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor, șeful Departa
mentului agriculturii cooperatis
te și al gospodăriilor populației.

In prima sa ședință de lucru, 
Consiliul departamentului a 
analizat rezultatele obținute de 
cooperativele agricole de pro
ducție și asociațiile intercoope- 
ratiste în 1971, a dezbătut 
principalele aspecte reieșite din 
centralizarea planurilor de pro
ducție și financiare ale coopera
tivelor agricole de producție și 
asociațiilor intercooperatiste pe 
1972 și a adoptat propunerile cu 
pțivire la constituirea consiliilor 
oamenilor muncii ale Direcției 
generale a mecanizării și cen
tralelor din subordinea Depar
tamentului agriculturii coopera
tiste și al gospodăriilor popu
lației.

PĂDUREA 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 CHTPS : ru
lează Ia Scala (orele 10; 13.30;
17; 20). Capitol (orele 9,15; 12.45; 
16,30: 20).

CURAJOȘII : rulează la Lumina 
(orele 9—20.30 tn continuare).

INCIDENTUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 9: 11.15: 13.30: 16; 
18.30; 20.45).

SACCO SI VANZETTI : rulează 
la Central (orele 9.45: 12.30: 15.15: 
18; 20.45).

PUTEREA Șl ADEVĂRUL : ru
lează la Aurora (orele 9: 12.15; 16;
19.30) , Tomls (orele 9: 12.30: 16;
19.30) , Flamura (orele 9; 12.30; 16:
19.30) .

OLESIA t rulează la Arta (orele 
15.30: 18: 20,15).

STEAUA SUDULUI : rulea?ă 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 Ciulești (orele 15,30; 18: 
10,15).

MICUL SCALDATOR : rulează la 
Festival (orele 9.15: 11,30: 13,45: 
16.15: 18.45; 21), Excelsior (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 
copii.

LOVE STORY : rulează la Victo
ria (orele 8.45: 11; 13.15: 15,45: 
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 Gri vita (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 la Bucegi 
(orele 15.45; 18: 20,15), Miorița (ore
le 9: 11.15; 13,30; 18; 20,30).

RĂZBOIUL SUBTERAN i rulea
ză la Crîngași (orele 15,30; 18;
20.15).

AVENTURI ÎN ONTARIO : ru
lează la Lira (orele 15,30; 18; 20,15); 
Popular (orele 15.30; 18: 20,15).

BD LA MUNTE ȘI LA MARE : 
rulează Ia Ferentari (orele 15,30;

17 45; 20), Moșilor (orele 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 : rulează la 
Progresul (orele 16: 18: 20).

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

DACII (orele 10: 12; 14.15). RĂZ
BOIUL PENTRU INDEPENDENȚA 
(ora 16,30), DIMINEȚILE UNUI 

BAIAT CUMINTE (ora 18.45), VI
SUL (ora 21), rulează Ia Cinema
teca „Unlon“.
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Opera Română ; MOTANUL ÎN
CĂLȚAT — ora 11: LUCIA DI LA- 
MERMOOR — ora 19,30; Teatrul de 
Operetă : SOARELE LONDREI — 
ora 10,30; ȚARA SURISULUI — 
ora 19,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) : SĂP- 
TĂMlNA PATIMILOR — ora 
10,30; COANA CHIRIȚA — ora 
15,30; FANNY — ora 20; (Sala Stu
dio) : SA NU-TI FACI PRĂVĂLIE 
CU SCARA — ora 10,30; MOAR
TEA ULTIMULUI GOLAN — ora 
15.30: TRAVESTI — ora 20; Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : D-ALE CAR
NAVALULUI — ora 15; LEONCE 
ȘI LENA — ora 20, (Sala Studio) : 
DOMNIȘOARA DE BELLE-ISLE 
— ora 15; IUBIRE PENTRU IU

BIRE — ora 20; Teatrul de Co
medie : CHER ANTOINE — ora 
10,30; DISPARIȚIA LUI GALY 
GAY — ora 20; Teatrul ,,C. I. Not- 
tara“ (Sala Magheru) : FlNTINA 
BLANDUZIEI — ora 10; BUNĂ 
SEARA, DOMNULE WILDE — ora 
15,30; ADIO CHARLIE — ora 19,30; 
(Sala Studio) : SCHIMBUL — ora 
10,30; SORA CEA MARE — ora 20; 
Teatrul Giuleștl : COMEDIE CU 
OLTENI — ora 10; .....ESCU“ —
ora 19.30; Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : ȘEFUL SECTORULUI 
SUFLETE — ora 10,30; SINZIANA 
ȘI PEPELEA — ora 20; Teatrul 
„C. Tănase“ (Sala Savoy) : BIM- 
BIRICĂ — ora 19,30; ( Sala Victo
ria) : GROAPA — ora 11; ȘI FE
MEILE JOACĂ FOTBAL — ora 
19.30; Teatrul „Ion Vasilescu“ : 
TNTR-UN CEAS BUN — ora 10 și 
19,30; (La Sala Palatului) : VINE, 
VINE OLIMPIADA — orele 10; 16: 
20; Teatrul Mic • FATA CARE A 
FĂCUT O MINUNE — ora 10,30; 
PISICA SĂLBATICĂ — ora 19,30; 
Teatrul „Ion Creangă“ : ȘCOALA 
DIN HUMULEȘTI — ora 10; 
ELECTR A — ora 16; Teatrul Țăn

dărică (Sala Victoria) : AVENTU
RILE LUI PLUM PLUM — ora 11; 
(Sala Academiei) : CĂLUȚUL
COCOȘAT — ora 11; Ansamblul 
„Rapsodia Română“ : GHIOCEI... 
MĂRGĂRITARE — ora 19,30; Tea
trul Evreiesc : BARASEUM ’72 — 
ora 11 șl 19,30. Circul Globus : 
PLANETELE RID SUB CUPOLA

LUNI, 20 MARTIE 1972

Teatrul ,,C. I. Nottara" (Sala 
Studio) : SCHIMBUL — ora 20 ; 
Studioul Casandra al I.A.T.C. : 
SINZIANA ȘI PEPELEA — ora 20.

DUMINICA, 19 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

3,15 Gimnastică pentru toți. 8,30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului.

11,10 Să înțelegem muzica — ciclu 
de educație muzicală. 12,00 De stra
jă patriei 12,30 Emisiune în limba 
maghiară 14,00 Tele-sport. Fotbal ; 
Stegul Roșu — Dinamo București 
(Divizia A) — Transmisiune di
rectă de la Brașov. Campionatele 
mondiale de patinaj artistic — de
monstrațiile laureaților. înregistra
re de la Calgary (Canada). 16,50 
Film serial pentru tineret : PLA
NETA GIGANȚILOR. 17,40 Cîntare 
Patriei — concurs coral interjude- 
țean. 18,50 Solidari cu lupta po
porului vietnamez. 19,00 Evocări din 
anii de luptă. (50 de ani de la cre
area U.T.C.) 19,15 Avanpremieră
19.20 1001 de seri : Aventurile lui 
Felix-motanul. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Reportajul săptămînli. Buso
la de aur. 201 echipaje pionierești 
în întrecere pentru... Busola de 
aur. 20,20 Film artistic : „Expresul 
colonelului von Ryan“ cu Frank 
Sinatra, Trevor Howard. 22,10 E- 
misiune de divertisment. Specta
col muzical. „Top Săptămîna". 
22.50 Telejurnal. Sport.

PROGRAMUL II

12,30 Promenada duminicală. 15.00 
Program muzical congolez. Inter
pretează Antoine Maundanda șl 
grupul instrumental Samza. ora 
15.15 închiderea emisiunii de prînz. 
20,00 Deschiderea emisiunii de sea
ră. Teatrul liric „Logodnicul din 

lună” de Eduard Kilnnecke. (acte
le II și III). 21,25 Agenda. 21,35 
Săptămîna culturală bucureșteană 
21,50 Din lumea științei. 22.10 Film 
serial : INVADATORII (reluare)

LUNI, 20 MARTIE 1972

PROGRAMUL I

16,30—17,00 Curs de limba rusă 
(lecția a 7-a — reluare). 17,35 Des
chiderea emisiunii de după amia
ză 17,40 La volan — emisiune pen
tru conducătorii auto. 18,00 Cămi
nul. 18,45 Scena. Emisiune de 
actualitate și critică teatrală. 19.10 
Noutăți cultural-atristice. 19,20 
1001 de seri. Aventurile lui Felix- 
motanul. 19,30 Telejurnal. 20.10 Re
flector. 20.25 Teatrul foileton : 
MUȘATINII — seria a 7-a : Cine 
pîndește a mai pîndit. 21,25 Stea
ua fără nume, muzică ugoară. 
22,30 „24 de ore“. 22,45 Contraste în 
lumea capitalului.

PROGRAMUL II

20,00 Cippollno — desen animat 
pentru copii. 20,30 Agenda. 20,40 
Romantic-club. I Transmisiune de 
la „Modern-Club”. 21,30 Film seri
al : DRUM FĂRĂ ÎNTOARCERE 
(III) — o producție a studiourilor 
sovietice. 22,40 Cronica literară — 
două volume de reportaje.
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încheierea viritei președintelui Nicolae Ceaușescu
în Republica Africa Centrală

Toasturile rostite la dineul oferit de președintele Nicolae Ceaușescu
in onoarea președintelui Jean Bedel BokassaI

După cum am anunțat, vineri, 
președintele Nioolae Ceaușescu 
a oferit in onoarea președinte
lui Jean Bedel Bokassa, un di
neu, la care cei doi șefi, de stat 
au rostit toasturi. Din cauza 
orei tîrzil la care au fost rostite 
toasturile, precum și a diferen
ței de fus orar, le publicăm 
in ziarul nostru de astăzi.

După ce a adresat un salut 
prietenesc celor prezenți la di
neu, președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

Sîntem de două zile în fru
moasa dumneavoastră țară și, 
cu regret, miine va trebui să ne 
despărțim. în această scurtă pe
rioadă, am putut să cunoaștem 
cîte ceva din munca și efortu
rile pe care le depune poporul 
Republicii Africa Centrală pen
tru dezvoltarea sa eoonomică și 
socială. Am purtat convorbiri 
asupra dezvoltării relațiilor bi
laterale și a unor probleme in
ternaționale contemporane. Am 
ajuns la concluzia că există 
largi posibilități pentru dezvol
tarea cooperării româno-centra- 
fricane. Vă pot asigura că ceea 
ce am stabilit în aceste 
zile va constitui pentru gu
vernul României obligații certe 
— și vom face totul ca, în cel 
mai scurt timp, ele să fie tra
duse în viață.

Am dori ca cooperarea 
romano-centrafricană in dome
niul economic să constituie un 
exemplu de relații între două 
state egale in drepturi, inde
pendente. care doresc 
creze strins în toate 
de activitate.

Știu că sînt în sală 
tanti ai diferitelor state. Cred 
că toți vor fi de acord că astăzi 
trăim o asemenea perioadă in 
care relațiile între state trebuie 
să se bazeze pe noi principii. 
Că numai pe această cale pu-

să conlu- 
domeniile

reprezen-

Plecarea
din Bangui

(Urmare din pag. I)
Derand-Enoch Lakoue, minis
trul finanțelor, Clement Ngai- 
Voueto, ministru, Antoine Goalo, 
ministrul transporturilor și tele
comunicațiilor, Jean-Marie Wal- 
lot, ministru, Louis-Pierre Gam
ba, ministrul justiției, Andrei 
Zanife-Touambona, ministrul e- 
nergiei, și alte personalități.

A fost, de asemenea, prezent 
Gheorghe Popescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Bangui.

Au fost de față șefii misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Bangui.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, o unitate 
de gardă a prezentat onorul.

în aclamațiile mulțimii pre
zente pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, precum și to
varășii Ion Pățan, Comeliu Mă- 
nescu și Bujor Almășan își iau 
rămas bun de la gazde.

La scara avionului, cei doi 
șefi de stat își strîng mîinile și 
se îmbrățișează cu căldură.

La ora 1.5,00, ora locală, avio
nul prezidențial decolează de pe 
aeroportul din Bangui, îndrep- 
tîndu-se spre Brazzaville — ca
pitala Republicii Populare Congo. 
Avionul prezidențial zboară dea
supra unor nesfîrșite regiuni ale 
acestei țări care se întind de o 
parte și de alta a Ecuatorului.

Semnarea Protocolului
privind colaborarea

Republica Socialistă
România și Republica 

, Africa Centrală
Sîmbătă a avut loc semnarea 

protocolului privind colaborarea 
economică dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Africa Centrală, în domeniile mi7 
nier, geologiei, metalurgiei, agri
culturii, industriei, transporturi
lor și comerțului, pe baza avanta
jului reciproc.

Din partea română, protocolul 
a fost semnat de Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, ministrul comerțului ex
terior, iar din partea Republicii 
Africa Centrală — de Ange Pa- 
tasse, ministru de stat la Pre
ședinția Republicii Africa Cen
trală.

Au fost prezenți : din partea 
română, Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei, și 
Vasile Răuță, adjunct al minis
trului comerțului exterior, iar 
din partea centrafricană — Jo
seph Potolot, ministrul afacerilor 
externe, Fidele Bakry, ministrul 
planificării și cooperării interna
ționale, François Gon, ministrul 
industriei și comerțului, și André 
Zanife-Touambona, ministrul e- 
nergiei.

tem contribui la făurirea unei 
lumi mai bune, mai drepte, 
care să corespundă năzuințelor 
întregii omeniri.

Sînt convins că vizita pe 
care am făcut-o în țara dum
neavoastră, domnule președin
te, ca și vizita pe care domnia 
voastră ați făcut-o, cu doi ani 
în urmă, în România va pune 
o bază și mai puternică colabo
rării dintre țările noastre, și. 
totodată, va influența pozitiv 
asupra relațiilor cu toate statele 
africane. în lupta pentru inde
pendență națională, pentru li
chidarea colonialismului, pentru 
o viață liberă și fericită.

Nu doresc să spun mai mul
te acum. Doresc să las faptele 
să arate că înțelegerile noastre 
sînt în spiritul vremurilor noi, 
că ele corespund năzuințelor 
popoarelor noastre și ale tu
turor popoarelor care, ca și noi, 
doresc să contribuie la cauza 
prieteniei și păcii în întreaga 
lume. Nu sîntem țări prea mari, 
dar în lume sînt multe țări de 
mărimea noastră. Uniți, împreu
nă cu toate națiunile — fie ele 
mari sau mici, — putem face 
ca pe acest pămînt să triumfe 
dreptatea și egalitatea între na
țiunile planetei noastre.

Vom duce cu noi în România 
cele mai frumoase impresii des
pre munca și viața poporului 
dumneavoastră. Puteți fi sigur, 
domnule 
prieteni 
Centrală, 
aveți un 
nădejde.

în încheiere, președintele 
Nicolae Ceaușescu a urat po
porului centrafrican nod și noi 
succese în munca sa pentru 
dezvoltarea economică și socia
lă. pentru făurirea unei patrii 
libere și independente. De ase
menea. a urat președintelui

președinte. și stimați 
din Republica Africa 
că în poporul român 

prieten sincer si de

(Urmare din pag. I)

și științifice, pe baze 
avantajoase. In acest 

cei doi președinți au 
rezultatele lucrărilor

culturale 
reciproc 
context, 
apreciat 
sesiunii Comisiei mixte de coo
perare economică și tehnică ro- 
mâno-centrafricană desfășurate 
recent la București.

Convorbirile dintre președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Africa Centrală, 
general de armată Jean Bedel 
Bokassa, au evidențiat posibili
tățile de lărgire a cooperării în 
domeniile minier și geologic, a- 
gricol, al industriei lemnului, 
materialelor de oonstrucție și 
energiei electrice. Au fost stabi
lite etapele acțiunilor ce ur
mează să fie întreprinse în ve
derea punerii în valoare a aces
tor posibilități de cooperare, in 
interesul celor două țări și po
poare. S-a convenit ca aceste 
acțiuni să fie realizate, de ase
menea. prin crearea unor socie
tăți mixte de stat româno-cen- 
trafricane în domeniile minier, 
agricol, forestier și comercial.

în timpul vizitei a fost sem
nat un acord de desființare a 
vizelor între cele două țări.

Cei doi șefi de stat au apre
ciat că lărgirea și întărirea re
lațiilor româno-centrafricane co
respund pe deplin atît intere
selor celor două popoare, cît și 
cauzei generale a înțelegerii și 
colaborării internaționale. Ei au 
subliniat dorința comună de a 
strînge legăturile și de a iniția 
și .dezvolta schimbul de dele
gații între Partidul Comunist 
Român și Partidul Național Miș
carea de evoluție socială în 
Africa Neagră (M.E.S.A.N.).. în
tre organizațiile de masă.

Partea română a exprimat în
treaga .sa considerație pentru 
realizările importante obținute 
de poporul centrafrican. sub 
conducerea Partidului Național 
M.E.S.A.N., în frunte cu preșe
dintele general de armată Jean 
Bedel Bokassa, ale cărui preo
cupări principale sînt de a li
chida sechelele colonialismului 
și subdezvoltării, pentru a asi
gura dezvoltarea economică și 
socială, a apăra și consolida in
dependența de stat, în afirma
rea plenară a demnității sale 
naționale.

Partea centrafricană a dat o 
înaltă apreciere succeselor re
marcabile obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, în frunte 
cu președintele Nicolae 
Ceaușescu, în opera de edifica
re a noii orînduiri, de creare a 
unei economii avansate și a u- 
nei culturi moderne, în promo
varea principiilor dreptului și 
moralei internaționale în rela
țiile dintre state. Ea a acordat 
o înaltă apreciere, de aseme-

Bokassa noi succese în activi
tatea pe care o desfășoară în 
serviciul poporului centrafrican, 
aj cauzei unității africane, al 
eliberării popoarelor africane.

Președintele Consiliului de 
Stat a toastat pentru prietenia 
între poporul român și poporul 
centrafrican, pentru prietenia 
dintre România și toate popoa
rele africane, pentru o colabo
rare 
toate 
pace.

egală în drepturi, între 
națiunile lumii, pentru

In 
JEAN 
spus :

„în calitatea mea de preșe
dinte centrafrican și de inter
pret credincios al națiunii, do
resc să vă exprim bucuria po
porului nostru de a fi primit pe 
primul șef al unui stat euro
pean care vizitează oficial Re
publica Africa Centrală“.

.,Ați sosit ieri, domnule pre
ședinte, în inima Africii. Africa 
este un continent care aparține 
africanilor. Populația sa este de 
250 milioane de locuitori. Din 
păcate, nu peste tot Africa este 
condusă de africani, din vina 
unor grupuri rasiste. între a- 
cestea aș dori să vorbesc con
cret despre Africa de Sud, gu
vernul de la Pretoria, de Ian 
Smith și cortegiul său de coloni, 
care ocupă o parte a Africii. 
Aș dori să vorbesc, de aseme
nea, de Mozambic și Angola“.

în continuare, președintele 
Bokassa. arătînd că problemele 
Africii îi preocupă pe conducă
torii africani, a spus : „Noi nu 
dorim război. Preferăm negoci
erile, deoarece noi nu sîntem 
niște distrugători ai umanității, 
ci sîntem pentru respectul fie
cărei ființe umane. Vrem să 
cooperăm cu toată lumea. Dova
da este că de mai bine de doi 
ani de zile cooperăm foarte în- 

toastul său, președintele 
BEDEL BOKASSA a

DECLARAȚIE COMUNA
ROMÂNO-CENTRAFRICANĂ

nea, sprijinului consecvent a- 
cordat de Republica Socialistă 
România tinerelor state afri
cane in lupta lor dreaptă pen
tru independența și progresul 
lor .economic și social.

Cei doi președinți au avut, 
de asemenea, un schimb de pă
reri asupra situației internațio
nale.

Ei au apreciat că principala 
caracteristică a epocii contem
porane o constituie afirmarea 
tot mai viguroasă a forțelor 
care se pronunță pentru pace, 
independență și progres social, 
pentru statornicirea între state 
a unor relații noi, bazate pe e- 
ehitate și dreptate.

Această evoluție favorabilă 
este ilustrată de tendința de 
creștere, în ultimul timp, a ro
lului și eficacității O.N.U., în
deosebi prin succesele obținute 
pe calea realizării universalită
ții sale, de multiplicarea și di
versificarea contactelor între 
state, în spiritul colaborării și 
înțelegerii reciproce. Este ne
cesar ca această evoluție să fie 
consolidată și continuată pentru 
a se ajunge la soluții și acor
duri care să corespundă pe de
plin aspirațiilor și intereselor 
legitime ale tuturor popoarelor.

Cei doi președinți au reafir
mat convingerea lor că pentru 
realizarea destinderii și asigu
rarea păcii în lume este impe
rios necesar ca relațiile dintre 
toate statele lumii, indiferent 
de sistemul lor social, să fie 
așezate pe respectarea princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile interne, interesului și a- 
vantajului reciproc. Ei s-au 
pronunțat pentru excluderea 
forței și a amenințării cu forța, 
a presiunilor de orice natură în 
raporturile dintre state. împo
triva politicii imperialiste de 
dominație și amestec în trebu
rile altor state, pentru respec
tarea dreptului sacru al tiecărui 
popor de a-și hotărî singur ca
lea dezvoltării, potrivit voinței 
și aspirațiilor proprii.

Cele două părți au subliniat 
necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor statelor pentru a 
apăra și impune respectarea 
principiilor dreptului și legali
tății internaționale, pentru pro
movarea unei largi colaborări, 
în interesul popoarelor.

Ele au evidențiat rolul cres- 
cînd pe care îl au de jucat ță
rile mici și mijlocii în înfăptui
rea acestei opere.

Reafirmînd atașamentul 
profund al Republicii Socialiste 
România și Republicii Africa 
Centrală față de dreptul inalie
nabil al popoarelor la existență 
independentă, cele două părți 
au exprimat sprijinul lor ferm 
față de lupta popoarelor din 
Angola, Mozambic, Guineea-Bi- 
ssau. Namibia și alte teritorii 
dependente, pentru lichidarea 
asupririi coloniale și înfăptui- 
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de-aproape cu dumneavoastră. 
Cooperarea noastră se va dez
volta și mai mult, constituind 
un exemplu pentru lumea în
treagă“.

în continuare, vorbitorul a 
spus : „Primirea pe care va fă
cut-o poporul centrafrican este 
primirea africanilor față de 
orice prieten al Africii. Aceeași 
primire o veți găsi pretutindeni 
pe pămîntul Africii. Doresc 
prin aceasta să airăt cît de aipro- 
piați sînt africanii de români. 
Noi cunoaștem pașnicul popor 
român — pașnic și foarte mun
citor — care nu are decît o sin
gură ambiție,- aceea de a se în
țelege cu lumea întreagă, pu- 
nînd în afară de programul său 
orice idee de război.

Vizita dumneavoastră aici o- 
norează nu numai Republica A- 
frica Centrală, ci ea constituie 
o cinste pentru întreaga Africă. 
Să facem un bilanț : cîți șefi de 
state africane au fost în vizită 
în statele europene și eîți șefi 
de state europene au venit în 
vizită în Africa, în mod deose
bit în Republica Africa Centra
lă ? Pentru noi. dumneavoastră 
sînteti cel dintîi șef de stat eu
ropean care ne vizitează“.

în continuare, președintele 
Bokassa a spus : „Țara noastră 
nu are decît 13 ani de inde
pendență. Multe țări care și-au 
cucerit independența înaintea 
noastră au cunoscut aceleași di
ficultăți pe care noi le înfrun
tăm astăzi. însă poporul din 
Africa Centrală declară prin 
glasul meu că va călca peste di
ficultăți așa cum' călcăm peste 
acest covor, că vom sfărîma di
ficultățile ! Sîntem fii de luptă
tori și vom învinge ! Noi, dom
nule președinte, nu avem com
plexe. Dacă se va mai spune de 
către unii că Republica Africa 
Centrală este un teren de vînă-

rea năzuințelor lor legitime de 
libertate și progres. Ele au con
damnat energic politica de apar
theid și discriminare rasială din 
Republica Spd-Africană și Rho
desia, oerînd să se pună capăt 
neîntîrziat acestor practici ana
cronice care' lezează profund 
demnitatea umană și reprezintă 
un pericol pentru pacea și secu
ritatea continentului african și 
a întregii lumi. Cele două părți 
au cerut să fie luate măsuri 
urgente de către Organizația 
Națiunilor Unite, vizînd pune
rea în aplicare, imediat și fără 
condiții, a Declarației și rezolu
țiilor acestei organizații, cu pri
vire la abolirea colonialismului.

Evocînd multiplele și profun
dele transformări care au loc 
pe continentul african, cei doi 
președinți au reafirmat simpa
tia și sprijinul țărilor lor față 
de lupta tinerelor state africa
ne împotriva amestecului cercu
rilor imperialiste și neocolonia- 
liste în treburile lor interne, 
pentru apărarea șl consolidarea 
independentei naționale, pentru 
valorificarea resurselor materi
ale și umane în interesul pro
priilor 
sul lor

Cele 
părere

comerț și dez- 
a Programului 
II-lea deceniu 

dezvoltare, creș- 
O.N.U. și a spri-

popoare, pentru progre- 
economic și social.
două părți au fost de 

,___ r că reducerea și lichida
rea treptată a decalajului din
tre țările industrializate și cele 
în curs de dezvoltare este o pro
blemă de importantă majoră 
pentru progresul întregii uma
nități, pentru asigurarea păcii 
și garantarea securității tuturor 
statelor. Ele au subliniat că e- 
fortul țărilor în ours de dez
voltare trebuie să fie conjugat 
cu o largă cooperare internațio
nală, din calea căreia trebuie 
înlăturate orice practici discri
minatorii și bariere artificiale. 
De asemenea, părțile au apre
ciat că transpunerea în via
tă a obiectivelor Conferințelor 
O.N U. pentru 
voltare, ca și 
celui de-al 
O.N.U. pentru 
terea eficienței 
jinului pe care statele dezvol
tate au datoria să-l acorde au 
o semnificație pozitivă pentru 
progresul țărilor în curs de dez
voltare.

Cei doi șefi de stal au apreci
at că menținerea focarelor de 
conflict și tensiune în diferite 
regiuni ale lumii aduce preju
dicii grave cauzei păcii și secu
rității internaționale. Reafir- 
mînd solidaritatea țărilor lor 
cu lupta dreaptă a popoarelor 
din Indochina, ei s-au pronun
țat pentru retragerea neîntâr
ziată și necondiționată a trupe
lor intervenționiste ale S.U.A. 
și aliaților săi din această re
giune, pentru ca popoarele viet
namez, cambodgian 
să fie lăsate să-și 
singure soarta, fără 
mestec din afară.

în legătură cu 
Orientul Apropiat, 
părți s-au pronunțat 
pentru soluționarea

și laoțian 
hotărască 

nici un a-

situația din 
cele două 
cu hotărîre 
grabnică a

toare rezervat cuiva, acesta 
este un lucru fals. Republica 
Africa Centrală nu este teren 
de vînătoare, ci aparține po
porului centrafrican, prietenilor 
săi adevărați. Țara noastră re
prezintă o națiune — și își va 
face auzit glasul său. Avem a- 
ceeași credință ca și România : 
iubim prietenii, vrem să coope
răm cu prietenii, niciodată 
ne-am gîndit să închidem 
cuiva. De altfel, nici una 
țările lumii nu poate să se 
chidă în sine însăși. Toate
poarele și națiunile iubitoare de 
pace aspiră la cooperare și co
laborare.

Fericiți sînt aceia care ac
ceptă să coopereze ! Fericiți 
sînt aceia care acceptă priete
nia ! Nefericire acelora care vor 
să domine, deoarece vor pierde, 
nu vor domina !“.

în continuare, președintele 
Bokassa a arătat : „Am vorbit 
în acest fel, domnule președin
te pentru că știu că dumnea
voastră sînteți ca și mine un 
patriot și ați făcut sacrificii 
foarte mari. Ați suferit pentru 
țara dumneavoastră. Eu sînt un 
om care urmează exemplul 
dumneavoastră. Urmează imagi
nea dumneavoastră. Sînt făcut 
ca să apăr Africa Centrală — și 
pentru Republica Africa Cen
trală voi muri !“

în încheiere, președintele Bo
kassa a exprimat satisfacția 
pentru faptul că vizita se în
cheie cu rezultate bune pentru 
dezvoltarea prieteniei și colabo
rării dintre cele două țări și 
popoare. El a toastat în să
nătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a întregului popor 
român, pentru dezvoltarea pri
eteniei și colaborării dintre Ro
mânia și Republica Africa Cen
trală.

și avantajului 
o importanță 
țările altor 

care și țările 
președinți au

conflictului pe cale politică, în 
spiritul rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 
1967, pentru retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile arabe 
ocupate, asigurarea dreptului la 
existență și integritate teritori
ală al tuturor statelor din zonă 
și soluționarea problemei popu
lației palestiniene în conformi
tate cu interesele sale naționale.

Cele două părți au relevat în
semnătatea deosebită pe care 
o acordă trecerii grabnice 
la înfăptuirea unor măsuri 
concrete și eficiente în do
meniul dezarmării generale și 
totale, și în primul rînd al 
dezarmării nucleare. Ele s-au 
pronunțat în acest scop, pen
tru convocarea unei Confe
rințe mondiale de dezarmare, 
cu participarea tuturor statelor. 
Aceasta ar permite ca impor
tante resurse umane și materi
ale să fie consacrate unor sco
puri pașnice, progresului econo
mic și social al fiecărei națiuni, 
sprijinirii statelor în curs de 
dezvoltare.

Gu privire la situația din Eu
ropa, cei doi președinți apreci
ază că înfăptuirea securității și 
lărgirea cooperării europene 
constituie factori de natură să 
contribuie la întărirea păcii in
ternaționale. înfăptuirea securi
tății europene, bazată pe prin
cipiile independentei și suvera
nității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în tre
burile altor state 
reciproc ar avea 
deosebită pentru 
continente. între 
africane. Cei doi 
salutat perspectivele favorabile 
care se conturează pentru con
vocarea Conferinței genera-l-eu- 
ropene cu participarea tuturor 
statelor interesate și au expri
mat dorința ca această confe
rință să se întrunească cît mai 
curînd posibil.

Reliefînd importanța contacte
lor politice dintre factorii de 
răspundere ai statelor, cele 
două părți au subliniat că vizi
ta președintelui Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia în Republica Africa Cen
trală constituie o nouă contri
buție la mai buna cunoaștere 
între cele două popoare și Ia 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări. Pornind de la dorin
ța comună de a aprofunda în
țelegerea reciprocă și colabbra- 
rea în toate domeniile, cei doi 
președinți au convenit să con
tinue contactele și schimburile 
de vederi la toate nivelurile.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, Nicolae Ceaușescu, și 
doamna Elena Ceaușescu au a- 
dresat președintelui Republicii 
Africa Centrală, general de ar
mată Jean Bedel Bokassa, și 
doamnei Bokassa, Partidului 
național M. E. S. A. N. și între
gului popor centrafrican vii mul
țumiri pentru primirea căldu
roasă și ospitalieră deosebită 
care le-a fost rezervată în tot 
timpul vizitei.

semi-
consacrate

)
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„Crearea
Uniunii

Tineretului
Comunist"

de CONSTANTIN PETCULESCU

Recentă apariție în Editura 
politică, lucrarea „Crearea Uniu
nii Tineretului Comunist" înfă
țișează, prin utilizarea unui bo
gat material documentar, mo
mentele și evenimentele princi
pale ale luptei revoluționare și 
democratice de tineret în Româ
nia. începînd cu deceniul al pa
trulea al secolului trecut, cînd 
tineretul țării se impune ca un 
factor dinamic în viața social- 
politică a României și pînă la 
crearea U.T.C,, proces nemijlocit 
al activității politice și organi
zatorice desfășurate de P.C.R. în 
rîndul tineretului revoluționar, 
consecință obiectivă a experien
ței din mișcarea muncitorească 
și democratică a tineretului ro
mân în decurs 'de aproximativ 
un secol.

Referindu-se la începuturile 
mișcării socialiste a tineretului, 
autorul apreciază că în ultimele 
decenii ale secolului trecut cen
trul mișcării revoluționare și de
mocratice de tineret din Româ
nia îl constituiau tinerii din fa
brici și ateliere, alături de care 
se afla tineretul studios al țării, 
ce se manifesta revoluționar — 
ducînd o eficientă activitate pro
pagandistică și organizatorică.

Tineretul progresist al țării, 
văzut din interiorul atitudinii 
sale active față de problema a- 
grară în general și față de ță
ranii răsculați în primăvara lui 
1907 — formează obiectul unui 
capitol aparte al cărții.

Referirile autorului la miș
carea revoluționară de tineret în 
anii primului război mondial o 
caracterizează ca aflîndu-se în 
plin proces de organizare și con
solidare. Activitatea de refacere 
a organizațiilor de tineret după 
primul război mondial se desfă
șura în condițiile unei imperioa
se necesități de refacere a po
tențialului economic al țării, 
care solicita o mare cerere de 
forță de muncă din rîndul tine
retului; concentrării masive în

• Prima întilnire de atletism 
(pe teren acoperit) dintre se
lecționatele U.R.S.S. și S.U.A. 
desfășurată în ColiseUmul din 
Richmond, în fața a 8 000 de 
spectatori, s-a încheiat cu du
bla victorie a gazdelor : 80—69 
puncte la masculin și 52—43 la 
feminin.

• După disputarea a 9 runde 
și a partidelor întrerupte, tur
neul internațional feminin de 
șah de la Belgrad are două li
dere : Alexandra Nicolau (Ro
mânia) și Milunka Lazarevici 
(Iugoslavia) cu cîte 6,5 puncte 
fiecare. Urmează în clasament 
Elisabeta Polihroniade (Româ
nia), Katia Jovanovici (Iugosla
via) 5.5 puncte, Veroczi (Unga
ria) 5 puncte, Vokralova (Ceho
slovacia), Kalchbrener, Belama- 
rici, G. Jovanovici (toate din 
Iugoslavia) cîte 4,5 puncte etc.

în partidele întrerupte, Ale
xandra Nicolau a cîștigat la 
Vokralova.

• Cu prilejul unui concurs 
desfășurat la Minsk, halterofi
lul sovietic de categoria pană, 
Erkin Karimov, a stabilit un 
nou record mondial la stilul a- 

fabrici și ateliere a unui mare 
număr de uceniei și tineri mun
citori, însoțită de intensificarea 
exploatării tineretului muncitor, 
de înrăutățirea stării lui la locu
rile de muncă, de subnutriție, de 
o cazare necorespunzătoare. A- 
cestei înrăutățiri a situației sale 
in perioada de după primul 
război mondial, tineretul i-a răs
puns printr-o profundă radicali
zare, prin adeziunea sa în nu
măr tot mai mare la cercurile 
„Tineretului muncitor“.

Mereu alături de proletariat, 
tineretul muncitor a reacționat 
entuziast și devotat ; el se ri
dică împotriva ofensivei claselor 
exploatatoare, urmărind să ani
hileze avîntul revoluționar care 
cuprinsese în mod deosebit miș
carea muncitorească în anii ce 
au urmat revoluției socialiste 
din Rusia Sovietică.

Referindu-se la teroarea dez
lănțuită de autorități asupra co
muniștilor, cu deosebire după 
Congresul J al P.C.R., din mai 
1921, autorul precizează că aceas
ta s-a făcut din plin simțită și 
asupra mișcării revoluționare de 
tineret, fapt ce a îngreuiat pro
cesul de unificare organizatorică 
și politică. Conferința generală a 
tineretului socialist, ținută în 
București în martie 1922, a pus 
bazele organizatorice, marxist- 
leniniste ale organizației de tine
ret din România, urmind ca în 
1924 luna mai, așa cum îi cerea 
de mult conținutul activității 
sale, să se intituleze Uniunea 
Tineretului Comunist.

Contribuind merituos la eluci
darea și înțelegerea unui mo
ment atît de important ca acela 
al creării Uniunii Tineretului 
Comunist, lucrarea este în a- 
celași timp un aport 
educarea comunistă a 
nerații.

eficient la 
tinerei ge-

D. TURCU

runcat cu performanța de 155,5 
kg. Vechiul record aparținea 

compatriotului său Golubțov cu 
155 kg.

• ASTAZI, IN CADRUL 
CELEI DE-A XVII-A ETA
PE A CAMPIONATULUI 
DIVIZIEI A LA FOTBAL, 
pe stadionul Republicii din 
Capitală cu începere de Ia 
ora 16 se întîlnesc echipele 
Rapid București și F.C. Ar
geș. In (ară au loc următoa
rele partide ; C.F.R. Cluj — 
Universitatea Craiova ;
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul Pe
troșani ; Crișul Oradea — 
Petrolul Ploiești ; Sport 
Club Bacău — Universitatea 
Cluj ; Politehnica Iași — Fa
rul Constanta și Steagul 
Roșu Brașov — Dinamo 
București.

• In cadrul campionatelor de 
natafie ale Americii de Sud. 
care se desfășoară în orașul 
chilian Arica, au fost stabilite 
trei noi recorduri sud-ameri- 
cane.

centenarului

în numeroase localități din 
țară au avut loc, sîmbătă, adu
nări festive consacrate semi
centenarului Uniunii Tineretu
lui Comunist, la care au luat 
parte reprezentanți ai comite
telor județene, municipale și 
orășenești de partid, activiști 
de partid, de stat și ai organi
zațiilor obștești, vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, oameni ai 
muncii români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, 
tineri fruntași în producție, 
elevi și studenți.

Asistența a urmărit cu viu 
interes expuneri făcute de pri
mii secretari ai comitetelor ju
dețene de partid și ai comite
telor județene U.T.C., de acti
viști cu stagiu îndelungat în 
mișcarea muncitorească. Au 
fost evocate cu acest prilej 
tradițiile revoluționare ale ti
neretului, lupta Uniunii Tine
retului Comunist, sub condu
cerea partidului, pentru cauza 
întregului popor, pentru so
cialism.

Au luat cuvîntul primi-se- 
cretari ai comitetelor județene 
de partid : Vasile Vîlcu la 
Constanța, Constantin Bă- 
bălău la Craiova, Aurel Duca 
la Cluj, Adalbert Crișan la 
Bistrița, Marin Drăgan la Ale
xandria, Petre Dănică la Rm. 
Vîlcea, Gheorghe Ghinea la 
Botoșani, Gheorghe Năstase 
la Pitești, Gheorghe Paloș, la 
Tg. Jiu, Vasile Potop la Iași, 
Laurean Tulai la Zalău, 
Nicolae Vereș la Tg. Mureș, 
Trandafir Cocîrlă la Reșița, 
precum și Aurel Bulgărea, se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., la Deva 
și Gheorghe Constantin, secre
tar al Comitetului județean 
Olt al P.C.R., la Slatina.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la adu
nări au adresat telegrame Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care 
se exprimă recunoștința pen
tru grija părintească ce o 
poartă tineretului, devotamen
tul nețărmurit față de partid 
și patrie, hotărîrea tinerei ge
nerații de a munci fără preget 
pentru progresul necontenit al 
României socialiste.

în încheierea adunărilor, au 
avut loc spectacole omagiale.

. *
In cinstea aceluiași eveni

ment, în cadrul unor entuzias
te adunări festive au fost în- 
mînate Drapelul jubiliar și Di
ploma de' onoare ale C.C. al 
U.T.C. și Insigna jubiliară, u- 
nor organizații de tineret 
din mari uzine și șantie
re de construcții, din undfSțl 
militare și din comune. Au 
fost, de asemenea, înmînate 
Diploma de onoare a C.C. al 
U.T.C. și Insigna jubiliară, u- 
nor vechi militanți ai mișcării 
muncitorești ș* ie tineret, pre
cum și unui mitre număr de 
tineri fruntași în activitatea 
profesională și obștească.

în aceeași zi, la Monumen
tul ostașului român din Baia 
Mare și la monumentele eroi
lor din Satu Mare, Cărei, Ne- 
grești-Oaș și Tășnad au fost 
depuse coroane și jerbe de 
flori.

*

în sulta manifestărilor dedi
cate semicentenarului U.T.C. 
se înscriu, de asemenea, verni
sajul expoziției omagiale 
„Aportul tineretului sucevean 
la înfăptuirea politicii Partidu
lui Comunist Român“, care a 
avut loc în prezența tovarășu
lui Emil Bobu, prim-secretar 
al Comitetului județean de 
partid, deschiderea expoziției 
de artă plastică a elevilor Li
ceului de arte plastice din 
Constanța etc.

(Agerpres)

• întrecerile pentru
mondială la schi alpin — 
nin, au continuat, la Pra__
cu proba de slalom special.

Victoria a revenit schioarei 
franceze Daniele Debernard iar 
pe locul doi s-a clasat Pamela 
Behr (R.F. a Germaniei). în 
clasamentul Cupei mondiale, 
austriaca Anne Marie Proell. 
conduce detașat cu 264 puncte, 
urmată de Françoise Macchi 
(Franța) 187 puncte.
• Intre 25 și 30 aprilie, in o- 

rașul Reims, sub patronajul de 
onoare ai primului ministru al 
Franfei, Jacques Chaban Del
mas, se va desfășura cel de-al 
IV-lea festival internațional 
C.I.D.A.L.C. (Comitetul interna
țional de difuzare a artei și li
teraturii prin intermediul cine
matografului) al filmului' spor
tiv. La acest festival România 
va participa cu patru filme 
sportive.

După cum se știe, în februarie 
1970 la Grenoble, 
tiv românesc 
C.N.E.F.S. „Lupta 
a primit premiul

Cupa 
femi- 
Loup,

filmul spor- 
realizat de 
la semicerc" 

C.I.D.A.L.C.

(Agerpres)
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Conferințe de presă la Hanoi și Ulan Bator
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la Hanoi, 
Tudor Zamfira, a organizat 
sîmbătă o conferință de pre
să cu prilejul semicentena
rului Uniunii Tineretului 
Comunist.

Ambasadorul a vorbit des

Cu prilejul semicentenaru
lui Uniunii Tineretului Co
munist, Ia Ambasada Repu
blicii Socialiste România din 
Ulan Bator a fost organizată 
o conferință de presă. Au 
participat D. Dasdovdon, se
cretar al C.C. al Uniunii Ti
neretului Revoluționar Mon
gol, președintele Uniunii Stu
denților, ziariști mongoli, co
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COMUNICAT CU PRIVIRE LA ȘEDINȚA DE LU
CRU A COMISIEI MIXTE ROMÂNO-FRANCEZE 
DE COOPERARE ECONOMICĂ, ȘTIINȚIFICA 

Șl TEHNICĂ
între 14—17 martie a.c„ în ca

drul ședinței de lucru a Comi
siei mixte româno-franceze de 
cooperare economică, științifică 
și tehnică, la Paris au avut loc 
convorbiri între președinții ce
lor două părți în Comisia mixtă, 
Manea Mănescu, președintele 
Consiliului Economic, și Valery 
Giscard d’Estaing, ministrul eco
nomiei și finanțelor. în același 
timp, au avut loc întilniri de 
lucru între consilierii și experții 
celor două părți.

în cadrul intilnirilor 6-a exa
minat modul de desfășurare a 
acțiunilor prevăzute in progra
mul convenit la cea de-a 4-a se
siune a Comisiei mixte, din no
iembrie 1971, cu privire la coo
perarea în domeniul industriei 
mecanice și electrice, industriei 
de automobile, industriei chi
mice, siderurgice și in alte do
menii.

Cei doi președinți au constatat 
cu satisfacție cursul favorabil al 
dezvoltării relațiilor multilate
rale româno-franceze.

De asemenea, au fost aborda
te probleme ale cooperării teh
nice și științifice, îndeosebi te
mele de cooperare integrată, 
cuprinzînd fazele de cercetare, 
proiectare, dezvoltare, producție 
și valorificarea în domeniul con
strucțiilor de mașini-unelte auto
matizate, în special cu comandă 
numerică, al industriei petro
chimice și petroliere, siderurgi
ce. utilizării superioare a com
bustibililor, poluării apelor și 
altele. A fost subliniat cursul 
favorabil al activității Băncii 
franco-române.

Ca urmare a convorbirilor a- 
vute, s-a convenit asupra mo
dalităților de a se acționa în 
continuare pentru intensificarea 
acțiunilor de cooperare indus
trială, economică, științifică și 
tehnică.

în vederea dezvoltării mai e- 
chilibrate a exporturilor și im
porturilor dintre cele două țări 
s-a convenit să se studieze po-

Potrivit unei no
bile tradiții, ziua 
de 19 martie — 
reamintind data 
cînd in urmă cu 
22 de ani, au 

fost declanșate primele ac
țiuni de masă ale patrioților 
sud-vietnamezi împotriva 
prezenței trupelor americane 
în Vietnamul de Sud — este 
marcată ca zi a solidarității 
internaționale cu lupta eroi
cului popor vietnamez. Final 
cu valoare de simbol al unei 
manifestări devenite tradi
ționale — săptămîna de soli
daritate internațională cu po
poarele Indochinei — ziua 
de 19 martie prilejuiește pe 
toate continentele, în toate 
colțurile lumii, multiple și 
variate forme de sprijin și 
simpatie pentru cauza dreap
tă, invincibilă a poporului 
vietnamez. Mai puternic ca 
oricînd se afirmă în întreaga 
lume cerința opiniei publice 
de a se pune capăt războiu
lui nedrept pe care-I duc 
Statele Unite în Viet
nam, de a se respecta drep
turile imprescriptibile ale 
poporului vietnamez la liber
tate. dezvoltare de sine stătă
toare, unitate națională.

încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam și în general în 
zona Indochinei. agresiune 
care contravine flagrant nor
melor celor mai elementare 
ale dreptului internațional a- 
vînd repercusiuni negative 
asupra ansamblului vieții in
ternaționale, periclitînd pacea 
lumii, constituie unul din im
perativele majore ale zilelor 
noastre. Realitatea evidenția
ză pregnant că respectarea 
independenței și suveranității 
naționale, a dreptului sacru 
al fiecărui popor de a-și ho
tărî de sine stătător soarta, 
calea dezvoltării, potrivit as
pirațiilor și voinței sale, re
prezintă o cerință fundamen
tală a progresului și păcii. 
Totodată, evoluția situației 
din Indochina demonstrează 
concludent că — oricît de pu
ternice ar fi forțele agresoare 
— un popor ferm hotărît să 
apere cu orice sacrificii liber
tatea. independenta, demni
tatea sa națională, este de 
nebiruit.

Intervcnționiștii au suferit 
înfrîngere dună înfrîngere și 
în Vietnam și în Laos și în 
Cambodgia. Nici raidurile te
roriste, nici acțiunile repre
sive, nici fluxul de materiale 
de război de ultimul tip. nici 
„escaladarea" în diferite va
riante n-au dat rezultatele 

pre procesul întemeierii și 
dezvoltării organizației, con
tribuția U.T.C. la lupta revo
luționară și construcția so
cialistă din România. Ia în
făptuirea politicii interne și 
externe a Partidului Comu
nist Român.

respondenți străini acreditați 
în capitala mongolă, repre
zentanți ai tineretului mongol. 

Ambasadorul român ia U- 
Ian Bator, Traian Girba, a 
vorbit despre semnificația 
acestui eveniment în viața 
tineretului din (ara noastră, 
în încheiere, au fost prezen
tate filme documentare româ
nești.

sibilitățile de majorare a unor 
contingente și grăbirea procesu
lui de liberalizare a schimburi
lor de mărfuri, precum și acor
darea de facilități financiare și 
vamale.

în aceeași perioadă au avut 
loc convorbiri între Manea Mă
nescu, președintele Consiliului 
Economic al Republicii Socialiste 
România, și Maurice Schumann, 
ministrul afacerilor externe al 
Franței, cu privire la relațiile 
bilaterale româno-franceze.

De asemenea, au avut loc con
vorbiri cu François Xavier-Or
toli. ministrul dezvoltării indus
triale și cercetării științifice, a- 
supra principalelor probleme ale 
cooperării tehnico-științifice.

Manea Mănescu a avut un 
schimb de vederi cu Andre 
Bettencourt. ministru delegat pe 
lingă primul ministru. însărcinat 
cu planificarea și administrarea 
teritoriului, cu privire la elabo
rarea de programe de perspec
tivă și prognoze pe termen lung 
în domeniul dezvoltării econo
mice și sociale.

Tn aceeași perioadă. Manea 
Mănescu a avut întilniri cu oa
meni de afaceri din domeniul 
industrial și financiar-bancar, 
legate de perspectivele dezvol
tării cooperării economice, teh- 
nico-științifice și a schimburilor 
de mărfuri dintre cele două țări.

SÏMBATA a părăsit Parisul, pie
rind spre Washington, delegația 
Consiliului Economic al Republi
cii Socialiste România, condusă 
de Manea Mănescu. președintele 
Consiliului Economic, care va face 
o vizită in Statele Unite ale Ame
rică. la invitația Consiliului consi
lierilor economici de la Casa Albă.

In S.U.A.. delegația va purta 
convorbiri și va face un schimb 
de păreri cu privire la relațiile 
bilaterale romàno-americane in 
domeniile economic, al cooperării 
industriale și tehnico-științifice și 
va examina modalitățile practice 
de facilitare a dezvoltării acestor 
relații.

scontate. întreaga desfășurare 
a situației din Indochina a- 
rată că S.U.A. nu mai pot 
spera să-și impună „soluția 
de forță". Forțele patriotice 
și-au întărit considerabil po
zițiile. Crearea Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de 
Sud. succesele Frontului Pa
triotic laoțian — Neo Lao 
Haksat, consolidarea influen
ței Guvernului Regal de Uni
tate Națională al Cambodgiei 
reflectă hotărirea cu care 
popoarele Indochinei luptă 
pentru afirmarea aspirațiilor

SOLIDARITATE FERMA 
CU CAUZA EROICULUI 

VIETNAM
lor, pentru triumful cauzei 
lor juste. Eroismul, dîrzenia 
popoarelor din această parte 
a lumii stîrnesc admirația și 
simpatia tuturor oamenilor 
iubitori de pace de pretutin
deni. Lupta popoarelor viet
namez, cambodgian și laoțian, 
se bucură de solidaritatea ac
tivă a tuturor țărilor socia
liste, a tuturor forțelor îna
intate ale omenirii, de spri
jinul opiniei publice mon
diale.

Poporul nostru, popor care 
a dus in trecut o luptă apri
gă și îndelungată împotriva 
asupririi străine și care a 
reușit, cu prețul unor mari 
sacrificii, să cucerească liber
tatea și independența și-a 
manifestat consecvent spri
jinul și deplina solidaritate 
față de cauza poporului viet
namez, a tuturor popoarelor 
Indochinei. „Partidul Comu
nist Român și guvernul Re
publicii Socialiste România, 
întregul popor român — 
spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — și-au manifestat 
de la început puternica lor 
solidaritate cu viteazul popor

REPUBLICA POPULARA 
POLONĂ TRĂIEȘTE AZI 
UN IMPORTANT EVENI
MENT POLITIC. ALEGA
TORII SE VOR PREZEN
TA LA URNE PENTRU 
A-SI DESEMNA REPRE
ZENTANȚI ÎN ORGANUL 
LEGISLATIV SUPREM AL 
ȚARII, SEIMUL.

Construcțiile desti
nate universității 
de Ia Torun, care 
poartă numele Iui 
Copcrnic, vbr con
stitui monumentul 

cel mai remarcabil care se con
struiește în prezent în Polonia 
pentru sărbătorirea a cinci se
cole de la nașterea marelui as
tronom polonez. Majoritatea c- 
dificiiior vor fi date în folo
sință în cursul acestui an și al 
celui următor, căci în 1973 fes
tivitățile prilejuite de aniversa
rea lui Copernic urmează să 
aibă loc în cea mai mare parte 
în această universitate. La în
ceputul acestui an erau termi
nate deja clădirile a trei cămi
ne studențești, căminele pentru 
asistenții universitari, o cantină 
cu o capacitate de peste 2.000 
de locuri, un dispensar și un 
semi-sanatoriu. în cadrul pri
mei etape de construcție vor fi 
terminate, de asemenea, clădi
rea rectoratului, cele destinate 
facultăților de chimie și biolo
gie precum și o bibliotecă uni
versitară care va putea colec

Pe șantierul noii universități din Torun

ționa și pune Ia dispoziția tine
retului studios 1,5 milioane vo
lume. Se prevede, de asemenea, 
construirea într-o fază ulterioa
ră, a edificiilor pentru facultă
țile de fizică, drept și arte plas
tice la care se vor adăuga noi 
cămine pentru studenți, un sta
dion și diverse spații de re- 
creiere.

Planurile, operă a unui colec
tiv de lucru de Ia Facultatea 
de arhitectură a Școlii politeh
nice din Varșovia, condus de 
docentul Ryszard Karlowicz, au 

vietnamez, cu lupta sa pen
tru salvgardarea libertății și 
independenței patriei, au a- 
cordât și vor acorda întregul 
lor sprijin — material, mili
tar, politic și diplomatic — 
pînă la izbînda cauzei sale 
drepte".

în toate împrejurările, atît 
în cadrul întîlnirilor interna
ționale cit și în contactele di
plomatice la diferite niveluri 
țara noastră și-a afirmat so
lidaritatea cu încercatul po
por vietnamez, cu forțele pa
triotice din Laos și Cambod
gia. în cuvintările tovarășu

lui Nicolae Ceaușescu ca și 
în documentele partidului și 
statului nostru această poziție 
principială, realistă, construc
tivă, a fost exprimată cu e- 
xemplară consecvență. O ma
nifestare a solidarității, a 
sprijinului acordat de poporul 
nostru poporului vietnamez 
in lupia sa dreaptă o consti
tuie, de asemenea, ajutorul 
economic și militar, creditele 
pe termen lung pentru re
construcția țării, pregătirea 
in România a numeroase ca
dre vietnameze pentru diver
se sectoare ale economiei 
R.D. Vietnam. „In rezistența 
sa sacră contra agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea na
țională precum și în edifica
rea socialismului în Vietna
mul de nord, poporul vietna
mez s-a bucurat întotdeauna 
de simpatia, ajutorul și spri
jinul prețios al Partidului Co
munist Român, al guvernului 
și poporului frate al Româ
niei" spunea tovarășul Le 
Duan, prim secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Celor ce Muncesc din Viet
nam. 

luat în considerare și dezvolta
rea în viitor a cetății univer
sitare toruneze. Situată în peri
metrul orașului, la numai 1,5 
km de centru, noua universitate 
dispune totuși de posibilități 
practic nelimitate de extindere 
și dezvoltare în deceniile urmă
toare. Potrivit publicației „HEB- 
DOMADAIRE POLONAIS", 
de-a lungul celor cîteva axe de 
construcție prevăzute de pro
iect, fiecare institut a primit o 
parcelă proprie cu un spațiu a- 
coperind atît necesitățile pre
zente, cit și „pete albe" urmind 
a fi utilizate în viitor în func
ție de cerințele ' și orientările 
deocamdată imprevizibile ale 
viitorului mai mult sau mai pu
țin îndepărtat. Excepția de la 
regulă face numai axul princi
pal și piața centrală a orășelu
lui studențesc, care primesc 
încă din prima fază un contur 
definitiv. Aici sînt plasate con
strucțiile amintite la început, 
care fac obiectul primei faze a 
lucrărilor, amenajările sociale, 
căminele, rectoratul, biblioteca 
și marile amfiteatre.

O trăsătură caracteristică a 
proiectului arhitectonic al cita
delei universitare toruneze îl 
constituie renunțarea conștientă 
la orice gen de ornamentații. E- 
fectele estetice vizuale au fost 
realizate prin repartizarea în 
teren a edificiilor și prin diver
sitatea formelor lor, într-o 
concepție modernă care îmbină 
eficient frumosul cu utilul, 
funcționalitatea și economicita
tea. Spre exemplu, clădirile rec-

toratului de pe axul principal 
formează un fel de poartă din 
care se intră in piața centrală 
concepută ca un amfiteatru în 
mijlocul căruia este plasată o 
fîntină arteziană. Amfiteatrul 
este inchis pe o latură de arbori, 
iar la nord de clădirea biblio
tecii.

Peste scurt timp, Torunul va 
avea, deci, o universitate mo
dernă, o construcție unitară, 
aptă să răspundă pretențiilor 
prezentului și viitorului.

B. ȘT.

România se pronunță cu 
HMărire pentru încetarea 
războiului și retragerea tota
lă, neiatirziată și necondițio
nată a trupelor americane și 
ale sateliților S.U.A. din Viet
nam și din întreaga Indochi- 
nă, astfel ca popoarele viet
namez, cambodgian și laoțian 
să-și rezolve singure proble
mele in conformitate cu as
pirațiile lor naționale, fără 
nici un amestec din afară. în 
spiritul acestui principiu, po
porul nostru și-a exprimat 
și-și exprimă dezaprobarea 
profundă față de intensifica
rea în ultima vreme a bom
bardamentelor aviației ame
ricane asupra R.D. Vietnam, 
a cerut și cere încetarea ime
diată și completă a unor ast
fel de acțiuni agresive, în
dreptate contra unui stat so
cialist suveran, acțiuni care 
nu pot duce decit la agra
varea situației in Indochina. 
Tara noastră consideră pe 
deplin juste și sprijină cu fer
mitate poziția Republicii De
mocrate Vietnam ca și pro
punerile Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Repu
blicii Vietnamului de Sud, 
care reprezintă o bază prin
cipială, constructivă, rezona
bilă pentru rezolvarea pe 
cale politică a conflictului. 
România susține, de aseme
nea, propunerile prezentate 
de Neo Lao Haksat pentru 
rezolvarea problemei laoție- 
ne, precum și poziția expri
mată de prințul Norodom 
Sianuk, șeful statului cam
bodgian și programul politic 
al F.U.N.K.

Săptămîna internațională 
de solidaritate cu popoarele 
Indochinei (13—19 martie) ca 
și Ziua internațională a soli
darității cu lupta eroicului 
popor vietnamez (19 martie) 
prilejuiesc, și de astă dată, 
reafirmarea solidarității mi
litante a poporului, a tinere
tului nostru cu popoarele lup
tătoare ale Indochinei. Este 
convingerea fermă a poporu
lui, a tineretului nostru, _ că 
lupta eroică a poporului viet
namez va fi încununată de 
succes, dînd împlinire aspi
rațiilor sale legitime de a 
trăi într-o patrie unificată, 
liberă și independentă. Cauza 
dreaptă a poporului vietna
mez, a popoarelor cambod
gian și laoțian este de 
neînfrînt. Această cauză no
bilă va triumfa !

EM. RUCAR

Celebrfnd o jumătate 
de veac de existență 
a organizației noas
tre revoluționare, 
eveniment cu pro
funde semnificații 

pentru tînăra generație, ca și 
pentru întregul popor, evo
căm de fapt istoria sa tu
multuoasă, aducînd un înflă
cărat omagiu tuturor celor 
care și-au consacrat potențialul 
de gîndire și acțiune revoluțio
nară înfăptuirii aspirațiilor vi
tale ale poporului. Creație a 
partidului comuniștilor, Uniunea 
Tineretului Comunist poate fi 
mîndră că și-a dovedit forța, 
și-a confirmat caracterul său re
voluționar în procesul de elibe
rare socială și națională, de fău
rire a noii societăți socialiste. In
spirată și clădită pe puternice 
sentimente patriotice, lupta or
ganizației noastre, a tineretului 
român s-a caracterizat întotdeau
na și printr-o altă trăsătură defi
nitorie — internaționalismul mi
litant

De la apariția mișcării revolu
ționare de tineret din țara noas
tră, a Uniunii Tineretului Comu
nist au fost înscrise pe stindardul 
de luptă principiul solidarității și 
unității de acțiune cu tineretul 
progresist din întreaga lume, cu 
popoarele care luptă împotriva 
exploatării și asupririi, pentru li
bertate, independență, pentru a- 
părarea ființei naționale. Pentru 
a folosi doar cîteva exemple, cu 
valoare de simbol, spiritul inter
naționalist a animat tînăra gene
rație din România, începînd cu 
Comuna din Paris, manifestîn- 
du-se viguros, de-a lungul timpu
lui, în apărarea cuceririlor Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie. în solidaritatea cu revoluția 
proletară din Ungaria, cu lupta re
voluționară a poporului chinez, 
în participarea tinerilor români la 
lupta armată împotriva fascismu
lui în Spania, în mișcarea de re
zistență din Franța.

Solidaritatea tinerei noastre ge
nerații, a poporului român, cu 
clasa muncitoare din întreaga 
lume, cu forțele revoluționare și 
progresiste, cunoaște în zilele 
noastre noi valențe, și-a lărgit 
conținutul, și-a îmbogățit semni
ficațiile. a dobîndit noi dimen
siuni și forme de manifestare.

Lumea contemporană cunoaș
te ample și profunde transformări 
care cuprind toate laturile vieții 
economice, politice și sociale și 
care sînt indisolubil legate de re
voluția tehnico-științifică mon
dială. de dezvoltarea generală a 
forțelor revoluționare, democra
tice și progresiste, care acționea
ză viguros pentru progres social 
și pace în lume. Pretutindeni, tî
năra generație se afirmă ca n 
forță politică tot mai activă, care 
participă cu responsabilitate la 
procesul de transformare și dez
voltare progresistă a societății. 
Soluționarea cerințelor legitime 
ale tineretului privind munca, »- 
ducatia, calificarea, statutul său 
social-politic, personalitatea si 
năzuințele sale nu poate fi con
cepută în afara procesului de 
perfecționare a societății însăși. 
Prin structura, vîrsta și aspirațiile 
sale, tineretul s-a caracterizat în
totdeauna printr-o mare recepti
vitate la idealurile de progres și 
echitate socială.

Trăsătura esențială a mișcării 
internaționale de tineret o consti
tuie activizarea sa politică si spi
ritul tot mai militant al tinere
tului, dezvoltarea ei atît ca am
ploare cît și ca profunzime, an
gajarea crescîndă a tinerilor în 
lupta popoarelor împotriva impe
rialismului și reacțiunii, a războ
iului, pentru libertate, indepen
dență, pace și progres.

Fidelă tradițiilor sale interna
ționaliste, Uniunea Tineretului 
Comunist, inspirată de obiecti
vele și principiile politicii externe 
a partidului, se manifestă activ 
în mișcarea internațională de ti
neret și studenți Sensibil și re
ceptiv la curentele și concepții
le noi. progresiste, la pozițiile 
înaintate și procesele lumii con
temporane, tineretul român, prin 
acțiunile sale, prin ideile pe care 
le promovează în cadrul dialo
gului tinerei generații a lumii, 
prin manifestările internaționale 
organizate în România își aduce 
o contribuție însemnată la întă
rirea unității de acțiune a tine
retului, a popoarelor și forțelor 
progresiste, antiimperialiste.

In centrul preocupărilor inter
naționale ale UT.C, și U.A.S.R. 
se află dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare cu orga
nizațiile de tineret și studenți 
din toate țările socialiste. Aceste 
legături se dezvoltă pe funda
mentul aspirațiilor comune ale 
popoarelor noastre, în spiritul 
ideilor marxism-leninismului, ale 
respectării autonomiei și indepen-

Pentru reglementarea pașnică 

a problemei laoțiene!
Intensificarea de către Statele 

Unite a războiului agresiv în 
Laos, frecventele bombardamente 
ale aviației americane asupra te
ritoriului laoțian și trimiterea în- 
această țară de noi forțe tailan- 
deze intervenționiste au fost con
damnate în declarații date publi
cității de Ministerul Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam, de Mi
nisterul Afacerilor Externe al Re
publicii Vietnamului de Sud și de 
M.A.E. al Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei. 
în aceste declarații, se cere gu
vernului S.U.A. să pună capăt a- 
gresiunii în Laos și să înceteze 
imediat bombardamentele, să dea 
un răspuns serios la propunerile 
Frontului Patriotic Laoțian, în
dreptate spre reglementarea 
pașnică a problemei laoțiene, pe 
baza respectării independenței 
suveranității, neutralității și in

denței fiecărei organizații, al cu
noașterii și prețuirii realizărilor fi 
contribuției aduse de tineretul 
din fiecare țară la opera de con
struire a socialismului, în funcție 
de condițiile concrete specifice 
ale fiecărei țări. Vizitele pe care 
am avut prilejul de a le efec
tua într-o serie de țări socialis
te ca Uniunea Sovietică, Bulga
ria, Albania, Polonia, Mongolia, 
Cuba mi-au dat posibilitatea să 
cunosc diversitatea de preocupări 
ale tineretului din aceste țări, 
perspectivele și obiectivele sale, 
contribuția valoroasă la procesul 
de edificare socialistă.

în perioada 1970—1971, peste 
70 de delegații din țările socialis
te au vizitat România la invitația 
U.T.C. și U.A.S.R., luînd contact 
nemijlocit cu viața și preocupă
rile tinerilor români. Organizația 
noastră a trimis peste 80 de de
legații în țările socialiste, în ca
drul schimburilor de experiență, 
la seminarii, conferințe, co
locvii și alte manifestări ini
țiate de organizațiile frățești 
din țările socialiste. în anul 
trecut, delegații ale U. T. C.
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Moretar al C.C. dl U.T.C.

au luat parte la congresele orga
nizațiilor de tineret din R.D. 
Germană, R.P.D. Coreeană, R.P. 
Ungară, la semicentenarul orga
nizației din R. P. Mongolă, la 
diferite reuniuni, colocvii, confe
rințe și manifestări internaționale 
organizate în Uniunea Sovietică, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Iugo
slavia, Polonia. Relațiile de prie
tenie și solidaritate cu tineretul 
Vietnamului eroic au cunoscut 
un moment de seamă prin vizita 
delegației U.T.C. condusă de to
varășul Marțian Dan, prim-secre- 
tar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Muncitor „Ho Și Min“. Relevînd 
legăturile de solidaritate cu tine
retul țărilor socialiste nu pot să 
nu amintesc colaborarea cu Uniu
nea Tinerilor Comuniști din Cu
ba, participarea brigăzii „23 Au
gust — România“ la campania 
de recoltare a trestiei de zahăr, 
precum și grupul de tineri spe
cialiști care, în prezent, împreu
nă cu tineri din diferite țări ale 
lumii, construiesc o școală în a- 
propierea Havanei, manifestări 
concrete ale sentimentelor de 
prietenie față de poporul și ti
neretul, Cubei, ale sprijinirii ac
tive a luptei Cubei socialiste.

Dezvoltând și diversificînd re
lațiile de colaborare cu organi
zațiile de tineret din toate țările 
socialiste, U.T.C. și U.A.S.R. în
țeleg să-și aducă o contribuție 
proprie la întărirea prieteniei și 
unității țărilor socialiste, la creș
terea prestigiului și influenței 
ideilor socialismului în lume.

Tineretul român manifestă sen
timente puternice de stimă și, so
lidaritate față de lupta tinerilor 
revoluționari din lumea întreagă, 
desfășurînd o activitate susținută 
pe linia lărgirii continue a legă
turii cu organizațiile sale. 
U.T.C. întreține relații de co
operare pennanentă, cu circa 
95 de organizații ale tinere
tului comunist și muncito
resc. în anii 1970—71, numai în 
cadrul schimburilor oficiale au 
vizitat România 50 de delegații 
ale organizațiilor tineretului co
munist și muncitoresc din dife
rite țări ale lumii, iar 40 de or
ganizații comuniste și-au trimis 
delegații la lucrările celui de-al 
IX-lea Congres al U.T.C. în ul
timul timp s-au realizat schim
buri de vizite și de experiență, 
s-au purtat convorbiri cu condu
cători și reprezentanți ai organi
zațiilor de tineret comuniste și 
muncitorești din Austria, Belgia, 
Cipru, Anglia, Chile, Danemar
ca, Finlanda, Franța, R. F. a 
Germaniei, Grecia, Italia, Japo
nia, Maroc, Norvegia, Olanda, 
Portugalia, Spania, Sudan, Sue
dia, Venezuela, Mexic, Uruguay 
și altele.

Călită ea însăși în focul luptei 
dusă de popor pentru eliberare 

tegrității teritoriale a acestei 
țări.

(Agerpres)

WASHINGTON 18 (Agerpres). 
— Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Charles 
Bray, a recunoscut că merce
nari _ tailandezi pilotează avioa
ne și elicoptere care aparțin 
forțelor aeriene americane și 
care participă la acțiunile mili
tare desfășurate de S.U.A. în 
Laos. Bray a apreciat că apro
ximativ 5 000 militari din tru
pele neregulate tailandeze ser
vesc, în prezent, sub controlul 
și comanda guvernului regal 
laoțian.

Agenția United Press Interna
țional remarcă faptul că preci
zările purtătorului de cuvînt 
survin după știrile apărute in 
presa S.U.A., precum că un nu
măr de 10 000 de mercenari tai
landezi ar participa Ia opera
țiuni In Laos. , 

națională și socială, U.T.C. 
popularizează în rîndul tineretu
lui din România lupta tinerilor 
din celelalte țări ale lumii, a- 
dîncește relațiile de cooperare și 
își manifestă sprijinul și solidari
tatea activă cu popoarele și tînă
ra generație din Africa, Asia și 
America Latină, care, în conditii 
deosebit de grele, specifice de la 
țară la țară, duc o luptă plină 
de sacrificii pentiu cucerirea și 
consolidarea independenței na
ționale. Dezaprobind și condam- 
nînd practicile și regimurile co
loniale, neocoloniale și rasiste, or
ganizația de tineret din țara noas
tră își manifestă, în forme diver
se, simpatia și sprijinul militant 
față de lupta mișcărilor de eli
berare ale tineretului și studenți
lor din Angola, Mozambic, Gui- 
neea-Bissau, Namibia, Africa de 
Sud, a tuturor forțelor revoluțio
nare și progresiste. Reprezentan
tul organizației de tineret a Parti
dului African al Independenței 
Guineei și Insulelor Capului Ver
de (P.A.I.G.C.) declara, la tribu
na Congresului al IX-lea al 
U.T.C., că „de la declanșarea 

luptei noastre armate, poporul șl 
tineretul din România n-au înce
tat niciodată să ne acorde spri
jinul lor deplin, care s-a concre
tizat fie prin oferirea unor ma
teriale de primă urgență și me
dicamente necesare populației 
noastre din regiunile eliberate, 
fie în pregătirea cadrelor indis
pensabile construcției interne.

în concordanță cu acțiunile și 
eforturile țării noastre de a am
plifica relațiile de cooperare și 
solidaritate cu țările Africii, 
U.T.C. și U.A.S.R. au acționat cu 
consecvență pentiu stabilirea u- 
nor noi contacte cu tineretul din 
aceste țări, realizînd numai în ul
tima vreme schimburi de delega
ții, vizite, întâlniri, consultări cu 
organizațiile de tineret din Re
publica Populară Congtț, Gui
neea, Sudan, Maroc, Tunisia, Al
geria, Republica Arabă Egipt.

Tineretul român urmărește cu 
profund interes, cu vie satisfac
ție procesele înnoitoare de pe 
continentul latino-american, creș
terea și afirmarea viguroasă a 
forțelor progresiste care luptă îm
potriva oligarhiei și dominației 
străine, pentru consolidarea inde
pendenței naționale, forțe în rin- 
dul cărora tânăra generație se 
manifestă tot mai puternic. 
U.T.C. și U.A.S.R. dezvoltă în 
permanență cooperarea cu deta
șamentele înaintate ale tineretu
lui și studenților de pe acest con
tinent vulcanic. Amintind doar 
schimburile și contactele recente 
merită a fi evidențiate inițiative
le întreprinse pentru lărgirea co
laborării cu o serie de organi
zații din America Latină, din țări 
ca Chile, Uruguay, Mexic, Vene
zuela, Panama, Republica Domi
nicană, Guatemala.

Abordînd în mod constructiv 
problema cooperării. Uniunea Ti
neretului Comunist depune efor
turi perseverente pentru dezvol
tarea și intensificarea activită
ții sale internaționale, a coo
perării cu diferite organiza
ții de tineret. în acest sens 
au fost lărgite considerabil re
lațiile de cooperare cu or
ganizații de cele mai dife
rite orientări politice, ideologice 
și afilieri internaționale, realizîn- 
du-se, în ultimul timp, numeroa
se schimburi cu organizațiile 
socialiste, social-democrate, radi
cale și de alte orientări din Sue
dia, Danemarca, Franța, Norve
gia, Finlanda, R. F. a Germa
niei, Austria, Olanda, Anglia, El
veția, Belgia, Japonia, Chile, 
Mexic.

Manifestîndu-se activ în miș
carea internațională a tineretu
lui, U.T.C. și U.A.S.R. participă 
la cele mai semnificative mani
festări și reuniuni ale tinerei ge
nerații a lumii, la congrese, con
ferințe, seminarii, colocvii, în 
care se dezbat problemele ma-

• ÎNSĂRCINATUL CU A- 
FACERI al Republicii Arabe 
Egipt la Națiunile Unite, Ah- 
med Osman, a transmis secre
tarului general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, o scrisoare în care 
se atrage atenția asupra dete
riorării continue a situației din 
teritoriile arabe ocupate de 
trupele israeliene. Autorită
țile de ocupație — se a-

rată între altele în scrisoare 
— au procedat în ianua
rie la deportarea a peste 10 000 
de cetățeni egipteni, care locu
iau în Sinai, instalîndu-i în
tr-o zonă situată în apropiere 
de Gaza, au expropiat pă- 
mînturile aparținînd unor a- 
rabi și le-au dat unor fa
milii israeliene, care s-au sta
bilit în Sinai.

• LA „MUZEUL ISTORIC* din 
orașul Pori — important centru e- 
conomic și portuar din partea de 
vest a Finlandei, — a fost deschi
să expoziția de fotografii „Mărtu
rii arheologice daco-romane In 

jore ale contemporaneității, ale 
tineretului și studenților. în ca
drul acestor manifestări delega
țiile noastre și-au afirmat solida
ritatea militantă cu lupta popoa
relor, a tinerei generații, împo
triva imperialismului și reacțiu- 
nii, pentru eliberare națională și 
independență, încetarea actelor 
de agresiune, eliminarea din 
viața internațională a forței și a- 
menințării cu forța, înfăptuirii 
dezarmării generale și în primul 
rînd a celei nucleare, pentru fă
urirea unei lumi a progresului, 
colaborării și păcii. Delegațiile 
tineretului român au adus o con
tribuție constructivă la desfășu
rarea unor importante reuniuni 
dintre care aș aminti întîlnirile 
privind securitatea europeană de 
la Varșovia, Helsinki, München, 
Florența, Congresul Mondial al 
Tineretului de la New York, în- 
tîlnirea de solidaritate cu ponoa- 
rele din Indochina, organizată la 
Santiago de Chile, precum și la 
congresele F.M.T.D. și U.I.S.

La inițiativa U.T.C. si 
U.A.S.R., în România au fost or
ganizate importante manifestări 
internaționale, printre care, prin 

amploare» și ecoul ei, un loc 
deosebit îl ocupă „Masa rotundă“ 
de la Snagov asupra securității 
europene, la care au participat 
71 de organizații europene și, 
care pentru prima dată, a reunit 
forțe politice de o atît de largă 
diversitate, realizîndu-se un dia
log activ asupra căilor prin care 
tineretul poate contribui la fău
rirea unui climat durabil de pace 
și securitate pe continentul nos
tru. în anul trecut U.T.C. a or
ganizat, în colaborare cu Centrul 
de cercetări pentru problemele 
tineretului și sub auspiciile Di
viziei sociale a O.N.U., seminarul 
privind „Rolul și locul tineretu
lui în dinamica dezvoltării soci
ale“, precum și alte reuniuni care 
au prilejuit un viu dialog asupra 
formelor și acțiunilor prin care 
tînăra generație poate contribui 
la realizarea unui climat de pace 
trainică, de securitate în Europa 
și în întreaga lume.

înțelegînd să acționeze în spi
ritul unei profunde responsabi
lități față de unitatea și solida
ritatea tineretului, organizația 
noastră și-a lărgit continuu legă
turile de cooperare, avînd în 
prezent relații cu peste 400 de 
organizații de tineret Și studen
țești. La cel de-al IX-lea Congres 
al U.T.C. au participat 81 de de
legații ale unor organizații de 
tineret din diferite țări ale lu
mii, care au dat o înaltă apreci
ere realizărilor poporului român, 
rolului activ al tineretului în 
viața politică și socială a țării, 
activității sale internaționaliste.

în aceste zile, în care Uniunea 
Tineretului Comunist a inițiat și 
organizat ample manifestări de 
evocare a tradițiilor glorioase de 
luptă ale poporului și partidului 
nostru, ale mișcării comuniste și 
de tineret pentru a sărbători o 
jumătate de veac de existență, 
îuptă și acțiune revoluționară, 
am avut plăcerea și satisfacția 
de a saluta în România numeroși 
reprezentanți ai organizațiilor și 
presei de tineret din țările so
cialiste și din marea majoritate 
a țărilor europene, care au avut 
prilejul să cunoască marile în
făptuiri ale poporului nostru, ro
lul tinerei generații în înfăptui
rea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

La jubileul semicentenarului 
său Uniunea Tineretului Comu
nist își reafirmă hotărîrea de a 
acționa cu perseverență pentru 
înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului nostru, pen
tru dezvoltarea continuă a legă
turilor de prietenie și solidari
tate cu tineretul revoluționar și 
democrat din întreaga lume, 
pentru a-și aduce contribuția la 
întărirea unității de acțiune a 
tuturor forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste în lupta pentru in
dependență, libertate, democra
ție, pace și progres social.

Românla". Sint prezentate, de ase
menea, ceramică și țesături arti
zanale românești.

• UN TRIBUNAL MILITAR 
DIN SANTANDER (Spania) a 
condamnat vineri pe Jesus I- 
barguchi și Luis Aizpurua, 
membri ai organizației Basce 
„E.T.A.“, la 20 ani de închi
soare și la plata unei amenzi 
de 50 000 de pesetas fiecare. Ei

au fost învinuiți de a fi desfă
șurat activități împotriva par
tidului franchist, Falanga spa
niolă. Sentințele pronunțate de 
tribunalul din Santander vor 
trebui aprobate de comandantul 
militar al regiunii Guipuzcoa.

• GUVERNUL PERUAN a 
decretat vineri stare de ur
gență în trei orașe de pe 
coastă — Chimbote, Canete și 
Palpa — ca urmare a marilor 
inundații provocate de ploile 
torențiale ce s-au abătut, de 
mai multe zile, asupra acestei 
regiuni.
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