
Proletari din toate țările, uniți-vă!

O CHEMARE PENTRU ORGANIZAȚIILE

U.T.C., PENTRU TOȚI TINERII SATELOR:
Să stringem la timp o bogăție de mare preț:

FURA JELE
Vă prezentăm azi o valoroasă și eficientă ț 

; inrHatriră a Co mite te Ivi județean Teleorman 
al U.T.C-, core antrenează Io înfăptuirea a- 

cestui obiectiv toți utecirtii satelor

A

In fiecare unitate agricolă 
tinerii vor însiloza producția 
de furaje de pe cel puțin 

20 de hectare
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Georgeta 
toare la Fabrica de confec
ții Birlad mi-a vorbit amă
nunțit despre adunarea de 
primire în U.T.C. cu cuvin
te în care pulsa emoția.

Cu 
urmă, 
brică, și-a manifestat dorin 
ța de a face parte din orga
nizație dar era nevoie de mai 
mult decît această dorință... 
Încă din primele luni a par
ticipat la toate activitățile 
uteciștilor, a început astfel 
procesul de încadrare în or
ganizație o dată cu acela, 
concomitent, al încadrării în 
colectivul de muncă, legîn- 
du-și aspirațiile profesionale 
de viață în ritmul producției 
cu viața întregii fabrici a co
lectivului de tineri.

„Cînd a venit era deja ca-
ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a V-a)
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SI A PROPAGANDIȘTILOR

U.T.C- 
ales pe- 
zatorice ________
vate sistema*.:? de coraeseex.
U.T.C. al WLUaaja» Z, — bm- 
primat lin ?’-■ cinaense ?e*r$s- 
tiriipr, eveniment-1 prcțgiin-tn» 
are deja conturat* eăeenentsje 
concrete ale cadrul c prteae.:e 
dezbateri. OigaatuCMe CLTXȚ-. 
propagandiștii au ta:st u.tin>*.e 
pregătiri.

întrebarea „Cum v-ați precă- 
tit pentru deschiderea ceRataă 
pe care-1 conduceți *** am 
adresat-o Insă mai multor pro
pagandiști numai după preciză
rile tovarășului Geerze Gbe- 
nciu, secretar cu propag a* ia 
la Comitetul U.T.C. al secto
rului 3.

— A fost suficient timp pen
tru pregătiri minuțioase îr. 2S 
septembrie, cu vizita la Muzeul 
de istorie a partidului comu
nist. a mișcării revoluționare și

L-A VOCAT r’E 
KMTA.

d a iactoeiat pri
mele tm trimestre din acest 
za ca • producție marfă 
peste prevederile de plan de 
ri.S milioane lei. depășind 
astfel 
trecui 
lioane 
marfă 
depășirea reprexinlă 18.2 mi
lioane leL Sporul de produc
ție abținut in această perioa
dă s-a materializat m 
-‘•5 8M mc. prefabricate din 
beton. 38 tM rable. 330 tone 
hirtie și produse de papetă- 
rie. 5*8 tone carne și prepa
rate din carne. 24 000 hl. lap
te. 228 tone unt și brînzeturi, 
precum și alte produse.

__ oane
angajamentul pe in- 
an ca aproape 10 mi

lei. La producția 
vindută și încasată.

(Agerpres)
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lese Consiliului de 
Sta*, al Republicii Socialiste 

inia, tovarășul Nicolae 
șescu. a primit, joi pe 
ei Mar*, ministrul econo-

- » ?...■ • turismului,
transporturilor și energiei, 
coccacătcrul delegației Mare
lui Ducat al Luxemburgului, 
rare s-a aflat intr-o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere a participat 
tonrășul Manea Mânescu. 
președintele Consiliului Eco- 
zxxnîc-

în timpul convorbirii, oas
petele a subliniat că apropia
ta vizită a președintelui Con- 
siliulu: de Stat al României în 
Marele Ducat este așteptată 
cu simpatie și deosebit inte-

res de către guvernul și po
porul luxemburghez.

La rîndul său, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a relevat 
că așteaptă cu multă plăcere 
să viziteze această țară, cu 
care România întreține relații 
de prietenie și colaborare, 
pentru a lua cunoștință de re
alizările poporului său și a a- 
vea întrevederi asupra proble
melor de interes reciproc cu 
conducătorii Luxemburgului,

Apreciindu-se caracterul 
fructuos al recentelor convor
biri de lucru româno-luxem- 
burgheze, care au avut loc în 
timpul vizitei delegației Ma
relui Ducat, înțelegerile con
crete realizate cu acest prilej, 
de natură să stimuleze conlu-

crarea între cele două țări în 
siderurgie, transporturi și tu
rism, s-a exprimat dorința 
ambelor părți de a se impri
ma în continuare un curs as
cendent cooperării industriale, 
schimburilor economice, co
merciale și în alte domenii de 
interes comun

în cadrul convorbirii, s-a 
relevat preocuparea comună 
pentru consolidarea climatului 
propice dezvoltării nestînjeni- 
te a relațiilor economice din
tre țările europene, pentru re
alizarea securității și unei 
ample cooperări pe continen
tul nostru.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

S-a discutat destul de mult în 
ultimii ani despre valorificarea 
moștenirii culturale ; o consfă
tuire organizată de Academia 
de științe sociale și politice, a 
avut ca temă din nou „Va
lorificarea critică a mosteni-

rii culturale", discutînd 
speță problemele 
ale artei 
filozofiei, 
cuprinzînd 
Iocviu este 
gească sfera partiripanților 
discuție și a discuției înseși, lu
cru cu atît mai necesar cu cit 
la colocviul respectiv discuția 
s-a mărginit — în general — la 
aspectele teoretice ale proble
mei, dar și pentru că acolo au 
participat, în afara unor acti
viști de partid și de stat cu 
munci de răspundere, a unui 
mare număr de cercetători și 
cadre universitare, prea puțini 
dintre factorii direct interesați 
din presă, edituri, mari biblio
teci, din Consiliul Culturii și E- 
ducației Socialiste etc. Faptul în 
sine este semnificativ și, din 
păcate, nu izolat. Mai recent, de 
pildă, o discuție cu un subiect 
mai restrîns dar de o însem
nătate practică de necontestat, 
despre manualele de literatură 
română utilizate 
cuție organizată 
teraturii române 
tul de istorie și 
„G. Călinescu"), __ ______
rat de participarea nici unui re-

prezentant al Ministerului Edu
cației și învățămîntului sau al 
Editurii didactice șj pedago
gice...

Lăsînd însă factorilor intere
sați grija traducerii în faptă a 
dezideratelor exprimate cu acest 
prilej, să remarcăm că întîlnirea 
organizată de Academia de ști
ințe sociale și politice, prin re
feratul despre Valorificarea 
moștenirii literare (de Ov. 
Crohmălniceanu, Paul Cornea și 
Al. Oprea), prin discuțiile par- 
ticipanților și prin concluzliile 
prof. univ. Miron Constantines- 
cu, au pus la îndemîna cer
cetătorilor cîteva *eze teoretice 
și îndrumări a căror însemnă
tate nu poate fi trecută cu ve
derea. Referatul a subliniat că 
valorificarea unei opere litera
re nu se poate face în afara 
considerării ideologiei ei, dar că 
acest lucru nu înseamnă a ju
deca Opera exclusiv după crite
rii ideologice, a uita adică spe
cificul artei : „Ideologiile apar 
în creațiile artistice majore me
diate prin universul uman. Ele

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE, EDUCAȚIE, RĂSPUNDERI
a

tare

au

st. uzina vă mănîncă 1) neglijînd
:s:t tuta, pregătirea... sufletească a
ce elevilor pentru așa-zisa „va

riantă a doua" — încadrarea în 
:-i producție.

Faptul că tinerii sînt povățu-

VALORICE
de N. S. STĂNESCU
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‘ CONSULTAȚII PENTRU ÎNVĂȚĂMÎNTUL
► POLITIC -IDEOLOGIC U. T. C.
» CICLUL: Tradiții revoluționare ale clasei muncitoare și ale P.C.R.
* CREAREA PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
; — MOMENT DE COTITURĂ ÎN ISTORIA
► POPORULUI ROMÂN
► CICLUL : Partidul și tineretul. U.T.C. - organizația noastră
* revoluționară.
► PARTIDUL COMUNIST ROMÂN — CONDU-
► CÂTOR SI ÎNDRUMĂTOR AL TINERETULUI, 
- AL ORGANIZAȚIEI SALE REVOLUȚIONARE
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lectroputere*. xstrta 
și locul de practică

Sosiți In urină. tio 
repartizați, in croi? 
lor — cei cu medii 
au ocupat posturile 
cian proiectant sac msoe 
ceilalți, posturile de Mată 
Pînă aici, nimic deosebi:, 
după cum ne spune tor. 
Lupulescu N'„ șeful serviri
învățămînt — „majoritatea ce
lor repartizați ca muncitori au 
refuzat posturile și am avut 
mult de furcă pină să-i lămu
rim ; unii nu sînt lămuriți nici 
acum..." Iar alții, vom adăuga 
noi, au făcut tot ce ie-a stat In

eje

“S-

Titlul de
muncitor — 
o dezonoare?

iți să-și continue studiile e lău
dabil ; în paginile ziarului nos
tru nu o data s-a militat pentru 
această datorie a profesorilor, 
însă profesorii mai aveau o da
torie — pe care de data aceas
ta nu și-au indeplinit-o > să 
explice elevilor că și produc-

ția are nevoie de ei, de știin
ța , lor, că în cadrul uzinei vor 
fi repartizați acolo unde cunoș
tințele acumulate în anii de 
școală vor putea fi cel mai 
bine valorificate, cu alte cuvin
te să nu pună o barieră de ne
trecut între învățătură (citește i 
„facultate") și producție.

Părinții se înscriu adesea și 
ei pe aceleași coordonate greși
te cînd socotesc că titlul de 
muncitor (deși, adesea, ei în
șiși sînt muncitori !) poate a- 
runca o., pată pe firma fami
liei.

Și totuși, acești tineri, care 
astăzi refuză să muncească e- 
fectiv (și o fac pe un ton jig
nitor pentru sutele de mii de 
muncitori care-și poartă cu 
mîndrie titlul), ati venit la li
ceul industrial, după propria 
mărturisite, pentru a-și însuși 
o meserie. Atunci revenim la 
vechile întrebări s pentru ce au 
învățat? Pentru ce au acumu
lat cunoștințe teoretice și prac
tice, pentru ce și-au format de-

MONICA ZVIRJINSCHI

(Continuare in pag. a ll-a)

Fiecare societate are scara sa specifică de valori care o 
deosebește de celelalte. Nu trebuie să ai cunoștințe prea 
vaste și nici de strictă specialitate ca să-ți dai ’ seama că 
orinduirea capitalistă are banul drept criteriu esențial de 
apreciere, nu numai a oamenilor dar și a activității lor. 
Ceea ce. nu aduce bani nu are valoare Este firesc, in astfel 
de condiții, ca nu numai comportamentul oamenilor dar și 
concepțiile și sentimentele lor să se modeleze după capaci
tatea sau incapacitatea de a „face" bani.

Prin modul său caracteristic de unire a producătorului și 
a proprietarului mijloacelor de producție intr-o singură per
soană, socialismul creează premisele construirii unui nou 
sistem de valori, propriu, radical deosebit de cele prece
dente.

Axul fundamental al acestui sistem de valori este munca, 
acțiunea conștientă, deliberată, pentru interesele fiecăruia 
in parte contopite cu cele ale societății. Această contopire 
nu se realizează nici spontan și nici cu ușurința cu care s-ar 
presupune, judecind după condițiile sociale create de revo- 
luționarea relațiilor de producție.
. Fiecare muncim intr-un anumit context social concret - 
întreprindere, instituție. Orice neajuns, orice deformare în 
aplicarea măsurilor de cointeresare materială și morală în 
respectivul colectiv de muncă are repercusiuni negative nu

(Continuate în r>ag. a V-a)
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Ei înfăptuiesc 
o hotărire 
pilduitoare 
pentru toți 

tinerii județului
Și la Filipeștii de Pădure a 

găsit ecou inițiativa tinerilor 
de la Ștețănești și „Semănă
toarea". De cîteva zile ferma 
zootehnică a devenit șantier. 
16 tineri, 16 meseriași cu înal
tă calificare de la Uzina de u- 
tilaj minier și cîteva zeci de 
elevi de la școala profesiona
lă a întreprinderii lucrează 
aici in orele libere. Au înce
put-o cu adăpostul zidit în 
vara aceasta. Prepară și toar
nă betoanele în corpul platfor
mei aleii și în cel al iestelor, 
pardosesc zona vitală pentru 
animale, căptușesc acoperișul 
cu vată de sticlă, realizează in
stalația electrică, întind și 
montează conductele de apă 
și adăpătorile. Lucrări com
plexe ce solicită un mare e- 
fort. Iar vremea se arată ne
îngăduitoare. Dar tinerii do
vedesc dirzenie. Nu cedează în 
fața greutăților. Gindul lor vi
zează înfăptuirea prefigurată 
acum doar în proiecte. Pentru 
a putea lucra pînă seara mai 
tîrziu au întins cordoane elec
trice și au montat reflectoare. 
Și tot in aceeași idee au pro

Se montează linia de decovil 
ce va folosi la transportul me

canizat al furajelor 

tejat cu o învelitoare spațiul 
din capătul grajdului unde vor 
realiza racordul la coloana de 
apă și cor racorda adăpostul 
la linia de decovil a fermei. 
Tcate acestea le-au realizat 
după orele de program, după 
orele în care, așa cum ne spu
nea inginerul șef al uzinei, to
varășul Gheorghe Tănase, 
și-au depășit cu cinci pînă la 
treizeci la sută norma de lu
cru. Intre ei, Arpad Boku, Va- 
sile Secăluș, Gheorghe Gean
tă, Vasile Băicoianu, Ion Al- 
dea, Gheorghe Buzatu, Ion 
Papuc și Gheorghe Bărbules- 
cu s-au detașat prin compe
tența profesională și răspun
derea comunistă dovedite prin 
calitatea lucrăriloi executate.

— Sîntem din sat și chiar 
dacă lucrăm la uzină, totuși 
cooperativa agricolă este a 
noastră, sublinia Gheorghe 
Bărbulescu. Așa că a da o 
mină de ajutor la moderniza
rea fermei zootehnice consi
der că este în primul rînd o 
obligație față de satul în care 
trăim. Chemării de a sprijini

cooperativa în executarea lu
crărilor de mecanizare în zoo
tehnie i-am răspuns prin fap
te : noi, meseriașii de la uzi
nă am luat sub patronaj fini
sarea grajdului. Lucrăm cu 
convingerea că ceea ce înfăp
tuim este în folosul nostru, al 
tuturor.

La cooperativa agricolă din. 
Filipeștii de Pădure lucrează 
foarte puțini tineri. Cei mai 
mulți s-au calificat și muncesc 
acum în industrie. Organizația 
U.T.C. n-are forța necesară 
patronării unei acțiuni de o a- 
semenea importanță cum este 
modernizarea fermei zootehni
ce. Iată de ce, pe acest fond 
al lucrurilor, inițiativa tineri
lor de la Uzina de utilaj mi
nier de a realiza ei lucrările 
impuse este cu atît mai lău
dabilă. In uzină ei au confec
ționat. din deșeuri, cea mai 
mare parte din subansamblele 
necesare introducerii apei, 
montarea adăpătorilor și tur
narea iestelor din beton. Cei 
din uzină au expediat oțelă- 
riilor cu aproape două tone 
de metal vechi mai puțin. Dar 
diferența a fost eficient încor
porată într-un obiectiv zoo
tehnic vital. Pentru că, aici, la 
Filipeștii de Pădure, ferma 
zootehnică a fost profilată pe 
vaci cu lapte — 320 la nu
măr — creșterea animalelor 
devenind astfel una din prin
cipalele surse de venituri ale 
cooperativei. Modernizarea a- 
dăposturilor atrage după sine 
o valorificare mai intensivă a 
posibilităților dovedită în pro
ducții mai mari. Inginerul zoo
tehnist Ion Tican sublinia 
printr-un calcul simplu efi
ciența lucrărilor ce se execută 
acum: creșterea producției

Așa cum arată acum, bara de ; 
metal e strîmbă, părind inu-' 
tilizabilă, dar tinerii de la 
Uzina de utilaj minier o vor 
îndrepta, dîndu-i întrebuințare

medii de lapte cu cel puțin 
cinci sute de litri de la fie
care animal, sporirea cu 20 la 
sută a numărului de viței ob
ținuți anual de la același e- ; 
fectiv. Adică, venituri supli
mentare pentru cooperativă de 
peste o jumătate de milion de 
lei. Și costul lucrării nu depă
șește 25 de mii de lei 1 Cu alte 
cuvinte, pentru fiecare leu in
vestit cooperativa își sporește 
veniturile cu 20 de lei. O do
vadă a unei înalte eficiențe.

Pe un specialist, poate îl 
surprinde volumul restrîns al 
cheltuielilor în comparație cu 
complexul lucrărilor prevăzute 
a se executa. Precizăm că nu 
este nici o greșeală de calcul. 
Inițial, socotelile prevedeau un 
necesar de 54 000 de lei in
vestiți. Dar tinerii de la uzină, 
prin angajamentele asumate, 
au redus leu cu leu suma pre
văzută. In primul rind au e- 
liminat sumele prevăzute pen
tru manoperă, ei angajîndu-se 
să execute voluntar, în orele 
libere, întreaga lucrare. Apoi, 
prin utilizarea a foarte multe 
materiale recuperate au dimi
nuat considerabil și sumele 
prevăzute pentru procurarea 
conductelor pentru apă, pentru 
realizarea instalației electrice 
etc. Prin toate acestea au do
vedit o înaltă conștiință pa
triotică, atașament pentru co
operativa agricolă din satul 
lor. înfăptuiesc o hotărire pil
duitoare pentru toți tinerii ju
dețului Prahova Cînd vom 
putea vorbi despre preluarea 
acestei inițiative și de către 
alte colective ale județului ?

GH. FECIORU 
Foto: P. TÂNJALA

(Urmare din pag. I) 
prinderile necesare industriei 
moderne, dacă astăzi nu vor să 
le utilizeze ? Numai de dragul 
de a se cultiva ?

— Doar nu pentru a deveni 
muncitor ! ne dă, cu superiori
tate, replica tînărul Danciu Va
sile și el proaspăt „tehnician", 
după numeroase plîngeri și in
tervenții.

Pentru acest tinăr și pentru 
alții ca el, liceul a devenit o 
scuză, ba chiar un drept, în 
tendințele sale de a ocoli efor
turile, munca propriu-zisă. „Eu 
am liceul, am învățat, cum să 
pun mina să muncesc ! !" Fraza 
ascunde îri spatele ei o adîncă 
neînțelegere a rostului învăță
turii, a finalității ei. Absolvi
rea unui număr de clase nu re
prezintă în nici un caz o scu
tire de la muncă, ci, din con
tră, obligația de a participa cu 
cunoștințele însușite în școală 
la procesul de producție, obli
gația de a munci mai bine 
fiindcă știi mai mult. Mal 
ales într-o uzină cura este 
„Electroputere". ca să reve
nim la cazul nostru, este ne
voie de cadre cu o bună pre
gătire tehnică, cu capacitatea

Titlul de 
muncitor — 

o dezonoare?
de a gindi, de a lua hotărâri, 
de a crea. Nu oricine poate lu
cra la o locomotivă electrică, 
nu oricine la un transformator 
gigant...

— E foarte interesant, lucrăm 
numai prototipuri, este nevoie 
de foarte mult desen tehnic. 
Dacă n-aș fi făcut liceul — ne 
mărturisește M. Drăculeț, lăcă
tuș mecanic la autoutilare — 
nu m-aș fi descurcat 1

— De-abia aici, la laborator, 
am început să regret că n-am 
învățat prea bine în școală, nu 
prea cunosc desenul, nu știu 
multă chimie, trebuie să mă a- 
puc să învăț. E mai greu să fii 
„muncitor" aici, decît „tehnici
an la proiectări", conchide Du
mitru Ciocănel, muncitor la la
boratorul de sinterizări.

De altfel, după cum susțin 
oameni cu vechime din uzină, 
pregătirea tinerilor la capitolul 
„practică" lasă mult de dorit, 
ceea ce face ca numirea lor 
imediată pe post de tehnicieni 
să fie o problemă grea :

— Mi s-au repartizat doi teh
nicieni tehnologi. Sint. ca să 
zic așa „în aer", or fi învățat 
ei bine In școală, dar zău că 
nu le-ar strica un an. doi de 
practică. Aici în uzină, la mai
ștri, la tehnicieni, se cunoaște 
cine a muncit, la început, efec
tiv. La ceilalți se simte că lu
crurile au fost prinse „după 
ureche" (inginer Ciucă Ion, șe
ful serviciului proiectare, au- 
toutilări).

în uzină, lucrînd alături de 
muncitori bine pregătiți tehnic 
și cu o experiență bogată, su- 
pravegheați și sprijiniți de or
ganizația U.T.C. și de conduce
rea secțiilor, tinerii vor înțe
lege că nu au fost nedreptățiți, 
că munca nu e o pedeapsă pen
tru că nu au învățat prea bine, 
ci un prilej de a-și umple niș
te „goluri" în pregătirea din 
timpul școlii, de a învăța lu
cruri noi, de a le fixa pe ba
zele solide ale practicii, pe cele 
știute.

Valorificarea
moștenirii culturale

(Urmare din pag. I)

suferă astfel o convertire care 
se impact greu cu calificativele 
politice stricte, fiindcă acestea 
ii simplifică prea brutal urmări
le. Faptul revine la recunoaște
rea principiului că. in marile 
opere literare, ideologiile inter
vin sublimate". $i : „Ir. dome
niul artei, această sublimare ia 
forme mai energice ca oriunde, 
pentru că altminteri creația 
și-ar interzice orice succes. Me
todologic. trebuie, prin urmare, 
clnd -ne ocupăm sub raport ideo
logic de moștenirea culturală, să 
facem o distincție între conști
ința reaiâ și conștiința pasibilă a 
claselor sociale Pr*ma co-*^- 
punde felului uneori mărginit, 
scnematic, deformant in c are 
membrii anumitor grupuri uma
ne își reprezintă relațiile k>r cu 
alte grupuri și cu ansamblu] 
acțiunilor omenești, datorită 
fluenței împrejurărilor concre
te istorice, factorilor naturali si 
cosmici- A doua exprimă maxî- 
mum-ul de conștiință al unei 
clase sociale". Aceste disc:ieri 
teoretice sint cu atît mai 
necesare cu cit. cum sublinia 
prof. univ. Miron Constantir.es- 
cu în concluziile sale, „valorifi
carea înseamnă și respingere": 
analizîr.d într-un spirit eliberat 
de orice prejudecăți valoarea 
estetică și istorică a unei ope
re literare, cercetătorul marxist 
va discuta implicit și aspectele 
ideologice ale operei în cauză, 
adoptînd ceea ce se dovedește 
a fi o valoare reală, utilă dez
voltării culturii, artei, umani
tății, și respingînd ceea ce este 
eronat, fals, caduc, explicîr.d în 
fiecare împrejurare motivele 
poziției sale, fără a uita că „fie
care operă literară sau artistică 
remarcabilă are o valoare ino
vatoare, aduce o contribuție in 
plus la tezaurul culturii umane 
și aceasta trebuie clntărită și a- 
preciată". Aceasta nu înseamnă,

Clădirea noului spital din Alexandria Foto: O. PLFCAN

desigur, că există o singură po- 
sibilitate de valorificare, o sin
gură viziune, acreditată și con- 
'fir.țitâ prin însăși apariția ei, 
i că alte viziuni asupra acele

iași robleme devin prin aceasta 
imposibile sau neavenite. Valo
ri: . arca înseamnă un proces și 
este. în sine, o rezultantă, o 
«umă ideală la care contribuie 

Ai partîcipanții la efortul co- 
de explicare, analizare și 

-rr.ere a trecutului nostru 
•. u? irai. Căutînd în esență, cum 
s mea prof Al. Dima, „desco- 

- - -•mantelor obiective
a.e unor opere'ale trecutului cu 
marile linii pe care se desfă- 
- ^ră iața spirituală a prezen
tului", istoricul. literar face o 

zrpetuă muncă de interpretare, 
pe care fiecare generație și fle
care autor este chemat să o 
c ă mat departe, spre desăvîr- 
<rea ni.: dată atinsă a imagi
ni; prezentului despre trecut, 
căci prezentul. însuși este un 
c roces si fiecare strădanie a 

>stră II desăvîrșește, arun- 
cî-du-J in același timp In trecut.

Pe bună dreptate s-a remar
ce t Ia acest colocviu că efortul 

.riogratiei noastre literare, 
are numără de a la activul său 

v. lume — monografu. sinteze și 
alte cercetări — care sint tot 
at ițea reușite, nu este întotdeau
na valorificat pe deplin, că u- 
r.eori manualele școlare rămln 
încă în urma cuceririlor științei, 
tributare unor păreri înguste 
sau învechite : s-a mai remarcat 
că, uneori, linsa de coordonare 
duce . la dublări. Ia risipirea u- 
nor forțe prețioase, și că încă 
nu avem suficiente instrumente 
de lucru, pe care unele mari in
stituții culturale Intirzie să le 
elaboreze, sau că eiaborlndu-le, 
din cauza.ur.ei slabe organizări 
și cooperări Intre factori, aces
tea rămln practic necunoscute și 
nefolosite de cercetători, de be
neficiarii lor. Din prima cate
gorie am aminti cataloagele de 

manuscrise pe care marile bi
blioteci din țară, inclusiv Bi
blioteca Academiei, le elabo
rează Intr-un ritm extrem de 
greoi, sau nici nu se gîndesc la 
ele, amînînd încă pentru un nu
măr nedeterminat de ani reali
zarea unor noi sinteze asupra 
uneia dintre cele niai puțin cer
cetate și totodată mai fecunde 
perioade din cultura noastră, 
perioada veche ; din a doua ca
tegorie am aminti, ca exemplu, 
cazul unor prețioși indici biblio
grafici ai marilor reviste de 
cultură din trecut care se elabo
rează de către Biblioteca Cen
trală Universitară din Iași. Li
tografiate într-un număr infim 
de exemplare, cu o difuzare • 
practic inexistentă, aceste im
portante instrumente de lucru 
sînt de negăsit.

S-a făcut și cu acest prilej 
propunerea ca activitatea ge
nerală în domeniul istoriei lite
rare să fie coordonată de o so
cietate științifică, pusă eventual 
sub egida Academiei de științe 
sociale și politice, ășâ cum și 
lingi iștii sau naturaliștii își dau 
îr.tîlnire și își discută probleme
le cele mai generale în cadrul 
societăților respective : această 
societate ar putea lichida în 
mare măsură lipsa de coordo
nare a planurilor diferitelor in
stituții și institute de cerce
tări din țară, mai ales în 
perspectiva timpului, și ar 
putea fi un factor hotărîtor 
în activitatea practică de valo
rificare critică a moștenirii lite
rare a trecutului. Desigur, cea 
mai bună soluție nu va putea 
fi propusă intr-un articol, și 
r.ici măcar in planurile de acti
vitate ale vreunei instituții ; ea 
va reieși însă cu siguranță din 
discuțiile pe care apariția re
centă în volum a lucrărilor co
locviului destinat „Valorificării 
critice a moștenirii culturale" 
este de natură să le stimuleze și 
să le dea un obiect concret.

,Oră de vîrf“ pe șantierul de la ferma zootehnică a coope 
rativei agricole din Filipeștii de Pădure

La lumina reflectoarelor, ti
nerii fasonează fierul beton 

necesar confecționării 
ieslelor

Asociem anii tinereții cu pe
rioada in care-ți formezi perso
nalitatea. O numim perioadă 
„de aur“, „a viselor" și ne dă- 
ruim toate forțele pentru îm
plinirea idealului. E de-ajuns 
să privești chipurile oțelarilor, 
ale furnaliștilor sau laminato- 
rilor ca să-nțelegi ce înseamnă 
la Hunedoara lupta cu timpul. 
Oamenii sint într-o permanen
tă căutare a acelor posibilități 
care să le-nscrie numele în rîn- 
dul fruntașilor în marea între
cere socialistă. De puțină vreme 
loan Voica este șeful brigăzii de 
tineret de la laminorul 800 mm. 
La bluming s-au produs într-o 
singură lună 500 tone laminate 
peste plan. Numele tinerilor 
Nicu forga (laminorul 800 mm). 
Ioan Mica (O.S.M. II). Marin 
Marinescu (laborant) sint amin
tite întotdeauna cînd ți se vor- 
beșe despre fruntași. Si exemp
lele ar putea, desigur, continua. 
Dar iată că in cafenelele și 
restaurantele din oraș întîlnești 
acei leneși care se cred genii 
neînțelese. Sfidînd totul, aban- 
donîndu-și primele vise, stau 
ore întregi cu țigara în gută 
avind ca singură preocupare... 
pierderea timpului. Cristian Bu
jor are 24 de ani. Cîndva lu
cra la oțelăria electrică. Acum 
trăiește din banii părinților. 
De 6 luni de zile Nicoleia FIo-

rea nu mai lucrează. Ștefan 
Țurcaș (18 ani) a părăsit locul 
de muncă de mai bine de un 
an, Gheorghe Cumpănașu, zis 
Geală (23 de ani) de patru luni. 
La numai 16 ani, Vasilica P 
este cunoscută in oraș pentru 
fapte greu de povestit. Așadar 
tineri în floarea vîrstei, care 
s-au bucurat de toate condițiile 
ca să învețe, să dobîndească o

— M-am căsătorit...
— Bine, dar asta înseamnă o 

răspundere mai mare. E nu nu
mai nedrept, dar și umilitor să 
trăiești din banii soției.

— Nu eram legitimi și după 
o jumătate de an a plecat. Cred 
că lucra undeva, pe la Ghelar. 
Nu știu precis. Am început s-o 
caut, am lipsit și mi s-a des
făcut contractul de muncă.

— Ce importanță are ?
Tonul este agresiv. A cunos

cut-o și gata.
Intr-adevăr, n-are importanță 

unde își cunoaște omul viitoa
rea soție, numai că în cazul lui 
a găsit-o printre cele care, deși 
abia scăpate de o detenție, tot 
nu s-au hotărît să ducă o viață 
de muncă cinstită.

In piață, la bufetul „Transil

nu s-a
profesie, trindâ\es< La cîțiva 
pași de ei se află Oficiul forțe
lor de muncă, dar nimeni nu face 
acești pași. Unii chiar — deși 
pare ciudat — fără serviciu, își 
permit „să întrețină" alți para- 
ziți. Cristian Bujor, de exemplu, 
locuiește la Ion Costel Micloviț. 
Cine este acesta din urmă ? 
Un tinăr de 24 de ani. care nu 
mai figurează in ștatele secției 
de cocsificare din cadrul U.C.C. 
încerc cu el un dialog :

— Cum se face că nu mai lu
crezi ?

tortelor de
mutu l Iu
Mă privește surprins că i se 

pot pune întrebări.
— Din ce trăiești acum ?
— Mai îmi dă mama. am 

vîndut. un aparat de radio, Au
relia a avut și ea 400 lei...

Un sondaj mai adine în bio
grafia lui Micloviț iți dezvă
luie plaga parazitismului. a 
iresponsabilității față . de situa
ția sa, față de societate. Faptele 
sale, reprobabile, indignează pe 
drept cuvint.

— Unde-ai cunoscut-o pe 
Aurelia Koroș ? .

munen
bar...

vania". în fața grătarului cu 
mici, o femeie blajină. E mama 
lui Micloviț, o femeie suferin
dă; care a crescut cinci copii. 
Supărările i-au crestat obrajii. 
Vorbele sale sint frinte. încăr
cate de deznădejde. .

-I-am spus să se angajeze. 
E o rușine să trăiești din mun
ca altuia. Nu l-am putut, to
tuși, determina să trăiască cin
stit, omenește. Venea la mine, 
mînpa, îmi cerea, bani de. țigări:

Printre lacrimile femeii vă

deam figura lui Micloviț, cel 
care preferă parazitismul. Și 
mi-am amintit de Vorbele furna- 
listului Marin Dop din secția I 
furnale : „Am început să mun
cesc de la 17 ani. Am făcut 
școala profesională serală și azi 
sînt prim furnălist. șef de echi
pă. Fără muncă nu poți trăi".

Hunedoara dă marea bătălie 
pentru cit mai mult otel, cit 
mai multe laminate. Desigur, 
obrazul său incandescent nu 
poate fi umbrit de acei, cîțiva 
tineri care fug de muncă, 
care trăiesc din mici ciupeli 
și fante reprohabile. Orgșiilui 
m. nritoresc mt-i poate fl însă 
indiferent că ei există. Către a- 
ceștia. putini la număr, trebuie 
să se îndrepte ma> muit aten
ția locuitorilor. Sînt necesa
re acțiuni mai eficiente, măsuri 
concrete pentru a-i determina 
să înțeleagă că munca este o 
chestiune de onoare, o- datorie 
elementară și că locul lor tre
buie să fie lingă cuptoare. îh 
fața laminoarelor. Să înțeleagă 
că Oficiul forțelor de muncă nu 
se află în restaurante și cafene
le, ci la doi nași de ei. Să-i de
termine să facă acești pași.

IOAN VLAD.
(din subredacția județeană)

FURAJELE
(Urmare din pag. I)

Înțelept. Așa că acum, în fie
care dintre cele 158 de coope- 
ative agricole ale județului cu 

rune rezultate acționează echi
pele uteciste. Acționează pe 
suprafețele ce le-au fost repar- 
izate de către consiliile de 
onducere, poartă răspunderea 
jentru asigurarea unei bune 
>ărți din „pășunea" pentru iar
tă a animalelor. Recoltează, 
ransportă, amenajează și însi- 
ozează. Căruțe trase de cîte 6 
noi pătrund cu greu în teren și 
iduc pînă la șosele porumbul 
rreluat apoi de remorci și trans
portat Ia silozuri. Fapt demn de 
emarcat, în componența echi
pelor de uteciști, special alcă- 
uite intră și tineri mecaniza- 
:cri.

Cum spuneam, această nouă 
rTune a organizațiilor U.T.C. 
l i județul Teleorman a fost 
n'țiată nu de multă vreme și 
:s"e în plină desfășurare. Dar 
•catizări remarcabile au și fost 
ibțlnute. Iată cîteva : La Tă- 
ă-ăstii de Sus uteciștii au reu- 
;it să insilozeze în cele mai 
pune condiții 250 tone furaje ; 
:oi din Răsmirești au depozitat 
>03 tone adică o treime din can

titatea înscrisă acum în eviden
țele unității agricole ; 500 de 
tineri din Gălățeni au participat 
mereu în ultima săptămînă la 
strînsul și depozitarea furaje
lor verzi, reușind, la zi, să insi
lozeze peste 100 tone ; la Sir- 
beni o echipă utecistă a lucrat 
continuu la recoltatul porumbu
lui, semănat în cultură dublă 
(20 hectare) pe care le-au și în
treținut prin aplicarea a două 
prașile, insilozind deja 220 de 
tone ; la cooperativa agricolă 
„Răscoala din 1907“ din Pietro- 
șani, recoltînd porumbul siloz 
de pe 25 hectare, tinerii au în- 
silozat peste 300 tone furaje, iar 
la Furculești, Toporu, Puran, 
Bunoru, Botoroaga și Bogdana, 
organizațiile U.T.C. au deschis 
adevărate șantiere ale muncii 
patriotice la însilozarea furaje
lor.

Merită toate felicitările ute
ciștii din satele județului Te
leorman care, în condiții deo
sebit de grele, realizează o im
portantă sarcină economică. Cît 
de grele sînt aceste condiții se 
va vedea în cele ce urmează. La 
Călmățuiul de Sus, am fotogra
fiat pe ploaie. 32 de tineri, în
tre ei Iuliana Done, Paulina 
Minciună, Iulian Diță, Petre 

Preoteasa și Alexandru Bănică, 
alcătuiau echipa utecistă din 
ziua aceea care lucra la recol
tatul din cîmp al porumbului. 
Pentru a nu se înnoroi furajul 
era Încărcat braț cu braț în că
ruțe trase de patru căi. Iar la 
siloz, în scopul de a prelua o 
parte din excesul de apă adu
nată pe frunze, straturile de 
porumb alternau cu altele de 
paie și coceni aduși din lanu
rile de porumb pentru boabe și 
tocați. 240 de tone au fost în- 
silozațe numai de către tineri, 
fapt ce a permis unității agri
cole să poată raporta depozita
rea a 1 232 tone furaje verzi.

Și tablouri de muncă asemă
nătoare, oferă în aceste zile a- 
proape fără excepție toate or
ganizațiile U.T.C. sătești din ju
dețul Teleorman. Chiar și în 
unitățile care nu au ferme de 
vaci. Alaltăieri în orele, dimi
neții, tinerii de la C. A. P, „Lu
mina" din Talpa, au completat 
silozul cu ultimele cantități de 
porumb furajer. „Noi, nu avem 
fermă de vaci, ne-a spus Gheor
ghe Zamfir, secretarul comite
tului U.T.C., totuși am însilozat 
200 tone din porumbul semănat 
și întreținut de noi tinerii, ca 
răspuns la inițiativa comitetu
lui județean. Așa cum ne spu
nea tovarășul inginer al coope
rativei, furajul acesta este foar
te bun și pentru oi, pe timpul 
iernii. Iar într-un alt caz poate 
fi valorificat de către coopera
tivă celor ce vor considera că 
le este necesar".

Așadar,' In județul Teleor

man, paralel cu bătălia pentru 
strîngerea și depozitarea legu
melor, strugurilor, porumbului 
și sfeclei de zahăr. odată cu 
pregătirile în vederea execută
rii semănăturilor de toamnă, la 
un înalt nivel calitativ, tinere
tul participă intens, responsabil 
la acțiunea de însilozare a fura
jelor necesare hranei animale
lor pe timpul anotimpurilor 
reci. Inițiativa : „în flecare uni
tate agricolă tinerii vor însiloza 
producții de furaje de pe cel 
puțin 20 hectare", se înscrie in
tre acțiunile cele mai eficiente 
care se întîlnesc în aceste zile 
în agricultura județului. Iar 
faptul că în silozurile fermelor 
zootehnice din județ se află de
pozitate aproape 150 000 tone 
furaje verzi, adică cea mai 
mare parte a necesarului, că 56 
unități agricole și-au și depășit 
sarcinile inițial stabilite, nu 
face decît să sublinieze și mai 
mult efectul inițiativei comite
tului județean al U.T.C. despre 
care tovarășul Mihăilescu, di
rectorul general al Direcției a- 
gricole județene spunea : „Este 
inițiativa uteciștilor cu cea mai 
mare eficiență practică din 
care au fost în ultima vreme. 
Ea a fost materializată în toam
na cea mai dificilă pentru agri
cultură. Și statisticile dovedesc 
că tinerii județului nostru au 
însilozat cea mai mare parte din 
ceea ce se află acum în depo
zit".

Este motivul centru care si 
noi o recomandăm organizați
ilor U.T.C. din toate județele 
țării.

Deschiderea 

învățămîntului 
politic U.T.C.
(Urmare din pag. I)

programul a cuprins expu
nerile „Creșterea rolului con
ducător al P. C. R. în etapa 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate", „Di
recțiile principale ale dezvol
tării economico-sociale a Ro
mâniei stabilite de Conferința 
Națională a partidului" și alte
le. La „Universal-Club" a avut 
loc și un schimb de experiență 
între propagandiști de la toate 
ciclurile și formele de pregăti
re politico-ideologică, consacrat 
mai ales aspectelor metodice, 
modalităților șl mijloacelor ce 
pot fi folosite pentru buna des
fășurare a dezbaterilor. în pre
zent,' urmărim aspectele orga
nizatorice stricte — cum au fost 
planificate și cum se pregătesc 
la nivelul fiecărei organizații, 
întîlnirile din aceste zile, și de 
săptămînă viitoare pentru des
chiderea cercurilor. Este necesa
ră această activitate directă și 
pentru că o serie de propagan

diști au absentat de la unele 
activități din programul de in
struire. La rîndul său fiecare 
activist va participa la deschi
derea cîtorva cercuri, fiind in 
același timp, ca și anul trecut, 
propagandistul permanent al 
unuia dintre ele.

Un asemenea moment al ac
tivității de îndrumare și con
trol l-am parcurs apoi la Uzina 
de mecanică fină, urmărind 
deci stadiul preocupărilor „la 
zi“ ale comitetului U.T.C., ale 
propagandiștilor. Stăm de vor
bă, mai întîi, cu Ion Ciuclea, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
întreprinderii.

— De cîteva zile sint planifi
cate întîlnirile cursanților din 
toate cele 19 cercuri, în vederea 
deschiderii, precum și pentru 
cele trei grupe care urmează, 
chiar aici, cursul „Repere ale 
unui cincinal, 1971—1975", orga
nizat în colaborare cu Univer
sitatea Populară. Primele 
cercuri se vor deschide vineri, 
ultimele în ziua de 13 octom

brie. Impreurjă cu locțiitorul și 
șeful comisiei de propagandă 
arh trecut la discuții cu fiecare 
propagandist în parte, pentru a 
ști exact dacă a. luat legătura 
cu tinerii șl dacă a început pre
gătirea sa personală, lectura și 
conspectarea bibliografiei. Bine
înțeles, în acest fel am com
pletat, pe loc, și ceea ce unii 
r.u știau pentru că absentaseră 
la activități din cadrul instrui
rii.

— Experiența de anul trecut 
îmi folosește din plin — arăta 
și Gheorghe Molagic.: Vreau să 
organizez dezbateri unde mai 
ales uteciștii să discute, -să vină 
cu idei și date, atît din biblio
grafia citită Cît și din expe
riența lor- de muncă și de viață. 
Conduc un cerc de 45 de tineri, 
la sculărie. Mîine afișez tema, 
bibliografia și principalele pro
bleme de seminar. în cadrul 
ciclului „Partidul și tineretul. 
U.T.C. organizația noastră re
voluționară", noi începem cu 
tema „P.C.R. — conducător și 
îndrumător al tineretului, al 
organizației sale revoluționare". 
Rolul meu îl văd mai ales în 
legarea temelor de realitățile și, 
exigențele locului de muncă, de 
ceea ce se cere tinerilor pentru 
îndeplinirea înainte de termen 
a sarcinilor de producție.

In consensul unor preocupări 
similare, anticipînd prin pregă
tiri . prima înt.îlnire — care în 
cazul său va fi la 13 octombrie 
— cu membrii cercului de la 
secția „nlăcuțe" în cadrul ci
clului TV, „Societatea socialistă 
multilateral dezvoltată, con

struirea socialismului in Româ
nia — idealul tinerei generații" 
— un alt .propagandist, Viorel 
Pătcaș, a recomandat tinerilor 
să citească în mod curent 
presa centrală — pentru a py- 
tea participa și cu date proaspe
te, culese din ziar, la dezbaterea 
temei „România în actuala eta
pă. de dezvoltare socială șî po
litică". „In ce mă privește, de
clara el, țin foarte mult să dis
cutăm despre rolul uteciștilor, 
în general, și al celor din uzina 
noastră, în special, pentru în
deplinirea cincinalului înainte 
de termen, prin acțiuni ca aceea 
legată de folosirea la maximum 
a capacităților de producție, 
perseverînd pentru ca fiecare 
muncitor să fie un exigent con
trolor de calitate" .

La ora ultimelor pregătiri 
dinaintea deschiderii cercurilor 
de invățămînt politic-ideologic, 
constatăm astfel, In organiza
țiile U.T.C. de la Uzina de me
canică fină, odată cu tendința 
generală de intensificare a în
tregii munci politico-ideologice, 
preocupări multilaterale în a 
dezvolta, prin totalitatea măsu
rilor întreprinse, rolul formativ 
ai învățămîntului politic ca 
activitate riguros organizată in 
sistemul de lucru propriu orga
nizației de tineret, perfecționând 
acțiunea sa educativă prin le
gătura mai directă, nemijlocită, 
permanentă, cu sarcinile eco
nomice ale fiecărui colectiv, 
evidențiind contribuția specifi
că de gîndire, efort si inițiat!- ă 
a fiecărui t’năr, rolul fiecărei 
organizații U.T.C.
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CREAREA PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN- 

moment de cotitură in istoria poporului român

7. INTENSIFICAREA PROCE
SULUI DE CLARIFICARE 
IDEOLOGICA ȘI POLITICA 
DUPĂ GREVA GENERALA
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PLAN TEMATIC

1. SITUAȚIA ECONOMICA 
SOCIAL-POLITICA A ROMÂ
NIEI IN ANII 918—1921. DE
CLANȘAREA AVINTULUI RE
VOLUȚIONAR.

— refacerea economiei lovite 
de război

— înrăutățirea situației ma
selor.

— rezolvarea problemei 
grare.

— creșterea revoltei oameni
lor muncii, dezvoltarea 
mișcării muncitorești.

— întărirea Partidului Soci
alist din România, trans
formarea sa intr-un par
tid de mase.

— Mișcări greviste la sfirși- 
tul anului 1918.

2. PROGRAMUL PARTIDULUI 
SOCIALIST DIN DECEMBRIE

Declarația de principii

3. LUPTELE GREVISTE ȘI DE
MONSTRAȚIILE MUNCITO
REȘTI DIN ANUL 1919

— greva generală 
lor (mai-iunie)

— demonstrațiile 
de sărbătorirea 
Mai

— Participarea
Socialist la alegerile par
lamentare din 1919 și 1920.

a ceferiști-

prilejuite 
zilei de 1

Partidului

4. ACȚIUNI DE SOLIDARITATE 
ALE PROLETARIATULUI RO
MÂN CU LUPTELE REVOLU
ȚIONARE ALE PROLETARIA
TULUI DIN ALTE ȚÂRI

solidarizarea proletaria
tului român cu primul 
stat al muncitorilor si ță
ranilor — Rusia Sovietică

— acțiuni de solidaritate ale 
clasei muncitoare din ța
ra noastră cu revoluția 
proletariatului din Unga
ria

— greva generală din 21 iu
lie 1919 organizată în 
semn de solidaritate cu 
revoluția rusă și cea un
gară

5. CONSOLIDAREA 
ZATORICÂ A 
SOCIALIST. 
DIN MAI 1919.

ORGANI- 
PARTIDULUI 
PROGRAMUL

Partidului So
mai 1919. 

programului 
,________  unic, centrali
zat la nivelul întregii țări.

— formarea Consiliului Ge
neral al Partidului și Sin
dicatelor, în noiembrie 
1919.

— Conferința 
cialist din

— Adoptarea 
partidului

6. VALUL LUPTELOR REVO
LUȚIONARE DIN 1920.

— transformarea Partidului 
Socialist în partid comu
nist șî afilierea sa la In
ternaționala a III-a.

— mișcări greviste, premer
gătoare grevei generale 
din octombrie 1920 — gre
va generală a minerilor 
din Valea Jiului (martie : 
greva generală a ceferiști
lor și a muncitorilor din 
transporturile pc apă <a- 
prilie-iunie) ; greva me- 
talurgiștilor din București 
(martie-septembrie) ; gre
vele generale demonstra
tive din Transilvania . au- 
gust-septembrie).

— Greva generală din oc
tombrie 1920. Desfășura
rea și însemnătatea ei.

— consolidarea pozițiilor ari
pii stingi revoluționare in 
conducerea Partidului So
cialist.

— delegația Partidului Soci
alist din România 
cova pentru a 
problema afilierii 
muncitorești din 
la Internaționala 
nistă.

—• lucrările 
neral al 
dicatelor 
3 februarie 1921.

— Activitatea secțiunilor 
partidului socialist pentru 
pregătirea Aleologică, or
ganizatorică a Congresu
lui de transformare a par
tidului socialist în partid 
comunist.

la Mos- 
discuta 

mișcării 
România

Comu-

Consiliului Ge- 
partidului și sin- 
din 30 ianuarie—

8. CONGRESUL DE 
PARTIDULUI 
ROMAN

— Desfășurarea 
Congresului, 
le probleme

CREARE A 
COMUNIST

lucrărilor 
Principale- 

dezbătute

9. IMPORTANȚA ISTORICA 
CREĂRII PARTIDULUI 
MUNIST ROMÂN
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tele muncitorilor c£a Burareșt: de la 13 de
cembrie 1918 și oorfireparea la greva inter
națională din 21 Iulie 1919 de solidaritate 
cu Rusia Sovietică și cu Republica Ungara 
a Sfaturilor. Valul de lupte revoluționare a 
culminai cu greva generală din octombrie 
1920, care a cuprins pentru prima oară în
tregul proletariat român.
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'imd: tăăe aliatului revoluționar, ale 
fc-iem ka*(eî ideologice din mișcar-a 
oareoc*. ta ioceputul anului l'.’JO 

ide PartadaM soriatisz din intreaga țară 
arad ia med organizat, prin* moțiuni 

seaado de marea majoritate a membrilor 
Iar. WaaatoeaMrea Partidului socialist in 
Par** camrarn ți afilierea la Internaționa- 
la • M-o Camaâast*. In același timp s-au 

alea unificării politice și 
furor organizațiilor mun- 
rmă a acestei unități de 

eefa țelul comun al revendi- 
ia programul electoral din 

Programul electoral sinteti
ce tradiționale ale mișcă- 
și exprimă puncte de ve- 
asupra tuturor probleme- 

soeiale, cultural-științifice și 
ridicau în fața poporului 
postbelici. în problemele: 
versal, legislația muncito
area aparatului de stat 

dezvoltate tezele expuse în 
119.
politice din sinul claselor 

au impus organizarea de noi a- 
ai 1920. In acest scop, partidul 

rifat d» rJSysară o largă campanie elec- 
toate județele țării secțiile Par- 

și-au desemnat candiaații 
untașiior mișcării muncito- 
prigoana dezlănțuită, Parti- 
eușit să obțină în aceste a- 

idate pentru Camera deputa- 
mar.dat pentru Senat. Printre 
și au fost M. Gh. Bujor, Ilie 
Iheorghe Cristescu, Alexandru 
Gherea. Toma Dragu, Alexan- 

eanu. N. D. Cocea, Dumitru Stoi- 
. Gheorghe Tânase, Boris Stefanov, 

Eftimie Gherman, E. Stanef, 
viei, L Pistiner și alții, 
obținute în alegeri demonstrau 

oooularitatea socialiștilor în ma- 
nopulare, dar și viabilitatea pro- 
de luptă al Partidului socialist.

ă ce masele își cereau cu tot 
hotărfre drepturile politice și 
, guvernul întețea măsurile de 
luptei lor. La 11 august 1920 a 

iă prin parlament, împotriva pro- 
asei muncitoare, a deputaților so- 
a unei părți importante a Adu- 

-tațilc-r, -legea pentru reglemen
tarea conflictelor colective de munca", lege 
mirată ia vigoare in septembrie 1920 și 
prin care se interzicea încetarea colectivă 
a lucrului pentru cauze reteritoare la con
dițiile de mancă in întreprinderile de stat, 
iar greva politică era interzisă in toate in

trerruscerile. Totodată se introducea arbi
tra. _ obltgatorr- In caz de conflicte de 
mancă, prevăzindu-se pedepse cu amendă 
si inch:soare centru cei care -provocau 
greve-.

Lupta clase: muncitoare, amplificată de 
. t:; ■; : . - - i l ulmi-
uează cu Greva generală din octombrie 
193L Pria amploarea și combativitatea sa 
rrtutatîuaară. greva generală, la care a 
par: >pat aproape intreg proletariatul ro
mân. a fust ce! mai important moment din 
sturia luptelor de clasă de pină atunci din 

R—i i ai i Ea a arătat, mai mult ca oricind, 
•ecesi’.ctea făuririi unui partid politic con- 
secveut revp|uținn»r al clasei muncitoare.

Scoceseie repurtate de clasa muncitoare 
n Partidul socialist în anii avîntuiui revo- 
--:r.ar a. țest îns-jțite de un profund 

puoeec de dartficaze ideologică a rinduri-

la șederea discutării problemei afilierii 
mcăni aMpeiMrești din România la In-

a ITI-a. in toamna anului 1920
u dadegașie a Partidului socialist a plecat 
w Pun»» Sovietică. Din delegație au făcut 
tar-.* Ț Iris ies :u. Al. Drorogeanu-Ghe- 
rsa. D Janaan. E. Rczvan, C. Popovici și I. 
PMergg. Deleci(ia s-a tntîlnit ea reprezen
ta!* * *3aerua*Mialei Comuniste și cu 
V. L lase. Ca aceste ocazii nu fost discu-
a-e -;ce-ne «le activității desfășurate de
- €-•- I .: -. ă:r Rtmâr.ia in anii

—jCL nd.title de afiliere, formele
OMad Sa**e și Jegals. obligațiile narti- 
n* :r tare d:res.t să intre in Internaționala 
a L.-a. mam-î _s sate. In armată etc. Dis- 

n.riate an «;-tat socialiștilor români 
«ă-s. pce-mt» poziția față de unele pro- 
t vn.- .. xrze. — și ale mișcării muncito
resc m^rtafănale.

C

Prucnai de clarificare ideologică s-a ma- 
■->.*: prrguT in activitatea Partidului 

i riaiir". a presei sale, in cursul lucrărilor 
■aaâsadpi peaeral al partidului și sindica- 
■ae dna M îaaaarie—3 februarie 1921.

DcoMMrSe cor* âB avut loc au dus la o

mn na-. _ La grăbirea vtnvocării cor.gre- 
suio* partăMoL to confruntarea din Con- 
idto, cuveadal de stfncr. reprezentat prin 
V. Becbeanri, Gh. Cristescu, D. Fabian, L. 
PSQpeeea. Gh. Mraletra- Mizii, Gh. Vasi- 
iesc.'-■ asia, iar. tu Ol:eanu, a apreciat că 
■-s.tn:> revoluționară nu poate conviețui cu 
refonotanui și a cerut convocarea congre- 
snu: oartidului ir. vederea constituirii Par
tidului comunist și afilierii lui la Interna- 

.tala a IlI-a. Elementele de dreapta s-au 
ons argumentării militanților curentului 

d= stingă și au cerut menținerea ‘Partidu
lui su.ielist la programul din mai 1919, pre
cum și înlăturarea comuniștilor din orga
nele de conducere ale partidului, exclude
rea din partid a celor care nu recunoșteau 
acest program. Fracțiunea centristă, care 
de la Consiliul general s-a autointitulat 
. socialist unitară", nu a putut să depășeas
că oscilările dintre stîr.ga revoluționară și 
oportunism. Puse la vot, moțiunile celor 
trei curente au obținut: comuniștii 18 vo
turi. unitarii (centriștii) 12 voturi, iar ele
mentele de dreapta 8‘ voturi. Afiîndu-se în 
minoritate, elementele de dreapta oportu
niste. au declarat că se socotesc, in afara 
partidului; unitarii au rămas în partid, dar 
r.u au acceptat să intre în Comitetul exe- 
?ot: . Consiliul general a stabilit convoca
rea congresului Partidului socialist pentru 
8 mai 1921.

Clarificarea survenită în ședința Consi
liului general a dat posibilitate curentului 
de stingă din Partidul socialist să acțione
ze mai larg în vederea făuririi partidului 
comunist. Ofensiva luptei ideologice a fost 
îndreptată în etapa care a urmat împotriva 
concepțiilor greșite ale centriștilor, în ace
lași timp combâtîndu-se oportunismul.,

In lunile februarie-aprilie 1921 a avut loc 
o susținută dezbatere a problemelor privi
toare la crearea Partidului comunist. Pro
punerile privind ordinea de zi a congresu
lui au fost publicate în presă o dată cu a- 
nunțarea datei deschiderii lucrărilor lui — 
8 mai 1921. Totodată au fostt publicate pen
tru dezbateri raportul asupra programului 
partidului și afilierii, proiectul de statut al 
Partidului socialist-comunist, raportul asu
pra problemei agrare, problemele tinere
tului etc.

Pentru buna pregătire a lucrărilor a fost 
constituită o comisie de organizare a con
gresului, care în lunile mărtie-aprilie 1921 
a ținut săptămînal ședințe de lucru pentru 
discutarea situației din secțiile locale și în
tocmirea documentelor pentru congres. în 
același timp, în secții au fost aleși sau de
semnați delegați pentru congres. Majorita
tea delegaților au primit din partea organi
zațiilor locale mandate imperative pentru 
crearea Partidului comunist și afilierea la 
Internaționala a III-a. Congresului întrunit 
la 8 mai 1921 i-a revenit misiunea istorică 
de a consfinți, prin lucrările și hotărîrile 
sale, transformarea Partidului socialist în 
Partid comunist — încununarea învățămin
telor acumulate de clasa muncitoare în lup
tele de clasă desfășurate în noile acțiuni 
din perioada avîntuiui revoluționar. Din 
documentele congresului, din activitatea 
desfășurată de unii militanți de seamă ai 
mișcării muncitorești, ca: Gheorghe Cris
tescu, Al. Dobrogeânu-Gherea, Andrei Io-

nescu. Dumitra Grofu. Gh. Nioulescu-Mizil, 
-star.ti.-. Mânescu, Eugen Rozvan, Mihai 

Maczve- Mihai Cruceanu, E. Koblos, T. 
Iordănescu, Benedict Ștefan, din luptele 
clasei muncitoare rezultă amploarea acțiu- 
nilor pen.-u făurirea Partidului comunist.

In ziua de 8 mai 1921, după alegerea pre
zidiului și a comisiilor de lucru, congresul 
a adoptai o serie de moțiuni: „Pentru pace, 
contra războiului". „Pentru amnistie", 
„Pentru cei închiși", „Contra cenzurii și 
stării de asediu", „Pentru cei loviți de gre- 
vă", „Pentru proletariatul rus", moțiuni 
care exprimau poziția revoluționară, pro
fund patriotică și internationalists, a orga
nizațiilor socialiste din întreaga țară.

Desfășurarea discuțiilor pe marginea dă
rii de seamă privind activitatea Partidului 
socialist a relevat hotărîrea marii majori
tăți a delegaților pentru crearea partidului 
comunist. In darea de seamă prezentată de 
Gheorghe Cristescu, secretarul Partidului 
socialist, o atenție deosebită s-a acordat a- 
nalizei- activității politice și organizatorice 
a mișcării socialiste în primii ani postbe
lici. Raportul sublinia că proletariatul s-a 
convins că „moderația în lupta contra bur
gheziei e inutilă", și se preconiza că „nu
mai prin luptă revoluționară proletariatul 
va izbindi". ■—

In centrul lucrărilor congresului s-au a- 
flat dezbaterile asupra Programului parti
dului comunist și asupra afilierii la Inter
naționala a III-a. Raportul, discuțiile pur
tate au susținut programul revoluționar de 
luptă, in care a fost înscris ca scop fun
damental al partidului înfăptuirea in Ro
mânia a societății fără clase, comunismul.

In seara zilei de 11 mai, după îndelunga
te dezbateri, s-a trecut la vot. Scrutinul e- 
vidențiază sensul și caracterul profund al 
dezbaterilor. La validarea hotărîrii de 
transformare a Partidului socialist in Par
tidul Comunist Român și afilierea la Inter
naționala a III-a, rezultatul votului a fost : 
unanimitate in legătură cu amîndouă pro
punerile. 428 de mandate pronunțîndu-se 
pentru afiliere necondiționată la Interna
ționala a III-a. 111 cu rezerve.

In ziua de 12 mai a fost supus dezbaterii 
congresului proiectul Statutului Partidului 
socialist-comunist. Proiectul reflectă orien
tarea in spiritul principiilor marxism-leni- 
nismului a noului partid. în timp ce se dis
cuta problema agrară, în. sală au pătruns, 
jandarmi și polițiști, declarind, pe delegații 
care au votat fără rezerve afilierea parti
dului la Internațională a tll-a ca fiind a- 
rfestați sub învinuirea de. „complot împotri
va siguranței statului".

în aceste condiții congresul nu'a adop
tat rezoluții în legătură cu programul și 
Statutul partidului, în problema agrară, 
națională, problema tineretului etc. Astfel, 
Partidul Comunist Român și-a încăput ac
tivitatea în împrejurări vitrege, în lupta 
deschisă cu reacțiunea.

Arestarea deputaților comuniști o dată cu 
delegații participanți la congres au dat naș
tere la aprinse discuții în parlament, în 
presă, în opinia publică democratică din 
România. Ridicîndu-se' în parlament împo
triva arestării congresului, personalități 
progresiste, democratice au înfierat actul 
săvîrșit de guvern. Dr. N. Lupu, în cuyîn- 
tul său, declara: „Guvernul a făcut prin a- 
restarea și mai ales prin eondițiunile a- 
restării comuniștilor și a colegilor noștri 
un act de nemaipomenită samavolnicie în 
analele parlamentare nu numai ale Româ
niei, dar chiar ale omenirii". La rîndul său, 
ziarul independent „Adevărul" relata: „Au 
fost de ajuns trei zile de libertate, de adu
nare și de discuție pentru ca acest bun re
zultat să fie atins. Nimeni în lume nu mai 
este atit de reacționar îneît să creadă că 
socialismul poate fi extirpat". Și într-ade- 
văr, opinia publică sesizase marea cotitură 
care intervenise prin crearea Părtidului Co
munist Român, nu numai în mișcarea mun
citorească din țara noastră, dar și în istoria 
poporului român.

în viața politică a României, s-a integrat,' 
începînd din mai 1921, un partid politic ca
litativ nou, care va polariza în jurul clasei 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, 
toate forțele progresiste ale națiunii noas
tre și care își va spune cuyîntul în toate 
evenimentele importante ale dezvoltării e- 
conomice, sociale și politice a României.

1. La 14 noiembrie 1918, în București, a 
apărut oficiosul partidului „Trăiaseă so
cialismul", iar Ia 28 noiembrie s-a fixat 
printr-un referendum, Comitetul executiv 
provizoriu al partidului format din: Alecu 
Constantinescu, Gh. Cristescu, I. C. Fri
mu, T. iordănescu, Hie Moscovici, dr. C. 
Kaeovski, Ion Sion și Gh. Teodorescu.

2. O manifestare a avintului revoluțio
nar a constituit-o creșterea numerică și 
calitativă a mișcării sindicale. De la 
20 000—30 ooo de membri in 1914 (in intrea
ga țară, inclusiv Transilvania), s-a ajuns 
la cca. 250 000 de membri' de sindicat în 
1920.
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în cei 50 de ani de existență, Uniunea 
Tineretului Comunist, organizație politică, 
revoluționară a tineretului din România, 
făurită și condusă de Partidul Comunist 
Român, a parcurs un glorios drum de 
luptă și muncă. Toate succesele obținute 
de Uniunea Tineretului Comunist sînt in
disolubil legate și au drept sursă condu
cerea nemijlocită de către Partidul Co
munist Român, înalta sa grijă și răsp’i - 
dere pentru formarea, creșterea și 
carea tineretului în spiritul ideilor 
mai avansate ale epocii noastre.

Conducarea

edu- 
celor

a

Uniunii Tineretului

Comunist
Forța politică conducătoare a întregii so

cietăți, călăuza încercată a poporului în 
lupta pentru o viață mai bună, organiza
torul tuturor victoriilor oamenilor muncii 
în măreața operă de făurire a societății 
socialiste este Partidul Comunist Român. 
Niciodată în istoria României n-a existat 
un alt partid politic cu o istorie atît de 
eroică și de glorioasă, care să fi luptat cu 
abnegație și să fi realizat atît pentru cauza 
libertății și fericirii celor ce muncesc. Iată 
de ce politica partidului a devenit, în anii 
construcției socialiste, politica tuturor pă
turilor muncitoare. întregul popor s-a 
strîns în jurul partidului, încredințîndu-i 
mandatul de a conduce destinele națiunii. 
Consfințind această realitate, Constituția 
țării noastre subliniază : „In Republica 
Socialistă România, forța politică condu
cătoare a întregii societăți este Partidul 
Comunist Român". Această prevedere a 
legii fundamentale exprimă recunoașterea 
meritelor istorice pe care partidul comu
nist le-a cîștigat în fața poporului, ca în
cercat și priceput conducător al operei 
de construcție a socialismului.

Făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, înfăptuirea programului ela
borat de Congresul al X-lea al P.C.R. și 
de Conferința Națională din iulie 1972 sînt 
indisolubil legate de activitatea partidu
lui, de exercitarea rolului său de forță 
politică conducătoare. Recenta Conferință 
Națională, reafirmînd cerința obiectivă a 
creșterii rolului conducător al partidului 
în edificarea socialismului și comunismu
lui, a fundamentat teza privind necesita
tea conducerii multilaterale, atotcuprinză
toare a întregii societăți. Toate organis
mele și instituțiile economice, culturale, 
artistice, științifice și de învățămint. se 
află sub conducerea politică a partidului 
și acționează în mod unitar. In același 
timp, toate organizațiile de masă și ob
ștești sînt conduse permanent, direct și 
nemijlocit de către Partidul Comunist Ro
mân. Partidul reprezintă centrul vital al 
întregului nostru sistem social.

Organizațiile de masă și obștești (sin • 
dicatele, uniunile cooperatiste, Uniunea 
Tineretului Comunist, organizația pionieri
lor, comitetele de femei, uniunile de crea
ție, asociațiile sportive, Crucea Roșie ețc.) 

■ contribuie la întărirea legăturii partidului 
cu clasa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea și cu celelalte categorii de oa
meni ai muncii, asigură larga participare 
a celor ce muncesc la viața politică, eco
nomică. socială și culturală a țării, ceea ce 
reprezintă o expresie a democratismului 
orînduirii noastre socialiste.

Partidul Comunist Român își desfășoară 
activitatea în rîndul tineretului prin L r.i- 
unea Tineretului Comunist — organizația 
politică ce cuprinde toate categoriile de 
tineri din patria noastră, fără deosebire 
de naționalitate, care unește eforturile în
tregii generații tinere pentru înfăptuirea 
politicii partidului, continuînd pe o treap
tă superioară glorioasele tradiții de lupta 
ale mișcării democratice și revoluționare 
a tineretului din România.

Una din cele mai mari înfăptuiri ale 
societății socialiste — rezultat al profun
delor transformări economice, sociale și 
politice — constă în faptul că tineretului 
i s-au asigurat accesul la cultură si civi
lizație, posibilități nelimitate de instruire 
și afirmare a energiei, talentului și avîn- 
tului său creator. Grija șl solicitudinea 
cu care partidul, întregul popor încon
joară tineretul, condițiile create pentru 
pregătirea și educarea noilor generații în 
spiritul celor mai înaintate idealuri de 
progres, reprezintă una din expresiile 
elocvente ale profundului umanism ale 
orînduirii noastre. Prin grija partidului 
și statului în actualul cincinal vor fi asi
gurate 1 000 000 noi locuri de muncă. Cele 
mai multe vor reveni tinerilor. Ei sînt 
pregătiți în cercuri de calificare — pentru 
1 000 de meserii; la locul de muncă — 
pentru 50 de meserii ; în școli profesionale 
— pentru 230 de meserii ; în licee de spe
cialitate pentru 95 de meserii, în atelie
rele școală. Se dezvoltă puternic învăță- 
mîntul de toate gradele. In prezent peste 
4 300 000 de tineri (adică 21,6 la sută din 
populația țării) sînt cuprinși în școli. Ei 
au asigurate manuale gratuite ; sînt scu
tiți de taxe ; o mare parte beneficiază de 
burse. In țara noastră învață 150 000 de 
studenți. Statul cheltuiește anual 12 000 lei 
pentru fiecare student. Tineretul are la 
dispoziție 11 000 de biblioteci, 4 000 cămine 
culturale, 8 case de cultură, 28 de cluburi 
la orașe ; 70 la sută din comunele țării au 
cluburi ale tineretului.

După cum subliniază tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al IX-lea al 
U.T.C., „Socialismul a oferit tinerei ge
nerații un cîmp vast, nelimitat, de afir
mare creatoare, de punere în valoare a 
capacităților și talentelor, de realizare a

aspirațiilor și idealurilor care o animă. 
Tinerii de azi ai patriei noastre se bucură 
de condiții materiale de viață și de in
struire cum n-au avut niciodată la aceeași 
vîrstă, predecesorii lor. Ei au crescut în- 
tr-un climat politic și moral nou, sub in
fluența principiilor de dreptate și echi
tate socială, de etică comunistă, care le 
permite să se dezvolte ca adevărați oa
meni noi, eliberați de tarele trecutului, 
pregătiți să înfăptuiască mărețul vis de 
aur al omenirii — societatea comunistă".

Este o mare fericire pentru tineretul 
nostru că trăiește și muncește într-o pa
trie socialistă, că este condus de un ase
menea partid încercat și călit în lupte, 
iubit și stimat de toți oamenii munci’ 
cum este Partidul Comunist Român. El 
este părintele iubit al tineretului, făuri
torul și îndrumătorul organizației sale re
voluționare. Partidul a sădit în rîndul ge
nerațiilor tinere conștiința idealurilor pro
gresiste ale poporului, ale tradițiilor de 
luptă, a imprimat tineretului spiritul mi
litant al clasei muncitoare, a cultivat sen
timentul dăruirii pentru cauza socialis
mului. Partidul, întreaga societate mani
festă o preocupare deosebită față de for
marea și educarea tinerei generații în spi
ritul înaltelor idealuri ale socialismului 
și comunismului, ale dreptății și echității 
sociale, ale eticii noii orînduiri. Educarea 
multilaterală a tineretului, pregătirea sa 
profesională, politică, culturală, 
călirea fizică este o îndatorire de 
a întregului partid.

Comuniștii și-au dedicat grija 
tească pentru creșterea unui tineret care 
să întruchipeze în gîndire, în simțire și 
în faptă trăsăturile omului înaintat al so
cietății noastre, patriot înflăcărat și in
ternaționalist consecvent, constructor ener
gic, competent și plin de îndrăzneală, al 
edificiului socialist al țării. In anii socia
lismului, ca rezultat al dezvoltării econo
miei, învățămîntului. științei și culturii, al 
uriașei activități educative desfășurate sub 
conducerea partidului, în patria noastră 
s-a format un tineret cult, profund devo
tat partidului, cauzei socialismului. El este 
hotărit să-și închine întreaga energie, pu
tere de muncă și pricepere măreței opere 
de făurire a societății socialiste multila
teral dezvoltate, triumfului idealurilor so
cialismului și comunismului pe pămintul 
României.
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strucției socialiste. «fniunea Tineretului 
Comunist iși desfășoară întreaga activi
tate sub conducerea Partidului Comunist 
Român".

Conducerea de către partid a Uniunii 
Tineretului Comunist se înfăptuiește in 
mod direct și nemijlocit. In Statutul par
tidului se arată că : «Uniunea Tineretului 

1st lș> desfășoară munca sub con- 
Comunist Român. Co- 

Central al Uniunii Tineretului Co- 
este subordonat Comitetului Cen- 
Partidului Comunist Român, co- 
județean al Uniunii Tineretului 

comitetului județean al parti-

iții socialiste 
ru realizarea 
idnlui — con-

Corni 
ducerea Partidulu 
mitetul 
munist 
trai al 
mitetul 
Comunist, 
dului etc. Organizațiile de partid sînt obli
gate să asigure conducerea și îndrumarea 
permanentă a organizațiilor U.T.C., să le 
acorde sprijinul necesar și să controleze 
sistematic activitatea lor*.

Conducerea și îndrumarea de către par
tid a Uniunii Tineretului Comunist este 
o conducere politică, democratică și se 
realizează pe baza liniei politice generale 
a partidului, prin comuniștii ce-și desfă
șoară activitatea în aceste organizații. 
Idealul tinerilor este de a munci cu dă
ruire și pasiune pentru a sluji cu devo
tament cauza partidului. Linia politică ge
nerală, exprimată în hotărîrile și directi
vele adoptate de congresele partidului, de 
conferințele naționale, de plenarele Comi
tetului Central este lege pentru organiza
țiile de 
proprii, 
neretul, 
călăuza 
cercat, iar în politica partidului — pro
pria lor politică. Iată de ce obiectivul 
principal al activității politico-ldeologice 
desfășurate de U.T.C. îl constituie cunoaș
terea și aprofundarea de către tineri a 
principiilor politicii partidului nostru, care 
reprezintă marxism-leninismul creator în 
România, a problemelor fundamentale pri
vind construcția socialistă, dezvoltarea eco-

tineret și sînt Însușite ca hotărîri 
In Partidul Comunist Român, ti- 
organizatia sa revoluționară, văd 
sigură, conducătorul ferm și în-

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
CONDUCĂTOR Șl ÎNDRUMĂTOR

AL TINERETULUI, AL ORGANIZAȚIEI
SALE REVOLUȚIONARE

de lector universitar OCTAVIAN NI STOR
secretar al Comitetului de partid al Sectorului 1 din București

nomiei naționale, perfecționarea conducerii 
vieții social-politice, dezvoltarea științei, 
învățămîntului și culturii, precum si a 
proceselor ce au loc în lumea contempo
rană, a principiilor promovate în relațiile 
internaționale.

Uniunea Tineretului Comunist, fiind o 
organizație politică, condusă de partid, 
toți uteciștii trebuie să lupte cu fermita'e 
și spirit de abnegație pentru traducerea 
în viață a politicii partidului.

In decursul întregii sale activități Uni
unea Tineretului Comunist a dovedi: ci 
este fidelă cauzei partidului și poporului, 
a pășit întotdeauna in primele rir.duri ale 
constructorilor -noii societăți. Ir. t-t ce a 
făurit patria noastră în ari: st 
se găsesc încorporate munca p’iră de dă
ruire a tineretului, talentul, energia crea
toare, priceperea și hărnicia acestuia.
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PLAN TEMATIC
1. CONDUCEREA DE CĂTRE PARTID A UNIUNII TINERETU 

LUI COMUNIST

a) Conducerea de către partid — necesitatea obiectivă a 
făuririi societății socialiste și comuniste ;
b) Partidul Comunist Român — făuritorul și conducătorul 
organizației comuniste de tineret ;
c) Condițiile de muncă și viață create de partidul și sta* 
tul nostru tineretului.
d) Grija permanentă acordată de partid creșterii și edu* 
cației tineretului.

2. FORMELE SI METODELE DE CONDUCERE DE CĂTRE 
PARTIDUL COMUNIST ROMAN A UNIUNII TINERETULUI 
COMUNIST

o) Conducerea de către partid — principiu fundamental 
al organizației revoluționare de tineret din România ;
b Măsurile stabilite de partid în vederea creșterii rolului 
Uniunii Tineretului Comunist în viața politico-socială a 
țării, în condițiile adincirii democrației socialiste ;
c Conducerea directă și nemijlocită a organizațiilor de 
tineret de către organizațiile de partid.

Partidul Comunist Român înarmează 
Uniunea Tineretului Comunist cu concep
ția țiHnțHfc* despre lume și viață — ma- 
::r.=.;smui dialectic și istoric, cu expe- 
riența luptei peltice, fi stabilește o linie 
dart de activitate exprimată în nume
rate documente de partid. La congresele 
< plenarei# .f.ettr.ui Central al P.C.R. 

sistematic analizate problemele tine
retului, diferite aspecte ale activității or
ganizației sale revoluționare. Un rol im- 
îtrtan’. in atest sens îl au Congresele IX 

partidului, în documentele cărora 
se analizează activitatea Uniunii Tinere
tului Comunist, se stabilesc măsuri de ri
dicare pe o treaptă superioară a muncii 
in rîndul tineretului.

Plenara C.C. al P.C.R. din noiembrie- 
decembrie 1967 a stabilit un complex de 
măsuri deosebit de importante privind îm- 
bunătâțirea activității organizației de ti
neret, sporirea atribuțiilor și competențe
lor sale. De o deosebită importanță pentru 
orientarea muncii de educație comunistă 
a tineretului sînt propunerile de măsuri, 
prezentate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
:r. iulie 1971, privind'îmbunătățirea activi
tății politico-ideologice, de educare mar
xist-leninistă a membrilor de partid, a tu
turor oamenilor muncii. în cadrul acestor 
propuneri se subliniază necesitatea inten
sificării activității de educație politică des
fășurată de organizațiile U.T.C., și asocia
țiile studențești, promovarea în rîndurile 
tineretului a concepției despre lume și 
viață a partidului, cultivarea tradițiilor 
revoluționare ale clasei muncitoare și ale 
partidului comunist, educarea socialistă, 
patriotică, prin muncă a tinerei generații. 
De asemenea, se insistă asupra necesi
tății combaterii manifestărilor de cosmo
politism, a influențelor ideologiei bur
gheze, a misticismului, a tuturor concep
țiilor și atitudinilor retrograde, a actelor 
antisociale.

La adunarea festivă consacrată semicen
tenarului Uniunii Tineretului Comunist, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu arăta s „Ti
neretul își va putea valorifica în mod 
creator cunoștințele sale — in slujba pro
gresului multilateral al societății — numai 
însușindu-și și stâpinind temeinic mate
rialismul dialectic și istoric, concepția 
despre lume și viață a partidului nostru 
comunist, care-1 dă o perspectivă clară 
asupra evoluției vieții și societății, asigură 
înțelegerea legilor și cerințelor obiective 
ale dezvoltării sociale".

Proiectul de norme ale vieții și muncii 
comuniștilor, al eticii și echității socia
liste adoptat de Conferința Națională a 
P.C.R. din iulie 1972 subliniază necesitatea 
ridicării la un nivel și mai înalt a cali
tății de tînăr revoluționar, membru al U- 
niunii Tineretului Comunist, ceea ce im
pune îmbunătățirea substanțială a muncii 
de educație desfășurată de organizațiile 
de tineret. Incorporarea normelor, princi
piilor și cerințelor acestui cod moral în 
viața și activitatea de fiecare zi a tine
rilor comuniști, a membrilor organizației 
revoluționare de tineret va asigura crește
rea și formatea unei noi generații de lup
tători capabili să ducă mai departe ștafe
ta progresului și civilizației în România, 
să asigure viitorul fericit, comunist, al 
națiunii noastre.

Comitetele de partid județene, munici
pale, orășenești din întreprinderi, insti-

tit a problemelor de interes general, cît 
și a problemelor specifice tineretului. 
Măsurile luate în ultimul timp au dus la 
creșterea rolului Uniunii Tineretului Co
munist în viața politico-socială a țării, și 
oferă, cadrul instituțional corespunzător 
pentru participarea tineretului la condu
cerea societății. în acest sens, tineretul, 
organizația sa revoluționară participă in
tens la activitatea politică, la dezbaterea 
și adoptarea tuturor deciziilor importante, 
la elaborarea măsurilor și hotărîrilor pri
vind politica internă și externă a țării.

NICOLAE

NICOLAE

NICOLAE

NICOLAE

Prezența reprezentanților Uniunii Tinere- 
tului Comunist și Uniunii Asociațiilor Stu
dențești din România în Frontul Unității 
Socialiste constituie o puternică dovadă a 
aprecierii de care se bucură tineretul din 
partea partidului și statului, a rolului său 
de factor activ în organizarea societății. 
Tineretul are reprezentanți în Marea A- 
dunare Națională. în consiliile populare 
ale 'udețelor. municipiilor, orașelor și co
munelor țării, in comitetele și consiliile 
oamenilor muncii iar primul secretar al 
C.C. al U.T.C., prin calitatea sa de mi
nistru cu problemele tineretului, participă 
la activitatea guvernului. In aceste orga
nisme de conducere colectivă reprezentan
ții tineretului trec prin școala conducerii 
treburilor obștești, se formează mai bine 
pentru viață. își însușesc experiența celor 
maturi, devin buni conducători, sluji
tori de nădejde ai patriei și partidului.

Partidul a privit și privește tineretul ca 
pe o forță dinamică a societății, ca pe un 
participant de nădejde la construcția e- 
conomicâ și socială. Pornind de la acest 
considerent, partidul a urmărit cu consec
vență in fiecare etapă, ca o sarcină de 
prim ordin, pregătirea pentru muncă și 
viață a tineretului, manifestînd o grijă 
permanentă pentru stimularea inițiativei 
și perfecționarea activității Uniunii Tine
retului Comunist.

Conducerea de către partid presupune 
și un ajutor sistematic, zi de zi, pe care 
îl acordă organizațiile de partid, organi
zațiilor de tineret. Membrii birourilor or
ganizațiilor de partid participă la acțiuni-: 
ie organizației de tineret, la adunările ge
nerare. ceea ce dă posibilitatea cunoaște
rii aspectelor concrete de muncă, orienta
rea activității lor spre obiectivele cele 
mai importante, acordarea unui sprijin 
concret în rezolvarea problemelor pe care 
le ridică viața. Organizațiile U.T.C. au 
dreptul • de a dezbate și de a ridica în 
fața organizațiilor de partid respective 
toate problemele de la locul de muncă în 
vederea îmbunătățirii activității.

Organizațiile de partid ajută organiza
țiile U.T.C. în activitatea de educație, dez- 
voltind în rîndul tineretului spiritul cri
tic și autocritic, combativitatea și intole
ranța față de lipsuri. Tinerii comuniști au 
obligația patriotică și morală să lupte cu 
toată hotărîrea împotriva neglijenței și ri
sipei.- furtului din avutul obștesc, a de
lapidărilor. a oricăror încercări de însuși
re prin abuz, necinste sau înșelăciune a 
roadelor activității altora, să combată cu 
fermitate parazitismul, chiulul, indiscipli
na, cosmopolitismul, influențele ideologiei 
burgheze. Uteciștii trebuie să fie sinceri 
și cinstiți, simpli și modești, model de 
comportare înaintată în societate, în fa
milie, să aibă o conduită morală irepro
șabilă, să manifeste combativitate împo
triva huliganismului și desfrîului, a tot ce 
dezumanizează, înjosește ființa umană.

Organizațiile de 
buni comuniști să 
să țină expuneri, 
diști în cadrul
U.T.C., să răspundă la întrebările puse de 
tineri. Deosebit de apreciate sînt întîlni- 
rile organizate cu militanți ai mișcării 
muncitorești cu stagiu din ilegalitate, cu 
muncitori fruntași în producție, cu acti
viști de partid și de stat, cu personalități 
ale vieții cultural-artistice și cu cadre de 
conducere din aparatul de partid și de 
stat.

Partidul se ocupă de creșterea, educa
rea și pregătirea cadrelor din conducerea 
organizațiilor de tineret. Un număr în
semnat de tineri este cuprins în învăță-

partid trimit pe cei mai 
se întîlnească cu tineri, 
să lucreze ca propagan- 
învățămîntulul politic

mintul de partid, urmează cursurile școli
lor de partid interjudețene, ale Academiei 
de învățămînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu".

Răspunderea pentru activitatea organi
zației de tineret o poartă secretarul orga
nizației de bază a Partidului 
Român, iar în școli alături de 
există îndrumătorul organizației 
ret care ajută și coordonează 
muncă.

Rezultatele cele mai bune în 
rea politică de către organizațiile de par
tid, de către comuniști a organizațiilor de 
tineret se obțin numai printr-o muncă 
permanentă de lămurire și convingere, 
metodă fundamentală de conducere folosi
tă de partidul' nostru : orice metodă ad
ministrativă, birocratică, tendințele de 
tutelare măruntă, de substituire sînt stră
ine muncii de partid, felului de a acțio
na al comuniștilor.

Din partea comuniștilor și cu atît mai 
mult din a celor aflati în foruri de con
ducere ale organizațiilor de tineret se 
cere să fie întotdeauna exemplu pozitiv 
în activitate, să acționeze cu perseverență 
și dinamism pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin, să mafiifeste spirit de iniția
tivă, să cunoască preocupările tineretului, 
specificul muncii lor în funcție de vîrstă 
șl preocupări.

In scopul întăririi conducerii de către 
partid a Uniunii Tineretului Comunist, 
Statutul partidului prevede că : ..Membrii 
U.T.C., care devin membri de partid, cu 
excepția celor care primesc alte însărci
nări pe linie de partid sau în organizații
le de masă, rămîn în continuare membri 
ai organizațiilor U.T.C., considerînd des
fășurarea activității în cadrul acestora ca 
o sarcină de partid".

Ca ajutor și rezervă a partidului, Uniu
nea Tineretului Comunist are sarcina de 
cinste de a crește șt educa pe viitorii co
muniști de mîine. A deveni comunist con
stituie cea mai înaltă aspirație a fiecă
rui tînăr. Idealul suprem al fiecărui u- 
tecist este de a munci și trăi în asa fel 
incit să merite cinstea de a fi primit ir. 
rîndurile partidului. în acest sens organi
zațiile de partid se ocupă cu multă aten
ție de pregătirea și educarea în spirit co
munist a tinerilor recomandați să fie prir 
miți în partid. Uniunea Tineretului Comu
nist numără astăzi peste 2 500 000 mem
bri. Din 1954 și pînă în prezent peste 
960 000 tineri au fost recomandați pentru 
a fi primiți în partid.

Pentru viața minunată pe care o tră
iesc, uteciștii, toți tinerii de lă oraș6 și 
sate, români, maghiari, germani și de al
te naționalități își exprimă sentimentele 
de gratitudine și devotament pe care le 
poartă în adîncul inimii față de partidul 
comuniștilor, inspiratorul și conducătorul 
procesului impetuos de dezvoltare și per- 
fecționrae a societății noastre, purtătorul 
făcliei progresului, exponentul fidel al 
năzuințelor vitale ale poporului, conducă
torul și îndrumătorul iubit al tineretului, 
al organizației. sale revoluționare.

In întreaga noastră muncă șl viață să 
urmăm îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe care l-a adresat tineretului 
în zilele glorioasei aniversări 
tenarului Uniunii Tineretului 
„Puneți, dragi tineri, întregul 
tuziasm, toate visele voastre 
frumoase în slujba patriei, a viitorului lu
minos al națiunii noastre, în slujba cau
zei socialismului și comunismului, a prie
teniei și colaborării cu toate popoarele 
lumii".

Comunist 
secretar 
de tine- 

această

îndruma-

a Semicen- 
Comunist z 
vostru en- 
curate și
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Joi la amiază a părăsit Capi
tala delegația economică lu
xemburghezi, condusă de Mar
cel Mart, ministrul economiei 
naționale, turismului, transpor
turilor și energiei care, la invi
tația Consiliului Economic, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost salutată 
de Nicolae Agachi, ministrul in
dustriei metalurgice, Ion St. Ion, 
vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic, Vasile Voloșeniuc, pre
ședinte ăl Consiliului de admi
nistrație al Băncii Române de 
Comerț Exterior, cadre de con
ducere din ministere economice 
și alte persoane oficiale.

sonalități medicale din Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia. Franța, 
R. D. Germană. Iran, Iugoslavia 
și Uniunea Sovietică.

Timp de două zile, participan- 
ții vor dezbate diferite probleme 
actuale teoretice și practice ale 
parazitologiei.

Joi dimineața, a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist ăl Uniunii 
Sovietice, condusă de tovarășul 
F I. Loșcenkov, membru su
pleant al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Iaroslavl al P.C.U.S. care, la in
vitația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită în schimb de experiență 
în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată de 
tovarășul Ion Savu, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la 
C.C, al P.CR.., de activiști de 
partid.

In vederea unei mai bune cu
noașteri a proceselor demogra
fice care au loc în Dobrogea. a 
coordonării lor cu dezvoltarea 
de ansamblu a vieții social-eco
nomice a populației, la Constan
ța a fost creată prima ccrr - e 
județeană de ils nw<i afii dM 
țara noastră. Pentru început, co
misia efectuează studii si cerce
tări privind evoluția populat.ei 
și a fenomenelor demograf re 
din această parte a țăni ca re
zultat al schimbărilor cart atr 
avut loc în anii euustniini so
cialismului. precum și terZ.r- 
țele lor viitoare.

A apărut „ERA SOCIALISTĂ**

Joi dimineața au început în 
Capitală lucrările primei Confe
rințe naționale de parazitologie, 
organizată de Uniunea Societă
ților de Științe Medicale.
1 La lucrări participă acade
micieni, cadre didactice, cerce
tători științifici, medici de dife
rite specialități, precum și per

între 2 și 5 octombrie. t 
loc la Brasov ședința Comitetu
lui internațional de organizare 
a celui de-al 8-lea simpozzcr. in
ternațional pentru srr izic ră
rea tehnico-materiali. La . -- 
crări au participat delegați dta 
Bulgaria. Cehoslovacia. R- D. 
Germană, Mongolia. PoBPăaș 
România. Ungaria și VLSS

Cu acest prilej, comitetul a 
hotărit ca lucrările celui de-al 
8-lea simpozion interna;:mal sa 
se desfășoare în România. 1*. 
perioada septembrie-octombrie 
1973. pe tema Perfecționarea 
conducerii planificări: si orga
nizării procesului de aprosiroo- 
nare tehnico-materialâ.

D.o saset:

-r>i --ir- i-r- uca. -wrașm.e. Jn -itaS-W > 
tmiscâ Oarer tear—. „a - a <-aaur
ale »i-"Tirifii eanoew toraa C aaacaatoar-v. : 
Raial actaa. a. ■■ imgai i art i n~ ,

Dră&ănescu : Conceptul de muncă în lumina 
revoluției tehnico-științifice : Iulian Văcărel • 
Stimulente, răspunderi, eficiență : Sandu Cos- 
tache : în intimitatea relațiilor de producție din 
agricultura noastră cooperatistă.

DIALECTICA DEZVOLTĂRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE — Ion Mitran : Patriotism socia
list si internationalism ; Octavian Chetan : Ra
portul ctxiMikila — existență socială

CONSULTAȚII — stan Măaurraan : Denol ta
rea eroDoatea-sotială planificată a țârii.

ȘTIINTA. CtVATAMINT — Ștefan SteSnes- 
ca : probleme ma-ore ale cercetăm științifice 
la drw—rț -1 istoriei : Gbeorcbe CmtUirexi : 
Cartea științifică — opțiuni si cerințe; Tratea 
Pa* : La ir:epct de an «olar.

Cn tecol de Ia înființarea -Asociație: Generale 
a LkeT.orilor din România* : DOCUMENTE 
DfPLOM XTÎCE Propunerea Tfcsieaea pentru 
’ MIȘC \RE V COMUNISTA SI MUNCI
TOREASCA MONDI ALA — Uet» Krixn : 
Uneie probleme ale societății soctafiste dez- 
aalMfc

VIATA ÎNȚEP, NATION ala — Cteargte 
Batea : Mr Harms-l : MntaCu st enctraâ^E «*- 
căaâe ta S-U\

ADBDOT AM — Hi tio Stogaa : Orvprr 
de sa; de... oe întreb ..'fin

CA «TI SI SSVNTFfCVm — CA. I laa ti t 
ii Mii-rșne asCnantă anziieseisSi : Seaara ■* : 

L tm-imra —raăta tș re-LaCe cs -mat-ue -1»» -Oe

TN LOC DE A.S.E., 
LA CAFE (BAR) !

Fiindcă am zârit-o cfteva zile ! 
la rind. ir. fiecare dumr.eatâ [ 
IU dup*«aiBlaaft. ft— searftn tn | 
aoelaf- loc — cafe-bar-I „Ta- I 
rtat" din ~ unde mi |

î părea să aibă ceva deosebi: de 
j Scut, ne-am permi.» să-i «^ră- 
: pnn* si noi citeva clipe.

Aflăm că a sosi: de cdteva 
< luni de la P::estj. pentru a »e

CRITERIILE 
NOASTRE 
VALORICE

(Urmare din pag. I)

numai asupra activității imediate dar și asupra concept e 
pe care și-o formează și în numele căreia acționează • eco-e 
om în parte. In cazul unor asemenea deforma-1 ooa-e c se
parare artificială - și cu totul nejustificată p-"> rect e so
ciale existente - între interesele persona e s ce e ocstest 
In astfel de cazuri, interesele sociale osc- ca s --e cc- 
stracții, despre care se vorbește, dar care, in fond, s»nt igno
rate de toată lumea. In schimb, interesele Derso-m'e devin 
primordiale. De-aici, se ojunge să se . justifice’ _-ec o r 
și risipa sau chiar delapidările. Important este, desiș-- să 
acoperim de oprobiu public asemenea manifestări eve-e 
oriunde le întilnim.

Dar nu numai acestea sînt profund negative din punct- 
de vedere al efectelor sociale. Există și alte aspecte ~ cce 
interesele sociale sînt separate - intr-un mod pe ca'e 
putem numi cel puțin ciudat - de cele imediate, fie ele per
sonale, fie ele ale unui colectiv restrins de muncă. Așa este 
cazul, de pildă, al acelui colectiv de muncă grijuliu sc-s 
îndeplinească planul de producție - condiție a incase- 
salariilor, criteriu de apreciere socială etc. - dar -eg e-t 

. în ce privește efectele poluante ale activității întrepr -ce
la primo vedere, colectivul respectiv, se gindeste să ’ocă 
economii societății noastre. Dar cit costă în rec rate o ase
menea „economie" ? Să ne gindim numai Io chettuMte da 
„reparare" a mediului deteriorat și să le comparăm cu cete 
necesare prevenirii poluării și vom constata că fee s"t 
întotdeauna mai mari. Mai ales că trebu e să acc-gă— s 
marile cheltuieli efectuote de societate pentru os ste—.c me
dicală, socială etc. — generate pe termen --g - de ase
menea stricări ale echilibrului ecologic.

După cum vedem, criteriile noastre de valoare nu sat 
foarte simple. Ele țin seama nu numai de interesele uee- 
diate ale fiecărei persoane sau grup social, ci s ce -te- 
resele de perspectivă ale ansamblulu societal -oos: e so
cialiste. Prin această prismă de vedere de. -> -oortorte o ' 
investițiile ale căror efecte economice se traduc - mc --te 

* produse, cit și acelea care au implicații asupra generațBor 
viitoare. Altfel nu ne-om gindi atît de mult la -ooto- -ea te 
a munci ostfel incit bunăstarea noastră, o ce or ce fă - 
astăzi, să nu compromită ireversibil existe~to - — :s o-

• „CHCUtr LA 
ATENEUL TINERETULUI j

fenrțe-je ± „ ic>

• SOUST1 DE muzica
USOAtA

vizita țara eițiia «o-

NEVOIA AUTO DEPĂȘIRII
(Urmare dm pag l)

lificată, îmi spune secretara 
U.T.C. pe fabrică, a deprins 
cu repeziciune ritmul de 
muncă al secției; de bi în
ceput s-a remarcat prin bune 
rezultate. ■ depâfindu-si me
reu norma, străduindu-se 
continuu, si prin învățătură, 
pentru îmbunătățirea calită'ii 
operațiunilor pe care le efec
tua, pentru ridicarea pregă
tirii sale profesionale".

intncsa m «cftaMr a 
pc*tz-e. oi s-t ateistă «*-

fcetae lat ce atarteâ « aaa- 
fuineer șt ei noe breji *t 
ateiste peee me ne 9eat =»
de ai ivrurM 
cere se ăantd

Cu prilejul Să pt amina

C. E.C. ACORDĂ
NOI AVANTAJE P0SES0R4.GR

DE OBLIGAȚIUNI C.E.C
Cu prilejul ,,Săptăm> econa-e ac-, a-ea co’t se desfă

șoară in perioade 25-31 octombrie 1972. Casc ce Eca-'o— s> 
Conserrmcțiuni va introduce un pian nea, «ojeeat. de cipigari 
la depunerile pe obligațiuni C.E.C. și va occrdc posesor or a- 
eestui instrument de economisire noi avonteje.

Astfel, incepind cu tragerea ia sorți pentru luna octombrie 
1972 (care va avea ioc Io 31 octombrie a.c.), potrivit noului plan, 
Casa de Economii și Consemnațiuni va acorda lunar 4 109 ciști- 
guri in valoare totală de 4 180 000 de lei, in loc de 3 607 ciștiguri 
in valoare de 3 471 400 de lei, cit se acorda după vechiul plan.

Ciștigurile au valori individuale de 100 000 de lei, 7S 000 de 
lei, 50 000 de lei, 25 000 de lei, 10 000 de lei, 5 000 de lei și 
altele.

De asemenea, la această tragere la sorți Casa de Economii și 
Consemnațiuni va moi acorda, in afara eiștigurilor din noul plan, 
incâ 415 ciștiguri suplimentare in sumă totală de 560 000 de lei. 
Posesorii de obligațiuni C.E.C. vor beneficia astfel la tragerea 
la sorți din 31 octombrie a.c. de 4 524 de ciștiguri in sumă de 
4 740 000 de lei.

Cetățenii care doresc să economisească pe obligațiuni C.E.C. 
le pot cumpăra la valoarea lor nominală în primele zece zile ale 
fiecărei luni, de la oricare unitate a Casei de Economii și Con
semnațiuni și unitate poștală din țară.

• STAGIUNE

A E_EVli,O«

| MOCA ~]

M PAS CU TOAMNA

w z

1 iim ju ■ a utjs. *rg

am tE’AtTrne. 
DAI LOCUL 
E OCUPAT!

L r«rt>-

preceda _a coacem: de :nva- 
re ASJL '*e±_r.d iasă te- 
seasac pre^ăn^ă. nu a re^ș.:.

a uemL. pMMBor.
Mount de mne tata <:
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CĂUTA O 
COMOARA

Asemeni piraților de acum 
ci te va sute de ani. Emil Bar
bara (22 ani, str. Foișor f, co
muna Buftea) ciuta... o co
moară rătăcită. Dar. pentru a 
o găsi, nu ..senda- insule pus
tii. ci intreprinderi de stat! Ul
tima tentativă a fost făcută cu 
citeva zile in urmă, la O.C.L. 
Alimentara din comuna Buftea, 
pe care Em. Barbara ..a abor- 
dat-o“ in timpul nopții. Ghi
nion insă! Deși, cu ajutorul 
unui levier a distrus jumiia’- 
din pardoseală, nu a aflat ,,co- 
moara visată*4. S.a mulțumit 
insă și cu flșul gestionarului, 
pe care l-a zărit intr-un cu
ier...

Fișul '’ra maro și avea un 
nasture lipsă — ne mărturisea 
E. B. (aflat in arestul miliției) 
— care a precizat că nu-1 va 
uita cu una cu două. Explica
bil. nu ?!

LA PLIMBARE...
CU FURGONETA

— Alo. tov. secretară ? Avem 
nevoie de autofurgonetă pen
tru un transport urgent de 
materiale, rostea, zilele trecu
te, pe la ora prinzului, unul 
din conducă-or;i șantierului nr. 
1 din cadru’ întreprinderii E- 
nerzc-eonstrnctii.

— Imposâutl. ftrgnne-a lipseș
te de dimineață: a mai ce
rut-o ș ineineru! șef; nu e 
tur? pe șantier nici in cursă...

Cu ah* cuvinte ,,T.V.*-ul 
It B intrare parcă in pă-
aalau X deva-ul era totuși cu 
mub mu simplu. Unuia din 
s-i’anau! intreprindeni. Ion 
SURpani (22 ani. flotant In 
BsMxrest! si — cupă cite am 
afUt — foarte deseori absent 
dxa re<iotrul de evidență al 
sasuershai), ti tenisr ideea să 

fsrroneta pentru a face, 
■Ut iBBK. • plimbare prin Ca- 
prtaUk -Prețul- călătoriei s-a

dovedit insă deosebit de ridi
cat. Va trebui să răspundă 
pentru furt din avutul obștesc.

FATALĂ 
NESOCOTINȚĂ

De«i locul nu marca „trecere 
pietoni*4, Constantin Cocioabă 
(19 ani. comuna Ștefănești, jud. 
Argeș) s-a angajat in traversa
rea soselei prin spatele unui 
au ocamion. Fatală nesoco
tință! Un autoturism, care ve
nea din sens contrar, l-a lovit, 
accidentindu-i mortal.

AMICI 
LA CATARAMĂ

— Schimbă tu poza de pe 
buletinul ăsta — te pricepi 
doar: — pune una de-a mea 
si gata: am buletin de Bucu
rești!

Și Constantin Stelian (25 de 
ani. din comuna Comișani, 
jud. Dîmbovița) ti ,,servește” 
pe Gruia Trăilâ (24 de ani, co
muna Traianu, jud. Teleor
man). Erau doar prieteni la 
cataramă, cu „gusturi* comu
ne: fără ocupație, fără domi
ciliu stabil, fără gînduri se
rioase etc.

...— Buletinele dv., rostește 
calm ofițerul de miliție, căruia 
leneveala prelungită într-unul 
din parcurile din zona Gării de 
Nord, a celor doi tineri, îi a- 
trăsese atenția.

— Țin-te tare, șoptește Ste
lian.

— Ba ne-am ars, replică, tot 
in șoaptă. Trăda.

Și ,,arși“ au fost!
Furasem buletinul de la 

un cetățean in timpul călăto
riei spre București, in trenul 
personal 1004, mărturisesc pînă 
la urmă cei doi. L-am falsifi
cat. apoi l-am folosit in diver
se ocazii.

Evident, urmarea acestui 
..carusel* de escrocherii nu 
poate fi decit una singură!

• SPORT •
Ai

~~ —1 1 "I    

21-lea campionat republican de oină

Cele mai bune zece echipe 
in întrecerea pentru titlul național
In uHfcnoI timp, echipele frun

tașe de otnft au colindat mai mul- 
te !oca!itâț: din țară, făcind olar
ii popularizare sportului nostru 
ra-..r.a.. Ele au evolua- pe sta- 

din Suceava, Roman. Tul- 
.r.-. Mangalia. București, Rimni- 
cv-VHcea Tirgu Jju, Zalău și Alba 
Italia, unde au fost programate o 
'-~e de competiții de amploare, 
organizate de secția de sport a 
C.C. a! U.T.C, de U.G S.R. și de 

r = -.a de specialitate. Aceste 
competiții au reunit formații cu o 
frumoasă tradiție ca și numeroa
se echipe sătești înființate de scurt 
timp.

Acum a veni- rindul Craiovei să 
tăzdutascâ o importantă com pe; - 
•4e de oină. Este vorba de finala 
ceM de-a 21-a edîțli a Campiona
tului republican, a care au luat 
startul cfteva sute de echipe. Fa- 
’•*.e pre ri-are. desfășurate in

- z S£._- - :r,e a- •< a: re c'r.-.-

petitoare, iar cele mai bune zece 
formații au rămas să-și dispute 
șansele în turneul final de la Cra
iova. Printre finaliste se numără 
și o serie de formații tinere, care 
s-au impus in acest sezon, cum 
sint: Recolta Crasna-Gorj, Steaua 
roșie Rimnicu Sărat și Celuloza 
Călărași. Acestea vor concura ală
turi de cunoscutele echipe de oină 
C.P. București, condusă de maes
trul sportului Ilie Dacău și care 
a cîștigat de zece ori campionatul 
republican. Avîntul Curcani — Il
fov, învingătoare recent în finala 
ne tară a ..Cupei U.T.C.*4, Biruin
ța Gherăești — Neamț, Avîntul 
Frasin — Suceava, Tricolorul 
Baia Mare. Torpedo Zărnești — 
Brașov și Dinamo București, 
fostă campioană republicană, for
malii In care evoluează 33 de 
maeștri ai sportului.

M. LERESCU

TH.7r.lWM

*Jtafl** ■ „MU
«nreâc * IUfc XL*. *. aAr. tn.

A -.ENTȚTEXZ_ --rc FU-tVȚTsa 
SOAXE : rnucaa* a Fee: -ar 
re> 8; 1U5; Ujr. ».«. 3U3: 
3MB: Mcee— mexto Ic IU: V, T Jg- IXtJ; 3»jr .

inSI'JXTA SUBLOCOTENENTU
LUI SLPCS rXcncA 1» L..TT-Z 
«orele «; 11J5: DJ8: X: XJS; 
xjai.

AGENTUL NR. f ralenzâ 18 
Festival (orele »: IU5: XMI X; 
18.30; 21).

MAREA HOINĂREALA: m.eazâ 
la Favorit (orele S3»: 1».«. X.15. 
15.45: 18.15: 2M4). Sc’-a erele 4.45: 
11: 13.30: 16: 18J#. 21); Bueureșn 
(orele 8.30: 11: 13.»; 16; 18J»; ti).

PERO SI PRIETENII SAI ru
lează la Timpuri Noi (orele »□»— 
18.15 tn continuare : la ora X.U 
Program de documentare).

OPIUL 51 BÎTA: rulează la Ca
pitol (orele 9. 11,15; 13.45: 16: 1S.M: 
21).

SFTNTA TEREZA SI DIAVOLII: 
-ulează la Grivita rorele 9: 11.15; 
13.30- 16; 18,15; 20.30): Volga (orele 
S: 11.15: 13.30: 15.45: 18.15: 20.30); 
Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

Exmesnr vsreto ». TUB: 22JT. X: 
3» B: a» : Sora rrtto •: 11 ‘J 
X&Jir X: M.S: 3MB-
mt* -r j» per-ra Keeie

St»; IM»: 3l». TA*. X.4S: Fto- 
reaaea «aree aj» X. 2*2».

f>ș.—»vvr a: rajeară _a Dada 
ftrete fc Tt.gr XM»: X: tâJS;
* MESAGEXUL : r^eaz* ta Mtor.ta 
(crete 8: HA»: ax: 1S.«: X;

asta seara dansam in fa-
M1UJE: rcleazâ a MoeCor (orele 
15 »; 17.45; 3»>.

TORA ! TCRA 1 TORA !: rulează 
la Bccegl (ovete X: ISJW: Toms 
(orele S: 12J4: X; 18J8).

CREIERUL: rulează la Lira
(orele 15.»: 18: a.15): Glulests 
(orele 10: I5.M- 1»; 2M»>

CORNUL DE capra rulează ia
Rahova (orele 15.»’ IS: 28.15).

FERMA DIN ARIZONA: rulează 
la Unirea (orele 15.». 1»); Feren
tari (orele 15.30 191.

AVENTURI LA MAREA NEA
GRA: rulează la Progresul (orele 
15.»: 19).

DACA E MARTI. E BELGIA: ru
jează la Drumul Sării (orele 15.»; 
17,45; 20).

T —I DE LEGHE SUB MARI: 
n -ar» 2a Pacea tece2e IM»; U; 
MX4

□CPLOZLA ALBA * ru .rază Ia 
Bran: -re_e li»: X: î» 151.

TREt ZXN V7BG7NIA rulează la 
C-.X4W cre-e 15J»: 14: X.l».

CASA DE SUB ARBORI: rulează 
te «toarta Șezute UJ»; 18 X.15).

CAL-ARETtt rulează Ia Popular 
-el- tiJi: II: 3». 15).
ULTIMUL TREN DIN GUN 

vț L- r-u.eazâ la Munca (orele 
Sje »: se.151.

JOCUL DE-A MOARTEA: ru- 
■»-; a Cosmos (orele 15.»; 18:

PROCESUL UNEI STELE: rulea
ză ta Flacăra (orele 15.30; 18; 
3»TS).

UN ADEVAR PE JUMĂTATE : 
rulează la Laromet (orele 15.30; 
17X: U.X).

^Bteafre
VINERI 6 OCTOMBRIE

Tea:rul de Operetă: SPUNE INI
MIOARA, SPUNE — premieră — 
ora 19.30; Teatrul Național ..I. L. 
c?: = :ale“ (Sala Comedia): TRA
VESTI — ora 20; Teatrul de Co
medie: PREȘUL — ora 20: Teatrul 
. Lucia Sturdza Bulandra" (Sala 
Studio): VALENTIN ȘI VALENTI
NA — ora 20; Teatrul ,.C. Tânase" 
(Sala Savoy): REVISTA ARE CU- 
VTNTUL — ora 19.30; Teatrul ..Țăn
dărică- (Sala Academiei): RĂI ȘI 
NĂTĂRĂI — orele 10 și 17,.

VINERI. 4 OCTOMBRIE 1972

PROGRAMUL I

9.9» Deschiderea emisiunii. 9.05 
Te’.econlerinta de presă. 9,35 Ba
lade și cintece bătrinești. 9,45 De
sene animate. 10,00 Curs de limba 
germană. 10.30 Comentariu ța 40 
de steme — județul Arad. ■ 10,50 
Film serial pentru copii. 11,20 Pu
blicitate. 11,30 Pagini de umor. 
12.20 Telejurnal. 16,00 Teleșcoala. 
Biologie. 16.30 Matematică. 17,30 
Deschiderea emisiunii de după- 
amiază. Curs de limba engleză. 
18,00 Cunoașteți legile? 18,15 Satul 
contemporan. Din nou despre a- 
provizionarea satelor... 18,50 Re
vista literară TV. 19,20 1001 de seri. 
19.30 Telejurnal, tn cinstea aniver
sării Republicii — Cronica marii 
întreceri. 20.00 Anchetă TV. 20,40 
Film artistic: „Din nou despre 
dragoste". 22,10 Idei contempora
ne. 22.30 „24 de ore".
PROGRAMUL II

20,00 O viață pentru o idee: Marie 
Curie. 20,30 Biblioteca pentru toți: 
Nicolae Iorga (I). Criticul și isto
ricul literar. 21,15 Agenda. 21.25' 
Microrecital Renata Vasilescu. 
21,40 Cluburi sportive bucurestene. 
220(1 Film documentar: „Asalt". 
22.15 Dans și muzică de pretutin
deni.

• La Skoo'.ie au continuat
î-’.recerile Olimpiadei feminine 
de sah S-au jucat partidele 
din -unda a d'i-ia a turneului 
Lr.iL E ■ .pa Rimânie; a ter- 
mir.at îa egalitate : 1—1 cu se
lecționata Bulgariei. Alte rezul- 
ta’.e : R.D Germană-R.F. a Ger- 
—.1 :e; 1,5—0,5; UJt.S.S.-Angiia 
2—0: L'ngaria-Cehoslovacia

| 1^—03
în clasament conduce Uni- 

:-.ea Sovietică cu 4 puncte, ur
mată de Ungaria — 3,5 puncte ; 
R.D. Germană — 2,5 puncte ; 
R.F. a Germaniei — 2 puncte ; 
Cehoslovacia — 1,5 puncte ;
Bulgaria — 1,5 puncte ; Româ
nia — 1 punct și Anglia zero 
puncte.

• Echipele de tenis de masă 
ale României (juniori) s-au în
tors în Capitală, venind din 
R. P. Chineză. După cum se 
știe, sportivii români au între
prins un turneu de o lună de 
zile în R. P. Chineză, unde 
s-au antrenat și au susținut o 
serie de întîlniri prietenești 
cu selecționatele similare ale 
țăriî gazdă. Pretutindeni, ju
cătoarele și jucătorii noștri 
s-au bucurat de o primire căl
duroasă, întîlnirile cu sportivii 
chinezi constituind tot atîtea 
prilejuri pentru schimburi fruc
tuoase de experiență, în același 
timp, ele contribuind și mai 
mult la strîngerea legăturilor 
de prietenie dintre sportivii ce
lor două țări.

• Echipa de rugbi a Româ
niei a sosit la Londra pentru 
un turneu de trei meciuri, în 
care va întîlni succesiv selec
ționata Cornwall (la 7 octom
brie, la Redruth), combinata co
mitatelor Devon și Cornwall 
(11 octombrie. Ia Plymouth) și 
selecționata comitatului Devon 
(14 octombrie, la Torquay).

La sosire, conducătorul echi
pei române, fostul internațio
nal Viorel Moraru, a declarat 
ziariștilor britanici ; „Sîntem

satisfâcuți de faptul că au fost 
restabilite contactele dintre 
rugbiștii celor două țări. Spe
răm ca meciurile ce le vom 
susține aici'să contribuie la o 
c ..aborare mai strînsă între 
rugbiul românesc și cel brita
nic".

• La Opole au început între
cerile Dinamoviadei de hand
bal, competiție la care parti
cipă și echipa Dinamo Bucu
rești. în prima zi a turneului, 
handbaliștii români au întîlnit 
formația Levski Sofia, pe care 
au învins-o cu scorul de 18—14 
(11—8).

• în etapa a 8-a a campio
natului austriac de fotbal, e- 
chipa Rapid Viena (viitoarea 
adversară a formației Rapid 
București în „Cupa Cupelor") a 
terminat la egalitate : 1—1
(0—1) cu echipa F.C. Viena.

• întîlnirea internațională de 
tenis desfășurată In trei tururi, 
între selecționatele de tineret 
ale Angliei și Spaniei s-a în
cheiat la Barcelona, cu un scor 
egal : 9—9.

CONCURSUL
PRONOSPORT

Sportul Stud.-U.T. Arad 1 2
C.F.R, Cluj-A.S.A. Tg. Mureș 1
S.C. Bacău-Farul 1
Steaua-C.S.M. Reșița 1
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Steagul Roșu-Rapid 1 2
Jiul-Dinamo Buc. 1 2
F.C. Argeș-Petrolul 1
,.U* Craiova-,,U“ Cluj X

Polit, Galați-F.C. Galați 1 x 2 
(Himpia Oradea-F.C. Bihor 2 
Politehnica Tim.-C.F.R. Tim. x 
Chimia F^gîU’aș-C.S.M. Sibiu 1 2
GJoria Bistrița-Minerul B. M. 1
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evenimente prezentate 

de comentatorii noștri

0. N. U.:
Din ședințele plenare ale 
sesiunii Adunării Generale

La Reykjavik : dialog 
anglo-islandez

TIMES n-a greșit : in conflic
tul dintre Londra și Reykjavik 
„soluția nu poate fi găsită pe 
mare, ci numai la masa tratati
velor". Episoadele spectaculoase 
ale diferendului consumate pe 
intinsul apelor intr-o atmosferă 
de tensiune dramatică sînt ur
mate — după săptămini de în
fruntare purtată pînă în primej
dioase vecinătăți — de faza cal
mă a contactelor diplomatice 
menite să faciliteze o înțelegere. 
Emisarul guvernului britanic, 
C. B. Keeble, subsecretar de stat 
la Foreign Office, s-a deplasat 
in capitala islandeză pentru a 
purta convorbiri cu autoritățile 
de la Reykjavik. Acest dialog o- 
ficial a avut drept prolog o în
tâlnire la New York între mi
niștrii de externe ai Angliei și 
Islandei.

Trimisul Londrei s-a declarat 
optimist. Islandezii par mai re
ținuți. Pentru ei orice soluție 
trebuie să aibă Ia bază garanta
rea drepturilor suverane asupra 
zonelor de pescuit esențiale pen
tru mica republică insulară și 
pentru cei 200 000 locuitori ai ei 
(densitatea populației : doi lo
cuitori pe kilometrul pătrat !). 
Extinderea apelor teritoriale ale 
Islandei de la 12 la 50 mile a fost

dictată de necesitatea de a o- 
croti resursele piscicole amenin
țate de invazia unor nave-gigant 
engleze și vest-germane. Aceste 
„uzine plutitoare" pescuind ne
rațional creează pericolul real al 
dispariției unor specii. Heringii 
s-au rărit. In doi-trei ani există 
perspectiva epuizării rezervelor 
de cod. Keykjavikul nu putea a- 
sista nepăsător la un dezastru 
economic. Un cotidian parizian 
afirma că pentru Islanda peștele 
este mai prețios chiar decit 
aurul pentru Africa de sud sau 
petrolul pentru Libia. „Țara de 
gheață" nu are altă sursă de 
existență.

Ilotărirea islandeză de a lărgi 
granițele ei maritime a fost con
testată la Londra, mai ales după 
un verdict al Curții de la Haga 
care a ignorat argumentele is
landeze. Pescadoarele britanice 
au continuat să pătrundă in a- 
pele islandeze. Reykjavikul s-a 
dovedit răbdător. Mai intîi a 
transmis avertismente infracto
rilor. apoi a trecut Ia înregistra
rea lor iar abia în final navele 
de coastă au început să taie nă
voadele traulerelor britanice. A 
fost, astfel, atins punctul maxim 
al încordării anglo-islandezc. La 
Londra s-a vorbit pe un ton răs
tit despre îndrăzneala islande
ză. Armatorii de pe malurile 
Tamisei erau stimulați in sfida
rea lor și de slabele resurse ale 
Reykjavikului : doar patru nave 
de inspecție modest înarmate și 
patru elicoptere. Dar cum ob
serva LE MONDE, Islanda con
tează mai mult pe „zeul mări
lor", sperînd că mai curînd sau 
mai târziu, uraganele și furtu
nile — obișnuite in nordul euro
pean — vor constringe navele 
ce încalcă frontiera de 50 mile 
să caute refugiu intr-un port 
islandez. Echipajele vor putea fi

atunci obligate să răspundă in 
fața justiției locale pentru in
fracțiunile săvârșite. Cei care ar 
încerca să se refugieze in insu
lele Feroe nu vor fi mai noro
coși. Autoritățile arhipelagului 
au adoptat o poziție de solidari
tate cu cauza islandeză.

Conflictul evolua intr-o di
recție primejdioasă. Apelu
rile la înțelegerea „necesități
lor N.A.T.O." (protagoniștii di
ferendului sînt membri ai ace
luiași bloc) n-au găsit ecou în 
Islanda. Un purtător de cuvint 
al guvernului citat de ziarul 
WELT AM SONNTAG a afir
mat că interesele economice ale 
țării sale prevalează față de an
gajamentele asumate in cadrul 
N.A.T.O. „Cind se pune proble
ma de a decide intre ruina eco
nomică și bunele relații in ca
drul N.A.T.O., noi vom alege 
supraviețuirea economică" — a 
subliniat tăios oficialitatea is
landeză.

Intre timp. Belgia (afectată de 
măstira Reykjavikului) a ajuns 
la o înțelegere cu Islanda. înțe
legere care va permite navelor 
belgiene să pescuiască in anu
mite zone, chiar in interiorul ar
pelor islandeze. Acordul eu 
Bruxellesul a dobindit semnifi
cații deosebite: se rrouoșm o- 
ficial de facto printr-un docu
ment noua limită a apelor teri
toriale ale Islandei.

îndemnurile Ia căutarea unei 
soluții negociate a **-
glo-islandeze au găsit înțelegere. 
Ambele capitale șs-au exprimai 
dorința de a purta un dâaăeg. 
Transferarea ..dosarului iada 
lui" la masa tratativele» înseam
nă un prim pas către o ngăe- 
mentare. Iar. uneori, primai pas 
este cel mai ditâcfl—

EUGENTU OBRLA

La sediul Națiunilor Vaite 
continuă ședințele plenare ale 
celei de-a 27-a sesiuni a Adu
nării Generale a QJi-U-, consa
crate dezbaterilor de politică 
generală.

în cuvîntul său, Ciao Kuar.- 
hua. ministrul adjunct al afa
cerilor externe, șeful delegației 
R. P. Chineze a apreciat că, ia 
perioada care a trecut de .a 
sesiunea precedentă, s-au petre
cut numeroase schimbări In
lume, iar în relațiile interr. 
ționale au avut loc itnpc 
tante evenimente. El s-a r 
ferit, în context, printre a 
tele, la convorbirile coodsc

S.U.A., care au ava: toc c— 
2v ae ani ae -.-^^bețarz a - - - 
țiilc-r dintre cele două țâri, cr

pooez la Pekin. In cursul țâre

de normalizare a
ciproce. Șef 
a arătat, in

rjeerea

rear

k'-ZTjT! 
dara*

sa 
Xațr

ă

'iao

w*

a

xa

La Santiago de Chile 
s-au deschis lucrările se
siunii Prezidiului Consiliu
lui Mondial al Păcii. Dele
gați din peste 70 de țări 
ale lumii urmează să exa
mineze probleme privind 
situația internațională ac
tuală. lupta Împotriva im
perialismului. tientru inde
pendență națională st pace

—y ȚTțțirr v 
m Men-

Concedieri și arestări în Filipine
în Filipine continuă, pe baza 

legii marțiale, concedierile în 
aparatul administrației de 
stat și in alte instituții, rela
tează agențiile France Presse 
și United Press International, 
în cursul zilei de miercuri, au 
fost concediați 206 funcționari 
din Ministerul Educației Na
ționale și din cadrul oficiilor 
poștale, iar 57 de militari au 
fost arestați sau demiși din 
funcțiile lor.

în același timp, președintele 
țării. Ferdinand Marcos, a a- 
nunțat constituirea unui „grup 
consultativ pentru presă". Du
pă cum se știe, în virtutea le

gii marțiale au fost suspen
date o serie de posturi de ra
dio și de televiziune și inter
zisă apariția mai multor ziare 
filipineze.

Joi a avut loc, la Poarta 
Versailles, deschiderea ofici
ală a celui de-al 59-lea Salon 
internațional al automobilului 
de la Paris, în cadrul căruia 

•expun 69 de firme de specia
litate. Tînăra industrie româ
nească expune două exem
plare Aro-240 și M-461 în 
standul firmei franceze 
M.A.N.-Strager.

SITUAȚIA LA GRANIȚA DINTRE
R.D.P. A YEMENULUI Șl R.A. YEMEN SUBLINIERI

h numai 
cele 9000000 

dolari...
Un bombardier „F-l 11" 
a fost doborîf deasupra 

R. D. Vietnam
Pierderea unui bombardier 

„F-lll" a fost un șoc nu numai 
pentru comandamentul ameri
can de la Saigon dar și pentru 
autoritățile de peste ocean de
oarece „obiectul" dispărut va
lorează 9 milioane dolari și 
constituie una dintre ultimele 
realizări ale tehnicii de război 
americane. El a fost doborît de 
forțele armate ale R.D. Viet
nam in timpul primului raid pe 
care îl efectua deasupra orașe
lor nord-vietnameze. Presa a- 
mericană a primit informația 
abia după cinci zile, odată cu 
anunțul 'că S.U.A. și-au retras 
pină la noi ordine celelalte „so
fisticate" bombardiere „F-lll". 
Hotărîrea privind abandonarea 
lor temporară a fost mai de
grabă o măsură de precauție 
față de o altă eventuală prăbu
șire, tocmai în timpul dezbate
rilor din Senat privind alocații 
militare suplimentare de 74,6 
miliarde dolari. Votul favorabil 
proiectului de lege a înzestrat 
S.U.A. cu cel mai ridicat buget 
militar din întreaga sa istorie 
de după cel de al doilea răz
boi mondial. Aceste fonduri

„F-111" : 9 milioane pierdute dafr-o aoyaă

tretocse să re 
r-rJe
Regal op U=â

—zaga

întrevederile

ministrului de
externe român

Iz purtător o? cuvint ă. gt:- 

a acuza: forțele nord-yemenite 
ăe a fi atacat și bombardai In 
•-Itraeie zile, mai multe loca
lități din regiunea de nord-vest 
a țârii — anunță ager»iile 
FRANNCE PRESSE și REU
TER. în urma acestor atacuri, 
a spus purtătorul de cuvint. 
s-an înregistrat merți și răniți 
In riadul populației civile. De 
așemenea. un purtător de cu
bin'. al Ministerului Informa
ții :r de la Aden a declarat că 
avioane venind din R.A. Yemen 
au efectuat. In ultimele zile, 
rboruri de recunoaștere deasu
pra teritoriului R.D.P. a Ye
menului.

Un purtător ce corint al 
Ambosariei Rep-ubiăcii Arabe 
Yemen be la Beirut a declarat
că avioane suc-yemenite au 
bombardat, joi, localitatea Ma- 
vriya. situata Ia 70 de kilome
tri in interiorul teritoriului 
R_A. Yemen — anunță agenții
le REUTER și ASSOCIATED 
PRESS. El a menționat, de a- 
semenea. că trupele sud-yeme- 
nite au bombardat zona situată

suplimentare vor fi. probabil, 
folosite pentru echiparea ia 
continuare a forțelor aerieue 
americane, care dispun deja de 
470 „F-lll", cu alte aparate Mi 
de luptă pentru a acoperi go
lurile lăsate de numeroasele a- 
vioane doborâte deasupra V - 
namului. Acesta ar fî doir u 
aspect al dinamicii cbeftutelAor 
militare ale S.U.A.

Conform unor aprecieri re
cente totalul cheltuielilor miK- 
tare e$te cu aproximativ X la 
sută superior celor înregistrate 
înainte de războiul din X f - 
nam, S.U.A. ciasîndu-se ia 
fruntea țârilor cu bugete ari- 
litare imense. Tendințele de 
creștere la toate capitole- 
le indică că în bugetul pe 
nul 1972—73 urmează să se 
cheltuiască cu circa 750 aMfiea- 
ne de dolari mai muk decit in 
bugetul militar anterior. Este 
vorba, de fapt, de un prtta» 
taj important din tocata) chel
tuielilor militare din lame car* 
au atins constant in ultinui aat 
impresionantul cuantum de pes
te 200 miliarde de dolari. Creș

wl-țct-vI afacerilor externe 
ai Aepuoiini Socialiste Româ- 
~ -s Comeliu Alănescu, șeful 
c«.egației țârii noastre la cea 
o*?—ă 2”7—a sesiune a Adunării 
C-eaerale a Organizației Na
țiunilor Unite, a avut întreve
deri cu miniștrii afacerilor 
ex'^rte ai Republicii Populare 
Cor^o — Henry Lopez, și Tu
nisiei — Mohamed Masmoudi.

Comisia pentru problemele 
sociale a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor U- 
niie a adoptat in unanimitate 
recomandarea privind lansa
rea. anul viitor, cu prilejul 
sărbătoririi a 25 de ani de la 
adoptarea Declarației univer
sale a drepturilor omului, a 
unui „deceniu împotriva ra
sismului".

Comisia socială a cerut se
cretarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, să pregăteas
că, cu acest prilej, un pro
gram de sugestii pentru pro
movarea aplicării și respectă
rii Declarației universale a 
drepturilor omului.

ia împrejurimile orașului Ka- 
taba, din apropierea frontierei 
dintre cele două țări.

Pe de altă parte, agențiile de 
presă anunță că Parlamentul 
R.A. Yemen s-a întrunit, 
miercuri, într-o sesiune extra
ordinară, pentru a discuta si
tuația de la granița cu R.D.P. 
a Yemenului. La reuniune a 
luat parte și primul ministru 
nord-yemenit, Mohsen Al Aini.

Comisia Ligii Arabe însărci
nată să medieze tn vederea re
glementării conflictului dintre 
Republica Arabă Yemen și Re
publica Democratică Populară a 
Yemenului a sosit joi Ia Aden, 
pentru convorbiri cu oficialită
țile sud-yemenite.

într-o declarație făcută cu a- 
cest prilej, conducătorul comi
siei, Selim El Yafi, secretar ge
neral adjunct al Ligii Arabe, a 
arătat că misiunea de mediere 
va depune toate eforturile pen
tru găsirea unei soluții care să 
satisfacă părțile interesate.

După cum s-a anunțat, din 
Comisia Ligii Arabe fac parte 
reprezentanții la această orga
nizație ai Algeriei, Kuweitului, 
Siriei, Egiptului și Libiei.terea abr-arrj a navritor de 

anananeve sfidiaiă aeraile ar-
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te. biraui ~ i Hai1 ar i ■ i i pntîtic a
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bda căcadeie ăadarănaie prod u - 
cifcaatre de araaanaeat șâ chiar 
eeadttnJe car* sânt «arsa foca- 
rrtar de Bemsaae. A setat nao- 
mentnt sâ ae pani capdc cartei 
BBaraaăr.kar. «â se ehhereze pe- 
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Programul lui Peron
Fostul președinte al Argentinei, Juan Domingo p--.- 

în exil la Madrid, a transmis liderilor militar r. e-
prin intermediul delegatului său personal la Buenos Aires. Hec
tor J. Campora, un „program de reconstrucție națională - ■- 
zece puncte, care ar urma să constituie baza unui acord intre 
„mișcarea justițialistă", favorabilă lui Peron, și actualul govern 
în vederea alegerilor prezidențiale programate pentru tann 
martie 1973 — anunță agențiile Reuter, France Pr?<-c \ 
ciated Press.

----------------------- ’------------------ ’
Mwrvtrw» belgian al apără-' 

rii naționale. Pani Vanden 
Beeynants. a anunțat, intr-o , 
renf»»n»tf *e presă, că două [ 
ta cele patra brigăzi mili
tare belgiene naționale in I 
B-F. a Genuaniei tor fi re- | 
trase io țară te -state de i 
sfirutnl anulai 1473.

• MINIȘTRII. ECONOMIEI 
al Irakului, Hikmat al Azzawi, 
a vizitat pavilionul României la 
Tîrgul internațional de la 
Bagdad.

România — 
vicepreședintă 

a A.I.E.A.
• LA CIUDAD DE MEXICO 

s-au încheiat lucrările celei 
de-a 16-a sesiuni a Conferinței 
generale a Agenției Internațio
nale pentru Energia Atomică 
i A.I.E.A.I. Reunit la sfîrșitul 
conferinței. Consiliul guverna
torilor A.I.E.A. a ales România 
ca vicepreședintă a acestui or
ganism.

• IN UNIUNEA SOVIETICA 
a fost lansat, joi, satelitul ar
tificial al Pămîntului „Cosmos- 
52T’. anunță agenția TASS. 
Aparatura științifică instalată 
la bordul satelitului funcționea-: 
ză normal.

• FORȚELE PATRIOTICE 
tailandeze au lansat un atac a- 
supra bazei militare aeriene a- 
mericane de la Udon, în cursul 
căruia au avariat pista de ate
rizare și decolare și au scos din 
funcțiune un avion de transport 
de tip „S-130", informează zia

rele din Bangkok. In perime
trul bazei, patrioții au angajat, 
tâmp de opt ore, lupte cu perso
nalul de deservire, în rindurile 
căruia s-au semnalat morți și 
răniți.

• O DELEGAȚIE FORMA
TA din 15 conducători de în
treprinderi franceze va vizita 
Republica Populară Chineză 
între 6 si 13 octombrie, anunță 
agenția FRANCE PRESSE. De
legația, care va fi condusă de 
președintele Consiliului națio
nal al patronatului francez, 
Paul Huvelin, va studia mij
loacele de dezvoltare a relații
lor cu R.P. Chineză în dome
niul economic si comercial, 
menționează A.F.P.

Convorbirile de la 
Mogadiscio 

s-au încheiat cu succes
• CONVORBIRILE tripartite 

privind soluționarea politică a 
problemelor divergente dintre 
Uganda și Tanzania s-au îfT- 
cheiat cu succes, a anunțat joi 
postul de radio din Mogadiscio 
citat de agenția Reuter. La 
convorbiri au participat mi
niștrii de externe ai celor două 
părți implicate, precum și ofi
cialități somaleze.

60,8 kg heroină 
confiscată de politia 

braziliană
• POLIȚIA BRAZILIANA a 

confiscat 60,8 kilograme de he
roină, valorind aproximativ 40 
milioane dolari, aflată la bor
dul vasului american „Normac- 
Altari". Nava, care venea de Ia 
Buenos Aires, a fost urmărită 
incă de la plecarea sa spre 
Brazilia de către agenți ai Bi
roului Federal de Investigații.

Programul prevede, între al
tele, denunțarea angajamentelor 
internaționale care afectează su
veranitatea Argentinei, modifi
carea politicii economice și so
ciale a țării, stabilirea rolului 
forțelor armate in viața politică 
argentiniană, reexaminarea a- 
mendamentelor la constituție in
troduse unilateral, ridicarea stă
rii excepționale și amnistierea 
tuturor deținuțilOr politici, pre
cum și inițierea de consultări 
între forțele politice în vederea 
elaborării unei noi legi electo
rale.

Comentând propunerile lui 
Juan Peron, secretarul de pre-

să al guvernului afgeniînîaMu 
Edgardo Sajon. a declara:, ir. ca
drul unei conferințe de presă 
radio-televizate, că exW-â _&fe- 
rite puncte de coincidența irrre 
acestea și liniile generale ale 
programului guvernului in ve
derea alegerilor. Guvernai, a 
spus el. a fost intotdeaima des
chis dialogului cu toat- oa
rele dispuse să participe la sta
bilirea democrației in tară".

Pe de altă parte. Hector J. 
Campara a declarat că. cscă -.a 
fi realizat un consens asupra 
programului. Juan Peron s- -. a 
întoarce in țară pentru a .-.n.j 
el însuși acordul respectiv.

MAFIOȚI ÎN LAZIO

Secretarul de stat ad
junct al S.U.A. pentru pro
blemele europene, Walter 
Stoessel, a declarat, într-o 
cuvîntare rostită la Asocia
ția ziariștilor „Overseas 
Writers", că a sosit mo
mentul luării în conside
rare a unor modificări în 
structura N.A.T.O., în con
textul progreselor de des
tindere din Europa.

Walter Stoessel a sub
liniat că „progresele consi
derabile realizate în rela
țiile Est-Vest fac ca per
spectivele de succes ale 
conferinței general-euro- 
pene pentru securitate și 
cooperare să fie mai favo
rabile".

Gilvernul sudanez și-a pre
zentat demisia președintelui 
Gaafar El Numeiry — anunță 
agențiile M.E.N. și France 
Presse. Demisia a fost accep
tată.

PROCESUL UNOR 
STUDENTI IUGOSLAVI

După cum anunță agenția 
Taniug. Tribunalul districtual 
din Zagreb a pronunțat, la 5 oc
tombrie, sentințele în procesul 
celor patru foști lideri ai s‘. 
denților din Zagreb și Croația, 
acuzați de acte îndreptate îm
potriva poporului și statului și 
atacuri contrarevoluționare 
re urmăreau distrugerea siste
mului socialist de autocondu- 
cere. Fostul președinte al orga
nizației studenților din Zagreb, 
Drazen Budisa, a fost condam
nat la patru ani închisoare cu 
regim sever ; fostul prorector 
Ivan Zvonimir Ciciak — la trei 
ani închisoare cu regim sever ; 
fostul președinte al Uniunii 
Studenților din Croația, Ante 
Paradzik, la trei ani închisoare 
cu regim sever, iar fostul vice
președinte al Uniunii studenți
lor din Zagreb, Goran Dodig, Ia 
un an închisoare cu regim se
ver.

Spre surprinderea 
populației locale, 
mica insulă Asinara 
găzduiește mai multi 
lideri maiicți exilați 
din peninsulă. Iată-i 
adunați de data a- 
ceasta nu pentru a 
pune ia cale afaceri 
scandaloase, ci pen
tru un banal ospăț. 
Exilarea malioțikir a 
fost primul mare 
succes ai unei comi
sii formate din 15 
membri ai parla
mentului și 15 sena
tori, înființată in 
1958, care își propu
sese să elimine Ma
fia din viața publi
că italiană. O con
cluzie semnificativă 
a comisiei o repre
zintă și recunoaște
rea pentru prima 
dată, in mod oficial.

că Mafia a ieșit prac
tic din centrele ei 
tradiționale Palermo, 
Trapani, Castellam- 
mare, Alcamo și de
ține poziții impor
tante in capitală. „E 
sigur că Mafia ope
rează in forme orga
nizate și cu propriii 
ei oameni in Lazio 
(regiunea din jurul 
Romei)" — stă scris 
in raportul de 2 038 
de pagini întocmit 
de comisie. Mai mult 
decit atit, comisia a 
recomandat parla
mentului să „cerce
teze relațiile dintre 
organele administra
ției publice și Ma
fia", a demascat sis
temul electoral din 
Sicilia dominat de 
mafioți, a menționat

chiar nume ca cel al 
unui membru al par
lamentului, Gioia, in
tim al altor mafioți, 
Lima, Volpe etc. Lis
ta celor 778 de do
cumente compromi
țătoare care pot 
pune în lumină ac
tele de banditism ale 
Mafiei au fost doar 
parțial publicate. Ac
tivitatea comisiei 
este stânjenită prin 
tot felul de mijloa
ce de ceî care pro
tejează pe mafioți, 
dar ale căror nume 
nu pot fi menționa
te, ei asigurindu-și 
întotdeauna realege
rea în posturile pe 
care le dețin. In a- 
ceste condiții exilul 
liderilor mafioți în 
mica insulă are doar 
o valoare simbolică.

CĂRȚI INTERZISE
Ce semnifică „Fahrenheit 451“ ? Temperatura la care arde 

hirtia. Dar nu orice hirtie, doar cea imprimată. De aceasta 
se tem forțele retrograde din filmul astfel intitulat al lui 
Francois Truffaut, care a ecranizat un roman al lui Ray 
Bradouru. Faindația ecranizării — cu vădită aluzie la rugu
rile pe care naziștii au ars opere ale scriitorilor sau oamenilor 
de știință progresiști — se constituie ca un avertisment îm
potriva acelor exponenți ai obscurantismului care se încrin- 
cenează, absurd, să distrugă slova înaripată de ideile de pro
gres și umanism.

Mi-am amintit de „Fahrenheit 451“ și am apreciat actua
litatea avertismentului peliculei lui Truffaut atunci cind, zilele 
trecute, ne-a parvenit din Lisabona o știre stupefiantă dacă 
ne gindim că, oricum, acțiunea se petrece într-o țară euro
peană, în anul de grație... 1972. Rugurile n-au fost, sau 
încă n-au fost aprinse în piețele capitalei portugheze. Dar în 
depozitele ad-hoc de cărți confiscate ale poliției lusitane —

Desen de ȘT. COCIOABA

deși nu domnește o atmosferă de 451 grade Fahrenheit — ■ 
este sortită unei distrugeri la fel de sigură ca și prin „meto- ' 
da“ rugurilor, o întreagă literatură beletristică, filozofică, ști- 
ințifică. O literatură suspectată ca periculoasă, subversivă, • 
explozivă. După Romain Rolland, Bertolt Brecht, Camus și ' 
Sartre — socotiți inamici cerți ai regimului de tip salazarist \ 
și „interziși" oficial încă din 1960, au căzut acum victime ale ■ 
„epurării intelectuale" primele volume ale unei enciclopedii ‘ 
intitulată „Lumea și omul". După un scurt comunicat al mi- 
nisterului de interne care, cu „competența" lui specială in < 
domeniul culturii a apreciat că respectiva enciclopedie „poate ‘ 
provoca multe confuzii atît în domeniul istoriei, cit și al 
științelor politice" (nu sînt, probabil, apreciate „binefacerile ■ 
civilizației" coloniale portugheze în Africa) poliția a curățit • 
repede librăriile de „subversiva" operă și, pentru o soluție 
radicală, a confiscat și toate exemplarele existente la Editura . 
„Europa—America", care a lansat enciclopedia în limba por- • 
tugheză. Intr-un vizibil acces de zel în materie de răfuială cu 
cărțile și cu ideile „suspecte", autoritățile de la Lisabona • 
și-au extins operațiunile și asupra altor foarte recente apa- ' 
riții din vitrinele librăriilor. O reeditare a „Istoriei literaturii 
clasice portugheze" de Jose Bergamin, un studiu de economie < 
politică editat sub egida Universității Coimbra, traducerea < 
unui roman de Andre Kedros și a unui volum de eseuri de 
John Updicke au fost confiscate din librării la cîteva zile , 
după apariție. <

Absurd ? Ridicol ? Și uita, și alta. Și, mai ales, revoltător. < 
Cu precizie științifică știm că la 451 grade Fahrenheit, 4 

Jiîrtia imprimată arde. Cu aceeași precizie putem afirma că < 
regimul de la Lisabona care se răfuiește cu cărțile este un ’ 
regim bolnav. ,

EM. RUCAR

panoramic
i

Creșterea proporțiilor șo
majului intelectual preocu
pă presa americană. Carica
tura publicată de ziarul 
„Sun“ din Baltimore ne a- 
duce într-un birou de plasa
re a șomerilor din S.U.A.. 
Solicitantului dezamăgit, 
funcționarul îi spune laco
nic : „S-ar găsi posturi pen
tru tinichigii buni, dar toți 
care vin aici sînt doctori, 

/ingineri...’4.

• CYG X-3
Un eveniment fără precedent i-a 

luat pe astronomii canadieni prin 
surprindere: o radio-stea sau ra- 
dio-sursă slabă din constelația 
Cygnus, cu numele codificat Cyg 
X—3 (a treia stea descoperită ca 
sursă de raze X) a început să e- 
mitâ semnale foarte puternice, la 
fel de ample ca și cele ale unor 
stele din nebuloasa Crabului și ga
laxia Cassiopeia A. Cyg X—3 a. 
intrat astfel in suita celor șase ra- 
dio-surse stelare foarte puternice 
cunoscute pină in prezent. Con
sultate, alte observatoare diu în
treaga lume sînt concentrate asu
pra studierii purtării neobișnuite 
a stelei Cyg X—3. Cercetările sînt 
dificile deoarece Cyg X—3 se gă
sește într-o pane a cerului aco
perită de gaz și praf cosmic.

• MOTEL PENTRU DIPLOMAȚI 
OBOSIȚI

Un motel luxos din apropierea 
Washingtonului, recent deschis, o- 
feră oficialilor americani și diplo- 
mâților străini obosiți la prețul de 
1 400 dolari pe zi ..pături de apă“, 
paturi circulare motorizate echi
pate cu brațe mecanice de trans
portat băuturi și cockteiluri, o li
muzină cu șofer specializat în a 
conduce fără șocuri, sauna, tele
vizoare color cu dirijare de la dis
tanță, robinete aurite etc. Motelul 
mai oferă un salon cu cărți vechi, 
porțelanuri și mobilă rococo. în
trebat dacă pînă acum cineva a 
închiriat vreun apartament, direc
torul motelului a răspuns negativ 
adăugind că edificiul respectiv

este dedicat diplomaților cu... con
turi nelimitate.
• NUMĂR ROȘU PENTRU 

BEȚIVI
Experți ai traficului dih Oregon 

(S.U.A.) studiază un nou și dra
conic tratament pentru șoferii 
care beau. După două condam
nări succesive, experții propun ca 
mașinilor acestora să li se aplice 
un număr roșu distinctiv.

• BOBBY FISCHER 
COMEDIAN ?

Cel puțin așa se pare după e- 
tnisiuuea de televiziune in cadrul

căreia a apărut in fața tablei de 
șah cu comedianul Bob Hope. 
Pentru 10 000 de dolari, Bobby a 
schimbat cîteva gaguri cu ,,adver
sarul" său nemaiprotestînd de 
data aceasta împotriva luminilor 
și camerelor de televiziune.

Lucrătorii de la Institutul 
de proiectări experimentale 
din Leningrad au conceput 
case mobile avînd forma li
nei lentile biconvexe. Casele 
de acest tip sînt destinate 
constructorilor și explorato
rilor care lucrează în regiu
nile greu accesibile din 
Nord.

O astfel de casă cuprinde 
un apartament de 30 m.p. și 
cîntărește cu tot cu mobilier 
4—4,5 tone. Ea poate fi 
transportată cu elicopterul, 
automobilul sau șalupa și 
instalată fără temelie pe 
orice teren.
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