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AZI, CA ÎNTOTDEAUNA,

ÎJ1 PRIMELE RTNDURJJ^

„TINERII TREBUIE SĂ FIE IN PRIMELE RÎNDURI ALE LUP
TEI PENTRU ÎNFĂPTUIREA POLITICII MARXIST-LENINISTE 
A PARTIDULUI NOSTRU, PENTRU FĂURIREA SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL "

Aceasta este chemarea pe 
care ne-a adresat-o tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Râspunzînd cu entuziasm a- 
cestei înalte chemări, tînăra 
generație dovedește prin

DEZVOLTATE"
faptele sale de zi cu zi do
rința fierbinte de a se dărui 
cu întreaga putere de mun
că efortului constructiv al 
întregului popor.

MODEL IN COMPORTARE.FRUNTAȘ IN PRODUCȚIE,
BRIGĂZILE DE PRODUCȚIE SI EDUCAȚIE COMUNISTA. 
ȘANTIERELE NAȚIONALE ALE TINERETULUI.
TEHNICA SE INSUSESTE IN CA DIN ANII DE ȘCOALA. 
TINERI, SA NE CUNOAȘTEM PATRIA SOCIALISTA I 

Iată doar cîteva initiative 
ale organizațiilor U.T.C., des
prinse dintr-o listă care este 
mult mai bogată. Dacă le 
consemnăm încă o dată acum, 
în zilele acestei sărbători de 
mare frumusețe pentru tine
retul patriei, o facem fără 
intenția de a creiona un bi
lanț festiv, ci cu sentimentul

că ele dau expresie hotărîrii 
nestrămutate a tinerei gene
rații de a fi și azi, ca întot
deauna, în primele raiduri ale 
muncii și luptei pentru pros
peritatea națiunii noastre.
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Proletari din toate țările, uniți-vă!

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Convorbiri între delegația
P.C.R., condusă de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU, 
și delegația Partidului 

Socialist Belgian
Joi dimineața, au început la 

eediul C.C. al P.C.R., convorbi
rile între delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nioolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, și delegația 
Partidului Socialist . Belgian, 
condusă de tovarășii Edmond 
Leburton și Jos Van Eynde, 
președinți ai P.S.B.. miniștri de 
Stat.

Din partea belgiană au parti
cipat tovarășii J. Ramaekers și 
A. Derore. membri ai Biroului 
Național al P.S.B., senatori, A. 
Svveert. membru al Biroului Na
țional al P.S.B., și Robert Ur- 
bain, deputat, iar din partea ro
mână au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu și Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membri ai Comite
tului Executiv, ai Prezidiului

Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ștefan Voitec, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R.; Mihai Gere, membru 
supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C.' 
al P.C.R., Constantin Vasiliu» 
adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

In cursul convorbirilor, s-au 
făcut informări reciproce asu
pra activității celor două parti
de, au fost abordate p^wleme 
ale dezvoltării relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Belgian, din
tre România și Belgia, ale situa
ției politice din Europa și alte 
probleme internaționale.

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

ASTĂZI,
14 aprilie 1972, 

posturile noastre de radio și 
televiziune vor transmite cu 
începere de la ora 16,00 — 
de la Sala Palatului Repu
blicii Socialiste România — 

aspecte de la

ADUNAREA 
SOLEMNĂ 

CONSACRATĂ 
SĂRBĂTORIRII 
SEMICENTENA

RULUI CREĂRII 
UNIUNII 

TINERETULUI 
COMUNIST

„TINERETUL — 
participant activ 
la construcția 
socialistă1*

în bogata suită de ma
nifestări omagiale dedicate ani
versării semicentenarului Uniu
nii Tineretului Comunist, ieri la 
amiază s-a deschis la Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu“ din 
București o expoziție jubiliară. 
La vernisaj au fost prezenți to
varășul Marțian Dan, prim se
cretar al Comitetului Central al 
U.T.C., secretari ai C.C. al 
U.T.C., activiști, tineri din Ca
pitală.

Un ansamblu sintetio de date 
și fotografii din cele mai diferite 
domenii de activitate ilustrează 
în mod semnificativ prezența 
tineretului în muncă, pe marile 
șantiere, în uzine și fabrici. în

DIN NOU DESPRE COMERȚ

Cine a fost 
sancționat?

Colegii noștri, ziariștii de 
la „România liberă", au avut 
buna inițiativă de a aduce 
la cunoștința tuturor măsu
rile pe care forurile răspun
zătoare de organizarea dife
ritelor sectoare comerciale 
ale orașului București le vor 
lua ca urmare a observa
țiilor și indicațiilor primite 
sîmbătă, 8 aprilie. Acelo
rași ziariști le revine meri
tul de a fi avut inițiativa 
controlării aplicării acestor 
promisiuni, făcute public prin 
paginile ziarului pe. care-1 
redactează. Care nu ne-a fost 
surprinderea să vedem că, 
între cele spuse în declara
țiile responsabililor și cele 
găsite pe teren, diferența era 
uneori de-a dreptul revoltă
toare. Ce vor fi înțeles acei 
inspectori și acei responsa
bili de unități (și șefii lor, 
desigur !) care, la patru zile 
de la formularea promisiuni
lor. incălcau pînă și regula

agricultură, în școli și facultăți, 
contribuția sa la înflorirea mul
tilaterală a patriei. Expresia va
lorii acestei participări, con
ținută în înalta apreciere 
rostită de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de la tribuna ce
lui de al IX-lea Congres al U- 
niunii Tineretului Comunist, 
prefațează elocvent ..-și emoțio
nant expoziția : „în tot ceea ce 
s-a înfăptuit în acești ani sînt 
încorporate și energia, pricepe
rea și hărnicia tinerei generații, 
care, împreună cu întregul po
por, n-a precupețit și nu precu
pețește nimic pentru traducerea 
în viață a mărețului program e- 

mente obligatorii de muncă 
și măsuri stabilite deja cu 
prilejul unor alte analize ? 
Ce au înțeles ei din cerința 
de a consulta atent cumpă
rătorii, de a avea, încă de 
seara, situația necesarului de 
mărfuri, de a aproviziona 
piețele încă din timpul nop
ții etc., cînd inspectori și res
ponsabili, cu mașini cu tot, 
nu s-au trezit încă pînă la 
ora 9 dimineața ?

Iar o luăm de la început ?
Am așteptat ca, in numă

rul de ieri al aceluiași ziar 
în care s-au făcut, foarte 
operativ, declarații și s-au 
formulat angajamente, să se 
publice și măsurile luate 
pentru sancționarea respon
sabililor fără responsabilitate 
și a inspectorilor care aș
teaptă să primească sesizări 
din partea... presei. Chiar 
dacă nu sînt generale stările 
de lucruri constatate, consi
derăm că este nedrept față 
de cetățeni sa li se ofere 
public numai promisiunile, 
în timp ce unii, frumos aco- 
periți astfel, urmează, cum 
se vede, pe lîngă tarabele 
lor, calea aceleiași indife
rențe.

Beci : cine și ce sancți
uni a primit ?

B. GRECEANU 

laborat de Partidul Comunist 
Român". Intr-adevăr, pe tot 
parcursul expoziției, nenumărate 
mărturii ale timpului istoric și 
ale celui mai apropiat prezent 
vin să confirme sugestiv că nici 
un sector de muncă, învățătură 
și creație, nici un domeniu al 
activității politico-educative des
fășurate în organizațiile Uniunii 
Tineretului Comunist nu rămîne 
neilustrat cu acoperirea fapte
lor. Aflăm de exemplu că în in
dustrie lucrează în anul 1972 
circa 750 000 tineri muncitori și

ION TRONAC
(Continuare în pag, a V-a)

PE TERENUL FERTIL
AL PRODUCȚIEI,

ORGANIZAȚIA U.T.C. ESTE 
O PREZENȚĂ DINAMICĂ

Am fost în această perioadă 
din preajma sărbătoririi semi
centenarului creării Uniunii Ti
neretului Comunist martorii 
unui susținut efort din partea 
organizațiilor U.T.C. din între
prinderi industriale și de con
strucții. din transporturi și coo
perație, pus în slujba diversifi
cării, a creșterii eficienței ac
țiunilor educative adresate tine
retului muncitoresc. Sinteti- 
zînd experiența acumulată în 
răstimpul scurs de la Congre
sul al IX-lea al Uniunii Tine
retului Comunist, înscriindu-se 
în criteriile de înaltă exigență

IOSIF WALTER,
secretar al C.C. al U.T.C.

formulate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 
1971, acțiunile desfășurate au 
fost așezate sub semnul cul
tivării înaltelor principii de 
muncă și de viață ale clasei 
noastre muncitoare, de educare 
a tineretului în spiritul tradi
țiilor celei mai înaintate clase 
a societății. Sînt cunoscute ini

țiativele numeroase care au a- 
părut în întreaga țară, acțiunile 
izvorînd din dorința de dezvol
tare la tineri a dragostei față de 
muncă, de întărire a răspunderii 
pentru îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor economice, pentru re
ducerea cheltuielilor materiale 
de producție, pentru încadrarea 
în normele riguroase ale disci
plinei muncitorești. Brigăzile 
de producție ale tineretului, 
schimburile de onoare. întrece
rile între organizații U.T.C. 
pentru obținerea celor mai

(Continuare în pag. a V-a)

m E n j ii i 
președintelui Consiliului de Stat 
ui Republicii Socialiste România, 

NICOLAI W»
adresat participanților la cea de-a lll-a Conferință 

a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare
îmi este deosebit de plăcut să 

adresez tuturor participanților la 
cea de-a IlI-a Conferință a Na
țiunilor Unite pentru Comerț și 
Dezvoltare un cald mesaj de sa
lut din partea Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România 
și a mea personal.

Apreciind importanța deosebi
tă a Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare, 
Republica Socialistă România 
participă activ la lucrările salo 
cu dorința ca. aceasta să aducă o 
contribuție de seamă la intensi
ficarea schimbului mondial de 
valori, la promovarea colaborării 
și cooperării între state și sti
mularea largă a comerțului in
ternațional, la asigurarea pro
gresului economie și social al 
tuturor țărilor, îndeosebi al ce
lor mai puțin dezvoltate. Româ
nia împărtășește preocupările 
tuturor statelor care s-au anga
jat pe calea făuririi unei econo
mii puternice, independente, do 
a face din relațiile internaționa
le — economice, științifice, teh
nice și culturale — un factor al 
progresului multilateral, al apro
pierii și bunei înțelegeri între 
popoare. O cerință fundamenta
lă pentru înfăptuirea acestui 
scop o constituie dezvoltarea 
nestingherită a schimburilor e- 
conomice internaționale și lăr
girea cooperării industriale, e- 
liminarea cit mai grabnică a tu
turor barierelor, restricțiilor și 
discriminărilor artificiale care 
mai persistă în comerțul mon
dial.

Una dintre problemele cele 
mai arzătoare care își așteaptă

U.T C. -
SEMICENTENAR

VICTORIILE i
COTIDIENE

• In comuna Berzovia din 
județul Caraș-Severin a avut 
loc ieri o interesantă dezbatere 
pe tema „Rolul tinerilor meca
nizatori în dezvoltarea agricul
turii socialiste*'. Partîcipanții, 
membri ai activelor U.T.C, din 
unitățile agricole, au avut ast
fel prilejul să-și analizeze, din 
mai multe unghiuri, propria 
activitate, utilitatea concluzi
ilor reieșite urmînd să se do
vedească chiar în actuala cam
panie agricolă.
• Județul Ialomița își conti

nuă, amplificîndu-le, acțiunile 
de împăduriri începute de cu- 
rînd în zonele Călărași, Tăndă- 
rei, Roșeți, Dlchiseni și Făcă- 
ieni. Deviza sub care se desfă
șoară lucrările este aceea ca 
fiecare tînăr să-și pună sem
nătura Ia reușita acestei mari 
acțiuni. In același timp „Săptă- . 
mina primăverii", declanșată 
cu scopul de a face cit mai 
frumoase localitățile județului, 
înregistrează și ea rezultate 
convingătoare.

50 de ani 
într-o 

expoziție
SUB ACEST TITLU VA 

PREZENTAM IN PAG. 3 
DOCUMENTE DIN EXPO
ZIȚIA „MOMENTE DIN 
ISTORIA U.T.C." — DES
CHISĂ ÎN SĂLILE MUZEU
LUI DE ISTORIE A PARTI
DULUI COMUNIST, A MIȘ
CĂRII REVOLUȚIONARE SI 
DEMOCRATICE'DIN ROMÂ
NIA 

rezolvarea în lumea de azi o 
constituie lichidarea marilor de
calaje economice, tehnologice, 
științifice dintre țările industria
lizate și statele în curs de dez
voltare — decalaje care consti
tuie un serios obstacol iu calea 
dezvoltării și cooperării între 
națiuni, o sursă de neîncredere 
și tensiune în lume. Această ce
rință, care trebuie să devină o 
preocupare fundamentală a în
tregii comunități internaționale» 
impune mobilizarea eforturilor 
popoarelor pentru accelerarea 
progresului lor economic și so
cial și lichidarea rămîneriî in 
urmă, cit și măsuri practice de 
sprijinire a acestor eforturi, la 
care statele avansate au datoria 
să aducă o contribuție substan
țială.

România, țară socialistă, ea 
însăși în curs de dezvoltare, s-a 
ângajat intr-un amplu efort pen
tru realizarea unor profunde 
transformări în toate domeniile 
de activitate, pentru accelerarea 
ridicării sale economico-sociale 
și apropierea intr-un timp cit 
mai scurt de țările avansate. 
Concentrîndu-și forțele pentru 
făurirea unei economii puterni
ce, a unei orînduiri noi, țara 
noastră este profund interesată 
în dezvoltarea relațiilor sale cu 
toate statele — fără deosebire de 
orînduirea lor socială — în spi
ritul coexistenței pașnice.

Progresul și dezvoltarea eco- 
nomico-socială a tuturor po
poarelor cere promovarea unor 
relații noi în viața internațională 
întemeiate pe principiile deplinei 

z Socialismul: ev al elanurilor pure și unitare, arcuit sub 
z timp ca boltă a unor incandescente, infinite căutări și 
/ succese, a subtilelor, ineditelor armonii consacră în fiecare 

zi, prin, eforturile noastre, vast și lucid orchestrate, acor- 
(' darea ritmică a preciziei matematice a faptelor noastre la 
(* întreaga,_ veșnic proaspăta frumusețe a vieții.

Simbolizînd și încercînd să sintetizăm cu emoție, ne-am 
putea imagina pe albastrul viselor noastre tinere o largă

< și inspirată țesătură de numere din care cresc flori, un fel 
<’ de emblemă adică a.modului nostru de a fi, de a construi,
< de a iubi. într-o societate cum e cea românească de azi
< se realizează cu înțelepciune, cu prevedere, dar și cu a-
< leasă vibrație sentimentală o prețioasă, probabil unică sin-
< cronizare între vocația visului și perfecta ei adecvare la
< realitățile sociale ale epocii noastre, ale curbei ascendente
< a economiei, politicii , și culturii noastre.
c Acest tineret al socialismului, deschis deopotrivă către 
<’ tradiție și contemporaneitate, către eroicele gesturi ale 
I* ctitorilor de neam, dar și către marile, nu mai puțin eroi

cele experiențe ale contemporaneității, către cele mai re
prezentative proiecte și reușite ale științei și culturii națio
nale. și internaționale, a învățat și învață de la -înaintașii 
săi .istorici, ca și de la oamenii .ei politici actuali să con
struiască bucuros afît din materia fermă a numerelor, cit 
și din cea frenetică, transparentă și parfumată a viselor, 
substanță a opțiunii, plină de candoare și inedit. Poezia 
podurilor suspendate, a blocurilor cu zeci' de etaje, a ma
rilor combinate și săli de sporturi, a cetăților universitare 
este una modernă, dezvăluind profunde norme etice, soli- 
darizîndu-ne pe noi, cei tineri, în jurul Partidului, al pa
triei, solidarizînd.u-ne pe noi, cu noi ca tineri producători 
de bunuri materiale și spirituale, e o poezie echilibrînd 
cunoașterea prin legi fixe, a calculelor cu aceea artistică, 
intuitivă, înfiorată, capabilă să sugereze și să metafori
zeze. necontenit fluxul și refluxul de idei și sentimente, de 
trăiri al existenței noastre. Pentru toți cei ce au vîrsta 
socialismului, pentru toți cei ce sînt martori și viitori ctitori 
victoriile cotidiene devin nu doar ipoteze, direcții educa
tive, devin pulsații firești ale unei vieți dedicate progra
matic permanentei primăveri a patriei noastre.

egalități în drepturi, respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului 
reciproc — singura bază pe 
care se pot clădi raporturi nor
male și trainice între state, se 
poate realiza o largă și fruc
tuoasă cooperare între toate na
țiunile lumii.

România consideră că este 
imperios necesar să se acționeze 
pentru excluderea forței sau a 
amenințării cu forța în raportu
rile internaționale, pentru aboli
rea politicii de dictat și presiuni 
de orice fel, pentru lichidarea 
definitivă a colonialismului si 
ncocolonialismului, a oricăror 
forme de exploatare a popoare
lor. Considerăm, de asemenea, 
că este necesar ca toate popoare
le lumii să-și unească eforturile 
și sa acționeze mai hotărît pen
tru înfăptuirea dezarmării gene
rale. și în primul rind a celei 
nucleare ; înfăptuirea unor mă
suri concrete pe calea opririi 
cursei înarmărilor, a diminuării 
bugetelor de război ar elibera 
fonduri însemnate care ar putea 
fi astfel folosite pentru spriji
nirea eforturilor țărilor rămase 
În urmă în vederea ridicării lor 
economice și sociale.

îmi . exprim convingerea că 
lucrările Conferinței vor deschi
de noi perspective de colaborare 
și cooperare internațională 
rodnică în folosul tuturor state
lor, al cauzei progresului și pă
cii în lume.

Doresc succes deplin lucrărilor 
Conferinței !

de DAN MUTAȘCU
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► Dintre toate frumusețile profesiei de 4 ,
► reporter, prezența sa la marile acte j ►
* ale muncii, la momentele care marchează 
’ etapele epocii, ta tot ce se naște grandios
► și durabil în această țară, este cea mai <
► inedită, mai plină de sensuri. Datoria sa <
► de a ține „la zi" cartea de aur a fapte- < ►
► lor poporului, de a lăuda și preamări vir-
► tuțile sale, este cea mai notabilă și cea < ►
► mai aleasă. Dintre toate satisfacțiile pro- 4 ►
► fesiei de reporter, împlinirea sub ochii 4 k
► săi, pe toată întinderea țării, ă celor mai <,
► îndrăznețe idei, a celor mai cutezătoare <►
k viziuni, a idealurilor noastre comuniste, > 
J este cea mai depHnă. 4 ►
, Ultimii ani care s-au scurs au fost <
► pentru patria și poporul nostru cei mai
► bogați în împliniri, cei . mai încărcați în <
► semnificații. Niciodată mai mult ca in zi- J ►
► lele noastre n-au existat atîtea evenimente < *
* de mare însemnătate, atîtea idei generoa- < ► 
, se inspirate de dăruire și patos creator. 4 *
► Niciodată în aria de acțiune a tineretului < >
► nu s-au conturat mai multe idei, novatoare <
► de muncă, niciodată paginile ziarului no- >
► stru n-au găzduit mai multe inițiative de > 
J largă respirație, fervente emanații ale >
► spiritului dinamic al tinerilor, ale inventi- < *
► vității și maturității sale — ca în ultimii <
► ani ce s-au scurs în viața poporului, a <,
‘ tineretului nostru. _ } ►
► aceste zile de. primăvară, cînd ini- > 
t mile noastre primesc sărbătoarea unei ju- < ‘
► mătăți de veac de existență revoluționa- ■ !
* ră a Uniunii Tineretului Comunist/ nici o < ►
* rememorare nu poate fi mai semnificativă < ►
► pentru noi ca aceea a consemnării celor
J mai reprezentative inițiative ale uteciști- < 
k lor, a celor care au devenit prin autori- <
► tatea cu care s-au impus bunuri ale în- <,
► tregii țări, idei cu care ne-am întîlnit frec- < ►
* vent în fabrici și pe ogoare, în școli și fa-
J cultăți și despre care putem spune acum, > 
. ca și în momentul apariției lor, cu aceeași
, căldură și emoție : am fost martori, am 4,
► scris despre ele... <»

azl ca Întotdeauna,
In PRIMELE RlNDURI!

Ești utecist — 
să fii fruntaș!

A fi utecist înseamnă' a fi 
fruntaș în muncă, exemplu de 
conștiinciozitate și pricepere 
în producție, exemplu de com
portare și moralitate în familie 
și societate. O definiție refor
mulate de constructorii de ma
șini craioveni într-o prețioasă 
inițiativă de acum bine cu
noscută în întreaga țară : „Fie
care utecist — fruntaș în pro
ducție, model în comportare". 
O inițiativă, izvorînd din do
rința constituirii cadrului edu
cațional conturat în documentele 
plenarei Comitetului Central al 
partidului din 3—5 noiembrie, 
înscrisă în scurtă vreme pe 
orbita generalizării. Am fost 
martorii acestor momente cînd 
flacăra proaspătă a inițiativei 
era instalată, prin voința ute- 
ciștilcr de a se înscrie în pa
rametrii săi de riguroasă exi
gență, pe soclul permanentiză
rii în numeroase alte colective 
din țară : la Slobozia, în Bucu
rești, la Republica și Gri vița 
Roșie, la „Rulmentul" Brașov, 
la filatura din Oltenița, Ia 
Grupul industrial de petrochi
mie Pitești.

Brigăzile 

de producție 
și educație 

muncitorească
Ni s-a vorbit despre ele la U- 

zina de mașini electrice Bucu
rești, la Uzinele de autocamioa
ne Brașov, la Uzina construc
toare de mașini din Reșița, In 
nenumărate întreprinderi, în 
mine, pe șantiere de con
strucții. Dar inițiativa a apă
rut la „Industria sîrmei“-Cîmpia 
Turzii, ca un act firesc de an
gajare în depășirea randamen
telor de pînă atunci, ca urmare 
a faptului că majoritatea anga- 
jațikjr uzinei o constituie tinerii. 
Deviz» lor : „Unul pentru toți și 
toți pentru unul". Scopul lor î 
cultivarea răspunderii și exigen
ței pentru munca proprie, ca și 
pentru munca celorlalți, intran
sigența și intoleranța față de a- 
baterile de la disciplină, față de 
superficialitate și chiul. Am re
venit aici la puțin timp de la 
înființarea brigăzilor de produc
ție ale tineretului. Secretarul 
comitetului U.T.C. ne-a spus : 
„Inițiativa noastră își arată 
deja roadele. N-am mai înregis
trat nici o absență nemotivată, 
nici o întîrziere de la program, 
a crescut considerabil producti
vitatea muncii și randamentul 
pc agregate. Brigăzile noastre de 
producție au devenit brigăzi de 
educație muncitorească, puter
nice pîrghii în formarea tineri
lor muncitori".

Inițiativa a apărut la Cîmpia 
Turzii dar ni s-a vorbit despre 
ea la Șantierul Naval din Con
stanța. la Combinatul siderurgic 
Galați, la Fabrica de confecții 
Focșani. Sînt multe la număr 
numele care ar trebui alătu
rate, organizațiile și întreprin
derile în care s-a generalizat 
ideea...

Prietenii din 
uzină ai elevilor

Imediat după ce a pornit din 
rîndurile tinerilor de la Uzinele 
„Timpuri noi“ din Capitală, ac
țiunea a fost preluată de nume
roase alte organizații. A fost de
clanșată — în scopul sprijini
rii efective a elevilor de Ia 
școala profesională, a uceni
cilor la locul de munca, în 
pregătirea lor tehnico-profesio- 
nală. Cei care mîine vor com
pleta rîndurile clasei muncitoare, 
care se vor integra în exigențele 
producției, care vor deveni ca- 
drele de nădejde ale industriei 
noastre socialiste, vor trebui a- 
jutați acum, cind se află în pra- 
gul descifrării tainelor meseriei, 
cu atenție și grijă. Și-a luat a- 
ceastă sarcină, organizația U.T.C. 
Fiecare elev sau ucenic a trecut 
astfel sub îndrumarea colegială 
și competentă a celor mai buni 
tineri din uzină. La che
marea adresata de organizația 
U.T.C.- de la „Timpuri noi", cu 
ocazia lansării inițiativei, către 
t.pate organizațiile U.T.C. din în
treprinderi, răispunsurile au ve
nit cu promptitudinea și entuzi
asmul cu care a fost îmbrățișată, 
la toate locurile de muncă unde 
elevii și ucenicii învață și se 
ihstruiesc. Printre : pionierii 
semnatari ai acestor mesaje de 
răspuns : organizațiile U.T.C. 
din sectoarele I și IV ale Capi
talei, din uzinele bicentenare 
ale Reșiței, de la Făgăraș, din 
unitățile economice prahovene, 
din Hunedoara și Brăila, din 
Galați, Bîrlad,. Iași.

Tehnica 
se însușește 
încă din anii 
de școală

Este genericul primului con
curs specializat pentru care se 
pregătesc cu asiduitate elevii 
din întreaga țară. Am fast mar
tori la' Deva, în atelierele școlii 
generale „Petru Groza", la cîte
va ore de lucru intens al elevi
lor dintr-a opta pentru realiza
rea unor aparate de o precizie 
milimetrică. Aplecați asupra 
meselor, mîinile lor scormo
neau, pipăia», iar liniștea din 
jur nu era întreruptă decît de 
zgomotele uneltelor. Electronica 
și electrotehnica își găseau apli
cări concrete într-un centru de 
radioamplificare menit să re- 
transmită în fiecare clasă emi
siuni realizate tot de elevi, în 
timpul pauzelor, într-o serie de 
aparate de recepție și în alte 
servomecanisme acționate elec
tronic. Nu peste multă vreme, 
juriul va trebui să opteze, cre
dem, destul de greu, în acorda-' 
rea premiilor, între exponatele 
realizate de elevii școlilor gene
rale sau profesionale și liceelor 
de specialitate, deoarece pentru 
creatorii acestora strungul, apa
ratul de sudură sau freza au de-» 
venit tot atît de familiare ca și 
compasul sau manualul.

în flecare minut, 
fiecare utilaj 
folosit cu efi
ciență maximă 
pentru 
producție

Doar cîteva zile s-au scurs 
de la relatarea ziarului nostru 
despre cea mai recentă inițiati
vă în aria activității tineretului 
din industrie. în spiritul confe
rinței pe țară a cadrelor de con
ducere din economie, în lumina 
expunerii secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu acest prilej, ti
nerii de la Uzina de piese auto 
Sibiu și-au propus, sub deviza 
de mai sus, mobiLizarea tuturor 
tinerilor din uzină la descoperi
rea șî valorificarea superioară a 
rezervelor de producție și pro
ductivitate de Ia locurile lor de 
muncă, pentru sporirea produc
ției; Pentru creșterea eficienței 
economice a activității lor. Ei au 
declanșat prin această inițiativă 
6 luptă deschisă împotriva iro
sirii timpului de muncă, împo
triva folosirii neraționale a ma
șinilor $1 utilajelor, pentru dis
ciplină șl ordine.

Portul, dansul, 
cîntecul

Festivalurile — de teatru, fol
clorice sau de muzică ușoară — 
sînt momente menite să concen
treze mari energii, să scoată la 
iveală întregul proces al activi
tății culturale educative pe care 
instituțiile specializate îl susțin 
cotidian,/ cu mijloacele lor.

Organizațiile U.T.C. se ală
tură și ele acestor eforturi co
lective, adăugîndu-și propria 
contribuție la reușita unor festi
valuri de amploare și dovedind 
că generația tînără este o bună 
păstrătoare și continuatoare a 
valorilor și tradițiilor artistice.

Iată-ne prezenți la una dintre 
aceste mari reuniuni tinerești, 
care desfășoară, cu o adevărată 
risipă de ritm și culoare, por
tul, cîntecul și jocul acestor 
meleaguri. Pentru strălucirea 
sa, festivalul a adunat din zo
nele folclorice locale cele mai 
frumoasă costume populare, 
remarcabile prin modelul țesă
turilor și cusăturilor, alcătuind 
o paradă â Costumelor popu
lare care se perindă pe scene și 
pe; toate străzile orașului în a- 
oompaniamentul cîntecului din 
frtjnză și trișcă. Cînteoele hai
ducești, doinele și baladele — 
care în Vremurile de restriște 
s-au înfrățit cu codrii seculari 
și ;cu mînia omului nedreptățit, 
capătă în interpretarea tinerilor 
artiști amatori vechea lor stră
lucire legendară.

La propriu vorbind, satul este în același timp, uzină și șantier. 
O uzină în care se produce pîinca și un șantier cu dublă rațiune: 
intensificarea producției și urbanizarea localităților. Pentru că 
astăzi, agricultura este ramura economiei naționale care solicită 
complex omul. Și, printre milioane de „strungari și frezori ai pă- 
mîntului" de iscusiți constructori-tinerii. Cooperatori, meca
nizatori șl realizatori ai sistemelor de irigații, desecări și îndi
guiri. Concentrîndu-și energiile în acțiuni de amploare, prezența 
lor ia marile obiective ale agriculturii, pătrunsă de dăruire și 
responsabilitate, este mereu mai încărcată de semnificații; Am 
fost, astfel, martori, în aprilie 1969, la organizarea primului

Șantier national
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al tineretului
...prin care șp reînnoda tradiția 

Bumbești-Livezenilor, Agnitei- 
Botorca și a Salvei-Vișeului. 
Eram la Coveiu, în Valea Du
nării, In perimetrul șantierului 
de irigații Calafat—Băilești. Trei 
sute de tineri, trei sute de salo
pete albastre, rosteau angaja
mentul de brigadier : acela de a 
se califica In una dintre mese
riile șantierului, de a participa 
cu toată energia lor la efortul 
colectivului, de a pune în func
țiune lucrarea cu un an mai de
vreme., Ce-au reușit acei tineri 
să înfăptuiască din ceea ce își 
propuseseră ? Vasile Dumitru și 
toată echipa lui a deprins me
seria de fierar betonist ; alți 
treizeci și șase de tineri s-au ca
lificat ca dulgheri și sudori, iar 
douăzeci și unu ca buldozeriștl 
și dragliniști... Șantierul, prima 
lucrare de amploare în dome
niul irigațiilor din România, a 
fost încheiată cu un an mai de
vreme...

O seară 
la clubul 
tineretului

Clubul tineretului. O con
strucție nouă, elegantă, sau a- 
menajată într-un local care îi 
face cinste numelui. Să poposim 
la întîmplare, în oricare seară 
— la cel din Alba Iulia sau Me
diaș, la Pitești sau Constanța. 
Participăm, împreună cu ti
nerii, la o seară cultural- 
educativă.

Deschiderea serii se face prin- 
tr-un serial de filme de scurt 
metraj, realizate de membrii ci- 
neclubului care au însoțit dumi
nica trecută excursia organizată 
la marile hidrocentrale aflate în 
construcție. Urmează un concurs 
fulger despre noutățile din li
brării, apoi jurnalul de actuali
tăți politice. Printre tinerii din 
sală au fost invitați și cîțiva 
muncitori' vîrstnici, fruntași în 
producție, care vor vorbi despre 
profilul noilor întreprinderi pro
iectate a se construi în acest 
cincinal pe platforma industri
ală a județului. „Va fi nevoie 
de atîția frezori și strungari, ne 
spun ei, pe care este bine să vă 
gîndiți de pe acum să-i' califi
căm" Discuțiile acestea despre 
viitorul uzinei, al fabricii, al o- 
rașului și județului lor. vor con
tinua cu siguranță și mîine. la 
locurile de ’muncă...

Coveiul a marcat doar înce
putul în ce privește organizarea 
șantierelor naționale, pentru că 
am fost, apoi, martorii epopeilor 
albastre de la Gălățui-Călărași. 
Pietroiu-Ștefan cel Mare și Va
lea Carasu. „Brigadierii, ne spu
nea tovarășii. Enache Sîrbu, ad
junct al ministrului agriculturii, 
au participat la amenajarea pen- 
tiu irigații a peste o jumătate 
milion de hectare, peste două 
mii dintre ei s-au calificat în 
meseriile șantierelor, iar respon
sabilitatea lor profesională s-a 
dovedit în calitatea lucrărilor di
ficile ce s-au executat, în eco
nomiile de materiale";. CUVÎntul 
de brigadier a fost»•așadar res
pectat.

...Cîtva timp mai tîrziu, tine
rii mecanizatori de la S.M.A. 
Chirnogeni, în mijlocul cărora 
reporterii consemnau febril, lan
sau o chemare la întrecere, un 
îndemn către toți mecanizato
rii

Mai repede, 
mai sus, 
mai puternic

Mai repede, mai sus, mai pu
ternic. Arenele sportive trăieso 
avalanșa tinereții. Organizația 
U.T.C. le oferă prilejul. în ca
drul unor competiții devenite 
tradiționale, să-și dezvăluie ca
litățile fizice, virtuțile sportive. 
La startul întrecerilor inițiate 
de organizațiile U.T.C. se adună 
mereu sute de mii de tineri. 
„Crosul tineretului". întrecerea 
de primăvară, se află în plină 
desfășurare. Pe trasee dificile, 
care solicită eforturi serioase, îi 
urmărim pe tineri cu cîtă ar
doare își dispută întîietaitea pen
tru a deveni campioni. Fiecare 
ediție a acestei competiții a în
registrat o participare record : 
peste un milion de tineri. Adău
gind acestui bilanț participările 
la celelalte competiții inițiate 
și organizate de U.T.C. — Cupa 
tineretului de Ia sate, Concursul 
popular de șah, Pentatlonul at
letic școlar, campionatul națio
nal sătesc de trîntă și oină, O- 
limpiada de iarnă a elevilor, 
care încheagă un an sportiv 
complet, avem imaginea de an
samblu a strădaniilor depuse în 
acest domeniu. Cea mai recentă 
inițiativă : pregătirea arbitrilor 
pentru activitatea sportivă de 
masă din școli din rîndurile ele
vilor. Cîteva mii de elevi sînt 
deja înscriși și urmează. în pre
zent. aceste cursuri.

Secția 
de mecanizare 
cu cele mai 
bune rezultate

Și, în perioada următoare, tot 
ei au oferit un model de ce în
seamnă meseria de mecanizator 
practicată de meseriașii adevă- 
rați. Cu fiecare tractor au exe
cutat lucrări însumînd peste 80 
de mii de lei venituri, iar co
operativele agricole au rea
lizat producții medii de peste 
5 000 de kilograme porumb, 3 500 
kilograme grîu și 2 200 kilogra
me floarea soarelui. Acestea au 
fost rezultatele. Alături de ele, 
însă, atmosfera aceea încărcată 
de electricitatea pasiunii, dorin
ța permanentă a inițiatorilor de 
a fi întotdeauna primii, de a-și 
respecta propriul angajament, 
sint tot atîtea file ce se adaugă 
în carnetul martorilor oculari.

Fiecare 
cooperator — 
un mecanizator

Racordată la marile cerințe 
ale agriculturii socialiste, me
reu mai mult dominată de în
sușirile industriei, inițiativa vi
zează resorturile organizatorice

„Tineri —să ne 
cunoaștem 
patriaI"

O imagine care ne-a devenit 
de mult familiară : grupurile de 
tineri turiști care străbat țara 
în lung și-n lat, ca s-o cunoască, 
să se pătrundă de realizările și 
să se incinte de frumusețile ei. 
Printre multiplele acțiuni, care 
se bucură de o puternică rezo
nanță în rîndul masei tinerilor, 
acțiune de durată, inițiată de 
B.T.T. în cinstea semicentenaru
lui U.T.C., este aceea sugestiv 
intitulată „Tineri, să ne cunoaș
tem patria socialistă !“ și menită 
să contribuie la educarea poli
tică' și patriotică a tinerilor. 
Este de fapt un ciclu de acti
vități turistice cu o anumită te
matică. în cadrul fiecărei teme 
organizațiile U.T.C. întreprind 
vizite la muzee, locuri și case 
memoriale legate de lupta și 
activitatea P.C.R. și U.T.C., or
ganizează întîlniri cu vechi 
membri de partid care evocă, în 
fața tinerilor, momente emoțio
nante, semnificative, din lupta 
clasei muncitoare pentru liber
tate și dreptate socială. O pon
dere însemnată în cadrul aces
tui ciclu îl au excursiile și dru
mețiile tematice : Anul revolu
ționar 1848. Pe urmele marilor 
scriitori : M. Eminescu, Sado- 
veanu etc., apoi parcurgerea u- 
nor trasee bogate în obiective 
economice din imediata actua
litate. în scopul cunoașterii lor. 

și de profesie ale activității în 
cîmp și în zootehnie. Mii de ti
neri și tinere din cooperativele 
agricole deprind în aceste zile 
conducerea tractorului, se pre
gătesc să lucreze în schimburi, 
contribuind la impulsionarea 
ritmului de muncă, la folosirea 
intensivă a tractoarelor și ce
lorlalte mașini agricole, la spo
rirea rodniciei pămîntului. In 
acest scop, prin acțiuni patrioti
ce, tinerii au organizat piste de 
conducere a tractoarelor iar 
mecanizatorii s-au angajat să 
asigure din economii necesarul 
de carburanți pentru școlariza
rea tinerilor cooperatori. încă 
o acțiune pe care trebuie s-o 
adăugăm la lungul șir al suc
ceselor raportate de organiza
țiile U.T.C. marelui jubileu.

Locuri de 
informare, dar 
și de formare

Potrivit recomandărilor Bi
roului C.C. al U.T.C., în reșe
dințele județe-ne, în municipii, 
în unități productive, în școli și 
facultăți au fost organizate re
cent centre și puncte de infor
mare și documentare politică. 
Scopul acestei inițiative : pre
zentarea într-un mod califi
cat, în fața tinerilor, a probleme
lor politice, invitarea unor repre
zentanți autorizați ai organelor 
de partid și de stat, ai ministe
relor, ai presei, care să clarifice 
evoluția evenimentelor politice 
interne și internaționale.

Gata pentru 
apărarea patriei!

I
Vioiciunea, călirea fizică, de

prinderile utile, puterea de a fi 
gata oricînd să apere cu prețul 
vieții patria socialistă, iată ce 
cultivă la tineri organizația 
U.T.C. prin activitatea de pre
gătire pentru apărarea patriei. 
Este o sarcină de mare răspun
dere, încredințată Uniunii Tine
retului Comunist prin hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. din 1967. 
Este o activitate primită cu sa
tisfacție și interes de către toți 
tinerii din țara noastră și care 
reprezintă o importantă formă 
de educație, de cultivare a sen
timentelor patriotice, a hotărîrii 
de a contribui Ia consolidarea, 
dezvoltarea și apărarea cuceri
rilor revoluționare ale poporu
lui nostru. Existența cejor cîteva 
mii de centre de pregătire, cu- 
prinzînd sute de mii de tineri 
băieți și fete între 18—20 de 
ani — evidențiază larga audien
ță a acestei activități în rîndu
rile diferitelor categorii de ti
neret. în cadrul cercurilor teh- 
nico-aplicative ei capătă cunoș
tințe de specialitate în domenii 
diferite, în cadrul centrelor de 
pregătire se desfășoară activități 
practice pentru însușirea cu
noștințelor și deprinderilor mi
litare și tehnice, participă la 
acțiuni comune cu unitățile mi
litare și gărzile patriotice. Toate 
acestea le dezvoltă temeinic pre
gătirea fizică, bărbăția și cura
jul. îi educă în spiritul dragostei 
fată de patrie.

Un asemenea centru de in
formare și documentare po
litică funcționează și In cadrul 
Ateneului tineretului din Ca
pitală. Ceea ce ne-a impresionat 
în primul rînd, atunci cînd am 
pătruns pentru prima dată în 
el, a fost bogata lui înzestrare. 
Centrul dispune de aparatură 
audio-vizuală (televizor, radio, 
magnetofoane, aparate de pro
iecție de film), materiale de 
propagandă (planșe, grafice, 
fotografii), literatură social-po- 
litică etc. I-am văzut apoi în 
repetate rînduri, aici ca și în 
alte locuri, pe tineri venind în 
grupuri mari ca să consulte ma
teriale de specialitate, să se în--: 
tîlnească cu personalități aie,. 
vieții publice, 6ă organizez©: 
dezbateri pe teme istorice sau 
de actualitate. I-am văzut și 
am discutat cu ei. Ne-am con
vins că ceea ce ii aducea în a- 
ceste locuri era interesul viu 
pentru problemele actuale ale 
țării și lumii întregi, dorința 
de a se informa și a se forma 
ca oameni bine pregătiți, cu
noscători ai fenomenelor po
litice în mijlocul cărora trăiesc.

Colocvii pe 
teme politice

Autentică inițiativă studen
țească, colocviile naționale pe 
teme politico-ideologice și de 
filozofie, organizate sub egida 
U.A.S.R., prilejuiesc o analiză 
matură a rolului și locului ti
neretului universitar în cadrul 
vieții noastre sociale și de stat, 
a sarcinilor imediate și de per
spectivă care revin asociațiilor, 
precum și altor factori respon
sabili în plămădirea personali
tății multilaterale a studentului.

Am participat, în ultimii doi 
ani, la colocviile „Socialismul și 
democrația" (București) ; ..Omul 
în lumea contemporană" (Cluj) ; 
„Responsabilitatea socială a stu
dentului" (București) : „Rolul 
filozofiei marxiste și al culturii 
umaniste în formarea viitorilor 
specialiști" (Iași) : „Partidul 
Comunist Român și universita
tea" și „U.T.C. — organizația 
noastră revoluționară" (Bucu
rești). Desigur, diversitatea te
matică și preocupările studenți
lor participanți au imprimat, 
fiecărei manifestări, un anumit 
specific. Dar ceea ce le caracte
rizează în general este forma 
cu care au depășit cadrul dez
baterii teoretice — ea însăși de 
înaltă ținută — prin afirmarea 
angajării social-politice a tine
retului studios.

Activitatea
științifică 
studențească

Inițiativa și capacitatea crea
toare ale studențimii noastre 
se afirmă însă pe nenumărate 
planuri. Sesiunile de comuni
cări științifice materializează 
perseverente căutări în cele 
mai diferite domenii. La Cluj, 
ultima sesiune a mediciniștilor 
a relevat, în același timp, și im
perativul interdificiplinarității. 
In ședințele săptămînale ale ca
tedrei de chirurgie de la Spita
lul de urgență am asistat, nu de 
puține ori, la fructuoase și fur
tunoase discuții, care au prece
dat realizarea unor lucrări de 
înaltă ținută științifică.

Inițiativa institutelor bucu- 
reștene de a crea, birouri stu
dențești de 6tudii, cercetări șî 
proiectări a fost și ea preluată 
de alte centre universitare : de 
Cluj. Timișoara, Brașov. Con
tracte, studii sau cercetări pen
tru producție semnate de stu- 
denți nu mai reprezintă astăzi 
evenimente deosebite pentru 
reporter. Le consemnăm cu a- 
ceeași bucurie, în încercările 
noastre de a fi prezenți pretu
tindeni.

Pagină realizată de : 
ROMULUS LAL, 
GHEORGHE FECIORU, 
VASILE CABULEA, 
A. VASILESCU.
ION MARCOVICI, 
C. STĂNCULESCU
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„Nu vom da O SARCINA VITALA: LEGĂTURĂ CU MASELE
1“înapoi

Documentele aflate în expoziție atestă că 
istoria de cinci decenii a U.T.C., ale cărei rădă
cini sint adine împlintate în trecutul îndepărtat 
al poporului român, a apărut și s-a dezvoltat ca 
parte componentă a \mișcării muncitorești din 
România.

Fotografiile și documentele conturează o 
frescă vie a atmosferei entuziaste, plină de 
elan, care domina, în acele decenii de început 
de secol, activitatea tineretului muncitor în ca
drul cercurilor constituite în diferite orașe.

războiului, întrunirile publice din București și din 
țară sînt transformate de uteciști în mitinguri 
antifasciste și antirăzboinice; mii de tineri parti
cipă la demonstrații de stradă scandînd lozinci 
antifasciste (dreapta — jos).

Scopul principal era zădărnicirea încercărilor de 
ascensiune spre putere a cercurilor fasciste, zădăr
nicirea încercărilor acestora de a împinge România 
în combinații fascisto-războinice. Pe lingă aceste 
acțiuni poj-itice continuă și șirul luptelor greviste ale 
muncitorilor, funcționarilor, studenților.

Angajare 
și dăruire
comunistă

Tendința spre activitatea legală — în anii ile
galității —- nu era un scop în sine ; legătura cu 
masele era o sarcină vitală. Idealurile politice, so
ciale, morale ale uteciștilor trebuiau conștientizate

.CEFERKT

miMOȘH STRÂNGÂTORj

« <=%>

Anii 1918—1920'; perioadă de puternică efer
vescență revoluționară. Au avut loc evenimente 
în iureșul cărora tineretul și-a dovedit din plin 
prezența. în 13 decembrie 1918, în coloanele de; 
monstranților s-au aflat și numeroși ucenici și 
tineri lucrători. Documentele atestă că nu
meroși tineri de 14—18 ani au fost răpuși în 
timpul represiunii.

Din primul moment al existenței sale, de la 
Congresul din 8 Mai 1921, P.C.R. a acordat o 
deosebită atenție tineretului, avind în vedere 
constituirea lui în organizație comunistă. în 
martie 1922 s-au desfășurat în București, în 
strada Academiei nr. 37, lucrările Conferinței 
generale a tineretului socialist din România. 
Ziarul „Tineretul socialist" (foto 1) scria că a- 
ceastă conferință a pus bazele organizatorice și 
ideologice ale organizației revoluționare marxist- 
leniniste, unice, de tineret din România. Avea 
loc. astfel, încununarea firească a unei activități 
intense, neobosite, desfășurate de o pleiadă de 
militanți ai mișcării revoluționare de tineret 
printre care L. Pătrășcanu, N. Popescu-Dorea- 
nu, St. Teodorescu, El. Filipovici, Gh. Stoica, 
Al. Buican (foto 2).

în anii următori, mișcarea revoluționară de 
tineret, îndrumată de partidul comunist, a des
fășurat o vie activitate sub aspect organizatoric, 
politic și cultural-educativ. Impresionante sînt 
acțiunile de solidaritate exprimate în diferite 
momente grele, de tineri uneori de vîrstă foarte 
fragedă. Un episod emoționant este acțiunea 
„inimoșilor strîngători" (foto 3) — un grup de 
copii care la sfîrșitul anului 1922 au strins bani 
pentru ajutorarea orfanilor de la Lupeni, în 
urma catastrofei miniere. în grupul copiilor 
care au colectat fonduri s-a aflat și V. Roaită, 
viitorul erou al luptelor ceferiste din București, 
în anul 1933.

Anul 1924. După o scurtă perioadă de legali
tate, dar suficientă pentru a demonstra rolul 
important pe care avea să-1 aibă în istoria po
porului nostru, P.C.R. este scos în afara legilor. 
O dată cu el a fost interzisă și activitatea le
gală a Tineretului Comunist. începea perioada 
celor douăzeci de ani în condițiile deosebit de 
grele ale ilegalității. „Noi nu vom da înapoi. 
Vom duce mai departe lupta începută și nu vom 
sfîrși pînă nu va fi clădit statul muncitoresc și 
țărănesc", se arăta într-unul din primele ma
nifeste ale C.C. al U.T.C. de după ilegalizare. Ca 
un răspuns la măsurile represive ale guvernului, 
î.i decembrie 1924 a apărut primul număr al zia
rului „Tinărui leninist" (foto 4), organ central 
al C.C. al U.T.C., șapirografiat într-o casă cons
pirativă a U.T.C. din București.

ELISABETA IONIȚA

în rîndul maselor de tineri. O cale eficientă era atra
gerea lor în organizații legale, conduse de partid sau 
de U.T.C.

Istoria luptelor revoluționare este demonstrația 
cea mai convingătoare a viabilității acestor idealuri. 
La chemarea uteciștilor tineretul proletar s-a înrolat 
alături de cei vîrstnici în lupta revoluționară organi
zata și condusă de P.C.R. în anii crizei economice. 
Tineretul a luptat la Lupeni, a participat Ia grevele 
muncitorilor din București și din întreaga țară. 
Angajați cu toate forțele în viitoarea evenimentelor, 
uteciștii participă intens, alături de comuniștii vîrst
nici, la acțiunile pregătitoare ale luptelor petroliști
lor și ceferiștilor din ianuarie—februarie 1933. Au 
fost editate ziare (stînga — jos), manifeste, broșuri î 
tinerii, în frunte cu uteciștii, au format gărzi și pi
chete de auto-apărare, au intrat în comitete de ac
țiune, au desfășurat pancarte cu lozinci revoluțio
nare, au demonstrat „un eroism și curaj demn de 
tînăra gardă a proletariatului revoluționar".

In anii luptei împotriva pericolului fascist și a

Pentru a putea face față momentului istoric deo
sebit de complex ivit o dată cu izbucnirea celui 
de-al doilea război mondial C.C. al P.C.R. recru
tează un grup de tineri activiști-comuniști, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu (foto sus), pentru 
reorganizarea aparatului ilegal al U.T.C. și adap
tarea activității acestuia noilor condiții istorice.

în anii 1939—1940 tineretul revoluționar, organi
zat și condus de U.T.C., se integrează în lupta 
generală a maselor populare pentru apărarea inde
pendenței naționale și a integrității teritoriale a țării.

LYA BENJAMIN

MOMENTE DIN ISTORIA U.T.C.“
]La Muzeul de istorie 

a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare 
și democratice din România j 50 DE ANI
INTR-0 EXPOZIȚIE

Filmul istoriei de cinci decenii a Uniunii Tineretului Comunist este 
sugestiv sintetizat într-o expoziție deschisa în sălile Muzeului de istorie a 
partidului comunist a mișcării revoluționare și democratico din România, cu 
prilejul aniversării semicentenarului U.T.C. Expoziția „Momente din istoria 

U.T.C. Tradiții ale mișcării revoluționare și democratice de tineret din România, 
sub conducerea partidului comunist" reunește un bogat material, în majori
tate original și inedit — documente și fotografii, obiecte, purtînd pecetea 
timpului — care evocă generațiilor de astăzi momente semnificative din acti-

vitatea U.T.C.. participarea tinerilor români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, din fabrici, de pe ogoare, din școli, universități, la lupta împotriva 
orînduirii capitaliste, împotriva pericolului fascist și războiului, pentru liber
tate socială și națională, pentru făurirea unei vieți noi pe pămîntul patriei 
noastre. Pagina de față cuprinde cîteva din documentele și fotografiile aflate 
în această expoziție jubiliară. Comentariul este semnat de șase tineri cer
cetători din cadrul Muzeului de istorie a partidului comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din România.

PILDE DE EROISM TINERESC
Anii 1941—1944. Veghea

permanentă a partidului co
munist pentru soarta țării, 
pentru soarta tineretului, po
ziția sa de ripostă față de ’ 
dictatură și război este reflec
tată printr-un grupaj de ex
ponate — manifeste fluturași 
și unele documente de bază . 
elaborate de C.C. al P.C.B. 
— prin care au fost date, 
de fapt, liniile directoa
re pentru activitatea tineretu
lui comunist, chemat la luptă 
pentru salvarea poporului ro
mân, pentru o Românie libe
ră, democratică, indepen
dentă.

Din multitudinea formelor 
și metodelor de activitate fo
losite de comuniști și uteciști 
pentru atingerea acestui scop- 
se găsesc expuse unele mate
riale sugestive. O ședință ful
ger ținută de comuniști cu u- 
cenici ai secției transport si 
telecomunicații la Atelierele 
C.F.R. Grivița în mai 1944 
(foto 1), clasa lui Justin Geor
gescu, de la liceul Matei Ba- 
sarab — București, unde în 
anii 1940—1941 a existat o 
celulă U.T.C., rapoarte infor
mative ale autorităților, care 
consemnează activitatea Bi
roului U.T.C. în rîndul stu
denților din București, răspîn- 
direa de manifeste la Politeh
nică, Facultatea de drept, 
Medicină, activitatea comu
niștilor în rîndurile armatei 
Tinerii au contribuit prin ac
tivitatea lor la tipărirea și di-

Tineri, mulți tineri, reprezentind întregul ti
neret al țării, participă la consfătuiri, confe
rințe și congrese. Vin să asculte cuvintul parti
dului, care zeci de ani le-a îndrumat lupta și 
munca, vin să afle cum trebuie acționat și 
muncit pentru noua viață socialistă. După fie
care congres al Partidului, tinerii își trimit in 
congresul lor reprezentanți, care discută și gă
sesc căile cele mai bune de urmat in asa fel 
incit în fabrici, uzine, pe ogoare și în școli, in 
instituții — și întotdeauna alături de cei mai

fuzarea materialelor de pro
pagandă manifeste fluturași, 
purtînd semnătura C. C. al 
U.T.C., a Uniunii tineretului 
patriotic, a Frontului patriotic 
al tineretului. Ele poartă me
sajele partidului comunist 
către întreg tineretul din 
România: „Jos germanii și 
vînduții lor", „Floarea tinere
tului român a pierit", „Vrem 
pace ; români sabotați răz
boiul, răzbunați miile de morti 
ai guvernului Antonescu", 
„Tineri muncitori români, în 
fabrica voastră împiedicați lu
crarea mașinilor de război".

Răspunzînd chemărilor par
tidului, tinerii și-au adus con
tribuția la mișcarea de rezis
tență împotriva dictaturii fas
ciste și a războiului hitlerist, 
participînd la acțiunile pro
testatare ale muncitorilor de 
la Malaxa, Arsenal, S.T.B., 
Lemaître ș.a., la desfășurarea

unor acțiuni de sabotaj si par
tizani, la procurarea, depozi
tarea de muniții, armament, 
la găzduirea unor cadre în
deplinind funcțiile de tehnici 
etc.

Mulți, foarte mulți tineri, 
pentru activitatea desfășu
rată, au suferit în acești ani 
bătăi cumplite, schingiuiri, 
judecări și condamnări grele. 
Mulți au plătit cu viața: Cor
nel Elias, Justin Georgescu, 
Filimon Sîrbu, Ștefu Pompi- 
liu, Nicolae Mohănescu, ca 
și Olga Bande, Călin Ion, 
Chiloiu Marin ș.a., din rîndul 
celor ce au luptat dincolo de 
hotarele patriei, în rezistența 
franceză. Tineri și tinere din 
România, comuniști și antifas
ciști, au trăit în regimul de 
viață trist și chinuitor, rece și 
dureros, al închisorilor și la
gărelor din țară și de peste 
hotare. O fotografie îl repre-

zintă pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, deținut în acești 
ani la Tg. Jiu, lucrînd in
tr-un grup de alți internați 
comuniști (foto 2).

Pătrunși de sentimentul urii 
împotriva regimului militar 
fascist, cu toate consecințele 
sale, de sentimentul dragos
tei de patrie și al datoriei de 
a o apăra, tinerii au răspuns 
chemării partidului comunist 
— aducindu-și contribuția la 
înfăptuirea insurecției națio
nale antifasciste ~ august 
1944. li găsim alături de 
vîrstnici în zilele lui august 
’44, în București și alte cen
tre ale țării, participînd la 
dezarmarea și alungarea hi- 
tleriștilor, ca membri în for
mațiunile de luptă, în fața 
sediului Apărării patriotice,

printre ruinele fumegînde ale 
Capitalei. ' ■

Și tot atunci, în august, îi 
găsim prezenți la marele mi
ting, primul legal, organizat 
de P.C.R., în Piața Universi
tății pentru a marca victoria 
insurecției, îi găsim în întâm
pinarea unităților armatei so
vietice ajunse în București la 
30 august, li vom găsi în pri
mele rînduri ale luptătorilor 
pentru eliberarea patriei și 
înfrîngerea definitivă a hitle- 
rismului.

Frumoase pilde de eroism 
ale tineretului patriei noas
tre, care a dat eroi, a creat 
eroi, ce stau cu cinste în ga
leria luptătorilor pentru o 
Românie liberă,, democratică, 
independentă.

ELENA GEORGESCU

RĂSPUNS ENTUZIAST LA CHEMAREA PARTIDULUI

Imediat . victoria insurecției armate, 
U.T.C. s-a reorganizat, constituindu-se o con
ducere activă în frunte cu to/arășul Nicolae 
Ceaușescu. Sub conducerea partidului, ti-

neretul s-a încadrat cu tot elanul său în lupta 
pentru defascizarea și democratizarea țării, pentru 
instaurarea unui guvern cu adevărat democratic, 
pentru înfăptuirea reformei agrare, refacerea eco
nomică a țării. Mii și mii de tineri muncitori, ță
rani, intelectuali, și-au adus contribuția la înlă
turarea forțelor reacționare și instaurarea, la 6 
Martie 1945, a guvernului de largă concentrare 
democratică condus de dr. Petru ~ ’ 
reprezentanții clasei muncitoare 
ponderent. (foto 1).

Răspunzînd chemării partidului 
tru front, totul pentru victorie", 
din fabrici, de pe ogoare, din școli _______ _____
înrolat ca voluntari în armată, acoperindu-se de 
glorie pe cîmpurile de luptă pentru eliberarea pa
triei, precum și în Ungaria și Cehoslovacia. Mulți 
dintre ei au depus jurămîntul în cadrul Diviziei 
„Tudor Vladimirescu" (foto 2).

Tineretul și-a adus o contribuție activă la'schim
bările ce au avut loc în raportul de forțe poli ti co- 
sociale în favoarea regimului democrat. De o im
portanță. deosebită a fost participarea sa la refa
cerea și reconstrucția economică a țării în anii 
1945—1948. Zeci de mii de tineri au muncit 
pe șantierele Agnita — Botorca, Salva — Vișeu, 
Bumbești—Livezeni (foto 3), Brașov—Predeal, De
poul de locomotive din Craiova, Fabrica de con
fecții din București, unde au înscris pagini stră
lucite în epopeea marilor biruințe ale poporului

român. Realizărilor obținute în anii 1947—1948 li 
s-au adăugat, în perioada următoare, Fabrica de 
rulmenți de la Bîrlad, Uzina cocso-chimică de la 
Hunedoara, Hidrocentrala „V. î. Iienin" de la Bi- 
caz, conducta Magistralei de est, Combinatul chi
mic de la Borzești, Combinatele petrochimice de 
la Onești și Brazi, Fabrica de la Săvinești și al-

I

vîrstnici — învață muncind și muncesc invățind 
pentru viața nouă, socialistă. Din șirul lung at 
acestor întîlniri ce se numără cu sutele după 
1949, expoziția prezintă doar citeva zeci din cele 
mai importante. Congresul al IX-Iea al U.T.C. 
(foto 1), din februarie 1971 a constituit un mo
ment de seamă în viața organizațiilor de tineret. 
In cadrul acestui forum, secretarul general ai 
P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dai o 
inaltă apreciere contribuției tineretului Ia opera 
de edificare a socialismului în România arâtind : 
,.îrț tot ce s-a; înfăptuit în acești ani sint încor
porate și energia, priceperea și hărnicia tinerei 
generații, care împreună cu întregul popor n-a 
precupețit și nu precupețește nimic pentru tra
ducerea in viață a. mărețului program elaborat 
de P.C.R..".

Un loc important din expoziție ii ocupă Con
ferința a VlII-a U.A.S.R. chemată să analizeze 
rezultatele obținute și metodele folosite in edu
carea tinerilor intcleetuali in spațiul patriotis
mului socialist, al dragostei de țară și partid.

Cele mai numeroase fotografii și documente 
ilustrează însă munca deosebită a tineretului în 
fabrici, pe ogoare, școli, facultăți, laboratoare.

Dueînd mai departe ..Hei rup-ul" de la Bum- 
bești-Livezeni pină la Porțile de Fier, un număr 
mereu mai mare de tineri continuă ștafeta șan-

Groza, în care 
aveau rol pre-

„Totul pen- 
numeroși tineri 
și facultăți s-au

CONSTANTIN SAFTA

tierelor naționale de muncă patriotică (foto 2 : 
Șantierul național al tineretului de la Porțile de 
Fier).

Poporul nostru care muncește cu atîta hotă- 
rîre, călăuzit de partid, pentru o viață mai bună, 
dorește cu statornicie pacea, înțelegerea deplină 
și respectul între popoare, vrea să-și hotărască 
singur soarta sa. In concertul pe care popoarele 
lumii îl dedică păcii, prieteniei și înțelegerii, 
glasul României socialiste, exprimat de atîtea 
ori de conducătorul partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se aude tot mai 
clar, tot mai puternic.

Numeroase exponate prezentate în expo
ziție ilustrează felul în care tineretul patriei 
noastre luptă pentru pace, împotriva colonialis
mului, pentru dreptul popoarelor de a-și hotărî 
propria soartă. Acțiuni de solidaritate cu lupta 
poporului viatnamez, întîlnirea tineretului și 
studenților din regiunea balcanică și a Mării A- 
driatice, tineretul și securitatea europeană 
(foto 3), sînt doar trei din cele 45 de reuniuni 
internaționale, congrese, sesiuni și colocvii, din
tre care multe sînt ilustrate în expoziție.

Expoziția oferă tabloul luminos al unui tineret 
care, încrezător în viitorul comunist al patriei, 
urmînd cu consecvență îndrumările părintești ale 
P.C.R., se angajează să dăruiască patriei tot ce 
are mai bun, toată puterea sa creatoare, clanul 
și năzuințele sale pentru construirea pe pămîn- 
tul României a societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

C. JURCA 
M. ARIMIA
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DOCUMENTE ALE PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PARTIDUL Șl 
TINERETUL

în succesiunea logică a pre
zentării tezelor și analizelor de o 
excepțională însemnătate pen
tru munca și viața întregului 
tineret din patria noastră, apare 
cu strălucită claritate nobila 
orientare ideologică a partidului 
nostru, politica sa creatoare 
marxist-leninistă și spiritul de 
cutezanță, principialitate, exi
gență și profunzime analitică a 
secretarului general al Partidu
lui Comunist Român — tovară
șul Nicolae Ceaușescu. Hotărîri- 
le de partid și cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu des
pre munca, viața și dimensiunile 
majore ale educației comuniste 
a generației tinere ilustrează, în 
dinamica lor esențială, o profun
dă și riguroasă analiză a expe
rienței trecute și prezente, jalo- 
nînd contururile viitorului 
României socialiste și devenind 
prin aceasta idei călăuzitoare, 
ample programe de acțiune în 
procesul formării generației ti
nere văzută ca participant activ 
la făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Volumul ..Partidul și tinere
tul", din cadrul seriei de cule
geri „Documente ale Partidului 
Comunist Român", reprezintă *> 
expresie sintetică a preocupării 
deosebite a partidului nostru 
față de formarea și educarea ti
nerei generații în spiritul înalte
lor idealuri revoluționare ale 
socialismului și comunismului, 
ale dreptății, eticii și echității 
socialiste și comuniste.

Munca de educație a tineretu
lui, întreaga politică educativă 
se întemeiază pe tot ce-a fost 
pozitiv în experiența poporului 
român, avînd în vedere diferi
tele ei etape, și în primul rînd 
mișcarea revoluționară și comu
nistă din țara noastră și anii 
construcției socialiste în Româ
nia. în acest context legătura 
indestructibilă dintre tradițiile 
de luptă ale partidului și po
porului nostru și activitatea pre
zentă a tineretului deschide un 
cîmp larg muncii de educație 
conștientă a generației tinere în 
spiritul valorificării moștenirii 
progresiste a trecutului și apli
cării marxism-leninismului la 
condițiile concret istorice din 
țara noastră.

de conf. dr.
OVIDIU BĂDINA

Cadrul real de afirmare a ge
niului creator al poporului ro
mân, ritmul accelerat al mersu
lui înainte pe drumul progresu
lui și civilizației au impus și 
impun participarea tineretului, 
alături de întregul popor, cu tot 
ce are mai bun — elanul său re
voluționar, talentul, sensibilita
tea și dinamismul său — la 
munca eroică destinată îmbogă
țirii culturii noastre materiale și 
spirituale, ridicării nivelului de 
viață al celor ce muncesc.

în opera de transformare re
voluționară și edificare a socia
lismului în România, Uniunea 
Tineretului Comunist deține un 
rol din ce în ce mai important. 
Capitolul „U.T.C. — organizația 
politică revoluționară a tineretu
lui din România, ajutor de nă
dejde al partidului în educația 
comunistă a tineretului" oglin
dește registrul larg al atribuți
ilor, funcțiilor și rolului Uniunii 
Tineretului Comunist, în etapa 
actuală, indicațiile prețioase ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

privind coordonatele majore ale 
activității organizației de tineret 
din România.

Principiul și garanția supremă 
a educației comuniste, revoluțio
nare a tinerei generații constă 
în conducerea de către partid a 
Uniunii Tineretului Comunist, a 
întregului tineret clin România, 
în contextul traducerii în viață 
a programului amplu al Partidu
lui Comunist Român de dezvol
tare multilaterală a patriei, de 
formare a unui om nou profund 
devotat înaltelor idealuri ale 
socialismului și comunismului, 
„sarcina principală a U.T.C. — 
organizație ce cuprinde toate 
categoriile de tineri din patria 
noastră, fără deosebire de națio
nalitate — este aceea de a uni 
eforturile întregii tinere gene
rații pentru înfăptuirea politicii 
partidului, pentru propășirea ță
rii. pentru construirea comunis
mului în România" — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Investirea Uniunii Tineretului 
Comunist cu o sferă largă de 
preocupări, atribuții și răspun
deri în toate sferele vieții social- 
politice a dus la îmbogățirea 
conținutului activității organiza
țiilor U.T.C.. la creșterea presti
giului și influenței lor în rîndu- 
rile tuturor categoriilor de tineri 
din țara noastră. Dar sporirea și 
diversificarea atribuțiilor Uniu
nii Tineretului Comunist a im
pus cu necesitate sporirea preo
cupărilor pentru îmbunătățirea 
conținutului muncii politico-edu
cative șî a structurii organizato
rice, a formelor, modalităților și 
cadrului de desfășurare a acti
vității de educație comunistă a 
tineretului.

In prezentarea raportului din
tre rolul Uniunii Tineretului 
Comunist în etapa actuală și 
preocuparea pentru perfecțio
narea activității de organizație, 
volumul „Partidul și tineretul" 
are meritul de a fi sintetizat re-

DocunKnte ale
Partidului Comunist
Român

PARTIDUL
ȘI
TINERETUL

comandările prețioase ale secre
tarului general al partidului, 
care demonstrează o profundă 
clarviziune politică și o exigen
tă analiză practic concretă a ce
rințelor complexe pe care parti
dul, tineretul din patria noas
tră, întreaga viață socială a Ro
mâniei le ridică în fața Uniunii 
Tineretului Comunist.

De o excepțională însemnătate 
pentru activitatea organizației 
de tineret este definirea con
ținutului specific al întregii 
munci de educație comunistă a 
tineretului. Lectura volumului 
..Partidul și tineretul*' oferă o 
imagine vie și convingătoare a 
trăsăturilor omului nou. atașat 
nob’lelor idealuri ale socialis
mului și comunismului, specia
list, cetățean înzestrat cu un larg 
orizont cultural, devotat cauzei 
partidului și patriei noastre so
cialiste, România.

Aprecierea secretarului gene
ral al partidului nostru — tova
rășul Nicolae Ceaușescu : „în 
tot ceea ce s-a înfăptuit în acești 
ani sînt încorporate și energia, 
priceperea, și hărnicia tinerei

generații, care, împreună cu în
tregul popor, n-a precupețit șl 
nu precupețește nimic pentru 
traducerea in viață a mărețului 
program elaborat de Partidul 
Comunist Român" este concreti
zată în capitolul „Tineretul — 
factor activ al făuririi societății 
socialiste multilateral dezvolta
te" prin definirea succintă a 
contribuției specifice pe care 
diferitele categorii de tineri din 
țara noastră au adus-o și trebuie 
s-o aducă în continuare la ridi
carea societății românești pe 
noi culmi ale progresului și ci
vilizației.

In acest context educația co
munistă a tineretului devine o 
sarcină complexă, de mare răs
pundere. și o datorie a întregii 
noastre societăți.

In cuvinte pătrunse de dragos
te pentru tineretul patriei noas
tre, pentru dezvoltarea sa mul
tilaterală, în ascensiunea neabă
tută către viitorul luminos al Ș 
României socialiste, secretarul 
general al partidului oferă o 
imagine profundă și cuprinză
toare a caracteristicilor funda
mentale ale tineretului, dar și 
ale specificității și răspunderilor 
concrete pe care toți factorii e- 
ducativi din țara noastră le au 
în educația tineretului.

Afirmarea Partidului Comunist 
Român și a țării noastre ca o 
forță deosebit de dinamică in 
viața politică internațională, di
namismul generației tinere con
temporane și strălucita capaci
tate a secretarului general al 
partidului nostru de analiză a 
unor probleme majore ale vieții 
internaționale reprezintă domi
nantele capitolului ultim al lu
crării ..Partidul și tineretul".

Cu toate prilejurile în care se
cretarul general al partidului a 
abordat problematica complexă a 
construcției noastre socialiste 
sau a lumii contemporane, locul 
și rolul tineretului a fost totdeau
na pregnant subliniate. La tribu
na Congresului Uniunii Tineretu
lui Comunist, sau la cea a Organi
zației Națiunilor Unite, în ne
numărate alte ocazii, secreta
rul general al partidului nostru 
a produs o puternică impresie 
prin afirmarea înaltelor princi
pii care călăuzesc politica exter
nă a partidului și statului nos
tru și prin justețea aprecierilor 
cu privire la sensurile și semni
ficațiile mișcării contemporane a 
tineretului.

Culegerea „Partidul și tinere
tul" reflectă grija și atenția pă
rintească, dragostea și preocupă
rile Partidului Comunist Român, 
ale secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pen
tru tineretul patriei noastre, 
pentru viitorul său luminos.

Facultatea de farmacie a In
stitutului medico-farmaceutic 
din Cluj. Studenți în labora

torul de chimie organică

Foto: PAVEL TĂNJALA

RETROSPECTIVĂ 
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CU ELEONORA LUCA,
ABSOLVENTĂ 
A FACULTĂȚII 
DE BIOLOGIE

NU POATE FI ADEVĂRAT UN
SUCCES CARE TE BUCURA

NUMAI PE TINE

PORȚILE DE FIER. Marele obiectiv hidroenergetic la temeliile căruia și-au așezat semnă
turile mii de tineri brigadieri.

— De curînd, am vorbit la o 
întîlnire cu profesorii noștri, ca 
reprezentantă a generației a 
treia a celor orezenti. Cu cea 
mai proaspătă amintire a în
ceput Eleonora Luca, să-și po
vestească studenția.; Cei dintîi 
au rememorat o serie de mo
mente interesante pentru noi. 
Mie mi s-a părut că nu se c.i- 
vine ca Ia vîrsta mea să evoc o 
experiență personală. Intrucît 
noi putem fi considerați mai 
mult pentru virtualitățile noa
stre, pentru luciditatea cu care 
concepem viitorul. Trecutul 
nostru sînt cei 17 ani de exer
ciții pentru viață propuse de 
școală și pentru toate acestea 
verificările abia încep.

— Am putea deci să. ne oprim 
la soluțiile alese pînă acum ; 
să zicem, opțiunea pentru bio
logie.

— De fapt mi-a plăcut mult 
matematica, dar n-am dat la 
matematică pentru că mi-a fost 
teamă că n-o s-o mai iubesc, 
întotdeauna nu mă apropii prea 
mult de ceea ce iubesc, de tea
mă să nu-1 pierd.

— Șî atunci, să înțeleg că 
biologia...

— Mi-a plăcut și biologia. 
Dar îmi place poate mai mult 
din orgoliu : se spune că este o 
disciplină care cultivă prin ex
celență memoria, dar eu am 
găsit că este în stare să soli
cite fantezia, ceea ce. recunoaș
teți, este mult mai mult : vezi 
dincolo de microscopul electro
nic ; cărțile de biologie țin la 
distantă pe multi dintre cei ce 
ar dori să le parcurgă, dar eu 
le-am citit cu ușurința și plă
cerea cu care se citește beletris- 
stica : în sfîrșit, este un dome
niu al cunoașterii în care am 
regăsit virtuți ale matematicii 
pe care am avut, cel puțin su
biectiv. îndrăzneala să cred că A 
alți colegi nu le-au intuit.

— „A regăsi", într-o formulă 
nouă, este în măsură să ofere 
o voluptate spirituală ?

— Te asigur, de subtil rafi
nament. Ar trebui să • știi că 
n-am intrat în facultate cu o 
medie foarte mare. Dar, după 
admitere» mi-am zis că voi lua 
numai note mari. In anul III, 
la o adunare generală mi s-a 
cerut să explic cum am reușit 
să iau numai 10. Am spus, și 
de fapt acesta era adevărul, că 
îmi plac lucrările practice, că 
numai acestea simt că pot adu-
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ce o împlinire a cunoștințelor 
și satisfacții deosebite. De pil
dă. coborîrea în microcosmos 
este o călătorie fantastică. Am 
început prin a privi la micro
scop — prozaic, nu ? — o celu
lă de ceapă. Dar, să ai senza
ția mișcării — organitele care 
se deplasează — este ceva cu 
totul teribil. Să începi cunoaș
terea unor asemenea aspecte 
intime ale vieții — iată. de 
pildă, sub microscop cromozo
mii — este în măsură să-ti clă
dească o întreagă optică des
pre viață, să înțelegi cît de 
mare este teritoriul vieții și al 
mortii. că viata este, mai întin
să decît ne închiuuim și să re
gretăm cît de puțin o stăpînim. 
Si. în plus, cît de mult contea
ză aceasta pentru autocunoaște- 
rea noastră !

Atunci am început să lucrez 
la cercul științific de anatomic 
comparată. Lucrarea de diplo
mă abordează o temă de acest 
fel.

— Adică?
— Despre tipurile de branhii 

ale teleostenilor. Tar acum am 
să vă dau un nou exemplu care 
ilustrează dragostea mea „or
golioasă" pentru biologie : pen
tru a elabora teoria biostructu- 
rii, savantul român Eugen Ma- 
covski a pornit de la branhii. 
Nu vreau să sper că această si
militudine ar putea să mă a- 
vantajeze vreodată, însă a 
fost încurajator pentru mine 
să-mi aleg un asemenea punct 
inițial.

— Care, se pare, te-a condus 
pe un drum bun.

.— Lucrarea mea de diplomă 
propune o contribuție nouă : 
existenta unei structuri ana
tomice explicabilă prin factorii 
de mediu în care trăiește spe
cia la care mă refer. Cred că 
aș putea lucra în continuare la 
branhii ; mi-ar plăcea activita
tea în Institutul de oceanogra
fie din Constanta. O colegă a 
noastră mai mare, care a ter
minat anul trecut, a refuzat o 
repartizare de acest fel. pentru 
că ar fi trebuit să iasă pe mare, 
din cînd în cînd, să recolteze

PE TEME jumnooc

I
 Continuing »ă răspun

dem la «ctitorii» citito
rilor car» se adresează 
rubricii noastre, reier- 
văm spațiul de astăzi, în 
exclusivitate, întrebărilor 
eu caracter juridic.

AU CONSIMȚIT 
să Încalce 

LEGEA I
Ilie D. Cumpănășoiu — Co

muna Berbești, satul Tg. Gîngu- 
lești, jud. Vîlcea. Dreptul la alo
cația de stat pentru copii nu-1 
aveți din prima lună, așa cum 
presupuneți, ci după trei luni de 
la angajarea dv. la Șantierul de 
mixturi asfaltice-Craiova. După 
trei luni, deoarece încadrarea în 
această unitate s-a făcut prin în
cheierea unui nou contract de 
muncă nicidecum prin transfer. 
Și pentru că răspunsul vă poate 
lăsa unele nedumeriri, justificate 
de altfel prin faptul că vi s-a a- 
cordat în cele din urmă transfe
rul, vă explicăm și de ce această 
soluție. Explicațiile le considerăm 
în aceeași măsură utile și pentru 
I.C.T. Craiova — Șantierul nr. 2 
Tg. Jiu, unde ați lucrat înainte, 
unitate care a creat întreaga în
curcătură, prin neaplicarea co
recta a dispozițiilor legale pri
vind acordarea transferului. Dar 
să revedem împreună întreaga 
situație. Șantierul de mixturi 
asfaltice din Craiova a solicitat cu 
cîtva timp în urmă șantierului 
din Tg. Jiu, transferarea dv. în 
interesul serviciului. Unitatea 
unde lucrați pe atunci nu a fost 
de acord cu aprobarea transfe
rului și, ca urmare a neprezentă- 
rii dv. la serviciu, v-a desfăcut

contractul de muncă pentru aba
teri disciplinare, în baza art. 13 
lit. e, din legea nr. 1/1970. Pînă 
aci atît refuzul la acordarea 
transferului cît și sancțiunea dis
ciplinară erau cît se poate de le
gale. După cîteva luni însă, 
I.C.T. Craiova — Șantierul nr. 2 
Tg. Jiu, se decide să consimtă la 
transfer. Dar acest consimțămînt 
nu poate modifica cu nimic ra
porturile de muncă actuale. In
strucțiunile Ministerului Muncii 
nr. 7000/1964, încă necunoscute 
sau ignorate de unitatea din Tg. 
Jiu, interzic acordarea retroactivă 
a transferului. Astfel stînd lucru
rile sînteți nou angajat la între
prinderea din Craiova, iar drep
tul la alocație potrivit art. 8 din 
Decretul 285/1960, îl aveți după 
90 de zile calendaristice de la în
cadrare.

DREPTURILE 
Șl OBLIGAȚIILE 
ABSOLVENȚILOR
Victor Achim din Iași nu 

este singurul cititor care 
ni s-a adresat în ultima vreme cu 
întrebări de această natură. Va- 
silica Prodan și Pavel Grecu, 
ambii din București, doresc, de 
asemenea, să afle modalitățile 
de repartizare a absolvenților in
stituțiilor de învățămînt superior, 
de la învățămîntul de zi, dreptu
rile și obligațiile acestora, stabi
lite prin lege, care urmează re
partizării. Vă oferim răspunsul 
apelînd la actul normativ în vi
goare — Decretul nr. 158/1970. 
începem, firește, cu momentul 
repartizării în producție. Repar
tizarea absolvenților se face no
minal, imediat după sesiunea

examenului de diplomă. Practic 
ea are loc prin alegerea de că
tre absolvent a organizației so
cialiste, din lista de posturi în 
prealabil întocmită. Lista cuprin
de alături de specialitățile res
pective, localitățile unde absol
ventul urmează să lucreze. Ale
gerea posturilor se face după re
zultatele obținute la învățătură, 
în ordinea descrescîndă a medi
ilor. Regula are și cîteva excep
ții. Ele sînt determinate de

dacă acest lucru nu e posibil, în- 
tr-o localitate apropiată. Cum 
tot în aceeași localitate sau în- 
tr-o localitate apropiată sînt re
partizați și soții, absolvenți ai 
aceleiași promoții, care au pro
movat examenul de diplomă. In 
acest caz repartizarea se face 
după media cea mai mare obți
nută de unul dintre soți.

In privința drepturilor absol
venților repartizați în producție, 
subliniem că ele sînt astfel stabi
lite încît să asigure începerea ac
tivității, în condiții optime, încă 
din prima zi a prezentării la post. 
Intre cele mai importante din a-

^Scînteii ... ..........
......... =ti neretulul

bilească în localitatea în care se 
află organizația socialistă la care 
a fost repartizat.

Rambursarea cheltuielilor de 
transport se acordă absolvenților 
care la data repartizării au domi
ciliul în altă localitate decît a- 
ceea unde au fost repartizați, și 
se referă la costul transportului 
de la domiciliu la locul de mun
că pentru ei, membrii familiei 
(soțul sau soția, copiii, părinții 
aflați în întreținerea absolventu
lui) precum și pentru gospodăria 
lor.

Cîteva cuvinte despre obliga
țiile absolvenților repartizați în 
producție.

Prima și cea mai importantă 
este aceea de a se prezenta la 
post.

Nerespectarea ei se sancționea
ză cu plata unor penalități civile 
de 5 000 lei, în cazul absolvenți
lor facultăților cu durata studiilor 
mai mică de 4 ani sau 8 000 lei, 
în cazul absolvenților facultăților 
cu durata studiilor de cel puțin 
4 ani.

nîndu-se seama de veniturile fie
cărei familii. Contribuția în mun
că este cel mult de 6 zile, pe an, 
pentru fiecare locuitor care a îm
plinit vîrsta de 18 ani, și se efec
tuează pînă la împlinirea vîrstei 
de 55 ani (bărbații) și 50 de ani 
(femeile). Și în acest caz numărul 
de zile reprezentînd contribuția 
în muncă nu este aceeași pentru* 
toți cetățenii, el fiind stabilit în 
raport cu vîrsta și ’ 
crărilor ce urmează 
tuate.

CUM SE

volumul lu- 
să fie efec-

POT
TRANSFERA

LICEENII
Slobozia,

particularități ce au în vedere fie 
situația familială sau starea să
nătății absolventului, fie Compor
tarea generală a acestuia pe tot 
timpul perioadei de studii. Ex
cepțiile sînt stabilite ca priorități 
la repartizare sau criterii de pre
ferință în limita unor procente, 
în acest sens, au prioritate, indi
ferent de media obținută, absol
venții care solicită repartizarea 
în comunele în care își au domi
ciliul ei, soțul (soția) sau părinții 
lor, ori în comunele apropiate. 
Totodată în limita a cincizeci de 
sutimi, se iau în considerare la 
repartizare nevoia de îngrijire 
medicală deosebită, precum și 
activitatea obștească sau com
portarea bună avută în timpul 
studenției. De asemenea, cînd 
unul din soți este angajat al unei 
organizații socialiste, repartizarea 
celuilalt soț se face, cu priorita
te, în aceeași localitate unde se 
află soțul (soția) angajat sau,

ceste drepturi menționăm î in
demnizația de instalare, avansul 
din salariu și rambursarea cheltu
ielilor de transport.

Indemnizația de instalare se 
acordă absolvenților cu examen 
de diplomă, repartizați în comu
ne. Ea este egală cu un salariu 
lunar fixat pentru primul an de 
activitate la funcția îndeplinită. 
Indemnizația se acordă însă nu
mai dacă absolventul are domici
liul în altă localitate decît aceea 
în care a fost repartizat.

Avansul îl primesc absolvenții 
cu examenul de diplomă care nu 
beneficiază de indemnizația de 
instalare. El se acordă, la cerere, 
o dată cu prezentarea la post. 
Avansul este de o jumătate din 
salariu lunar, iar restituirea lui se 
face în 6 rate lunare, începînd cu 
a doua lună de funcționare. Atît 
indemnizația de instalare cît și 
avansul se acordă cu îndeplinirea 
condiției ca absolventul să se sta-

O ÎNDATORIRE
CETĂȚENEASCA
Marin Istrate — Sibiu.
Contribuția bănească și în 

muncă la care vă referiți, este 
stabilită prin Legea nr. 20/1971 și 
ea are în vedere extinderea și in
tensificarea inițiativei cetățenești, 
pentru construirea de noi edificii 
culturale și a altor lucrări de in
teres obștesc cu caracter local 
cum ar fi : școli, internate școla
re, cămine de copii, ateliere- 
școală, cămine culturale, creșe, 
grădinițe, dispensare etc. Contri
buția bănească se stabilește 
anual, pe familii, și ea nu poate 
fi mai mare de 300 lei. Sumele 
exacte pentru fiecare familie, 
fixate drept contribuție, se stabi
lesc în funcție de costul lucrării 
ce urmează să fie executată, ți-

Emilia Popescu 
jud. Ialomița.

Transferarea elevilor de la li
ceele de cultură generală la li
ceele de specialitate este posibi
lă în condițiile stabilite prin Re
gulamentul pentru organizarea și 
funcționarea liceelor de speciali
tate, aprobat de Ministerul Edu
cației și Învățămîntului prin Or
dinul nr. 13 900/1970. Potrivit a- 
cestora transferarea se face numai 
la începutul anului II, cu condi
ția promovării examenelor de 
diferență la obiectele de specia
litate prevăzute în planul de în
vățămînt și a efectuării lucrări
lor practice prevăzute în progra
ma școlară a anului I. în plus, 
pentru transferare trebuie să 
existe și acordul prealabil al con
ducerii celor două licee. Cererile 
de transfer se depun la liceele de 
specialitate pînă la 15 iulie, iar 
examenele de diferență se susțin 
în. sesiunea de corijență, la liceul 
unde se face transferarea.

material. Or, lucrul acesta este 
formidabil ! Chemarea către 
cercetare mi se pare că este 
depășită acum de dorința de a 
deveni profesoară. Anul trecut 
am făcut un curs modern de 
predare a științelor biologice 
care m-a incitat să caut diferi
te soluții pentru predarea unei 
lecții de biologie. La practică 
m-am convins să aspectul psi- 
ho-pedagogic ai acestei activi
tăți mă atrage tot atît de mu’t 
ca și cel științific. Urma să în
tocmesc fișa psihopedagogică a 

■ unei eleve caro venise din Su
ceava să facă liceul în Bucu
rești. Locuia la niște rude și 
tot timpul și-l consacra învăță
turii. Dorea permanent să de
pășească un handicap. uneori 
imaginat,, alteori simfit. izvorît 
poate dintr-o condiție proprie. 
Am discutat despre eroii 
mului „Marele premiu", 
exalta calitățile eroului ambi
țios și orgolios. într-o’ zi, cla
sa a dat un extemporal la psi
hologie. Toate colegele ei au 
luat note mici. Ea a primit 8 ți 
a cerut să i se treacă în cata
log. Profesoara i-a răspuns că 
în acest caz ar trebui să tran
scrie toate notele. Da. a fost 
răspunsul aceleia. de care de
pindea ca notele mici să nu fie 
luate în considerare. I-am făcut 
o fișă de 10 pagini. Acum nu-mi 
mai e teamă că m-as putea 
plafona. Vreau să plec din 
București. Aici sînt concentrați 
prea multi factori de stress — 
cum îi numim noi biologii. îmi 
plac aerul curat, florile, chiar 
și noroaiele. M-am născut în 
Ardeal, dar trăiesc în oraș de 
la 6 ani ; nu, în locurile natale 
nu m-aș întoarce. Nu mai iu
besc Tîrnava de cînd bunica a 
murit în inundații. Undeva, în- 
tr-un sat. Am auzit că un pro
fesor de Ia o școală sătească a 
reușit să-și utileze laboratoral 
de fizică cu aparate dintre cele 
mai moderne. Mai întîi, a or
ganizat spectacole artistice cu 
elevii, au călătorit prin împre
jurimi și beneficiile le-au in
vestit în laborator. M-ar tenta 
să procedez la fel. Am visat 
mult întotdeauna, poate prea 
mult ; multe nu s-au realizat, 
dar nu regret ; altfel n-aș mai 
putea visa cu aceeași intensita
te. Acum cînd sînt sigură că 
vreau să devin profesoară, vi
sele acestea îmi fac bine. Na 
știu în ce loc al tării voi pleca. 
Dar doresc să plec, deși fami
lia mea este aioi.

— Aștepți foarte mult 
partizarea. Atît de mult încît 
pare că fugi de ceva.

— Aștept ceva nou.
— Ti-a plăcut matematica și 

ai urmat biologia ; îți place 
cercetarea și dorești totuși ca
riera didactică ; ești nestator
nică ?

— Caut mereu și mă întorc 
întotdeauna. Cînd eram în a- 
nul I s-a introdus la Biologie 
un curs de statistică și calculul 
probabilităților. La început e-. 
ram vreo 20. După șase prele
geri, am rămas singură și, de 
rușine, nu m-am mai dus nici 
eu. Către sfîrșitul studiilor s-a 
reintrodus acest curs și m-am 
bucurat. Dacă m-aș decide pen
tru o a doua facultate aș alege 
cibernetica sau... psihologia. 
Oricum ca profesoară și diri
gintă îmi place să cred că cel 
puțin cîte cinci-șase dintre ele
vii mei vor reuși exceptional 
în meserie și în viată. Nu sînt 
nestatornică : mai curînd caut 
mereu ceva nou, urmînd niște

fil-
Ea

re-

doruri mai vechi ; apoi, îmi 
plac aceste rețete : să iau cîte 
ceva din fiecare, sperînd ca nu 
e prea tîrziu să realizez ceva 
astfel. Nu m-am căsătorit toc
mai pentru că aș dori să mă 
afirm mai întîi în profesie.

— Nu mi se pare că ești omul 
care compartimentează astfel 
viața ; doar în dragoste nu în
cape nici grabă, nici amînare.

— Știu eu ? Poate. Poate ast
fel curge mai firesc viata mea. 
Am avut o studenție frumoasă: 
am învățat, am prezentat lucrări 
la sesiunile științifice studen
țești, dar nu m-am chinuit 
pentru o notă, am făcut sport 
— volei, judo, baschet, am cîn- 
tat în corul Universității. Ani 
fost la trei festivaluri naționale 
studențești ; zilele trecute mjn 
eram la Cluj, la festival. Cred 
că și asta înseamnă studenție ; 
să mergi Ia Cluj la festival, să 
cînți pe peron „Tricolorul" cu 
ceilalți călători, să mergi cu 
colegii în excursie, la muncă 
patriotică.

Unele colege s-au căsătorit 
. către primăvară ; cu băieți ne 

care-i cunoșteau de trei luni, 
majoritatea bucureșteni.

— Le-am văzut pe colegele 
tale : știu că învață bine, se 
îmbracă frumos, au ținut lecții 
apreciate, își construiesc cu 
grijă fiecare pas.

— Ele nu riscă niciodată. Nu 
știu dacă este bine să nu riști 
.’..la vîrsta noastră. Aș fi putut 
urma Filologia. în familia noas
tră există preocupare pentru li
teratură. Dar. pe cind eram e- 
levă, orice reușită în acest sens, 
orice succes la Olimpiade era 
explicat prin îndemnul unchiu
lui, prin ajutorul tatălui. De 
fapt, se făcea o confuzie. „în
demnul" și „ajutorul” erau de 
altă natură. îndemn la. puritate, 
la limpezime. Or. aceâsta m-a 
nemulțumit cu atît mai mult cu 
cît întotdeauna mi-a plăcut >ă 
mă descurc singură. De aceei. 
am avut și necazuri.

— Ai avut vreodată sentimen
tul zădărniciei ?

— Poate într-o zi, în septem 
brie. cînd lucram cu alti colegi 
la șantierul Institutului politeh
nic unde am mers de plăcere. 
Căram cărămizi fără mănuși d^ 
protecție. Și, a coborît cineva 
dintr-o mașină, cînd eram în 
pauză. Stăm, deci. N-a spus ni
mic și a plecat. A revenit mai 
tîrziu, cînd ne luasem o nouă 
pauză. Atunci s-a supărat, ne-a 
amenințat că o să primim ca
racterizări proaste. N-am repli
cat pentru că tot nu ne-ar fi 
înțeles : noi venisem și conti
nuam să lucrăm de dragul de 
a munci pe șantier. Atunci 
însă, zădărnicia n-am eimtit-o 
pentru noi.

— Dar n-a fost întotdeauna 
așa I

— Nu. sînt eu cam sofistica
tă din alte puncte de vedere, 
dar ce-i limpede, limpede rămî- 
ne. Odat^ am lucrat la sere ; la 
plecare am primit crizanteme. 
Lucrurile nu pot fi numai bun® 
sau numai rele. Nu putem în
văța să primim numai flori. 
Dar, în anul III cînd colegii 
m-au ales secretara biroului a- 
sociatiei studențești a anului, 
am simțit că mă apreciază. 
M-am. bucurat, pentru că n-am 
fost propusă peste capul lor. De 
aceea, în anii care au urmat 
mă necăjeam ca de o îndepăr
tare cînd mi se adresau — „to
varășă secretară", iar nu 
„Nora", ca de obicei. Sint ute- 
cistă de 10 ani. în ’69 am fost 
primită în partid. Anul nostru 
de studii a fost unul dintre cei 
mai buni. Este singurul bilanț 
pe care mi-1 permit, 
„avantaj" pe care mi 
rit în acest răstimp.

— în toate acestea 
un model ?

Redactorul rubricii : 
MIRCEA NICOLAE

singurul 
l-am do-

ai urmat

— Am avut profesori — 
personalități științifice de alea
să distincție — pe care i-am 
admirat și ascultat, de la care 
am învățat multe. Dar nu-mi 
aleg modele. Nu din mîndrie. 
Ci din dorința de a ciștiga sau 
pierde pe cont propriu. Așa tre
buie să fie și în viață. Fiecare 
poartă povara eșecurilor sale ; 
eu succesele este altceva, pen
tru că ele nu pot fi cu adevă
rat succese dacă te bucură nu
mai pe tine.

GEORGETA RUȚA

Noul hotel „Gutinul* din Baia Mare.
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SEMĂNATUL PORUMBULUI ÎN JUDEȚUL BACĂU

Cu toate forțele,

LA 7 MAI, LA BRĂILA, MAREA FINALĂ PE ȚARĂ
Crosul tineretului

dur și cu toata
răspunderea !

După o primă epocă a însă- 
mințării culturilor de primăvară, 
realizată cu oarecare întârziere, 
datorată nu numai condițiilor 
atmosferice ci și defecțiunilor 
de ordin organizatoric și de fo
losire judicioasă a parcului de 
mașini și tractoare, în județul 
Bacău a sosit și vremea semă
natului porumbului, lucrare care, 
ca în orice județ al țării, con
centrează toate forțele existente 
în unitățile agricole, toată aten
ția și grija specialiștilor. Pre
gătirea pentru însămînțarea ce
lor peste 49 000 de hectare pla
nificate să producă acest ade
vărat aur al cîmpiilor, a fost 
făcută din vreme, conform cu 
cele mai potrivite prevederi ale 
agrotehnicii. Este vorba de 
aplicarea acelor lucrări menite 
să asigure o păstrare cît mai 
îndelungată a rezervei de apă 
în sol, imperios cerută de vo
lumul scăzut al acesteia și de 
persistența vînturilor puternice 
de primăvară cu o mare putere 
de ventilație a stratului super
ficial de pămînt. Odată declan
șată campania de însămînțare a 
porumbului se impune o chib
zuită aplicare a tehnologiei de 
lucru, o utilizare cu maximum 
de randament a tuturor semă
nătorilor, a agregatelor de dis
cuit și tractoarelor.

„Pentru că nu era indicat să 
pregătim din vreme prea mult 
teren, existând pericolul evapo
rării mai rapide a apei, am 
aplicat mai întâi lucrarea cu 
grapa reglabilă pe întreaga su
prafață de 310 hectare pe care 
vom însămînța porumb anul a- 
cesta, iar frontul de lucru ne
cesar funcționării continue a 
semănătorilor este realizat cu o 
zi sau două înainte de semănat 
— ne spunea, în drum spre o 
tarla de pe malul Bistriței, in
ginerul șef al cooperativei agri
cole Gîrleni, tovarășul Constan
tin Bordei. întreaga suprafață de 
porumb se lucrează în acord 
global și sîntem obligați 6ă asi
gurăm tuturor membrilor coope
ratori o bază materială de por
nire cît mai bună, care să le 
permită 6ă obțină de pe supra
fețele lucrate recolte superioare 
cifrelor din angajament". Cum 
de munca mecanizatorilor de
pinde în cea mai mare măsură 
realizarea acestui deziderat, se 
acordă o atenție deosebită func-

ționării tractoarelor, reglării co
recte a utilajelor, respectării în
tocmai a indicaților tehnologice.

Asistăm la un control efec
tuat pe o parcelă unde lucrează 
frații Vasile și Gheorghe Gunea, 
ambii uteciști. Specialistul uni
tății nu are de făcut nici un 
reproș acordînd fără rețineri 
calificativul de „foarte bine". 
„Deși majoritatea componenților 
secției de *
deservește este constituită din 
tineri, nu 
din punct __ ______  _
plinei, nici al calității și opera
tivității cu care sînt executate 
lucrările comandate. Ion Olaru, 
Ion Panait, Constantin Flenchea, 
sînt mecanizatori tineri dar oa
menii noștri de nădejde". Re
ținem din discuțiile pe care 
le-am purtat cu cîțiva dintre ei, 
preocuparea de a transpune în 
practică cu exactitate indicațiile 
primite din partea inginerului 
agronom. Competența cu care 
Ion Olaru argumentează de ce 
în această primăvară este ne
voie să se semene la adîncimi 
mai mari decît cele obișnuite, 
ne convinge că este vorba nu 
de o respectare mecanică ci de 
o înțelegere perfectă a adec
vării tehnologiei culturii cu ce
rințele solului cu umiditate scă
zută.

Urmare a inițiativei uteciști
lor din cooperativă, suprafața 
cultivată cu porumb va crește 
anul acesta cu peste 5 hectare. 
Deoarece in fosta albie a rîului 
Bistrița există întinderi mari nă
pădite de mărăcinișuri și arbo- 
rete. impracticabile pentru agri
cultură, s-a trecut Ia defrișarea 
acestora, la nivelarea terenului, 
pregătirea și însămînțarea lui 
cu porumb. De pe suprafața ast
fel cultivată se apreciază că se 
vor recolta cel puțin 15 tone de 
porumb.

Și în alte cooperative agri
cole s-a trecut cu toate forțele 
la însămînțatul porumbului. Cei 
mai vrednici s-au dovedit a fi 
tot cei care au raportat cel mai 
devreme încheierea însămînță- 
rilor din epoca I. Este cazul 
cooperatorilor de la Podul Tur
cului, Bîrsănești, Viforeni, Gura 
Văii. Slobozia, Livezi, Dumbra
va, Stănișești. La Hemeiuși, re
ținerile care au existat la înce
putul campaniei de primăvară 
au servit drept învățătură pen
tru că acum, la porumb, nu s-a

mecanizare care ne
avem necazuri nici 
de vedere al disci-

mai așteptat nici o clipă pentru 
a se da semnalul de declanșare. 
Inginerul șef al unității, tovară
șul Ștefan Lascar, este prezent 
în permanență pe tarlale, în
soțit de șeful secției de meca
nizare, Gheorghe Bălan. Toate 
tractoarele sînt repartizate la 
efectuarea lucrărilor aferente se
mănatului porumbului. Două ad
ministrează îngrășăminte chi
mice, din cele 280 hectare pla
nificate fiind realizate 200. Alte 
trei, conduse de utecișjii Dragoș 
Băjenaru, Vasile Dima și Petre 
Laslău, pregătesc frontul de lu
cru în fața semănătorilor. „Tre
buie să realizăm o viteză zil
nică sporită, pentru a încheia 
într-un interval cît mai scurt 
însămînțarea întregii suprafețe 
— ne spunea inginerul șef. Cu 
cît prindem mai repede o umi
ditate sporită în sol cu atît pro
cesul de răsărire va fi mai pre
coce". Răspunzînd la acest co
mandament al actualei campa
nii a porumbului, mecanizatorii 
depun eforturi sporite pentru 
exportarea cu maxim randament 
a tractoarelor și utilajelor, pre
lungind pe cît posibil ziua de 
lucru.

Un asemenea ritm accelerat 
trebuie să caracterizeze munca 
tuturor mecanizatorilor din ju
dețul Bacău. Nu numai consi
derentele pe care le-am enu
merat mai sus. dar și existența 
unui sistem de plată bazat pe 
acordul global impun drept de
viză a muncii acestora corecti
tudinea și rapiditatea. Pentru 
înscrierea tuturor tractoriștilor 
uteciști în acest efort general 
este necesară o intensificare a 
activității organizațiilor U.T.C. 
comunale și de la nivelul stațiu
nilor pentru mecanizarea agri
culturii în sensul mobilizării la 
muncă și al întăririi disciplinei. 
Nu de puține ori sînt semna
late întârzieri la prezentarea la 
program, defecțiuni mecanice 
numeroase. întreținerea necores
punzătoare a tractoarelor și ma
șinilor, lucrări efectuate inco
rect, tocmai la tinerii mecaniza
tori, vinovată fiind nu numai 
lipsa de experiență. în bătălia 
campaniilor mai ales și nu nu
mai între ele se cultivă Ia ti
neri dragostea pentru meserie, 
sînt completate și perfecționate 
cunoștințele lor profesionale.

Primăvara e sezonul alergări
lor, sezonul crosurilor. în fie
care primăvară. începînd din 
1968, tinerii se iau la întrecere 
într-o competiție — Crosul tine
retului — în care-și măsoară ca
pacitatea de efort, de rezistență 
fizică, dibăcia în a alerga. A- 
ceastă întrecere, care polari
zează interesul tinerilor din în
treaga tară — elevi, muncitori 
și săteni, studenți, militari — nu 
mai are nevoie de nici o re
comandare : a intrat deja in 
tradiție, în preocupările sporti
ve ale tineretului. Ei înțeleg 
perfect, văd în această între
cere de anvergură exact scopu
rile pentru care a fost inițiată : 
dezvoltarea și călirea organis
mului, întărirea sănătății, un 
prilej fericit de descoperire a 
elementelor tinere, talentate 
care. în perspectivă, după pre
gătiri îndelungate, pot fi inte
grate în activitatea atletică de 
performanță. Pentru toate aces
te idei generoase avem mii de 
argumente chiar și pentru ulti
ma : Crosul tineretului a dat ac
tivității atletice de performanță 
cîteva talente veritabile : cam
pioni ai Crosului tineretului 
au fost gălățeanca Fița Rafira 
și bucureșteanul Gh. Ghipu, 
care au ajuns multipli campioni 
ai țării, cucerind chiar și titlu
rile balcanice.

In această primăvară însorită

vor avea loc întrecerile celei 
de-a 5-a ediții a Crosului tine
retului. In momentul de față, 
în întreprinderi și instituții, în 
școli, institute de învățămînt 
superior, la sate și în unitățile 
militare, se desfășoară întrece
rile etapei de masă. Pînă la 2 
mai, vor trebui să fie încheiate 
și întrecerile din cadrul etapei 
județene. In ziua de 7 mai — 
începînd din jurul orei 9 — va 
avea loc finala pe țară dedicată 
semicentenarului U.T.C., care s-a 
stabilit ca în acest an să fie 
găzduită de orașul Brăila, fina
lă organizată în comun de C.C. 
al U.T.C. și Consiliul Central al 
U.G.S.R., cu sprijinul M.E.I.. 
M.F.A.. M.A.I.. C.N.E.F.S. și 
U.A.S.R. Transferarea finalei, la 
fiecare ediție. în alt loc, cores
punde ideii de a oferi prilejul 
fiecărui Comitet județean al 
U.T.C. să-și evidențieze calită
țile organizatorice, să cîștige 
experiență pentru organizarea 
și desfășurarea pe plan local a 
activităților sportive de masă, și 
nu în ultimul rînd ca o ase- 
menea sărbătoare atletică să 
constituie un îndemn pentru 
mulți tineri, să-i determine să 
practice atletismul.

Zilele trecute a avut 
loc la sediul C.C. al U.T.C., șe
dința Comisiei centrale de or
ganizare a actualei ediții a Cro
sului tineretului prezidată de

OCTAVIAN MILEA

TINERETUL - participant activ
(Urmare din pag. I)

maiștri, precum și 70 000 ingi
neri și tehnicieni. Sînt prezente 
de asemenea imaginile despre 
epopeea muncii patriotice, în
cepută în anii reconstrucției ță
rii, . pe șantierele de la Bum- 
bești-Livezeni, Salva-Vișeu, Lun
ca Prutului și Agnita-Botorca și 
continuată consecvent în timp : 
în 1970—1971 s-au descjiis șan
tiere ale tineretului la marile 
obiective de la Porțile de Pier. 
Termocentrala Rogojelu, hidro
centralele de pe Lotru și Someș, 
Platforma industrială Tîrgoviște, 
din a căror activitate sînt pre
zentate numeroase mărturii. 
Multe alte faote completează 
impresionant tabloul : Tn anii 
1966—1971 au funcționat 6844 șan
tiere locale ale tineretului, au

participat la acțiuni de muncă 
patriotică mai mult de 2 300 000 
tineri, fiind amenajate pentru 
irigații J.47161 ha, împădurite 

plantîndu-se 17 
fructiferi, 

și arbuști, 
programu- 
dezvoltare 
s-au afir-

alte 32 000 ha, 
milioane de pomi 
plopi în aliniament

Dedicați înfăptuirii 
lui de modernizare și 
a agriculturii, tinerii 
mat cu energie și în aceste sec
toare de muncă Expoziția evi
dențiază rolul concursurilor pe 
specialități, al agrocluburilor etc. 
în toate domeniile activității e- 
conomice, acțiunile specifice ro
lului organizațiilor U.T.C. — o- 
limpiadele pe meserii, celelalte 
întreceri ale măiestriei profe
sionale, cercurile și cluburile 
tinerilor ingineri și tehnicieni, 
propaganda tehnică - și-au spus 
cuvîntul ; un cuvînt exprimat cu

rezultate de admirat și de apa
ratele prezentate la expoziție, 
dintre acelea premiate și breve
tate atît în țară cît și peste ho
tare. ca și în roadele activității 
numeroaselor cercuri științifice 
ale elevilor și studenților.

Un capitol special este desti
nat prezentării preocupărilor de 
educație politico-ideologică pro
prii activității organizațiilor 
U.T.C. Tn același timp sînt ilus
trate celelalte direcții ale mun
cii de organizație, pentru pre
gătirea tineretului pentru apăra
rea patriei, în domeniul sportu
lui și turismului. Firesc. înseși 
imaginile, cărțile și publicațiile 
consacrate omagierii jubileului 
organizației, în diferite județe nu 
lipsesc din expoziție, integrate 
în aceeași strălucită evocare a 
tinereții în plină afirmare.

E
MAREA SURPRIZA 

A DIVIZIEI B ; 
SPORTUL STUDENȚESC 

ÎNVINS
ieri în Capitală, într-o parti

dă restanță din cadrul diviziei 
B la fotbal (seria I-a), Meta
lul București a întrecut cu sco
rul de 1—0 (0—0) pe Sportul 
Studențesc. Progresul Bucu
rești a cîștigat în deplasare cu 
1—0 (0—0) meciul cu Ceahlăul 
Piatra Neamț. în clasamentul 
acestei serii conduce Sportul 
Studențesc cu 29 puncte, urma
tă de Progresul București — 25 
puncte.
• ASEARA, s-a disputat Ia 

Piatra Neamț meciul revanșă 
dintre selecționatele masculine 
de volei ale R. D. Germane și 
României. învingători în pri
ma întâlnire cu scorul de 3—1, 
voleibaliștii români au cîștigat 
din nou cu 3—1 (15—11, 15—12, 
9—15, 15,-9).

• LA MADRID au continuat 
întrecerile turneului interna
țional de tenis dotat cu „Tro
feul Melia". In proba de dublu 
bărbați, sportivul român Ilie 
Năstase joacă alături de ame
ricanul Stan Smith. Ei au în
tîlnit perechea Higgins — Pat
tison pe care au învins-o în 
trei seturi : 6—2, 5—7. 6—2.

e IN CADRUL CAMPIONA
TULUI MONDIAL DE HOCHEI 
PE GHEAȚA (grupa A) de la 
Praga s-au întîlnit reprezenta
tivele Suediei și Finlandei. 
Hocheiștii suedezi au obținut o 
victorie la limită cu scorul de 
2—1 (1—1, 0—0, 1—0).

întâlnirea dintre selecționa
tele R. F. a Germaniei și El
veției s-a încheiat cu scorul de 
6—3 (3—2. 2—1, 1—0) în favoa
rea jucătorilor vest-germani. 
In clasament conduc formații
le Cehoslovaciei și U.R.S.S. cu 
cite 7 puncte, urmate de Sue
dia — 4 puncte, Finlanda, R. F. 
a Germaniei și Elveției cu cite 
2 puncte.

• IN LOCALITATEA IUGO
SLAVA MEDULIN au început 
întrecerile turneului final al 
Olimpiadei de șah a nevăzăto
rilor. In prima rundă, echipa 
României a întâlnit formația 
R. D. Germane, pe care a în- 
vlns-o cu 3—1 puncte. Alte re
zultate : U.R.S.S. — Ungaria 
3—1; Anglia — S.U.A. 2,5—1,5 ; 
Iugoslavia — Spania 2—2.

• CUNOSCUTUL TENISMAN 
american Cliff Richey a sem
nat contractul de jucător pro
fesionist cu grupul „World 
Tennis", patronat de Lamar 
Hunt.

Cabana „Lepșuleț* de pe Valea Lepșii din masivul Vrancei.
Foto: PAVEL TĂNJALA

(Urmare din pag. I) 
bune rezultate în activitatea 
productivă, evantaiul de con
cursuri profesionale, diferi
tele acțiuni privind angajarea 
întregii mase de tineri la înde
plinirea și depășirea planului, a 
angajamentelor în întrecerea 
socialistă, iată cîteva adrese 
care ne îndreptățesc opiniile fa
vorabile exprimate în rîndurile 
de față.

Fără îndoială însă că aseme
nea reușite organizatorice nu 
trebuie considerate decît înce
putul unei și mai solide anco
rări a preocupărilor organiza
țiilor U.T.C. în teritoriul pro
ducției, argumentul promovării 
cu consecvență a inițiativei de 
conținut, eficiente, cu o mare 
valoare educativă pentru an
gajarea fermă a tineretului în 
realizarea imperativelor subli
niate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului nostru. în cuvîntarea 
rostită la încheierea lucrărilor 
conferinței pe țară a cadrelor 
de conducere din industrie și 
construcții. Manifestările prile
juite de semicentenarul U.T.C. 
ne-au întărit convingerea că nu 
ducem. lipsă de idei valoroase, 
de posibilități organizatorice, de 
forțe pricepute în a croi acțiuni 
într-un larg registru de efi
ciență adresate tinerilor, care să 
exercite asupra lor o influență 
hotărîtoare.

Iată de ce considerăm necesar 
să subliniem din nou importanta 
legării nemijlocite a inventivi
tății organizațiilor U.T.C.. a ca
pacității sale de efort de pro
pulsarea disponibilității crea
toare a tinerilor pe coordona
tele îndeplinirii cu succes a pla
nului economic pe anul 1972, 
pentru înfăptuirea angajamen
telor stabilite în cadrul întrece
rii socialiste, pentru materiali
zarea, punct cu punct, a direc
țiilor reieșite din documentele 
consfătuirii lucratorilor din in
dustrie si construcții. Organi
zațiile U.T.C. sînt, după cum se

știe, coautoare ale 
lansate la începutul 
semnătura așezată 
acte de înflăcărat <_________
în muncă obligă la găsirea mo
dalităților proprii prin care să 
mobilizeze tineretul, să facă din 
fiecare tînăr un participant ac
tiv la realizarea obiectivelor 
prevăzute. Au apărut, după Con
gresul U.T.C. cîteva inițiative 
care se impun tocmai prin ca
pacitatea de cuprindere, prin 
forța lor de mobilizare. Se cu
vin citate în acest sens acțiu
nile pornite la „Electroputere" 
Craiova, care presupun o con
jugare de activități în vederea 
conștientizării atitudinii tineri
lor în producție, la Uzina con-

chemărilor 
l anului și 

pe aceste 
devotament

cadrul inițativelor pornite si 
desfășurate sub conducerea or
ganizațiilor de partid, constituie 
o dovadă că putem evita, atunci 
cînd insistăm asupra acestui lu
cru. preocupările mărunte, cola
terale. cu efect limitat și că tre
buie să ne axăm pe marile pro
bleme ale activității economice 
în ansamblu. Este necesar să 
dovedim mai multă receptivi
tate în studierea și preluarea 
ideilor valoroase care apar în 
diferite organizații U.T.C. din 
tară, mai multă operativitate 
în aplicarea acestora, ținînd 
cont de condițiile specifice, de 
caracterul producției în fiecare 
întreprindere în parte. Orice 
transcriere mecanică, fără apre-

pe linia educării tineretului în 
spiritul disciplinei muncitorești. 
Indiferent de numele, de locul 
unde s-au cristalizat pentru pri
ma oară, de care componentă a- 
nume' a disciplinei se ocupă, ac
țiunile respective și-au confir
mat în timp vectorul de efi
ciență. operînd activ în dome
niul prevenirii actului de indis
ciplină, punînd în dezbatere a- 
baterile ivite, dar avînd în ve
dere în primul rînd profilaxia 
lor. Demn de remarcat este ca
racterul foarte viu al mijloace
lor folosite, punerea în valoare 
a discuțiilor de la om la om. 
deplasarea cu precădere a aces
tor activități în direcția valori
ficării superioare a timpului de

vitatea pe șantiere o perioadă 
determinantă în asigurarea pro
gramului prevăzut pe întregul 
cincinal. Volumul de investiții 
stabilit ca și . rigurozitatea ter
menelor de execuție indicate ri
dică în fața organizațiilor 
U.T.C. din toate județele țării, 
deosebit de mari exigențe. Aș 
începe cu răspunderea pe care 
o implică desfășurarea cu cele 
mai bune rezultate a acțiunii 
de recrutare de forță de mun
că, atît pentru edificarea obiec
tivelor planificate în cincinal, 
cît și pentru deservirea noilor 
utilaje montate în perimetrul 
acestora și în contextul mai 
larg al generalizării schimbu
lui II și extinderii treptate a

ORGANIZAȚIA U. T. C
structoare de mașini din Reșița, 
Ia întreprinderea „Electrobana- 
tul“-Timișoara, la Uzina „1 
Mai" Ploiești, toate vădind ace
leași preocupări pentru atrage
rea tineretului la realizarea pla
nului de producție, la îmbună
tățirea activității economice în 
cadrul colectivului de muncă 
respectiv. Se cere acum din 
partea tuturor organizațiilor 
U.T.C. din industrie, de pe șan
tiere să studieze temeinic expe
riența acumulată pe această li
nie, să persevereze în a găsi 
noi forme și metode prin care 
să asigure înrădăcinarea spiri
tului muncitoresc în activitatea 
și în comportamentul tinerilor. 
Numeroasele acțiuni organizate 
în ultimul timp, eficiența cu 
care se recurge la formele vii, 
specifice ale muncii cu tinere
tul. antrenarea de către organi
zațiile U.T.C. a uteciștilor în

cierea exactă a acestor particu
larități devine uneori la fel de 
nefolositoare.

Aminteam 
concursurile profesionale orga
nizate de la o perioadă la alta, 
pentru tot mai multe meserii și 
adresîndu-se cu succes unui 
număr tot mai mare de tineri 
muncitori. Apreciem că aceste 
concursuri pot cîștiga în efi
ciență, justifică investiția de 
efort ce o presupune organiza
rea lor cu condiția însă că ele 
să stimuleze Ia uteciști dorința 
de perfecționare profesională 
continuă, legîndu-și tematica 
de .capitolele avansate ale teh
nicii în domeniul de activitate 
respectiv șj cuprinzînd masa 
larga de lucrători tineri din 
secția, din atelierul resoectiv.

Forme interesante au apărut 
în practica organizațiilor U.T.C. 
din industrie și de pe șantiere.

mai înainte de

tov. Iosif Walter, secretar al 
C.C. al U.T.C., care a dezbătut 
toate aspectele legate de buna 
desfășurare a marii finale de la 
Brăila. Cu acest prilej, Mihai 
Simion, secretar al Comitetului 
județean Brăila al U.T.C. cu 
problemele de sport și pregăti
rea tineretului pentru apărarea 
patriei, a făcut o amplă și mi
nuțioasă informare privind pre
gătirile ce se desfășoară, cu fe
brilitate, aici pe malul Dunării. 
Există create — după cum 
ne-au asigurat gazdele — con
diții optime de cazare pentru cei 
aproape 600 de participant la 
marea finală. Este vorba de pri
mii ’ doi clasați la etapa, jude
țeană la fiecare probă din cele 
6 : trei probe pentru fete și trei 
pentru băieți. Dar iată probele 
pe categorii de vîrstă : 800 m. 
fete (categoria 15—16 ani); 1500 
m. băieți (15—16 ani) ; 1 000 m 
fete (17-19 ani); 2 000 m băieți 
(17—19 ani) ; 1 000 m fete (pes
te 19 ani); 3 000 m. băieți (peste 
19 ani). Toți participanții vor 
fi prezenți la Brăila cel mai târ
ziu sîmbătă dimineața. 6 mai. 
Pentru timpul lor liber organele 
locale ale U.T.C. s-au îngrijit 
să le asigure un program deco
nectant, instructiv-educativ și 
recreativ — în grupuri crosîștii 
vor vizita obiective turistice din 
oraș și din preajmă, unități e- 
oonomice — program din care 
nu va lipsi o călătorie cu vapo
rul pe Dunăre precum și o 
seară de petrecere și dans în 
compania orchestrelor și forma
țiilor artistice brăilene celor 
mai reputate.

Cu prilejul acestei finale, de
dicate semicentenarului U.T.C., 
fapt inedit, va avea loc înainte 
de întrecerile finale ale Crosu
lui tineretului, ca un prolog al 
acestora, un cros al pionierilor 
brăileni, iar după disputele oro- 
siștilor finaliști — pentru a 
umple cît mai plăcut răgazul 
necesar întocmirii clasamentelor 
— un cros al campionilor tutu
ror celor 4 ediții precedente — 
care vor concura, desigur la a- 
ceeași categorie — seniori, și un 
cros al veteranilor. Iată un pro
gram lărgit, cu valențe educa
tive șî, deopotrivă, reconfortan
te. care va crea premisele unei 
sărbători sportive și tinerești de 
amploare constituindu-se, în a- 
celași timp, într-o veritabilă 
demonstrație de vigoare și să
nătate.

SEARA, ambasadorul 
S.U.A. la București, Leonard C. 
Meeker, a oferit un dineu în 
cinstea delegației Consiliului E- 
conomic condusă de Manea Mă
nescu, președintele Consiliului 
Economic care a făcut, recent, 
o vizită în S.U.A. la invitația 
Consiliului consilierilor econo
mici de la Casa Albă.

Au participat Gheorghe Radu
lescu, Ion Pățan, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, și 
alte persoane oficiale.

• SOCIETATEA DE CRUCE 
ROȘIE din Republica Socialistă 
România a trimis Crucii Roșii 
Peruane un ajutor destinat vic
timelor calamităților naturale 
care au bintuit, recent, unele 
regiuni ale Republicii Peru. A- 
jutorul constă în medicamente 
și îmbrăcăminte.

• MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
aduce la cunoștință că intre 15 
și 22 aprilie se va desfășura 
prin circumscripțiile sanitare în 
întreaga țară, ultima etapă din 
acest an a vaccinării antipo- 
liomielitice. Vaccinul, sub for
mă de picături, va fi adminis
trat pe cale bucală.

tn această etapă se adminis
trează doza a treia de vaccin 
antipoliomielitic copiilor năs- 
cuți între 1 decembrie 1970 și 
1 decembrie 1971, doza a doua 
celor născuți în luna decem
brie 1971 șl doza întîi copiilor 
născuți in lunile ianuarie și fe
bruarie 1972, ca și celor omiși 
în etapele de vaccinare din ia
nuarie și februarie a.c.

Sînt invitate să-și prezinte 
copiii, la circumscripțiile sani
tare teritoriale, atît localnicii 
cit și familiile cu domiciliul 
flotant, sau cele care, în aceas
tă etapă de vaccinare, se află 
ocazional în localitate.

V7z/ta ministrului de externe 
al Danemarcei

Ministrul afacerilor externe al 
Danemarcei, Knud B. Andersen, 
a depus, joi dimineața, o co
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 

* socialism.

V. CABULEA

★
In cursul dimineții zilei de 

joi, ministrul afacerilor externe 
al Danemarcei. Knud B. An
dersen, a făcut o vizită proto
colară ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România. Comeliu Mănescu.

în continuare, la Ministerul 
Afacerilor Externe au început 
convorbirile oficiale între cei 
doi miniștri de externe.

Din partea română, la con
vorbiri participă Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Ploieșteanu, 
ambasadorul României în Dane
marca, Mircea Bădica, secretar 
general în Ministerul Comerțu
lui Exterior, Dumitru Mihail, 
Simion Vlad-Popa, directori în 
M.A.E.

Din partea daneză iau parte 
Torben Busck-Nielsen, ambasa
dorul acestei țâri la București, 
T. V. A. Oldenburg, directorul 
general al Direcției Afacerilor 
Politice, Sven Ebbesen, direc
torul general al Direcției Pre
sei și Relațiilor Culturale, Peter 
Branner. secretar particular.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat într-o atmos
feră cordială, au fost analizate 
posibilitățile existente de dez
voltare în continuare, pe multi
ple planuri, a relațiilor româ- 
no-daneze.

Cele două părți au făcut un

larg schimb de vederi privind 
problemele europene, îndeosebi 
cele referitoare la asigurarea 
securității pe continentul4 nos
tru. Au fost abordate, de ase
menea. aspecte ale situației in
ternaționale actuale.

★
După-amiază, ministrul aface

rilor externe al Danemarcei, K. 
B. Andersen, și ceilalți oaspeți 
au vizitat cartierul de locuințe 
„Titan" și Muzeul Satului din 
Capitală.

în cursul zilei, soția ministru
lui afacerilor externe al Dane
marcei, Grethe Andersen, a vi
zitat atelierul de lucru al Ce- 
ramistului Patriciu 
Muzeul Zambaccian 
Pionierilor.

★
Seara, ministrul _______

externe al Republicii Socialiste 
România, Comeliu Mănescu, și 
soția au oferit un dineu în o- 
noarea ministrului afacerilor ex
terne al Danemarcei, Knud B. 
Andersen, și a soției sale.

Au participat Petre Blajovicî, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administra
ția Locală, Mircea Malița, mi
nistrul educației și învățămîn- 
tului, Miron Nicolescu. preșe
dintele Academiei, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Ion Dodu Bălan, vice
președinte al Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, Mir
cea Bădică, secretar general al 
Ministerului Comerțului Exte
rior, Gheorghe Ploieșteanu. am
basadorul României în Dane
marca, funcționari superiori din 
M.A.E.

Mateescu. 
și Palatul

afacerilor

£

nema
FELIX ȘI OTILIA : rulează la 

Patria (orele 9,30; 13; 16,30; 20)* 
Excelsior (orele 9; 12,30; 16; 19,30).

TATĂ DE DUMINICA ! rulează 
la Victoria (orele 9: 11*15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45).

MAREA DRAGOSTE : rulează la 
Scala (orele 9; 11,15: 13,45; 16,15; 
18,45; 21,15).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL- ru
lează la Lumina (orele 9; 12,30; 
16; 19,30)* Cosmos (orele 15,30; 19).

PRERIA c rulează la Festival 
(orele 9: 11*15; 13,30; 16; 18,30;
20,45).

PENTRU CA SE IUBESC C ru
lează la Central (orele 9; 11*15: 
13,30; 16: 18,15; 20,30), Tomls (O- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), 
Flamura (orele 9; 11,15; 13,30: 16: 
18,15: 20,30).

EVADAREA DIN PLANETA 
MAIMUȚELOR t rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15:
20.30) , Luceafărul (orele 9; 11,15:
13.30: 16; 18,45: 21).

MARY POPPINS ; rulează la 
Capitol (orele 9,30; 12,30;
19.30) , Feroviar (orele 9,15; 
16,15; 18,45). Modern (orele 9; 
16; 19,30).

PIROSMANI : rulează la 
zeștt (orele 15,30; 18; 20,15).

TARZAN, OMUL JUNGLEI : 
rulează la Timpuri Noi (orele 
9—18,30 în continuare; Program de 
documentare — ora 20,15).

HEI, PUȘTIULE ! : rulează la 
Doina (orele 11,30; 13,45), TOTUL 
PENTRU RÎS (orele 16; 18,15;

BU-

dustrie și construcții, punînd 
totodată umărul alături de cele
lalte organisme cu atribuții în 
acest sens, pentru rezolvarea 
grabnică a problemelor de mun
că și de viață privind noii an
gajați, în vederea integrării lor 
profesionale cît mai rapide. Me
rită a fi reținută în această di
recție inițiativa apărută nu de 
mult la Uzinele „Semănătoarea*1 
din Capitală, „Prietenii noului 
angajat", destinată să confere 
tânărului proaspăt sosit Ia locul 
de muncă atenția și ajutorul 
necesar, astfel încît el să poată 
depăși cu bine inerentele difi
cultăți ale contactului cu pro
ducția.

Vorbind de activitatea tineri-
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muncă, pentru exploatarea ra
țională a mașinilor și utilajelor. 
Acțiunea pornită de la Uzina de 
piese auto Sibiu, sub deviza e- 
nunțată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din in
dustrie și construcții, trebuie să 
figureze în orice întreprindere 
pe antetul activității organiza
țiilor U.T.C. consacrate întăririi 
disciplinei, a răspunderii pentru 
timpul afectat producției, pen
tru folosirea optimă a agregate
lor. Acestui scop trebuie să i se 
subordoneze cu și mai puternică 
intensitate ca pînă acum acțiu
nile de combatere a întârzieri
lor de Ia program, raidurile în 
schimburile de noapte, dezbate
rile tematice din organizații. în
tâlnirile cu cadre de conducere 
din secții.

Anul 1972 reprezintă, după 
cum este cunoscut/pentru acti-

schimbului III în întreprinderile 
industriale. La ora actuală în 
multe județe, organizațiile 
U.T.C. în colaborare cu ceilalți 
factori de răspundere, participă 
la recrutarea și încadrarea în 
muncă, pe șantiere și în între
prinderi, a celor 50 000 de tineri 
cuprinși în angajamentul for
mulat în cinstea semicentena
rului creării U.T.C. Remarcabil 
este faptul că simplul act func
ționăresc de ofertă de lucru a 
fost substituit printr-un com
plex de acțiuni educative, înce
pînd cu prezentarea în detaliu a 
viitorului loc de muncă, a posi
bilităților de calificare, pe fon
dul sublinierii importanței o- 
biectivului respectiv în econo
mia tării. Este de datoria orga
nizațiilor U.T.C. de a-și inten
sifica preocuparea pentru gră
birea ritmului recrutării noilor 
detașamente de lucrători în in-

lor constructori, vrem să atra
gem atenția asupra responsabi
lității pe care o incumbă din 
partea organizațiilor U.T.C. ma
rele număr de intrări în funcți
une prevăzute în 1972, impor
tanța pe care o au aceste vii
toare obiective industriale pen
tru bilanțul economic al anului, 
cel de-al doilea an al actualului 
cincinal. Punînd în centrul pre
ocupărilor lor dezvoltarea sim
țului de răspundere pentru lu
crările executate, accentuarea 
trăsăturilor de buni gospodari 
ai materialelor, organele și or
ganizațiile U.T.C. de pe șantiere 
au datoria de a concepe acti
vitatea lor astfel încît să deter
mine aderența totală a tinerilor 
din construcții la sarcinile co
lectivelor de muncă, hotărîrea 
acestora de a nu precupeți nici 
un efort in vederea înfăptuirii 
lor. Cu atît mai mult va tre

20,30* la ora 10 Program de de
sene animate).

PĂDUREA PIERDUTA! rulea
ză la Drumul Sării (orele 15,30; 
17,45; 20)* Arta (orele 15,30; 18;
20,15).

ADIO* DOMNULE CHIPS l ru
lează la Melodia (orele 9: 12,30;
16; 19,30), Gloria (orele 9; 12,30; 
16: 19,30).

OLESIA ț rulează la Crfngași 
(orele 15,30; 18; 20,15).

FERICIT CEL CARE, CA ULI- 
SE t rulează la Grivița (orele 9: 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30)* Vol
ga (orele 9; 11*15; 13.30; 16; 18,15; 
20,30).

SACCO ȘI VANZETTI: rulează 
la Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

INCIDENTUL : rulează la Bu- 
cegi (orele 15,45; 18; 20.15)» Aurora 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15).

INTRAREA LIBERA LA OFI
CIUL STĂRII CIVILE : rulează la 
Laromet (orele 15,30; 17,30; 19,30).

LOVE STORY ; rulează Ia U- 
nlrea (orele 15.30; 18; 20,15)4 Ra
hova (orele 15.30; 18: 20.30).

B. D. LA MUNTE ȘI LA MARE: 
rulează la Lira (orele 15,30; 18; 
20,15).

STEAUA SUDULUI î rulează la 
Giulești (orele 15,30: 17,45; 20).
Miorița (orele 10: 12,30: 15; 17.30; 
20).

NU-MI PLACE ZIUA DE LUNI : 
rulează la Moșilor (orele 15,30: 
17.45: 20).

MIRII ANULUI n : rulează
Ferentari (orele 15,30; 17,45;

AVENTURI ÎN ONTARIO : 
lează la Pacea (orele 15,45; 18: 20).

MICUL SCALDATOR : rulează 
la Floreasca (orele 15.30: 18; 20.30).

ATUNCI T-AM CONDAMNAT 
PE TOȚI LA MOARTE : rulează

la Progresul (orele 15,30; 18; 20,15).
LOCOTENENTUL BULLITT : ru

lează la Viitorul (orele 15,45; 18;
20.15) ) Flacăra (orele 15,30; 18;
20.15) .

OSCEOLA e rulează la Munca (o- 
rele 15,30; 18; 20,15).

CEA MAI FRUMOASA SOȚIE 8 
rulează la Vitan (orele 15,30: 17,45; 
20).

LUMEA MINUNATA A FRAȚI
LOR GRIMM (orele 10; 13) ; O 
NOAPTE LA OPERA (orele 16,30; 
18,45) ; COLIERUL REGINEI (ora 
20,30) rulează la Cinemateca 
s, Union".

ia
20).
ru-

bui intensificată activitatea po
litico-ideologică. de educație 
prin muncă și pentru muncă a 
uteciștilor de pe șantierele na
ționale ale tineretului, astfel 
încît acestea să devină în cel 
mai înalt sens al cuvîntului ca
dru model de educație comu
nistă a tinerilor de pe schelele 
țării.

In directă legătură cu sarcina 
noastră de a asigura fiecărei ac
țiuni în parte un pronunțat ca
racter educativ trebuie privită 
participarea în acest an a tine
retului la munca patriotică. în
chinată sărbătoririi semicente
narului Uniunii Tineretului Co
munist, activitatea pe șantierele 
muncii patriotice ale anului 
1972 va trebui să cunoască un 
moment culminant atît din 
punct de vedere al organizării 
uteciștilor în brigăzi permanen
te, cu obiective și răspunderi 
bine delimitate, cît și al cuprin
derii întregului tineret la acti
vitățile ce se desfășoară în în
treaga țară. Organizațiile jude
țene ale U.T.C., organizațiile 
U.T.C. din fiecare întreprindere 
sînt datoare să facă eforturi sus
ținute pentru a așeza sub sem
nul deplinei organizări munca 
patriotică, eliminînd formalis
mul, evitând orice factor de na
tură să afecteze eficiența edu
cativă a acțiunilor programate, 
valoarea lor economică.

în încheiere am dori să ne 
exprimăm convingerea că emu
lația evidentă din această peri
oadă. transpusă în planul activi
tății de educație prin muncă și 
pentru muncă a tineretului, va 
constitui preludiul unei și mai 
accentuate creșteri calitative a 
activității desfășurate în rîndul 
tineretului muncitoresc. începu
tul trebuie făcut prin consolida
rea succeselor de pînă acum, un 
bun cîștigat pentru organizația 
noastră, cu mențiunea că dru
mul de la bine la mai bine pre
supune un efort de concepție 
superior, o angajare fără li
mite pentru traducerea în fapte 
a programelor stabilite.

•
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Teatrul de Operetă e SINGE 
VIENEZ — ora 19,30; PLU
TAȘUL DE PE BISTRIȚA — 
ora 10,30; Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" (Sala Comedia) ■: TA- 
CHE IANCHE ȘI CADÎR — ora 
20; (Sala Studio) : DULCEA PA
SĂRE A TINEREȚII — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu) ; RECITAL 
FORMAȚIA SFINX — ora 20; 
(Sala Studio) : VICARUL — ora 
20; Teatrul „C. I. Nottara" (Sala 
Magheru) : ADIO CHARLIE — 
ora 19,30; (Sala Studio) : SORA 
CEA MARE — ora 20; Teatrul 
Giulești : ...ESCU — ora 19,30; Tea
trul „c. Tănase" (Sala Savoy) : 
BIMBIRICA — ora 19,30; (Sala 
Victoria) : ȘI FEMEILE JOACA 
FOTBAL — ora 19,30; Teatrul 
„Ion Creangă" : ȘCOALA DIN 
HUMULEȘTI — ora 10; PINOC
CHIO — ora 16: Teatrul Mic : 
BALUL ABSOLVENȚILOR — ora 
19,30; Teatrul „Țăndărică" (Sala 
Victoria) : NINIGRA ȘI ALIGRU 
— ora 10; (Sala Academiei) ; RAI 
ȘI NATARAl — orele 10 și 17; 
Teatrul „I. Vasilescu" : CÎND RE
VOLVERELE TAC — ora 19,30: 
Ansamblul „Rapsodia Română" : 
GHIOCEI... MĂRGĂRITARE — 
ora 19.30; Circul „Globus" : PLA
NETELE RÎD SUB CUPOLA — 

Iora 19,30. Studioul „Casandra" al 
I.A.T.C. : SÎNZIANA ȘI PEPELEA 
— ora 19,30.
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9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex. 9,05 Mai aveți o 
întrebare ? „Inima motorul vie
ții". 9,50 Interpretul săptămînii : 
Sofia Vicoveanca. 10,00 Curs de 
limba germană (Lecția a 11-a). 
10,30 Film serial: „Sebastien și 
secretul epavei". Episodul „Petre
cere la Angela", 11,00 Pagini de 
umor. 11,45 Bucureștiul necunos
cut. 12,05 Telejurnal. 14,30 Matineu 
de vacanță : „Povestea lui Barbâ- 
Cot“. Spectacol prezentat de Tea- 
■ rul Național din Iași.

In jurul orei 16,M transmisie 
de la Sala Palatului Republicii 
Socialiste România. Aspecte de 
la adunarea solemnă consa
crată sărbătoririi semicentena
rului creării Uniunii Tineretu
lui Comunist, și transmisia 
spectacolului festiv consacrat 
acestui eveniment.

19,20 1001 de seri. 19,30 Telejur
nal. 20,10 Retrospectivă „Walt Dis
ney". 21,00 Ancheta TV. „Circula
ția în triplu sens". Emisiune de 
Anca Arion. 21,40 Muzică ușoară 
românească. 22,00 „24 de ore".
22,20 Campionatul mondial de ho
chei — grupa A — Suedia — 
U.R.S.S.
PROGRAMUL TI

20,10 Desene animate pentru co
pii. 20.25 Teatru : „Prometeu" de 
Eschil. Adaptare pentru televiziu
ne de Dinu Cernescu. 21,10 Agen
da. 21.20 Recital de balet — Cris
tina Hamei. 21,45 Viața economi
că a Capitalei. 22,05 Documentare 
TV. „Roata mare" și „Floarea si 
pasărea". 22,25 Dans și muzică de 

... .. . Folclor din Colum-I pasărea". 22,î
pretutindeni, 
bia.



Patrioții sud-vietnamezi, înfrîngînd 
rezistența inamicului, au pătruns

Ain orașul An Loc
In cadrul acțiunilor o- 

fensive împotriva trupe
lor americano-saigoneze, 
forțele patriotice din Viet
namul de Sud dau puter
nice lovituri pozițiilor o- 
cupate de inamic.

După cum informează agen
țiile de presă, în cursul zilei 
de joi, unități' de blindate ale 
forțelor patriotice au străpuns 
rezistența inamicului, pătrun- 
zînd în orașul An Loc, situat 
la circa 100 km nord de Sai
gon. In pofida puternicelor 
bombardamente declanșate de 
aviația americană asupra îm
prejurimilor localității, forțele 
patriotice au preluat controlul 
asupra unei jumătăți a ora
șului, păstrînd inițiativa ope
rațiunilor. O coloană de circa 
15 000 de militari saigonezi, 
trimiși în ajutorul trupelor 
regimului-marionetă care de
țineau orașul An Loc, a ră
mas izolată la 11 km sud de 
oraș, fiind supusă tirului in
tens al patrioților.

în cursul nopții de miercuri 
spre joi, lupte violente au avut 
loc în zona Platourilor înalte 
din partea centrală a Vietna
mului de sud, unde luptătorii 
Frontului Național de Elibe
rare au supus unui puternic tir 
de artilerie mai multe baze 
militare inamice. Cel mai pu
ternic atac a fost înregistrat 
împotriva bazei „Charlie", si
tuată la sud-est de Ben Het, 
în imediata apropiere a con
fluenței frontierelor dintre 
Vietnamul de sud, Laos și 
Cambodgia. Pe de altă parte, 
patrioții au atacat bazele a- 
mericano-saigoneze din regiu
nea de coastă a provinciei 
Binh Dinh, precum și poziții 
inamice din cele două provin
cii vecine, Phu Yen și Khanh

• UNITĂTI ALE FORȚELOR PATRIOTICE AU

BOMBARDAT DA NANG-UL • 15 000 DE

MILITARI SAIGONEZI IZOLAȚI, SE AFLĂ

SUB TIRUL PATRIOTILOR • NUMEROASE

BAZE AMERICANO-SAIGONEZE SÎNT ÎN

SITUAȚIE CRITICĂ

• ZIARUL „Zycie War- 
szawy" relatează că, în ulti
mii doi ani, exportul polonez . 
în Berlinul occidental a cres
cut de peste două ori, atin- 
gînd, în 1971 un volum de 
peste 1000 milioane zloți va
lută. Importul Poloniei din 
Berlinul occidental a atins, in 
aceeași perioadă, cifra de 
circa 30 milioane zloți valută, 
partea poloneză intrînd în 
cooperare cu firmele A.E.G., 
Telefunken, Siemrnens, Krone 
și Askania. Mărfurile de pro
veniență industrială repre
zintă 78 la sută din valoarea 
exportului polonez în acest 
oraș. Ziarul apreciază că e- 
xistă condiții propice pentru 
creșterea exportului de căr
buni în Berlinul occidental. 
Pe de altă parte, se apreciază 
că industria electronică din 
Berlinul occidental ar putea 
fi un furnizor important de 
licențe și produse finite pen
tru Polonia.

Vizita delegației
U.T.C în Cuba

SPANIA SI
CONFERINȚA
EUROPEANA

HAVANA 13 — Corespon
dentul Agerpres, V. Stamate, 
transmite: Delegația Uniunii 
Tineretului Comunist din Ro
mânia, condusă de Silvia Ilie, 
secretar al C.C. al U.T.C., care 
a participat la lucrările celui 
de-al II-lea Congres al Uni
unii Tinerilor Comuniști din 
Cuba (U.J.C.), a vizitat în ul
timele zile provincia Pinar del 
Rio. Membrii delegației româ
ne au vizitat centrul minier 
Matahambre, obiective agrico
le, așezăminte social-culturale, 
localități turistice. în timpul 
vizitei, delegația română s-a 
întâlnit cu activiști ai organi
zațiilor locale ale U.J.C.

Revenind la Havana, dele-

gația U.T.C. a fost primită de 
Jaime Crombet, prim-secretar 
al Comitetului Național al 
U.J.C. Cu acest prilej, a avut 
Ioc o convorbire cordială, to
vărășească, în probleme de in
teres comun. In timpul con
vorbirii au fost subliniate bu
nele relații existente intre 
U.T.C. și U.J.C., precum și po
sibilitățile tot mai largi de 
dezvoltare a acestor raporturi.

Delegația .U.T.C. a părăsit 
Havana, plecind spre patrie. 
La aeroport, delegația română 
a fost salutată de activiști ai 
Comitetului Național al U.J-C. 
A fost de față Petre Ionescu, 
ambasadorul României la Ha
vana.

5,Spania a adoptat o poziție 
sprijinul convocării conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate 
și colaborare. Ea consideră că ori
ce inițiativă care va contribui la 
cauza păcii și colaborării între po
poare trebuie analizată cu maxi
mum de atenție. Noi nu trebuie 
să scăpăm nici o posibilitate de a 
merge pe calea păcii în Europa și 
în întreaga lume“, a declarat Fer
nando Rodrigues Perrero, director 
general la secția de politică ex
ternă a M.A.E. al Spaniei, la re
întoarcerea sa de la
unde a avut întrevederi consacra
te pregătirii convocării 
ței general-europene. Noi consi
derăm, a adăugat diplomatul spa
niol, că o consfătuire pregătită în 
mod corespunzător poate ajuta la 
apropierea între Est și Vest și la 
promovarea cauzei păcii.

în

Helsinki;

conferin-

• LA ATENA s-au deschis, 
joi, lucrările celei de-a cin- 
cea Conferințe regionale a 
comisiilor naționale balcanice 
pentru UNESCO. Reuniunea 
de la Atena întrunește dele
gații ale comisiilor naționale 
UNESCO din țara gazdă, din 
Iugoslavia, Bulgaria, Româ
nia și Turcia. Țara noastră 
este reprezentată de o dele
gație compusă din prof. dr. 
docent Jean Livescu, preșe
dintele Comisiei naționale 
române pentru UNESCO, 
prof. univ. Ion Drăgan, se
cretar general al comisiei, și 
C. Angheluță, membru al 
Comisiei.

Hoa. Atacuri similare s-au 
desfășurat și asupra bazelor 
aeriene de la Can Tho, din 
Delta Mekongului.

Ca urmare a bombardării, 
de Către forțele patriotice, a 
aerodromului de la Da Nang, 
cea mai mare bază aeriană 
americană din Vietnamul de 
sud, au fost scoase din func
țiune patru avioane și un eli
copter. în prezent se duc lupte 
în vecinătatea orașului Hue, 
unde trupele saigoneze se află 
într-o poziție critică. Joi di
mineața, unitățile saigoneze 
au fost obligate să înceapă 
evacuarea 
situată la 
Hue.

în acest 
ricana 
mentele .masive asupra zone
lor eliberate din Vietnamul de 
sud. La 11 aprilie, bombardie- 
rele-gigant americane B-S2 au 
efectuat 60 de raiduri asupra 
Vietnamului de sud, lansînd 
peste 1 800 tone de bombe în 
provinciile Quang Tri, Thua 
Thien, în zona Platourilor 
înalte și de-a lungul șoselei 
nr. 13.

bazei „Bastogne",
28 km de orașul

timp, aviația ame- 
continuă bombarda-

Aviația S.U.A. a atacat
din nou centre populate ale

Republicii Democrate Vietnam
Forțele aeriene ale SU.A. in

tensifică bombardamentele îm
potriva R.D. Vietnam. Joi dimi
neață, bombardiere gigant B-5'2 
au efectuat un raid masiv asu
pra unor zone dens populate din 
provincia Thanh Hoa, aflată la 
160 km sud de Hanoi. Aceasta 
reprezintă cea mai adîncă pă
trundere în teritoriul R.D. Viet
nam. de la reluarea agresiunii

aeriene americane împotriva a- 
cestei țări, relevă agenția V.N.A. 
Agenția informează că unitățile 
de apărare antiaeriană ale Ar
matei populare vietnameze au 
doborît patru avioane americane, 
printre care și un bombardier 
B-52. Astfel, numărul aparatelor 
de zbor ale S.U.A. doborîte în 
R.D. Vietnam se ridică la 3 472.

L I. BREJNEV L-A PRI
MIT PE AMBASADO
RUL R. D. VIETNAM LA 

MOSCOVA
MOSCOVA 13 (Agerpres). —- 

Leonid Brejnev, secretar ‘gene
ral al C.C. al P.C.U.S., l-a pri
mit pe ambasadorul R. D. Viet
nam la Moscova. Vo Thuk Dong, 
cu care a făcut un schimb de 
păreri în probleme -privind co
laborarea sovieto-viețnameză, a- 
nunță agenția T/.A.S.S;

Leonid Brejnev a urat .Comi
tetului Central al Partidului ce
lor-ce Muncesc din Vietnam, gu
vernului R. D. Vietnam și po
porului vietnamez noi succese 
în apărarea libertății și inde
pendenței patriei, în construirea 
socialismului. P.C.U.S., întregul 
popor sovietic, a spus el, urmea
ză neabătut politica de solida
ritate internațională cu Vietna
mul luptător, cu toți patrioții 
din Indochina, le vor acorda și 
pe viitor ajutor și. sprijin. Oa
menii sovietici condamnă cu 
hotărîre agresiunea S.U.A. în 
Indochina și cer să se pună ca
păt neîntârziat bombardamente
lor asupra teritoriului R. D. Vi
etnam, a subliniat Leonid 
Brejnev.

CIU EN-LAI L-A PRIMIT 
PE ÎNSĂRCINATUL CU 
AFACERI A.l. AL R. D.

VIETNAM LA PEKIN
PEltlN 13 (Agerores). - A- 

genția China Nouă .anunță că 
Ciu En-lai, premierul Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze, a 
primit pe Nguyen Tîeil. însărci
natul cu. afaceri a.i. al ’R. D. Vi
etnam ]a Pekin, care a înmînat 
premierului chinez textul. De
clarației guvernului R. D. Viet
nam din lt aprilie a.c., în.'legă
tură cu escaladarea agresiunii 
S.U.A. împotriva zonelor popu
late din R. D. Vietnam. Cu acest 
prilej, premierul Ciu En-lâi. a 
declarat că guvernul și poporul 
chinez sprijină cu fermitate po
ziția justă a guvernului R. D. 
Vietnam și vor continua să a- 
corde tot sprijinul și ajutorul 
luptei poporului vietnamez îm
potriva agresiunii S.U.A. și pen
tru salvarea națională.

Premierul Ciu En-lai și-a ma
nifestat convingerea că, luptând 
umăr la umăr, în strînsă uni
tate, popoarele din Vietnam, 
Laos și Cambodgia vor provoca 
eșecul deplin al noilor acte de 
agresiune ale S.U.xA., cucerind 
victoria finală în lupta lor pen
tru salvarea națională.

artidul laburist din Marea 
Britanie este angajat in pre
zent, in mod oficial, într-o 
campanie îndreptată împotriva 
aderării țării la Piața comu
nă, în condițiile prevăzute de

negocierile purtate anterior de emisarii gu
vernului conservator la Bruxelles. Campa
nia aceasta a fost ..oficializată" o dată cu 
obișnuitul scrutin anual în vederea reîn
noirii componenței „cabinetului-iantomă" de 
la 3 decembrie 1971. Cei 12 membri aleși 
cu acel prilej (liderul partidului, Harold 
Wilson și liderul adjunct, Roy Jenkins, au 
intrat automat în cabinet), au conferit ca
binetului o „orientare spre stingă", în care 
predominau adversarii aderării la Piața co
mună. Partizanii aderării și-au văzut, ast
fel, pozițiile simțitor slăbite și prin eșecul 
înregistrat de Barbara Castle, ministru în 
fostul cabinet Wilson. Delimitările respec
tive in rindurile laburiștilor fuseseră pre
văzute încă de la congresul partidului din 
octombrie trecut cînd votul laburist a fost 
defavorabil aderării într-o proporție de 5—1. 
De. atunci, disensiunile dintre partizanii și 
adversarii aderării n-au putut fi aplanate 
cu toate stăruințele depuse de Wilson în 
scopul salvării unității partidului. Doua 
evenimente foarte recente au agravat neîn
țelegerile, „Cabinetul fantomă" a refuzat să 
coopereze cu guvernul conservator pentru 
crearea unui comitet care să cerceteze re
gulamentele comunitare ale unui sistem 
complex ce se amplifică cu aproximativ 
3 500 de prevederi anual. Laburiștii n-au 
considerat adecvați termenii de constituire 
a comitetului. în al doilea rînd, ei au ho- 
tărît să sprijine amendamentul propus de 
30 de deputați conservatori, potrivnici ade
rării, prin care se revendică organizarea 
unui referendum național în problemele 
alăturării la C.E.E. încurajat și de sonda
jele de opinie care indică 75 Ia sută din 
cei chestionați — adversari ai aderării, și 
78 la sută favorabili unui referendum, Ha
rold Wilson, într-un articol publicat de sâp-
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0 elpe s t elhota
Deschiderea festivă

a ill-a a U.N.C
a sesiunii

Ieri a avut loc la Santiago de Chile inaugurarea solemnă a 
lucrărilor celei de-a treia Conferințe a Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare, la care participă reprezentanții a 142 de 
țări. Din România este prezentă o delegație condusă de Nîcolae 
M. Nicolac, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior. Președintele țării care găzduiește acest mare forum 
mondial, dr. Salvador Allende, 
a Conferinței.

Cuvîntarea președintelui Al
lende a enunțat problemele gra
ve cu care sînt confruntate ță
rile în curs de dezvoltare, mă
rile obstacole pe care continuă 
să le întâmpine —- pe planul re
lațiilor economice și comerciale 
internaționale —■ în efortul lor 
de a elimina tarele subdezvol
tării.

Președintele Allende a apre
ciat că o serie de documente din 
ultimii ani, între care Carta de 
la Alger și Declarația de la 
Lima, reflectă ‘o nouă concepție 
asupra dezvoltării,, axată pe ne
cesitatea făuririi unor noi struc
turi interne, pe acțiunea de re-

a rostit cuvîntul de inaugurare

TINERETUL 
. LUMII

ALES PREȘEDINTE AL

așezare pe baze mai echitabile a 
relațiilor comerciale internațio
nale.

Una din temele principale a- 
bordate de președintele Allende 
a fost aceea a mobilizării resur
selor interne de care dispun ță
rile în curs de dezvoltare; el 
s-a referit, în context, la trans
formările structurale întreprinse 
în Chile. Exercitarea deplină a 
suveranității naționale asupra 
resurselor naturale constituie un 
factor esențial al progresului e- 
conomic și social — a subliniat 
șeful statului chilian. Impulsio
narea transferului de tehnologie 
în conformitate cu interesele 
dezvoltării naționale — apare 
ca unul dintre obiectivele prin
cipale asupra cărora trebuie să 
se concentreze U.N.C.T.A.D.

Abordînd corelația dintre de
zarmare și dezvoltare, președin
tele Allende a spus : ..Pentru e- 
conomiile socialiste, perspectiva 
dezvoltării pașnice este aspira
ția istorică fundamentală. în
tărirea păcii poate conduce Ja o 
dezvoltare mai activă a coope
rării multilaterale, atrăgind in 
viața internațională resurse teh
nice și productive, care ar re
prezenta un factor decisiv pen
tru prosperitate și ar contribui 
cu eficiență la învingerea de că
tre țările lumii 
lor deformante

a treia a efecte- 
ale secolelor de

exploatare. Nu vom accepta o 
rînduială internațională care să 
perpetueze înapoierea. Țările 
noastre vor căuta i-ndependența 
lor economică și vor învinge 
subdezvoltarea".

în continuare, a luat cuvîntul 
secretarul general al O.N.U., 
Kurt ‘ Waldheim, care a vorbit 
despre rolul U.N.C.T.A.D. în 
definirea și promovarea ideilor 
menite să’ mobilizeze resursele 
progresului. „Prezența printre 
noi, pentru prima oară, a repre
zentanților Republicii Populare 
Chineze are o mare semnifica
ție istorică. Acest fapt face din 
U.N.C.T.A.D. cea mai largă și 
mai reprezentativă dintre orga
nizațiile interguvernamentale 
mondiale care se ocupă de co
merț și de dezvoltare" — a spus 
vorbitorul.

Aborcîînd probleme ale situa
ției internaționale, Kurt Wald
heim a spus : „Există profunde 
motive de îngrijorare; un răz
boi crud continuă în Asia de 
sud-est. Pacea nu a fost instau
rată în Orientul Apropiat și 
alte conflicte rămîn fără solu
ție în lume. Sînt profund preo
cupat de aceste conflicte și nu 
voi precupeți nici un efort pen
tru a contribui la rezolvarea 
lor". în continuare, secretarul 
general al O.N.U. a declarat.: 
„Dacă aceste conflicte ar fi-fost 
soluționate, dacă relațiile politi
ce ar fi mai bune, dacă națiu
nile și, în special marile puteri 
ar consimți să se apropie, mai 
ales în cadrul O.N.U., anumite 
resurse consacrate armamente
lor ar putea fi recuperate și a- 
fectate dezvoltării".

BRITANICI
Cu o mare majoritate de 

voturi, Conferința Uniunii 
naționale a studenților din 
Marea Britanie, care reunește 
500 000 de membri, l-a reales 
în funcția de președinte al 
Uniunii pe comunistul Digby 
Jacks, iar un alt candidat 
comunist a fost reales trezo-. 
rier a! Uniunii.

în urma unor alegeri sin
dicale care au avut Ioc re
cent, în postul de președinte 
al Sindicatului national al 
lucrătorilor din industria la
minatelor a fost ales comu
nistul George Gay, secretar 
al unei organizații distric
tuale londoneze a P.C. din 
Marea Britanie. Un alt co
munist. Norman Tank, a fost 
ales membru al Comitetului 
executiv al Sindicatului na
țional al muncitorilor din 
industria constructoare de 
automobile.

Noi opinii în favoarea

cu U.R.S.S
In ultimele zile, în regiunea 

Ruhr-Westf alia au avut loc con
ferințe ale P. C. .German, în ca
drul cărora >cei caro au Luat 
cuvîntul s-au pronunțat ferm 

•■’ pentru transpunerea în viață' a 
•tratatelor încheate de R.F. a 
Germaniei cu Unițmea Sovietică 
și R.P. Polonă. Aceste docu
mente, au relevat vorbitorii, slu
jesc cauza păcii în Europa și 
deschid o nouă etapă în politica 
de reducere'a încordării pe con- 
tirient

Delegații.'la* ■ conferințe ■ au

si Polonia
9

tăminalul TRIBUNE, s-a pronunțat deschis 
în favoarea referendumului. Această ultimă 
decizie a fost, cum s-ar spune, „picătura 
de apă" care a umplut paharul nemulțu
mirilor acelor laburiști care visează viitorul 
Angliei in cadrul comunității economice 
vest-europene.

Și au urmat demisiile semnificative ale 
unora dintre cei mai marcanți membri la-

Dezacordurile
laburiste si

9

implicațiile lor
bu riști: Roy Jenkins, lider adjunct al parti
dului, George Thomson, fost ministru în
sărcinat cu negocierile cu Piața comună, 
Harold Lever, fost subsecretar de stat la 
Ministerul Trezoreriei, și lordul Chalfont, 
fost ministru de stat la Foreign Office în 
timpul guvernului Wilson și actualmente 
purtător de cuvînt al opoziției în Camera 
Lorzilor, în problemele externe și ale apă
rării, David Owen, care deținea funcția de 
adjunct al purtătorului de cuvînt pentru 
problemele apărării în Camera Comunelor. 
Au triumfat adversarii lor : Wedgwood 
Ben, președintele partidului, Hayward, se
cretar general al Partidului laburist, Denis 
Healey. Michael Foot. Peter Shore, consi
derați campioni ai „izolaționismului" insu-

Iar. Consecințele acestor demisii s-ar putea 
face simțite pe două planuri : intern, in 
cadrul Partidului laburist, și în afara parti
dului, pe planul .eforturilor conservatorilor 
de a repurta o victorie la. 28 octombrie —« 
data vofiului în Pavlârnent asupra problemei 
aderării. Roy Jenkins a renunțat la funcția 
importantă de lider adjunet a! partidului 
pentru a fi nestânjenit în a-și acorda votul 
aderării. El speră ca apoi, în noiembrie 
viitor, Ia alegerile pentru viitorul „cabinet 
fantomă", să-și depună din nouă candida
tura pentru același post. Aceste socoteli ca 
și ale celorlalți demisionari ar putea fi ză
dărnicite de adversarii care au timp și 
mai ales forțe să se întărească și să-și mă
rească șansele de a exercita un control ex
clusiv asupra partidului, mai ales după re
manierea efectuată marți seara de liderul 
partidului, Harold Wilson. In locul lui Jen
kins a fost numit Denis Healey care avu
sese responsabilitatea afacerilor externe. 
James Callaghan îi succede lui Healey. 
Adversarii aderării s-au impus și în ca
drul votului de miercuri cînd 120 de la
buriști s-au pronunțat pentru organizarea 
unui referendum și 96 au fost împotrivă.

Conservatorii nu pot decît să jubileze P® 
marginea sprijinului pe care îl aduce Jen
kins de a influența o parte a laburiștilor 
în sensul propriei sale teorii asupra ade
rării : „Nu vreau să intrăm în Piața co
mună — spunea el — pentru a o rupe cu 
S.U.A. Pe de altă parte, nici nu cred că 
putem îndeplini vreun rol încercînd sâ 
adoptăm o poziție «la mijlocul Atlanticu
lui» ; să fim un fel de Islanda mare în 
care să fim la fel de aproape sau Ia fel 
de departe de S.U.A. și Piața comună". 
Apare drept cert faptul că în condițiile 
actuale, grupul minoritar laburist, adept a! 
aderării, ar putea asigura, potrivit unor 
calcule preliminare, un avantaj de aproxi
mativ o sută de voturi Partidului conser
vator, la 28 octombrie, în parlament.

DOINA TOPOR

chemat organizațiile locale ale 
Partidului Social-Democrat Ia 
desfășurarea unei campanii co
mune în favoarea ratificării tra
tatelor, prin explicarea conți
nutului lor pozitiv în fața popu
lației.

în cadrul conferinței' de la Es
sen a fost relevat faptul că .P.C. 
German va sărbători ziua de 1 
Mai sub lozinca luptei pentru 
ratificarea tratateldr, îmbinată 
cu.cea împotriva reacțiunii.

Cotidianul luxemburghez „Jo
urnal" a publicat un articol al 
ministrului de externe al țării, 
Gaston Thorn, intitulat „Poli
tica răsăriteană a R. F. a Ger
maniei/ așa cum este văzută 
peste hotare".

Găston Thorn se pronunță în 
favoarea ratificării celor două 
tratate, r^levînd că respingerea 
documentelor' ar duce, inevita- 

‘ ■ brl, la creșterea 'încordării în’
Europa și ar dăuna în cel mai 
înalt grad destinderii realizate, 
prin mari eforturi, în ultimii ani 
pe continent..

W. Brandt a propus 
continuarea convorbiri
lor cu liderii opoziției 

U.C.D.-U.C.S.
1 • Agenția D.P.A. transmite că

la încheierea convorbirilor can
celarului Willy Brandt cu con
ducătorii opoziției U.C.D.-U.C.S., 

’ care au avut loc la 12 aprilie la 
Bonn, nu s-a înregistrat o apro-

■ piere a punctelor de vedere ale 
celor două părți în ceea ce pri
vește ratificarea tratatelor sem
nate de R. F. a Germaniei cu 
Uniunea Sovietică și Polonia.

După cum a declarat purtăto
rul de cuvînt guvernamental, 
Rudiger von Wechmar, cancela
rul Willy Brandt și ministrul de 
externe Walter Scheel au propus 
continuarea convorbirilor și au 
atras atenția interlocutorilor a- 
supra responsabilității partide
lor participante în organismele 
parlamentare la procesul de ra
tificare a tratatelor. Ei au evi
dențiat, potrivit precizărilor pur
tătorului de cuvînt, că este vorba 
îndeosebi de destinderea în Eu
ropa'. de îmbunătățirea situației 
în Berlinul occidental si .de re
lațiile dintre cele două state 
germane.

COPENHAGA
B

Secvențe din

••

Un colț din Copenhaga
RABA

NOTE DE DRUM

Convorbirile 
sovieto-americane

• LA SEDIUL ambasadei 
S.U.A. din Helsinki a avut loc 
joi cea de-a 119-a ședință de lu
cru din cadrul convorbirilor so
vieto-americane privind limita
rea cursei înarmărilor strategice 
(SALT). Discuțiile oficiale aii 
durat 80 de minute.

Oficiul de presă al convorbi* 
rilor SALT a comunicat că gru
purile speciale de lucru se în
tâlnesc aproape zilnic iu inter
valul dintre celș două ședințe 
săptămînale plenare.

Următoarea ședință plenară 
de lucru a convorbirilor SALT 
va avea loc marți, la Ambasada 
sovietică.

• ÎN URMA unor reuniuni co
mune, trei uniuni sindicale ale 
muncitorilor feroviari din Marea 
Britanie au hotărît să declare 
o grevă generală, ca urmare a 
eșuării convorbirilor purtate cu 
reprezentanți ai administrației 
căilor ferate în vederea satisfa
cerii revendicărilor de îmbună
tățire a condițiilor de viață și 
de muncă. Primele acțiuni pen
tru sprijinirea acestor cereri vor 
avea un caracter izolat și mai 
puțin coordonat, urmînd ca du
minică la miezul nopții peste 
30 000 de mecanici de locomo
tivă și fochiști să înceteze lucrul. 
Intre timp ,se desfășoară „gr^ve 
de zel" (acțiuni de încetinirea 
ritmului de lucru) în mai multe 
orașe din sudul și estul Angliei, 
la cererea Uniunii naționale a 
feroviarilor, care numără aproa
pe 200 000 de membri.

ătrînul port al 
zeului Mercur și 
al mateloților 
temerari, Co
penhaga și-a 
pus pe frontis

piciu o emblemă de o gingă
șie rară : mica sirenă de pe 
Langelinie, întruchipare în 
bronz a nostalgiei celor a- 
flați în larg, care parcă îți 
șoptește povestea ei plămădi
tă cu măiestrie inegalabila 
de către Andersen. Din anul 
1913, de cînd sculptorul Ed
ward Eriksen a creat-o, mica 
statuie s-a transformat în
tr-un punct de atracție pen
tru toți cei ce ajung pe a- 
ceste tărîmuri...

Sîntem sfătuiți sa facem o 
plimbare printre delicatele 
castele, impresionante edificii 
ce străbat secolele, adînc în
scrise în destinul unui po
por. Printre acestea cităm: 
Turnul rotund, vechi de 4 se-

contemporan mai aproape de 
oamenii acestui secol, mai 
viu și mai antrenant decît 
multe locuri de pe glob î 
fabulosul Tivoli. Intr-o dumi
nică, m-am aflat... ante 
portas.

La Tivoli întâlnești o lume 
tulburătoare. Pagode scăldate 
în luminițe colorate feeric, te 
îndeamnă să-1 admiri pe 
Budha... Palate indiene, veri
tabile sută la sută, îți ațin ca
lea îneît nu ai fi mirat de fel 
dacă ai fi invitat de un june 
indian Ia o „lulea a păcii“ 
sau la o competiție de toma- 
hawk-uri... Scene în aer liber, 
de pe care te îmbie Ia exal
tare muzici cazone, de jazz 
sau de circ... înjghebări din 
metale lucitoare, de un fast 
rar întâlnit, unde mici trupe 
de balet ori iluzionism te ex
taziază.

De foarte multe ori, laolal
tă cu turiștii de rînd, te

PE 
SCURT

cole, Ia început observator 
studențesc; castelele renas- 
centine dintre care unele cu 
nume dîrze de luptători — 
Frederiksborg sau Kronborg : 
ultimul a intrat în conștiința 
universală o data cu shakes- 
peareana legendă a prințului 
Ămled, la baza căreia se află 
o operă daneză deosebita, 
„Istoria Iui Amled“, transcri
să de Saxo Grammaticus, re
luată în secolul al XII-lea de 
Maria de Franța, înregistrată 
de Belleforest în 1581 în ale 
sale „Istorii tragice", repro
dusă în 1589 de Thomas Kid, 
și în fine, aflată de Shakes
peare și recreată artistic de 
acesta, în anul 1603.

Istoria acestor castele este 
plină de aventuri extraordi
nare, într-o lume a urmașilor 
vikingilor care, descoperind 
bogățiile minelor de argint 
din America de Sud și defi
nind importante titluri și ran
guri seniorale, au vrut să im
presioneze prin strălucirea 
dată de avere.

Castelele străbat timpul în 
plină funcționalitate, etalînd 
obiecte unice în felurite mu
zee de istorie națională, de 
artă, de etnografie, ori de 
marină. Doar Kronborg-ul 
preferă să păstreze acea 
atmosferă shakespeareana su- 
praimprimată de legendă și 
fiori; castelul prăvălit în 
mare în mai multe rînduri a 
fost refăcut cu răbdare, iar 
contemporanul care răzbește 
pînă la el poate admira, in
tactă, sala sîngerosului duel 
final din „Hamlet", ca de alt
fel întreg castelul făurit în
tr-un superb stil renascentin.

La o distanță măsurabilă 
în pași, după ce ai străbă
tut perimetrul central al bur
gului, întâlnești un peisaj

țumeștț cu 
festinuri distractive, 
care te aventurezi prin mul- < ► 
țimea care se amuză. S

Restaurantele care sînt pla- 
sate într-un decor de pa- ◄ 
radis: așezat Ia o asemenea > 
măsuță, ești anturat de lebe- 
de care glisează celest pe la- < 
cui artificial, acoperit de >
nuferi și flori nemaiîntâlnite.

Fierberea oamenilor — < ►
care se îndeamnă la o ruletă, < ► 
trag la țintă, se anină în lea- J ► 
găne de forma corăbiei vi- < J 
kinge, ori se aruncă pe „di- * > 
vanuri fermecate" — te cap- < * 
tivează, te binedispune. < *

...Firește, Copenhaga nu < ► 
înseamnă doar divertismente- < ► 
le de la Tivoli. în această < * 
țară nordica, aproape în- 4 k 
treaga populație — bărbați, < ► 
majoritatea fetelor și apro- < > 
ximativ jumătate din femeile < ► 
măritate — își suflecă mîne- < ► 
cile în zori și se duc Ia lucru. < * 
Ținuta rezervată a danezilor > 
își are o explicație ce depă- I * 
șește cu mult firea lor nordi- «J 
că și se referă Ia seriozitate și < ► 
chibzuință deprinse de-a Iun- 
gul timpurilor. Danezii au «J 
trebuit să depună eforturi u- V 
riașe pînă ce au ajuns ca pe * I 
pămînturile lor — dintre care J ► 
multe smulse apelor — sa < * 
crească milioane de animale < ► 
ori să cultive orez, ovăz, se- < ► 
cară, grîu și, mai cu seamă, < ► 
plante furajere. S

Orașele daneze sînt deose- < ► 
bit de atrăgătoare : pretutin- < * 
deni căsuțe din cărămidă ro- < t 
șie, potopite de flori, alături J ► 
de care se înalță blocuri cu < * 
numeroase etaje. Efortul oa- < > 
menilor de a-și îmbunătăți < ► 
condiția de existență este vi- ◄ * 
zibil la tot pasul. < ►

doua 
după
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Prezențe românești la 
Montevideo ,

In cadrul Expoziției cărții 
și discului românesc, deschisă la 
5 aprilie a.c. la Biblioteca Națio
nală din Montevideo, criticul li
terar prof. dr. Roberto Bula 
Piriz a prezentat conferința in
titulată : „Literatura română de 
azi".

Expunerea a trecut în revistă 
momentele principale ale evolu
ției poeziei și prozei românești, 
insistând asupra caracteristicilor 
și problematicii creației literare 
din România contemporană.

Au asistat reprezentanți ai 
vieții culturale și artistice, ai fa
cultăților de științe umaniste, 
critici literari, membri ai colo
niei române, ziariști.

în legătură cu aceasta, cotidia
nul „La Manana" scrie, printre 
altele, că „expunerea prof. Bula 
Piriz întregește programul Expo
ziției cărții românești, care se 
bucură in aceste zile de un fru
mos succes de public".

Noul guvern marocan
• ÎN BAZA mandantului ce 

i-a fost încredințat de șeful sta
tului marocan, regele Hassan al' 
II-lea, primul ministru, Moha
med Karim Lamrani, a format 
noul guvern de tranziție. Vice
premier a fost numit M’hamed 
Bahnini. care își menține func
ția de ministru al justiției. Con
ducerea Ministerului de Interne 
i-a fost încredințată lui Moha
med Benhima, Abdellatif Filali 
rămîne titular la Ministerul Afa
cerilor Externe, iar Mohamed 
Oufkir deține, ca și pînă acum, 
portofoliul apărării naționale.

Cabinetul de tranziție va avea 
ca sarcină principală organiza
rea alegerilor generale, care ur
mează să aibă loc în vara aces
tui an. El va avea, de asemenea, 
misiunea să aplice prevederile 
noii Constituții, aprobată prin 
referendum luna trecută și să 
realizeze programul de reforme 
administrative, economice,, juri
dice și în domeniul educației, a- 
nunțat de oficialitățile marocane 
după tentativa eșuată de lovitură 
de stat militară din iulie, anul 
trecut.

Furtună puternică 
în Grecia

• O PUTERNICA furtună, în
soțită de ploi torențiale, s-a a- 
bătut noaptea trecută asupra 
Atenei și altor regiuni din Gre
cia. La Atena, unde mai multe 
case au fost inundate, numeroși 
arbori au fost dezrădăcinați în 
cartierele Kifissia și Nea Ion- 
r.ia. Traficul aerian dintre ca
pitală și Salonic a fo<st întrerupt 
timp de trei ore, iar Insula Rho- 
dos a petrecut o noapte în întu
neric. datorită unei „pene" de 
curent. Pe de altă parte, postul 
național de televiziune nu a pu
tut să-și asigure emisiile de 
seară, din cauza defectării an
tenelor.

O bomba a explodat marți 
în localitatea nord-irlandeză 
Ballymoney, situată la 64 km 
de Belfast, provocînd moar
tea unei persoane, rănirea 
alteia și pagube materiale 
considerabile. Explozivul, în 
greutate de 45 kg, a fost pla
sat într-un camion parcat pe 
o stradă din centrul localită
ții.


