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PRETUTINDENI lN ȚARĂ 
SE MUNCEȘTE CU SPOR

Noi obiective industriale au început producția
I Metalurgiștii 

|i minerii măresc 
avansul in întrecere

Cu trei zile înaintea des
chiderii lucrărilor celui de-al 
XI-lea Congres, metalurgiș
tii au raportat un succes re
marcabil. Ei și-au îndeplinit 
planul pe anii 1971—1974 la 
principalele produse siderur
gice — oțel și laminate fi
nite pline. în cele 40 de zile, 
cît reprezintă avansul cîști- 
gat în realizarea sarcinilor 
pe cei patru ani, se va obți
ne o producție superioară ce
lei înregistrate în întreg 
anul 1958.

Nu mai puțin importante 
sînt realizările pe care cei 
ce muncesc în industria ex
tractivă le consacră Congre
sului. Astfel, minerii de la 
Rovinari au înregistrat la 20 
noiembrie cel de-al 7-lea mi
lion tone de cărbune extras 
de la începutul anului și pînă 
la această dată, Această can
titate, egală cu producția de 
lignit a țării de acum 7 ani, 
întrece cu 300 000 tone pre
vederile planului pe 1974.

De asemenea, minerii ex
ploatării Vulcan, unitate 
fruntașă a Bazinului Văii Jiu
lui, a livrat peste sarcinile 
de plan de Ia începutul anu
lui 45 000 tone de cărbune, 
îndeplinind și depășind ast
fel angajamentul anual ma
jorat.
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Cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., eveniment de seamă în 
viața poporului nostru, este în- 
tîmpinat și de purtătorii cra
vatei roșii cu tricolor cu însu
flețire, cu fapte demne de 
muncă șl inițiative care contri
buie la îmbogățirea muncii e- 
ducativ politice. în spirit revo
luționar, în unitățile și detașa
mentele pionierești.

în cinstea acestui eveniment, 
de-a lungul întregului an, cei a- 
proape 2 000 000 de pionieri au 
desfășurat multiple acțiuni de 
muncă patriotică, cultural-edu
cative, au participat la nume
roase manifestări prin interme
diul cărora au făcut cunoștință 
cu trecutul de luptă revoluțio
nară a clasei muncitoare, cu în
făptuirile social-economice do- 
bîndite de întregul nostru po
por, sub conducerea partidului, 
pe calea construirii societății 
socialiste.

Un puternic imbold pentru in
tensificarea muncii politice- 
educative în rîndurile pionieri
lor și școlarilor l-au constituit 
cuvintele de apreciere și îndem
nurile secretarului general 
al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. rostite cu prilejul ce
lei de-a XXV-a aniversări a or
ganizației pionierilor. Purtăto
rii cravatei roșii cu tricolor, 
împreună cu comandanții in
structori, toți școlarii tării și-au 
unit forțele într-o muncă mai 
susținută pentru obținerea unor 
rezultate mai bune la învăță
tură și-n activitatea productivă, 
pentru promovarea inițiativei, 
exigenței și spiritului de răs
pundere în întreaga activitate și 
viață pionierească.

Aplicînd în viață indicațiile 
secretarului general al partidu
lui privind intensificarea și va
lorificarea mai deplină a preo
cupărilor în domeniul educației 
prin muncă și pentru muncă, 
unitățile și detașamentele de 
pionieri au mobilizat și antrenat 
la- munca patriotică pe toți co
piii. Astfel, in primele 10 luni 
ale anului, s-au plantat peste

De la Rîmnicu Vîlcea se 
semnalează că zilele acestea 
a intrat în probe tehnologice 
primul grup de forjare-ma-

Nu este, cum pare, rodul fanteziei și muncii constructorilor edi
litari. Replica vine, de data aceasta, din partea constructorilor 
navali constănțeni: silueta viitorului mineralier românesc de 

55 000 tdw, aflat într-o fază avansată de execuție.

și însemnate succese în muncă cel 
al partidului, in următoarele

Pentru a cinsti cu noi 
de-al XI-lea Congres 
zile, cind la București se vor desfășura lucrările marelui 
forum al comuniștilor, constructorii vor preda beneficiarilor 
încă 20 de obiective și capacități de producție.

10 milioane arbori și pomi fruc
tiferi, s-au curățat și întreținut 
pășuni pe o suprafață de peste 
65 000 ha., s-au colectat 4 800 
tone deșeuri feroase și nefe
roase, 2 800 tone hîrtie ; pio
nierii au contribuit la con
struirea a peste 2 900 de săli de 
clasă, internate, grădinițe, ate
liere și laboratoare și au parti
cipat la numeroase alte acțiuni 
de construcții și amenajări so
cial obștești.

De un puternic răsunet și în
semnată influență educativă se 
bucură intîlnirile copiilor cu 
muncitori, ingineri, tehnicieni, 
oameni de știință, artă și cul
tură, de la care pionierii și șco
larii își însușesc, prin exemplul 
viu de muncă și de viață, idea
lul și modelul de personalitate 
comunistă.

Inițiative și acțiuni pionie
rești precum sînt „De la comu
niști învățăm cutezanța", „în 
fiecare zi din viața de pionier

/Continuare în nae i ll-ai

Formațiile de constructori și montori ale Ministerului Con
strucțiilor Industriale au realizat, anul acesta, mai bine de 
450 de obiective importante care s-au aliniat la startul pro
ducției. Un număr de 26 de capacități au fost puse în func
țiune cu 1—12 luni inainte de termenele prevăzute de grafice.

■ DÎMBOVIȚA
în primele 20 de zile ale 

lunii noiembrie, au început 
să producă o serie de între
prinderi. Printre acestea se 
află și cel de-al treilea 
cuptor de 50 tone al între
prinderii de oțeluri aliate din 
Tîrgoviște. Constructorii și 
montorii de pe acest șantier 
raportează, totodată, încheie
rea probelor mecanice și 
tehnologice ale laminorului 
de profile mijlocii și ușoare.

B VÎLCEA

Este 
i in-

Un nou obiectiv a debutat 
în județul Harghita. 1 
vorba despre o modernă

comunistul-modeliil la care ne raportăm

Interesul meu,
interesele societății

II EDUCAM PE TINERI
IN SPIRITUL CUTEZANȚEI Șl 
DĂRUIRII REVOLUȚIONARE"

In climatul muncii colective, al responsabilității sociale se 
nasc trăsături prețioase ca spiritul de întrajutorare, capacitatea 
de dăruire, prietenie, generozitatea, spiritul de sacrificiu. Aceste 
trăsături figurează la loc de frunte în programul de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, sînt exigențe obligatorii față de 
omul societății de azi și de 
împliniri, prin însăși munca

miine. Le îndrumează și le dau 
și viața lor, comuniștii.

în cadrul anchetei
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unul dintre cele mai impor
tante obiective de pe această 
platformă, care va elabora 
primele profile de oțel în 
ajunul celui de-al XI-lea 
Congres al partidului. Tot în 
județul Dîmbovița, la Com
binatul de lianți și azboci
ment din Fieni a fost pusă 
in funcțiune cea mai mare 
linie de ciment din țară, 
care a și furnizat primele 
cantități de produse.

trițare al întreprinderii de 
utilaj chimic, unitate în ca
drul căreia vor fi montate 
20 de asemenea grupuri.

stalație pentru albitul caoli- 
nului, produs larg utilizat in 
industria hîrtiei și celulozei.

IIForja tot forjă ră- 
mîne“. Cuvintele 
îmi sunau în minte 

sacadat, în ritmurile ciocanului 
pneumatic. Tot limbi uriașe de 
foc dogoritor, tot zgomotul in
fernal al tonelor de metal pră
bușite din înălțimi peste vatra 
incandescentă. Timp de 32 de 
ani, acesta a fost decorul coti
dian în care a muncit maistrul 
forjor Hristache Antonache, de 
la întreprinderea „23 August", 
Erou al Muncii Socialiste.

— Acuma avem condiții in
comparabil mai bune. Priviți, 
ne îndeamnă maistrul, geamuri 
glisante, gaz metan în loc de 
păcură, manipulatoare, dispozi
tive... Dar, zgomotul și focul 
n-au cum să dispară...

— Iertați-mi întrebarea, o voi 
motiva prin faptul că de aici, 
de la dumneavoastră, pleacă 
mulți tineri, pe motiv că forja 
e.o meserie grea. Dumneavoas
tră cum de nu ați plecat ?

— Prin 1943, găsirea unui loc 
de muncă echivala cu 
nemaipomenit, 
mai privit eu 
uzinei Malaxa

un noroc 
zile am 
zăbrelele 

repartizat

Multe 
printre 

! M-au

MONICA ZVIRJINSCHI
(Continuare In pag. • V-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
• Delegația Federației Generale a Sindicatelor 

Muncitorilor din R. A. Siriana

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit, joi dimineață, delegația 
Federației Generale a Sindica
telor Muncitorilor din Repu
blica Arabă Siriană, condusă de 
Mahmoud Hadid, președintele 
Federației, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere au participat 
tovarășii Mihai Dalea, mern- 
bru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al UGSR.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Muhsem Sayadi, însărcinat cu 
afaceri ad-interim al Republicii 
Arabe Siriene la București.

Conducătorul delegației a ară
tat că are deosebita cinste de a 
transmite președintelui Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut 
din partea președintelui Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El- 
Assad, împreună cu urările cele 
mai bune poporului român din 
partea poporului arab sirian.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut 
călduros președintelui Hafez El- 
Assad, iar poporului sirian prie-

@ Directorul politic al cabinetului președin
telui Republicii Ciad

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, joi, pe Ga- 
radoum Monn D’Jasngar, direc
torul politic al cabinetului pre
ședintelui Republicii Ciad, 
N’Garta Tombalbaye.

întrevedere a participat

— Tovarășe prim secretar, 
proiectul Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism definește 
tineretul drept „o puternică 
forță socială". Care sînt, după 
părerea dumneavoastră, trăsă
turile prin care tineretul se 
nifestă astfel, argumentele 
susțin această afirmație, 
cum reies ele din realitățile 
torului 1 al Capitalei ?

ma
ce 

așa 
sec-

află— Un prim argument se 
în însăși raportul acestei vîrste, 
— mă refer la aspectul canti
tativ al proporției — în con
textul națiunii. în cadrul secto
rului nostru, acest raport s-ar 
putea dovedi prin cîteva exem
ple. Astfel, în mari unități eco
nomice, ca întreprinderea de 
elemente de automatizări, Auto
matica, întreprinderea de apa
rate de măsură și control Oto- 
peni. în favoarea virstei tinere 
pledează 70—80 de procente. (Să 
reținem, este vorba de unități, 
care numără între 1 500 și 3 000 
de oameni ai muncii). O im
portantă parte, deci, din reali
zările obținute alei se datoresc 

ten urări de prosperitate și 
bunăstare, din partea sa și a 
poporului român. Secretarul ge
neral al partidului a transmis, 
în numele său, al sindicatelor, 
al întregii clase muncitoare din 
România, un salut frățesc și suc
cese tot mai mari în activitatea 
sindicatelor, conducerii acestei 
organizații, întregii clase mun
citoare siriene.

în timpul convorbirii, s-a 
subliniat cu satisfacție evoluția 
mereu ascendentă a bunelor re
lații dintre România și Siria, a- 
preciindu-se că un rol de
terminant în promovarea aces
tor legături l-au avut întîlni- 
rile dintre președinții celor două 
țări.

în context, șeful delegației a 
relevat importanța deosebită a 
vizitelor reciproce, a convorbi
rilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Hafez 
El-Assad, a acordurilor și înțe
legerilor convenite cu aceste 
prilejuri, pentru dezvoltarea e- 
conomiei naționale a Siriei, pen
tru creșterea numerică a clasei 
muncitoare siriene și întărirea 
ei, pentru promovarea relațiilor 
de prietenie frățească și cola
borare dintre organizațiile sin
dicale, dintre cele două popoare 
și țări.

A fost relevată, totodată, con- 

tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice iriternațic- 
nale.

Mulțumind călduros președin
telui Nicolae Ceaușescu pentru 
onoarea de a-1 fi primit

Interviu cu tovarășul 
DUMITRU 

GHEORGHIȘAN, 
prim-secretar al Comitetuluii de 
partid al sectorului 1 din Capitală

tinerilor. Iar dacă amintesc că 
realizările, la nivelul sectorului, 
pe primele 10 luni ale lui 1974, 
sînt cu 27 la sută mai mari de- 
cît cele înregistrate în aceeași 
perioadă a anului trecut și că 
68 la sută din ele au la bază 
creșterea productivității muncii, 
avem o reprezentare convin
gătoare, reală, a contribuției ti
neretului nostru, a trăsăturii 
sale de „puternică forță socială". 
Ca o situație specifică sectoru
lui aș aminti și faptul că pe 
teritoriul nostru își desfășoară 
activitatea 16 ministere și insti
tuții centrale, 3 academii cu 59 
de institute de cercetare și pro
iectare, 16 întreprinderi de co
merț exterior, în sfera cărora 
activează un număr însemnat 
de tineri. Dincolo însă de a-

pace și înțelegere în

tributia pe care sindicatele din 
România și Siria pot și trebuie 
s-o aducă la înfăptuirea acor
durilor româno—siriene, la a- 
dincirea și extinderea raportu
rilor bilaterale și s-a evidențiat 
dorința comună de a dezvolta 
tot mai mult relațiile de prie
tenie militantă dintre organiza
țiile sindicale din cele două țări, 
în folosul ambelor popoare, al 
unității muncitorești, al tuturor 
forțelor antiimperialiste, în lup
ta pentru progres și bunăstare, 
pentru 
lume.

S-au 
unele 
politice 
tele a exprimat, din partea Fe
derației Generale a Sindicate
lor Muncitorilor din Republica 
Arabă Siriană, a clasei mun
citoare siriene, înalta apreciere 
față de poziția principială și 
aportul României, președintelui 
Nicolae Ceaușescu, pentru reali
zarea unei păci drepte și dura
bile în Orientul Mijlociu, pen
tru sprijinirea cauzei poporului 
palestinian, a dreptului său le
gitim Ia autodeterminare, pen
tru rezolvarea in interesul po
poarelor a problemelor vieții in
ternaționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

abordat, de asemenea, 
aspecte ale actualității 
internaționale. Oaspe-

zile după 
acordată, 
folosește 

pentru a 
satisfacție 
fructuoase

Re- 
eco- 
cul-

pre- 
a

nou, la numai cîteva 
prima întrevedere 
oaspetele a arătat că 
acest plăcut prilej 
împărtăși deplina 
fată de rezultatele 
ale vizitei sale în țara noastră, 
ale tratativelor purtate la Bucu
rești, care, în spiritul măsurilor 
preconizate de șefii celor două 
state, au pus bazele unei largi 
conlucrări între România și 
publica Ciad, în domeniile 
nomic, tehnico-științific, 
tural.

In timpul convorbirii, 
ședințele Nicolae Ceaușescu 
reafirmat dorința României de a 
dezvolta, pe multiple planuri, 
relațiile prietenești cu Repu
blica Ciad, de a extinde și di
versifica raporturile economice 
și schimburile comerciale, ex- 
primîndu-și convingerea că 
Aide-memoire-ul — primul do
cument de colaborare bilaterală 
— semnat recent la București, 
va deschide perspectiva unei 
cooperări rodnice in domenii de 
interes comun, in folosul pro
gresului ambelor țări șl po
poare.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate.

cest prim argument se află în
sușiri ce țin de calitatea umană. 
Aș susține că pe tineretul Ro
mâniei anului 1974 îl caracteri
zează, între altele, o mai de
plină capacitate de receptare, 
de înțelegere și promovare a 
noului, o mobilitate interioară 
specifică acestei vîrste. Toto
dată, tineretul de azi nu mai 
acceptă să se manifeste pasiv 
la ceea ce se întîmplă în jurul 
lui. El este adine interesat, se 
înscrie ca o prezență activă în 
toate sectoarele construcției e- 
conomice, ale dezvoltării so
ciale. Tocmai în aceasta constă 
una din preocupările noastre 
principale : atragerea, într-un 
cadru mobil, adecvat, a tinere
tului la soluționarea tuturor pro
blemelor privind activitatea e- 
conomică, socială și politică, de 

pînă laIa luarea unor decizii 
realizarea lor practică.

— Tot în proiectul de 
se afirmă că ..tînăra 
este viitorul însuși al 
noastre socialiste". De

Program 
generație 
națiunii 

aici, așa

ION ANDREIȚA

(Continuare în pag. a ll-a)



«I

„StlNTEIA TINERETULUI" pag. 2 VINERI 22 NOIEMBRIE 1974

ȘASE NUME DE VIITORI
MATEMATICIENI DE VALOARE

La început discuția se leagă 
gr.eu, nu înțeleg de ce vreau 
să scriu despre ei. Alexandru 
Dimca, student în anul III, res
ponsabil cu activitatea profesio
nală a seriei a III-a și repre
zentant al anului în consiliul 
profesoral vorbește cu greutate 
despre palmaresul personal. îl 
rog să scrie : Media 10. Premiul 
III la Olimpiada internațională 
din Ungaria, premiul II la o- 
limpiadele internaționale din 
Cehoslovacia și Polonia. Trei 
premii internaționale obținute 
încă din timpul liceului. Seria 
continuă și în facultate unde 
obține în 1972 premiul II la 
Concursul „Traian Lalescu" și 
premiul I la același concurs in 
anul următor. La Balcaniada de 
matematică din Grecia, premiul 
I în 1973. Și totuși ne spune : 
..ar fi trebuit să știu mai mult 
decît știu". Modestia lui nu mi 
se pare falsă. Nevoia de auto- 
depășire primează. Dimca Ale
xandru se compară cu sine, cu 
colegii lui. dar vrea mai mult. 
Cunoaște scara valorică națio
nală și internațională. A făcut 
liceul la Constanța. Acolo func
ționa o „Societate științifică a 
elevilor" din care a făcut parte. 
Primul stimulator. Toți membrii 
„Societății științifice" au deve
nit studenti foarte buni. La fa
cultate. profesorii Costache și 
Silviu Teleman l-au îndrumat 
în domeniul topologiei algebrice 
și diferențiale. Dint.r-un dialog, 
pe care profesorul Miron Nicq- 
lescu l-a avut cu studenții, a 
înțeles necesitatea formării unei 
personalități multilaterale. Ar 
vrea să poată audia cursuri de 
literatură universală. Poezia e 
pentru Dimca o pasiune mărtu
risită.

Dialogul iese din matca con
fesiunilor pentru a deveni a- 
proape inventar de probleme : 
nevoia creării unor grupe spe
ciale încă din primii ani de stu
diu. soluții legate de sistemul 
de verificare al studenților, ac
centul pe importanta unui exa
men permanent la care să fie 
supus și să se supună studentul. 
Alături de probleme, dorințe : 
„participări la mai multe cursuri 
speciale, mai multe cursuri op
ționale. o mai strînsă legătură 
între profesori și elevi, să se 
dezvolte Ia seminarii mai intens 
spiritul inventiv, în sensul ca 
procedeele utilizate să dispună 
de posibilități mai mari de va
riație după problema concretă".

Radu Gologan, student în anul 
IV, intervine în discuție: „Con
tează foarte mult modelul in
tuitiv al unui concept. La în
ceput (în liceu, în primii doi 
ani de facultate) eram tentat

spre raționamente pur logice, 
pur abstracte. Mi se părea că 
un desen, un exemplu elemen
tar ar strica ceva dintr-o de
monstrație. M-am convins că nu 
e așa și adevăratii matemati
cieni. profesorii noștri ne-au 
dovedit-o. Un desen, un exem
plu intuitiv, un grafic chiar 
dacă nu reflectă conceptul în 
generalitatea lui. e de neînlo
cuit. De la el pornesc toate sau 
aproape toate". Radu Gologan 
are media generală 9.90. Pre
miul II la Olimpiada de la Bu
dapesta și premiul III la cea de 
la Bratislava încununează efor
turile' sale. A optat pentru ana
liza matematică. Este o „opțiu
ne prin cunoaștere". Se gîndeș- 
te la lucrarea de diplomă „ceva 
legat de operatori diferențiali și 
teoria axiomatică a potențialu
lui". Radu Gologan admiră per-

LA PANOUL 
DE ONOARE

AL 
STUDENȚIEI

sonalitatea lui Ciprian Foiaș, 
„unul dintre cei mai productivi 
matematicieni". Cărțile lui de 
căpătii. „cărți din care simți că 
ai învățat ceva", sint cele 3 vo
lume de analiză matematică ale 
profesorului Miron 
„Analize armonice 
de operatori" de 
Sz. Nogy, Cartea de 
diferențiali a lui Lars Horman- 
der. Vorbim despre Dan Barbi- 
lian ca matematician, despre Ion 
Barbu, marele poet, despre Via- 
nu. autor al unei analize de 
bază a poeziei barbiene : ..Prea 
mulți matematicieni se refugia
ză în poetica matematică_". Pen
tru Radu 
nu poate 
refugiu.

Nicolescu, 
pe spații 
Foiaș și 
operatori

Gologan profesiunea 
fi echivalată cu un

Din nou întrebările mele... „Ar 
trebui să spun despre colegii 
mei. cei mai buni ca mine. Dan 
Timotie și Hari Bercovici. Fără 
ei nu învățam atîta. Fără un 
anturaj lucrativ, nu poți face 
nimic în matematică. în mate
matică e nevoie de completare".

A venit în București din Tîr- 
gul Lăpușului, voia să dea exa
men la fizică. S-a plimbat pe 
străzile orașului, a vorbit cu alți 
candidați înscriși la examenul 
de admitere. A renunțat la fi
zică pentru matematică. A in
trat cu media 9.33. S-a pregătit

singur. „Am avut o singură pro
fesoară din clasa a V-a pină în 
clasa a Xll-a. Am optat pentru 
geometria diferențială. Era ceea 
ce înțelegeam măi puțin. Erau 
atîtea calcule. Am început să 
invăț pentru a vedea cum se 
poate ajunge pe altă cale la a- 
ceste relații". — Opțiune din 
dorința de a cunoaște, de a re
zolva probleme complicate sau 
neînțelese. Opțiune din dorința 
de a descoperi o nouă cale — 
„Multe probleme le-am înțeles 
cu ajutorul colegilor de an. Sini 
foarte importante discuțiile în
tre matematicieni. E nevoie de 
solidaritate, de justificare. Alt
fel, referitor la problema lipsei 
de timp, eu și fără această pro
blemă e același lucru. Proble
mele nu sint pentru a ne scuza 
ci pentru a le rezolva". Petre- 
huș Viorel din Tirgul Lăpușului. 
student în anul V. condiționează 
calitatea de viitor matematician 
de puterea de a rezolva, de a 
înțelege căile unor domenii : „în 
matematică abilitatea de a te 
descurca în diferite domenii este 
o condiție esențială. Nu mi-ar 
place să mă picteze nimeni. 
Mi-ar place să merg mult pe 
jos. Prin Lăpuș, să am un 
„chieptar" și o cergă cu ruji pe 
un fond de albastru".

Regret că nu sînt o clipă mate
maticiană. As vorbi mai ușor și cu 
Constantin Petru, din anul V. 
Are media 9.98. A fost elev la 
Liceul nr. 28 „Dr. Petru Groza", 
își amintește de profesorul de 
muzică Manolescu. I-a fost diri
ginte. „La orele de dirigenție în 
clasa a VI-a am ascultat pen
tru prima oară „Imperialul". A 
intrat in facultate cu media 9.66. 
„M-au impresionat multi profe
sori în facultate". Citește lucră
rile unor matematicieni, nrecum 
cele ale suedezului Lars Horman- 
der. „Mi se pare un ideal de 
neatins. E un tartor al ecuațiilor, 
epuizează domeniul prin care 
trece. Matematica merge adesea 
înaintea practicii, ea nu e însă 
numai un instrument al cunoaș
terii. deși ingineri, biologi, eco
nomiști. lingviști adresează co
menzi matematicii. Matematica 
este și un act de cultură. Un 
efect al studiului matematicii 
este faptul că eviți cuvintele 
goale, ambiguitatea. în știință 
pui des problema dacă ai drep
tul să creezi un instrument care 
infirmă parțial sau total un tip 
de cunoaștere. Este un lucru e- 
senti.al. A face matematică în
seamnă a gîndi conform devi
zei : „avem dreptul și datoria 
să creăm".

DOINA URICARIU

Printre fire ți suveici, la Întreprinderea „Zimbrul" din Suceava.

(Urmare din pag. I)
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TEZAURUL
PREZENTULUI IMEDIAT

Spiritul și pana scriitorului 
de astăzi, hotărît să-și onore
ze înalta menire de a sluji prin 
arta sa patria, poporul, idealu
rile scumpe ale colectivității în 
care trăiește, iți împlinesc și iși 
desăvîrșesc funcția în interiorul 
unei realități străbătute de două 
mari, puternice linii de forță.

Prima o reprezintă trecutul 
națiunii în sînul căreia s-a năs
cut, tezaurul de idei care stă 
— sublimă vatră de granit — 
la temelia tuturor construcți
ilor sale. O numim tradiție, și 
ea depozitează, ca într-un Co
dex de aur. tot ceea ce gîndi- 
rea înaintată ă lucrat spre pro
gresul și atingerea idealurilor 
seculare ale poporului, rpodelînd 
idei și sentimente în cuptorul 
neasemuitelor plăsmuiri artisti
ce ale înaintașilor, spre a le da 
valoarea de îndreptar de fru
musețe etică și literară. Așe- 
zindu-se să plăsmuiască o lume 
vie, eroi puternici, realități pli
ne de înțelesuri, scriitorul nu 
poate să nu lase sîngele trecu
tului glorios al poporului său, 
și prin el idealurile acestuia, 
să-i fertilizeze binefăcător pa
gina.

Nu e de conceput o creație 
într-adevăr originală, care să nu 
înglobeze, subtil dar definitoriu, 
gestul eroic al generațiilor care 
ne-au precedat. Toți marii noș-

OPINII
de MIRCEA HORIA 
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IARNA-un anotimp pe care 
fermele zootehnice trebuie să-l 

întîmpine cu... ușile închise
Practica a confirmat în repe

tate rinduri că îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor de plan în 
sectorul zootehnic depinde în 
mare măsură de pregătirea con
dițiilor de iernat. Acum, cind 
mercurul termometrelor a cobo- 
rit sub zero grade. în mai toate 
zonele țării pregătirea pentru 
perioada de iarnă a animalelor 
ar trebui să fie încheiată. Rai
dul nostru în județele Argeș și 
Alba vine să arate că mai sînt 
încă multe de făcut în această 
privință.

Județul Argeș. Medicul vete
rinar Marcel Calangiu, de la 
sectorul producției animale, din 
cadrul Direcției agricole jude
țene, ne arată din capul locului 
că principala preocupare a spe
cialiștilor din zootehnie a fost 
asigurarea hranei necesare ani
malelor pentru perioada de 
iarnă.

„Față de anul trecut — con
tinuă interlocutorul — am reu
șit să însilozăm în plus 30 000 
de tone porumb, să asigurăm 
întregul necesar de fibroase, 
iar grosiere la discreție. Aceas
ta dă posibilitatea să livrăm cei 
163 000 de hectolitri de lapte și 
să realizăm planul la came. în 
ce privește adăposturile pentru, 
cele peste 50 000 de taurine șt 
peste 100 000 de ovine, s-au 
creat condiții mult mai bune ca 
in anul ’73. Atît la grajdurile 
pentru animale, cît și la saiva
nele de oi, pe lingă dezinfecția 
mecanică s-a efectuat și dezin- 
fecția chimică cu agregatele In
spectoratului județean veteri
nar. S-au completat geamurile 
sparte, iar adăpatul mecanic 
este asigurat în mai toate graj
durile".

Fruntașe sînt cooperativele a- 
gricole de producție din Tic- 
veni. Ciofrîngeni și Poenarii de 
Argeș. Aceste cooperative au 
reușit să-și echilibreze balanța 
furajeră. în fiecare cooperativă 
găsești adăpostite peste 400 de 
tone fin, aproape 1 000 de tone 
suculente și peste 400 de tone 
grosiere. Tinerii din Comuna 
Ciofringeni, ca și colegii lor din 
satele Ticveni și Poenari, au în
treprins acțiuni de muncă pa
triotică care au dus la întregi
rea bazei furajere. „Zilnic 
aproape 60 de tineri au partici
pat la stringerea frunzariilor și 
a cetinei de brad — ne arăta 
Constantin Popescu, secretarul 
comitetului comunal U.T.C. — 
astfel că fiecare cooperativă 
dispune la ora actuală de peste 
100 tone frunzării. Cei mai har
nici au fost însă tinerii din Poe
narii de Argeș care au adunat 
2.80 tone frunzării și zece tone 
cetină de brad". în aceste trei 
cooperative agricole există șap
te adăposturi pentru animale, 
încă de la intrare se vede pre
ocuparea pentru revizuirea lor. 
Mecanizatorii de la S.M.A. Tic
veni au revizuit în întregime 
instalația de apă. în fiecare 
grajd au fost înlocuite pardose- 
lele uzate, ieslele sint betonate, 
iar tavanele au fost izolate pen
tru a îmbunătăți microclimatul.

Asemenea acțiuni au fost în
treprinse și în cooperativele a- 
gricole de producție din Ștefan 
cel Mare, Slobozia, Ștefănești,

Leordeni, Lerești, Boteni, Ani- 
noasa.

în schimb, în unele coopera
tive agricole, cum sînt cele din 
consiliul intercooperatist Mi
roși și Curtea de Argeș, dacă în 
ce privește adăposturile aces
tea au fost pregătite in întregi
me, balanța furajeră este încă 
deficitară. C.A.P. Curtea de Ar
geș, de exemplu, dispune de 
peste 600 capete bovine și 3 300 
capete ovine. Necesarul de fu
raje este de 1 000 tone fîn și 
6 000 tone siloz. Dacă cantitatea 
de fîn a fost asigurată în între
gime, în schimb, la siloz se în
registrează un deficit de 5 000 
de tone. Situația este și mai 
nesatisfăcătoare la consiliul in
tercooperatist din Miroși. Orga
nele agricole județene au luat 
unele măsuri în vederea echili
brării balanței furajere și la a- 
ceste unități agricole. Astfel au 
fost asigurate încă 3 000 de tone 
capitule de floarea-soarelui și 
stringerea a încă 1 200 tone 
frunzării. Numai că aceste can
tități nu sînt suficiente pentru 
o furajare rațională a animale
lor, deoarece nu acoperă nici 
rația de întreținere. Ieșirea din 
acest impas se va realiza numai 
dacă unitățile respective vor 
trece imediat la contractarea cu 
sectorul individual, cît și cu în
treprinderea județeană de pa
jiști și pășuni a unor cantități 
de fîn necesare pentru a com
pleta balanța furajeră.

Județul Alba. Aici ne-am pro
pus să insistăm mai mult pe 
pregătirea adăposturilor pentru 
animale. Din cele 17 grajduri 
care trebuiau predate la cheie 
sînt terminate doar șapte, șase 
sint la finisaj, iar două la înve- 
litoare, este vorba de cele de la 
cooperativele agricole din Lan- 
crăm și Sebeș. Pentru ovine 
sint prevăzute construirea a 
cinci saivane. Dacă în trei din 
ele se pot adăposti animalele, 
la două mai sînt de executat 
anumite lucrări. (C.A.P. Tarta- 
ria și C.A.P. Pianul de Jos). 
Nici în ce privește instalațiile 
pentru alimentările cu apă lu
crurile nu stau mai bine. Lu
crările sînt încă în faza de în
ceput la cooperativele agricole 
din Balomir și Ighiu.

Din discuțiile purtate cu fac
torii de răspundere din cadrul 
Direcției agricole județene re
iese că în scurt timp se vor re
cupera rămînerile în urmă și a- 
nimalele pot fi adăpostite în 
condiții bune.

Dar realitățile din teren vin 
să ne arate că mersul lucrări
lor se desfășoară încă într-un 
ritm lent. La C.A.P. Teiuș, de 
exemplu, la noul spațiu de a- 
dăpostire a animalelor mai sînt 
de executat tencuieli, lucrări de 
schimbare a unor grinzi, pre
cum și terminarea liniei de de- 
covil. Constructorii de la coope
rativa agricolă din Strecuț sus
țin că în șase zile vor termina 
lucrarea la noul adăpost. Dar, 
dacă nu se iau măsuri urgente 
de trecere efectivă la lucru, noul 
adăpost riscă să rămînă fără 
iesle, uși. geamuri și chiar fără 
tavan.

Este d» ajuns să arătăm că 
timpul este înaintat. Iar anima

lele trebuie să intre în perioa
da de stabulație. Conducerile 

.unităților agricolă ' ău obligația 
să se preocupe de bunul mers 
al lucrărilor, astfel, ca în cel 

•mai scurt timp să fie încheiate 
toate lucrările de Construcții.

Acum, cind pînă la sfirșitul 
anului a rămas doar o lună și 
ceva, iar din cfmp s-au strîns 
produsele agricole, în fiecare 
unitate trebuie analizat modul 
cum se încheie balanța fura
jeră, măsura în care s-a reușit 
să se asigure hrana animalelor, 
pe perioada de stabulație, apoi 
pregătirea adăposturilor pentru 
această perioadă să fie urgent 
încheiată.

OVIDIU MARIAN

(Urmare din pag. I) 
cum se precizează în Program, 
„o sarcină esențială a partidu
lui, a întregii societăți" de a se 
ocupa de creșterea și educarea 
tinerei generații. în consecință, 
care considerați că sînt Îndato
ririle factorilor colaboratori — 
mă refer la instituțiile de învă- 
țămint, cultură, organizațiile 
U.T.C., sindicale, de sport, co
misia de femei — în acest sens ? 
Care sînt răspunderile comite
tului de partid al sectorului în 
coordonarea acțiunii acestor fac
tori, ca și organizarea propriilor 
sale eforturi ?

— Mi-aș permite să afirni că 
însăși viața secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne este e- 
xemplu strălucit, care dovedește 
că tineretul este viitorul patriei 
noastre. Aș susține, apoi, că 
din moment ce Programul parti
dului trasează direcțiile funda
mentale ale activității pe o pe
rioadă de 20—25 de ani, el are 
în vedere în mod deosebit ti
neretul. Desigur, la Congresul 
care va începe peste cîteva zile 
— șl care-și propune să adopte 
tocmai acest Program — chiar 
dacă nu se vor face referiri în
totdeauna directe la tineret, a- 
dresa este implicită și specială. 
Tineretul de astăzi — de la a- 
dolescenții din școli și ucenicii 
la locul de muncă, la tinerii 
din întreprinderi și facultăți — 
este cel chemat, și dator, să 
ducă la îndeplinire, pină la 
capăt, înaltele sarcini prevăzute 
în Carta fundamentală a parti
dului nostru. In acest spirit în
țelegem noi, comuniștii din sec
torul 1 al Capitalei, răspunde
rile pe care partidul ni le în
credințează în ceea ce privește 
creșterea și educarea tinerei 
generații. Avem, totodată, o- 
biective clare de urmărit. Le-am 
desprins din însăși intilnirea de 
lucru a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu conduce
rea organizației de tineret, în-

fapte demne de viitori comu
niști", „Ne pregătiră să devenim 
demni urmași ai comuniștilor" 
ș.a., au contribuit la o mai te
meinică cunoaștere și însușire 
de către 
partidului 
angajarea 
activă și 
acestora în îndeplinirea îndato
ririlor față de societate.

Acțiuni cu caracter de masă, 
cu puternice valențe patriotic 
revoluționare, cum au fost 
„Marșul victoriei" la care au 
participat peste 1 milion de 
pionieri și școlari, „Asaltul Car- 
patilor" în plină desfășurare, 
împlicînd marcarea și remarca- 
rea timp de 1 an a traseelor 
turistice ale țării, vastă acțiune 
de ocrotire a naturii ; marșu
rile pionierești intitulate „Pe 
drumurile deschise de partid 
pășim cutezători înainte !“, șta
feta republicană „Noi creștem 
odată cu țara" și altele au însu
flețit pe purtătorii cravatei roșii 
cu tricolor, au întărit spiritul 
militant revoluționar și năzu
ința acestora de a fi demni ur
mași ai părinților și fraților lor 
mai mari, comuniști și uteciști.

în centrul preocupărilor orga
nizației sînt angajamente asu
mate de cel de-al III-lea Fo
rum National în numele tutu
ror pionierilor : de a munci mai 
thUlt și mai bine, de a spori 
substanțial contribuția la lupta 

îmbunătățirea neîntre- 
rezultatelor la învăță- 

tuturor școlarilor, în 
unei temeinice pregă-

pionieri a politicii 
nostru, au determinat 
mai conștientă, mai 
mai responsabilă a

face din Învățătură un mijloc 
mai puternic de educație pa- 
triotic-revoluționară a tuturor 
pionierilor și școlarilor. Ei sînt 
călăuziți de ideea și de năzuința 
de a munci organizat și perse
verent. dezvoltînd solidaritatea 
in muncă și învățătură, înfăp
tuind zi de zi, în viața și-n ac
tivitatea pionierească principiul 
„Toți pentru unul și unul pen
tru toți !“.

Ei pătrund astfel mai adine

Pionierii
întâmpinăA 9

Congresul
partidului

- pentru 
ruptă a 
tută a 
vederea 
tiri pentru muncă și viață.

Pretutindeni, purtătorii crava
tei roșii cu tricolor dezbat — în 
detașamente și-n unități — cu 
seriozitate și răspundere felul 
în care pot acționa pentru a

tllnire care se înscrie, ca o do
vadă în plus, In contextul pre
ocupărilor permanente ale con
ducerii partidului și statului 
nostru față de educarea multi
laterală a tineretului, de forma
rea sa In spiritul Înaltei exi
gente comuniste, al principiilor 
și normelor eticii și echității so
cialiste în condițiile societății 
noastre, ale concentrării tutu
ror eforturilor spre realizarea 
dinamică a obiectivelor dezvol
tării accelerate a economiei și 
întregii vieți sociale, educarea 
tinerei generații se realizează,

sensurile însuflețitoare ale în
demnului adresat lor de tovară
șul Nicolae Ceaușescu : „Invi
tați, invățați, pentru că numai 
tnsușlndu-vă cele mal noi și 
mai Înaintate ounoștințe tn toa
te domeniile de activitate veți 
deveni buni constructori ai so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate șl al societății comu
niste, veți putea să serviți pa
tria, politica partidului, In cele 
mal bune condiții !"

Organizația pionierilor, lnsu- 
șindu-și profund indicațiile con
ducerii partidului, ale secreta-

rului său general, acționînd în 
spiritul înaltelor exigente expri
mate de documentele celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. luptă 
energic, cu toată puterea și ca
pacitatea sa politică, de înriu- 
rire în rîndurile tinerei genera
ții pentru a transforma „Pro
gramul educației prin muncă și 
pentru muncă. în spirit revolu
ționar a pionierilor și școlari
lor" într-un obiectiv educativ 
politic fundamental și perma
nent al întregii sale activități.

Strîns uniți în jurul P.C.R., al 
secretarului său general, toți 
școlarii patriei, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități își îndreaptă în aceste 
zile calda lor recunoștință către 
Partidul Comunist Român, fău
ritorul viitorului luminos al pa
triei noastre socialiste, al tine
relor generații.

Simbol al devotamentului pur
tătorilor cravatei roșii cu tri
color față de partid, străbătînd 
mii de kilometri de-a lungul 
meleagurilor patriei, din județ 
în județ, se îndreaptă spre Con
gresul al XI-lea al P.C.R. șta
feta pionierească care în 24 no
iembrie a.c., primită cu însufle
țire de cei aproape 10 000 pio
nieri bucureșteni participant) la 
marșul dedicat Forumului co
muniștilor din Capitala țării, se 
va îndrepta apoi spre Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și de
mocratice din România.

însuflețiți de propunerea în
tregului popor ca cel mai iubit 
șl apropiat prieten ți îndrumă
tor al tinerei generații, tovară
șul Nicolae Ceaușescu să fie 
reales în înalta funcție de se
cretar general al Partidului Co
munist Român, pionierii patriei 
se angajează să-și îndeplineas
că cinstit și demn, să înfăp
tuiască în mod exemplar înda
toririle lor față de patrie, partid 
Și popor.

tri scriitori, de la Dimitrie Can- 
temir la Liviu Rebreanu, de la 
Nicolae Bălcescu la Caragiale. 
de la Eminescu la Tudor Ar- 
ghezi au știut să-și lase pana 
condusă de acest spirit națio
nal, să descopere în trecut toa
te marile argumente pentru de
finirea și afirmarea prezentului.

Cea de-a doua linie de forță 
o renrezintă realitatea socială și 
politică a vremii noastre, tan
gentă spiritului și visului care-i 
prezidează scriitorului arta. 
Prezentul, cu pasionanta lui 
desfășurare de imagini, fenome
ne și idei, cu spectaculoasele 
mutații care au loc în societate, 
dar și în conștiința oamenilor, 
oferă scriitorului unicul prilej 
de-a actualiza (în sensul tradu
cerii în act viu, peren, creator) 
învățămintele, versurile și aspi
rațiile tradiției, încărcîndu-i pa
gina cu fapte, destine și pers
pective, cu un material de via
ță ce nu poate fi împrumutat 
din altă parte.

Era socialismului victorios, 
uriașa operă de călăuzire a 
României pe drumurile civili
zației și culturii socialiste. în
făptuită cu atîta luciditate și 
dragoste de tară de către par
tidul comuniștilor, profundele 
transformări ale întregii noastre 
societăți, grandioasa lucrare ce 
urmărește construirea socialis
mului și comunismului pe acest 
pămînt deschid 
și conștiinței 
vast repertoriu 
tuații artistice 
tăți inedite de 
vieții.

Arta în general, arta scriito
rului în special — arată cu lim
pezime proiectul de Program 
al partidului — se află în strîn
să legătură cu viata societății 
în care se realizează, pe care o 
exprimă și o toarnă in nlăsmuiri 
reprezentative, astfel că mijloa
cele ei de înfățișare a realității 
se înnoiesc în măsura în care se 
înnoiește viața.

Or, nicicînd viața țării întregi 
n-a cunoscut asemenea prefa
ceri profunde, revoluționare, ca 
în anii construcției societății so
cialiste multilateral 
De la schimbările ... _____
pînă la cele mai diverse articu
lații — în economie, în spațiul 
social, tn cultură — totul se al
cătuiește după visurile și voința 
oamenilor deveniți stăpîni pe 
destinele țării lor, după princi
piile socialismului și comunis
mului. Realitatea eunoscînd 
procesul efervescenței și dina
mica vie a construcției este in
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în fata ochilor 
scriitorului un 
de teme, de și- 
noi, de modali- 
surprindere a

dezvoltate, 
structurale

finit mai interesantă, mai diver
să, mai pasionantă decît 
gece, douăzeci de ani mai 
inte. Cîte procese sociale 
cite aspecte seducătoare,
mutații fără precedent in desti
nul și conștiința oamenilor a- 
saltează ochiul și sufletul scri
itorului de azi ! Nu este vorba 
numai de cuceriri cantitative — 
deși amploarea prefacerilor ui
mește pe oricine — este vorba 
despre saltul calitativ pe care 
viața l-a înregistrat într-un nu
măr de ani ce însemnează o pe
rioadă extrem de scurtă în via
ta unei națiuni.

A reușit literatura noastră să 
surprindă acest salt de calitate, 
să afle modalitățile în stare a 
oglindi veridic, pasionant, revo
luționar noile realități ? După 
părerea mea, a făcut-o prea 
puțin, și chiar dacă operele li
terare reușite nu lipsesc, de
mersul și limbajul artistic adec- ' 
vat rămin timide, mai prejos 
de înălțimea modelelor, oricum 
neatingînd și neegalînd în pla
nul artistic incandescența fapte
lor, măreția destinelor omenești, 
amploarea proceselor ce au loc 
in realitate. Rămîne un nobil 
proiect de realizat — și în a- 
ceasță privință documentele ce
lui de-al XI-lea Congres sînt o 
caldă invitație la meditație Ji< 
certe Înfăptuiri — cartea mare, 
romanul sau epopeea epocii, 
încărcată de fapte grave, memo
rabile, populată de eroi frumoși, 
analjză lucidă, îndrăzneață, * 
convingătoare a noilor raporturi— 
statornicite între oameni, fișă 
de temperatură a strădaniilor, 
eșecurilor temporare, a conflic
telor de conștiință, a înfăptuiri
lor, viselor și victoriilor omuf 
lui nou, turnată magistral în ti
parul cuvintelor alese.

O experiență istorică nease
muită, trăită timp de trei de
cenii de poporul nostru, alcă
tuiește tezaurul prezentului ime
diat. Ea se cere studiată, cunos
cută, trăită de scriitor, la rîn- 
dul său. înainte de a fi așternu
tă pe hîrtie. Responsabilitatea 
scriitorului în fața acestei rea
lități este copleșitoare. Talentul 
trebuie ajutat, de studiu, de par- - 
ticipare, de punerea în dispo-./e 
zitiv a unei forțe imense, pe • 
care scriitorii noștri o posedă «n; 
neîndoios, tot astfel cum dorin-, 
ta lor de-a fi la înălțimea vre— - 
murilor este o realitate neîndo
ielnică.

Trăgîndu-și sevele din pămîn- 
tul rodnic al patriei, din tre
cutul său. umplindu-și puternic- 
ochii cu priveliștea minunată 
a zilei de azi, scriitorul Româ
niei socialiste va ști să-și fruc
tifice darurile în așa fel incit 
cronica de aur a acestor ani să 
se constituie sub pana lui, am
plă, adîncă, încărcată de înalte 
idei și simțăminte, do patos șl 
îndrăzneală revoluționară, ase
menea realității pe care o" 
trăim.

9 9
 I

Teoria probabilității în clasa a Vi-a
Cercetările efectuate de un colectiv al Institutului de psi

hologie — București asupra asimilării cunoștințelor elemen
tare de statistică matematică și teoria probabilităților In 
școala de cultură generală au demonstrat că deprinderile 
mintale șt intuițiile necesare înțelegerii noțiunilor de bază 
ale acestor capitole din matematica superioară trebuie să 
fie formate încă de la 10—15 ani, în perioada în care se 
dezvoltă gândirea matematică. S-a constatat că elevii din 
clasele VI—VIII iși Însușesc cu mai multă ușurință elemen
tele teoriei probabilităților decît cei din ultimul an de liceu. 
Psihologii spun că, printr-o educație sistematică a gindiril 
copilului, anumite disponibilități naturale spre matematiei 
pot fi stimulate. Caracterul intuitiv al experimentelor, lega
rea predării noțiunilor de exemple practice — prognoze pri
vind fenomenele climatice, demografia, producția, rezultatele 
la învățătură ș.a. — trezesc interesul și receptivitatea copii
lor, Pornindu-se de la rezultatele acestei cercetări, In 
programa experimentală de matematici a clasei a VI-a au 
fost introduse, inceplnd cu acest an școlar, noțiuni de sta
tistică matematică.

■j

tineret. In acest plan, îndatoriri 
precise au și factorii cola
boratori pe care dumneavoastră 
i-ați evidențiat în întrebare, cu 
reprezentanții cărora noi ne !n- 
tîlnim săptămînâl, In scurte șe
dințe operative, tn care anali
zăm asigurarea unui conținut 
corespunzător acțiunilor iniția
te, ne coordonăm activitatea 
astfel încit să evităm paralelis
mele inutile. Aș da aici și cîte
va exemple, ca urmare a unor 
inițiative concretizate. In ulti
mii doi ani au fost încadrați în 
producție pentru calificare foar
te multi tineri dintre absolven
ții școlilor de cultură generală 
— școli generale și licee — care 
au efectuat practica școlară în

mult școala de problematica 
întreprinderilor. Aș menționa 
aici experiența Liceului „I. L. 
Caragiale", ai cărui elevi, în a- 
nul școlar 1973—1974, au reali
zat în atelierele-școală (patro
nate de întreprinderea „Auto
matica") o producție în valoare 
de 400 000 lei. In actualul an 
școlar ei și-au propus obține
rea unei producții de 800 000 lei 
și modul în care au debutat ne 
oferă convingerea că vor izbîn- 
di. Generalizînd această expe
riență, comitetul nostru de 
partid a stabilit sarcini concrete 
pentru celelalte organizații de 
partid și tineret din școlile și

politicii noastre. Și el se în
deplinește. încă din școală, din 
familie aș susține, tînărul pri
mește. Important este ca în pro
cesul de educație să le arătăm, 
să-i facem conștienți că, răspun- 
zînd condițiilor create, ei înșiși 
trebuie să participe la sporirea 
avuției naționale. Acționează 
aici o firească lege a progresu
lui social. De asemenea, sintem 
datori să-i învățăm cum și ce 
trebuie să muncească, de ce, iar 
după aceea să le cerem cu 
toată exigența. Aș exemplifica 
aceste principii prin preocupa
rea comitetului de partid al 
sectorului nostru. Iată, de pildă, 
am asigurat, pină la sfirșitul 
acestui an, 3 065 de locuri in

-» > • »I*
construcții de mașini, care, la
capătul a peste 18 000 de ore 
muncă patriotică, au realizat......
peste plan patru importante _ ( i 
proiecte.

— Tovarășe Dumitru Gheor- 
ghișan, pînă nu demult ați fost 
in fruntea organizației de ti-„„, 
neret a Capitalei. Aș dori să 
aflu care sînt resorturile afec
tive care vă îndeamnă să reve
niți mereu în preajma tineri
lor, cum continuați aceste ra
porturi ?

ÎN SPIRITUL CUTEZANȚEI

Șl DĂRUIRII REVOLUȚIONARE

— Dacă tineretul reprezintă.....
viitorul patriei, ca orice comu
nist și eu mă simt legat în mod 
deosebit de tineret. Datorez ani
lor mei de tinerețe începuturi
le maturizării mele actuale._ 
Am. ca să mă exprim astfel, ■* 
o răspundere în plus, persona- " * 
lă, față de modul în care crește 1 
și se formează generația tînără. j 
Iar în condițiile puternicului a- " 
vint, al muncii întregului po- •
por. ale aplicării Programului j
partidului și ca temelie a creș
terii continue a contribuției ti
neretului la făurirea societății J
socialiste multilateral dezvolta

înainte de orice, prin integrarea 
sa activă in munca avintată a 
întregului popor.

Ca urmare directă a indicații
lor pe care secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, le-a dat cu privire 
la creșterea responsabilității tu
turor comuniștilor, ale întregu
lui nostru popor pentru educa
rea tinerei generații, reamintesc 
că la nivelul organizației de 
partid a Capitalei s-au luat mă
suri de îndeplinire cu succes a 
prețioaselor indicații. La nivelul 
sectorului, comitetul de partid 
a elaborat un plan concret de 
acțiune, menit să determine răs
punderi sporite din partea or
ganizațiilor de partid față de 
organizațiile U.T.C., de Întregul

întreprinderi sau ateliere pa
tronate de aceste întreprinderi. 
De asemenea, în ceea ce pri
vește acțiunea de pregătire a 
forței de muncă pentru anul 
1975, ca și pentru cincinalul 
următor, peste 1 300 de tineri 
urmează, la această oră, cursuri 
de calificare, de scurtă durată. 
Mulți dintre aceștia n-au avut 
pînă acum nici o ocupație 
șl faptul că ei poartă astăzi, 
cu mîndrie, în buzunar, legiti
mația de muncitor este efectul 
unei largi acțiuni .de educație, 
de atragerea lor către munca 
direct productivă. O atenție 
deosebită acordăm procesului 
de integrare a invățămîntului 
cu producția, legînd tot mai

întreprinderile sectorului. Re
vine Uniunii Tineretului Comu
nist misiunea de a completa 
tabloul acestor acțiuni concre
te cu manifestări educative, 
cultural-artistice. sportive și 
distractive în organizare co
mună, elevi-muncitori.

— Legat de Întrebarea pre
cedentă, v-aș ruga să vă spu
neți opinia despre raportul în
datoririlor dintre tînăr și socie
tate.

— Societatea noastră, generoa
să prin însăși esența ei, iși 
propune ca, mai întli. să le cre
eze tinerilor condiții, bune de 
dezvoltare și afirmare. Acesta 
este un obiectiv fundamental al

căminele de_ nefamiliști. Pen
tru anul 1975 sint prevăzute a 
fi date in folosință incă 9 că
mine, cu 1 758 de locuri. am 
asigurat un număr de spații lo
cative pentru tineri și familii 
tinere de specialiști stagiari. 
Dar ne aflăm și in momentul 
cind putem sesiza concret efec
tul acestor acțiuni. Astfel, în 
cadrul angajamentului patriotic 
„Tineretul — factor activ în în
deplinirea cincinalului Înainte 
de termen", tinerii din între
prinderile sectorului au obținut 
o producție suplimentară de 
peste un milion și jumătate de 
lei, realizată prin acțiuni pro
prii, de muncă voluntar-patrio- 
tică. Aș aminti, de asemenea, 
exemplul tinerilor proiectant! 
de la Institutul de proiectări

te, dobîndesc o însemnătate tot 
mai mare cerințele legate de 
perfecționarea activității po- 
litico-educative a organizațiilor ;
U.T.C., de consolidare a aces- ;
tora ca adevărate colective da ",
muncă și educație comunistă. f
Este, deci, de datoria noastră j
să-i formăm 'pe tineri ca mili- »
tanți neobosiți pentru cauza 
partidului, să-i educăm in spi
ritul cutezanței și dăruirii re- I
voluționare, al principiilor și 
normelor eticii și echității so
cialiste. Din multiplele activi
tăți aflate în plină desfășurare 
în sectorul nostru, pe loc cen
tral se situează acțiunile meni
te să asigure tinerilor cunoaș
terea și aprofundarea politicii ’
partidului, a Programului său 
ideologic, teoretic și politic, a 
tuturor documentelor pe care ;
Congresul al XI-lea al Partidu- 
lui Comunist Român le va dez
bate și adopta.
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In fiecare zi — 
în fiecare zi —

RAPORTUL
TINERILOR

CĂTRE 
CONGRES 

o bătălie cu recordurile, 
o victorie de prestigiu

DOI FRAȚI, DOI TOVARĂȘI DE MUNCĂ,
DOI TINERI COMUNIȘTI

La Fabrica de industrie locală
Orăștie

Cineva trebuia să realizeze
„seria

La Fabrica de industrie locală 
din Orăștie, eroii zilei sînt ti
nerii de la sculărie. Faptele lor 
sint relatate cu admirație și cu 
lux de amănunte. Se spune că 
ing. loan Cîndea, directorul în
treprinderii, și-a adunat colabo
ratorii pentru a elabora progra
mul introducerii în fabricație a 
preselor mecanice cu excentric 
de 6,3 tone, 10 tone și 2,5 tone/ 
forță, a strungurilor pentru 
lemn și metal, reductorilor de 
turații, mașinilor de găurit și 
scobit lemn etc., utilaje comple
xe, nerealizate încă în, țară.

— Cine credeți c-ar putea e- 
xecuta „seria zero" ? i-a între
bat.
• — La sculărie — și-a expri
mat părerea Nicolae Andrei, se
cretarul comitetului de parfid — 
avem mulți tineri destoinici, 
pricepuți care pot îndeplini o a- 
semenea misiune. Eu, unul, am 
încredere deplină în ei.

Propunerea a fost acceptată 
în unanimitate și nimeni n-a 
regretat, mai tîrziu, acest lucru. 
Răsplătind încrederea acordată, 
uteciștii de la sculărie au exe
cutat în timp record primul lot 
ăl presei de 6,3 tone/forță, tre- 
cind apoi la realizarea presei de 
10 t/f.

— A fost greu ?. i-am între
bat pe cițiva dintre ei.

— Am avut de rezolvat nu
meroase probleme tehnice — a 
decîerat frezorul Petru Dînșo- 
rean. în primul rind nu dispu
neam de utilaje suficiente și nici 
de îndemînarea cerută pentru a 
executa toate operațiile. Pentru 
bucșa și arborele cu excentric
— de pildă — aveam nevoie de 
amenajări speciale.

— Soluția am găsit-o tot noi
— a intervenit strungarul Adrian 
Peșterean. împreună cu șeful 
secției, maistrul Ion Bristan, am 
conceput dispozitive de centrat, 
antrenare și strunjire care ne-au 
ușurat mult munca.

— în zilele acelea — își a- 
mintește sudorul Iosif Piper, se
cretarul organizației U.T.C. — 
n-aveam decît un singur gînd : 
să terminăm presele cit mai re
pede deoarece se apropia des
chiderea EREN—’74. Nu puteam 
admite ca, de acolo, să lipseas
că tocmai produsele noastre.

. — Am lucrat neîntrerupt de 
dimineața pînă seara — mărtu
risește frezorul Herbert Sass. 
Cînd nu terminam vreo opera
ție veneam și duminica. Era 
prestigiul nostru in joc, al co
lectivului.

Cu numai patru ani în urmă, 
F.I.L. Orăștie era renumită

zero
perțtru potcoave, blacheuri, cozi 
de lopată, osii de căruțe ! 
Acum, marca fabricii o poartă 
mașini și utilaje dintre cele mai 
complexe care i-au dus faima 
peste hotare (30 la sută din pro
ducție este destinată exportu
lui). Saltul — de-a dreptul in
credibil —a putut fi realizat da
torită activității pline de dăruire 
și abnegație a colectivului, în 
special a celor 1 400 de tineri 
care — remarca secretarul co
mitetului de partid — „au cres
cut și s-au împlinit odată cu în
treprinderea". Tot ei sînt autorii 
unui alt succes de prestigiu : 
îndeplinirea cu un an și cinci 
luni mai devreme a prevederi
lor cincinalului.

• Industrializarea țării, modernizarea 
structurilor industriale, adincirea specializă
rii și cooperării în procesul de producție au 
permis o evoluție continuă ascendentă a co
merțului exterior al României. Bunăoară, co
merțul nostru exterior a depășit anul trecut 
cu 54,7 la sută nivelul anului 1970, înregis- 
trînd un ritm mediu de creștere de peste 
16 la sută. Și curba creșterii se află într-o 
dinamică ascensiune. în acest an, de pildă, 
comerțul exterior al României este cu 41 la 
sută mai mare comparativ cu 1973. O evo
luție car» sintetizează nu numai forța econo
mică a industriei românești ci, mai presus 
de orice, saltul de competență și de îndemî- 
nare tehnică înregistrat. Sînt creșteri cu a- 
tît mai semnificative cu cit ele au avut loc 
pe fondul unor radicale mutații înregistrate 
în structura exporturilor. O radiografie a 
greutății specifice a exportului în producția 
unor produse industriale indică la nivelul a- 
nului 1974 faptul că strungurile reprezintă 
35 la sută, tractoarele 60 la sută, vagoanele 
de marfă și cisternele 45 la sută, mobila 54 
la sută, autoturismele de oraș 48 la sută.

• COMBINATUL DE CELULOZA 
HÎRTIE . DIN CĂLĂRAȘI a urcat anul tre
cut la rangul de întreprindere fruntașă pe 
ramură. Anul acesta, planul pe primii patru 
ani ai cincinalului a fost îndeplinit cu 158 
zile avans la producția globală șl cu 167 zile 
la producția marfă. Tinerii au fost contri
buabilii principali prin activitatea de inova
ții, modificări la instalații, economii la 
principalele consumuri de materiale, schim
buri de onoare, valorificîndu-și cit mai bine 
capacitățile, efortul și măiestria.

• ÎN JUDEȚUL BRĂILA, construcțiile 
de locuințe și social-culturale prevăzute să 
se realizeze în primii 4 ani ai cincinalului au 
fost terminate cu 50 de zile mai devreme. 
Pînă la finele anului, constructorii de lo
cuințe brăileni vor realiza în plus 200 aparta
mente. Pentru mărirea avansului ciștigat în 
cincinal ei desfășoară în prezent o intensă 
pregătire a obiectivelor ce se vor construi în 
anul viitor : 2 500 apartamente, un complex 
sanatorial la Lacul Sărat, un spital cu 700 de 
paturi și alte construcții social-culturale.

ALEXANDRU 
BALGRĂDEAN

• CONSTRUCTORII BRAȘOVENI au asi
gurat front de lucru pentru timpul rece al 
iernii la obiectivele turistice care se înalță 
în Carpați. Este vorba de două hoteluri mo
derne care se construiesc la Predeal și un 
complex de trei hoteluri la Poiana Brașov. 
S-a terminat de curind modernizarea dru
mului Rișnov, Pîrîul Rece, Predeal. Acum se 

fac intense pregătiri pentru deschiderea 
unei noi unități de alimentație publică cu 
autoservire în cadrul complexului turistic 
„Capitol1* din Brașov.

• CUVÎNTUL ECONOMIE ARE PENTRU 
TOȚI TINERII de la Combinatul de prelu
crare a lemnului Drobeta Turnu-Severin _ o 
destinație cît se poate de precisă. Sub sem
nul acestei mobilizatoare acțiuni, lucrătorii 
combinatului au economisit peste 1 700 m.c. 
masă lemnoasă. Printre cei al căror 
fost substanțial în acest domeniu se 
și brigada condusă de utecistul Petre 
la secția placaj, precum și tinerii de 
țiile P.F.L. și mobilă.

aport a 
numără 
Fota de 
la sec-

Cred că oricine va veni la ferma nr. 15 a 
Z.A.S. Oltenița, nu va pleca pînă nu-i va cu
noaște pe frații gemeni Sorin fi Dorin Chi- 
rilă. Și nimeni, chiar și cei care lucrează cu 
ei, nu poate să-i deosebească pe unul de ce
lălalt. Dar toți lucrătorii complexului zooteh
nic de aici vor vorbi cu mîndrie despre ei, 
despre realizările lor. Pentru că, de 7 ani 
încoace, ei se remarcă prin corectitudine și 
seriozitate, prin rezultate deosebite, amîndoi

Se urmăresc parametrii noilor lucrări de extindere în cadrul Combinatului chimic de la Craiova.

Darul
La unul din etaje

le superioare 
blocului E de 
strada Apusului din 
Capitală pe o mare 
pancartă se distinge 
clar : „Bloc executat 
in cinstea celui de al 
XI-lea Congres al 
Partidului Comunist 
Român". Aflăm de 
Ia șeful de lot, mai
strul Victor Cherbe- 
leață, că acest obiec
tiv, aparținînd Șan
tierului 3 al ICM 4,

ale 
pe

Pentru

Expoziții de cărți
patriotice

Biblioteca centrală a Ministerului 
Apărării Naționale, casele armatei 
din Iași, Constanța și din alte gar
nizoane au deschis expoziții ale 
cărții politice, care prilejuiesc, pre
zentarea celor mai noi apariții din 
Editura militară, cum sint „Activi
tatea Partidului Comunist Român 
în armată — 1921—1944", „U.T.C. și 
tineretul în armată — 1922—1944", 
„Apărarea națională a României so
cialiste, cauză și operă a întregului 
popor", „Cronică in marș". „Isto
ria gindirii militare românești" etc., 
lucrări care se bucură de un larg 
interes din partea cititorilor mili
tari.

Sub îndrumarea comandanților, a 
organizațiilor de partid, organizații
le U.T.C. din armată se dovedesc 
inițiatoarele unor manifestări cul- 
tural-artistice cu un bogat conți
nut educativ. De o deosebită apre
ciere s-au bucurat recitalurile de 
poezie intitulate „Către tribuna ma
relui Congres" organizate de către 
cenaclul literar „Ion Slavici" de la 
Casa armatei din Timișoara și 
cel al Școlii militare de ofițeri ac
tivi „Nicolae Bălcescu" din Sibiu, 
precum și concertele omagiale de 
Ia casele armatei din Mangalia și 
Iași.

\__________________
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Au economisit

D. MOȚOC

constructorilor

marile obiective

DAN MUTAȘCLJ
nenumărate 

obiective 
echipării

E- 
a 

Cioacă 
de 

ani.

de forma unei inimi.

E constelația Patriei

Fnndcă-n fiecare român

Este-o rază

Și-o fertilizează.
Constelația Patriei
Din inimi de eroi.

TEODOR ANASTASIU
muncitor tipograf

In veșnică unire
Pentru veșnicie,

Un om de omenie !

un auz de mătase.

avînd merite egale. Și pentru că despre ei 
nu se poate vorbi decît luîndu-i împreună, 
tot împreună, în cadrul aceleiași adunări, au 
fost propuși și primiți în rîndul organizației 
de partid. Acum sînt în anul al II-lea, zoo
tehnie, la Liceul agricol Dragomirești-Vale, 
bucurîndu-se de aprecierea frumoasă a cole
gilor lor și a cadrelor didactice.

sase milioane lei»
ln cadrul acțiunilor de muncă 

patriotică organizate în ultima 
perioadă în sprijinul producției, 
tinerii vîlceni au fost mobilizați 
la executarea unor lucrări de in
vestiții, la recuperarea restanțe
lor la unele produse și la re
pararea mașinilor și utilajelor din 
dotare. Astfel de acțiuni organi
zate la T.C.H. Lotru și Olt, 
I.T.I.C. Drăgășani, Grupul de 
șantiere Govora și altele 
concretizat prin economisirea a 
aproape 6 milioane lei.

are un număr sporit 
de apartamente — 
176-----și va fi dat în
Folosință chiar în zi
ua în căre își va des
chide lucrările Con
gresul -al XI-lea al 
partidului. De ieri a 
inceput recepția. Ma
joritatea constructo
rilor sini tineri, 
rhipa de dulgheri 
lui Dumitru
deține o medie 
vîrstă de 27 de

Dar experiența 
hărnicia tinerilor 
amintim aici pe O- 
prea Copcea, Tache 
Ciucă, Lincu Stan- 
cu, Marin Vișinoiu 
— se pot măsura cu 
a celor mai buni 
constructori ai Ca
pitalei. Ei au apli
cat cu succes și o 
soluție nouă. Fron- 
toanele și curtea dc 
lumină au fost pla
cate cu BCA direct 
in cofrag.

energetice
în atelierul bobi

nai al secției trans
formatoare de la 
întreprinderea Elec- 
troputere din Cra
iova s-a înregistrat 
a nouă izbindă. 
Transformatorul de 
400 MVA bloc, des
tinat termocentralei 
Rogojelu a trecut 
cu succes examenul 
standului de probă. 
Alte două asemenea 
obiective se află în

lucru. Prilej de 
bucurie și afirmare 
în continuare pentru 
tinerii 
Octavian 
Nicolae Toliță, 
Șerbănescu, 
Berbecaru, 
Stoica, Silviu 
gomir și toți 
care și-au adus apor
tul Ia 
asemenea 
necesare 
marilor obiective e-

bobinatori 
Goanță, 

Ion 
Mircea 
Vasile 

Dra- 
ceiialți

nergetice, primind 
inalte calificative, 
care certifică calita
tea lor profesională 
și forța de mobiliza
re. „Pînă in ajunul 
Congresului P.C.R., 
ne spune Eroul 
Muncii Socialiste Di
nu Paul, șeful sec
ției, vom executa 
un transformator de 
100 MVA, pentru O- 
țelul Roșu".

Congresul partidului
e constelația patriei

Congresul Partidului...

în purpură de soare
îi luminăm drapelul,

Care-i încălzește țelurile

Roata peste Carpați

Din care vom alege-n frunte

Noi nu ne-am născut intr-o țară
de forma unei miini care apucă.
Noi ne-am născut într-o țară

Noi ne-am născut intr-o țară
unde înțelepții poartă nume de fulgere
de munți si de orașe
spre a citi in gindurile noastre
ca albina in polen.

Noi ne-am născut intr-o țară
o racoare de argint, ca un jurămint,

DIN INIMĂ, PARTIDULUI OMAGIU
Agenda manifestărilor cultural-educative ale U.T.C. N

4000 de tineri în
„Luminile

de pe Sebeș"
„Se află undeva în țara Ardea

lului Albei, o apă viforoasă. Oa
menii de pe cîmpie îi spun Sebeș, 
cei vechi, de pe înălțimi, îi zic 
încă Frumoasa" — scrie Sadovea
nu.

Aici, în acest pitoresc cadru, a 
avut loc o amplă și interesantă 
acțiune dedicată Congresului al 
XI-lea al P.C.R., care a fost sim
bolic intitulată „Luminile de pe 
Sebeș"

Elevii din liceele municipiului 
Alba Iulia au descins pe Valea 
Sebeșului unde, la Șugag, comună 
cu vechi și bogate tradiții folclo
rice, au vizitat o inedită expoziție 
de sculptură populară în lemn.

Cunoscutul meșter — Nicolae 
Cernat, posesor a numeroase pre
mii naționale, recent decorat cu 
Meritul cultural clasa a IV-a, le-a 
vorbit despre frumusețea arta' 
noastre populare, despre strădanii
le sale de a insufla și celor tineri 
pasiunea pentru meșteșugul sculp
tatului în lemn.

în sala căminului cultural au au
diat cu- viu interes amintiri ale lui

Nicolae Cernat, Rudi Cernuța, llie 
Ștefan, ale pădurarului Fățan cum, 
cu ani în urmă, l-au cunoscut pe 
Sadoveanu. Completînd aceste e- 
moționante amintiri, elevele 
la Tîrziu, Daniela Cașir și Maria 
Negruț de la Liceul Horia, ~ 
și Crișan din Alba Iulia au 
în cadrul unui scurt 
personalitatea umană și artistică a 
scriitorului.

După un scurt program artistic, 
prezentat de formația de fluierașe 
a căminului cultural din Șugag, 
sus, în apropierea șantierului Feti
ța, au fost plantați în cinstea celui 
de al XI-lea Congres al P.C.R. 11 
brazi.

DORINA SINGUREANU

Ange-

Cloșca 
evocat 

simpozion

„Eroii neamului"
La Clubul tineretului din Alba 

Iulia a avut loc a V-a ediție a con
cursului de cîntece și poezii patrio
tice organizată de Comitetul jude
țean Alba Iulia al U.T.C. intitulat 
„Eroii neamului". Ediția din acest 
an s-a integrat și ea în contextul 
amplelor manifestări dedicate Con
gresului al XI-lea al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Ion Mo-

ceanu, șef de secție la Comitetul ju
dețean Alba al U.T C., le-a vorbit ti
nerilor prezenți în sala clubului des
pre Congresul ăl XI-lea al P.C.R., 
congresul viitorului.

Cîntecul tineresc
sub faldurile

marelui Congres
Sub acest titlu se desfășoară as

tăzi în sala mare a Palatului cul
turii din Tg. Mureș spectacolul pre
zentat de Ansamblul tineretului de 
pe lingă Comitetul municipal 
U.T.C.

Omagiu fierbinte adus celui de 
al XI-lea Congres al P.C.R., spec
tacolul exprimă prin protagoniștii 
lui. gindurile, încrederea în viito
rul prefigurat de proiectul Progra
mului P.C.R. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre comunism, 
manifesțate de tinerii români, ma
ghiari și germani, locuitori ai aces
tor meleaguri.

MIRCEA BORDA

fața unui moment
simbol

Intr-o singură zi Doftana a fost vizitată de 
peste 5 000 de tineri și vîrstnici, 4 000 dintre 
ei nu au nici măcar virsta celor trei decenii 
Tineri muncitori și elevi din Alexandria, pio
nieri din Craiova, elevi și țărani cooperatori 
din Filipeștii de Pădure și Mizil. Strungari, 
lăcătuși și sticlari din noua industrie a Bu
zăului.

La sfîrșitul emoționantei întîlniri cu vechile 
ziduri ale Doftanei, Cabriela Neacșu, elevă a 
unei școli din Alexandria, ne declara: „Aici am 
trăit cea mai puternică emoție a vîrstei mele. 
Intr-una din fostele celule am fost primită 
în rîndurile organizației de tineret". Adriana 
Sandu, Mihaela Jurubiță, Remus Marica și 
Valeria Roșu, elevi ai aceleiași școli, au pri
mit aici, în cadrul atît de plin de amintiri, 
carnetele roșii de utecist. In fața fostei secții 
,.H“, zece copii craioveni au primit cravatele 
de pionier. Portalurile, culoarele și gratiile 
Doftanei nu sînt doar simple obiecte de mu
zeu. In țesătura lor înnegrită de timp, putem 
descifra propria noastră devenire.

PAVEL PERFIL
_____)
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TEMA: Lupta poporului român, a forțelor progresiste și revoluționare 
a clasei muncitoare și a partidului comunist pentru eliberarea so
cială și națională, pentru răsturnarea orînduirii burghezo-moșierești, 
înfăptuirea revoluției socialiste și edificarea orînduirii noi în România
In proiectul de Program al 

Partidului Comunist Român, 
carta fundamentală, ideologică, 
teoretică și politică care jalo
nează drumul înaintării Româ
niei spre comunism, istoria 
multiseculară a poporului ro
mân, lupta sa pentru libertate și 
dreptate socială, pentru apă
rarea ființei naționale și neatîr- 
nare, pentru progres și civiliza
ție sint prezentate Intr-o stră
lucită interpretare materialist- 
dialectlcă.

Aceste nobile aspirații purtate 
și apărate permanent de locui
torii meleagurilor românești, în 
ciuda tuturor vicisitudinilor 
timpului, și-au găsit, la începu
tul celui de al treilea deceniu 
al veacului nostru, exponentul 
cel mai fidel în partidul comu
nist, creat în mai 1921, conti
nuatorul și purtătorul legitim al 
celor mai înalta idealuri ale 
maselor populare din patria 
noastră.

Partidul Comunist Român — 
așa cum se subliniază în proiec
tul de Program — este trup din 
trupul poporului, creația celei 
mai înaintate clase a societății 
— clasa muncitoare — avînd 
rădăcinile adînc înfipte în pă- 
mintul românesc, în realitățile 
țării, și tot ceea ce au gin- 
dit și năzuit mințile cele mai 
luminate ale poporului de-a 
lungul veacurilor, ideile, cauza 
nobilă pentru care au luptat și 
s-au jertfit atîtea generații de 
revoluționari au fost preluate, 
ridicate pe o treaptă superioară 
și înfăptuite, în ziielă ndastre, 
de comuniști.

EVOLUȚIA ISTORICĂ A 

POPORULUI ROMÂN

PE CALEA PROGRESULUI 

ECONOMIC Șl SOCIAL, A 

LIBERTĂȚII Șl NEATÎRNĂRU

Pe teritoriul de azi al Româ
niei, se arată în proiectul de 
Program al partidului, s-au 
succedat de-a lungul mileniilor, 
după mărturia izvoarelor arheo
logice și a celor scrise, cores
punzător legilor obiective ale 
dezvoltării istorice, toate orin- 
duirile sociale cunoscute pe plan 
universal, acumulîndu-se o bo
gată civilizație materială și 
spirituală.

Pămîntul patriei noastre a fost 
locuit încă din perioada în care 
omul își parcurgea fizic și spi
ritual etapele desprinderii sale 
depline din starea de animalita
te, cu multe milioane de ani în 
urmă. Descoperirile arheologice 
atestă prezența și activitatea 
ființei umane în numeroase 
locuri din țară. Primele men
țiuni scrise despre teritoriul 
cârpato-dunărean și populația ce 
locuia aici datează de aproxima
tiv 2500 ani, precizînd că geții 
său dacii (cum aveau să-i nu
mească izvoarele romane) fă
ceau parte din marele nearn al 
tracilor și erau, după părerea 
istoricului antic Herodot, „cei 
mai viteji și mai drepți dintre 
traci".

Cucerirea Daciei și tran
sformarea ei în provincie a 
imperiului roman, cu toate 
aspectele negative pe care 
le-a avut, a dus la împletirea 
celor două civilizații, a determi
nat o nouă înflorire economico- 
sbcială a acestor meleaguri, a 
pus amprenta asupra întregii 
evoluții istorice ulterioare a so
cietății din acest spațiu geo
grafic.

Continuitatea vieții materiale 
și spirituale, comunitatea de 
origine, de neam și de limbă 
s-au păstrat în permanență în 
decursul întregului mileniu al 
erei noastre la al cărui capăt, 
constatăm documentar, desăvîr- 
șirea procesului de formare a 
poporului român și al limbii 
române și închegarea primelor 
formațiuni statale românești, de 
tip feudal, pe întreg cuprinsul 
teritoriului carpato-dunărean.

Apariția statelor feudale româ
nești este rezultatul unui lung 
proces de dezvoltare a forma
țiunilor politice din secolele 
precedente și a marcat o epocă 
nouă în istoria poporului român, 
în afirmarea sa economică, so- 
cială și politică ; pe această cale 
s-au asigurat atît dezvoltarea 
continuă a forțelor de produc
ție, cit și conservarea fiîhței po
porului, apărarea autonomiei 
țărilor române în fața marilor 
imperii ale vremii. Procesul 
obiectiv de constituire a statului 
feudal român centralizat a fost 
îngreunat atît de presiunile din 
afară cit și de unele particula
rități ale orînduirii feudale ca
racterizată prin fărîmițare po
litică. în pofidă acestei realități, 
organizarea statelor feudale 
românești Transilvania, Munte
nia, Moldova, Dobrogea a creat 
condițiile ridicării vieții eco- 
nomico-sociale pe o treaptă su
perioară, a înscris în istorie 
epoci de puternică înflorire â 
civilizației materiale și spiritua
le pe teritoriul țării noastre, 
marcate de personalitatea unor 
mari domnitori patrioți.

în istoria poporului român un 
loc deosebit II ocupă luptele ma
selor populare pentru libertate 

și dreptate socială, pentru apă
rarea ființei naționale și neatîr- 
nare, pentru progres și civiliza
ție. Această particularitate spe
cifică de împletire a luptelor so
ciale cu luptele împotriva do
minației străine și-a pus am
prenta asupra întregii evoluții 
sociale a României, asupra fe
lului de a fi și de a gindi al 
poporului român, asupra însuși 
destinului său Istoric, caracteri
zat prin luptă hotărîtă, plină de 
sacrificii, pentru libertate și uni
tate, pentru dreptul de a fi stă- 
pin în propria țară.

Un rol important au avut, 
de-a lungul secolelor — așa cum 
subliniază proiectul de Program 
— masele largi ale țărănimii, 
care au constituit multă vreme 
principala forță a dezvoltării 
sociale, a luptei pentru eliberare 
socială și națională. Țărănimea 
s-a dovedit forța principală a 
dezvoltării economico-sociale în 
întregul ev mediu românesc, 
forța principală a armatelor lui 
Mircea cel Bătrîn, Ștefan cel 
Mare, Mihai Viteazul și a altor 
mari conducători de oști și 
domni ; ea a dus greul bătăli
ilor împotriva cotropitorilor 
străini, pentru unirea țărilor 
române, pentru cucerirea inde
pendenței de stat, pentru în
chegarea statului național uni
tar. Marile răscoale și războaie 
sociale, ca cea de la Bobîlna, cea 
de sub conducerea lui Gheorghe 
Doja, la care au luat parte ță
rani români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, marea 
răscoală țărănească din secolul 
al XVIII-lea, iii fruntea căreia 
s-au aflat Horia, Cloșca și Cri- 
șan, constituie pilde nepieritoare 
ale hotăririi cu care țărănimea 
s-a ridicat împotriva asupririi 
sociale și naționale, pentru o 
viață mai bună și mai dreaptă.

Subliniind bogatele tradiții re
voluționare ale poporului român, 
proiectul de Program scoate în 
evidență faptul că exploatarea 
feudală îh țările române a fost 
agravată și de dominația mari
lor imperii vecine — otoman, 
habsburgic și țarist — care, 
prin războaie, prăzi și biruri, 
au secătuit, secole de-a rîndul, 
avuția țărilor românești, fapt 
ce a dus la prelungirea în timp 
a orînduirii feudale, la întir- 
zierea procesului de dezvolta
re a societății românești și la 
rămînerea ei in urmă față de 
țările din centrul și apusul con
tinentului. Istoria României 
confirmă concluzia științifică 
marxist-leninistă, potrivit căre
ia, dominația străină, știrbirea 
sau pierderea suveranității și 
independenței afectează grav 
dezvoltarea economico-socială 
a popoarelor, evoluția genera
lă a societății pe trepte superi
oare. Totodată istoria luptelor 
poporului român demonstrează, 
cu putere, adevărul fundamen
tal că jhgiil asupririi străine 
poate frîna, poate întîrzia pen
tru un timp evoluția unui po
por, dar nu poate împiedica re
alizarea aspirațiilor sale, cu
cerirea libertății și unității, a- 
sigurarea progresului, dacă el 
este hotărît să lupte pînă la 
capăt cu fermitate și eroism.

începutul istoriei moderne 
este marcat de revoluția de la 
1821 condusă de Tudor ’ Vladi- 
mirescu, care reprezintă un mo
ment de cotitură în lupta pen
tru libertate și dreptate socia
lă, pentru scuturarea jugului 
dominației străine și afirmarea 
drepturilor naționale ale po
porului român. Odată cu în
ceputurile dezvoltării capitalis
mului, în România apar forțe 
sociale care dau un nou avint 
luptelor revoluționare. Con
flictul dintre noile forțe de pro
ducție aflate în dezvoltare șl 
relațiile feudale devenite cătu
șe a izbucnit în furtunosul an 
1848.

Revoluția burghezo-democra- 
tică de la 1848 a constituit un 
moment crucial în trecerea 
României de la feudalism la 
capitalism, punînd la ordinea 
zilei rezolvarea unor probleme 
esențiale pentru mersul progre
siv al societății românești : 
desființarea privilegiilor feu
dale, emanciparea și împro
prietărirea țărănimii iobage, 
cucerirea de libertăți demo
cratice, realizarea unității na
ționale și cucerirea indepen
denței de stat. Dar aceste ce
rințe obiective, vitale pehtrU po
porul român nu au putut fi 
înfăptuite în 1848 datorită sla
bei dezvoltări a noilor forțe 
sociale, lipsei lOr de fermi
tate și consecvență politică, 
precum și împotrivirii forțelor 
reacțiunii interne, coalizării a- 
cestora cu reacțiunea interna
țională. Intervenția brutală a 
imperiilor otoman, țarist și hab
sburgic, care își împărțeau do
minația asupra țărilor române, 
a pus capăt revoluției de la 
1848 în țările române.

Prin actul energic al mase
lor populare, unul din dezide
ratele fundamentale ale poporu
lui român : formarea statului 
național român modern, prin 
unirea Moldovei cu Muntenia 
sub domnia luminoasă a lui 
Alexandru Ioan Cuza, s-a re
alizat în prima lună a anului 
1859. Unirea a dat un nou 
avint dezvoltării forțelor de 
producție, a relațiilor capita
liste. Pe primul plan, ca o con
diție esențială a dezvoltării vii
toare a țării, a fost pusă pro

blema înlăturării relațiilor de 
producție feudale din agricul
tură, desființarea iobăgiei și 
împroprietărirea țăranilor. Sub 
presiunea frămintărilor țără
nești și a forțelor progresiste ce 
il aveau în frunte pe domnul 
țării, în 1864 a fost înfrîntă 
opoziția boierimii reacționare 
și legiferată reforma agrară.

La scurt timp după Unire, în 
urma războiului din 1877, a fost 
cucerită independența de stat a 
României. Rezultat al luptelor 
eroice ale armatei române din 
1877—1878, obținerea indepen
denței a reprezentat, totodată, 
o încununare a sute de ani de 
lupte eroice ale poporului ro
mân pentru dezrobirea sa de 
sub jugul apăsător al Porții O- 
tomane. Dobîndirea indepen
denței naționale a dat un nou 
și puternic impuls dezvoltării 
economice și sociale a țării, a 
exercitat o profundă inriurire 
asupra întregii evoluții istorice 
a țării pe drumul progresului 
social, a marcat un moment 
deosebit de important în 
procesul de formare a Româ
niei moderne și de desăvîrși- 
re a unității naționale și de 
stat a poporului român.

«4S4 MUNCITOARE-

FORȚA CEA MAI ÎNAINTATĂ 

A SOCIETĂȚII

în a doua jumătate a seco
lului al XIX-lea, pe arena vie
ții politice se afirmă cu tărie 
proletariatul — clasa cea mai 
înaintată a țării. întruchipind 
năzuințele cele mai legitime ale 
poporului, clasa muncitoare, prin 
locul său în producția materială, 
a devenit purtătorul și continua
torul idealurilor de progres so
cial, pentru o viață liberă și 
demnă.

Odatft cu apariția și dezvolta
rea capitalismului, în România 
a luat naștere și s-a dezvoltat 
lupta proletariatului, generată 
de înseși condițiile de viață și 
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muncă. Este caracteristică aces
tei faze de început forma de 
luptă spontană denumită de 
Marx și Engels „perioada copi
lăriei proletariatului". Esenți
al rămîne însă faptul că, în toiul 
acestor lupte și ca urmare a 
însăși desfășurării lor, a în
ceput un proces treptat de or
ganizare a clasei muncitoare.

Alături și concomitent cu 
procesul de organizare profe
sională și politică a clasei 
muncitoare, apare și se dezvol
tă mișcarea socialistă. Ideile 
socialiste au fost receptate în 
România încă din faza lor 
utopică și au fost concretizate 
în forme originale prin consti
tuirea îh 1835 a falansterului 
de la Scăieni-Prahova de către 
Teodor Diamant. Afirmarea u- 
nor idealuri progresiste, izvo- 
rîte din realitățile românești, 
contactul strîns menținut de 
mișcarea muncitorească de la 
noi cu mișcarea revoluționară 
internațională au creat un teren 
prielnic pătrunderii și răspîn- 
diril ideilor socialismului știin
țific. Prin o serie de publicații, 
din care amintim : „Socialis
mul", „Contemporanul", „Revis
ta socială", „Drepturile omului" 
ș.a., s-a făcut o largă răspîndire 
a marxismului, atit prin publi
carea unor lucrări și extrase din 
operele lui Marx și Engels, cit 
și prin studii originale ale so
cialiștilor români, care abor
dau în spirit marxist probleme 
ale evoluției sociale și politice 
a României. în acest sens un 
rol important l-a avut lucrarea 
lui C. Dobrogeanu-Gherea „Ce 
vor socialiștii români" apărută 
in 1886 — aceasta constituind, 
de fapt, primul program revo
luționar marxist din țara noas
tră.

Procesul complex de întrepă
trundere a mișcării socialiste 
cu mișcarea muncitorească, in
tensificarea acțiunii de propa
gandă și de organizare poli
tică și profesională a muncito
rimii la nivelul Întregii țări, 

ca și sporirea luptelor grevis
te au evidențiat în deceniul al 
9-lea necesitatea formării par
tidului politic al clasei munci
toare.

înființarea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor 
din România în anul 1893 — 
se arată in proiectul de Pro
gram — pe baza principiilor so
cialismului științific, a ridicat 
pe o treaptă superioară lupta 
clasei muncitoare, a sporit ro
lul el în întreaga dezvoltare 
social-economică a țării.

Cohcomitent cU dezvoltarea 
mișcării muncitorești, la sfîr- 
șitul secolului trecut și la în
ceputul secolului al XX-lea, 
iau o amploare tot mai mare 
mișcările țărănești,, care culmi
nează cu. marea răscoală din 
1907. în cursul desfășurării răs
coalei s-au manifestat pentru 
prima dată in mOd mai activ 
colaborarea și solidaritatea în 
luptă a muncitorimii cu țără
nimea, prevestind zorii alian
ței muncitorești-țărănești ce 
avea să devină cea mai puter
nică forță socială și politică a 
societății noastre.

Legitățile dezvoltării istorice 
— subliniază proiectul de Pro
gram — impuneau cu strin
gență încheierea procesului de 
fbrmare a statelor naționale a- 
flate sub dominația marilor im
perii din Europa. In mișcarea 
popoarelor europene pentru au
todeterminare națională și scu
turarea dominației străine se 
încadrează și lupta maselor 
populare din România și din 
celelalte teritorii românești a- 
flate sub dominație străină 
pentru formarea statului națio
nal român unitar.

Realizarea acestui deziderat 
istoric vital, la 1 decembrie 
1918, a fost rodul luptei ma
selor largi populare, a muncito
rimii, țărănimii, intelectualității, 
a cercurilor înaintate ale bur
gheziei, a principalelor clase și 
pături ale societății, opera în
tregului popor, a întregii nați
uni. Unirea Transilvaniei cu 
România a constituit înfăptui
rea firească a năzuințelor se

culare de unitate a poporului 
nostru, a visului pentru care 
au luptat și s-au jertfit ne
numărate generații de înaintași, 
împlinirea necesității obiective 
a Însăși dezvoltării istorice.

Victoria proletariatului din 
Rusia, condus de partidul co
munist făurit de Lenin, ideile 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, care a deschis în
ceputul unei noi epoci în isto
ria omenirii — epoca trecerii de 
la capitalism la socialism — au 
Stimulat avîntul revoluționar al 
maselor muncitoare din țara 
noastră, au constituit un îndemn 
înflăcărat la lupta pentru rea
lizarea aspirațiilor lor de li
bertate și progres. Alături de 
Mărea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, istoria a înscris în 
această perioadă, într-o serie 
de țări — ca de exemplu Chi
na, Germania, Ungaria, Turcia 
și altele — puternice mișcări 
revoluționare ce au cuprins largi 
mase muncitorești și forțe pro
gresiste. Clasa muncitoare din 
România și-a exprimat de la 
început, prin numeroase mani
festații și demonstrații de ma
să, solidaritatea cu aceste miș
cări revoluționare, cu victoria 
proletariatului rus ; sute de mii 
de oameni ai muncii români 
au apărat cu arma in mină Pu
terea Sovietelor.

CREAREA PARTIDULUI 

COMUNIST ROMÂN, 

ÎNCEPUTUL UNEI ETAPE 

NOI, SUPERIOARE A LUPTEI 

REVOLUȚIONARE
Avîntul revoluționar din 

România In anii 1918—1921, lup
tele de clasă, care au cuprins 
Întreaga țară au culminat eu 

greva generală din octombrie 
1920. Experiența grevei generale 
a arătat mai mult ca oricînd 
necesitatea făuririi unui partid 
politic consecvent revoluționar. 
Ca urmare a creșterii conștiin
ței politice a proletariatului, in 
cadrul Partidului Socialist s-a 
desfășurat o luptă intensă îm
potriva pozițiilor reformiste și 
oportuniste, pentru clarificarea 
principiilor ideologice, precum și 
cu privire la programul, stra
tegia și tactica luptelor revo
luționare viitoare. în âcelași 
timp, au avut loc contacte re
petate ale conducătorilor socia
liști români cu Partidul Co
munist al Uniunii Sovietice, cu 
conducătorii Internaționalei Co
muniste, inclusiv cu Lenin, 
pfivihd afilierea la înternâțio- 
nala a IlI-a. întreaga activita
te ideologică și organizatorică 
desfășurată pentru organiza
rea pe baze noi, matxist-Ieni- 
niste, a partidului a creat con
dițiile corespunzătoare ca la 
Congresul Partidului Socialist 
Român din mai 1921 să se ho
tărască prin votul marii majori
tăți a participanților transfor
marea Partidului Socialist in 
Partidul Comunist Român. Crea
rea Partidului Comunist Ro
mân pe baza ideologiei mâr- 
xist-leniliiste — subliniază 
proiectul de Program — 
a marcat o etapă nouă, superi
oară, atît pe plan politic și ideo
logic, cit și organizatoric în 
mișcarea revoluționară (fin 
România, în dezvoltarea detașa
mentului de avangardă ăl cla
sei muncitoare, a dat un nou Și 
puternic avint luptelor politice 
și sociale desfășurate de masele 
largi populare din țară noastră.

Crearea P.C.R. a marcat o co
titură radicală și in miș
carea revoluționară și de
mocratică de tineret din 
România, generind profunde 
transformări în Orientarea ei po
litică. Din acest moment, pro
blemele tineretului s-au situat 
mereu în atenția partidului co
munist, care s-â ocupat stărui
tor de formarea și educarea lui 
în spiritul principiilor comunis

te, de atragerea și antrenarea 
tinerilor în lupta revoluționară.

Conferința generală a tinere
tului socialist din 19—20 martie 
1922 a făurit organizația mar
xist-leninistă de tineret. Crea
rea Uniunii Tineretului Comu
nist a avut o deosebită impor
tanță in antrenarea mai activă 
a tineretului la lupta clasei 
muncitoare condusă de partidul 
comunist. Acest moment ho- 
tărîtor în istoria mișcării re
voluționare și democratice de 
tineret a constituit începutul 
unei puternice acțiuni de anga
jare a tinerelor generații în 
prdcesul de înnoire și transfor
mare a societății.

In ciuda condițiilor grele de 
după 1924, cînd partidul comu
nist a fost ilegalizat de guver
nul claselor dominante, el a or
ganizat și condus mari bătălii 
de clasă ale proletariatului, ale 
maselor muncitoare, împotriva 
asupririi capitaliște-moșierești, 
pentru apărarea drepturilor și 
libertăților democratice. In ace
lași timp, activitatea partidului 
a foSt mult îngreunată de lipsa 
unității, de neînțelegerea și ne
cunoașterea aprofundată a reali
tăților și proceselor social-po- 
litice ce aveau loc îh România.

Izbucnirea crizei economice 
din 1929—1933 a avut grave re
percusiuni asupra dezvoltării 
României, asupra nivelului de 
trai al maselor muncitoare. 
Partidul Comunist a reușit in 
această perioadă mai ales după 
Congresul al V-lea să-și conso
lideze unitatea, să-Și lărgească 
rîndurile și să întărească legă
turile cu clasa muncitoare și al
te categorii sociale. Aceasta i-a 
permis să desfășoare o intensă 
activitate în organizarea lupte
lor de clasă din acea perioadă, 
să treacă la dezvoltarea colabo
rării cu celelalte forțe munci
torești pe baza frontului unic. 
Stau mărturie In acest sens ma
rile bătălii de clasă ce au cul
minat cu luptele petroliștilor și 
ceferiștilor de la începutul anu
lui 1933 și care au demonstrat 

creșterea conștiinței fi comba
tivității revoluționare a clasei 
muncitoare, sporirea capacității 
partidului de a organiza și con
duce proletariatul în lupta îm
potriva regimului burghezo-mo- 
șieresc. în același timp, se in
tensifică la sate luptele țărăni
mii împotriva politicii claselor 
dominante, se pun bazele orga
nizației democratice a țărănimii, 
Frontul plugarilor.

în condițiile creșterii perico
lului fascist, Partidul Comunist 
Român militează cu consecven
ță pentru unirea forțelor demo
cratice, antifasciste, pentru a- 
părarea intereselor maselor 
populare și a libertăților demo
cratice. Dind glas sentimentelor 
antifasciste, năzuinței spre li
bertate și progres, partidul a e- 
vidențiat amenințarea gravă pe 
care o crea fascismul pentru li
bertatea și independența po
porului român. Marile acțiuni și 
manifestații de masă din dec®" 
niul al patrulea, desfășurate sub 
lozincile Frontului Unic Mun
citoresc și ale Frontului popu
lar au constituit o puternică ex
presie a hotăririi poporului ro
mân de a lupta efectiv împo
triva agresiunii fasciste, pentru 
o politică de pace cu Uniunea 
Sovietică. Aceste acțiuni au cul
minat cu puternica demonstra
ție da la 1 mai 1939, ilustrînd 
hotărirea maselor largi popu
lare de a lupta cu arma în mină 
împotriva Germaniei fasciste.

In pofida puternicelor mișcări 
antifasciste care aveau loc in 
țara noastră, ca și in alte țări 
ale Europei, marile puteri im
perialiste, cercurile guvernante 
de atunci dintr-o serie de state 
au adoptat o poziție de cedare 
și de compromis față de pre
tențiile Germaniei naziste, n-au 
înțeles necesitatea luptei unite 
împotriva agresorului. Poporul 
român, aflat singur în fața a- 
gresiunii nazismului german, 
care cucerise o serie de state, 
a devenit victima dictatului 
fascist de la Viena, a fost arun
cat practic în brațele Germani
ei hitleriste. In aceste condiții 
a fost instaurat în România re
gimul dictaturii militaro-fas- 
ciste.

VICTORIA INSURECȚIEI

NAȚIONALE ARMATE 

ANTIFASCISTE

Șl ANTIIMPERIALISTE- 
COTITURĂ ISTORICĂ ÎN 

DEZVOLTAREA ROMÂNIEI

Instaurarea regimului mili- 
taro-fascist a însemnat începu
tul celei mai întunecate perioa
de din istoria modernă a Româ
niei. El s-a caracterizat pe plan 
intern prin lichidarea oricăror 
drepturi șl libertăți democrati
ce, prin metode teroriste de gu
vernare, al căror ascuțiș era în
dreptat împotriva clasei munci
toare și a partidului ei comu
nist. Baza politică a dictaturii 

militaro-fasciste a constituit-o 
în prima sa etapă Garda de 
fier ; reazemul cel mai puter
nic au fost armatele naziste, ale 
căror unități din octombrie 1940, 
au intrat în România cu asen
timentul guvernului antones- 
cian, sub diferite pretexte, in 
fapt ca trupe de ocupație. îh 
22 iunie 1941, dictatorul român 
a împins țara, alături de Ger
mania hitleristă, intr-un război 
pe care poporul român nu-1 do
rise și pe care il repudiase, 
împotriva Uniunii Sovietice.

Poporul român nu s-a împă
cat niciodată cu subordonarea 
politică, militară și economică 
a țării imperialiștilor germani, 
cu guvernarea dictaturii milita
ro-fasciste. Partidul Comunist 
Român prin politica sa realistă, 
profund patriotică, a reușit, în 
acei ani hotăritori pentru soarta 
țării, să unească pe aceeași 
platformă de luptă toate for
țele revoluționare, patriotice și 
democratice, partidele, grupări
le, căhchrile și personalitățile 
politice și culturale interesate 
îh răsturnarea regimului fascist 
și eliberarea țării de sub do
minația hitleristă.

în toți acești ani, ca și în pe
rioada anterioară, Uniunea Ti
neretului Comunist a urmat ne
abătut linia generală a parti
dului comunist, a desfășurat o 
intensă activitate de organizare 
a tineretului, nenumărate ac
țiuni împotriva războiului și a 
dictaturii militaro-fasciste.

O puternică influență asupra 
creșterii posibilității de luptă a 
poporului rOmân pentru răstur
narea regimului antonesciân, ie
șirea din războiul hitlerist, au 
avut crearea coaliției antihitle
riste, strălucitele victorii obți
nute împotriva Germaniei na
ziste de armata sovietică, am
ploarea tot mai mare pe care 
o capătă lupta popoarelor co
tropite de naziști pentru cuce
rirea libertății.

înfăptuirea cu succes a insu
recției naționale armate anti
fasciste și antiimperialiste — e

vidențiază proiectul de Program 
— în condiții interne și externe 
favorabile,, a dus la răsturnarea 
dictaturii militaro-fasciste și ie
șirea României din războiul 
antîsovietic, a demonstrat vi
goarea și fermitatea întregului 
popor român de a zdrobi orice . 
dominație străină, de a fi liber 
și Stăpîn în țara sa, de a-și ho
tărî singur destinele.

In cursul unor bătălii grele, . 
unitățile militare, împreuna cu ; 
formațiunile patriotice care nu
mărau mii și mii de luptători, 
au lichidat rezistența trupelor ‘ 
naziste in principalele centre 
ale țării, au eliberat în cîteva 
zile Capitala și o mare parte 
a României.

Sosirea, la 30 august, a trupe
lor sovietice în Bucurcștiul eli
berat a fost salutată cu entu
ziasm de masele largi ale popu
lației.

Odată cu răsturnarea dictatu
rii militaro-fasciste, poporul ro
mân s-a angajat, cu intregul 
său potențial militar și mate
rial, in lupta contra Germaniei 
hitleriste. însuflețită de senti- 
mehtele patriotice, la chemarea 
P.C.R. și U.T.C., armata română 
a luptat cu vitejie, alături de 
armata sovietică, pentru alun
garea trupelor germane de pe 
întregul teritoriu al patriei, a 
continuat acțiunile militare din
colo de hotare, participind ac
tiv la eliberarea Ungariei și 
Cehoslovaciei, pînă la înlrînge- 
rea definitivă a Germaniei fas
ciste.

DRUMUL GLORIOS

AL REVOLUȚIEI Șl 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE 
înscriind o pagină luminoasă 

în istoria patriei, 23 August 1944 
a însemnat începutul revoluției 
populare de profunde trans
formări sociăl-economice, de re
naștere națională a poporului 
român. Partidul Comunist Ro
mân, ieșit din adîncă ilegalitate, 
a trecut imediat la reorgani
zarea pe baze noi, egale, a ac
tivității sale. în același timp a 

'desfășurat o vastă activitate po
litică și organizatorică pentru 
întărirea unității de acțiune a 
clasei muncitoare în cadrul 
Frontului Unic Muncitoresc, a 
pus bazele sindicatelor unitare, 
ale organizațiilor Uniunii Tine
retului Comunist, de fentei, ale 
altor organizații democratice.

Sub conducerea P.C.R., forțele 
democratice și patriotice, masele 
largi de oameni ai muncii, în 
frunte cu clasa muncitoare, s-au 
ridicat cu hotărîre împotriva 
reacțiunii interne, luptînd pen
tru cucerirea drepturilor demo
cratice, Înfăptuirea reformei a- 
grare, refacerea economiei na
ționale distruse și dezorgani
zate de război. Creșterea inten
sității luptelor maselor popu
lare a dus la instaurarea la 6 
martie 1945 a primului guvern 
cu adevărat democratic din isto
ria țării. El a reprezentat insti
tuirea puterii revoluționar-de- 
mocratice a muncitorilor și ță
ranilor, deschizînd calea unor 
transformări radicale în socie
tatea românească.

Un rol important în orienta
rea activității comuniștilor și a 
forțelor democratice din țară 
l-a avut Conferința Națională 
a P.C.R. din octombrie 1945. Ea 
a pus la ordinea zilei mobili
zarea forțelor pentru redresarea 
și dezvoltarea economiei națio
nale, a elaborat programul 
transformărilor democratice ce 
se impuneau in acea etapă, in
dicted ca obiectiv principal pen
tru asigurarea progresului ge
neral al societății românești 
trecerea la industrializarea ță
rii. Hotărîrile conferinței au a- 
vut o importanță deosebită pen
tru desfășurarea cu succes a 
marilor bătălii de clasă ce au 
urmat, pentru înfăptuirea pro
fundelor transformări revolu
ționare și democratice din țara 
noastră. Transformările econo
mice și social-politice din anii 
1944—1947 au dus la schimbarea 
radicală a raportului de forțe 
sociale In favoarea maselor ce- 
lOr ce muncesc, ceea ce a fă
cut posibile, la 30 decembrie 
1947, înlăturarea monarhiei și 
proclamarea republicii. Cuce
rirea întregii puteri politice de 
către oamenii muncii și trece
rea la edificarea statului nou, 
Socialist, a noii orinduiri au 
deschis o pagină nouă în isto
ria țării noastre.

Făurirea în februarie 1948 a 
unității politice, ideologice și or
ganizatorice a clasei munci
toare, prin unificarea Partidu
lui Comunist cu Partidul social
democrat și crearea partidului 
revoluționar unic pe baza con
cepției marxist-leniniste, a asi
gurat forța politică și organiza
torică necesară conducerii ope
rei complexe de transformare 
socialistă a țării, de edificare a 
noii orinduiri sociale.

In perioada de după 23 Au
gust 1944, tînăra generație, la 
chemarea partidului, a partici
pat la marile bătălii pentru 
transformarea democratică, re
voluționară a țării, pentru refa
cerea economiei țării, inaugu- 
rîhd șantiere naționale de mun
că patriotică. Pe baza acestor 
activități comune s-au creat 
premisele făuririi organizației 
unice a tineretului. Congresul 
din martie 1949 a consfințit 
crearea Uniunii Tineretului 
Muncitor, organizație revoluțio
nară a tineretului din România

O deosebită importanță in 
dezvoltarea țării pe calea socia
lismului a avut naționalizarea 
principalelor mijloace de pro
ducție din iunie 1948. Actul 
smulgerii, pe cale revoluționară, 
a principalelor mijloace de pro
ducție din mîinile claselor ex
ploatatoare și trecerea la fău
rirea societății socialiste, au 
lichidat In industrie contradic
ția dintre caracterul social al 
producției și însușirea privat- 
capitalistă.

Odată cu făurirea sectorului 
socialist în industrie, a apărut ’ 
neceșitaițea trecerii la organiza
rea pe baze socialiste a agri
culturii. Plenara Comitetului 
Central din 3—5 martie 1949 a 
hotărît organizarea sectorului 
de stat din agricultură și trece
rea la cooperativizarea agricul
turii. Aceasta a marcat începu
turile unei etape noi in înfăptu
irea revoluției agrare, un mo
ment de importanță covirși- 
toare pe calea dezvoltării socia
liste a țârii noastre.

Călăuzin<iu-se după învăță
tura marXist-leninistâ, pornind 
de la realitățile țării ’ndastre și 
sprijinindu-se pe forțele po
porului român, partidul comu
nist a pus in centrul politicii 
sale industrializarea țării ca o 
bază a progresului economiei 
și culturii, ridicării nivelului de 
viață al poporului, dezvoltării 
multilaterale a societății, asigu
rării independenței și suvera
nității naționale. Eforturile de
puse de poporul român in ve
derea industrializării socialiste 
a țării; s-au concretizat in rea
lizări de importanță istorică ; 
industria a fost inzestrată la 
înalt nivel tehnic, devenind ca
pabilă să valorifice bogatele 
resurse naturale ale țării.

Una din cel'e mai importante 
realizări ale regimului socialist 
il constituie lichidarea asupririi 
și inegalității, realizarea depli
nei egalități a tuturor oameni
lor muncii, fără deosebire de 
naționalitate. Rezolvarea justă, 
în spiritul marxist-leninist, a 
problemei naționale a dus la 
cimentarea unității și frăției tu
turor celor ce munCesc.

Datorită politicii juste a par
tidului, vastei sale munci edu
cative și organizatorice, price
perii și hărniciei oamenilor 
muncii, în viața României s-au 
produs profunde transformări, 
partidul reușind să soluționeze 
in mod corespunzător multiplele 
probleme ale făuririi noii orin
duiri sociale. In același timpL;<și' 
a trebuit să facă față unvr 
greutăți interne care i-au dimi
nuat capacitatea de luptă, l-au 
sustras de multe ori de la pre
ocupările principale. Au fost 
săvirȘite și o serie de greșeli, 
,în rezolvarea unor probleme, în
tr-o anumită perioadă, în atitu- 
diheâ față de unele categorii 
sociale și naționalități, îndeo
sebi în activitatea privind țără
nimea. S-au comis grave ilega
lități și abuzuri față de o serie 
de activiști de seamă ai parti
dului. De fiecare dată însă par
tidul a găsit în sine forța ne
cesară pentru a depăși greută
țile, lipsurile și greșelile, pen
tru a asigura mersul inainte al 
construcției socialiste.

In proiectul de Program se 
subliniază că odată cu Congre
sul al IX-lea al partidului din 
1965, cu adoptarea noii Consti
tuții și proclamarea Republicii 
Socialiste România s-a deschis 
o perioadă nouă în dezvoltarea 
socialistă a țării, în activitatea 
partidului. Planul cincinal 1966- 
1970 a avut rolul de a consolida 
construcția socialistă, baza teh- 
nico-materială a noii societăți.

Realizarea cu succes a obiec
tivelor perioadei 1966-1970 a 
consolidat economia națională, a 
întărit baza tehnico-materială a 
societății, a cimentat și mai pu
ternic orînduirea noastră socia
listă, permitted trecerea la o 
nouă etapă de dezvoltare a ță
rii. In acest timp, partidul și-a 
sporit capacitatea politico-orga- 
nizatorică, indeplinindu-și cu 
cinste rolul de organizator și 
conducător al construcției so
cialiste, de forță politică revo
luționară ce călăuzește neabă
tut națiunea noastră pe calea 
progresului și civilizației, a 
bunăstării șl fericirii.

Pe baza rezultatelor obținu
te, dind o înaltă apreciere mun
cii eroice depuse de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui, în anii construcției socia
liste, Congresul al X-lea a a- 
preciat că s-au creat condițiile 
necesare pentru trecerea la o 
etapă nouă a dezvoltării socia
liste a țării, etapa făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Dintr-o țară cu un pronunțat 
caracter agrar, cu o industrie 
slab dezvoltată și o agricultură 
înapoiată, România a devenit în 
mai puțin de 25 de ani o țară 
industrial-agrară, cu o industrie 
piiternică, în plină dezvoltare, 
organizată pe baza cuceririlor 
științei și tehnicii moderne, în
temeiată pe proprietatea socia
listă a întregului popor, și cu 
o agricultură de stat și coope
ratistă în plin proces de moder
nizare.

Experiența a evidențiat, tot
odată, justețea politicii partidu
lui în domeniul revoluției cul
turale, a eforturilor pentru ex
tinderea și perfecționarea învă- 
țămintului de toate gradele, 
pentru dezvoltarea științei și 
tehnicii — factori esențiali in 
ridicarea nivelului de cultură 
al poporului, în progresul mul
tilateral al țării pe calea civili
zației moderne.

întreaga operă de construcție 
socialistă este dovada vie a 
faptului — după cum se arată 
in proiectul de Program — că 
partidul nostru și-a îndeplinit 
cu cinste rolul de forță politică 
conducătoare a națiunii, asigu- 
rînd aplicarea creatoare a le
gităților generale la condițiile 
concrete din România și uni
rea — pe baza politicii sale 
marxist-lenihiste — a eforturi
lor întregului popor în lupta 
pentru edificarea lumii noi. 
Experiența dobindită de Parti
dul Comunist Român, de po
porul nostru în transformarea 
revoluționară a societății româ
nești este o contribuție la îm
bogățirea tezaurului general al 
teoriei și practicii revoluționare 
mondiale, la dezvoltarea socia
lismului științific.

GH. SBARNA
lector universitar, Academia 

„Ștefan Gheorghiu'
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Sosirea unor delegații care vor participa 
la lucrările celui de al XI lea Congres 

al partidului
TELEGRAME

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUȘESCU. a trimis președintelui Republicii Federale Ger
mania, WALTER SCHEEL, următoarea telegramă :

Profund întristat de vestea catastrofei aeriene ce a avut loc 
pe aeroportul din Nairobi, exprim Excelenței Voastre și fami
liilor îndoliate sincerele mele condoleanțe și sentimente de 
compasiune.

Președintele Republicii Socialiste România, NICOLAE 
CEAUSESCU, a trimis președintelui Republicii Liban, 
SULEIMAN FRANGIEH, următoarea telegramă :

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Liban, am plăcerea 
ca, în numele poporului român și al meu personal, să vă 
transmit felicitări cordiale, împreună cu cele mai bune urări 
de fericire personală, iar poporului libanez prieten, pace și 
succes pe calea făuririi unei vieți prospere.

îmi exprim convingerea că, acționînd împreună, în. spiritul 
înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei pe care am efectuat-o 
anul acesta în Liban, relațiile tradiționale de prietenie și cola
borare dintre țările noastre se vor dezvolta tot mai mult, spre 
binele celor două popoare, în folosul păcii, securității, înțele
gerii și cooperării internaționale.

NORODOM SIANUK, șeful statului Cambodgia, președintele 
Frontului Unit Național al Cambodgiei, a trimis tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii Socialiste Ro
mânia, următoarea telegramă :

Cu ocazia celei de-a 21-a aniversări a proclamării indepen
denței Regatului Cambodgia, Excelența Voastră mult respecta
tă a binevoit să-mi adreseze felicitări și urări foarte călduroase, 
împreună cu asigurările sprijinului ferm acordat de către ma
rele popor român, gloriosul său partid și eminentul său gu
vern, luptei duse de poporul cambodgian împotriva' imperialiș
tilor și lacheilor lor, pentru eliberarea totală a patriei cam
bodgiene.

în numele poporului cambodgian, al F.U.N.C., al G.R.U.N.C. 
și al meu personal, vă rog să binevoiți a accepta profundele 
noastre mulțumiri. Sprijinul dumneavoastră puternic, constant 
și eficace constituie pentru noi o imensă încurajare în lupta 
pe care o ducem pentru salvarea națională.

Ca și dumneavoastră, ne bucurăm de minunata dezvoltare a 
prieteniei și cooperării frățești dintre țările, popoarele și guver
nele noastre.

Rog pe Excelența Voastră mult respectată să primească asi
gurarea celei mai înalte și frățești considerații.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Ungare, JENO FOCK, a trimis tovarășului MANEA MANESCU, 
primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
următoarea telegramă :

Survolînd spațiul aerian al Republicii Socialiste România, din 
inimă vă doresc dumneavoastră și poporului român sincere 
urări de bine.

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Albania, MEHMET SHEHU, a trimis primului ministru ai Gu
vernului Republicii Socialiste România, MANEA MANESCU, 
următoarea telegramă :

Vă exprim mulțumiri pentru urările pe care mi le-ați adresat 
cu ocazia realegerii mele ca președinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Albania.

Doresc ca prietenia și relațiile dintre cele două popoare și 
țări ale noastre să se întărească continuu.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis primului ministru ai Republicii 
Elene, CONSTANTIN CARAMANLIS, următoarea telegramă :

învestirea dumneavoastră în înalta funcție de prim-ministru 
al Greciei, moment de profunde semnificații în viața poporului 
grec prieten, in evoluția sa pe calea progresului și democra
ției, imi oferă prilejul deosebit de plăcut de a vă adresa căl
duroase felicitări, împreună cu cele mai sincere urări de sănă
tate și fericire, de succes în activitatea dumneavoastră.

Nutresc profunda convingere că relațiile tradiționale de prie
tenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre, ale căror 
destine s-au împletit adeseori de-a lungul secolelor in lupta 
pentru libertate și progres, se vor dezvolta in viitor și mai 
mult, în interesul reciproc al securității și cooperării pașnice 
în regiunea Balcanilor, în Europa și în lumea întreagă.

INTERESELE SOCIETĂȚII
(Urmat» din pag. I)

ia forjă și bineînțeles că n-am 
făcut mofturi, deși aici era un 
iad veritabil și a fi forjor echi
vala cu o robie. Au venit ma
rile schimbări și noi, forjorii, 
am Început să fim priviți ca 
oameni, munca noastră, grea, a 
început sa fie apreciată. Dato
ram noii societăți nimic mai 
mult decît o viață liberă, fără 
umilinți. Desigur, condițiile la 
forjă nu s-au schimbat peste 
noapte. Dar am rămas la gura 
cuptorului. Aproape toți. Forja 
a o meserie delicată, n-o poate 
face oricine. în afară de rezis
tență fizică, e absolut necesară 
calitatea de a simți metalul în 
capătul cleștilor, ca și cum l-ai 
mînui cu degetele, de a auzi in- 
tinsîtatea exactă cu care lo
vește ciocanul. Mă număram 
printre cei care întruneau aceste 
cerințe, de-abia începea recon
strucția și era o nevoie vitală 
de forjori. Era nevoie și de lă
cătuși și de șoferi și de orice, 
dar a fi plecat atunci de la 
forjă ar fi fost cea mai josnică 
abdicare de la datoriile pe care 
le aveam față de noua societate.

Comunistul Hristache Antona- 
che a rămas „la gura cuptoru
lui". în numele datoriei pentru 
societatea care-i redase demni
tatea, care-i oferise un trai o- 
menesc, tînărul de atunci s-a 
dedicat unei munci deosebit de 
grele. Condițiile de la forjă s-au 
schimbat radical, dar nu cu a- 
jutorul unei baghete magice, ci 
prin eforturile reunite ale for
jorilor

— Doream condiții mai bune 
de muncă — ne spune maistrul 
Antonache. S-au găsit și cîțiva 
să spună — „să ne creeze11 — 
există la unii tendința aceasta 

M. T. Tc.

REGIONALA DE CAl FERATE BUCUREȘTI
Recrutează candidați pentru a-i califica în funcțiile de ma- 

nevranți vagoane, acari și frînari, prin : calificare la locul de 
muncă și cursuri de 3 luni cu scoatere din producție organizate 
în oadrul Grupului Școlar C.F. București și Ia stațiile care au 
posturi volante.

Cursanții beneficiază : cei care Se califică pe locul de muncă, 
cu o retribuție de 1 040 lei lunar ; cei cu scoatere din producție 
primesc retribuția avută în cazul în care vin prin transfer, sau 
indemnizație de 400 lei lunar pentru cei care nu au fost înca
drați : abonamente gratuite pentru domiciliu și permise C.F.R.

Condiții de înscriere : vîrsta 18—43 ani și absolvenți a cel 
puțin 4 clase elementare.

Actele necesare înscrierii : cerere, certificat de naștere, stu
dii (original și 2 copii), dovadă că nu suferă de boli cronice, 
de la poiielinica sau dispensarul de care aparține, certificat de 
cazier judiciar de Ia Miliția județeană de care aparține.

înscrierile se fac la Grupul Școlar C.F. București și toate 
stațiile de pe Regionala C. F. București.

Examenele de admitere se vor ține Ia Grupul Școlar C.F. 
București și stațiile mari.

Relații suplimentare se pot lua de Ia Grupul Școlar șl stațiile 
de pe raza Regionalei C. F. București.

de a aștepta totul de-a gata. 
Adică cine să ni le fi creat ? ! 
Cu încetul, am modernizat toate 
operațiile și-am devenit și ino
vatori (și eu am peste 100 de 
inovații). La drept vorbind, 
n-am făcut aceasta numai pen
tru noi, doream să ne aducem 
o contribuție mai mare la rea
lizările uzinei și știam că, îm
bunătățind condițiile, vom pro
duce mai mult, îi vom deter
mina pe tineri să nu ne mai 
părăsească.

Așa s-a și întîmplat. Astăzi, 
eroul muncii socialiste este în
conjurat de o echipă de tineri 
care sînt considerați cei mai 
buni forjori ai uzinei, „schim
bul de mîine11 al meșterului. în 
32 de ani, dedicați unei munci 
frumoase .dar dificile, comunis
tul Hristache Antonache nu a 
ridicat niciodată bariere numite 
„dreptul meu", „liniștea mea“, 
„odihna mea", In calea datorii
lor pe care, în mod conștient, 
le avea de Îndeplinit față de 
societate.

Intimplarea a făcut 
să-l cunosc pe 
șantierul platfor

mei industriale Tîrgoviște^ ca 
șef al secției SUT nr. 4. Totuși, 
pe inginerul Mihai Istraii, de
corat cu Steaua Republicii, nu 
poți să-l singularizezi, să spui: 
„e de la Tîrgoviște", așa cum 
nu-1 poți numi nici „de la Slo
bozia11, „de la Ialomița" ș.a.m.d., 
fiindcă, asemeni majorității con
structorilor, el este de pretutin
deni.

— Primul meu șantier a fost, 
parcă simbolic, Bumbești-Live- 
zeni, și totodată prima mare 
lecție de colectivitate. Alcătuim, 
din mii de voinți, o forță uria
șă în fața căreia munții trebuiau

Pentru a participa la lucrări
le celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R., joi au sosit in Capi
tală :

Delegația Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) 
din Rhodesia, condusă de H. W. 
Chitepo, președinte interimar 
al uniunii ;

Delegația Partidului Congolez 
al Muncii, condusă de Jean 
Ganga Zanzou, secretar al C.C. 
al Partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din S.U.A., condusă de Thomas 
Dennis, membfu al C.C. al P.C. 
din S.U.A. ;

Delegația Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din 
Cipru (A.K.E.L.), condusă de

Vszita unui grup de lucrători 
dm aparatul de partid ai P.S.U.G. 
și veterani ai mișcării muncitorești 

din R. D. Germană
Joi, a acostat in portul Con

stanța motonava „Vblkerfreund- 
schaft“, sub pavilionul R. D. 
Germane, avind la bord peste 
500 de pasageri. lucrători din 
aparatul de partid al P.S.U.G., 
veterani ai mișcării muncito
rești din R.D.G., care fac o vi
zită de prietenie prin mai 
multe porturi ale țărilor socia
liste.

Oaspeții au fost întîmpinați 
de activiști de partid și de stat. 
A fost prezent ambasadorul 
R. D. Germane la București, dr. 
Hans Voss.

în cursul zilei, oaspeții au vi
zitat obiective culturale din 
Constanța și stațiuni turistice 
de pe litoralul Mării Negre, Un 
grup de turiști, condus de Heinz 
Kuhrig. membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a C.C. al 
P.S.U.G.. ministru pentru agri
cultură și industria bunurilor 
alimentare, a fost primit de 
Gheorghe Trandafir, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal 
de partid Constanța, care a o- 
fep.it un dejun in cinstea oas
peților.

SOS8RE

Tovarășul Emil Drăgănescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, s-a înapoiat 
în țară, venind de la Moscova, 
unde a participat la întîlnirea 
cu președintele Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S.

să se dea deoparte ! Ca briga
dier, uite, ne-a pătruns dorul 
plecărilor dese, acolo unde este 
nevoie de brațe de muncă, al 
locurilor care te izbesc prin 
noutate. Erau și pe atunci ti
neri care nu se dezlipeau de 
fusta mamei, dar noi, brigadie
rii, cei care nu ne întrebam 
unde vom dormi și unde vom 
minca, eram de fapt viitorul 
țării. Ne dădeam seama de a- 
cest lucru și căutam să nu de
zamăgim. A trebuit să lucrez 
pa multe șantiere, ca muncitor, 
iar mai tirziu ca inginer. La 
Tîrgoviște am venit ca să nu 
spun că n-am „făcut" și oțel ! 
Copilul meu — o fată de 16 
ani — este „brigadier". A co
lindat cu mine toate coclaurile, 
a Învățat numai la școli de 
șantier și și-a format o fire ge
neroasă, ca a constructorilor. 
Niciodată nu se va gîndi să 
nu se prezinte la post din lipsă 
de confort sau distracții, să se 
sustragă de la greu...

Nu-1 întreb ciți ani are, nu 
vreau nici măcar să socotesc în 
gind. Indiferent de virstă, este 
un om tînăr, energic, vesel și 
prietenos, cum numai un tinăr 
poate să fie. Și totuși, a stră
bătut țara în toate direcțiile, a 
muncit în ploaie, in viscole, 
ziua și noaptea, a uitat poate 
tăria asfaltului, a dormit in 
corturi și în barăci...

— Mi s-a mai spus că arăt 
tînăr și, vă cred, pentru că îmi 
privesc și eu colegii — toți sînt 
sănătoși, zdraveni, culmea e că 
par și odihniți cu tot zbuciumul 
care există pe șantiere ! Cred 
insă că sănătatea, tinerețea se 
datorează tocmai vieții foarte 
pline pe care o trăim, faptului 
că ne așezăm „tabăra" pe un 
cîmp desfundat și la plecare

O RECOMANDARE 
PENTRU CEI CE 
DORESC SĂ FIE 

BINE INFORMAȚI

Abonați-vă din timp 
prin oficiile P.T.T.R., 
factorii poștali și difu- 

zorii de presă la

ZIARE
SI REVISTE
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Consultați catalogul 
presei editate în Re

publica Socialistă 
România

Mihalis Poumpouris, membru al 
Biroului Politic al C.C. al parti
dului ;

Reprezentantul Partidului Co
munist din Australia — Laurie 
Carmichael, membru al Comi
tetului Executiv al partidului ;

Reprezentantul Partidului .Co
munist Sirian — Abdel Wahjb 
Rachwani, membru al C.C. al 
partidului ;

Reprezentantul Partidului Co
munist Brazilian — Sofia Ri
beiro, membru al C.C. al parti
dului ;

Reprezentantul Partidului So
cialist din Cipru (E.D.E.K.) — 
Periclis Nearkou, adjunct al 
secretarului partidului cu pro
blemele internaționale.

Seara, nava și-a continuat 
cursa, îndreptîndu-se spre Ba
tumi.

„LUPTA C.F.R.” la
Ziarul ..Lupta C.F.R.11, or

gan de presă al Ministerului 
Transporturilor și Telecomu
nicațiilor și al Comitetului 
Uniunii Sindicatelor din 
transporturi și telecomunica
ții, a aniversat 30 de ani de 
la apariție.

Participanții la adunarea 
consacrată acestui eveniment 
au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, în 
care se scrie : Avind necon
tenit în față dreot călăuză 
luminoasă prețioasele indica
ții ce le-ați dat in multiple 
ocazii presei din țara noas
tră și slujitorilor ei, ne anga
jăm solemn că vom face to
tul pentru însușirea temei
nică a ideologiei și politicii 
partidului, pentru perfecțio
narea pregătirii noastre pro
fesionale și gazetărești, îm
bogățind astfel conținutul de 
idei al ziarului, ridieînd ni
velul său publicist, eficiența 
sa, făcind astfel din „Lupta 
C.F.R.11 un instrument pu
ternic de promovare a poli-

lăsăm o uzină, un mare combi
nat. Revederile peste ani cu a- 

-cești coloși, construiți de noi, 
ne creează un sentiment unic, 
de mulțumire, de dorință de a 
continua. Secretul vieții și al 
autorealizării este să faci totul 
pentru țară, fără să întrebi 
unde, cinci, cum. N-am cerut 
niciodată nici măcar casă, n-am 
pus condiții, dați-mi cu atitea 
sute mai mult că vin, sau da- 
ți-mi cutare post. Important 
este să ai tu sentimentul da
toriei implinite.

Schimbul se termi
nase, în toată uzina 
oamenii se pregă

teau de plecare. Cu aerul cel 
mai firesc din lume Mihai Ma
tei, maistru principal al secți
ei mecano-energetic de la „Re
publica" a trecut alături Ia 
constructori, în hala cea nouă. 
Unul cite unul, i s-au alăturat 
toți tinerii din secție. Se sfirșise 
o muncă. începea alta.

— Avem urgent nevoie de 
noua hală — îmi spune. Con
structorii nu au capacitate su
ficientă șl de aceea le dăm o 
mină de ajutor. Este de datoria 
noastră...

— Este timpul dumneavoastră 
de odihnă.

— Parcă ar putea cineva să 
se odihnească cind știe că hala 
e in intîrziere I Trăim și mun
cim aici, nu putem să ducem o 
existență „autonomă" in mijlo
cul frămîntărilor și eforturilor 
celorlalți. Nu ar fi moral să in
vocăm odihna noastră, propriile 
noastre interese mărunte, toc
mai cind sint atitea de făcut !

O viață Închinată celorlalți, societății, presupune adesea re
nunțarea la unele dorințe personale, presupune adesea sacrificii. 
Pentru a putea face aceasta trebuie să fii convins in adîncui 
ființei tale că interesele societății nu sini altele decît cele ale 
membrilor ei și că în acest chip datoriile tale urmează un per
manent curs ascendent. Trebuie mereu să dai mai mult, tot așa 
cum nu te mulțumești niciodată cu puțin, tot așa cum niciodată 
nu trebuie să eviți greul, să ocolești răspunderea.

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE 
BUCUREȘTI

ANUNȚĂ
scoaterea la concurs a postului de !

- Conferențiar, poz. 4, disciplina Matema
tici speciale de la catedra de Matematici, fa
cultatea de Cibernetică economică și statistică.

Candidații la concurs vor depune la secreta
riatul rectoratului Academiei de studii econo
mice din București, Piața Romană nr. 6, cererea 
de înscriere împreună cu actele prevăzute de 
Legea nr. 6 privind Statutul personalului didac
tic din R. S. România publicat în Buletinul Ofi
cial partea I nr. 33 din 15 martie 1969 și 
de Instrucțiunile Ministerului Educației și în- 
vățămîntului nr. 84.539/1969, în termen de 30 
de zile de la data publicării anunțului în Bule
tinul Oficial partea III.

Informații suplimentare se pot obține zilnic 
între orele 12,00—14,00 la secretariatul rec
toratului.

A APĂRUT:

ERA 
SOCIALISTĂ
nr. 22/noiembrie 1974

Din sumar

AL XI-LEA CONGRES AL 
PARTIDULUI

« ILIE VERDEȚ : Cerințe 
ale întăririi controlului eco- 
nomico-sociai in etapa actua
lă e EMIL DRĂGĂNESCU ; 
Dezvoltarea economico-socia- 
lă pe baza planului național 
unic 0 PETRE BLAJOVICI : 
Conducerea științifică a tu
turor domeniilor de activita
te • TRAIAN CARACIUC, 
CONSTANTIN FLOREA : 
Socialismul — viitorul între
gii omeniri • LINA CIOBA- 
NU : Femeile, forță remar
cabilă a construcției noastre 
socialiste și comuniste • ION 
TRAIAN ȘTEFĂNESCU : Ti
neretul și viitorul comunist 
al patriei o IOAN URSU : 
Imperativele dezvoltării și 
cercetarea științifică • MIH- 
NEA GHEORGHIU : Direc
ții ale cercetării în științele 
sociale 0 S. STĂNESCU : 
Democrația socialistă și cul
tura e DUMITRU GHIȘE : 
Programul partidului și di
mensiunile culturii.

a ffl-a aniversare 
ticii partidului in domeniul 
transporturilor și telecomuni
cațiilor, pentru mobilizarea 
lucrătorilor săi la înfăptuirea 
ei in practică.

Alăturîridu-se cu însufle
țire dorinței înflăcărate a 
tuturor Comuniștilor români, 
a tuturor oamenilor muncii 
din România, colectivul re
dacției, activul său de co
laboratori și corespondenți, 
cititorii ziarului „Lupta 
C.F.R.11, lucrătorii din tran
sporturi și telecomunicații 
susțin din toată inima, cu 
justificată mințirie, propu
nerea ca la ferul suprem al 
comuniștilor români. Con
gresul al XI-lea al partidu
lui. dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să fiți ales pe viață în 
înalta funcție de secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, văzind in aceasta 
garanția sigură a edificării 
societății socialiste multila
teral dezvoltate și a comu
nismului pe pămintul scump 
al patriei noastre.

De fapt, darea în funcțiune mai 
devreme a noii capacități este 
în interesul uzinei, sau, in 
mare, al țării, dar și în inte
resul nostru. Noi vom munci 
aici; ne vom realiza mai bine 
și mai ușor sarcinile de plan. 
Pentru oamenii exemplari, intre 
interesele societății și cele in
dividuale există o concordanță 
deplină și e firesc să fie așa. 
în aceșt sens, nu numai con
duita proprie, ci și a celor din 
jur constituie un obiect al răs
punderii.

— Este o datorie a fiecărui 
comunist, ne spune Mihai Ma
tei; secretar de partid al secției, 
să se ocupe de educarea tinerei 
generații in spiritul responsabi
lității față de interesele obștești. 
Acordăm foarte mare importan
ță acestei sarcini, nu numai 
pentru că tinerii educați de noi 
sînt cel care vor continua edi
ficarea noii societăți, ci și pen
tru întregirea propriei lor per
sonalități. Numai însuflețiți de 
acest sentiment vor deveni oa
meni demni, cu o înaltă conști
ință morală, politică și profe
sională.

Am vrea să transcriem nu
mele cîtorva dintre tinerii cres
cuți de (la rîndul său) tînărul 
comunist Mihai Matei. Dar 
maistrul nu are exemple, ci o 
secție întreagă ! O secție întrea
gă de tineri care spun rar „eu", 
„al meu" și foarte des „noi", 
„ai nostru". Iar acest mod de 
exprimare se confundă cu gîn- 
durile și obișnuințele unor oa
meni care, sub privirea atentă 
a comuniștilor, au pus pentru 
totdeauna pe prim plan intere
sele obștei.

A 5O-A ANIVERSARE A R. P. MONGOLE

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

Joi după-amiază a avut loc 
in București adunarea festivă 
organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R. și A- 
sociația de prietenie româno- 
mongolă, cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Mongole.

La adunare au luat parte to
varășii Gheorghe Radulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-mi
nistru al guvernului, Corneliu 
Mănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Dumitru Tur- 
cuș, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, membri ai condu
cerii Asociației de prietenie 
româno-mongole, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și or
ganizații de masă și obștești, 
oameni ai muncii din Capitală.

Au participat, de asemenea, 
Giambyn Niamma. ambasado
rul Republicii Populare Mon
gole la București, și membri ai 
ambasadei.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Petre Constantin, se
cretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R.

Despre semnificația eveni
mentului aniversat a vorbit 
Marin Argint,, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie româno- 
mongole.

în aceste zile, a spus vorbito
rul. poporul mongol sărbăto
rește o dată importantă in is
toria sa — împlinirea a cincizeci 
de ani de la proclamarea Repu
blicii Populare Mongole. In nu
mele tuturor celor prezenți la 
această adunare festivă, al po
porului român, doresc să adre
sez cu acest prilej sincere feli
citări, un cald salut tovărășesc 
și cele mai bune urări de pros
peritate și succes poporului 
mongol prieten.

Animat de un cald patriotism, 
poporul mongol a obținut, prin 
munca sa stăruitoare, sub con
ducerea Partidului Popular Re
voluționar Mongol, succese re
marcabile în rezolvarea sarcini
lor istorice ale construcției so
cialismului in R. P. Mongolă, 
a schimbat. intr-o perioadă 
scurtă. înfățișarea țării. Vechea 
Mongolie feudală, extrem de 
înapoiată, s-a transformat as
tăzi intr-un stat socialist in 
plin proces de dezvoltare. în 
Republica Populară Mongolă au 
Învins pe deplin relațiile de 
producție socialiste, au avut 
loc profunde transformări so- 
cial-economice și culturale.

Eforturile întregului popor 
sînt îndreptate astăzi în direc
ția desăvîrșirii construcției so
cialiste in Republica Populară 
Mongolă. Partidul Popular Re
voluționar Mongol mobilizează 
resursele materiale și capacita
tea creatoare a oamenilor mun
cii Ia înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XVI-lea al 
P.P.R. Mongol privind dezvol
tarea multilaterală a forțelor 
de producție ale societății, asi
gurarea unor ritmuri înalte de 
creștere a economiei socialiste, 
perfecționarea relațiilor sociale.

Poporul român, a spus vorhi- 
torUl, urmărește cu sentimente- 
de caldă simpatie și solidarita
te realizările însemnate obținu
te de poporul mongol prieten 
in opera de edificare a socialis
mului in patria sa și îi urează 
din toată inima ca, sub condu
cerea Partidului său Popular 
Revoluționar, să dobîndească noi 
succese <je »eamă, contribuind 
astfel, împreună cu toate cele
lalte țări socialiste, la creșterea 
forței și prestigiului socialis
mului în lume,

Relevînd profundele transfor
mări revoluționare petrecute in 
viața economică și socială a 
României în cei 30 de ani scurși 
de la eliberarea țării de sub 
dominația fascistă, entuziasmul 
poporului nostru, angajat ple
nar pentru îndeplinirea înainte 
de termen a actualului cinci
nal, vorbitorul a spus : în aces
te zile, în țara noastră se des
fășoară pregătirile în vederea 
celui de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român — 
eveniment de excepțională În
semnătate în viata Dolitică a 
partidului și a țării.

Documentele ce vor fi adop
tate de Congres deschid pers
pective mărețe pentru înflori
rea- României socialiste, pentru 
făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intarea pe calea edificării co
munismului.

Comuniștii, întregul popor ro
mân și-au exprimat totala ade
ziune față de acesta documente 
programatice ale partidului, care 
poartă amprenta gindirii crea
toare și a personalității tovară
șului Nicolae Ceaușescu, au dat 
glas voinței și hotărîrii lor fer
me de a le transpune neabătut 
în viață, ceea ce constituie măr
turia cea mai pregnantă a fap
tului că ele corespund in cel 
mal inalt grad intereselor și as
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PROGRAMUL 1
16,00—17,00 Teleșcoală. 17,30 Emi

siune în limba germană. 19,10 Tra
gerea Loto. 19.20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. România socialistă in 
fața viitorului comunist. 20,00 
România de astăzi. România de 
mîine. Revistă social-politlcă TV. 
20.30 Film artistic: „Subteranul". 
Producție a studioului „Bucu
rești". 22,10 24 de ore. 22,30 închi
derea programului.

PROGRAMUL 2
17,30 Telex. 17,35 Film artistic : 

„Decolarea". — producție a stu
dioului cinematografic „București". 
19,05 Am o țară ca o floare... Me
lodii și jocuri populare. 19,20 1001 

pirațiilor întregii noastre na
țiuni.

O expresie vie a atașamentu
lui nestrămutat față de politica 
Partidului Comunist Român, a 
unității și coeziunii comuniști
lor, a întregului popor român 
in jurul partidului, a conduce
rii sale, a constituit-o propune
rea susținută practic de întregul 
partid și întregul popor — ea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales secretar general al 
Partidului Comunist Român.

România — a spus în conti
nuare vorbitorul — promovea
ză o politică consecventă de 
pace, înțelegere și cooperare in
ternațională. desfășoară o vastă 
activitate pentru dezvoltarea re
lațiilor sale cu toate statele, a- 
ducindu-și contribuția activă la 
întărirea forțelor socialismului, 
democrației și progresului. la 
cauza păcii, destinderii și cola
borării internaționale. Țara 
noastră acordă o importan
ță deosebită întăririi prieteniei 
și colaborării multilaterale — 
politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale — cu toa
te statele socialiste, pe baza 
principiilor marxism-leninis- 
mului și internaționalismului 
socialist, a încrederii, stimei și 
întrajutorării tovărășești, acțio
nează neabătut pentru Întărirea 
unității și coeziunii lor, conside- 
rind că aceasta servește atit in
tereselor propriului nostru po
por, cit și ale celorlalte țări so
cialiste.

Totodată, țara noastră își ex
tinde relațiile cu statele națio
nale independente, cu popoarele 
care au scuturat jugul domina
ției coloniale și au pășit pe ca
lea afirmării de sine stătătoare, 
sprijină eforturile lor pentru 
progres economic și Social. în 
spiritul coexistenței pașnice, 
România iși lărgește legăturile 
ou toate statele lumii, fără deo
sebire de orinduire socială, pe 
baza principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecu
lui in treburile interne și avan
tajului reciproc.

Partidul Comunist Român pro
movează o politică activă de în
tărire a colaborării, unității și 
solidarității cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pe 
baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului 
proletar, al deplinei egalități in 
drepturi, respectării dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora 
de sine stătător linia politică. în 
același timp, P.C.R. acționează 
pentru dezvoltarea colaborării 
cu partidele socialiste și social- 
democrate, cu mișcările de eli
berare națională și partidele 
progresiste de guvernămînt din 
țările ce se pronunță pentru o 
dezvoltare economico-socială 
independentă, pentru unitatea 
tuturor forțelor democratice, 
antiimperialiste.

Referindu-se la evoluția pozi
tivă a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre țările, parti
dele și popoarele noastre, vorbi
torul a spus :

Un moment de seamă în dez
voltarea cu succes a prieteniei 
frățești și colaborării dintre po
poarele mongol și român l-a 
constituit vizita în R. P. Mongo
lă a delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii So
cialiste România, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu. Con
vorbirile care au avut loc cu to
varășul Jumjaaghiin Țedenbal și 
Ceilalți conducători de partid și 
de stat ai R. P. Mongole au evi
dențiat hotărîrea partidelor și 
guvernelor celor două țări de a 
întări legăturile de prietenie și 
solidaritate dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Popu
lar Revoluționar Mongol, de a 
extinde și aprofunda colabo
rarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Mongolă, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și inter
naționalismului socialist, cores
punzător intereselor ambelor po
poare. ale unității țărilor so
cialiste.

Dînd expresie sentimentelor 
de prietenie frățească pe ca
re poporul român le nutrește 
față de poporul mongol, dați-mi 
voie să-i adresez, încă o dată, 
cele mai cordiale felicitări și 
urări de noi succese în munca 
pentru edificarea socialismului, 
pentru înflorirea și propășirea 
patriei sale.

A vorbit apoi ambasadorul 
Giambyn Niamma. Poporul 
mongol, împreună cu popoa
rele din țările socialiste fră
țești și ceilalți prieteni, a 
spus vorbitorul, marchează 
cu bucurie 50 de ani de la 
Congresul al III-lea al Parti
dului Popular Revoluționar 
Mongol și de la proclamarea 
Republicii Populare Mongole.

Rezultatul victoriei Revoluției 
populare din 1921, sub condu
cerea Partidului Popular Revo
luționar Mongol și al influenței 
ideilor Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie a fost

de seri. 19,30 Telejurnal. România 
socialistă în fața viitorului comu
nist. 20,00 Te cîntăm, Românie! 
Program susținut de corul de ca
meră al Casei de cultură din Cluj- 
Napoca șt corul Școlii generale nr. 
5 din Craiova. 20,15 Biblioteca pen
tru toți. Tudor Arghezl (I). 21.00 
Armonii de toamnă. Muzică ușoa
ră cu formația ,,Venus L“. 21.10 
Publicitate. 21,15 Bucureștiul ne
cunoscut. Orașele orașului Bucu
rești. 21,30 Telex. 21,35 Film docu- 
mentar-artistlc: „La începutul vie
ții". 21,45 Luna creației originale 
românești. Liedul românesc — un 
ecou al timpului prezent. 22,15 
Rodnicia visului tău. patrie — 
emisiune de versuri. 22,30 închide
rea programului.

Teatrul de Operetă : LASA-
ȚI-MĂ SA CINT — ora 19,30 ; 

alungarea ocupanților străini 
din Mongolia, lichidarea domi
nației politice a clasei feudali
lor, trecerea puterii de stat in 
mîinile poporului. S-a pășit 
astfel definitiv într-o eră nbuă, 
de progres social. Vorbitorul s-a 
referit apoi, pe larg, la schim
bările revoluționare care au 
avut loc în viața politică și eco
nomică a țării sale.

în noiembrie 1924 — a spus el 
— în primul Mare Hural a fost 
proclamată Republica Populară 
Mongolă. Aceasta a constituit 
un eveniment de mare impor
tanță istorică, întrucît consfin
țea prin lege cuceririle revolu
ționare ale poporului mongol.

Referindu-se la succesele ob
ținute în dezvoltarea economică 
a țării, vorbitorul a arătat că la 
începutul lui 1940 Mongolia a 
intrat în etapa construirii socia
lismului, iar la începutul lui 
1960, a trecut la o nouă perioadă 
de dezvoltare — desăvîrșirea 
construirii socialismului. Pro
dusul social obținut in decursul 
întregului an 1940 se realizează 
acum în 50 de zile. Dacă facem 
o comparație între indicii anu
lui 1973 și cei ai anului 1940, 
constatăm că produsul global al 
industriei a crescut de 18,6 ori, 
venitul național de 6.4 ori, fon
durile fixe ale economiei națio
nale de 7,5 ori, iar investițiile 
de 73,4 ori. El a relevat, de 
asemenea, succesele obținute de 
R.P. Mongolă în anii puterii 
populare, in dezvoltarea agri
culturii și zootehniei, în dome
niul culturii, în creșterea nive
lului de trai al poporului.

Ca rezultat al politicii de 
pace, internaționaliste promo
vate consecvent de partidul șl 
statul nostru — a spus in conti
nuare vorbitorul —, relațiile ex
terne ale R.P. Mongole se lăr
gesc. în prezent avem relații 
diplomatice cu aproape 70 de 
țări, relații culturale cu 30 de 
țări și relații comerciale cu 20 
de țări.

Partidul nostru, călăuzindu-se 
după programul său și după ho- 
tăririle Congresului al XVI-lea, 
luptă neobosit pentru întărirea 
continuă a relațiilor prietenești 
frățești și a colaborării cu 
U.R.S.S. și cu celelalte țări ale 
comunității socialiste, pentru a- 
cordarea de ajutor și sprijin for
țelor revoluționare care luptă 
împotriva imperialismului și a- 
supririi coloniale și neocolonia- 
le. pentru progres social, pentru 
consolidarea mutațiilor pozitive 
intervenite în lume și pentru 
apărarea păcii și securității po
poarelor.

Subliniez cu satisfacție — a 
spus vorbitorul — dezvoltarea 
an de an a relațiilor prietenești 
și de colaborare stabilite în 
urmă cu 20 de ani între Repu
blica Populară Mongolă și Re
publica Socialistă România, pe 
baza principiilor marxism-leni
nismului și internaționalismului 
proletar.

Vizita delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii 
Socialiste România în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, e- 
fectuată în anul 1971 in Repu
blica Populară Mongolă, convor
birile dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două 
țări din timpul vizitei, au con
stituit un eveniment important 
pentru relațiile mongolo-ro- 
mâne.

Crearea, anul trecut, a Comi
siei interguvernamentale mon- 
golo-române de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică re
prezintă un impuls important 
pentru dezvoltarea relațiilor e- 
eonomice, comerciale și tehnico- 
științifice dintre țările noastre.

în luna septembrie a acestui 
an a fost semnat la București 
Protocolul de schimburi de măr
furi pe anul 1975 dintre cele 
două țări. Pe baza prevederilor 
acestui protocol, în 1975 schim
burile comerciale vor crește cu 
13 la sută față de 1974.

Nu de mult a fost dată în ex
ploatare o nouă secție a fabri
cii de tricotaje din Ulan-Bator, 
utilată cu sprijinul specialiști
lor din România ; în afară de 
aceasta, România ne acordă a- 
jutor la pregătirea cadrelor de 
specialiști și la utilarea unor 
laboratoare de cercetări.

Cu acest prilej, doresc să ex
prim mulțumiri cordiale Parti
dului Comunist Român, guver
nului și poporului frate român 
pentru ajutorul și sprijinul pe 
care-1 acordă construcției socia
liste din Mongolia.

Poporul mongol — a spus în 
încheiere vorbitorul — urmă
rește cu bucurie succesele po
porului român, obținute sub 
conducerea partidului comu
nist, în edificarea orinduirii so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria sa.

Doresc harnicului popor frate 
român să obțină multe și stră
lucite succese în întâmpinarea 
Congresului al XI-lea al Parti
dului Comunist Român, în înde
plinirea înainte de termen a 
planului cincinal, în construirea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(Schitu Măgureanu): TREI GENE
RAȚII _ ora 19.30; (Sala Studio): 
TRANZIT — ora 19,30; Teatrul 
„C. I. Nottara" (Sala Magheru): 
CEI ȘASE — ora 19,30; (Sala Stu
dio); HOTELUL ASTENICILOR — 
ora 19; Teatrul de Comedie: NIC- 
NIC — ora 19,30; Teatrul Gluleștt: 
CINE UCIDE DRAGOSTEA —ora 
19,30; Teatrul „Ion Vasilescu11 : EU 
SINT TATĂL COPIILOR — ora 
19,30; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Savoy) : GROAPA — ora 19,30; 
Studioul I.A.T.C. : SIMBATA LA 
VERITAS — ora 20; Teatrul „Ion 
Creangă" : PĂPUȘA CU PICIO
RUL RUPT ȘI PUFUȘOR ȘI 
MUSTĂCIOARA _  ora 10; An
samblul „Rapsodia Română" : 
ȚARĂ BOGATĂ-N FRUMUSEȚI 
— ora 19,30; Circul „București" : 
MARELE SPECTACOL — ora 19,30.



Contribuție de seamă la 
aprofundarea legăturilor 

româno - zambiene

APARIȚIA IN ITALIA A VOLUMULUI:

„80 DE ANI DE LA CREAREA PARTIDULUI 
POLITIC AL CLASEI MUNCITOARE 

IN ROMÂNIA"
Intilnirea de la București 

dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda reflectă progresul 
neîncetat al relațiilor româ
no-zambiene, aprofundarea 
legăturilor ce unesc cele două 
țări. Vizita președintelui 
Zambiei s-a desfășurat sub 
semnul aspirației comune de 
a da noi dimensiuni raportu
rilor româno-zambiene pe 
toate planurile, ai hotărîrii 

• de a adinei o prietenie sin
ceră, care și-a demonstrat 
trăinicia. In primirea făcută 
înaltului oaspete, in manifes
tările deosebit de călduroase 
prilejuite de acest eveniment, 
și-au găsit expresie senti
mentele de stimă și prețui
re reciprocă statornicite in
tre popoarele român și zam- 
bian. Semnificația acestei vi
zite depășește cadrul rapor
turilor bilaterale: s-a demon
strat, încă o dată, convingerea 
celor două, țări privind res
ponsabilitatea ce incumbă fie
cărui stat, indiferent de di
mensiunile sale, pentru in
staurarea in lume a unui cli
mat de pace și securitate, în
temeiat pe respectarea drep
tului sacru al tuturor națiu
nilor la existență, libertate, 
suveranitate și independență.

In dialogul la nivel înalt 
de la București, elementul 
esențial l-a reprezentat ana
liza stadiului actual al rela
țiilor româno-zambiene și 
evidențierea perspectivelor 
viitoare ale acestor relații. In 
acest cadru s-a făcut un exa
men profund al modului in 
care s-au transpus in prac
tică măsurile decise cu pri
lejul intilnirilor anterioare de 
la Lusaka și București. Bi
lanțul intocmit s-a dovedit a 
fi pozitiv, cei doi președinți 
exprimindu-și deosebita lor 
satisfacție pentru evoluția 
mereu ascendentă a legătu
rilor româno-zambiene, înal
ta lor apreciere față de fer
tilitatea conlucrării pe care 
cele două părți au realizat-o 
in toate domeniile — politic, 
economic, tehnico-științific, 
cultural. Președintele Nicolae 
Ceaușescu aprecia că „rela
țiile de prietenie și colabo
rare dintre popoarele noas
tre au cunoscut o dezvoltare 
continuă și puternică. Pu
tem, intr-adevăr, spune că 
popoarele noastre au înțeles 
că trebuie să colaboreze 
strîns, pe baza principiilor 
noi, de prietenie și egalitate, 
pentru a-și asigura dezvol
tarea economico-socială inde
pendentă, bunăstarea și fe
ricirea lor". La rindui său, 
președintele Kenneth Kaunda 
sublinia: „De la vizita mea 
din 1970 și de cînd am avut 
onoarea să vă primim în 
1972, relațiile dintre Româ
nia și Zambia au devenit tot 
mai prietenești cu fiecare an 
care a trecut".

Progresele pe care le-au 
cunoscut legăturile româno- 
zambiene deschid ample per
spective pentru ridicarea Ia 
un nivel superior a relațiilor 
reciproce, potrivit intereselor 
celor duă popoare. In Comu
nicatul comun publicat Ia în
cheierea vizitei, se arată că 
președinții României și Zam
biei și-au exprimat convin
gerea că există largi posibi
lități de extindere în conti
nuare a relațiilor de colabo
rare economică și tehnică 
dintre cele două țări, pe 
baze reciproc avantajoase, 
mai ales in domeniile minier, 
energetic, transporturi, tex
tile, alte produse industriale, 
dezvoltare rurală și altele. 
Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth Kaunda și-au a- 
firmat hotărirea de a facili
ta extinderea schimburilor și 
a cooperării în producție, in 
forme noi, convenabile am
belor părți, precum și trans
punerea cit mai rapid in 
practică a obiectivelor con
venite în cadrul acordurilor 
încheiate între România 
și Zambia, convinși fiind 
că prin aceasta se va 
aduce o contribuție de preț 
la consolidarea independen
ței naționale, la valorificarea 
superioară și deplină a re
surselor materiale și umane 
de care dispun, Ia întărirea 
cauzei libertății, progresului, 
păcii și colaborării interna
ționale.

O expresie a dorinței de a

Progrese în cadrul Conferinței 
general-europene

In procesul general de finalizare a documentelor care urmea
ză să fie adoptate la cea de-a treia fază, la nivel înalt, a Con
ferinței pentru securitate și cooperare în Europa, s-a înregis
trat un progres substanțial în punerea de acord a declarației 
privind principiile relațiilor dintre statele participante. In ca
drul lucrărilor a fost elaborată formularea celui de-al șaptelea 
principiu privind drepturile omului și libertățile fundamentale.

în cadrul dezbaterilor, dele
gatul român a evidențiat realiză
rile obținute de România în pro
cesul înfăptuirii societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
direcția sporirii continue a bu
năstării materiale și spirituale a 
poporului, satisfacerii cerințelor 
de viață ale oamenilor muncii la 
nivelul civilizației moderne. El 
a insistat asupra obiectivelor 
fundamentale pe care și le pro
pune Partidul Comunist Român 
în etapa următoare a istoriei 
României socialiste, așa cum 
sint prevăzute in proiectul Pro
gramului P.C.R. de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism, între care 
dezvoltarea democrației socialis
te, lărgirea și perfecționarea ca
drului organizatoric de partici
pare activă și efectivă a oame
nilor muncii la conducerea so
cietății, la elaborarea și înfăp
tuirea politicii externe, afirma
rea multilaterală a personalită
ții umane. El a prezentat pe 
larg prevederile Constituției Re
publicii Socialiste România re
feritoare la drepturile și înda
toririle fundamentale ale cetă
țenilor.

dezvolta pe mai departe bu
nele relații dintre țările 
noastre o constituie Declara
ția Solemnă Comună pe care 
au semnat-o cei doi pre
ședinți, document de o deo
sebită valoare pentru afir
marea noilor principii de
mocratice ale raporturilor 
interstatale, întemeiate pe 
normele dreptului și justiției 
internaționale. Această De
clarație, care se adaugă ce
lor semnate cu prilejul intil
nirilor președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu alți conducă
tori de state de pe diferite 
continente, constituie o con
tribuție Ia eforturile pentru 
un curs nou al politicii mon
diale, pentru respectarea 
drepturilor suverane ale tu
turor popoarelor.

In cadrul dialogului Ia ni
vel înalt româno-zambian 
s-au abordat, de asemenea, 
probleme esențiale ale vieții 
internaționale, vădindu-se 
hotărirea celor două state de 
a acționa in comun in mod 
activ, pentru întărirea fron
tului antiimperialist, pen
tru democratizarea relațiilor 
internaționale și pentru in
staurarea unei noi ordini 
politice și economice care să 
garanteze fiecărui popor o 
dezvoltare liberă și suvera
nă, în conformitate cu nă
zuințele sale. Cei doi pre
ședinți au exprimat solidari
tatea lor fermă cu popoarele 
angajate in lupta împotriva 
colonialismului și neocolo- 
nialismului, pentru o dezvol
tare independentă, apreciind 
că lichidarea deplină și de
finitivă a colonialismului și 
neocolonialismului constituie 
încă una din sarcinile cele 
mai importante șl urgente 
ale lumii contemporane. In 
cursul convorbirilor s-a re
levat, de asemenea, că dimi
nuarea și, in ultimă instan
ță, lichidarea decalajelor 
dintre țările dezvoltate și 
cele în curs de dezvoltare 
constituie un factor de ex
tremă importanță pentru 
cauza păcii, progresului, jus
tiției și colaborării interna
ționale. Turul de orizont al 
actualității internaționale a 
cuprins și examinarea evo
luțiilor din diferite zone : 
Africa, Europa, Orientul 
Mijlociu, Cipru. Indochina, 
Coreea, precum și a unor 
probleme de deosebită im
portanță, cum ar fi întărirea 
rolului O.N.U. și necesitatea 
unor măsuri efective de 
dezarmare. reliefîndu-se 
punctele de vedere comune 
ale României și Zambiei.

Dialogul româno-zambian 
s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie, 
de cordialitate și înțelegere 
reciprocă, rezultatele sale 
fiind rodnice. Comitetul 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
reflectînd sentimentele în
tregului popor, și-a expri
mat deplina satisfacție și a- 
probare pentru convorbirile 
dintre conducătorii de partid 
și de stat ai celor două țări, 
pentru conținutul documen
telor semnate, care se în
scriu ca un nou și valoros 
act de politică externă a 
partidului și statului nostru. 
Comitetul Executiv al C.C. 
al P.C.R. a dat o înaltă a- 
preciere contribuției remar
cabile a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la dezvoltarea re
lațiilor româno-zambiene, 
principialității și consecven
tei cu care secretarul gene
ral acționează pentru afir
marea in relațiile dintre sta
te a principiilor și normelor 
dreptului internațional, pen
tru instaurarea unei noi or
dini politice și economice 
internaționale, pentru asigu
rarea unui climat stabil de 
pace, destindere, securitate 
și colaborare intre popoare.

Promovarea și extinderea 
legăturilor de prietenie din
tre România și Zambia, din
tre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Unit al In
dependenței Naționale din 
Zambia, dintre cele două 
popoare, reprezintă o contri
buție de seamă la cauza 
luptei împotriva imperialis
mului, colonialismului și 
neocolonialismului, la întă
rirea politicii de indepen
dență și suveranitate, pen
tru pace și cooperare în 
lume.

M. RAMURA

Prin eforturile tuturor delega
țiilor, s-a convenit asupra unui 
ansamblu de prevederi referi
toare la respectarea drepturilor 
omului și libertăților fundamen
tale, fără discriminări de rasă, 
sex, limbă sau religie. Astfel, se 
recomandă ca statele partici
pante să promoveze și să încu
rajeze exercitarea efectivă a 
drepturilor civile, politice, eco
nomice, sociale, culturale și a 
altor drepturi și libertăți, a de
plinei dezvoltări a personalității 
umane.

De asemenea, s-a convenit ca 
statele participante pe al căror 
teritoriu există minorități națio
nale să respecte dreptul per
soanelor aparținînd acestor mi
norități la egalitate în fața legii 
și să le creeze posibilități de a 
beneficia pe deplin de drepturile 
și libertățile fundamentale ale 
omului.

Recunoscînd semnificația uni
versală a drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, în 
formulările elaborate se prevede 
că respectarea acestora este un 
factor important pentru a asi
gura dezvoltarea relațiilor ami
cale și a cooperării între statele 
participante, ca și în raporturile 
cu celelalte state.

Zilele acestea, a apărut în li
brăriile din Italia volumul „80 
de ani de la crearea partidului 
politic al clasei muncitoare in 
România", tipărit la ,,Editori 
Riuniti", din Roma. Volumul 
reproduce cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Adunarea festivă consacrată ani
versării a 80 de ani de la făuri
rea Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, 
precum și principalele docu
mente programatice ale mișcării 
socialiste și muncitorești, ale 
partidului clasei muncitoare, 
din perioada 1835—1921. Ci
titorului italian i se oferă, 
astfel, posibilitatea de a 
cunoaște din sursă directă înce
puturile organizării clasei mun
citoare, ale răspîndirii marxis
mului în România, crearea par
tidului politic revoluționar al 
proletariatului român în urmă 
cu opt decenii și alte momente 
de mare însemnătate pentru 
dezvoltarea mișcării muncito
rești din țara noastră, pentru 
evoluția națiunii și afirmarea 
independentă a României.

Profunda analiză marxistă cu
prinsă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu reliefează 
drumul eroic parcurs de prole
tariatul român, de partidul său, 
luptele desfășurate de masele 
muncitoare de-a lungul celor 
opt decenii, victoriile istorice 
obținute în înfruntarea cu cla
sele exploatatoare, cu regimul 
burghezo-moșieresc, în revoluția 
proletară și construirea orîndui- 
rii socialiste în patria noastră, 
punind în lumină tezaurul de 
experiență politică, de învăță
minte și concluzii ale mișcării 
muncitorești și revoluționare 
din România.

Documentele reunite în volum 
evidențiază faptul că, încă din 
primele stadii ale existenței 
sale, proletariatul din țara noas
tră și-a pus problema organiză
rii de clasă, ea o condiție hotă
râtoare a luptei împotriva ex
ploatării și asupririi, pentru în
făptuirea țelurilor sale revolu
ționare.

Prin reproducerea programu
lui din 1879 al Cercului socia
liștilor români și mai ales a ce
lui din 1886 — acesta din urmă 
inspirat substanțial din princi
piile Manifestului Partidului 
Comunist elaborat de Marx și 
Engels — volumul aduce mărtu
riile temeinicei pregătiri a creă
rii Partidului Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, al 
cărui congres de constituire a 
avut loc în primăvara anului 
1893. Programul P.S.D.M.R., re
produs integral în volum, reflec
tă pregnant nivelul de dezvol
tare a mișcării muncitorești și 
gîndirii socialiste românești' la 
sfîrșitul veacului trecut.

Printre celelalte documente 
publicate în volum, reține în 
mod deosebit atenția Declarația 
de principii a partidului socia
list din decembrie 1918. ca și alte

In acest noiembrie, 
promenadele turistice 
la Copenhaga presu
pun ambiția de a în
frunta o ploaie care 
nu mai contenește, o 
ploaie furioasă și incă- 
păținată. Frunze găl
bejite acoperă cu pre
șurile lor parcurile, »- 
ducind în peisaj tris
tețea toamnei care ne 
părăsește. La Tivoli au 
rămas reclamele din 
anotimpul vacantei dar 
porțile s-au inchjs 
pină în vara viitoare. 
Fără „Tivoli" orașul 
pare sărăcit. Firește, la 
Amalienborg puținii 
curioși, veniți mai ales 
de pe alte continente, 
fixează pe peliculă 
soldați! cu căciuli ne
gre din blană de urs 
înșirați în fața re
ședinței regale, insen
sibili la rafalele ploii. 
„Mica sirenă", pierdu
tă printre stinci și va
luri, rămine aceeași 
atracție pe care vizi
tatorul străin o caută 
neostenit.

Ploaia ne-a însoțit și 
pe Norregade la pri
mele ore ale înserării. 
Plouă, dar strada în
gustă, cu ziduri bă- 
trîne, de o noblețe lip
sită de ostentație, con
tinuă să fie animată. 
La adresa căutată, 
descoperim un gang, 
apoi urcăm mai multe 
trepte pe o scară lar
gă. La etajul al doilea 
se află sediul central 
al Tineretului Social- 
Democrat (D.S.U.).

Mese de lucru, raf
turi, colecții de ziare, 
stive cu tipărituri, ma
șini de scris, tineri 
care par preocupați de 
treburile lor : în spa
țiul strimt domnește o 
ambianță de efort fe
bril. Intr-un birou fa
cem cunoștință cu 
Henrik Guhle, condu
cătorul departamentu
lui internațional al 
D.S.U., și Jens Rasmus
sen, membru al Comi
tetului național. Tra
diția daneză a berii 
este respectată — ni 
se oferă un pahar de 
„Tuborg" iar după o 
scurtă prezentare re
ciprocă (prefață indis
pensabilă a unei ase
menea convorbiri) a- 
bordăm probleme ac
tuale ale tineretului 
din această țară pen
tru că Danemarca nu 
înseamnă doar castele 
și muzee, construcții 
venerabile și frumu
seți născute din ge
nerozitatea naturii.

Gazdele doresc, în 
primul rind, să-și pre
zinte organizația. Hen
rik Guhle apreciază că 
D.S.U. este cea mai 
mare organizație de ti
neret cu caracter poli
tic din Danemarca, 
dispunînd de o struc
tură solidă cu 150 or
ganizații locale. Direc
ția principală de acti

documente programatice ale 
mișcării revoluționare din Româ
nia din această perioadă care 
exprimă noua treaptă pe care 
urcă partidul clasei muncitoare 
în condițiile îmbogățirii expe
rienței proprii și a mișcării 
muncitorești internaționale, a 
victoriei Marii Revoluții Socia
liste din Rusia, a desăvirȘirii 
unității naționale a statului 
român.,

Transformarea, in mai 1921, 
a partidului socialist în 
Partidul Comunist Român, a 
ridicat pe o treaptă supe
rioară activitatea detașamen
tului revoluționar, de avan
gardă al clasei muncitoare din 
România. Continuator direct al 
mișcării socialiste, al partidului 
muncitoresc făurit în 1893, 
P.C.R. a dus mai departe și a 
ridicat pe un plan superior, în 
noile condiții ale dezvoltării 
României, lupta de eliberare so
cială și națională. Așa cum 
arată tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „adevăratele în
ceputuri ale Partidului Comu
nist Român — care preia cele 
mai înalte tradiții de luptă 
ale poporului și își are rădăci
nile împlîntate adine în mișca
rea muncitorească, socialistă din 
a doua jumătate a secolului 
trecut — coincid cu începutu
rile partidului muncitoresc că
lăuzit de teoria revoluționară 
marxistă, creat cu peste opt 
decenii în urmă".

Apariția volumului în preaj
ma celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R. evocă publicului ita
lian, istoria bogată a mișcării 
muncitorești din România, tra
dițiile revoluționare, democra
tice ale poporului român, ale 
forțelor progresiste, patriotice, 
ale comuniștilor — de care sînt 
indisolubil legate marile pre
faceri cunoscute de societatea 
românească modernă.

Ședința Consiliului Militar al Forțelor Armate Unite
și Consfătuirea cadrelor de conducere ale armatelor
statelor participante la
în perioada 19—21 noiembrie 

a.c. In Republica Democrată Ger
mană, la Berlin, sub președin
ția Comandantului suprem al 
Forțelor Armate Unite, mareșa
lul Uniunii Sovietice I. I. Ia- 
kubovski, s-a desfășurat ședin
ța ordinară a Consiliului mili
tar al Forțelor Armate Unite, 
precum și Consfătuirea cadre
lor de conducere ale armatelor 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

S-a făcut bilanțul pregătirii 
trupelor de uscat, aeriene și 
maritime, precum și al pregă
tirii operative a statelor majore 
din Forțele Armate Unite. Au 
fost analizate problemele activi
tății, în continuare, a Forțelor

vitate o reprezintă, 
actualmente, tineretul 
muncitoresc. Chiar 
componența delegați- 
lor la ultimul congres 
al D.S.U., desfășurat in 
vara acestui an, a re
flectat prioritățile pre
zentului : 56 la sută 
din delegați au venit 
din uzine, 21 Ia sută 
din universități și 20 
la sută din școli.

Cea mai acută pro
blemă pentru tineretul 
muncitoresc o repre
zintă șomajul — sub
liniază interlocutorii

siderare doar pe cei ce 
au împlinit 18 ani. In 
prezent, 40 000 tineri 
n-au posibilitatea de 
a găsi un loc de mun
că. Pentru ei porțile 
fabricilor sint închise. 
Situația absolvenților 
de școli și facultăți 
este, și ea, critică. 
Mulți absolvenți con
stată că diploma nu 
le le oferă ieșirea 
lin labirintul șoma
jului. Este adevărat 
dificultățile sînt mai 
accentuate în unele 
zone ale țării și mai

însemnări ; 
din Danemarca

GR1J1U ACISTII
T0AMML

noștri. Despre grijile 
pricinuite danezilor de 
degradarea economiei 
aflasem din titluri de 
gazetă și din informa
țiile sumare pe care 
le primisem de la cu
noscători ai realităților 
locale. Urmele seismu
lui care afectează în
tregul Occident (no
țiune pe care nu o pu
tem limita la sensul 
geografic) se resimt la 
Copenhaga. Cotele „su
portabile" ale dificul
tăților economice au 
fost depășite. Dincolo 
de ele se află necu
noscutul cu periculoa
sele riscuri pe care le 
Implică. Guhle consi
deră că proporțiile șo
majului in rindurile 
tineretului nu pot fi 
evaluate potrivit sta
tisticilor oficiale. Mulți 
tineri sub 18 ani nu 
sint incluși pe listele 
celor ce caută o slujbă. 
Statisticile iau în con-

puțin grave in altele. 
In ansamblu, Guhle 
este de părere că a- 
proximativ jumătate 
din numărul șomeri
lor il furnizează ti
nerii.

Desigur, Ia D.S.U. 
am discutat și des
pre evoluția poli
tică internă (social- 
democrații ar fi dis
puși să ia în consi
derare noi alegeri), 
despre situația în Eu
ropa (interlocutorii au 
reafirmat opoziția fa
ță de N.A.T.O. și po
litica de bloc în ge
neral precum și inte
resul față de realiza
rea securității euro
pene), despre de
plasările în sens po
zitiv semnalate in 
rindurile tineretului. 
La capătul unei ore, 
am pus punct. Ne aș
tepta o altă intilnire.

...In fața noastră se 
află un tînăr blond

CONVORBIRI
PRIVIND VIITORUL

ANGOLEI

La Alger a avut loc o întîl- 
nire intre Agostinho Neto, pre
ședintele Mișcării pentru Elibe
rarea Angolei (M.P.L.A.), și 
Melo Antunes, ministru de stat al 
Portugaliei, — anunță un comu
nicat oficial al guvernului alge- 
rian.

Comunicatul precizează că, în 
cursul convorbirilor, a fost evo
cată situația actuală din Angola, 
In special recentele evenimente 
din Luanda, ca și cele din dis
trictul angolez al Cabindei. 
Cele două părți au procedat, de 
asemenea, la un schimb de ve
deri asupra modalităților de ac
celerare a procesului de decolo
nizare — menționează comuni
catul.

Pe de altă parte, ministrul de 
stat portughez a avut o întreve
dere cu președintele Algeriei, 
Houari Boumediene, în cursul 
căreia au fost examinate aspec
te ale cooperării bilaterale și 
ale problemei decolonizării.

Referindu-se la „problema de
licată a decolonizării", Melo 
Antunes a declarat că „negocie
rile se desfășoară într-un climat 
de autentică înțelegere".

• TREI LIDERI sindicali din 
Bolivia, arestați de autorități 
sub regimul stării de urgență, 
au fost puși la dispoziția justi
ției sub acuzarea de a fi încăl
cat prevederile „legii serviciu
lui civil", instaurată după re
centele evenimente din această 
țară — s-a anunțat oficial la 
La Paz.

Tratatul de la Varșovia
Armate Unite care prezintă in
teres reciproc pentru armatele 
statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia.

Ministerul Apărării Naționale 
al Republicii Democrate Ger
mane a făcut un schimb de ex
periență cu participanții la șe
dință și la consfătuire în le
gătură cu desfășurarea unor 
activități de pregătire în unită
țile armatei naționale populare.

Ședința Consiliului militar și 
Consfătuirea cadrelor de condu
cere ale armatelor țărilor so
cialiste frățești s-au desfășurat 
intr-o atmosferă tovărășească, 
de lucru, în spiritul prieteniei 
și unei strinse colaborări de 
luptă.

care ne privește prin 
lentilele ochelarilor. Ii 
ascultăm relatările, 
începe, firește, cu do
sarul economic.

Danemarca are in 
prezent 100 000 șo
meri, ceea ce repre
zintă 8—10% din mun
citorii organizați. A- 
firmația aparține lui 
Jens Kristensen, mem
bru al Comitetului 
Central al Tineretu
lui Comunist din Da
nemarca. Discutăm 
într-o cameră de că
min studențesc la El
sinore. Kristensen a- 
mintește prognozele : 
în februarie numărul 
șomerilor va trece de 
150 000. Multe firme 
se ruinează sub lovi
turile crizei. Mii de 
muncitori lucrează cu 
program redus și sa
lariile lor sint, in 
consecință, amputate. 
Amplificarea șomaju
lui se produce pe fun
dalul creșterii costu
lui vieții, al majoră
rii taxelor și impozi
telor (care in Dane
marca ating cote ex
trem de inalte). Din 
ianuarie — prețurile 
au crescut cu 25 la 
sută. „Este foarte 
mult, un spor căruia 
veniturile modeste 
nu-i pot face față de- 
cît cu nenumărate re
nunțări și sacrificii" — 
comentează Kristen
sen. Tînărul comu
nist ne vorbește des
pre mișcarea grevis
tă care se extinde, 
despre puternicele ac
țiuni muncitorești
sprijinite de sindica
te și forțele de stin
gă. Poziția fermă a 
comuniștilor a dus la 
creșterea influenței 
lor. La ultimele ale
geri Partidul Comu
nist a obținut 3,6% din 
voturi, reintrind în 
parlament. Sondaje e- 
fectuate în mai indi
cau că 9,4% din ale
gători ar fi gata să-și 
acorde votul comuniș
tilor. Dacă apelul la 
urne ar avea loc în 
acest moment repre
zentarea parlamenta
ră a Partidului Co
munist s-ar dubla. Po
zițiile Tineretului Co
munist se consolidea
ză atît in mediul 
muncitoresc, cit și 
printre tinerii care în
vață și care se lovesc 
de greutăți din ce în 
ce mai mari. Jens 
este optimist în pri
vința perspectivelor 
organizației : audiența 
ei printre tineri se 
mărește continuu. 11 
îngrijorează, însă, re
alitățile economice ale 
țării. Cind vorbește 
despre șomaj devine 
grav, glasul capătă o 
asprime neașteptată. 
Mi-1 imaginez, atunci, 
într-o coloană de de
monstranți...

EUGENIU OBREA

Beirutul se distinge 
de alte capitale ale lu
mii nu numai prin 
faptul că se află la în
tretăierea a trei conti
nente (Asia, Africa și 
Europa), ci și prin a- 
ceea că este un loc de 
întilnire a culturilor o- 
rientale și occidentale. 
Situat în mod ideal la 
Mediterană și la adă
postul munților Liban, 
într-o zonă cu un cli
mat temperat. Beiru
tul a atras pe mulți 
din marii cuceritori ai 
istoriei, care s-au oprit 
acolo în expedițiile lor 
prin Europa și Asia: 
Ramses II, Darius, A- 
lexandru cel Mare, Sa
ladin, Tamerlan, Na
poleon. Și aproape toți 
au lăsat probe mate
riale ale prezenței lor 
în incinta Beirutului.

In timpul epocii ro
mane, Beirutul — pe 
atunci numit Berytus 
— era un centru aca
demic celebru și se 
pot vedea în inima 
orașului ruinele fai
moasei Școli de drept 
roman, care rivaliza cu 
cea de Ia Roma. As
tăzi, principala activi
tate in oraș este încă 
cea educațională. Sta
tisticile consemnează 
faptul că mai mult de 
25 la sută din popu
lația țării o constituie 
elevii și studenții. Ca 
atare, nu mai surprin
de pe nimeni faptul că 
bugetul afectat învăță- 
mintului depășește 120 
milioane lire libaneze, 
iar rata de alfabetiza
re (cea mai înaltă din 
Orientul Apropiat) este 
de peste 80 la sută.

Pe lingă numeroase 
școli profesionale și 
tehnice, există în Li
ban șapte institute de 
învățămînt superior, 
unde se pregătesc pes
te 45 000 de studenți : 
Școala superioară de 
litere, Colegiul Haiga- 
zian. Colegiul de fete 
din Beirut, Universita
tea Națională Libane
ză. fondată în 1953 de

Congresul Uniunii Tineretului 
Socialist din Iugoslavia

BELGRAD 21 — Corespondentul Agerpres, S. Morcovescu, 
transmite : în prezența președintelui Iosip Broz Tito, și a altor 
conducători de partid și de stat iugoslavi, Ia Belgrad, au început 
lucrările celui de-al IX-lea Congres al Uniunii Tineretului So
cialist din Iugoslavia, moment important în viața tinerei gene
rații iugoslave ce consfințește crearea unei organizații unice a 
întregului tineret din această țară.

La lucrările congresului — la 
care participă 900 de delegați 
desemnați la congresele republi
cane și conferințele provinciale 
—, sînt prezente delegații din 
partea a peste 100 de organizații 
și mișcări de tineret și studen
țești de peste hotare. Din țara 
noastră participă o delegație a 
U.T.C.-U.A.S.C.R., alcătuită din 
Pantelimon Găvănescu, secretar 
al C.C. al U.T.C., și Dan 
Mihai Bîrliba, reprezentantul 
U.A.S.C.R. la U.I.S.

Salutînd delegații și invitații 
aflați în sală, președintele Iosip 
Broz Tito a relevat că acordă o 
mare însemnătate congresului, 
exprimindu-și convingerea că 
acesta va fi pătruns de spiritul 
revoluționar al unității. în pre
zent, a relevat vorbitorul, pu
tem constata cu satisfacție că, 
mai ales după congresul al 
X-lea al U.C.I., se resimte un 
progres vizibil în activitatea ti
neretului și a organizației de 
tineret. Congresele republicane 
și conferințele provinciale, a a- 
rătat el, au pus pe primul plan 
voința de depășire a manifestă
rilor negative, fapt la care va 
contribui mult și crearea organi
zației unice a tinerilor. Sînt con
vins, a spus președintele Tito, 
că Uniunea Tineretului Socia
list din Iugoslavia va răspunde 
cerințelor și dorințelor celor 
mai largi pături ale tineretului, 
iar uniunea reorganizată — ca 
parte componentă a frontului 
unic al forțelor socialiste orga
nizate, în frunte cu Uniunea 
Comuniștilor — va fi adevăratul

PATRIOȚII KHMERI 
ÎȘI INTENSIFICĂ 

ACȚIUNILE

Forțele patriotice de elibe
rare ale poporului cambod
gian își intensifică presiunea 
asupra pozițiilor militare 
lonnoliste din zona orașului 
Pnom Penh. Lupte crîncene 
se desfășoară în zona din 
nordul capitalei khmere, un
de patrioții au efectuat bom
bardamente de artilerie grea 
asupra obiectivelor inamice. 
Acțiunile ofensive ale forțe
lor patriotice continuă, de a- 
semenea, în estul capitalei, 
pe malul opus al fluviului 
Mekong și în teritoriul cu
prins între acest , fluviu și 
riul Bassac.

Alte atacuri ale forțelor de 
eliberare cambodgiene au 
fost lansate într-o zonă si
tuată la aproximativ 30 de 
kilometri nord-vest de Pnom 
Penh,

• PREȘEDINTELE Statelor 
Unite ale Americii, Gerald Ford, 
care și-a încheiat partea oficia
lă a vizitei în Japonia, și-a re
zervat ziua de joi vizitării re
numitelor temple și monumente 
istorice din orașul Kyoto, care, 
timp de aproape o mie de ani, 
a fost capitala imperială a sta
tului nipon. In vizita efectuată 
la Kyoto, Gerald Ford a fost 
însoțit de secretarul de stat, 
Henry Kissinger, precum și de 
ceilalți membri ai delegației 
americane.

guvernul libanez, Uni
versitatea Arabă, Uni
versitatea St. Joseph 
(cu predare în limba 
franceză), construită in 
1875, și Universitatea 
Americană, fondată în 
1866.

Călătorul străin poa
te urmări cu ușurință 
intreaga istorie a Bei
rutului. de la originile 
sale feniciene pînă la 
perioada bizantină, în 
exponatele muzeelor. 
Muzeul Arheologic Na
țional păstrează exem
plare inestimabile ale 
celui mai vechi alfa
bet inventat de feni
cieni, iar Muzeul Ar
heologic al Universită
ții Americane îți înfă
țișează o frumoasă co
lecție de monezi ara
be, unele foarte rare, 
altele unicate. La Mu

Există, însă, în Bei
rut un monument ce
lebru, lucrat nu de om, 
ci de natură, care va 
continua să se detașe

zeul Sursock pot fi 
admirate manuscrise 
vechi, iar Libanorama 
îți înfățișează la scară 
redusă principalele 
locuri arheologice din 
Liban așa cum ar ară
ta ele dacă ar fi re
staurate complet. Ma
joritatea monumente
lor datind din perioa
da cruciadelor au su
ferit transformări în 
cursul epocilor anteri
oare. Marele Seral, a- 
șezat pe o colină în 
centrul Beirutului, fos
tă cazarmă turcească, 
este un exemplar ti
pic al arhitecturii oto
mane, la fel ca vechi
le caravanseraiuri din 
centrul orașului.

ze prin frumusețea 
lui: Grota porumbei
lor, o masă de piatră 
ce se ridioă din mare 
în fața cartierului 
Rauche, unul din car
tierele rezidențiale ale 
Beirutului.

Ceea ce te impresio
nează în Beirut sint li
brăriile — numeroase 
și bine aprovizionate. 
Unele, ca „Antoine", 
au patru magazine de 
desfacere în diferite 
părți ale orașului. Ele 
oferă cumpărătorilor 
frumoase saloane de 
lectură pentru a răs
foi ultimele noutăți e- 
ditoriale. Găsești aici 
cărți în toate limbile 
de circulație interna

organizator al activității sociale 
a tineretului.

Anul acesta, a spus președin
tele Tito, am adoptat noua con
stituție a R.S.F.I., am ținut Con
gresul al X-lea al U.C.I. și am 
trasat sarcinile de perspectivă 
în privința transformării conti
nue materiale și sociale a țării 
noastre. El a arătat că tinerii 
trebuie să fie participanți prin 
cunoștințe solide la realizarea 
acestor sarcini și să manifeste 
entuziasm creator. Concomitent, 
în rîndul tineretului trebuie 
cultivate cele mai frumoase ca
lități din timpul luptei de eli
berare națională și din perioada 
reconstrucției.

în continuarea lucrărilor, dele
gații au aprobat ordinea de zi. 
Congresul va dezbate sarcinile 
organizației unice a tineretului 
iugoslav, va adopta un nou sta
tut. un program politic de ac
țiune și o rezoluție privind ac
tivitatea și colaborarea interna
țională. Totodată vor fi alese 
organele de conducere.

Raportul privind sarcinile 
Uniunii Tineretului Socialist a 
fost prezentat de Azem Vlasi, 
președintele Comitetului de pre
gătire a congresului.

Lucrările congresului conti
nuă.

• UN SUPER-MESĂJ CĂTRE EVENTUALII LOCUI
TORI AI CONSTELAȚIEI „MESSIER-13“ a fost lansat de 
Observatorul din Arecibo, Porto Rico, cu ocazia inaugurării 
noii antene parabolice de 300 metri lungime și cu o suprafață 
din aluminiu perforat. In principiu, peste 24 000 ani mesajul 
de 169 secunde va ajunge la destinație, iar răspunsul este 
așteptat pe Terra în anul... 49 974. Pentru confirmarea pri
mirii salutului pământenilor — locuitorii de pe „Messier-13“ 
ar trebui să posede o instalație la fel de puternică, o antenă 
axată într-o anumită direcție, ar trebui să aibă cunoștințe 
profunde de matematică superioară și mai ales... imaginație 
pentru a ne înțelege intențiile. • COMPANIILOR AERIENE 
LI S-A CERUT de către Fondul mondial pentru protecția 
naturii să refuze să mai transporte animale sălbatice captu
rate sau exportate ilegal, în-general specii amenințate cu dis
pariția. • TREI ANGAJAȚI AI MARINEI NAȚIONALE 
FRANCEZE au pescuit un rechin albastru de doi metri în 
apele portului Cherbourg. Este o premieră pentru cherbour- 
ghezi. Rechinul albastru care evoluează solitar, mai ales în 
ape calde, a fost, pe semne, atras de deșeurile comestibile 
deversate de șalupele și vasele pescărești. • 200 000 DE A- 
MERICANI AU BĂUT DOAR LICHIDE, ieri, cu intenția 
ca sumele economisite să le verse în contul unui fond de 
ajutorare a persoanelor care au de suferit anul acesta de pe 
urma calamităților secetei. • ETNA E 1N PLINA ACTIVI
TATE VULCANICĂ de două luni și nu pare să-și înceti
nească ritmul erupțiilor: exploziile se succed rapid, și — 
aceasta-i informația corectă — lava se revarsă pe două fron
turi de 70 și respectiv 50 de metri lățime, acoperind pînă în 
prezent jumătate de kilometru. • UN TRATAMENT PEN
TRU SLĂBIRE care garantează pierderea a 7—18 kg: apă 
la discreție, și... doze mici, zilnice, de substanțe minerale 
(fosfor, calciu, sodiu, potasiu, clor și magneziu). Atîtâ tot. 
Astfel, susțin medicii de la spitalul Emory din S.U.A., țesu
turile adipoase sînt eliminate. • SE EXPERIMENTEAZĂ 
baterii zinc-nichel și generatori de zinc pentru viitoarele auto
mobile electrice franceze. Se apreciază că în 1990, 10 la sută 
din automobilele în circulație vor fi de acest tip și ele vor 
consuma 2—3 la sută din producția de electricitate a Franței. 
• O MONEDĂ DE ARGINT DIN ANUL 948 cu valoarea 
de un penny a fost vîndută la o licitație londoneză pentru 
suma record de 9 000 lire sterline. Moneda a fost emisă pe 
vremea regelui Narthumbriei, Eric Bloodaxe (toporul sîngeros).

Scânteia 
tineretului"

pag. 6

țională. Se vînd cărți 
și pe trotuare, la col
țul străzilor. Vînzători 
ambulanți imping că
rucioare cu platforme 
pline de volume; une
le sînt noi, dar se vind 
cu preț redus.

Activitatea teatrală 
s-a dezvoltat doar de 
cîtva timp, dar a luat 
un mare avînt. Autori 
ca Strindberg, Iones- 
cu, Lorca, Anouhil, 
Shakespeare sînt re- 
prezentați de trupe re
gulate ca Școala Tea
trului Modern, Cercul 
Teatrului Libanez, 
Teatrul de Comedie 
sau Teatrul „10 ore". 
Evenimentul artistic 
cel mai important ră- 
mine insă Festivalul 
de la Baalbek, care cu
noaște o notorietate 
mondială. Toată vara, 
celebre formații muzi
cale, trupe de balet și 
de teatru de pe toate 
continentele dau re
prezentații care alter
nează cu cele de fol
clor libanez. Viața cul
turală în Liban, con
centrată multă vreme 
în jurul universități
lor, cunoaște astăzi o 
deosebită amplificare, 
inscriindu-se printre 
preocupările unor largi 
categorii de cetățeni.

GH. SPRINȚEROIU

Noul guvern 

din Grecia
Președintele Republicii Elene, 

generalul Phaidon Ghizikis, l-a 
primit, joi, pe primul ministru, 
Constantin Caramanlis, care i-a 
prezentat demisia cabinetului 
său de serviciu, însărcinat cu 
organizarea alegerilor legisla
tive generale. Șeful statului l-a 
însărcinat pe Caramanlis cu mi
siunea de a forma noul guvern, 
în calitatea sa de lider al Parti
dului Noua Democrație, care, 
după cum se știe, a obținut ma
joritatea în alegerile legislative 
de la 17 noiembrie, anunță un 
comunicat oficial dat publicității 
la Atena.

în aceeași zi, la prînz, primul 
ministru și membrii cabinetului 
său au depus jurămîntul în fața 
președintelui republicii. Princi
palele portofolii au fost distri
buite după cum urmează : Mi
nisterul Coordonării și Planifi
cării — Panayotis Papaligouras; 
Gheorghios Rallis a devenit mi
nistru pe lingă șeful guvernu
lui ; Dimitrios Bitsios — mi
nistrul afacerilor externe ; E- 
vanghelos Averoff — ministrul 
apărării naționale ; Constantin 
Stefanopoulos — ministrul afa
cerilor interne, Solon Ghikas ..- 
ministrul ordinii publice, Evan- 
ghelos Devletoglou — ministrul 
finanțelor, Ioannis Boutos — 
ministrul, comerțului ; Alexan
dras Papadongonas — ministrul 
marinei comerciale.

în noul guvern, din care fac 
parte, pe lingă primul ministru, 
35 de miniștri și secretari de 
stat, a fost reînființat Ministe
rul pentru Grecia de Nord, în 
fruntea căruia a fost numit 
Nicholos Martis.
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