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Secretarii ll.T.C. din două
--------------------------------------r

întreprinderi

ale Tîrgoviștei iși prezintă experiența

CUM ACȚIONEAZĂ 
UTECIȘTII 

pentru realizarea 
cincinalului 

înainte de termen
IRINA DUÎCU
Uzina „Romiux"

Pregătirea 
profesională—

o activitate continuă
; Uzina noastră a intrat de cu- 

ț-înd în funcțiune. Media de 
vîrstă a salariaților nu de
pășește douăzeci de ani. Unii 
activiști care au venit pe 
Ia noi ne-au propus și o serie 
de acțiuni care probabil au dat 
foarte bune rezultate în alte 
părți, dar aici și mai ales acum 
nu se prea potrivesc. De aceea 
n-am respectat întocmai plar.ul 
de activități, în care le-am în

scris. Agi făcut tcs-î de
terminate de oanMțfe —■*- 
tre de acuzn. Așa s-a născct sz 
ideea înființării zzz tsâceatnr 
de ergonomie și ps"tM3găe so
cială.

— De ce trebuia creat taaaal 
acum si nu mai cirzz_ —z aseei 
de laborator ?

(Continuare ta pag- « 3-a,

VASILE OPRESCU
Uzina de utilaj petrolier

____ I

Tinerii sînt 
ajutați să-și

depășească zilnic normele
.— Încă înainte a'e Conferința 

Națională a partidului, am im 
put să acționăm cu fermitate 
pentru realizarea sarcinilor de 
producție la toți indicatorii teh
nico - economici. La început 
chemarea noastră a fost adresată 
tuturor organizațiilor din uzină. 
Pe urmă au avut loc astfel de 
chemări la întrecere și în cadrul 
fiecărei organizații.

— Ne puteți da si ub eu» 
plu ?

— Da. Chiar ■» ■■fee. 
Strungarul Matei Xxciae de ia 
secția mecanică ascetă a _ aosat 
chemarea către toți been anss- 
nizației dă care tace parte de 
a-ți depăși ribor aaoaa cs I* 
ta sută și de a reahza tensesesh

(Conttxuare ia • C-»

ÎN PAGINILE
• Apariția proletariatului român pe scena 

vieții politice naționale. Momente de sea
mă ale organizării sale politice, ale afirmării 
conștiinței și poziției sale înaintate in pro
blemele fundamentale ale societății româ
nești.

• Dezvoltarea invățămintului, științei și cul
turii, ridicarea nivelului de cunoștințe al în
tregului popor — factor hotăritor al progre
sului multilateral ol patriei noastre socialiste.

3, 4, 5 Șl 6
• România in actuala etapă de dezvoltare 

socială și politică. Programul elaborat de Con
gresul a! X-lea și Conferința Națională a 
P.C.R. Tineretul - beneficiar și participant la 
dezvoltarea societății românești contempo
rane.

• Mișcarea revoluționară și democratică 
de tineret, importantă forță a luptei clasei 
muncitoare, sub conducerea P.C.R., pentru 
eliberare națională și prefacere socială.

CONSULTAT!! PENTRU iNVAȚAMINTUl. POlITICIBEOLOfiiC U.I.C.

Proletari din toate țările, uniți-vă !
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ECONOMIE

— Dragoste la 
prima vedere

— Un ajutor 
neprețuit

• ACCENTE
— Darul 

cel mai 
de preț

FABRICA DE CONFECȚII

REPORTAJUL NOSTRU

0 TÎNÂRĂ 
A CERUT SĂ

„ORADEA"

Peste n treime din numărul 
salariaților sint tineri. Re
zultatele foarte bune ale co
lectivului — îndeplinirea îna
inte du tețmen r:< sarcinilor 
de plan pe 11 luni — sint și 
rezultatele lor.

loto : ȘTEFAN WEIȘS

FIE
PRIMITĂ ÎN PARTID

PRIVIND MECANIZAREA EUCRARILOR
IN SECTORUL ZOOTEHNIC

cartier de
Ier—ațe 4>n orașul 
*e pe Oh. Aici se 
var mala, ia cursul 
aralui «htor. pri- 
■ele T3» de fa- 
■iK. urrnind ca. 
ir fiaaL numărul 

se ridice la peste 
rece mii. Noul car
tier, situat pe ma
lul lacului de acu
mulare al hidro- 
ceatraleL »a dis
pune de toate do
tările edilitare ne. 
cesare.

La Fabrica de stofe „Argeșa- 
na“ din Pitești organizațiile 
U.T.C. manifestă o deosebită 
grijă și atenție pentru pregătirea 
și îndrumarea celor mai buni u- 
teciști în vederea primirii lor în 
rindul membrilor de partid. Am 
văzut cîteva dintre recomandă
rile întocmite de biroul uneia 
din organizațiile U.T.C. din în
treprindere și le-am răsfoit. Am 
întilnit în ele nume de tineri și 
calificative care îi recomandau, 
fără îndoială, elocvent: „harnic", 
„conștiincios", „bun muncitor", 
„coleg de nădejde". Tinerii care 
întruneau asemenea calități me
ritau desigur recomandarea or-

ganizațiilor pentru a dobîndi ti
tlul de comuniști. Dar am întîl- 
nit în aceste recomandări, atît 
de succinte și asemănătoare, prea 
puține fapte. Argumentele vii 
care să vină în sprijinul califi
cativelor și să le demonstreze 
temeinicia.

Am vrut de aceea să cunosc 
pe unul dintre tinerii ce ur
mează să fie puși în discuția a- 
dunării generale a comuniștilor, 
să aflu ceea ce este dincolo de

textul recomandării. N-am stat 
de vorbă și n-am cunoscut-o 
personal pe controloarea de ca
litate Dorina Dumitrescu, însă 
nici nu a fost nevoie. Am izbu
tit s-o cunosc din relatările to
varășilor ei de muncă.

„După ce a absolvit liceul, 
îmi spunea Stroe Maria, secre-

ELENA NESTOR

(Continuare în pag. a ll-a)Filosofie și
CONSTANTA VRANCEA

Exemplu pentru 

tot județul
Ceea ce Înfăptuiesc acum ti

nerii la cooperativa agricolă 
din Peștera constituie de două 
ori exemplu pentru toate uni
tățile constănțene. în prim..: 
rînd pentru că aici s-a ire. ut 
la modernizarea complexului 
de creștere a porcilor în sistem 
gospodăresc, lucru ce trebuie 
urmat deci și de alții, iar în ai 
doilea rînd pentru că atunci 
cînd lucrarea va fi terminată 
acest complex va fi primul din 
județ prevăzut cu încălzire. Dar 
să vedem mai pe larg ce s-a 
realizat aici. Medicul veteri
nar Alexandru Ștefănescu, șe
ful sectorului zootehnic al coo
perativei ne spune :

— Unitatea noastră dispune 
de o serie de construcții zoo
tehnice de tip vechi, care deși 
solide, nu sînt prevăzute cu 
instalații de mică mecanizare. 
Pînă și rețeaua electrică a tre
buit să fie întreruptă, datorită 
defecțiunilor la instalațiile din 
interiorul grajdurilor. în secto
rul porcin, sector cu pondere 
și în care obținem rezultate 
bune datorită tradiției în cre
șterea acestei specii, se simțea 
acut nevoia punerii la punct a 
instalației electrice și a intro
ducerii încălzirii în maternități, 
în fiecare iarnă, datorită frigu
lui, mureau numeroși porci. 
Cînd uteciștii ne-au vorbit des
pre inițiativa de la Ștefănești, 
la început am privit-o cu neîn-

(Contmuare în pag. a ll-a)

U\ GRAJD h C\R1 
PRUDUCTIHTUU 

MUNCII S-T DUBLU
La Bălești. cooperator 

obținut totdeauna venituri sub
stanțiale prin ingrâsarea tine
retului taurin. Prețul de cost 
al kilogramului de sper ir. 
greutate, deși situat la nîveiui 
planului, nemulțumea însă pe 
lucrătorii sectorului zootehnic. 
Erau convinși că dacă în graj
durile destinate acestei activi
tăți se va introduce adăpatul 
automat, evacuarea mecanică a 
gunoiului, însoțite bineînțeles 
de o hrănire rațională, kilogra
mul de carne se va obține cu 
mai puțină cheltuială. Mult timp 
lucrurile au fost tergiversate, 
în vară, insă, organizația co
munală U.T.C., prin secretarul 
ei, Nițu Stancu, tehnician ve
terinar la cooperativă, și-a ma
nifestat intenția de a contribui 
la modernizarea adăposturilor. 
S-a luat legătura cu mecani
zatorii de la S.M.A. Sihlea. 
unde s-au găsit trei tineri 
meșteri pricepuți în Gheorgiie 
Manea, Nicolae Bărbieru și 
Gheorghe Saviuc, gata să le 
vină în ajutor. Primul obiectiv : 
modernizarea unui grajd de 
tineret prin introducerea insta
lației de adăpare și construirea 
unui sistem de evacuare hidrau
lică a gunoiului. La lucrările 
necalificate au participat mulți

OCTAVIAN MILEA

(Continuare în pag. a ll-a)

• FOTBAL
■ — Goluri puține,

fotbal nici atit
— Clasament
— Etapa viitoare

1 •CORESPONDENTE
I NEFRANCATE

— Trage spuza pe 
turta lui..

| • NOUTĂȚI DIN
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Fotografie: GH. CVCV

Situația fotbalului nostru, 
în general, este cunoscută. A 
zice și a insista pe ideea că 
sportul cu pricina s-a muce
găit și coclit neînchipuit in 
ultimul timp, înseamnă să 
bați apa în piuă. Nu ne mai 
merge, de la un timp, cu fot
balul, încropelile noastre de 
ultimă oră se zbat ceasuri 
în șir pină ies cu obrazul cu
rat în fața ultimelor echipe 
din Europa. Ne apucă spai-

de ION BĂIEȘU

ina în fața finlandezilor și 
albanezilor, împrumutăm toa
te tacticile defensive uitate 
de alții, și mai avem pre
tenția să intrăm printre cele 
șaisprezece echipe de elită 
ale lumii. Nu disprețuiesc 
minunile, dar nu mai văd 
antrenor bîntuit de noroc.

In campionatul nostru, 
abia trecut de primul clo

I

I
I

cot, se joacă un fel de fot
bal nămolos, golurile vin 1 
greu și la mare înghesuială, I
jucătorii sint nervoși (cîte-or |
fi avînd si ei pe conștiință...), | 
iar rezultatele anapoda. Vreau 
să spun că echipele noastre I
de club au un fel de a exis- *
ta care provoacă o totală de- i 
rută. Un Farul, de pildă, I 
care se propusese, la un mo-

(Continuare în pag. o Vll-a) •

accesibilitate
de G. VLĂDUȚESCU

A circulat și mai circulă încă prejudecata că filosofia 
este o îndeletnicire cam esoterică și filosofii niște ființe abs
tracte și abstruse, amatori de subtilități inutile, de demon
strații fără rost, de un limbaj greu inteligibil.

Nu l-au numit contemporanii, pe Heraclit din Efes, obscu
rul ? Și nu a trecut Hegei drept un fel de cassetete filosofic ? 
Nu se zimbește, parcă și admirativ dar și cu dezolare, cînd 
se ia seamă de o pagină din Fenomenologia spiritului ?

Se ințelege că, avindu-și limbajul său specializat, filosofia 
supune la oarecari — firești — dificultăți pe nu îndeajuns de 
familiarizatul cu ea. Cum matematica sau fizica, arheologia 
sau lingvistica iși au limbajele lor, tot așa filosofia lucrează 
cu un limbaj propriu in care, nu o dată, cuvintele primesc 
sensuri noi. Cu toții avem, de pildă, înțelesul cuvîntului exis
tență. Filosofia însă ca oricare dintre științe, în felul lor, are 
pentru existență o accepție care nu este perfect identică 
aceleia din limbajul comun. Nici însă nu-i schimbă sensul 
pină ia a nu se mai păstra nici o legătură cu înțelesul obiș
nuit. Filosofia, deci, nu-și reconstruiește un limbaj propriu în 
absolut. De-ar face-o s-ar condamna la incomunicabilitate 
și prin aceasta la vestejire. Ce ar însemna filosofia fără 
calea către om ?

Limbajul specializat nu este o barieră care oprește accesul 
în universul fiiosofiei. Dimpotrivă, așa cum în matematică tre
buie să gîndim și să vorbim matematic, tot așa în filosofie 
nu avem cum să gîndim și să vorbim decît filosofic.

impresia de inaccesibilitate, apoi, s-a putut naște și dato
rită însușirii fiiosofiei de a proiecta.

Aflată la începuturile ei, filosofia greacă, abia se înfiripa 
cînd, un cetățean al Efesului ajungea la marea idee a dedu
blării unitarului.

Nefiind înțeleasă, a fost pusă pe seama obscurității filo
sofului. Cînd era una dintre cele mai uimitoare din cîte au 
descoperit grecii. De acest fapt se va lua cunoștință mult 
mai tîrziu. Cei care i-au urmărit pe Heraclit obscurul dacă

(Continuare în pag. a ll-a) \
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DRAGOSTE
LA PRIMA VEDERE

Incursiunea noastră în problematica familiei tinere e deter
minată - așa cum notam încă la deschiderea ciclului - de în
trebările pe care și ie pun mase largi de tineri cu privire la 
viitorul structurii familiale, cu privire la constituirea propriilor 
familii. La rindul lor, aceste întrebări sint generate de o serie 
întreagă de stări conflictuale apărute la nivelul familiei, fie încă 
înainte de formare, fie pe parcursul existenței acesteia. Una 
dintre cele mai des întilnite forme de conflict - fie ele intim 
sau public declarate - se naște prin raportarea armoniei fizice 
dintre parteneri la neînțelegerile, uneori de esență, care gre
vează celelalte sectoare ale coabitării. Multi tineri căsătoriți 
care ajung în fața judecătorilor nu-și pot explica de ce nu se 
înțeleg, de ce conviețuirea a devenit imposibilă, în ciuda fap
tului că atracția fizică dintre ei rămine la fel de puternică, dra
gostea îi domină la fel de intens ca la începutul menajului. 
Este motivul care ne determină să insistăm asupra acestei ca
tegorii de conflicte, sări căutăm originile, modalitățile de evi
tare sau rezolvare.

— De atunci ne-am despărțit 
doar pentru o săptămînă, cînd 
el a plecat într-o delegație peste 
hotare, continuă ea fără să ia în 
seamă complimentul. Ne-am că
zut zi de zi, aproape doi ani fi 
jumătate. Hotărisem ca, înaintea 
examenului meu de stat, să ne 
căsătorim.

— Scuzați-mă, cu ce se ocu
pă logodnicul dv. ?

— Nu-mi mai e logodnic, 
șoptește, tristă, Adriana. E me
dic stomatolog.

— Și de ce nu vă mai e lo
godnic ?

— Nu știu. Pur fi simplu nu 
pot să înțeleg. De fapt, nu mi-e 
rușine s-o spun, mi-a fost mai 
mult decît logodnic. Dar, cam

3 poveste 
)e 300 de 
kilometri

Cele două fete, cu care m-am 
imerit la aceeași masă în co
rnul restaurant al rapidului 
Ștefan cel Mare", nu mi-au a- 
irdut la început nici o atenție, 
umau mult, din cînd în' cînd 
ișoteau ceva, fără adresă, sor
eau în răstimpuri din coniacuri 

din cafele. Cea mai înaltă, o 
'tenă cu ochi negri, rimelați din 
slșug, avea trăsăturile puternic 
arcate de oboseală Părea să fi 
itrecut o noapte albă. Totuși a 
ist prima care a observat că 
isfoiesc un cod de legi și că fac 
Inotări pe marginea textelor, 
a făcut semn și celeilalte, bru- 
?tei plinuțe și plictisite care 
'ivea țintă spre dealurile Mizi- 
lui. S-au consultat din ochi. A- 
4, mizînd pe intervenția mea, 
au lansat într-o controversă ju- 
dică. E clar, mă luaseră drept 
meat. Ca să nu le dezamăgesc, 
-am băgat în vorbă. Adriana 
, studentă la Politehnica ti- 
ișoreană și fosta ei colegă de 
:eu, Doina F., proiectantă în 
icurești, mergeau la Pașcani la 
irinții Adrianei. Eu mergeam 
un proces la Vatra Dornei. Și, 

■ește, dacă tot mă luaseră drept 
tocat, nu m-am opus să acord 
consultație

dtat, de aceea,
i atenție relatarea ei. Pe care, 
mcentrată, o ofer spre dezba
re cititorilor.
— L-am cunoscut pe Murgu- 
t — așa-i spunea toată lumea 
• la un dans, la noi la făcui- 
te. Mi-a plăcut din prima clipă.

Are ochii mari, negri, părul ușor 
grizat la timple, e suplu ca un 
dansator profesionist și are un 
zîmbet... Dar mai bine să vă arăt 
fotografia!

Mi-a arătat-o. Murguleț e in- 
tr-adevăr un tip bine, cu o fi
gură expresivă, cu priviri de poet 
romantic. Întreb :

— Dar dumneata, ce impresie 
i-ai făcut ?

— Tocmai asta voiam să spun. 
Și el s-a îndrăgostit de mine de 
la prima vedere. Mă pricea de 
parcă era fascinat. Ați căzut 
„Love Story" ?

— Nu I — am adăugat eu.
— Atunci nu vă puteți da sea

ma. (Eu începusem insă să-mi 
dau seama). Am simțit că intre 
noi s-a creat un fel de fluid 
magnetic, că ne atrage o forță 
imensă unul spre celălalt. Ne-am 
apropiat. Aveam senzația că toți 
dansatorii se opriseră și ne ur
măreau. S-a înclinat ceremonios, 
s-a prezentat. Nu-mi amintesc ce 
i-am răspuns. Și nici cum și ce 
am dansat. Știu doar că am ple-

Știu ci 
mine de 
ci si el

studentei^- am as-
cu ^ mdxiîhufH " ’bat îtrrptSună, m-a condus pînă

la cămin, ne-am sărutat în văzul 
cîtorva colegi uluiți •*- Știau că 
pînă atunci respinsesem pe toți 
admiratorii. Și aveam destui, nu 
pot să mă plîng.

— E normal, observ eu cu ju
mătate voce.

de un an. de cînd am început să 
conviețuim, nu ne mai înțele
geam absolut deloc. Ne luam la 
ceartă din fiecare fleac, uneori 
chiar față de alșii. De cîteva ori 
m-a și lovit. Și totuși eu U iu
besc și acum, la fel de mult ca 
in prima seară, ca in clipa in 
care l-am căzut pentru intim

ți el s-a indrigatri de 
la p-ima rederr. rtiu 
mă iubește încă. Dar

nu ne mai înțelegem. nu ne mat 
putem suporte. De ce, mr pot 
să spun exact.

— Totuși, niște motrse tretuxe 
să fie—

— Vă spun eu, vtterrme prie
tena. Tipul e «ut mamac. Face 
niște studii sau niște cercetări 
cere ii mămncă tot timpuL Adsț 
e tinără. crea să se dirtreze Dat 
Murguleț al ei. cit e de bârtnt 
bine, e un încuiat! Toată zrita 
stă cu nasul in laborator sau in 
bibliotecă. De parcă o să-i naice 
cineva statuie. Ba, mai mult. O 
batea fi pe ea la cap si citeas
că mai mult, să tnvețe nu ștw 
ce limbi străine. Ea, insă, e mai 
comodă nu crea să-și poseasci 
tinerețea cu toceala. Deriu! ci 
are note bune, că o să aibă o di
plomă.

— Dumneata ce crezi, cine 
are dreptate ?

— Ady, fără îndoială. Daci el

solicitată. Mă întrebase — prin 
prietena ei, Doina F., care părea 
foarte pornită — „dacă poate 
să-l oblige pe acel „Murguleț" 
îndepărtat s-o ia în căsătorie".

Înainte ca trenul să oprească 
în Pașcani am mai apucat doar 
să-i spun că, fie căsătoriți, fie 
nu, s-ar fi înțeles la fel de rău, 
în ciuda iubirii care i-a legat 
de la prima vedere. De ce ? 
Pentru că în calea acestei atrac
ții exclusiv de natură fizică se 
ridicau și se ridică încă barie
rele unor concepții radical dife
rite despre viață, despre oameni.

Poate Murguleț năzuiește la 
prea mult, poate Adriana iși do
rește prea puțin de la viață. Im
portant este doar că, prin dra
goste, oricît ar fi ea de puter
nică, nu se pot alătura drumuri 
divergente, mentalități diver
gente.

O astfel de iubire de la prima 
vedere poate supraviețui, în mod 
firesc, numai dacă și gîndirea 
partenerilor urmează căi simila
re, ceea ce se întimplă în puți
ne cazuri. Altfel, fie înainte, fie 
după căsătorie — ceea ce pro
duce, evident, mai grele traume 
— relația este amenințată cu 
destrămarea.

Întrebarea — sau întrebările, 
mai exact — atacă fondul pro
blemei : ce se poate face pentru 
a evita asemenea drame, cum se 
pot corela în mod fericit atrac
ția fizică și consonanța princi
pială, cine șt cirul trebuie să in
tervină pentru a-i îndruma pe 
tineri in acest sens ?

Sint întrebări cărora e greu 
să le răspundem pnn rețete" 
prefabricate, si le oferim soiuții 
unice, lată de ca facem din nou 
apel la acei cititori a căror ex
periență da viață conține epiaoa- 

dezbatere, 
fd ne molcdrile pe

le pentru cazul
Adrianei C. sau. mai bine zis, 
mc-aai^dțue de șrreverure a unor 
zarei de ztzsax.

UN AJUTOR 
NEPREȚUIT

tn ianuarie 1971 am cunoscut-o 
soția mea, Liliana. Ne-am 

icut de la prima privire. Eu 
;ram pe atunci la Cimplung, 
..Muscelul", ea abia se an- 

jase la „Argeșana", în Pi
ti. Atunci, la nunta colegu- 

meu, Mitroi, venisem sin- 
r, de fapt era prima oară 
id mergeam la o petrecere 

colegii. în rest, stăteam 
ii mult acasă, tn Negrilești, 
de făceam pe atunci naveta, 
n dansat cu Liliana, am 
limbat cîteva cuvinte. Mi-am 
t seama că e o fata 
istitâ. Aveam 23 de ani și 
s-a părut că mă pot ține pe 

mioarele mele, că pot înte- 
iia o familie. în cîteva dumi- 
i m-am dus la Pitești, am 
jtat-o pe Liliana și ne-am 
mbat împreună. Ne-am că- 
,orit mai tîrziu și ne-am 
talat la domiciliul socrilor, 
Pitești. Nu vă pot spune cîte 
lilințe am indurat, chiar din 
mele zile. Eu lucrez in 
limburi, uneori cînd veneam 
ira acasă de la muncă gă
ini ușile încuiate și soacra 
a mă primea cu vorbe jig- 
oare, a ajuns chiar să-mi 
mă fățiș că sînt un țărănoi, 
bădăran și altele. Și de ce ? 

ar pentru că ea, ca dactilo- 
ifă, se considera o „doamnă" 
zicea că si fiica ei trebuie sa 

la fel, că „nu e de nasul 
u o fată de intelectuali", 
r cauza acestor frecușuri nu 
i mă înțelegeam bine cu so- 
, ea era în dilemă, nu se 
;ea certa nici cu părinții, îi 
i greu să se certe și cu mine.

știam cum să procedez, în- 
>usem să lucrez mai prost, nu 
i dormeam nopțile.
laistrul meu, Tudosie îl 
lamă, a văzut că-s schimbat 
m-a invitat într-o zi la o

■e.
lăi, Nedelcule, ce-i cu tine ? 
-ai apucat de băut ? Te-a lă- 
nevasta ? Ce s-a întîmplat ? 

I-am rezistat. I-am spus 
ul, deși mi-era foarte ru- 
e de situația mea. El nu 
-a spus atunci decît că să nu 
i mă frămînt, că o să se re- 
ve, că pînă una alta să-mi 
1 de lucru și să-mi țin Și 
imisiunea aceea veche, că 

intra la liceul seral.
locrii mei începuseră să se 
arte mai frumos decît îna- 
e. Nu reușeam să înțe- 

de unde această schim- 
■e, pînă cînd soția mea 
-a mărturisit că un mai- 
u, Tudosie sau așa ceva, 

vizitat, le-a vorbit părinți- 
ei foarte frumos despre 

ne și i-a rugat să nu mai 
a în calea fericirii unor ti

neri De aceea, citind articolul 
„Din cronica unei familii de
strămate" vreau să îi mulțumesc 
astăzi acelui om minunat care 
m-a ajutat într-un moment 
greu pentru mine și pentru so
ția mea. eu care mă înțeleg 
foarte bine. Poate dacă nu ar 
fi fost el am fi ajuns și noi la 
divorț, să ne arate lumea cu 
degetul, așa cum s-a întîmplat 
cu tinerii din articol deși cred 
că se iubeau. Eu sînt de părere 
că orice tînăr atunci cînd are 
asemenea necazuri poate să 
primească sprijin numai de la 
cei mai in vîrstă. cu expe 
riență.

o iubea cu adevărat, ar fi înțe
les-o și i-ar fi făcut pe plac.

— Dar mă iubea, sînt absolut 
sigură că mă iubea și mă iubește 
și acum. E adevărat ci acea 
concepțiile acestea rigide și că 
din cauza asta ne certam tot 
timpul. Dumneata nu te-ai fi 
enervat dacă ți s-ar fi spus me
reu : fă și tu ceva, citește o car
te măcar, astăzi n-ai făcut nimic.

— Si era adevărat ?
— Nu. Doar mergeam la fa

cultate. Ce altceva să mai fac ?
— Cam pretențios, Murguleț 

al dumneavoastră, zic eu...
— Foarte pretențios. Credea 

că pot să muncesc și eu ca el, 
vroia să am și eu satisfacții pro
fesionale. Mie, însă, îmi ajungea 
că mă iubește și că îl iubesc. 
Ce alte satisfacții mai îmi tre
buiau ?

★
N-am mai apucat să-i dau 

Adrianei C. consultația juridică
DUMITRU NEDELCU 

electrician — Piteștiaccesibilitate
ar
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spună peste veacuri Hegel : 
Logica sa din filosofia efesianu-

i
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(Urmare

fi ascultat ce avea să 
nimic n-a lâsat nefolosit în 
lui, s-ar fi mirat poate.

Asemenea și Hegel.
Dacă nu mă înșel, filosoful însuși ar fi mărturisit către 

sfîrșitul vieții cu îndurerare : un singur elev am avut dar și 
acela m-a înțeles greșit.

Deschizind un drum pe care numai spiritele temerare, 
acelea care nu aveau de pierdut nimic, pentru că aveau de 
ciștigat viitorul, se încumetau să meargă, Hegel nu putea 
să fie înțeles de filosofii fragmentului, ai zilei de atunci, numai.

Deschiderea și proiectarea îndrăzneață l-au făcut inacce
sibil ; inaccesibil însă acelora care mureau cu vremea lor.

Marele gind al hegelianismului - dialectica — este receptat 
de doi tineri filosofi ai Germaniei secolului trecut care-i dez
văluie sensurile și dovedesc că poartă în ea germenii auten
ticei filosofii.

Marx și Engels probau astfel că o filosofic care tinde către 
om nu are cum să fie inaccesibilă omului. Da, hegelianismul 
se arată inaccesibil tocmai în ce păruse multpro a fi substan
ța sa : idealismul. Inaccesibil, de acuma, in sensul că nu 
găsea drum către oameni și nu se integra in luptele oame
nilor. Accesibil - inaccesibil, de aceea, se judecă în legă
tură cu autenticitatea și inautenticitatea.

O filosofie autentică este prin însuși acest fapt o filosofie 
accesibilă. Pentru că o filosofie autentică se adresează oa
menilor, vrea să adauge ceva esențial umanității. O filosofie 
autentică este și o intervenție și nu ar avea cum să inter
vină dacă s-ar alcătui din substanța rarefiată a ceței.

O probă incontestabilă a identității între autenticitate (a- 
dică adevăr și aderență la real) și accesibilitate este filo
zofia marxist-leninistă.

I

I
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iceeași perioadă am în- 
brigăzile complexe de

V

Discuții consemnate de 
IUSTIN MORARU

CUM ACȚIONEAZĂ

OVIDIU PĂUN

SE EXTINDE Angajamentele devin fapte.

INIȚIATIVA

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ — O ACTIVI 
TATE CONTINUĂ

pregătim muncitori cu apti
tudini certe.

— .Cu testarea aptitudinilor 
ați încheiat deocațndată preocu
parea pentru pregătirea profe
sională a viitorilor muncitori?

— Nu, nicidecum. Ne stră
duim, fiecare după priceperea 
și timpul disponibil pe care-L 
avem, să rezolvăm situația oa
recum specială în . care ne 
aflăm. Doar doi la sută din 
muncitorii uzinei au o oarecare 
vechime în meserie. Ceilalți, 
majoritatea covârșitoare a Jbr, 
au absolvit ucenicia la locul de 
muncă sau cursurile de califi
care pe parcursul ultimelor 
cinci sau șase luni. Acum, fie
care dintre ei se ocupă în me
die de instruirea practică a cite 
doi ucenici. în această situație 
am hotărît ca inginerii uteciști 
să rămînem pe rînd, după pro
gram, de două ori pe săptămî
nă, cît'1 două ore pentru a da 
consultații acesto< tineri. Ti 
ajutăm nu numai la înțelegerea 
unor probleme practice, dar și 
să-și însușească materia preda
tă în orele de teorie.

— Pentru că imediat după 
intrarea în funcțiune uzina 
noastră a devenit o adevărată 
școală, a început să pregăteas
că muncitorii de care avem ne
voie in continuare. Trebuia să 
selecționăm pe cei mai buni 
dintre candidați. Dar după ce 
criterii? Noi, comitetul U.T.C., 
am propus ca principalul crite
riu de selecție a lor să fie apti
tudinile Am procurat de la 
Combinatul chimic „Victoria" 
din Făgăraș testele necesare- 
împreună cu inginerul tehnolog 
Mihai Tecuceanu. membru și ei 
al comitetului U.T.C'., am elabo
rat apoi programele de testare 
a aptitudinilor pe meserii. Se
lecționarea candidaților la 
cursurile de calificare s-a făcut 
in ordinea rezultatelor obținute 
la aceste teste. Este foarte im
portant cred eu ca cel puțin la 
meseriile de bază ale uzinei, 

im este cea de confecționer 
mpi electrice, de exemplu, să

TINERII SÎNT AJUTATI SĂ-S! DEPĂȘEASCĂ 
ZILNIC NORMELE

'. r e-.onomii în valoare de S 000 
lei. Cu toate că autorul chemării 
a reușit o depășire a normei de 
» la sută, el a fost la rindul Iui 
întrecut de cițiva colegi care 
s-au dovedit mai bum decît el. 
In atelier lucrează 250 de tineri 
strungari. Toți și-au majorat rea
lizările in urma acestei inițiative. 
A crescut și ciștigul lor, dar cel 
mai mare avantaj din toată ches
tia asta tot uzina îl are pentru 
că performanțele băieților se 
mențin în continuare la același 
nivel

— Bănuim că nu v-ați oprit 
doar la această inițiativă.

— In aceeași perioadă am în
ființat și brigăzile complexe de 
tineret Aproape 80 la sută din 
strungarii absolvenți ai școlii 
profesionale abia veniți în uzină 
nu reușeau să-și îndeplinească 
normele. Am studiat cu atenție 
situația lor și am observat că nu 
erau doar ei de vină. Adesea,

conducătorii locurilor de mun
că nu le repartizau lucrări co
respunzătoare pregătirii lor și nu 
le asigurau strictul necesar de 
scule. în urma intervenției mele 
într-o ședință a comitetului oa
menilor muncii li s-a suplimen
tat rația de scule și am primit 
tot sprijinul pentru crearea bri
găzilor complexe de tineret. Fie
care din ele a fost compusă din 
3—4 strungari cu experiență și 6 
tineri care nu reușeau să-și rea
lizeze norma. în noua situație, 
de rez.ultatele unuia depinde cîș- 
tigul tuturor, abaterile de la dis
ciplină sînt sancționate prompt, 
prietenește, de colegii de briga
dă. Așa se explică faptul că, 
după numai o lună de la consti
tuirea de tineret, toți
tinerii i ele și-au reali
zat integral normele. Unii dintre 
ei înregistrează acum și depășiri 
de pînă la 30 la sută.

xzxz-

>>
>>( ' >

VRANCEA
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uteciști cooperatori. printre 
care s-au distins prin vredni
cie loniță Movileanu, Rada 
Vlase și Ion Costin. Acum 
grajdul arată așa cum s-a con
ceput inițial. Rezultatul : în loc 
de 150 capele, cite erau caza
te în vechiul sistem, acum în- 
tr-o serie de lngrășare intră 
300 capete. Furajarea făcindu- 
se la discreție, iar eliminarea 
gunoiului fiind ușurată, sint ne-

CONSTANTA
(Urmare din pag. I)

credere. Dar, de ce să nu în
cercăm ? Eficiența și costul scă
zut al lucrării erau tentante. 
Așa se face că de prin luna 
septembrie au început să acțio
neze două echipe de electri
cieni, una de la I.M.U. Medgi
dia, condusă de Cristian Aldea, 
și una de la Fabrica „Cimen
tul" Medgidia, condusă de Con
stantin Cfrlig. Pînă la începutul 
lui noiembrie au venit zilnic, 
lucrînd între orele 16 și 20. Un 
autocamion al nostru îi aducea 
și îi ducea înapoi în oraș. 
Acum, deoarece trebuie să lu
creze la o extindere în propria 
întreprindere, vin să lucreze 
doar sâmbăta și duminica. Lu
crarea este atacată pe toate 
fronturile, adică i instalația 
electrică e începută în toate 
cele 7 adăposturi (terminată în 
două), s-a realizat pe jumăta
te instalația de ventilație, s-a 
început 
termice.
altfel, 
echipă 
lierul 
dări.

construirea centralei 
Centrala termică, de 
fi desăvîrșită de o 

de la Ate- 
Năvo-

va
de uteciști 
intercooperatist

HACCENTE 3

DARUL CEL |
DE PREȚ |MAI

In agricultură, 
cincinalul actual a 
debutat prin două 
recorduri impresio
nante. Citez din Co
municatul cu privi
re la dezvoltarea e- 
conomico-socială a 
României în anul 
1971: „Producția de 
cereale boabe s-a 
ridicat la 14,5 mili
oane tone, fiind cea 
mai mare recoltă 
realizată pînă 
prezent în 
noastră". Cît 
vește anul agricol 
1972, acesta 
n-a fost 
Roadele 
n-au fost 
totalitate, 
țațele de

în 
țara 
pri-

..,.A.: • ■«

încă 
încheiat, 
timpului 

st rinse în 
dar rezul- 
ansamblu 

pot fi deja, cu o 
oarecare aproxima
ție, evaluate. Ce a- 
flăm ? „După date
le de pînă acum, 
aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, 
în Cuvîntarea rosti
tă la Consfătuirea 
cadrelor didactice 
care predau științe
le sociale in învă- 
țămîntul superior, 
vom avea cea mai 
bună recoltă din is
toria României. O 
recoltă mai mare 
decît acum un an, 
cînd, de asemenea, 
fusese 
mare 
tunci".

Cele 
mâții, 
consemnarea 
stări de lucruri po
zitive, generatoare 
de optimism, au o 
valoare excepționa
lă, pentru că ele ne 
furnizează o primă 
imagine asupra sta
diului atins într-una 
dintre cele mai im
portante ramuri ale 
economiei naționa
le — agricultura. 
Cum se explică a- 
pariția consecutivă 
a acestor recorduri? 
Să fie ele efectul u- 
nei înlănțuiri ferici
te de întîmplări ? 
Nicidecum, pentru 
că, iată, ele survin 
după o întreagă pe
rioadă în care pro
ducția agricolă a ță
rii marchează ca 
tendință generală un 
mers mereu ascen
dent. Numai în cin
cinalul anterior, ca 
să ne oprim doar la 
această perioadă, în 
ciuda condițiilor ne
favorabile (secetă) 
din anii 1968 și 
1969 și a inunda
țiilor catastrofale 
din 1970, agricultu
ra a înregistrat evi
dente progrese pe

cea mai 
de pînă a-

două infor- 
dincolo de 

unor

calea dezvoltării și 
modernizării. Sînt 
binecunoscute, apoi, 
condițiile deosebit 
de grele ale aces
tei toamne pentru a 
le mai aminti aici.

Evident, în altă 
parte trebuie căutat 
răspunsul. Ni-l o- 
feră, in primul rînd, 
transformările struc
turale care au avut 
loc în agricultura 
țării, a satului în 
totalitatea sa. Ma
rea unitate socialis
tă, apărută în pei
sajul economic rural 
ca urmare a proce
sului revoluționar 
conceput și condus 
cu clarviziune de 
partid și care a 
transfo-mat radical 
raporturile de pro
ducție de la sate, 
iși dovedește cu 
prisosință marile re
surse de care dis
pune, capacitatea 
de a utiliza mai 
bine potențialul a- 
gricol, de a asigura 
creșterea producției 
vegetale și animale. 
II aflăm, apoi, în 
schimbările radicale 
operate în baza teh- 
nico-materială a a- 
cestei ramuri ca ur
mare a eforturilor 
uriașe — materiale 
și financiare — fă
cute de către stat 
pentru scoaterea a- 
cestui importan t sec- 
sector economic din 
imobilism și înapo
iere, și propulsîh- 
du-l pe calea mo
dernizării și inten
sificării producției 
in pas cu cele mai 
noi cuceriri ale Ști
inței și tehnicii a- 
gricole. Care este 
măsura acestor 
transformări rezultă 
fie și numai din ci- 
teva exemple. La 
îfțceputul acestui mi 
agricultura dispu
nea de 114 000 trac
toare față de numai 
4000 
circa 
nători 
țările 
realizează acum 
întregime mecanizat 
— de circa 48 000 
combine și alte ma
șini agricole. In 
1971 agricultura a 
primit 650000 tone 
de îngrășăminte 
substanță activă, 
față de circa 3 000 
tone în 1938. Sal
tul este, intr-ade
văr, uriaș. Dar nu 
numai aici. De nuli 
multi ani se trans
pune în viată un 
amplu program na
țional de irigații și

I

în 1938, de
52 000 sema-
— însămîn- 

la cereale se 
în

cesari doar 3 îngrijitori și nu 
10 ca înainte. Din primele cal
cule reiese clar că productivi
tatea s-a dublat iar sporurile 
în greutate sînt mai mari, 
ținute fiind cu un consum 
furaje mai redus.

★
Desigur, ambele realizări . . 

latate sînt demne de toată lau
da. întrebăm însă, de ce în
tr-un județ s-a pornit o atare 
acțiune doar într-o singură uni
tate? Doar marea majoritate a 
cooperativelor au nevoie de 
așa ceva și dispun de fonduri 
pentru materializarea unei in
dicații clare. Se știe foarte bine 
că primăvară se face nu cu o 
floare...

ob- 
de

rp-

— Să nu credeți că treburile 
au decurs chiar așa ușor, cum 
par la prima vedere — inter
vine ing. Traian Anghel, acti
vist al Comitetului județean 
U.T.C., devenit, după cum ne-au 
mărturisit cei de aici, un ade
vărat diriginte de șantier A 
trebuit să depunem mari efor
turi pentru procurarea mate
rialelor, De exemplu, cablul de 
joasă tensiune l-am procurat 
de la „Electrocablul românesc" 
din Ploiești, caloriferul centra
lei de la întreprinderea de gos
podărie locativă Constanța, tu
burile Panzer și dozele de la 
T.C.L. Constanța , S.C.M. Ovi- 
diu, T.C.I.F, Multe din ele au 
însemnat recuperări ale unor 
materiale ce stăteau nefolosite. 
Economiile la materiale ca și 
cele la mîna de lucru vor per
mite cooperativei ca din banii 
destinați complexului porcin să 
modernizeze șl instalația elec
trică de la grajdurile de tau
rine.

In încheiere, să consemnăm 
aici și cîteva nume ale tineri
lor muncitori uteciști care au 
venit în ajutorul cooperatori
lor : Vasile Cotic, Gheorghe 
Burlacu, Anghel Ciocan, Kia- 
zim Eatif, Dumitru Meca, 
Gheorghe Simion de la I.M.U. 
Medgidia, Gheorghe Râceanu și 
Ion Bold de la „Cimentul" Med
gidia.

îmbunătățiri funcia 
re. Deja o suprafa
ță însemnată de te
ren arabil este de-a- 
cum ferită de efec
tele distructive ale 
secetei, asigurînd, 
constant, în fiecare 
an, recolte din ce 
în ce mai ridicate. 
Să adăugăm, în 
sfîrșit, numărul im
presionant de spe
cialiști — cadre cu 
pregătire superioară 
sau medie — ceea 
ce reprezintă o for
ță uriașă de pro
pulsare a agriculturii 
spre o producție 
modernă bazată pe 
Cuceririle științei a- 
gricole înaintate . 
să amintim măsurile 
de amplă anvergură 
inițiate de partid 
pentru 
firea 
planificării și con
ducerii acestui sec
tor al producției 
materiale și vom a- 
vea, enunțată pe 
scurt, imaginea an
samblului de, factori 
care au determinat 
mersul mereu as
cendent al agricul
turii noastre socia
liste.

Dar, rămînînd 
numai la această e- 
numerare. tabloul ar 
fi de departe in
complet dacă n-am 
adăuga factorul om, 
factorul hotărîtor, 
pentru că realizări
le remarcabile de 
care aminteam sint 
în ultimă instanță 
rodul activității pli
ne de abnegație a 
țăranilor 
tori, 
rilor, 
lucrătorilor din în
treprinderile agrico
le de stat, a tuturor 
oamenilor muncii 
din agricultură. Mă
sura acestei activi
tăți am acut-o si în 
această toamnă. 
Mult prea recentă 
Și prea vie în me
moria fiecăruia din
tre noi pentru a 
mai reveni asupra 
ei.

Doi ani consecu
tivi cu recoltă re
cord...

Este, poate, darul 
cel mai de preț pe 
care harnica noas
tră țărănime, în 
rindul 
te și 
parte 
tinerei 
aduce 
jubileul celei de 
25-a aniversări.

tmbunâtă- 
or o anizării.

coopera
ți mecanizata- 

specialiștilor.

țărănime, 
căreia trăieș- 
muncește 
însemnată 
generații, 

Republicii

o 
a 
îl 
la
a

VASILE BARAC

O tinără a cerut
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să fie primită in partid
(Urmare din pag. t)

organizației U.T.C. dintara
secție, a fost o vreme contabi
lă Ia Trustul de Construcții Ar
geș. După aceea s-a angajat la 
noi ca muncitoare necalificată 
și s-a calificat la locul de mun
că, în meseria de repansatoare. 
Nu s-a dus să-și caute, ca alte 
tinere, un post într-un birou, 
și-a ales singură acest loc de 
muncă și nu i s-a părut anormal 
ca o absolventă de liceu să fie 
muncitoare. Era harnică, 
destă, foarte activă. A fost 
leasă în biroul U.T.C. pe 
ție. Mai tîrziu, cele mai destoi
nice muncitoare de la repansa- 
re au fost promovate. Printre a- 
cestea s-a numărat și ea : a fost 
trecută la controlul tehnic 
calitate. Vine în fiecare zi 
devreme la lucru și-și ajută co
lega din schimbul anterior. E o 
fată bună, harnică, săritoare, po
liticoasă, corectă, se poartă fru
mos cu tovarășele de muncă"... 
Și urmau din nou o serie de ad
jective, aceleași cu cele pe care 
le întîlnisem deja în recoman
darea dată de organizație, dar de 
data aceasta ele încorporau cîte
va elemente în plus, care le fă
ceau parcă mai convingătoare.

„într-o zi, relatează Cristea 
de 

din secție, ne-am pome- 
fetele de la secția noas- 
din schimb la ora 
împrăștie

Lina, secretara organizației 
partid 
nit 
tră 
nu 
ci :
cii pentru vreo

că
ies
se

ies cu toatele
să plece 
în curtea 
două ore

mo- 
a- 

sec-

de 
mai

trei și 
acasă, 
fabri
ca să

dea o mînă de ajutor la 
nmsețarea spațiilor verzi i 
ml întreprinderii. Toată 
a rămas surprinsă : acțiunea nu 
era prevăzută. Dorina Dumitres
cu o considerase însă necesară 
și le mobilizase ea pe fete. Nu 
știu cum le-o fi convins pe toa
te într-un timp atît de scurt. 
Dar poate că nimeni altcineva 
n-ar fi știut s-o ducă atît de 
bine la îndeplinire..."

Întîmplări și fapte ca acestea, 
precum și multe altele despre 
care tovarășele de muncă n-au

i înfru- 
din ju- 

lumea

. M i.
> F- •

avut răgazul să-mi vorbească, 
contribuie cu prisosință la dez
văluirea și conturarea unui pro
fil moral de o mare frumusețe. 
Uneori simple și scurte întîm- 
plări definesc prin ele însele, și 
încă foarte convingător, însușiri
le unui om, fără a mai fi nevoie 
de atributele cu care le însoțim 
de obicei.

„Avem o colegă care nu voia 
să participe la nici o acțiune, 
totdeauna refuza spunînd că 
n-are timp și că ea de fapt nici 
nu e utecistă. Deseori întîrzia 
sau absenta nemotivat, și în ge
neral n-o interesa viața colecti
vului nostru. Pînă cînd, într-o 
după-amiază, Dorina Dumitrescu 
a luat-o de-o parte și a stat

mult timp de vorbă cu ea. Nu 
știu ce i-o fi spus, dar a doua 
zi colega noastră a venit la se
cretara U.T.C. și i-a arătat car
netul : era utecistă încă din școa
lă. De atunci se comportă ca o 
adevărată utecistă".

Am dat doar cîteva exemple. 
Exemple concrete, care alătura
te multor altora, pot contura și 
întregi imaginea acestei tinere, 
în recomandarea amintită nu le 
găsisem și poate că nici nu și-ar 
fi găsit locul acolo decît dacă 
textul acela ar fi fost făcut mai 
cald, mai puțin oficial, i 
cînd să treacă dincolo de i 
le obișnuite, întotdeauna 
leași, care urmăiește în 
puține cuvinte să reliefeze 
filul atît de bogat al unui 
Din formulările recomandării nu 
izbutisem s-o cunosc mai îndea
proape pe Dorina Dumitrescu. 
Am încercat altfel, stînd de vor
bă cu cei în mijlocul cărora se 
află zi de zi, și am reușit să a- 
flu nebănuit de multe 
despre ea. Acestea rămîn 
adine încrustate în memoria 
varășilor de muncă și intră 
tr-o biografie nescrisă, care 
însoțește pe fiecare din noi 
ne dezvăluie așa cum ne 
cei din jur. Sînt amănuntele co
tidiene care vor fi, fără îndoia
lă, amintite în curind și în adu
narea de partid ce .va lua în 
discuție cererea Dorinei Dumi
trescu pentru a completa și a 
pune în lumină ceea ce n-a în
căput în cele cîteva rînduri ale 
recomandării.

încer- 
fraze- 

ace- 
prea 

; pro- 
om.

lucruri 
însă 

to- 
în- 

! ne 
Și 

vad
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CICLUL APARIȚIA PROLETARIATULUI ROMAN PE SCENA
ALE CLASEI MUNCITOARE
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IN PROBLEMELE FUNDAMENTALE ALE SOCIETĂȚII ROMANEȘTI
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proletariatului în țara noas- 
complex început încă din a

și dezvoltarea 
de clasă coc-

capitalistă a

Formarea 
tră, proces 
doua jumătate a secolului al XVIII-lta. 
odată cu apariția treptată a relațiilor de 
producție capitaliste și a muncii salariate, 
se înscrie ca un factor de o excepțională 
însemnătate pentru destinele istorice ale 
poporului român.

La începutul secolului al XÎX-Iea. ea 
urmare a dezvoltării forțelor de produc
ție și, pe această bază, a diviziunii socia
le a muncii, economia Tarilor Române în
registrează pași importanți pe linia afir
mării relațiilor de producție capitaliste. 
Izvorite din ascuțirea puternică a contra
dicțiilor economice, sociale și politice care 
frămîntau Țările Române, răscoala popu
lară din anul 1821, condusă de Tudor Vla- 
dimirescu. revoluția română de la 1848. le
giuirile agrare din 1853-18a4 din Transil
vania, Unirea Principatelor In 1859 și rel 
formele burgbezo-democratice înfăptuite 
în timpul domniei lui Al. I. Cuza. cuceri
rea independenței naționale și adoptarea 
în 1887 a legii de încurajare a industriei 
precum și instituirea unor tarife vamale 
protectioniste, au constituit verigi impor
tante în statornicirea și dezvoltarea mo
dului de producție capitalist, au determi
nat adinei transformări in structura so
cială și în dispoziția forțelor de clasă, 
avînd ca rezultat esențial afirmarea celor 
două clase noi, cu interese fundamentai 
opuse — burghezia și proletariatul.

Sursele principale de formare a prole
tariatului le-au constituit țărănimea lipsi
tă de pămint sau cu pămint puțin. : ■:
în speranța găsirii unor condiții de exis
tență mai bune a luat drumul orașelor 
angajîndu-se ca salariați în diversele ra
muri ale industriei in continuă dezvolta
re, meseriașii ruinați ca urmare a concu
renței industriei mecanizate și a mărfu
rilor importate care invadau piața inter
nă. lucrătorii de Ia saline, de la exploată
rile petroliere și miniere, precum s: d:n 
atelierele bazate pe cooperația capitalistă 
simplă sau manufacturieră, la care se 
adăugau muncitorii aduși de peste grani
ță. fie ca specialiști pentru mașinile mo
derne introduse în industrie, fie ca sala- 
riați pe șantierele de construcții sau în a- 
gricultură. în perioada 1861-1900. potrivit 
datelor statistice ale vremii, numărul pro
letariatului a înregistrat o creștere de pes
te trei ori, ajungind la 265 000 de persoa
ne ocupate în industria prelucrătoare s: 
extractivă. Noua clasă socială, care șe 
afirma tot mai hotărît in societate?, româ
nească, a înregistrat treptat profund? 
schimbări calitative. Elementul -1
al acestora l-a constituit formarea s - *- 
voltarea proletariatului modern de fabcij 
că. princioalul component al clasei ■Bo
citoare. De apariția proletariatului in
dustrial modern sint strins legate naște
rea mișcării muncitorești 
acesteia pe făgașul luptei 
Stiente.

Concomitent cu evoluția 
țării a luat naștere și s-a dezvoltat lupta 
proletariatului, generată de inseși condi
țiile sale de viață și muncă. Durata de 
12-14 ore a zilei de lucru în in*.repmr.ăer„ 
salariile foarte scăzute, cărora li se adăuga 
un întreg sistem de amenzi și cotiza;:: 
obligatorii, regimul istovitor de muncă din 
fabrici și ateliere, condițiile de locuit cu 
totul necorespunzătoare. bolile sociale 
care secerau rîndurile lucrătorilor. I c-u 
oricăror drepturi politice, au constituit 
principalele cauze ale ridicării la luptă a 
muncitorilor împotriva exploatării, in 
perioada de început a mișcării muncito
rești. formele de acțiune ale proletariatu
lui s-au concretizat prin ridicări spontane 
la luptă, răzvrătiri și proteste izolate. ele 
demonstrînd întărirea capacității de rezis
tență a muncitorilor în fața patronilor. ne
cesitatea unirii lor.

Primele forme de organizare ai? rrt'.-t- 
tariatului din țara noastră iau naștere în
că de la jumătatea veacului trecut. ruo 
forma unoi- asociații de întrajutorare la 
care participau și elemente patronal: 
Este perioada in care proletariatul nu se 
transformase dintr-o ..clasă in sine* intr-o 
..clasă pentru sine", conștientă de nt'.s.u- 
nea sa istorică. Cu timpul, de la mișcările 
izolate și spontane s-a trecut la forme de 
acțiune mai organizate, cu un caracter co
lectiv mai larg. Folosirea tot ma: frec- 
ventă de către clasa muncitoare a gre
vei ca armă de luptă pentru cucerirea re
vendicărilor sale, a însemnat intimi act 
de independentă față de patron:. Expe
riență și concluziile dobindite in cursul 
acțiunilor greviste au convins tot ma; 
mult proletariatul de necesitatea unirii 
sale în organizații profesionale bazate pe 
principii de clasă, capabile să apere inte
resele lucrătorilor.

Un moment important al organizării 
profesionale a clasei muncitoare l-a pre
zentat înființarea. în 1872. a Asociației ge
nerale a tuturor lucrătorilor din România, 
organizație care, pentru prima dată în is
toria mișcării noastre muncitoreș’.i. ur
mărea să unească lucrătorii pe scară ra
țională. indiferent de profesiune, sex, re
ligie sau naționalitate. Primii pași a: pr - 
letariatului pe calea organizării și a luptei 
pentru satisfacerea revendicărilor lor ime
diate au fost însoțiți și de editarea prime
lor gazete muncitorești — „Tipograful i o- 
mân“ (1865) ; „Analele-tipografice" (1869) ; 
„Lucrătorul român" (1872) —, în paginile 
cărora găsim inserate articole despre via
ța grea a muncitorilor, despre necesitatea 
organizării proletariatului.

Concomitent cu mișcarea muncitorească 
din țara noastră, a apărut și s-a dezvol
tat mișcarea socialistă. în climatul favo
rabil datorat bogatelor tradiții progresiste 
din gîndirea românească și cunoașterii 
ideilor socialiste încă din faza lor utopi
că, au luat ființă, în anii 1868-1871, pri
mele organizații socialiste din tara noas
tră, la București, Timișoara, Iași, Arad, 
Reșița, Ploiești, Galați etc. După cîștiga- 
rea independenței naționale, reprezen
tanții mișcării socialiste au căutat ca, prin 
studierea concepțiilor înaintate ale vre-

pută»
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ținut, un curs aseznfcâtw celei din ve
chiul regat, permanentele legături ex ș- 
terjte cu o serie de fruntași soealișt-. era 
București și laș: care au rfcțxrri.-. ioede 
revoluționare ale intemeietorâor socia
lismului științific, au contribuit la dezvol
tarea unitară a mișcării noastre m_-x-.to- 
reștt

l'n nou pas Înainte pe linia organizări: 
politice a clase: muncitoare a fost făcut 
in anul 1890. pr.n transformarea Cercul — 
muncitorilor din Bocurești Ciobul 
muncitorilor. Conceput pe baze mai larg;, 
acesta a reunit un număr mai mare de 
muncitori și a editat, incepind cu 25 fe
bruarie 1890. importantul organ de pre
să „Munca-*. După exemplul Capdaiec, 
cluburi muncitorești cu organe propr-.. de 
presă s-au creat și la last Pto.eș::. Craio
va, Galați, Roman. Bacău. Botoșani și in 
alte centre ale țări:, eforturile lor cor.- 
jugindu-se in vederea pregătirii condi
țiilor pentru constituirea primului partid 
politic al clasei muncitoare din țara 
noastră.

Congresul de creare a Partidului Social- 
Democrat al muncitorilor din România 
deschis în ziua de 31 martie 1893. în pre
zența a 54 de delegați reprezentînd clu
burile și asociațiile profesionale muncito
rești a dezbătut și adoptat programul și
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A
fel rolai de rtxiec in jarul căruia se va 
:-vbega viitoarea organizație politică a 
clase -npre-soare <ta Romana In strinsă 
Iernară ca activitatea cercărilor socia
lise s-a desfășura: procesul de dezvo'._a- 
re a sindicatelor. organizați: profesionale 
baza:-: pe prîncpiui lapte: de clasă, care, 
ir 1S06. s-au centralizat prin formarea Co- 
mipei Generale a Sindicatelor din Româ
nia. organ central oe coordonare și condu
cere a acțiunilor wmnritnrețti pe scară na
țională Cercurile socialiste și «indicatele 
au folosit o gamă bogată ș>. variată de ac
tivități in vederea dezvoltării conștiinței 
de clasă a proletariatului, a călini Iui 
ideologice in spirit marxist. In coloane
le unor publicații socialiste ca „Româ
nia muncitoare-*. „Viitorul social". ..Ca
lendarul muncii** etc. militanții socialiști 
au publicat parte din lucrările lui Marx 
și Engels, studii originale de interpretare 
marxistă, au dus o amplă campanie îm
potriva curentelor burghezo-Iiberale — 
poporanismul și semănătorismul —. a 
partidelor politice ale claselor dominante 
și a monarhiei. Sub conducerea sindica
telor și sprijinite de cercurile socialiste 
au fost organizate zeci de acțiuni greviste 
cu un puternic ecou in opinia publică, ele 
ilustrînd totodată creșterea conștiinței de 
clasă a proletariatului.

expro-

’ . -X - -
esărrrișrrea -uzif.ră- 
rirr-sduterea votului

-rravtaiă Statutul
k o serie oe botăriri 
i» or.vriid oegazuzarea 
i t-peretulai muncitor 
exprimat solidaritatea 

. ne—zre a -ncu- -ri din pro- 
t «tab austro-un-

£?*sir-''-va PSDR a coosritBit re- 
bnecsx- sz eiecesar al «iezvoltârii 
aesx* mape tocești, al muncii 
derfbr i-Te t mp de un dece- 

riasa amzpr toare in fruntea căreia 
--a aCar a pieaâă de fruntaș: socialiști 
ta l C Frtmm. Sbetan Cbeorghiu. M. Gh. 
Bttjtr- Dt-ritrie Marinescu. C. RacovsfcL 

îriescuL Al Constant:nescu și multi 
ce aj urmat P.S.D. s-a afir- 

rau aocial-DOlitică a țării ca for- 
■mi înaintată tuind poziție și ex- 

pnatado-și in mod public punctul de 
■trim inaintaL de pe poziții revoluționa- 
-- în toate problemele fundamentale care 
f-i— —au societatea romanească.

O importanță deosebită s-a acordat ta
tă r- xxarvzatorice a partidului, creșterii 
—. sau in îndrumarea sindicatelor, a 
o-zar.tza* iior de tineret și jie femei, in 
xrcmizazea și conducerea luptei greviste 
j riase; muncitoare, probleme '.are dez- 
h»-_:e la Congresele P.S.D. din 1912 si 
I’ll Cu deosebită vigoare s-a pronunțat 
P5cD R. asupra problemelor de politică 
•-•ve —ă. îndeosebi in perioada războaie- 
l ■ - balcanice, condamnind vehement atit 

din 
din

politica de învrăjbire a popoarelor 
Balcani du=e de cercurile burgheze 
țările situate in această zonă, dar mai ales 
amestecul marilor puteri in treburile in
terne ale statelor balcanice.

Primul război mondial declanșat în vara 
anului 1914 ca rezultat al contradicțiilor 
d-.-.tre marile puteri imperialiste impăr- 
:.te in două tabere : Puterile Centrale 
• German ia. Austro-Ungaria. Italia) și An
tanta (Anglia. Franța. Rusia), era o con
tinuare. cu mijloace violente, a politicii 
reacționare, imperialiste, care urmărea 
reîmpărțirea pieții mondiale, acapararea 
de noi teritorii și colonii. înăbușirea miș
cării revoluționare a proletariatului. încă 
de la începutul conflagrației mondiale. 
P.S.D.R.. militanții socialiști au demascat 
caracterul 
dențiind primejdia 
României j i__________ __________
iigerante. în anii neutralității României 
(1914—1916). P.S.D.. clasa muncitoare au 
promovat cu consecvență o politică de 
neutralitate botărîtă, sinceră și definitivă, 
de împotrivire față de încercările de a- 
tragere a țării in război.

împletind lupta pentru revendicări eco
nomice și politice imediată, împotriva 
exploatării capitaliste în general, cu lupta 
împotriva războiului dus de 
imperialiste, proletariatul 
și-a dovedit maturitatea sa 
ritul revoluționar de care 
și-a demonstrat 
proletar. Detașament activ 
muncitorești internaționale, 
România s-a situat pe o poziție avansată 
în problemele războiului, păcii și revolu
ției. Militînd împotriva războiului impe
rialist. P.S.D. din România nu a neglijat 
insă lupta pentru unificarea statului na
țional român. După intrarea României în 
război (august 1916). și in urma cotropirii 
unei mari părți a țării de către armatele 
Puterilor Centrale, socialiștii români, în
suflețiți de un fierbinte patriotism, au 
luptat cu eroism pe front împotriva inva
datorilor. în același timp s-a organizat o 
puternică luptă de rezistență care a cu
prins cele mai diverse pături sociale de 
la orașe și sate, în frunte cu muncitori
mea care a dat dovadă de un puternic 
patriotism. încă de la sfîrșitul anului 1916,

marile puteri 
din România 
politică, spi- 
era animat, 

internaționalismul său 
al mișcării 

P.S.D. din

anii

din 
ale

a Parti-
România

4

eourța c 
,-‘!trrrj-

din 
pe linia 
partidu-

lor. 
in

PLAN TEMATIC
— Codrul social economic ți politic 
at apar t ei proletariatului pe sce
na • er sociol-politice a României.

- Izvoarele formării proletoria- 
tului.

- Condrtule de muncă și de 
rată a-e muncitorilor.

Lupta grevistă a proletariatului 
penoede de început a mișcării 

Berrrh <fea România.
eoimrr.ie organizării profesio- 
u pobbce c clasei muncitoare.

— Crearea cercurilor socialiste pre- 
mz-i ste s> centirxXul activității
- Râspa»d.rea ideilor moniste

mișcării muncito
ri științific : crea- 
lunctoresti — pas 

oceastâ direcție.
Poniduiui Social-Demo- 

•1 aandtoriior din România ș: 
lonto sa istorică.

- Actmtatea Partidului Social-De- 
r-aoabc ai muncitorilor din Româ- 
*>a (1893—1899) ; poziția sa față de

blemele fundamentale ale socie
tăți romanești.
- Mișcarea muncitorească in anii 
•9CC-1907

- crearea cercurilor muncitorești 
„România muncitoare" și 
conținutul activității lor ;

- crearea sindicatelor muncito
rești, organizații profesionale 
bazate pe principiul luptei 
de clasă ; centralizarea miș- 

sindicale prin crearea

ir. numeroase orașe ale țârii din teritoriile 
ocupate s-au constituit grupe ilegale for
mate din militanți socialiști și membri ai 
unor sindicate, care au organizat o serie 
de adunări de protest împotriva războiu
lui. pentru obținerea de drepturi și liber
tăți democratice.

Pe 
mării 
țării, 
nia a 
tism, 
xist _ ______ .______
Dovezi elocvente ale internaționalismului 
mișcării muncitorești din țara noastră de 
la sfirșitul veacului trecut și din primele 
două decenii ale secolului nostru le-au 
constituit prezența activă a socialiștilor 
români in forurile socialiste internațio
nale. sprijinul moral și material acordat 
luptelor purtate de muncitorimea din 
lumea întreagă, participarea la congrese 
și la diferite alte manifestări organizate 
de partidele socialiste din diverse țări ale 
Europei. Invitarea unor militanți socia
liști din străinătate la congresele socialiș
tilor români, întilnirile directe și cores
pondența cu Fr. Engels, V. I. Lenin și 
alți conducători ai unor partide și orga
nizații socialiste, aniversarea cu consec
vență a zilei de 1 Mai, ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc sint 
de asemenea mărturii ale internaționalis
mului mișcării noastre muncitorești.

Vestea victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, a înlăturării țaris
mului a fost primită cu mare bucurie 
de masele populare din țara noastră, ro
mânii din provinciile aflate sub domina
ția Austro-Ungariei văzind în aceasta un 
semn al apropiatei lor eliberări naționale.

Pe fondul crizei generale a capitalis
mului, determinată de victoria Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, a 
crescut starea de spirit revoluționar a 
popoarelor. Clasa muncitoare din România 
a salutat din primul moment victoria epo
cală a proletariatului rus, manifestîndu-și 
printr-o multitudine de acțiuni, solidari
tatea cu puterea sovietică instaurată. în 
împrejurările prăbușirii monarhiei Aus- 
tro-Ungare și ale triumfului Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, care 
au dat o puternică lovitură sistemului 
imperialist, a apărut posibilitatea încu
nunării victorioase a luptei de eliberare 
națională a poporului român, pentru 
încheierea procesului de formare a statului 
național unitar. Un rol deosebit de activ 
în lupta pentru unirea Transilvaniei cu 
România l-a jucat mișcarea muncitoreas
că, în special cea din Transilvania care a 
exercitat o influență hotăritoare asupra 
programului politic al Unirii. Istorica 
Adunare de la Alba-Iulia din 1 decem
brie 1918 a reunit 1 228 de delegați aleși 
din toate județele Transilvaniei, dintre 
care 150 erau reprezentanți ai mișcării 
muncitorești și socialiste, care au luptat 
cu hotărire pentru introducerea în Decla
rația adoptată a unor revendicări cu ca
racter general-democratic, corespunzătoa
re aspirațiilor maselor largi populare. în
făptuirea statului național unitar, operă a 
întregului nostru popor, a realizat cadrul 
național și social-economic pentru dez
voltarea mai rapidă a forțelor de pro
ducție, înmănuncherea laolaltă a energii
lor și capacităților creatoare ale maselor 
populare, unirea pe scară națională a miș
cării muncitorești revoluționare, a tutu
ror forțelor înaintate ale țării.

Pe fondul situației economice și social- 
politice din România anilor 1918—1920 s-a 
desfășurat un puternic avînt revoluționar 

tot parcursul evoluției și aîir- 
sale in viața social-politică a 

mișcarea muncitorească din Româ- 
fost animată de un profund patrio- 
imbinat organic cu principiul mar- 
al internaționalismului proletar.

Comisiei Generale a Munci
torilor din România (1906).

- Poziția mișcării muncitorești față 
de marea răscoală a țăranilor din 
1907.
- Lupta pentru refacerea partidu
lui politic al clasei muncitoare ; 
crearea Uniunii Socialiste 
România, pas important 
refacerii organizatorice a 
lui.
- Congresul de refacere 
dului Social-Democrat din 
(1910) și importanța sa istorică.
- Activitatea P.S.D.R. în anii 
1910-1914.
- Mișcarea muncitorească și so
cialistă in anii primului război mon
dial. Poziția P.S.D.R. față de război.
- Manifestări internaționaliste ale 
mișcării muncitorești și socialiste 
din România la sfîrșitul secolului al 
XlX-lea și in perioada primelor 
două decenii ale veacului nostru.
- Desâvirșirea unității de stat a 
României, cadru superior de dez
voltare a mișcării muncitorești.
- Situația economică și social-po- 
litică a României (1918—1921).
- Avintul revoluționar din 
1918-1920.
- Greva generală din octombrie 
1920 și importanța sa istorică.
- Intensificarea procesului de cla
rificare ideologică și politică in 
mișcarea muncitorească după greva 
generală ; triumful aripii de stingă 
in Partidul Socialist.
- Congresul de creare a Partidului 
Comunist Român (8 mai 1921).
- Importanța istorică a creării Par
tidului Comunist Român.

al luptelor proletariatului, s-a intensifi
cat procesul de organizare a clasei mun
citoare prin încadrarea în organizațiile 
socialiste, sindicale și de tineret, care își 
reluaseră activitatea legală pe întreg cu
prinsul țării încă din noiembrie 1918, a 
maselor largi de oameni ai muncii. în 
condițiile creșterii avîntului revoluțio
nar. Partidul Socialist a devenit un pu
ternic partid de masă, impunîndu-se cu 
autoritate în viața politică a țării. La 
sfîrșitul anului 1919 și începutul anului
1920. partidul număra peste 100 000 de 
membri, iar sindicatele peste 200 000 de 
muncitori. întregul partid, organizațiile 
sindicale și de tineret treceau printr-un 
profund proces de radicalizare în direc
ție revoluționară, proces in cadrul căruia 
se conturau principiile partidului de tip 
nou. marxist-Ieninist.

Puternica demonstrație de la 13 decem
brie 1918 din București. înăbușită în singe, 
cele peste 250 de greve mari desfășurate 
în anul 1919, au demonstrat intensifica
rea și caracterul organizat al luptei pro
letariatului, voința sa de a cuceri, pe cale 
revoluționară, drepturi și libertăți demo
cratice. Impetuosul avînt revoluționar al 
clasei muncitoare a culminat cu greva ge
nerală din octombrie 1920 care, deși în- 
frîntă. a scos și mai mult în evidență ne
cesitatea creării unui partid revoluționar 
capabil să organizeze și să conducă pro
letariatul în lupta pentru îndeplinirea 
misiunii sale istorice.

Urmare directă și imediată a grevei ge
nerale a fost accelerarea procesului de 
clarificare ideologică, de delimitare de 
reformism in rîndurile mișcării socialiste, 
pe baza experienței proprii, dobîndită in 
cursul luptei de către sutele de mii de 
muncitori. Toate acestea s-au reflectat 
pregnant în cursul lucrărilor Consiliului 
general al partidului și sindicatelor din 
30 ianuarie — 3 februarie 1921. Cu acest 
prilej s-au desemnat clar deosebirile fun
damentale dintre curentul de stingă, care 
se intitula deja comunist, și elementele 
de dreapta reformiste. Curentul de stingă 
sublinia caracterul ireconciliabil dintre 
tactica revoluționară și cea reformistă și 
se pronunța pentru urgenta convocare a 
Congresului de constituire a partidului 
comunist. Aflîndu-se în minoritate, ele
mentele de dreapta au declarat că se so
cotesc în afara Partidului Socialist. Con
siliul general a decis convocarea con
gresului Partidului Socialist pentru 8 mai
1921. în perioada de pregătire a con
gresului. in presă. în cursul adunărilor 
consacrate alegerilor de delegați'. în sînul 
Partidului Socialist a avut loc o vie dez
batere asupra problemelor politice, ideo
logice și organizatorice care urmau să stea 
la baza partidului de tip nou. Toată a- 
ceastă bogată activitate ideologico-politică 
exprima faptul că devenise actuală, imi
nentă făurirea partidului comunist, cerut 
de procesul legic al creșterii necontenite 
a mișcării muncitorești. Congresul din 
mai 1921 a hotărît de altfel, in unanimi
tate transformarea Partidului Socialist în 
Partidul Comunist “

Făurirea P.C.R. 
xism-leninismului, 
vangardă al clasei 
un moment de cea mai mare importanță 
în_ istoria proletariatului din patria noas
tră. Marcînd o etapă superioară în miș
carea revoluționară și democratică din 
România, acest eveniment a dat un nou 
impuls luptei de eliberare socială și na
țională a poporului român, pentru făuri
rea unei patrii libere și independente.

Român.
pe baza ideilor mar
ca detașament de a- 

muncitoare a constituit
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DEZVOLTAREA ÎNVĂȚĂMÎNTULUI,

ȘTIINȚEI Șl CULTURII, RIDICAREA

NIVELULUI DE CUNOȘTINȚE AL
A

ÎNTREGULUI POPOR-FACTOR HOTĂRlTOR AL PROGRESULUI

MULTILATERAL AL PATRIEI NOASTRE SOCIALISTE
în raportul prezentat de către tova

rășul Nicolae Ceaușescu la Congresul 
al X-lea al Partidului Comunist Român 
s-a precizat că „o caracteristică funda
mentală a dezvoltării societății contem
porane este amploarea fără precedent 
a cunoașterii, dezvoltarea vertiginoasă 
a tuturor științelor, a volumului de date 
care oferă cheia înțelegerii fenomene
lor naturii, vieții și societății. S-a acu
mulat un tezaur imens de valori spiri
tuale, de înțelepciune condensată. și 
nici un om care vrea să fie la înălțimea 
epocii nu mai poate 
existența lui".

Rezultă de aici că 
condiției umane este 
sușirea noilor cuceriri ale minții ome
nești, pentru ridicarea nivelului de pre
gătire științifică și de cultură generală 
— expresia adevăratului spirit de civi
lizație.

„Dacă aceasta este o necesitate gene
ral umană — se arată, de asemenea, în 
raport — cu atît mai pregnantă este ea 
în societatea noastră. Comunismul este 
doar chintesența cunoașterii, rodul ma
rilor cuceriri ale științei și culturii, re
zultatul acumulării și sintetizării a tot 
ce a creat mai de preț mintea omului".

Partidul nostru definește școala ca 
„factor principal de educație", „princi
pal canal de difuzare a științei și cul
turii, de îmbogățire a minții, de mode
lare a caracterelor și formare cetățe
nească a tinerelor generații".

Iată de ce, abordînd o problemă atît 
de complexă cum este aceea a dezvoltă
rii științei și culturii, ca factor de pro
gres și trăsătură definitorie a societății 
noastre socialiste, trebuie să ne rapor
tăm, cu prioritate, la rolul și funcțiile 
școlii, Ia structurile organizatorice și 
funcționale ale sistemului de învăță
mînt.

înfăptuirea complexelor sarcini ce se 
înscriu în suportul procesului de edifi
care a societății socialiste multilateral 
dezvoltate implică, în primul rînd, dez
voltarea multilaterală a omului socie
tății socialiste, ridicat la gradul înțele
gerii responsabile a spiritului vremii și 
integrat în cadența timpului pe care îl 
străbatem, responsabil față de societate 
și dăruit poporului și partidului nostru.

Socialismul, eliberînd omul de depen
dența față de semenul său, clădită pe 
raporturi antagonice de la exploatator 
la exploatat, i-a creat, în același timp 
și ca expresie a unei cerințe obiective, 
condițiile dezvoltării sale multilaterale, 
accesul la amploarea și adîncimea cul
turii socialiste și posibilitatea de valo
rificare a creației sale.

Ridicarea patriei noastre pe culmile 
unei civilizații superioare implică, așa
dar, factorul cultural ca un mobil per
manent. activ și stimulator.

Făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate, operă de deosebită 
complexitate și de dimensiuni nemai- 
întilnite, presupune, fără îndoială, 
participarea întregului popor la crea
ția valorilor materiale și spirituale. 
Dar, edificarea socialismului este și tre
buie să fie un proces conștient, rațio
nal, izvorît dintr-o conștiință socialistă 
înaintată, caracterizată prin înțelegerea 
necesității actului de creație și prin in
tegrarea hotărîtă în efortul creator co
mun.

în al doilea rînd, dezvoltarea unei 
conștiințe socialiste înaintate, cu atri
butele necesare și esențiale arătate, este 
legitimată de dubla calitate a făurito
rilor bunurilor materiale și spirituale, 
aceea de creator al acestor bunuri și 
de proprietar al lor. Producătorul socia
list fiind, în același timp, conducătorul 
și organizatorul producției, în calitatea 
sa de proprietar, trebuie să cunoască și 
să pătrundă legitățile obiective ale dez
voltării, bazele științifice ale producției 
moderne, să aibă un orizont larg de 
cultură.

O asemenea cerință rezultă cu evi
dență din magistralul raport prezentat 
Conferinței Naționale a partidului.

„Trebuie să acționăm pentru a făuri 
un om cu cunoștințe multilaterale, ca
pabil să înțeleagă, să interpreteze și să 
folosească just legile obiective ale dez
voltării sociale în fiecare etapă a evo
luției societății, să acționeze cu fermi
tate pentru transformarea revoluțio
nară a lumii. Făurind un asemenea om, 
înarmînd astfel poporul, putem fi si
guri de înfăptuirea cu succes a măre
țului program elaborat de partid, pu
tem avea garanția că poporul român va 
făuri comunismul, că națiunea noastră 
va avea un viitor glorios".

Societatea socialistă a creat condițiile 
necesare pentru îmbogățirea conceptu
lui de cultură, definit într-o sferă și un 
conținut nou prin lărgirea și adîncirea 
cunoașterii, valorificarea optimă a re
zultatelor cunoașterii și creșterea coefi-

face abstracție de

un atribut inerent 
efortul pentru în-

cientulu; de creativitate ir. toate activi - 
tățile umane.

Conținutului nou al conceptului de 
cultură ii corespunde și un înțeles tsocx. 
acela ce rezultă din osmoza dintre cul
tură și muncă.

Fără îndoială, talentul și înzestrarea 
individuală reprezintă o po'b.htase de 
cultură și o condiție sub ect.vă a aces 
teia. dar momentul subiectiv nu trebaîe 
rupt de condiția obiectivi a cuitarii. 
Practica socială șt în primul rir. 3 ac* - 
vi ta tea de muncă repre-r-rttâ fijsdatnee- 
tul social obiectiv al desfășorărt erea- 
ției culturale.

Trăsătura definitorie a artaăBț crea
tor o constituie atitudinea activă fată
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Conf. univ. dr. I. DELEANU

•fi- *. * înseamnă îndemn la pătrunderea 
esesre invățămintului. la descoperirea 
substanței de viabilitate și eficiență a 
aces'eta. la promovarea neabătută a 
use a ir constantele sale.

Unuî fă» marile teluri ale vieții este 
ștaaga. «ter amaflarea științei este o în- 
~~rp- idm sterilă — dacă nu se face 

*■ K- ț>— practice. Știința cere
' mare hrrur» și pasiune pentru 
ceea ce dar ea cere mai ales

învățămîntul li-

săvîrșesc modelul real pentru a-1 aduce 
cit mai aproape, pină la identificare, 
cu modelul ideal. Iată de ce, școala tre
buie să întrețină „geniul ereditar al 
mîinilor" prin muncă. Aceasta a vrut 
să fie. poate, substanța maximei 
Anaxagora : „Omul e inteligent 
că are o mină".

Pentru a împlini o asemenea 
— care este unul din sensurile 
ale școlii — învățămîntul trebuie să

lui 
pentru

cerință 
majore

măsuri de esență și în 
ceai.

Existența paralelă a 
cialitate cu cele de cultură generală nu 
este de natură să asigure premisele in
tegrării imediate și cu eficiență în pro
ducție a tuturor absolvenților. Trece
rea la un sistem de învățămînt com
prehensiv. căruia să-i corespundă un 
singur tip de liceu, care să realizeze atît 
funcția asigurării unei culturi gene
rale. cît și aceea a unei pregătiri de 
specialitate, este o măsură cu largi și 
profunde implicații sociale, ducînd la 
împletirea mai strînsă a intereselor in
dividuale cu cerințele obiective ale so
cietății.

liceelor de spe

PLAN
k • Dezvoltarea multilaterală
k a omului — țelul suprem
L al societății socialiste.

TEMATIC j • Locul și rolul școlii
F in dezvoltarea științei
* și culturii.

• Funcțiile învățămîntului 
societatea noastră socialistă.

Ain
I
I

• Orientări și perspective în 
dezvoltarea în vățămîn tului 
din țara noastră.

l
i
l
J

de viață. Prin muncă — cura » »-* 
spus — omul se tneerează in bane * • 
transformă, regăsmdu-se ia treaidje 
sale îmbogățit spiritualicește.

Numeroasele determr.âr-. ale rultur.. 
sînt greu de cuprins intr- s.nie:- 
în orice caz. se poate afirma — fără a 
greși — că- în cadrul dezvc-iti.-. c„ -- 
rii socialiste. învățămîntul este un sxj- 
loc pentru educație și instruire cote- 
rală și, în același timp, o parte inte
grantă a culturii.

Conceptul de cultură socialistă im
plică nu numai transformarea radicală 
a sistemului de valori spirituale, dar 
și un sistem corespunzător de organi
zare a creației și difuzării culturii, ua 
complex instituțional, statal și obștesc, 
adecvat celor mai variate cerințe ale 
societății, în cadrul căruia invâțănur.tui 
ocupă un loc de prim rang.

Societatea noastră socialistă 
sistem social-politic coerent 
mecanism al acestui complex 
social și politic nu poate avea o mișcare 
de sine stătătoare, ci numai integrată 
mișcării întregului sistem și guvernată 
de aceleași principii și imperative. Sis
temul de învățămînt, ca unul din ele
mentele componente de bază ale arhi
tecturii noastre social-politice. este su
pus acelorași principii și imperative, 
din care, fără îndoială, cel mai impor
tant și mai cuprinzător principiu este 
acela de a servi deplin interesele socie
tății, formind oameni cu o temeinică 
pregătire profesională, cu convingeri și 
atitudini ferme spre realizarea scopului 
nostru comun : făurirea socialismului și 
comunismului.

Imensul capital politic ce-1 reprezintă 
documentele Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, tezele de 
profundă esență științifică și excepțio
nală valoare practică ale secretarului 
general al partidului. înmănunchează, 
într-o concepție unitară și cuprinzătoa
re, elementele definitorii ale evoluției 
învățămîntului în viitoarea etapă. Aces
te documente și teze vizează însăși 
structura și conținutul învățămîntului 
nostru de toate gradele, astfel încît efi
ciența socială a acestuia să fie ampli
ficată.

1. în primul rînd, sistemul de învă
țămînt trebuie să fie un sistem des
chis, în permanentă comunicare cu pro
ducția și cercetarea.

Pe planul asocierii învățămîntului eu 
producția s-au înfăptuit, fără îndoială, 
multe măsuri (accentuarea laturii apli
cative a învățămîntului de toate gra
dele, introducerea practicii productive 
ca disciplină obligatorie a procesului de 
învățămînt, înființarea atelierelor școa
lă, mutarea unor secții, facultăți sau 
catedre pe marile platforme industriale, 
dezvoltarea bazei materiale afectată 
activităților productive, stabilirea sta
giilor în producție pentru personalul 
didactic, atragerea în învățămînt a spe
cialiștilor din producție și cercetare, sub 
titlu de cadre didactice asociate, alcă
tuirea organelor de conducere colectivă 
ale institutelor și facultăților, pornind 
de la o concepție nouă, prin includerea 
în rîndul acestora a specialiștilor din 
producție și cercetare ș.a.), măsuri ale 
căror consecințe pozitive nu mai tre
buie demonstrate.

Astăzi, reafirmarea necesității legării 
în permanență a învățămîntului de pro-

este un 
Nici un 

angrenaj

V 
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ur-pregătească pe toți aceia care îl 
mează. pentru muncă.

Indicațiile secretarului general 
zează. in acest scop. în primul rînd, 
vățâmîntul

„Trebuie 
mintul — 
Ceaușescu. 
'iei ..Practica și creativitatea în învă
țămînt" — incit și la școlile de cultură 
generală. în ultimii doi ani de studii, 
elevii să fie pregătiți la unele speciali
tăți. care în prezent sint specifice doar 
liceelor tehnice. Aceasta va contribui la 
formarea lor pentru muncă, pentru 
viață'*.

O asemenea măsură implică conden
sarea disciplinelor de „cultură generală" 
in primii 8 am de studii, urmînd ca 
pregătirea din clasele IX și X să aibă 
un caracter terminal cu finalitate, prin 
integrarea in producție în cazul în care 
nu se continuă o formă superioară de 
învățămînt. In același timp, absolvenții 
școlii generale de 10 ani. încadrați in 
procesul muncii, vor trebui să fie inte
grați în formele de pregătire profesio
nală ale locurilor de muncă, astfel incit 
să dobindească în 2—3 ani o pregătire

vi- 
în-

de cultură generală.
să orientăm astfel invăță- 
arăta tovarășul

cu prilejul vizitării expozi-
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de a munci, școala trebuie să fie un 
instrument mai eficient de pregătire 
pentru viață, de integrare a tuturor ab
solvenților ei in munca socială.

S-a spus foarte plastic că „inteligența 
își are originea în miini" și dacă este 
așa — și nu poate fi altfel — îndemî- 
narea mîinilor este o expresie a inte
ligenței. Poate nimic altceva nu exte
riorizează atît de bine robustețea inte
ligenței omului și profunzimea ei, ca 
modul în care miinile dăltuiesc și de-

corespunzătoare celor de la școlile pro
fesionale.

De asemenea, va fi reorientat invăță- 
mîntul profesional, in sensul creșterii 
ponderii formei de pregătire prin uce
nicie la locul de muncă, precum și prin 
schimbarea duratei, conținutului și ca
racterului de cuprindere a acestuia.

Acestor măsuri trebuie să li se aso
cieze preocuparea pentru o intensivă 
cultivare a științelor.

îmbunătățirea în formă și conținut a 
învățămîntului de toate gradele implică

însuși învățămîntul liceal de speciali
tate, arăta secretarul general al parti
dului, trebuie să satisfacă mai cores
punzător cerințele actuale și viitoare ale 
societății. în acest domeniu trebuie să 
se prevină tendința de fărîmițare a pro
filului liceelor de specialitate, să se am
plifice activitatea direct productivă a 
elevilor și cadrelor didactice, realizînd 
produse necesare atît economiei națio
nale cit și exportului.

Desigur că dialogul școală-întreprin- 
dere necesită o mai mare amplitudine 
și aprofundare, dar sub aspect organi
zatoric și cu semnificative implicații în 
conținutul învățămîntului, va trebui să 
se generalizeze practica patronării uni
tăților de învățămînt de marile între
prinderi industriale.

Principiul asocierii învățămîntului 
superior cu producția și cercetarea va 
trebui — și el — aprofundat pentru a-i 
pune în valoare adevărata lui semnifi
cație. pentru 
finalitate.

Vor trebui 
organizare în 
a unităților de cercetare și producție, 
concomitent cu organizarea unităților 
de învățămînt pe marile platforme in
dustriale și de cercetare. Totodată, este 
necesar ca în programul de învățămînt 
al studenților să fie consacrat mai mult 
timp activității productive, astfel încît 
la absolvire 
imediată în 
o temeinică

O atenție 
dată învățămintului 
trebui astfel organizat incit studenții să 
cunoască temeinic problemele tehnolo
gice ale ramurilor de producție în care 
urmează să lucreze ca economiști.

Unitatea organică dintre învățămînt, 
producție și cercetare — termeni care, 
in cele din urmă, se contopesc în im
perativul unei pregătiri multilaterale și 
eficiente — dind expresie sensului ma
jor al școlii, are. In același timp, mul
tiple alte semnificații, printre care se 
înscrie, in primul rind. accelerarea pro
cesului de sudare și omogenizare a so
cietății.

2. Școala trebuie să asigure o temei
nică pregătire de bază ți un profil larg, 
formind specialiști capabili să se adap
teze rapid noilor cerințe ale economiei, 
științei și culturii.

Față de dinamismul dezvoltării noas
tre economico-sociale. pregătirea 
gustă a specialistului nu mai este 
închipuit. Asigurarea coeficientului 
adaptabilitate rapidă, competența 
competitivitatea specialistului, în raport 
cu mutațiile ce au loc în știință și teh
nică. nu pot fi realizate în condițiile 
unei specializări înguste. Iată numai un 
exemplu : in 1945 calculatoarele elec
tronice se construiau cu tuburi, în anii 
1960 ele se realizau cu tranzistoare, în 
anii 1970 s-a trecut la tehnologia cir
cuitelor integrate, apoi la tehnica cir
cuitelor integrate pe scară largă, iar 
astăzi la tehnica holografică.

Realizarea unei pregătiri multilate
rale — cerință importantă a economiei 
moderne și condiție primordială a creș
terii rolului creator al omului — im
plică îmbunătățirea nomenclatorului de 
profesii, meserii și specialități. în ace
lași timp, aceasta implică mai buna

a-i asigura adevărata lui

intensificate măsurile de 
instituțiile de învățămînt

să se 
producție, 
pregătire, 
deosebită

asigure integrarea 
ca specialiști cu

va trebui acor- 
economic. ce va

în- 
de 
de
Și

organizare a structurii 
ților universitare, în 
mai judicioase a bazei 
tențialului didactic și 
formarea actualelor catedre, facultăți și 
institute în puternice formații de învă
țămînt, producție și cercetare. Expe
riența dobîndită pînă în prezent, prin 
constituirea unor unități de învățămînt 
complexe, justifică înscrierea cu mai 
multă hotărîre la o asemenea soluție. 
Unitățile de învățămînt complexe, plu
ridisciplinare, permit o mai bună valo
rificare a bazei materiale, o mai bună 
gestionare a învățămîntului și realizea
ză. în același timp, spargerea barierelor 
rigide dintre specialități la care însăși 
viața îndeamnă.

3. Școala trebuie să fie dinamică și 
elastică, în care setierea valorică a 
subiecților ei — profesori și elevi sau 
studenți — să excludă orice inegalitate.

Unul din laureații Premiului Nobel 
spunea : „Studentul nu este un reci
pient care trebuie umplut, ci o făclie 
care trebuie aprinsă".

Dascălii și elevii sint — și trebuie să 
fie — în aceeași măsură subiecți activi 
ai procesului de învățămînt.

Învățămîntul înseamnă. în ceea ce 
privește pe dascălii lui, consum de in
teligență pentru a produce inteligență ; 
învățămîntul înseamnă, în ceea ce pri
vește pe elevii lui, consum de inteli
gență nu atît sau numai în ascultarea 
rațiunilor altora, cît mai ales în aflarea 
lor prin eforturi proprii. „Școala bună
— spunea Eminescu — este aceea in 
care elevul învață mai mult decît se 
predă".

Aceasta implică îmbunătățirea sub
stanțială a metodologiei învățămîntului. 
Tendințele spre transmiterea și însuși
rea mecanică, eclectică, a unui mare 
volum de cunoștințe, dar care rămîn 
pasive, nu au decît „darul" să împovă
reze gîndirea, să o lipsească de capaci
tatea creatoare. Investigarea proprie a 
unor noi probleme, căutarea judecăților 
de valoare și a soluțiilor viabile, depă
șirea perimetrului prelegerii sau a se
minarului. sînt condiții necesare ale 
unui învățămînt modern.

In acest scop, trebuie permanent îm
bunătățite programele de învățămînt, 
eliminîndu-se datele și detaliile descrip
tive, nesemnificative, accentuîndu-se 
elementele actuale și esențiale, cu va
loare instructivă și educativă deosebită.

4. Școala trebuie să realizeze unitatea 
organică permanentă dintre instrucție 
și educație. Unitatea organică dintre 
instrucție și educație reprezintă una din 
dimensiunile fundamentale ale școlii, 
una din cerințele de bază ale unui sis
tem de învățămînt cu maximă eficiență 
socială.

O componentă esențială a practicii 
social-istorice o constituie educația, tip 
de acțiune socială complexă, cu multi
ple și profunde implicații în ansamblul 
vieții economies, social-politice și cul- 
tural-spirituale.

învățămîntul nu este numai un act 
de informare, ci el este, în primul rînd 
și prin excelență, un proces de formare 
complexă profesională și politico-ideo- 
logică.

Definirea școlii ca factor hotărîtoral 
educației, redimensionează rolul și atri
butele acesteia în direcția făuririi omu
lui nou, a dezvoltării Iui multilaterale
— țelul suprem al societății noastre 
socialiste.

înțelegerea și aprecierea, de către 
fiecare membru al colectivității, a ra
porturilor dintre tendințele realității 
și năzuințele întregului nostru popor și 
participarea liberă și responsabilă la 
împlinirea acestor năzuințe, constituie 
condiția hotărîtoars a făuririi propriu
lui destin și a împlinirii idealurilor 
poporului și partidului nostru.

Activitatea politico-educativă trebuie 
să aibă drept scop fundamental dezvol
tarea conștiinței socialiste înaintate, 
întărirea spiritului de discernămînt, 
înțelegerea și dăruirea deplină cauzei 
partidului și poporului, înțelegerea eve
nimentelor și fenomenelor trecute, pre
zente și viitoare, aspirațiile popoarelor 
și națiunilor, liniile de forță ale istoriei.

Amplificînd contribuția și responsa
bilitatea școlii în activitatea politico- 
educativă nu trebuie, desigur, neglijate 
atribuțiile și responsabilitățile ce revin 
colectivităților de elevi și studenți și 
organizațiilor politice ale acestora.

Tineretul nu constituie doar un 
obiect al educației, ci și un subiect al 
acesteia.

Numai prin convergența preocupări
lor și eforturilor tuturor factorilor po
litici și educaționali se va putea în
făptui amplul program stabilit de 
partid pentru formarea omului mul
tilateral, cu o înaltă conștiință po
litică, omul autentic al socialismului și 
comunismului.

și rețelei unită- 
scopul utilizării 
materiale și po- 
științific. trans-
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ROMÂNIA ÎN ACTUALA ETAPĂ DE
DEZVOLTARE SOCIALĂ Șl POLITICĂ
PROGRAMUL ELABORAT DE
CONGRESUL A L X-LEA Șl CONFERINȚA

NAȚIONALĂ A P.C.R. TINERETUL-BENEFICIAR Șl PARTICIPANT 
LA DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII ROMÂNEȘTI CONTEMPORANE

In cele aproape trei decenii care au 
trecut de la eliberarea patriei noastre 
tineretul s-a manifestat și se manifestă 
ca o forță socială creatoare a cărui 
prezență activă se exprima din plin în 
toate domeniile vieții noastre social- 
economice, politice și ideologice. Parte 
inseparabilă a poporului, a cărui dez
voltare și destin se desfășoară în ca
drul procesului unic și unitar al pro
gresului multilateral al României socia
liste, tineretul este atît un beneficiar 
direct al tuturor realizărilor înfăptuite 
cit și un factor de primă însemnătate 
în cadrul înfăptuirii acestor realizări.

PROGRESUL MATERIAL
Șl SPIRITUAL AL 0

SOCIETĂȚII ESTE
ÎNFĂPTUIT DE CĂTRE

POPOR, IN BAZA VOINȚEI

Șl IDEALURILOR SALE
Dubla caracteristică specifică oame

nilor muncii — de proprietari ai mij
loacelor de producție și de creatori ai 
tuturor valorilor materiale și spirituale 
— creează noi relații sociale între dife
ritele generații. Dispărind clasele ex
ploatatoare și odată cu ele exploatarea 
omului de către om. in orânduirea noa
stră socialistă întreaga dezvoltare are 
loc în interesul poporului, se înfăptu
iește de către popor pe baza voinței și 
idealurilor sale.

Schimbările petrecute în cadrul struc
turii sociale a țării și noile raporturi 
existente între clasele și celelalte ca
tegorii sociale au determinat ș: noile 
raporturi existente între generații.

Lipsa șomajului, posibilitatea fiecă
rui cetățean de a găsi un loc de muncă 
și de a-și putea folosi priceperea și ca
pacitatea sa de muncă, asigurarea mij
loacelor materiale de tra: ia bătrir.ețe 
după o viață activă pusă în slujba 
societății, fac ca între generații să nu 
existe o bază socială generatoare de 
interese și scopuri opuse. Munca în 
folosul dezvoltării personalității, a sa
tisfacerii necesităților individului si a 
progresului patriei reprezintă trăsă
tura esențială comună tuturor genera
țiilor și izvorul obiectiv de gr im rare, 
dezvoltare și consolidare a noilor re
lații dintre ele. Tineretul își face sim
țită prezența — alături de ceilalți oa
meni ai muncii — atît în sfera pro
ducției materiale, cit și a celei sptri- 
tuale, în diferitele munci de conducere 
pe linie de stat și partid. Unitatea în
tre generații este expresia vitalității 
orînduirii noastre socialiste. gara-'-a 
împlinirii sarcinilor noastre de viitor.

Adevărul acestei realități și-a găsit o 
nouă și puternică ilustrare în ansam
blul lucrărilor și hotărîrilor Conferin
ței Naționale a Partidului Comunist 
Român din iulie 1972. Cinstea si pre
țuirea mărețelor tradiții revoluționare 
și patriotice ale înaintașilor poporului, 
grija pentru ceea ce în prezent am do- 
bîndit și dobîndim. responsabilitatea și 
atenția pentru viitor, pentru generațiile 
de mîine, sînt mărturia acestei unități 
între generații care constituie o cheie 
de boltă a politicii partidului.

Tineretul țării reprezintă un factor 
activ în viața contemporană tocmai da
torită faptului că în lumina politicii 
Partidului Comunist Român prezentul 
și viitorul sînt două laturi indisolubile 
ale tuturor preocupărilor noastre. Mun
cind în prezent ne preocupă viitorul, 
căutînd a da coordonate superioare vii
torului știm că acest viitor trebuie să 
înceapă a fi construit în prezent. „Avem 
răspunderea față de viitorul copiilor 
noștri, fată de viitorul întregului po
por, față de cauza socialismului și co
munismului în România — arată la 
Conferința Națională tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — față de națiunea noastră 
socialistă, de a face totul pentru dez
voltarea în ritm susținut a patriei, pen
tru crearea unei societăți socialiste 
moderne, dezvoltate".

Conferința Națională din iulie 1972 a 
dezbătut într-un înalt spirit de maturi
tate comunistă cele mai vitale aspecte 
iegate de dezvoltarea României în ur
mătorii ani și în perspectivă cum ar fi:
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ARMONIE: MUNCA
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SOCIETATE
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PROFESIONALĂ
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RELAȚIE DE SINTEZA

TINERETUL
RECARE TÎNĂR ESTE

cel pentru care unitatea 
și viitor constituie un 
a gindi, simți și munci 
mai fidel acea generație

trasate 
ie către Cceferirita Xat.ocală cărora 

etai tzebuîe să ie facă față in cit 
bane soocLp— „înfăptuirea progra- 
t aprobat de Congresul al X-'.ea 

al parridului — a arătat tovarășul 
X-colae Ceausescu — impune adoptarea 
obci: complex de măsuri pentru asigu
rarea forței de muncă necesare, cali
ficarea in ritm mai rapid a muncitori
lor. continuarea procesului de îmbogă
țire a pregătirii profesionale a tuturor 
oamenilor muncii". Hotărirea, aprobată 
5e Conferință, cu privire la pregătirea 
forței de muncă și creșterea nivelului

Un loc central îl ocupă, în această di
recție. îmbunătățirea învățămîntului de 
toate gradele. în actualele condiții ale 
construirii societății socialiste multila
teral dezvoltate, invățămintul devine un 
element de bază a dezvoltării persona
lității umane, a pregătirii indivizilor 
pentru viață, un factor de sporire a efi
cienței muncii.

Tineretul, cel care reprezintă corpul 
viu al procesului de învățămînt, va 
fi beneficiarul direct al unui complex 
de măsuri fixate de Conferința Națio
nală. Invățămintul urmează a fi astfel 
organizat încît la terminarea fiecărei 
etape — școala de 10 ani, liceul — tî-

■a

PLAN TEMATIC y I
I

1. Unitatea între generații — expresie a vitalității orîn- 
duirii noastre socialiste, garanția îndeplinirii programelor 
de dezvoltare politică și social-economică a țării.

1.1. Boxe norior rotata sooc.« iatre d.fente generații.
1-2. M—cu depusă a progresai» patriei, al dezvoltării perse-

tre socct.ste și izvor co-ectr» de generare, dezvoltare și consolidare 
o noilor reiat i tatre e<e.
1-3. Martrortu ocece noi stor a relațiilor dintre generații in onsam- 
bW documentelor Conferinței Nct onale a Partidului Comunist Român 
dm nit 1972.

2. Aspectele vitale ale dezvoltării țării noastre în urmă
toarele două decenii și contribuția pe care trebuie să o a- 
ducă tineretul.

■ ocbvă a tineretului in punctele hotăritoare ale 
primul rind în sfera produc-

f 3.2. Caracterul de excepție, dar și o realitate a unor fenomene de 
parazitism social.
3.3. Principalele prevederi ale codului de norme ale eticii și echității 
sociale.

4. Perfecționarea continuă — cerință a participării ac 
tive și productive a tineretului țării noastre.

4.1. Hotăririle Conferinței Naționale cu privire la 
muncă și creșterea nivelului de trai al populației 
tineretului pentru ridicarea calificării, a pregătirii 
creșterea eficienței muncii.
4.2. Ridicarea nivelului de calificare și de pregătire 
condițiile revoluției tehnico-științifice.
4.3. Sensul și semnificația creșterii continue a ponderii 
lectual" în munca direct productivă.

pregătirea forței de 
— chemări adresate 
profesionale, pentru

profesională în

„efortului inte-
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2.1. Prezenta tot
dezvoltării intre fii noastre societăți și in 
ției mcter.aie.
2.2. Modificări in perspectivă a structurii 
lației octive a țării.

3. Semnificația politică și socială 
tineret".

societății economice a popu-

a relației „muncă

3.1. Dreptul la muncă și obligația de a depune muncă utilă societății.

5. Efortul conjugat în realizarea integrală 
1971—1975 în mai puțin de cinci ani.

a planului I
6. Invățămintul ca element de bază al dezvoltării perso

nalității umane, a pregătirii tineretului pentru viață și ca 
factor de sporire a eficienței muncii.

6.1. Măsuri stabilite de Conferința Națională pentru ca invățămintul 
să asigure tineretului un larg orizont de pregătire profesională.

I
i
I
I

nărui să capete asemenea cunoștințe 
care să-i dea posibilitatea ca, în cazul 
cînd nu își continuă studiile în învă- 
țămîntul superior, să se poată integra 
intr-o activitate practică, utilă socie
tății : „toți tinerii — arată tovarășul 
Nîcolae Ceaușescu — trebuie ajutați să 
posede un larg orizont de pregătire pro
fesională, să aibă o calificare complexă 
pentru a nu fi puși în situația de a 
executa numai operații limitate, deve
nind simple instrumente ale procesului 
de fabricație".

Ridicarea calificării profesionale, pre
gătirea pentru muncă a tineretului re
prezintă o îndatorire în a cărei reali
zare tineretul este el însuși interesat 
direct Realizarea unei pregătiri mul
tilaterale constituie atît un însemnat 
factor al modernizării economiei noas
tre naționale cit și o condiție primordia
lă în sporirea potentelor creatoare ale 
oamenilor, în îmbogățirea vieții spiri
tuale. in asigurarea manifestării lor 
polivalente în viața societății românești 
contemporane.

Tineretul — 
dintre prezent 
mod firesc de 
înfățișează tot
chemată să-și însușească din plin idea- 
-Urile avântate ale comuniștilor, să mi
liteze activ pentru a realiza transfor
marea gîndului în faptă. Codul de nor
me ale vieții și muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socialiste prefigurează 
tocmai de aceea însuși modelul de com
portament către care se îndreaptă ti
neretul.

In etapa actuală a construirii socie
tății socialiste multilateral dezvoltate, 
crește tot mai mult rolul activității 
creatoare, conștiente a maselor, spo
rește responsabilitatea socială a fiecărui 
membru al marii noastre familii. Dez
voltarea și perfecționarea democrației 
socialiste, atragerea maselor la condu
cerea directă a vieții politice, sociale, 
economice etc., cere și tineretului să-și 
însușească tot mai multe cunoștințe, să 
studieze și să cunoască concepția des
pre lume a partidului. Dezvoltarea con
științei socialiste în rîndul tineretului 
reprezintă o condiție a activizării sale 
sociale. „Pentru a putea participa ac
tiv la conducerea treburilor obștești — 
se arată în Proiectul de norme amintit
— la făurirea conștientă a noii societăți, 
pentru înțelegerea legilor dezvoltării 
sociale, a tendințelor și forțelor noului 
care condiționează progresul social, 
membrii Partidului Comunist Român, 
uteciștii trebuie să-și însușească con
cepția științifică despre lume și viață
— materialismul dialectic și istoric — 
principiile politicii partidului nostru 
care reprezintă marxism-leninismul 
creator în România".

Studierea proiectului de norme scoa
te la lumină trăsăturile specifice oame
nilor înaintați ai epocii noastre către 
care se îndreaptă tot mai mult aspira
țiile tineretului: lupta pentru întărirea 
capacității de apărare a patriei, comba
tivitatea revoluționară față de orice ac
țiuni sau manifestări ostile orînduirii 
noastre socialiste, lupta pentru întări
rea unității moral-politice a poporului, 
pentru apărarea și dezvoltarea proprie
tății socialiste. Ceea ce stă la baza apli
cării principiilor eticii și echității so
cialiste constă în educarea oamenilor, a 
tineretului, în spiritul dragostei față de 
muncă. „Munca este o datorie funda
mentală, de onoare a fiecărui membru 
al Partidului Comunist Român, a tine
retului comunist. De aceea el trebuie 
să fie un exemplu de dăruire și pasiu
ne în muncă, în activitatea creatoare, 
pentru făurirea valorilor materiale și 
spirituale ale societății. Dăruirea și pa
siunea în muncă, iată ce caracterizează 
și generația tînără a țări". împlinirea 
programului elaborat de Conferința 
Națională — prin întregul său conținut
— generează numeroși factori de dez
voltare a acestei dăruiri și pasiuni. Mo
bilizați de acest program, conduși de 
cei care l-au întocmit — comuniștii — 
tineretul țării dă conturul realității 
idealurilor prefigurate de Conferință.
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MIȘCAREA REVOLUȚIONARA Șl
DEMOCRATICA DE TINERET, IMPOR
TANTA FORȚA A LUPTEI CLASEI

.■ MUNCITOARE, SUB CONDUCEREA P.C.R., PENTRU
ELIBERARE NAȚIONALA Șl PREFACERE SOCIALA

Bogata activitate editorială prilejui
tă de sărbătorirea a 50 de ani de exi
stență a U.T.C. a pus la îndemîna ti
nerilor cititori numeroase probleme cu- 
prinzînd aspecte principale din istoria 
mișcării revoluționare și democratice 
de tineret, momentele de seamă ale 
participării Uniunii Tineretului Comu
nist, sub conducerea P.C.R., la lupta 
clasei muncitoare, a întregului popor 
pentru eliberare națională și socială, 
pentru victoria socialismului în patria 
noastră.

Existența unui asemenea instrument 
de lucru, la îndemîna uteciștilor. ne 
îndeamnă ca în rîndurile de față să 
relevăm doar cîteva idei, cîteva consi
derații pe care faptul istoric le argu
mentează ca fiind caracteristici ale miș
cării revoluționare și democratice de 
tineret din țara noastră.

Mișcarea revoluționară și democrati
că, noțiune întîlnită des în literatura 
social-politică, indică totalitatea acțiu
nilor, formelor, ideilor în dinamica lor, 
sau — exprimîndu-ne tautologic — in 
..mișcarea" lor. Mișcarea este revolu
ționară atunci cind are drept scop 
schimbarea radicală, necesară a stări
lor de lucruri depășite și instaurarea 
de rînduieli deschizînd drum esențial 
nou. Mișcarea revoluționară este prin 
natura ei democratică, însă noțiunea 
..democrație" este de sferă mai întinsă, 
căci ea cuprinde o varietate de obiec
tive care nu presupun neapărat în acel 
mamient transformări revoluționare, de 
exemplu, acțiunile democratice împo
triva pericolului fascist. De bună sea
mă sînt interferențe mai complexe și 
mai .subtile decît cele schițate ; aș ruga 
cititorul să le socotească pe acestea 
numai ca fiind puse cu scopul de a se 
înțelege mai bine dimensiunile și co
relațiile cîmpului acțiunilor „mișcării 
revoluționare Și democratice a tinere
tului".

Am ajuns (de altfel am și dorit a- 
ceasta) în locul unde apar trebuitoare 
cîteva deslușiri despre ce înseamnă ti
neret, altfel spus, tînăra generație, des
pre caracteristicile sale.

Cuvîntul tînăr (cu derivatele lui) 
provine din latină unde tener,-erase
rum însemna : fraged, gingaș, plăpînd, 
plăcut (am dat numai patru nuanțe 
dintr-un evantai mai bogat). în limba 
română noțiunea s-a consolidat în 
sensul daț de termenii : tînăr, tinerețe, 
generație tînără. Mai întîi, termenii in
dică o etapă în evoluția biologică a 
omului, mai mică ori mai mare după 
împrejurări personale și general-isto- 
rice. în al doilea rînd. ei desemnează, 
din unghi sociologic, social-politic eta
pa. cind se face pregătirea pentru in
tegrarea în viața socială, productivă, e- 
conomică, culturală, politic-ideologică. 
Pentwu a nu se stabili o delimitare ri
gidă, trebuie reținut că adesea prin 
tinerețe se sugerează trăsături care se 
prelungesc peste vîrsta mărginită to
tuși de acest termen. George Enescu 
spunea : „Tinerețea nu este o perioadă 
a vieții. Ea este o stare a spiritului, un 
efect al voinței, o calitate a imagina
ției, o intensitate emotivă, o victorie a 
curajului asupra timidității, a gustului
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aventurii asupra dorinței de conflict". 
Fără să ne propunem în chip special, 
prin transcrierea propozițiilor compo
zitorului nostru de geniu deja am e- 
nunțat o seamă de particularități ale 
generației tinere.

Dacă este să ne exprimăm pe scurt 
despre aceasta am putea zice că tine
rețea înseamnă : elan, dinamism, spi
rit de sacrificiu, lipsă de prejudecăți, 
dorință de schimbare, depășire de ti
pare, bogăție de speranțe ș.a.m-d.

Am făcut această acoladă probabil 
prea îndepărtată de temă în dorința de 
a evidenția că tocmai prin dinamismul, 
dăruirea de sine, receptivitatea la idea
lurile de libertate și dreptate, la schim
bările înnoitoare, tînăra generație a re
prezentat în decursul timpului un în
semnat factor al progresului, al afir
mării și realizării acțiunilor transfor
matoare ale grupărilor sociale revolu
ționare. ale maselor populare. Că mo
ment de moment, prin partea ei mai 
înaintată, a preluat și amplificat în
făptuirile, virtuțile, țelurile bune ale 
premergătorilor, a dat noi înțelesuri 
prezentului și viitorului. Că numeroși 
patrioți luminați, gînditori iluștri, sa- 
vanți și artiști remarcabili încă din 
tinerețea adolescentă și-au închinat 
viața, cutezanța, imaginația, efortul lor 
cauzei eliberării sociale, independentei 
patriei, prosperării ei : în fine, de a e- 
videnția că din rîndurile tinerilor s-au 
dat atîtea jertfe în încleștarea 
prîtorii. pentru emanciparea 
pentru- făurirea unei orînduiri 
pe temeiuri noi.

Cînd, în ce împrejurări, pe
obiective și sub influența căror factori 
subiectivi s-a constituit mișcarea revo
luționară și democratică a tineretului 
ca importantă forță a clasei munci
toare, pentru prefaceri sociale?

Particularitățile tinerei generații se 
împlinesc cu mai multă pregnanță în 
acea parte a ei care s-a apropiat și s-a 
cuprins în actul revoluționar al prole
tariatului industrial, apărut odată cu 
epoca modernă, adică la tineretul mun
citoresc, purtînd trăsăturile clasei din 
care face parte.

în mai multe lucrări de istoria ti
neretului cititorul găsește menționat că 
în celebra sa operă, „Capitalul". Marx 
arăta că în capitalism, mașina, în mă
sura în care impune necesitatea forței 
mușchiulare favorizează cuprinderea 
în procesul producției a tineretului. Ob
servație făcută de Engels încă în lu
crarea de tinerețe, „Situația clasei 
muncitoare în Anglia"• Fenomenul a 
fost pozitiv, cu toate condițiile grele 
pentru tinerii care erau nedezvoltați 
îndeajuns fizicește. In acest sens, în lu
crarea sa „Dezvoltarea capitalismu
lui în Rusia" Lenin
atragerea adolescenților în produc
ție „este în fond un fenomen 
progresist". Este vorba de faptul că 
tineretul capătă experiență în însuși 
procesul producției materiale al secto
rului conducător al vieții economice 
moderne, că el se forma social-politic, 
moral ca parte a clasei muncitoare, cu 
trăsăturile și menirile ei esențiale. Ti
neretul de fabrică a devenit nucleul în
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jurul căruia au gravitat grupările, ele
mentele neproletare, contribuind la a- 
vansarea democratică, civilizată a ome
nirii. Toate asemenea categorii erau 
astfel ratașate, în modalități și densi
tăți variabile, clasei muncitoare, sin
gura forță socială în măsură să fie he
gemonul mișcării generale progresiste 
a întregului popor.

Literatura relativ bogată asupra tra
diției revoluționare argumentează că 
tineretul, strîns în jurul nucleului 
muncitoresc, a înscris pagini de eroism 
în neîncetatele acțiuni revoluționare și 
democratice. Urcînd pe o treaptă su
perioară mișcarea de organizare și e- 
ducare revoluționară a tineretului. în
cepută încă de la sfîrșitul secolului tre
cut, Uniunea Tineretului Comunist s-a 
aflat în primele rinduri, membrii ei 
au îndeplinit cu sîrguință și atașament 
neprecupețit organizarea și îndruma
rea părții celei mai înaintate a tinerei

generații in direcția obiectivelor puse 
de partidul comunist.

în focul bătăliilor de clasă, pentru 
apărarea drepturilor cetățenești, a in
tegrității și demnității naționale peri
clitate de fascismul denigrator și tene
bros mișcarea revoluționară și demo
cratică a tineretului s-a dovedit prin 
fapte a fi intr-adevăr importantă forță 
a clasei muncitoare, a partidului co
munist, și-a împlinit la dimensiuni re
voluționare ceea ce avea mai bun ca 
stare de spirit, ca putere de ideație, 
ca voință de acțiune pozitivă.

în ce termeni trebuie abordată astăzi 
necesitatea spiritului revoluționar ?

Desigur, unii termeni ai problemei 
se schimbă, se nuanțează, însă poten
țialul revoluționar, constructiv al ti
nerei generații se materializează larg 
tocmai în anii socialismului, în anii în 
care ne aflăm, in anii viitori. Atitu- 
cinea revoluționară nu este proprie nu
mai situațiilor conflictuale — se scrie
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PLAN TEMATIC
— Considerații despre principalii termeni ai proble

mei, Mișcare revoluționară și democratică. Noțiunea „tînă- 
ra generație" și valențele, caracteristicile ei.

— Contribuția tinerei generații (partea ei înaintată) 
la progresul general al societății, la înfăptuirea dezidera
telor categoriilor sociale revoluționare, progresiste. Tînă- 
ra generație, factor al progresului.

— Momentul, împrejurările apariției mișcării revolu
ționare și democratice a tineretului ca importantă forță a 
clasei muncitoare pentru prefaceri sociale.

® Tineretul muncitoresc, nucleu în jurul căruia au 
gravitat grupările, elementele neproletare participante la 
progresul omenirii.

• Tradițiile revoluționare ale tineretului, ale Uniunii 
Tineretului Comunist din România.

• Mișcarea revoluționară și democratică a tineretu
lui s-a dovedit prin fapte o importantă forță soci- 
al-politică a luptei maselor populare, avînd în frunte cla
sa muncitoare

— Cum se pune problema după instaurarea puterii 
populare, în anii construirii socialismului.

• Particularitățile atitudinii revoluționare azi, în con
dițiile socialismului.
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• Terenul larg de manifestare și împlinire a trăsătu

rilor tinerei generații, în contextul tabloului de ansamblu.
I
I

în-temeiat în cartea „Către un 
care Editura politică a invitat acade
micieni, profesori universitari, eroi ai 
muncii socialiste, publiciști să discute 
cu tineretul. Atitudinea revoluționară 
este o componentă a personalității 
mată în procesul educativ al unui 
tem revoluționar.

Epoca socialistă nu presupune 
puțin entuziasm, decît momentele 
luptă pentru înlăturarea de la putere 
a claselor asupritoare ; nu presupune 
mai puțină competență, mai puțin rea
lism ; dimpotrivă. Perfecționarea rea
lizărilor, înfăptuirea societății socialis
te multilateral dezvoltate cere multă 
străduință, pasiune, inventivitate, cere 
spirit militant, eroic, revoluționar.

Tocmai epoca socialistă determină 
creșterea ponderii și rolului tineretului 
în viața societății, dezvoltarea lui sub 
raportul lărgirii orizontului, instruirii 
și educării profesionale-politice multi
laterale.

Tînăra generație este confruntată cu 
o amplă problematică decurgînd din 
complexitatea și dinamismul preface
rilor sociale, al transformărilor în sis
temul forțelor materiale de producție, 
al relațiilor sociale, al organizării for
melor activității spirituale. într-un stu
diu elaborat de Centrul de cercetări 
pentru problemele tineretului, se de
monstrează că mutațiile social-econo- 
mice petrecute în țara noastră în ulti
mul sfert de veac au adus în me
diul industrial un mare număr de ti
neri, care, plecînd de la sate, au schim
bat plugul cu perfecționate unelte ale 
uzinelor și fabricilor moderne.

De altminteri se cunoaște aprecie
rea partidului că după instaurarea pu
terii populare și începerea construirii 
socialismului, în tot ce s-a înfăptuit în 
fiecare fabrică, pe fiecare șantier, în 
fiecare sat, în fiecare școală, în fie
care loc de muncă sînt încorporate hăr
nicia. energia, priceperea, entuziasmul 
tinerilor.

Se demonstrează prin proba faptelor, 
virtuțile de atitudine revoluționară, 
constructoare ale tinerei generații, acum 
fiind în întregimea ei forță a clasei 
muncitoare, a poporului constructor de 
orînduire nouă.

Partidul nostru comunist acordă o 
atenție particulară formării construc
torilor de mîine ai socialismului și co
munismului, pregătirii schimbului care 
să ducă mai departe și mereu mai bine 
opera constructoare din prezent a po
porului român. E ceea ce se poate face 
pe temeiul obiectiv al condițiilor orîn- 
duirii socialiste care, după cum am 
văzut, oferă un teren vast de afirmare, 
de punere în valoare a capacităților, 
talentelor, aspirațiilor.

O componentă de plan primordial a 
problemei mai generale de care ne o- 
cupăm este participarea tineretului la 
conducerea vieții sociale.

Partidul Comunist Român promo
vează un dialog fructuos cu masele 
populare, se consultă direct cu oa
menii muncii în probleme care pri
vesc treburile țării, prezentul 
torul 
viața obștească toți cei 
cesc, 
ția socialistă. în acest context, se rea
lizează participarea efectivă a tinerei 
generații la viața socială, la conduce-
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• Preocuparea Partidului Comunist Român de a for
ma constructorii de mîine ai socialismului și comunismului.

• Participarea tineretului la conducerea vieții socia
le, componentă de plan primordial al considerării lui ca 
forță importantă a clasei muncitoare, a poporului în pre
facerile sociale.

— Tineretul României socialiste, parte organica a 
mișcării mondiale a tineretului muncitor și democratic an- 
tiimperialist — factor însemnat al luptei pentru progres în 
planul istoriei universale.

— Scurtă concluzie despre mișcarea revoluționară și 
democratică a tineretului ca importantă forță a clasei 
muncitoare, sub conducerea P.C.R., pentru eliberare na
țională și prefaceri sociale.
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rea societății. Tineretul se exercită ca 
factor dinamizator al progresului, se 
educă „în școala muncii", se pregă
tește pentru a fi în stare să continue 
opera de edificare a socialismului și co
munismului, să poarte neatinsă făclia 
luptei înaintașilor. îmbinarea experien
ței, maturității cadrelor în vîrstă, cu 
elanul, abnegația creatoare, îndrăz
neață a cadrelor tinere, dau sinteză 
trainică resorturilor care dezvoltă ar
monios societatea. Așadar, la capătul 
unei îndelungate participări la mișca
rea revoluționară, muncitorească, în
tr-un moment cind viitorul previzi
bil pune însemnate cerințe, tinerei 
generații îi revin nu mai puține, ci mai 
multe și mai mari îndatoriri și com
petențe.

Tradiția revoluționară, trăsăturile 
generației tinere, faptul că ei îi revine 
misiunea de a duce necontenit țesătura 
istoriei către viitor, dau temei și per
spectivă Partidului Comunist Român 
să cheme pe tineri de a pune tot ela
nul lor revoluționar, tot ce au ei mai 
bun în slujba mersului înainte al so
cietății. Uniunea Tineretului Comunist 
este îndrumată să desfășoare fonnarea 
tineretului în spiritul dragostei fată 
de muncă, al răspunderii față de în
datoririle sociale, al devotamentului 
față de patria socialistă și partidul co
munist.

Tineretul republicii noastre socialis
te își îndeplinește rolul de importantă 
forță a clasei muncitoare pentru prefa
ceri sociale, apărarea independentei și 
suveranității naționale, socotindu-se 
parte organică a mișcării mondiale a 
tineretului muncitor și democratic, an- 
tiimperiailist. într-un relief politie, is
toric plin de varietate, categorii însem
nate ale tineretului de pretutindeni pă
șesc în arena social-politică evoluînd 
ca o forță propulsatoare a progresu
lui, libertății, civilizației, păcii. Din
ei u-și seama de locul și rolul lui în so
cietate, tineretul vrea să fie mai activ 
decît oricînd pentru a contribui la re
zolvarea propriului destin, dorește să-și 
spună cuvîntul asupra problemelor gra
ve care frămîntă viața internațională, 
să se înregimenteze forțelor social-po- 
litice care militează pentru o societate 
mai dreaptă.

Atît prin participarea efectivă la 
transformarea socialistă din țară, cît 
și prin aport permanent la organizarea 
cu succes a acțiunilor pe plan interna
țional, tineretul din România reprezin
tă un detașament de nădejde al ma
relui front democratic, de eliberare și 
afirmare independentă a popoarelor, 
de înlăturare a colonialismului, impe
rialismului. Se cuprinde astfel organic 
în împrejurările care fac astăzi 
tînăra generație să fie un 
prim ordin al luptei pentru 
planul istoriei universale.

în încheiere putem deci
activitatea multiplă din trecut și 
azi a tinerilor, înnobilați de frămîntarea 
participării la făurirea „destinului" co
munității din care fac parte și prin 
urmare, și la făurirea „destinului" lor, 
a căpătat și capătă mereu valențele 
circumscrise de ipostaza lor ca forță 
a clasei muncitoare, a poporului în 
cîmpul larg al asigurării progresului 
social transformator și necontenit.

ca
factor de 
progres în

afirma că
de

X
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• MIERCURI, a sosit la 
București, tovarășul Ezekias 
Papaioannu, secretar general al 
Partidului Progresist al Oame
nilor Muncii din Cipru 
(A.K.E-L.) care va face o vizită 
in țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

La sosire, pe aeroportul in
ternațional Otopeni, oaspetele a 
fost salutat de tovarășii Gheor- 
ghe Pană, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C-C. al 
P.C.R., Cornel Burtică, mem
bru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de sec
ție lâ C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

• MARȚI DIMINEAȚA, s-a 
înapoiat în Capitală, delegația 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, condusă 
de tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant Comitetului
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretar al C.C. al P.C.R., secretar 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, care a 
făcut o vizită pentru schimb de 
experiență în R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația Conferinței Federa
le a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia.

Delegația a fost întîmpinată 
de tovarășul Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului

Național al Frontului Unității 
Socialiste, de activiști ai Con
siliului NaționaL

Au fost prezenți membri ai 
Ambasadei R-S.F. Iugoslavia la 
București.

• IERI, a fost semnat Ia 
București planul de colaborare 
pe perioada 1973—1974 între Mi
nisterele Sănătății din Hepubii- 
ca Socialistă România și din 
Republica Socialistă Ceho
slovacă.

Documentul prevede, printre 
altele, schimburi de specialiști, 
vizite reciproce de delegații ir. 
domeniul științelor medicale și 
sănătății publice, colaborări in
tre institutele medicale din cele 
două țări privind elaborarea in 
comun a unor planuri de cerce
tare. Totodată, sînt prevăzute 
schimburi de informații. de 
materiale documentare științifi
ce, note normative cu privire 
la organizarea și administrarea 
serviciilor de sănătate publică, 
de educație sanitară etc.

Planul a fost semnat de mi
nistrul sănătății, acad. Theodor 
Burghele, și de prof. dr. E. 
Matejicek, ministrul sănătății al 
R.S. Slovace.

Au fost de față membri ai 
conducerii Ministerului Sănătă
ții, reprezentanți ai Ministeru
lui Afacerilor Externe, precum 
și Miroslav Sulek, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București.

CRONICA U.T.C.
Ieri a părăsit Capitala, în- 

dreptindu-se spre Budapesta, 
o delegație a Uniunii Tine
retului Comunist, formată 
din tovarășii Vasile Carolică, 
adjunct de set de secție la 
C.C. al U.T.C., Vaier Cîm- 

A^ian, prim-secretar al Comi
tetului județean Bistrița- 
Năsâud al U.T.C., și Veroni
ca Irodiu, secretar al comi
tetului U.T.C. de la Grupul 
industrial petro-chimic din 
Pitești, care, la invitația Co
mitetului Central al Uniunii 
Tineretului Comunist (KISZ) 
din R. P. Ungară, va efectua 
o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul 
București—Otopeni, delega
ția a fost salutată de tova

rășul Martin Kraus, adjunct 
de șef de secție la C. C. al 
U.T.C., de activiști ai C.C. al 
U.T.C.

★
Ieri s-a înapoiat în Capi

tală delegația Uniunii Tine
retului Comunist formată din 
tovarășii Iulius Șuii, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
U.T.C., Elena Drozd, secreta
ră a Comitetului județean 
Hunedoara al U.T.C., și loan 
Boldi, președintele' C.U.A.S. 
de Ia Institutul politehnic 
din Timișoara, care la invita
ția Consiliului Central al 
Tineretului Liber German 
(F.D.J.) din R. D. Germană 
a efectuat o vizită în această 
țară.

FOTBAL
CLASAMENT

1, Steaua 11 6 3 2 22— 9 15
2. Jiul 11 6 2 3 18—16 14
3. St. Roșu 11 5 3 3 15— 5 13
4, Dinamo 11 5 3 3 15—11 13
5. Petrolul 11 5 3 3 8— 8 13
6. Univ. Craiova 11 4 4 3 19—16 12
7. C.F.R. Cluj li 5 2 4 11—10 12
8 S.C. Bacău 11 5 2 4 14—14 12
9. U.T.A. 11 4 3 4 15—14 11

10. Farul 11 5 1 5 7—11 11
11. Rapid 11 3 4 4 8— 7 19
12. F.C. Argeș 11 3 3 5 17—15 9
13. A.S.A. 11 4 1 6 18—21 9
14. „U“ Cluj 11 4 1 6 11—22 9
15. C.S.M. Reșița 11 2 3 6 9—17 7
16. Sp. studențesc 11 2 2 7 11—22: 6

ETAPA VIITOARE
(19 noiembrie)

Sportul Studențesc - Rapid ; 
„U" Cluj — C. S. M. Reșița ; 
F. C. Argeș - Jiul ; A.S.A. Tg. 
Mureș - Steagul Roșu ; Farul - 
U.T.A. ; „U" Craiova - Petrolul ; 
Dinamo - Steaua ; S. C. Bacău- 
C.F.R. Cluj.

SITUAȚIA 
mDALULlII ÎN SPECIAL

(Urmare din pag. I) 

ment dat, drept lideră a cla
samentului, face ieri, alături 
de Sportul studențesc, un 
meci din care nu se puteau 
aduna mai mult de două, trei 
faze de doamne-aiută. Ca să 
nu mai vorbim de studenții 
Bucureștiului, care au venit 
in A anume ca să ne trezeas
că mila.

In meciul doi. meciul ve
detă, altă anomalie Argeșul 
are trei goluri făcute, ratate 
în chipul cel mai incredibil, 
iar steliștii înscriu. în urma 
unei pomeni. Cu alte cuvin
te, formația lideră nu are 
chiar o înaintare de speriat 
(Voinea are meritul de a fi 
fost sîrguincios, in schimb

Năstase și Ailenei s-au um
brit unul pe altul), ca să nu 
mai vorbim de apărare, care 
vorba unui spectator, este cit 
se poate de scorburoasă.

La un moment dat, singur 
Rapidulețul încercase să dea 
un strop de senzație sezonu
lui, fixindu-se în coadă. Dar 
Boc și Tamango s-au pus re
pede pe vitejii și acum în
cepem să ne chinuim să gă
sim motivele pentru care nu 
sini chemați in națională.

Asta e. nu ne merge că
ruța. e ceva nefericit în sti
lul fotbalului nostru, adică 
ne lipsește arta ți gustul go
lului Or, fotbalul fără goluri 
e ca... S-o lăsăm pe dumi
nică.

o MIERCURI, a avut loc tra
gerea Ia sorți pentru stabilirea 
programului 16-imilor de Finală 
ale „Cupei României" la fotbal, 
în această etapă intră in ioc și 
cele 16 divizionare A. Iată pro
gramul jocurilor : F. C. Bihor— 
Sportul Studențesc : Chimia 
Rin. Vilcea—Steagul Roșu : Chi
mia Făgăraș—Dinamo Bucu
rești : C.S.M. Sibiu—Farul : Cea
hlău! Piatra Neamț—C.F.R. Cluj: 
C.F.R. Pașcani — F. C. Argeș : 
Carpați Sinaia—Rapid : Progre
sul București—Petrolul : Știinta 
Petroșeni—A.S.A. Tg. Mures ; 
F. C. Galați — C.S.M. Reșița : 
Vagonul Arad—Sport Club Ba
cău : Autobuzul București — 
U. T. Arad : Constructorul Ga
lați — Jiul : Metalul Oradea — 
Universitatea Cluj : Metalul 
București — Universitatea Cra
iova și Minerul Lupeni—Steaua.

ILIE NĂSTASE 
în sferturi la 
Nottingham

• ASEARA LA NOTTING
HAM, în cadrul turneului inter
național de tenis, care are loc

pe teren acoperit, campionul 
român llie Năstase l-a invins 
cu 6—S. t—I pe americanul 
Clark Graebner. în urma aces
tei victorii. Ilie Năstase s-a ca
lificat pentru sferturile de fi
nală ale competiției.

Baschetbaliștii de la 
Steaua s-au calificat în 

prelungiri
• ASEARA. TN SALA DINA

MO DIN CAPITALA s-a dispu
tat returul meciului de baschet 
dintre echipele masculine Stea
ua și Maceabi Ramat Gan din 
cadrul „Cupei cupelor”. Bascbet- 
baliștii de Ia Steaua au obtinut 
victoria cu scorul de 81—67. după 
prelungiri. La sfirșitul meciului, 
scorul era de 75—61 (34—35) în 
favoarea echipei Steaua, care 
egalase handicapul luat de oas
peți din primul joc.

(Agerpres)

„ATELIERUL LOR"
Atelierul școlii generale nr. 1 

din orașul Petrila a fost reali
zat de către elevi, sub îndruma
rea cadrelor didactice, prir. au- 
toutilare. S-au realizat deja : 
zeci de bănci cu schelet meca
nic (în vale are de peste 5 000 
lei), gherghefuri pentru țesut 
(în valoare de 3 Mi leij. In curs 
de executare : un transformator 
pentru uz didactic, citeva vi
trine muzeistice. Pentru valori
ficare, pe bază de contracte eu 
întreprinderile, elevii școlii vor 
realiza, în atelierul Jor, diverse 
materiale didactice. garnituri 
de mobilă pentru grădinițe, o- 
biecte de uz casnic.

| MARTOR CCUtMq

actualitatea
□

TIMPUL 
©V. LSBEH.

• SI ÎN ACESTE ZILE DE NOIEMBRIE, MII DE ELEVI DIN 
HLNEDOAKA, uteciști și pionieri, participă la transportul și 
depozitarea recoltei. Printre cei mai harnici, uteciștii de la 
școala tehnică sanitară, secția stomatologie, cei de la școala gene
rală nr. 1 din Hunedoara ; pentru care ziua de muncă a început 
la Gra 7Jă.

a COMITETUL U.T.C. DE LA ȘCOALA GENERALA Nr. 120 
DIN CAPITALA, dirijează pînă în cele mai mici amănunte, ac
tivitatea pe care elevii, uteciști și pionieri, o desfășoară într-o 
serie de unități agricole din jurui capitalei. Aceștia participă cu 
însuflețire la recoltatul, transportatul și depozitatul porutrt- 
bului. la strinsul și sortatul cartofilor.

a PE OGOARELE ÎNTREPRINDERILOR AGRICOLE DEN 
JUDEȚUL OLT se intîlnesc, în fiecare dimineață, pentru a 
lucra la strîngerea roadelor, recoltarea și depozitarea poruta- 
bului de sămință, a sfeclei de zahăr, sute de elevi de la liceul 
din comuna Văleni, de Ia școlile generale din comunele Brebeni. 
Găneasa. etc.

O șezătoare literară pe meleagurile Năsăudului, acolo unde 
au trăit și scris Coșbuc și Rebreanu, de unde au pornit 
atîția cărturari și intelectuali de frunte, este, parcă, încărcată 
întotdeauna de un farmec, de o semnificație deosebită. Cine 
știe despre citi dintre micii discipoli ai „zeiței Poeziei" — 
aflați acum abia in clasa a IlI-a (prezenți in fotografie) —■ 
vom auzi în ctirind. Tradiția obligă!

Rubrică realizată de ANDREI BARSAN

CLUB DE BLOC
Din inițiativa unor tineri u- 

teciști, Mihaela Șt.. Dan Firu. 
a luat ființă un original club 
de bloc al tineretului. Ms: 
cis, clubul blocului 13 d-.r B-dul 
Păcii 94—100, cartierul Militari. 
Clubul — a cărui realizare a 
fost sprijinită de către comite
tul de bloc, secretar Alexandru 
Deak — a fost amenajat prin 
munca și contribuția ’.ir. re:..u: 
a tuturor locatarilor, in’.r-o în
căpere aflată la subsol. Tovară
șa Ileana Bișir ne-a informat 
că noul club dispune, deo am- 
dată, de o bibliotecă, masă de 
ping pong, mese de șah etc., că, 
între proiectele sale, figurează 
organizarea de după - amieze 
cultural-educative, concursuri, 
precum și ore de studiu. în 
care elevii de liceu își v r aju
ta la învățătură colegii mai 
mici. Deci, din toate punctele 
de vedere, o excelentă iniția
tivă pe care am dori-o cit mai 
curînd extinsă.
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I
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DUO ILUZIONISM...
„ÎNCĂLȚĂMINTE'

pune în buzunar, să zicem. 
>tul de la un leu, după <e 
cumpărat „Informația”—

I
I
I

I

Tînâra era destul de pre
zentabilă. mereu elegant îm
brăcată și mereu ocupată. 
Serviciu! : delegat distribui
tor la depozitul de încălță
minte „Militari* din Caoita- 
lă. In această calitate se o- 
cupa cu supravegherea bu
nei desfășurări a unui întreg 
proces e: mercia—

trebuie să întrunească * un 
bun distribuitor de mărfuri,

vreme,

Fiindcă.

fi fă

AȘA E, CE FOLOS...
— Aveam nevoie de bani, 

acum însă ce folos? Știu că 
am greșit... rostea, cu capul 
pleca’.. Constantin Tatu <19 
ani, din comuna Bâleni, jud. 
Dîmbovița).

Să explicăm cuvintele sa
le. A) „Aveam nevoie de 
bani- este, chipurile, un fel 
de justificare pentru furtul 
comis. L-a pîndiț pe casie
rul Consiliului popular co
munal, a observat că acesta 
— după ce a strins niște bani 
de la cetățeni — i-a dus a- 
casă (fie spus, în treacăt, a- 
vea obligația să-i depună 
imediat la sediul Consiliului 
popular), apoi a plecat în 
sat. cu alte treburi. A furat 
deci 10 000 lei 1 Primul scop : 
un chef cu lăutari la Tîrgo- 
vis'.e ! B) „Acum însă ce 
folos...” ; perfect adevărat, 
în arestul miliției, în aștep
tarea sancțiunii ce-i va 
administrată, nu mai are. 
vident, cum să profite 
suma furată. C) „Știu 
am greșit- ; drept șă 
nem, replica ni se pare des
tul de banală. Mai ales, ne 
îndoim de faptul că C.T. (e- 
lev Ia școala profesională a 
uzinei de strunguri din Tîr- 
g o iște) ar fi ignorat gravi- 

o 
îl 

în

fi 
e- 
de 
că 

spu-

tatea faptei ce urma să 
. >mită. Oricum, pedeapsa 
■a obliga sâ nu mai uite 
viitor asemenea lucruri.

GOLURI PUȚINE, FOTBAL NICI A TÎT
REZULTATE
JIUL — SPORT 
CLUB BACĂU : 

3—0 (0—0)
Autorii golurilor : Szaba

dos (min. 48), Mulțescu 
(min. 70) și Roznai (min. 77).

STEAGUL ROȘU 
UNIV. CRAIOVA : 

1-1 (0-1)
Golurile au fost înscrise 

de Velea (min. 13) pentru 
oaspeți, respectiv Florescu 
(min. 47).

U.T.A. ARAD — 
A.S.A. TG. MURES : 

0—0
A arbitrat C. Petrea (Buc.) 

— neconcludent.
La tineret rezerve : 2—0.

C.S.M. REȘIȚA — 
RAPID :

0—0
A arbitrat T. Lecca (Bră

ila) — bine.
La tineret rezerve : 2—1.

I
I
I
I
I

I
I
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CU PLUS
Strășnicia cu care minerii știu să macine speranțele oaspe

ților. Ieri, Lîbardi, Mulțescu, Loznai, Szabados. Georgescu au 
evoluat constant bine, dezinvolt, vădind o excelentă condiție

Roznai. acest tinăr care bate la porțile naționalei nu și-a 
însușit încă unele deprinderi tehnice elementare : alți cîțiva 
jucători de la Jiul mizează încă prea mult pe ardoare, pe pu-

fizic ă.' Partida, in- ciuda presiunii gazdelor, a fost echilibrată, -j teren lor de luptă și prea puțin pe abecedarul tehnicii, 
deși dintre băcăoani lipseau portarul Ghiță și Dembrovschi, 
jucătorul cu statuie în Mexic. Rugiubei, Pană et. comp, au 
contraatacat curajos în prima repriză, iar după ce au primit 
golurile au ieșit foarte frumos dar tardiv în atac.

Despre starea precară a stndraonlm din Petroșani am mai 
scris, ieri citeva accidentări s-an datorat tocmai denivelări
lor, gropilor din terenul de joc. Ce-or fi păzind forurile spor
tive locale ?

A plăcut apărarea activă, organizată a craiovenilor, care nu 
s-au speriat de 
chiar tupeul să

Superioritatea
luri de Pescaru,
însă destulă sare și piper acestui meci, în ciuda rezulialuiui 
care, deși echitabil, îi nedreptățește pe localnici.

virtuțile ofensive ale gazdelor, ba au avut 
perforeze primii poarta lui Adamache. 
tactică a stegarilor, atacurile lansate în va- 

replica dîrză a defensivei oaspeților au

Atacul brașovean se dovedește lipsi de putere în fața unei 
apărări solide, cotase, cnsn a fost cea a fotbaliștilor din Bănie. 
Ieri fundasnl I-.i-.tes.i- a fost cei mai periculos., 
gazdelor. Tragerile de timp la care craiovenii 
time le minute de joc •• sînt. desigur, un 
dar publicul din Brașov, in ciuda unor mai 
care au afectat echipa, se dovedește din nou 
puisiv. de nesportiv.

atacant al 
au recurs în ul- 
speciacol plăcut, 
vechi sancțiuni 
exagerat de im-

Claritatea celor două sisteme tactice aplicate ieri pe gazo
nul din Arad. Pe de o parte ideea ofensivă a gazdelor, mizind 
pe forța de pătrundere a extremelor șt pe calitățile explozive 
ale jucătorilor din liniile mediane, pe de alta metodica de
fensivă a mureșenilor, care au lăsat, totuși „in față”. ă:uă 
permanente izvoare de primejdii pentru Vidac : Fazekas s 
Mureșan. Excelent a apărat și NageL De la arădani a_ plău: 
Kun. Domide și Broșovschi.

Băcănie — anele increda>Ue — au măcinat minut cu minut 
șansele focatnsoler. Campionul lor — Axente. Oaspeții — cu 
toate aoeriaete care >e revin — nu și-au apărat întotdeauna 
șansele ca spertnâcaae. recurgind. mai ales spre sfirșitul me- 
ciului. s XssaiUrf i.-ageri de timp Este și motivul pentru 
care an sportiv tatencat. na tinăr cu perspective — e vorba 
de — • -î . cunoștință cu cartonașul roșu. în sfîrșit,
ne surprinde namănd mic de spectatori de la Arad — numai

Cei mai buni de pe teren au fost Răducanu și Boc. Poate 
că suita de meciuri jucate fără greșeală de apărătorul giuleș- 
tean ar trebui să-l recomande, ir. sfîrșit, selecționerilor repre
zentativei.

De la gazde, printre care a reapărut Beldeanu, au plăcut 
cel mai mult Decebal Neagu și Atodiresei. adevărate rezer
voare de ocazii pentru coechipieri. Portarul Gornea a apărat, 
la rîndul lui, excelent, remarcindu-se la citeva dintre contra
atacuri.

O echipă de vntaarea Rapidului și cu forma sportivă deți- 
nuLâ actnatanense de gialeșteni ar fi putut dori mai mult de 
fa aa men ca a codașă a clasamentului. Din păcate ambițiile 
easpefiter s-aa april ta un singur punct. In ce-i privește pe 
res ițeai. atacai ter poartă încă pecetea dezordinii, se simte 
lipsa onm „creier* de joc, dar și a unor șuteuri de valoare. 
Pentru că. pini in prezent resițenii n-au înscris nici măcar 
un goi de etapă. E drept, nu numai ei ! !

C.F.R. CLUJ — 
DINAMO : 
1-1 (0-1)

Au înscris Doru Popescu 
(min. 40) pentru dinamoviști, 
respectiv Cojocaru (min. 62).

îndirjirea cu care ambele formații s-au bătut pentru gol, 
pentru punctele puse in joc, ritmul susținut menținut de ju
cători pe toată durata partidei. In pofida ploii, a terenului alu
necos. fazele frumoase s-au deplasat cu repeziciune de la o 
poartă la alta, i-au încălzit — la propriu — pe cei peste 9 000 de 
de spectatori prezenți In tribune. Frumos spectacolul rezulta; 
zuitat din ciocnirea intre jocul metodic ai oaspeților și avîntul 
feroviarilor, agresivitatea lor. »

Uaefe intrări dare ale fundașilor dinamoviști. pe drept cu- 
viM adhMaestate de pobbc. Dobrău a fost chiar avertizat de 
arbitru pentru joc periculos. Localnicii ar fi putut obține mai 
mult dar șnvăiefite defensivei proprii — prea ușor penetrabilă 
— i-au obligai la prudență. Sici precizia atacului condus de 
Adam na s-a de»edit la inălțime, numeroasele ocazii de gol 
ale clujenilor fiind ratate cu seninătate, mai periculoși decit 
inaintașii dovedindu-se apărătorii.

PETROLUL — 
„U" CLUJ: 
2—1 (1-1)

Au marcat N Ionescu
(min. 7) și Oprișan (min. 63), 
respectiv Ciupitu (autogol)

Mai nimic, ca și duminică, de a.tfel, nu se poate evidenția 
In jocul echipei locale. Citeva faze mai reușite, citeva in
cursiuni in atac ale lui Sae fonescu. cîteva robinsonade ale 
lui Mihai lonescu și... două goluri norocoase, iată tot ce au 
arătat elevii lui Ilie Oanâ suporterilor veniți să-i încurajeze. 
Mult mai bine au evoluat clujenii, dar fragilitatea atacului lor 
ca și apărarea destructivă a localnicilor i-au privat de un 
rezultat mai bun.

Ce se indmpiă cu găzarii*? De ia un timp jucătorii din Plo
iești aa uitau se pare, cele mai elementare noțiuni de tehnică, 
mirează tocai pe aagnjamentul fizic, pe „bătaie", tn ciuda 
locuim bun din rimamrnt. a punctelor acumulate, echipa lui 
Osr.ă nincuttn—«!T|’ toc mai profund pe spectatori, ba mai 
mult. împiedică si echipele venite in deplasare la Ploiești să 
joace fotbaL Se impune, credem, o analiză exigentă a activi
tății secției de fotbal a clubului.

SPORTUL STUDEN
ȚESC—FARUL 

1—0 (0—0)
A înscris Octavian lones- 

cu (min. 59).

Xe este greu să găsim aspecte pozitive pentru cuvinte de 
laudă, la această partidă. Să remarcăm victoria studenților 
bucureșleni — in sfîrșit. a doua — în fața unui adversar pu
ternic : să mai lăudăm inspirația și șutul lui Octavian lonescu, 
de ia distanță- care a semnat victoria echipei gazde. Să punc- 
•âm eu plus, ir.evațiile : Kraus, pe postul de mijlocaș central. 
A. da i ți forma excepțională a portarului Ion Vasile, care a 
rezok a; pini și— șuturile propriilor coechipieri

Partida a semănau ca o picătură de apă, cu un meci de di
vizia B. din seria a doua!!! Să fim iertați, dar nu prea s-a 
jucat fotbal de prima divizie. Am văzut un adevărat carusel al 
greșelilor. Ia ambele echipe. După jocul de ieri ne punem o 
întrebare (răspuns la alte întrebări și nedumeriri) : Mircea 
Sandu, in lotul național ? Ce a arătat ? Simptomatică forma și 
evoluția fotbaliștilor constânțeni. Dacă studenților avem mo
tive să le acordăm circumstanțe, lor nu avem !

STEAUA — F. C. 
ARGEȘ : 1—0 (1—0)

A înscris Voinea min. 16»

Un adf-ărat derby. O partidă extrem de disputată. Contrar 
asteptanlnr. reciită argeșenilor a fost mult mai viguroasă. 
Remltatu! ar f: fost altui, dacă Radu, Troi și Dobrin (singurul 
obstacol pe care l-a intîlnit balonul trimis de acesta dintr-o 
lovitură liberă a fost bara) nu ratau ocazii favorabile. Din ac- 
țiunfle dtaanice. ambițioase, din _ ocaziile ratate, a ieșit un 
spectacol fn bună măsură apreciat de cei circa 30.000 de spec
tatori prezenți in tribune.

Discuțiile aprinse asupra arbitrajelor i-a făcut pe unii arbi
tri să fie extrem de exigenți. Mircea Rotaru, a adoptat o ma
nieră de arbitraj cu sancțiuni severe pentru cea mai mică in
tenție sau intrare neregulamentară la balon. Chiar dacă nu a 
influențat rezultatul maniera aceasta și-a pus amprenta pe 
cursivitatea meciului. Atu reținut decepția spectatorilor pentru 
evoluția ștearsă a celor doi internaționali de mare calibru : 
Dobrin și Dumitru, sau Dumitru și Dobrin.

NOUTĂȚI DN RUGBI
• Marți seară a avat loc 

ședința bir o ol ui federal. S-a 
analizat meciul amical Ro
mânia — R. F. a Germaniei 
și s-au luat unele botăriri 
pentru îmbunătățirea activi
tății la lotul naționaL Astfel, 
s-a stabilit ca echipa să fie 
alcătuită de un colectiv de 
antrenori din cadrul colegiu
lui de antrenori

o Una din cauzele care au 
cauzat insuccesul de dumi
nică ar fi, după opinia unor 
specialiști— supraantrenarea 
jucătorilor. Chiar așa să fie! 
Mai adăugăm noi i subesti
marea adversarului.

o De pregătirea lotului se 
vor ocupa in continuare an

trenorii Th. Rădulescu și 
Radu Demian, care vor fi 
sprijiniți in munca lor și de 
antrenorii P. Cosmănescu, 
D. fonescu și V. Moraru.

• La lotul național au fost 
chemajj doi jucători timișo- 
renUsuciu și Volman, re- 
nunțindu-se însă la Atanasiu. 
AL Pop, care a avut o frac
tură la mină va putea fi fo
losit, starea lui fiind mult 
imbunătătită.

• ieri dimineață, lotul na
țional a părăsit Capitala, 
tabăra lor instalindu-se la 
Constanța. orașul unde va 
avea loc meciul România— 
F ranța.

G. FL.

TRAGE SPUZA
PE TURTA LUI

Am citit recent, In pagina in
tri Ș ziarului „Sportul” (nr. 
722#). un fel de interviu („V-ați 
pregătit pentru sezonul de iar- 
•ă ?“) in care interlocutorul — 
prof. Florea Zamfir, vicepreșe
dinte al C.J.E.F.S. Dolj — se 
laudă fără pic de jenă cu reali
zările altora. Fiind vorba de ac
tivitatea sportivă de masă — 
domeniu în care, de regulă, ac
tiviștii C.J.E.F.S. rotesc o placă 
ce. cred ei. că sună frumos — 
vicepreședintele furnizează re
dactorului „o seamă de date in
teresante" despre munca și 
eforturile C.J.E.F.S. Dolj in 
dezvoltarea, organizarea și des
fășurarea activității sportive de

masă. Cităm : „Săniuța de ar
gint”. Olimpiada de iarnă (a ele
vilor). Cupa tineretului de la 
sate, iată numai citeva din con
cursurile de amploare care se 
vor organiza pe întreg teritoriul 
județului nostru. în vederea bu
nei desfășurări a acestor con
cursuri. in municipiul Craiova, 
de exemplu, se vor amenaja 
pirtii de sebi in Parcul Poporu
lui si pe dealul Bucovățului. 
patinoare naturale la Stadionul 
tineretului, arena Metalul (care 
are instalație pentru nocturnă) 
si Ia Complexul școlii sportive. 
De asemenea, toate terenurile 
de volei, baschet, tenis din 
curțile liceelor și școlilor gene
rale. vor fi transformate, dacă 
timpul va permite. în dreptun
ghiuri de gheață". Și interlocu
torul, văzind că merge, conti
nuă. Cn singur lucru au uitat

și el și redactorul să aminteas
că în această „dare de seamă" 
menită să demonstreze cit de 
bine muncește organul sportiv 
județean : că toate realizările 
și proiectele privind sezonul de 
iarnă aparțin organelor și orga
nizațiilor U.T.C. locale. Toate 
competițiile citate sînt iniția
te, organizate, finanțate și des
fășurate de U.T.C. Toate ame
najările sportive se vor face 
de către tineri prin muncă pa
triotică. Dar despre adevăra- 
ții autori nu se suflă o vor. 
bă. Ne-am oprit asupra a- 
cestui aspect pentru că nu e 
prima oară cînd întîlnim ase
menea măsluiri ale adevărului, 
cînd activiștii organelor sporti
ve se laudă — chiar în plenare 
județene — eu ceea ce nu e 
al lor. cu ceea ce s-a realizat 
fără o cit de mică contribuție 
din parte-Ie 1 Asta ca să se 
știe 1

CU MlINILE CURATE : rulează 
la Patria (orele 9; 11,30; 14; 16,30: 
1»; 21,15), central (ureie U; 11,ia; 
12,30; 16; 18,30; 19,45), Exceisior
(viuie 9; 11,15, 13,30, 16; 16,15;
L. uUj, Melodia (orele y, 11,15; 
13,30; 16, l«,io; 20,»y), Gloria (oreie 
y, 11,1a, 13,30, 16, 18,15, 20,30).

CHEIA . rulează ia Lumina (o- 
reie y; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30) .

BULEVARDUL ROMULUI : ru
lează la București (orele 8,30; 
Jl, 13,30, 16. 18,30, 21).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
ia Sca.a (orele 9; 11,15; 13,45
16.15; ia,4ă, 21,15), Capitol (oreie 
9; 11,15; 13,30; 16, 18,30; 21), Fa- 
vorji (oreie 9,15; 11.30; 13,45; 16; 
18, la; 2U^0>.

-A-.l INCALCAT LEGEA; rulează 
Ia Lucealârul (oreie 9; 11,15; 13,30, 
16, 18,3C, 21), Festival (orele 9;‘ 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21), Mo
dern (oreie 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30).

DRUM IN PENUMBRA ; rulea
ză la Buzești (orele 15,30; 18;
20,15).

A FOST ODATA UN POLI
ȚIST ; rulează la Feroviar (oreie 
y; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30),
Aurora (oreie y, 11.15; 13,30; 15,45: 
1«. zu.iă;, tonus (orele y; 11,15, 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30).

1MBL1AZ1KEA FOCULUI : ru
lează ia Un:rea (orele 15,30; 19).

MAREA HO1NAKEALA . ruiea- 
zâ ia Ciulești (orele 10; 15,30, 18;
20.30) , Miorița (orele 10; 12,30;
15: 17.30; 20).

LIUBOV 1AROVA1A : rulează 
la Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

FUGA E SANATOASA ; rulea
ză la Grivița (oreie y; 11,15, 13,30; 
15,45; 13; 20,30), Flamura (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

A VENIT UN SOLDAT DE PE 
FRONT . rulează la Viitorul (ore
le 16; 18; 20).

ALEARGA REPEDE, ALEARGA 
LIBER : rulează la Doina (orele 
11,15, 13,30; 15,45).

PETRECEREA . rulează la Doi
na (orele 18; 20,15; la orele 9,45 
Program de desene animate pen
tru copii).

BAMBI : rulează la Timpuri Noi 
(oreie 9,15—20,15 in continuare).

ÎN TRECERE PRIN MOSCOVA: 
rulează la Drumul Sării (orele 16; 
18; 20), SUNETUL MUZICII : (Ora
10.30) .

ELIBERAREA LUI L. B. JONES: 
rulează la Bucegi (orele 15,45; 18; 
20,15).

O FLOARE ȘI DOI GRĂDI
NARI : rulează la Dacia (orele 9; 
12,30; 16: 19,30).

SFÎNTA TEREZA ȘI DIAVO
LII : rulează la Cotroceni (oreie 
15.30; 18: 20,15).

CREIERUL : rulează la Cotro
ceni (orele 9; 11; 13).

AVENTURILE UNEI PRINȚESE 
GERMANE LA CURTEA REGE
LUI SOARE : rulează la Flopeasca 
(orele 15,30; 18; 20,15).

AL TREILEA : rulează la Pa
cea (orele 16; 18; 20).

TOAMNA CHEYENNILOR : ru
lează la Crîngași (orele 15,30; 19).

FATA CARE VINDE FLORI : 
rulează la Volga (orele 11,15 
13.30; 15,45; 18,15; 2Ci 30).

MANIA GRANDORII : rulează 
la Moșilor (orele 10; 12; 15,30; 
17,45; 20), Flacăra (orele 15,30; 18; 
20,15).

NĂSCUT LIBER : rulează la
Popular (orele 15,30; 18; 20,15).

OPIUL ȘI BÎTA : rulează la
Cosmos (orele 15,30; 18; 20,15).

VA ARĂT EU VOUĂ : rulează 
la Vitan (orele 16; 18; 20).

VAGABONDUL : rulează la Vi
tan (orele 9; 12,30).

NEVĂZUT. NECUNOSCUT : ru
lează la Munca (orele 15,30; 18;
20,15).

ANONIMUL VENETIAN ; rulea
ză la Arta (orele 15,30; 18; 20,15).

MESAGERUL : rulează la Raho
va (orele 15,30: 18: 20,15).

DACĂ E MARTI, E BELGIA : 
rulează la Progresul (orele 15,30; 
18; 20,15).

UN CANDIDAT LA PREȘEDIN
ȚIE : rulează la Laromet (orele 
15.30; 17.30: 19,30).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Ferentari (orele 15,30; 17,45; 20).

JOI, 16 NOIEMBRIE 1972
Opera Română; TRAVIATA—ora 

39,30; Teatrul de Operetă : voie
vodul ȚIGANILOR — ora 19,30; 
Teatrul Național „I. L. Caragiale“ 
(Sala Comedia) : OAMENI ȘI 
ȘOARECI — ora 20; (Sala Studio) : 
IADUL ȘI PASĂREA — ora 20; 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra“ 
(Schitu Măgureanu) : UN TRAM
VAI NUMIT DORINȚA (cedat) — 
ora 20; Teatrul ,,C I. Nottara" 
(Sala Magheru) : ADIO CHARLIE 
— ora 19,30; (Sala Studio) : SORA 
CEA MARE — ora 20; Teatrul 
Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 19,30: 
Casa de Cultură a Studenților : 
FATA MORGANA — ora 20; Tea
trul Giulești : OMUL CARE A VĂ
ZUT MOARTEA — ora 19,30; Tea
trul „Țăndărică" (Sala Victoria) : 
ARICIUL ALBASTRU — ora 17; 
(Sala Academiei) : DE CE A FU
RAT ZMEUL MINGEA — ora 15; 
Teatrul „Ion Vasilescul": DANSUL 
MAIMUȚELOR — ora 19,30; Tea
trul ,,C. Tănase" (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVÎNTUL — ora 
19.30: (Sala Victoria) : TRĂSNI- 
TUL MEU DRAG — ora 19,30; An
samblul „Rapsodia Română" : PE 
PLAIURILE MIORIȚEI — ora 
19.30; Circul București : SPECTA
COL INTERNAȚIONAL MOSCO
VA ULAN-BATOR, FRAGA. 
BUCUREȘTI — orele 16 și 19,30.

JOI, 16 NOIEMBRIE 1972 
PROGRAMUL I

9,00 Deschidere^ emisiunii. Te
lex. 9,05 România în lume. 9,35 O 
viață pentru o idee ; Robert Ma
yer (I). 10,00 Curs de limba rusă. 
Lecția a 10,30 Micii meșteri
mari. 10,50 Teleobiectiv. 11,10 Te- 
lecinemateca ; „Sora Carrie". 16,00 
Geografia României (anul IV li
ceu) : Delta Dunării. 16,30 Filozo
fie șl socialism științific : Con
cepția marxistă despre materie și 
materialitatea lumii 17.30 Deschi
derea emisiunii de după-amiază. 
Emisiune în limba maghiară. 18,30 
La volan — emisiune pentru, con
ducătorii auto. 18,50 Revista lite
rară TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. în cinstea aniversării 
Republicii — cronica marii între
ceri. 20,00 Comentariu la 40 de 
steme : Județul Harghita Emisiu
ne de Galina Enișteanu. 20,20 La 
porțile dorului. Spectacol în trans
misiune directă prezentat de stu
dioul de poezie al TV. 21,05 Pa
gini de umor : Aventuri în epoca 
de piatră. 21,30 Tinerii despre ei 
înșiși. 22.15 Interpretul săptămînii 
Ana Petria. 22,30 .,24 de ore".
PROGRAMUL II

17.30 Agenda 17,40 Telerama : 
Filmul artistic „Rolul" producție 
a studiourilor poloneze. 18,10 Film 
serial pentru tineret : „Pierduți 
în spațiu". 19,00 Muzică distracti
vă cu orchestra Bebe Prisada. 
19,30 Telejurnal. 20,00 Concert sim
fonic. 21,00 Desen animat, 21.10 
Bucureșllul necunoscut. Arhitec
tura de început (II) 21,35 Teatru 
scurt. Farsa Iui Pathelin. Adap
tare și regie Al. Tatos.

/
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de peste hotare
Încheierea Intilnirii mondiale 

a tineretului muncitoresc
Declarația
Frontului

Patriotic din Laos
In Sala Coloanelor s-a consumat actul 

final al Intilnirii mondiale a tineretului 
muncitoresc la care au participat repre
zentanți ai 217 organizații de tineret și 
secțiuni sindicale din 115 țâri printre care 
și delegația Uniunii Tineretului Comunist 
din România.

După patru zile de dezbateri în comi
sii, după un schimb de păreri care a 
continuat pină la ore tîrzii de noapte, par- 
ticipanții Ia Intîlriire au ascultat conclu
ziile elaborate. Documentul întocmit in 
comisii sintetizează puncte de vedere ex
primate și reliefează coordonatele majore 
ale aspirațiilor tineretului muncitoresc, 
direcțiile esențiale ale luptei sale în con
diții social-politice diferite în care tră
iește. S-a subliniat în mod deosebit . fap
tul că tineretul muncitoresc aduce o im
portantă contribuție, adesea specifică, ori
ginală la marea bătălie care se poartă in 
lumea contemporană pentru ti ansformarea 
socială, economică și politică și că, în po
fida deosebirilor în ce privește sistemele 
economice și sociale ale țărilor lor, parti
cipanții la Intilnire sînt uniți prin comuni
tate de interese, prin idealuri de înțelege
re mutuală, cooperare, solidaritate și egali
tate a tuturor popoarelor. Ideea solidari
tății, a necesității de a întreprinde noi ac
țiuni care să favorizeze unitatea tinerilor 
care muncesc, s-a afirmat viguros la tri
buna intilnirii.

Documentul final al Intilnirii relevă că 
participanții, aparținînd unor tendințe po
litice. filozofice și religioase diferite, duc 
aceeași luptă, pentru obiectivele comune, 
pentru soluționarea propriilor lor proble
me, aflîndu-se împreună cu toți oamenii 
muncii în primele rînduri ale forțelor pro
gresului. Documentul exprimă în mod con
cret dezideratele fundamentale ale tinere
tului muncitoresc și întocmește un bilanț

al reuniunii de la Moscova, arăți nd că a- 
ceastă Intilnire a permis o mai bună cu
noaștere reciprocă, un schimb de opinii și 
experiență. „Această Intîlnire — relevă do
cumentul — demonstrează faptul că in con
dițiile actuale este posibil și necesar de a 
găsi noi căi și noi forme de acțiune co
mună".

Cu puternice aplauze a fost adoptată o 
moțiune în sprijinul luptei popoarelor 
Indochinei. pentru încetarea intervenției

Prin telefon de la trimisul nostru 
EUGENIU OBREA

americane și restabilirea păcii în această 
parte a planetei, greu incercată — Decla
rație al cărui text a fost citit de o repre
zentantă a delegației din S.U.A.

Ghenadi Ianaiev, președintele Comitetu
lui organizațiilor de tineret din U.R.S.S., a 
rostit cuvintul de închidere a Intilnirii 
mondiale a tineretului muncitoresc.

De la Sala Coloanelor, participanții s-au 
îndreptat spre Mausoleul lui Lenin, unde 
au depus o coroană de flori.

După amiază în Sala Congreselor de la 
Kremlin a avut loc un miting de solida
ritate al tineretului Moscovei cu tineretul 
muncitoresc al lumii. In cadrul mitingului 
au luat cuvintul reprezentanți ai unor or
ganizații de tineret din diferite țări și a 
fost prezentată scrisoarea participanților 
la Intilnire adresată tineretului sovietic.

Din prezidiul sesiunii plenare de închide
re a Intilnirii ca și al mitingului de la

Kremlin a făcut parte și reprezentantul 
Uniunii Tineretului Comunist din Romania, 
tovarășul Vasile Nicolcioiu, secretar al 
C.C. al U.T.C.

Delegația Uniunii Tineretului Comunist 
împreună cu delegații din Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Mongolia, R. D. 
Germană și Egipt a vizitat Uzina de rul
menți nr. 1 din Moscova. Oaspeții au făcut 
cunoștință cu harnicul colectiv al uzinei si 
cu tinerii săi. In timpul vizitei, delegația a 
asistat la primirea în uzină a celui mai 
tînăr contingent de muncitori. A avut loc 
o intilnire cu conducerea întreprinderii, 
activul de Comsomol și tinerii muncitori in 
cadrul căreia a luat cuvintul tovarășul Va- 
sile Nicolcioiu, secretar al C.C. al U.T.C» 
care a exprimat mulțumiri pentru primirea 
călduroasă făcută in această uzină, care 
întreține legături cu întreprinderi din 
România, s-a referit la semnificația Intil
nirii mondiale a tineretului muncitoresc, 
a împărtășit din preocupările U.T.C., ex- 
primind dorința de a dezvolta in conti
nuare legăturile dintre Uniunea Tineretu
lui Comunist si Comsomol, dintre tineretul 
celor două țări.

Ir, Muzeul uzinei se păstrează la loc de 
cinste imagini din timpul vizitei pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a intrepnns-u 
în această uzină, care este membru colec
tiv al asociației de prietenie sovieto-rom*- 
nă. Directorul muzeului prezintă vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ca un mo
ment semnificativ în viața uzinei.

Intr-una din sălile uzinei poate fi văzut 
un panou care înfățișează sugestiv aspec
te din mari întreprinderi industriale ro
mânești.

Vizita la Uzina de rulmenți s-a desfășu
rat intr-o atmosferă de caldă prietenie.

MOSCOVA 15 noiembrie 1972

Comitetul Central al Fron
tului Patriotic din Laos a iat 
publicității o declarație In le
gătură cu intensificarea războ
iului în Laos și blocarea nego
cierilor de pace din Laos. în 
declarație se arată că, drept ur
mare a intensificării acțiunilor 
de război și atacu riicr âS-jcră 
pozițiilor forțelor patriotice, în
cordarea din Laos a înregistra: 
o curbă ascendentă. în prezent 
două treimi din efectivul avia
ției americane din Asia de sud- 
est sint utilizate pentru raiduri 
asupra zonelor eliberate din 
Laos și Cambodgia. arată decla
rația.

intensificarea războiului nu 
va face decit să agraveze situa
ția in Laos, sa Împiedice buna 
desfășurare a negocierilor și sâ 
scoată ia iveala lipsa de serio
zitate a guvernului Statelor U- 
nite și a administrației de la 
\ ier.tiane In cântarea unei so
luții a problemei laoțiene. Par
tea de la Vientiane, prin res- 
zir.gerea propunerilor juste și 
raț oale aie Frontului Patrio- 
ti. dir. Laos și prin ridicarea 
. * . r obstacole artificiale în ca
lea negocierilor. nu a făcut de- 
eft să Încalce principiile egali
tății și unanimității în privința 
drift furării convorbirilor. Fron
tul Patriotic din Laos, forțele 
patriotice, întregul popor lao
țian cer părți; de la Vientiane 
să continue intr-un spirit de 
sinceritate convorbirile cu for
țele patriotice, sâ înceteze în
ălțarea principiilor egalității, 

sâ înlăture obstacolele pe care 
ridicat.

Conferința generală 
a II.N.I.S.C.O.

Adoptarea unei rezoluții prezentate 
de șeful delegației române

Plenara Conferinței generale 
a U.N.E.S.C.O., care se desfă
șoară în capitala Franței, a e- 
xaminat și adoptat în unanimi
tate Rezoluția de politică gene
rală, prezentată de șeful dele
gației române, am'basadorul 
Valentin Lipatti. în calitatea sa 
de' președinte al Comisiei de 
redactare. Rezoluția sintetizea
ză principalele idei și poziții 
exprimate de cei 120 de șefi de 
delegații, care au participat la 
dezbaterea generală a sesiunii,

Interviul 
lui Juan Peron

reafirmînd marile obiective aie 
U.N.E.S.C.O. Intre acestea figu
rează consolidarea păcii în 
lume, apărarea drepturilor o- 
mului și lupta împotriva tutu
ror formelor de colonialism, ra
sism. oprimare sau dominație 
străină, precum si acțiuni ale 
U.N.E.S.C.O. pentru prccresjl 
educație:. științei si cultsrii fc 
țările ir. curs de dezvo.tare.

..U.NJE^.C.O. va trebui să 
acționeze in domeniile c -rr.pe- 
tențel sale — se spur.e în rezo
luție — si pentru instaurarea 
unor relații între state, pe baza 
recunoașterii și punerii in apli
care a tuturor formelor de coo
perare internațională și a Prin
cipiilor fundamentale ale drep
tului internațional. Numai res
pectarea acestor principii și a 
normelor de comportare perrr.i-

Unrtote o patrioblar camoodgieni in acțiune
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Incertitudini
britanice

. evenimente prezentate 

' de comentatorii noștri

Studenții 
contra

apartheidului
Demonstrații 

ale studențimii 
în R.S.A.

La Capetown, in Republica 
Sud-Africană. studenții albi de 
la universitatea din localitate 
au boicotat cursurile. blocind 
facultățile și au organizat ma
nifestații de stradă, demonstrind 
împotriva recentului regulament 
guvernamental privind restrin- 
gerea numărului de locuri din 
puținele facultăți destinate stu
denților de culoare.

După cum se știe, in acest 
an. au mai fost consemnate in 
mai multe rînduri asemenea 
demonstrații ale studenților și 
altor categorii sociale din Re
publica Sud-Africană. adver
sari ai regimului de apartheid, 
împotriva practicilor discrimi
natorii față de populația băști-

nașă în ce privește invățămîn- 
tul.

Potrivit publicației „SURVEY 
OF RACE RELATIONS" in 
Republica Sud-Africană „stu
denții africani reprezintă una 
dintre categoriile populației a- 
supra căreia restricțiile apart
heidului se răsfrîng în mod 
nemijlocit și cu o mare duri
tate". Și aceasta nu numai în 
ce privește învățămîntul pro- 
priu-zis, ci și în obținerea unui 
loc de muncă. Publicația citată 
menționează că la o populație 
de 17 milioane și jumătate de a- 
fricani, în anul 1969 nu au ob
ținut diplome decit 218 studenți 
de culoare, deși numărul celor 
înscriși depășea 4 00Q. Procen
tajul celor care reușesc să-și 
termine studiile este între 3 și 
4 la sută. In același timp, Ia 
o populație albă de, numai 4 mi
lioane locuitori, există 36 982 
studenți. o asemenea slabă re
prezentare a studenților de cu
loare constituie, evident, o con
secință a politicii anacronice de 
apartheid.

Discriminarea nu se oprește 
insă aici. „Posibilitățile de stu
diu rezervate africanilor — 
scria recent „LE MONDE DI
PLOMATIQUE", sînt mult mai 
limitate față de ale colegilor 
lor albi. Aceștia nu pot studia 
decit unele discipline (printre 
care, pe un loc proeminent... 
teologia), fiindu-le interzis să 
se înscrie Ia matematici, fizică, 
zoologie, antropologie și alte 
specialități.

In asemenea condiții, este

explicabil de ce studenții re
prezintă, in momentul de față, 
un factor major al luptei popu
lației de culoare din Republica 
Sud-Africană împotriva apart
heidului. de ce universitățile 
din această țară devin tot mai 
des teatre ale unor mari mani
festații de protest pentru abo
lirea discriminărilor rasiale, 
drepturi politice și libertăți e- 
gale pentru toți cetățenii sta
tului.

Actualele frămîntări din rîn- 
dul studenților demonstrează 
faptul că apartheidul este res
pins nu numai de populația de 
culoare, ci inșiși de cei consi
derați de guvernul de Ia Pre
toria „elita" de miine a acestei 
societăți, studenții albi, educați 
— cu o perseverență demnă de 
o cauză mai bună — într-o ma
nieră rasistă.

Aceasta înseamnă, așa cum 
afirma, în vara acestui an. d-na 
Suzmann, singura* deputată a 
Partidului progresist în Parla
ment, că „după 24 de ani de 
îndoctrinare printr-un învăță- 
mînt injust, rasist, credința in 
ideile democratice nu a putut fi 
smulsă din inimile tinerilor".

Intr-un sens mai larg, demon
strațiile studenților din rîndul 
minorității europene din Repu
blica Sud-Africană împotriva a- 
partheidului universitar reflectă 
creșterea continuă a opoziției 
din rîndul populației albe con
tra unui regim anacronic, con
damnat de istorie.

GH. SPRINȚEROIU

Măsurile 
antiinflaționiste 
provoacă temeri 

și opoziție
Lira sterlină este atit de în

corsetată in strinsoarea inflațio
nistă incit abia cu greu face 
față cerințelor. Piața muncii, 
bintuită de conflicte. prezintă 
statistici in care numărul gre
velor acestui an n-a fost depă
șit de mai bine de jumătate de 
secoL In același timp, cursa 
galopantă a prețurilor a atins 
limite ce au pus la îndoială în
tregul pachet de măsuri privind 
politica de austeritate a guver
nului- Ultimul plan privind în
ghețarea salariilor și prețurilor 
pentru N de zile, adoptat dato
rită majorității de care dispune 
partidul I* Heats I* XX estmins- 
ter. va re*ri oare să înlăture ac
uta «ataagve. devin! de critică, 
m care săpt cwafmntaie econo
mia s< finanțele Angliei ? Ecou
rile cotidiene din presă, decla
rațiile unor lideri politici sau 
sindicali pun la îndoială posi
bilitatea înlăturării dificultăți
lor actuale și a înscrierii Marii

Britanii pe un circuit conjunc- 
tural favorabil intr-o perioadă 
scurtă. „FINANCIAL TIMES" 
nota cu dezolare că „datele pri
vind creșterea economică de
monstrează, în ultimii ani, o 
tendință deosebit de evidentă de 
a contrazice așteptările oficiale".

Neîncrederea in deciziile a- 
doptate, instabilitatea, îi de
termină pe cetățeni să-și cheltu
iască veniturile cu o repeziciu
ne nemaicunoscută. Referin
du-se la acest aspect „TRIBU
NE" scria că fenomenul se pro
duce de teama că „lira pe care 
o au astăzi in buzunar nu va 
mai putea fi folosită miine la 
aceeași valoare". Declarația 
reputatului specialist Nicholas 
Kaldor, reluată de „TIMES". în 
care se subliniau îndoieli serioa
se privind posibilitățile de care 
dispune guvernul pentru a ga
ranta înghețarea prețurilor 
mărfurilor de primă necesitate, 
in primul rînd la produsele ali
mentare, a stirnit un nou val 
de nemulțumire. Făcîndu-se 
ecoul acestor nemulțumiri 
„DAILY MIRROR" scria că în 
ultimă instanță planurile dc 
„redresare economică" vor face 
ca „săracii să devină tot mai 
săraci, iar bogății tot mai bo- 
gați“. Aceste opinii vin să con
firme • dată in plus încercarea, 
in parte reușită, a patronatului 
de ■ se debarasa de dificultățile 
prin care trec o serie de firme 
pe seama celor ce muncesc, fără 
a renunța la marja ridicată a 
profitului pe care-1 încasează 
patronii. Evident, cererile 
justificate ale Congresului Sin-

dicatelor Britanice (T.U.C.) de 
limitare substanțială a dividen
delor marilor corporații, de 
abrogare a faimoasei „legi Carr^ 
au rămas fără răspuns, conflic
tul care opune în prezent gu
vernul sindicatelor atingind di
mensiuni rar intîlnite. Edifica
toare in această direcție este 
recrudescența mișcării greviste. 
In primele 9 luni ale anului in 
curs în Anglia s-au înregistrat 
22 milioane zile-grevă in timp 
ce în tot anul trecut au fost 13 
milioane zile-grevă. Și, așa după 
cum evoluează situația econo- 
mico-socială, grevele se vor in
tensifica. De altfel, s-a și anun
țat că liderii T.U.C. nu vor lua 
parte Ia tratative cu guvernul 
atit timp cît acesta nu va re
veni asupra măsurii privind în
ghețarea prețurilor și salariilor- 
Chemările lansate pentru grevă 
în diferite ramuri constituie un 
răspuns al celor ce muncesc la 
măsurile guvernului.

Incertitudinile apărute — atit 
datorită prelungirii stării de 
anemie pe care o parcurge de 
mai mulți ani Marea Britanie, 
cît și datorită căutării zadarnice 
de către oficialități a remediu- 
lui pentru un diagnostic atit de 
complex — au pus in mișcare 
un angrenaj social și politic 
greu de oprit prin promisiuni. 
„Ceea ce nu se recunoaște este 
imposibilitatea de a c-ntinua sâ 
se facă promisiuni care cu si
guranță, nu pot fi îndeplinite" 
(„FINANCIAL TIMES").

I. T.

într-un interviu acordat ra- 
dio-televizunii italiene, fostul 
președinte argentinian. Peron, a 
declarat că rațiunea întoarcerii 
sale în țară este credința că „se 
poate întreprinde ceva care să 
evite noi tulburări în Argen
tina, acestea fiind de natură să 
îngreuneze sau sâ compromită 
situația din țară. în sensul dege
nerării ei în violență" — pre
cizează agenția UNITED PRESS 
INTERNATIONAL.

In drumul său spre patrie, 
după un exil de 17 ani. fostul 
președinte argentinian Juan Do
mingo Peron, a sosit, marți, ia 
Roma. în după-amiaza aceleiași 
zile, generalul Peron a fost pri
mit, la Palatul Chigi. de șeful 
guvernului italian, Giulio An
dreotti, cu care a avut o scurtă 
întrevedere.

Plecarea generalului Peron 
spre Buenos Aires este progra
mată pentru vineri.

te cooperării internaționale sâ 
atingă adexarata sa dimensiu
ne. sâ consolideze temeliile li
nei păci veritabile si durabil*, 
în care . indivizii și popoarele 
se vor dezvolta In mod liber*.

în Rezoluție se arată, de ase
menea. că asistența acordată 
țărilor In curs de dezvoltare 
trebuie să fie conformă nev oi
lor și aspirațiilor acestora, in 
spiritul relațiilor de egalitate, 
respectare a suveranității si 
demnității fiecărei țări.

Imagine din Wroclaw 
(Polonia)

ORIENTUL APROPIAT
• Conferința din capitala Kuweitului • Decla
rațiile președintelui Sadat • O delegație a 
O.L.P. va participa la dezbaterea problemei 

palestiniene la O.N.U.

SUBLINIERI

Seminarul 
internațional 

de la Bagdad
TEMA : „PETROLUL - FAC
TOR DE DEZVOLTARE A E- 

CONOMIEI NAȚIONALE 
INDEPENDENTE"

La Bagdad, au luat sfîrșit 
lucrările seminarului inter
național avînd ca temă „Pe
trolul — factor de dezvol
tare a economiei naționale 
independente". La acest se
minar, desfășurat sub auspi
ciile Consiliului Mondial al 
Păcii, Comitetului național 
pentru pace din Irak și Or
ganizației de solidaritate a 
popoarelor din Africa și A- 
sia, au luat parte delegați 
din 24 de țări. Comitetul 
național pentru apărarea 
păcii din Republica Socia
listă România a fost repre
zentat de prof. dr. ing. Stan 
Soare, prorector al Institu
tului de petrol, gaze și geo
logie din București.

Participanții au subliniat 
importanța deosebită pe care 
o are pentru economia țări
lor în curs de dezvoltare e- 
xercitarea deplină a dreptu
lui inalienabil asupra resur
selor lor naturale.

Ei și-au exprimat sprijinul 
față de măsurile adoptate de 
Irak — țara care a găzduit 
seminarul — pentru apă
rarea bogățiilor petrolifere 
naționale.

Miercuri ș-a deschis în capi
tala knweitiană conferința mi
niștrilor aia erilor externe și 
ai apărării din țările arabe. La 
Iu rări participa reprezentanți 
di*. II țări : Republica Arabă 
Egipt. Libia. Sudan. Liban. Ku
weit. Iordania. Tunisia. Maroc , 
irak. Algeria și Arabia Saudi- 
tă. precum și delegați'din par
tea Organizației de Eliberare a 
Palestinei și ai Comisiei de a- 
părare a Ligii Arabe.

LA CAIRO a avut loc, marți, 
sub președinția lui Anwar Sa
dat. o reuniune a cadrelor de 
conducere ale Uniunii Socialiste 
Arabe in legătură cu probleme 
privind situația internă, evolu
ția evenimentelor internaționale, 
precum și cu activitatea parti
dului. După cum informează a- 
genția M.E.N.. președintele Re
publicii Arabe Egipt. Anwar 
Sadat, s-a referi*, cu acest pri
lej, la necesitatea realizării u- 
nei unități depline a țării. „Ori
cine va încerca să provoace di
sensiuni în Republica Arabă

Egipt va fi pedepsit cu severi
tate maximă", a spus președih- 
tele Sadat. Totodată, el a scos 
în evidență importanța coeziunii 
intre cadrele conducătoare ale 
U.S.A, și poporul egiptean.

Referindu-se la politica exter
nă a R.A.E.. președintele Sadat 
a subliniat necesitatea eliberării 
teritoriilor arabe ocupate.

47 de delegații ale statelor 
membre ale Organizației Națiu
nilor Unite, printre care și de
legația României, au adresat 
Comitetului politic special al 
Adunării generale o scrisoare 
comună prin care cer ca „o 
delegație a Organizației de e-, 
liberarea Palestinei (O.L.P.i.' 
reprezentînd poporul arab pa
lestinian, principala parte inte
resată în problema palestinia
nă", aflată în prezent în atenția 
comitetului, să fie invitată să 
ia parte la dezbaterea acestei 
chestiuni și să i se acorde 
dreptul de a lua cuvintul.

Comitetul politic special a 
acceptat cererea prin consens 
unanim.

• PRIMUL MINISTRU AL 
IRANULUI. AMIR ABBAS 
HOVEYDA, l-a primit, la 15 
noiembrie, pe ministrul român 
al agriculturii, industriei ali
mentare și apelor, Angelo Mi- 
culescu.

• PREȘEDINTELE CONSI
LIULUI EXECUTIV FEDERAL 
AL R.S.F. IUGOSLAVIA, Ge- 
mal Biedici, l-a primit miercuri 
pe ministrul muncii al Repu
blicii Socialiste 'România, Pe
tre Lupu, aflat într-o vizită 
oficială in Iugoslavia.

• AMBASADORUL ROMÂ
NIEI în R.D.G., Vasile VJad, și 
adjunctul ministrului afacerilor 
externe al R.D. Germane, Os
kar Fischer, au semnat miercuri 
la Berlin, convenția consulară 
intre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Democrată 
Germană.

• ÎN CADRUL MANIFESTĂ
RILOR CULTURALE ORGANI
ZATE în Finlanda pentru mar
carea celei de-a 25-a aniversări 
a proclamării Republicii, ansam
blul U.T.C. a prezentat, în pri

ma jumătate a lunii noiembrie, 
o serie de spectacole in mai 
multe orașe finlandeze. Cu acest 
prilej, tinerii artiști români au 
susținut, in sala „Teatrului Sue
dez", din Helsinki, un spectacol 
<ie gală, la care au participat 
personalități politice, oameni de 
cultură și artă, precum și șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați în capitala finlandeză.

mari întreprinderi, membri ai 
corpului diplomatic, oameni de 
cultură și știință, ziariști.

• IN ORAȘUL AUSTRIAC 
PINKAFELD — așezare din re
giunea Burgenland, cu o isto
rie de peste 1 100 de ani. — s-a 
deschis expoziția „România as
tăzi". Imaginile grafice ce re
țin momente din dezvoltarea

peiscurt
• LA TIRGUL INTERNA-

ȚIONAL DE LA SANTIAGO 
DE CHILE, s-a sărbătorit Ziua 
României. Cu acest prilej,. pa
vilionul românesc a fost vizitat 
de numeroase personalități ale 
vieții politice și economice din 
țara gazdă, reprezentanți ai 
ministerelor de externe :și a- 
griculturii, conducerii Corpora
ției de Stat pentru Dezvolta
rea Industrială (C.O.RF.O.), Bi
roului Național pentru Planifi
care (O.D.E.P.L. A.N.) și ai urjor

politică, economică și culturală 
a tării noastre sînt armonios 
întregite de obiectele de arti
zanat, ceramică, încrustații în 
lemn, costume populare.

• AGENȚIA DE PRESA*
„ELIBERAREA" relatează că, 
recent, Comitetul Popular Re
voluționar din provincia Phu 
Yen, din Vietnamul de sud, a 
eliberat 21 militari saigonezi, . 
luați prizonieri în luna iulie a 
acestui an.

• ȘEFUL STATULUI NIGE
RIAN, generalul Yakubu Go- 
won. a propus crearea unei 
Comunități economice lărgite 
vest-alricane, „dincolo de bari
erele lingvistice respective și e- 
liberală de orice moștenire co
lonială" — relatează agenția 
ASSOCIATED PRESS.

• MOHSEN al AINI, prim- 
ministru și ministru de exter
ne al Republicii Ara.be Yemen, 
a avut iconvorbiri cu minis
trul sud-yemenit al informații
lor, Abdullah al Khamari. care 
întreprinde o vizită oficială la 
Sanaa. Obiectul convorbirilor 
l-a constituit evoluția, relațiilor 
dintre cele două țări, precum 
și posibilitățile privind elimi
narea tuturor problemelor di
vergente inter-yemenite.

Ministrul sud-yemenit ur
mează să fie primit de către 
președintele Republicii Arabe 
Yemen, Abdel Rahman al Iri- 
ani, căruia ii va înmina un 
mesaj din partea președintelui 
Republicii Democrate Populare 
a Yemenului, Salem Robaye 
Aii.

*

*
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A STA ÎN CASA
Sociologi, psihologi și alți numeroși experți au studiat și vor 

continua să studieze drumul sinuos care pleacă de la cauză și 
se îndreaptă spre efect în sectorul cel mai frecvent dezbătut 
în ultima vreme în presa occidentală : amplificarea fenome
nului delincvenței juvenile și chiar mature în societatea de 
consum.

Consumîndu-se în valuri, violența domină lumea „tuturor 
posibilităților" promovind spaime în rîndurile largi ale cetă
țenilor normali și angoase funcționarilor care ar trebui să 
trăiască din menținerea ordinii. Deocamdată, cum nu există 
deloc motive pentru unii nici pentru ceilalți să fie liniștiți, 
se profilează în schimb obiceiuri noi, meserii noi și, ca atare, 
mijloace noi de a se cîștiga existența.
Spre exemplu, în Statele Unite, unde mai mult ca oriunde 

„timpul este bani“, iar pierderea lor tot o chestiune de timp, 
a apărut un remarcabil meșteșug care nu se învață, dar se 
răspîndește. Este vorba de „housesitting“ și constă din a locui 
cuminte, înti-o easă. Evident, oricine știe, chiar dacă nu întot-

— Oare proprietarul iți batea nevasta ?... Ca să știu ce am 
de făcut... Desen de ȘT. COCIOABA

deauna perfect, să stea acasă. Meseria cu pricina constă însă în 
a sta în casa altcuiva. A cuiva care posedă o casă conforta
bilă, bogat mobilată, conținînd valori, și al cărei proprietar a 
plecat în vacanță să se mai liniștească sau pur și simplu după 
afaceri undeva, departe. Cei chemați să „locuiască" sînt per
soane angajate avînd menirea să existe în mod evident, să 
atragă atenția că sînt „acolo" și, în consecință, să diminueze 
elanul hoților specializați în devalizarea apartamentelor ră
mase vremelnic fără stăpîn.

„Housesitting" s-a dezvoltat mină în mină cu... ritmul de 
creștere a violenței, a devenit o adevărată meserie, iar cei ce o 
practică sînt recrutați cu atenție și menajamente de o largă re-' 
țea de agenții specializate ale căror capitaluri cresc văzînd cu 
ochii. Ziarul „NEW YORK TIMES" aprecia că numeroase fa
milii rulează în tot cursul anului apartamente somptuoase trăind 
modest, dar sigur, din groazele proprietarilor bogați și plecați, 
lata, așadar, un efect inedit al unei cauze foarte cunoscute.

P. NICOARA
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Sesiunea 
anuală 

G. 11. T.
La Geneva s-au încheiat, 

marți, lucrările sesiunii anuale a 
părților contractante la Acortiol 
general pentru tarife si 
(G.A.T.T.). >

Obiectivul principal al sesiunii 
l-a constituit adoptarea țtr.or 
măsuri privind organizarea ne
gocierilor comerciale multilaie- 
rale, care urmează să înceapa 
în 1973. A fost creat, In acest 
scop, un comitet de pregătire a 
negocierilor, prezidat de dire. - 
torul general al G.A.T.T., Oli
vier Long. S-a hotărît, de ase
menea, ca în luna septembrie a 
anului 1973 să fie convocată o 
reuniune la nivel ministerial a 
membrilor G.A.T.T., care va e 
xamina raportul comitetului de 
pregătire și va desemna un co
mitet de negociere.

Recunoscîndu-se importanța 
negocierilor multilaterale pro
iectate, s-a apreciat că efortu
rile coordonate vizînd rezolva
rea echitabilă a problemelor, 
atît ale țărilor dezvoltate cît și 
ale celor în curs de dezvoltare, 
constituie cel mai bun mijloc 
pentru a se atinge obiectivul 
expansiunii și liberalizării tot 
mai accentuate a comerțului 
mondial, precum și ameliorarea 
nivelului de viață al popoarelor 
lumii. S-a căzut, de asemenea, 
de acord că negocierile comer
ciale multilaterale trebuie să 
ducă la avantaje, suplimentare 
pentru comerțul exterior al ță
rilor care au pășit recent pe 
calea dezvoltării independente, 
astfel Incit sâ se realizeze o 
creștere substanțială a încasă
rilor lor în devize, o diversifi
care a exporturilor și o accele
rare a ritmului de creștere a 
comerțului lor, ținînd cont de 
nevoile lor de dezvoltare.

Sesiunea a ales, totodată, Bi
roul de conducere al părților 
contractante pe perioada pină 
în luna noiembrie 1973. In func
ția de . președinte al părților 
contractante a fost desemnat 
R. B. Patel (India), iar ca vice
președinți — B. Nioupin (Coasta 
de Fildeș), R. Martins (Austria) 
și Mircea Petrescu (România).

• GUVERNUL R. 'P. POLO
NE ȘI CEL AL THAILANDEI 
— anunță agenția P.A.P. — au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice, începînd de la 14 
noiembrie, și să facă schimb de 
reprezentanțe la nivel de amba
sade.
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