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Congresul al X-lea al U.T.C., Conferința a X-a a U.A.S.C.R. 
și cea de a lll-a Conferință națională a Organizației pionierilor

Proletari din toate țările, uniți-vă’

ORGAN CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
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Generația tînără— 
responsabil angajată 
pe calea înfăptuirii 

Programului partidului 
de înflorire a României

n eveniment memorabil are loc astăzi 
în viața și activitatea generației tinere 
de pe întreg cuprinsul patriei ; deschi
derea lucrărilor celui de-al X-lea Con
gres al O.T.C., celei de a X-a Confe

rințe a U.A.S.C.R., precum și celei de a lll-a 
Conferințe naționale a Organizației pionieri
lor. Prin însuși acest simbolic debut, reunirea 
într-un amplu forum a reprezentanților tuturor 
celor trei organizații capătă o înaltă semni
ficație : întreaga generație a României socia
liste, de la cei mai tineri purtători ai crava
telor roșii cu tricolor, la uteciști și membrii 
asociațiilor studenților comuniști se prezintă 
— prin generoase idealuri, prin hotărîrea fer
mă de a-și aduce contribuția la realizarea 
programului construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism — strîns unită în jurul 
partidului, a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Desigur, în dimineața acestei zile, în uriașa 
Sală a Palatului din Capitală se vor afla 
cîteva mii dintre cei mai buni fii și fiice ale 
minunatului nostru popor. Ei vor reprezenta, 
în chipul cel mai democratic, organizațiile din 
întreaga țară - din școli și facultăți, din în
treprinderi, instituții sau sate. Sîntem siguri că 
toți cei ce poartă pe frunți simbolica cunună 
de floare a tinereții se află alături de ei — 
cu visurile, cu faptele — pregătiți să-și ma
nifeste adînca lor recunoștință față de tot 
ceea ce poporul, partidul au oferit generații
lor noi drept cadru de afirmare plenară a 
capacităților de creație, de împlinire a celor 
mai îndrăznețe aspirații puse în slujba pa
triei socialiste.

Gîndurile milioanelor de tineri ai țării se 
îndreaptă în acest moment solemn către băr
batul care, ales unanim al partidului și al 
națiunii, întruchipează pentru întreaga suflare 
românească spiritul viu, revoluționar al co
munistului legat de popor, dăruit cu toate 
bătăile inimii sale realizării năzuințelor celor 
din mijlocul cărora s-a ridicat. îndemnurile 
și exemplul său au pătruns în conștiința ce
lor douăzeci și unu de milioane de cetățeni 
ai României — indiferent de vîrstă sau națio
nalitate străbătînd, deja, de multă vreme, 
meridianele și paralelele planetei, devenind 
pentru noi toți un model de gîndire supe
rioară, consecvent marxist-leninistă, de muncă 
fără preget, de acțiune revoluționară.

Uriașul forum al tinereții patriei, care se 
deschide azi, va pune în centrul lucrărilor 
Congresului al X-lea al U.T.C., Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. și ale celei de-a lll-a Con
ferințe naționale a Organizației pionierilor an
trenarea și mai activă a generației tinere la 
realizarea obiectivelor stabilite de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., în industrie, agricultură, 
știință, în domeniul culturii, al creșterii bună
stării poporului. El se va desfășura în spiritul 
chemării revoluționare lansate de secretarul 
general al partidului de a educa pe fiecare 
cetățean în vederea respectării principiilor și 
normelor muncii și vieții comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste. Analiza exigentă a 
realizărilor organizațiilor de tineret - U.T.C.* 
U.A.S.C.R., pionieri — de la congresul și 
conferințele precedente și pînă in pre
zent — se va face, totodată, prin prisma 
uriașelor deschideri spre viitor, a responsa
bilităților cu care partidul l-a învestit pe 
tineri, de a fi în primele rînduri în îndeplini
rea prevederilor Programului P.C.R..

înaripați de cutezătoare gînduri, miile de 
delegați — pionieri, uteciști, membri ai asocia
țiilor studenților - pășesc în dimineața aces
tei zile în marele forum al tinereții. Fiind cu 
toții alături de ei, le urăm succes deplin în 
realizarea mandatului încredințat Congresului 
al X-lea al U.T.C., Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., celei de-a lll-a Conferințe a Orga
nizației pionierilor de a adopta hotărîri care 
să exprime la cea mai înaltă cotă angaja
rea întregii generații tinere a patriei pe calea 
deschisă de partid, de secretarul său general 
în marea operă de ridicare a României pe 
noi culmi de civilizație și progres.

„SClNTEIA TINERETULUI*

VRERE COMUNISTA
Străbunii ne-au lăsat un sfînt 

tezaur 
de rîuri limpezi, munți, cîmpii și 

brazi 
și visul unui viitor de aur 
Dar viitorul nostru-ncepe azi.

Căci dat a fost pe lume să 
existe 

pe plaiurile noastre românești 
un brav partid al vrerii 

comuniste 
și-al împlinirii năzuinței 

strămoșești.

El vine din amarele istorii 
a înfruntat furtuni, cutezător 
Nâlțind stindardul marilor 

victorii

sub care neamu-ntreg e 
domnitor.

Pe flamuri roșii, galbene 
și-albastre 

noi ii jurăm credințâ-n orice 
timp 

ca să se-nalțe-a tinereții 
noastre 

columnă luminată de-al său 
nimb.

Partidului și steagurilor Țării, 
poporului și comandantului 

suprem 
Un scut viteaz să-i fim 

neatirnării, 
Cu-al tinereții noastre glas, 

jurăm !

VICTOR TULBURE

î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 

A
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
î 
i

— Din adîncul inimii_
CEA UȘESCU- TINERII

Omagiu, stimă adîncă, iubire înflăcă
rată, mereu vie, limpede precum < sunetul 
treaz de izvoare : tinerii invocă în mintea 
și sufletul lor numele celui care și-a făcut 
din tinerețea sa un steag clar și cuteză
tor- de,, luptă, un drum al squ ș» ai țârii* 
cu o voință care venea din străfundurile 
istoriei și se îndrepta către viitor.

Un drum de curaj și dăruire, de sacrifi
ciu și credință în victorie. Mesajul marilor 
bărbați ai patriei noastre răsună, la cotele 
prezentului, într-un nume nou și o. nouă 
conștiință la țărmurile căreîa bate azi con
știința însăși a întregului popor. Tinerii îi 
rostesc cu. înflăcărare numele, în numele 
idealurilor de luptă și muncă pentru-fru
musețea și .fericirea patriei, al crezului în
suși, comunist. O dovadă de netăgăduit

că la cîrma minții și brațelor noastre, la 
cîrma minții și brațelor patriei se află a- 
cea mare și permanentă, dreaptă înțelep
ciune care își trage deopotrivă rădăcinile 
din trecut, prezent și viitor, acel mare ar- 
-biiețX.ctfre este partidul rțostrti comunist, 
partidul și secretarul său general, bărbatul 
care a insuflat țării o nouă putere de 
muncă și un nou spirit, de creație, omul 
a-cărui ziuă de muncă începe istoric și 
se prelungește tîrziu pînă în noapte pen
tru ca să-și facă și din noapte zi, să ve
gheze asupra treburilor vieții și să fie pre
tutindeni acolo , unde viața o cere.

Omagiu și stimă; prețuire înaltă, devota
ment și iubire, tinerii, asemenea întregului 
popor, îi rostesc, îi aclamă numele. Sim
plu și curat ca o rostire a dimineții înseși.

cu numele său de familie intrat de / 
în conștiința marii familii a națiunii r / 
tre socialiste. Z

,,Din adincul inimii
Ceaușescu, tinerii”.
Este lozinca ce a putut fi. auzită în 

toate conferințele județehe-a4e. U.T.C., co 
o emblemă sub care, în întîmpinarea Fo
rumului lor comunist tinerii și tinerele pa
triei își rostesc cu înflăcărare patosul și 
abnegația lor revoluționară, bucuria și con
știința însăși a vîrstei. Aceasta este marea 
lor profesiune de credință.

Inconjurînd cu inimile, cu marea și sta
tornica lor. iubire viața și numele celui de 
la care primim mereu îndemnul profundei 
tinereți.

A. I. ZAINESCU

„In tot ce s-a construit 
pe întinsul patriei, pe 
marile șantiere, in 
toate uzinele, în toate 
cooperativele, în toa
te orașele și satele 
înfloritoare, se află 
incorporată și munca 
minunatului nostru 
tineret, ef orturile i 
generației tinere care 

a dat dovadă de un 
nefărmurit eroism in 

'muncă".
NICOLAE CEAUȘESCU

pagina a 2-a:
OMUL NOU, UN MILITANT, 

UN REVOLUȚIONAR

O componentă fundamentală 
a procesului de edificare 

a orinduirii socialiste și comuniste

• ACTIVITATEA POLITICO-IDTOLOGICA
• CODUL CONȘTIINȚEI Șl DFMNITĂTU NOASTRE

pagina a 3-a: paginile 4 — 5 :
O nobilă și înflăcărată chemare 

către toți cei ce purtăm acest 
titlu de mîndrie

• TINERI COMUNIȘTI
Să gîndim, să trăim, să acționăm 

așa cum ne îndeamnă 
partidul, secretarul său general

O puternică realitate 
a României socialiste

• TINERETUL—VIITORUL 
ÎNSUȘI AL PATRIEI

Din amplul tablou al preocupărilor 
și realizărilor tineretului, citeva 
trăsături definitorii ale tinerei 

noastre generații

î 
î
î 
î 
L 
î
î
î
îL.

Astăzi la posturile noastre 
de radio și televiziune

Astăzi, in jurul orei 9,00, posturile noastre 
de radio și televiziune vor transmite direct, 
din Sala Palatului Republicii Socialiste Româ
nia, ședința festivă de deschidere a Congre
sului al X-lea al Uniunii Tineretului Comunist, 
Conferinței a X-a a Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România și a celei de-a 
lll-a Conferințe naționale a Organizației pio
nierilor.
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O componentă fundamentală a procesului de edificare 
a orinduirii socialiste și comuniste 

ACTIVITATEA POLITICO-IDEOLOGICĂ
Trăim într-o societate care se 

înnoiește continuu. Dezvoltarea 
impetuoasă a forțelor de produc
ție, crearea unei puternice baze 
tehnico-materiale determină noi 
și profunde schimbări în întrea
ga structură socială a patriei. De 
aici și imperativul unei continue 
transformări a omului — care să 
acționeze corespunzător cerințe
lor noilor etape. în fundamen
tarea acestui proces partidul 
pornește de la adevărul că par
ticiparea poporului la făurirea 
propriului său destin este con
diționată de dezvoltarea unei 
înalte conștiințe politice, revolu
ționare. La congresele al IX-lea 
și al X-lea, în numeroase docu
mente de partid a fost pregnant 
marcată ideea că activitatea po- 
litico-ideologică reprezintă o im
portantă componentă a edificării 
noii orînduiri.

Problemă fundamentală a fău
ririi prezentului socialist și a a- 
sigurării viitorului comunist al 
patriei, revoluționarea profilu
lui moral-politic și social al o- 
mului, sub impulsul transformă
rilor revoluționare din societate, 
necesita o muncă stăruitoare, 
permanentă, o continuă ridicare 
a nivelului învățămîntului, știin
ței, îmbunătățirea întregii acti
vități politico-educative. Aceste 
cerințe au fost pregnant subli
niate în expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971. Relevînd însemnătatea 
unei puternice dezvoltări a ac
tivității politico-ideologice, de 
formare a omului nou în stare 
să-și făurească în mod conștient 
propriul viitor, secretarul gene
ral al partidului a atras atenția 
xsupra faptului că „Transforma
ră oamenilor, înarmarea lor cn 
icepția înaintată despre viață 
ocietate— materialismul dia- 
c și istorie —, cu cele mai 
unoștințe și concluzii ale

științei, constituie una din cele 
mai complicate probleme, cu 
mult mai grea, în multe privin
țe, decît dezvoltarea economiei".

Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie 1971 a făcut o 
profundă analiză a muncii poli
tico-educative și a adoptat im
portante hotărîri privind inten
sificarea activității ideologice, 
politice și cultural-educative, 
sporirea eforturilor pentru dez
voltarea conștiinței socialiste, 
pentru așezarea relațiilor din so

carea și perfecționarea muncii 
politice, ideologice și educative 
de formare a omului nou, de a- 
firmare în viață a principiilor e- 
ticii și echității socialiste între 
obiectivele fundamentale ale 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Codul co
munist de muncă și de viață, e- 
laborat pe baza propunerilor de 
măsuri prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îmbu
nătățirea activității politico-i
deologice, de educare marxlst-

organizațiilor U.T.C. este în așa 
fel concepută îneît să contribuie 
efectiv la educarea tinerilor în 
spiritul principiilor de muncă și 
de viață ale comuniștilor, la for
marea și dezvoltarea unui mod 
de a gîndi și acționa consecvent 
revoluționar.

Pregătindu-«e pentru marele 
forum al tineretului comunist, 
organizațiile U.T.C., asociațiile 
studenților comuniști, organiza
țiile de pionieri și-au sporit e- 
forturile în vederea organizării

Patru ani de la Plenara C.C. al P.C.R. 
din 3—5 noiembrie 1971

cietatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii și echității socia
liste și comuniste. în cei patru 
ani care au trecut de atunci 
munca politico-educativă s-a 
perfecționat continuu ; organiza
țiile de partid și ale U.T.C., ce
lelalte organizații obștești, școa
la, instituțiile care activează în 
domeniul științelor sociale, cul
turii și artei și-au intensificat 
puternic strădaniile pentru ca 
acțiunea conștientă a oamenilor 
în procesul edificării noii orin- 
duiri, conștiința lor revoluționa
ră să devină tot mai pregnant 
forțe motrice ale progresului pa
triei. Conferința Națională a 
P.C.R. din iulie 1972 și-a însu
șit ca pe un program propriu 
măsurile pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea 
nivelului general al cunoașterii 
și educarea socialistă a maselor. 
Pe baza experienței dobîndite 
în aplicarea acestor măsuri, Pro
gramul P.C.R. înscrie intensifi

leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii, pre
cum și pe baza ideilor cuprinse 
în expunerea rostită de secreta
rul general al partidului la Ple
nara din 3—5 noiembrie 1971 și 
adoptat de cel de-al XI-lea Con
gres al P.C.R., a creat un auten
tic cadru modelator prin pro
movarea unor norme morale 
care exprimă o tendință obiecti
vă către forme superioare de 
activitate și comportare a oa
menilor.

Pentru tînâra generație a 
României socialiste, pentru fie
care tînăr muncitor, țăran, inte
lectual, elev sau student, măsu
rile adoptate de partid privind 
intensificarea educării comunis
te a maselor reprezintă un per
manent sistem de referință, un 
prețios îndrumar în munca pro
fesională și obștească, în viața 
de fiecare zi. Se desprinde ca 
semnificativ faptul că întreaga 
activitate politico-educativă a

acțiunilor politico-educative în 
raport de problemele dezvoltării 
economico-sociale a patriei, de 
realitățile unităților economice, 
instituțiilor, școlilor, facultăților. 
Se afirmă din ce în ce mai mult 
preocuparea pentru ca întreaga 
activitate de pregătire politică a 
tineretului să poarte amprenta 
actualității, să cuprindă marea 
bogăție de idei din documentele 
partidului nostru, din cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
să exprime spiritul revoluționar 
caracteristic oamenilor aflați în 
avangarda istoriei— comuniștii.

Una din ideile fundamentale 
subliniate în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu este e- 
ducarea prin muncă, pentru 
muncă. „La baza întregului pro
ces educativ de formare a omu
lui nou — precizează secretarul 
general al partidului — tre
buie să așezăm munca, învăță- 
mintul, știința, ca factori pri
mordiali ai activității umane, ai

progresului societății omenești". 
Această idee revoluționară se 
reflectă puternic în întregul 
proces de educare și formare a 
tinerei generații. în organizați
ile U.T.C. se generalizează con
cepția potrivit căreia manifes
tarea activă a tineretului ca 
factor social-politic presupune 
educarea lui în condițiile parti’ 
cipării directe la activitatea 
practică, la munca întregului 
popor consacrată dezvoltării e- 
conomico-sociale a țării. înde
osebi raportarea tineretului la 
valorile morale promovate de 
clasa muncitoare constituie un 
proces definitoriu pentru mo
delarea personalității fiecărui 
tînăr, pentru integrarea lui so
cială și profesională activă.

în spiritul măsurilor adoptate 
de plenara din 3—5 noiembrie 
1971, a fi tînăr comunist în
seamnă a te pregăti multilate
ral, a dobîndi o înaltă conștiință 
politică, o gîndire înaintată, a 
te înălța pe scara valorilor pînâ 
la cunoașterea științifică a so
cietății, a naturii, a omului în
suși ; înseamnă a munci neo
bosit pentru înfăptuirea sarcini
lor profesionale și obștești, a 
acționa în toate împrejurările 
cu responsabilitate politică, a 
avea o înaltă comportare morală- 
cetățenească. Generalizînd aces
te? trăsături, acționînd cu abne
gație, luptînd împotriva a tot 
ce este vechi și perimat, sti- 
mulind gîndirea cutezătoare, 
promovînd spiritul novator în 
toate domeniile de activitate, 
generația tînără, ale cărei ide
aluri sînt statornic legate de 
edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate, își a- 
duce o contribuție activă Ia 
formarea omului nou — con
structorul socialismului și comu
nismului în patria noastră.

ADRIAN VASILESCU
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MI TI IUBIM, JABĂ
Noi te iubim {ară de pace și îți dorim să fie bine 
Din secole ne vine sensul acestei magice iubiri 
Lumina stelei se întoarce dintotdeauna către tine 
Căzînd pe trupurile noastre ca pe cămașa unor miri. 
Sîntem ai tăi dintotdeauna, pămîntul tău ne ocrotește 
Din trupul tău se răsucește ființa noastră-n univers 
Scînteia nemuririi noastre de la lumina ta pornește 
Și din mormintele acelor care de pe pămînt s-au șters. 
Noi te iubim țară de pace, noi te iubim țară română 
O generație se prinde de alta printr-un legămint, 
Torța istoriei din veacuri mereu aprinsă să rămină 
Pentru lumina celor care se schimbă pe acest pămînt. 
Noi sîntem tinerii tăi, țară, și îți dorim să fie bine 
Numele tău ne este nume, eroii tăi ne sînt părinți 
întindem brațele și facem vii candelabre către tine 
în aerul care menține arderea torțelor fierbinți. 
Tineri născuți din strălucirea ființei tale tutelare, 
Tineri ca tine vom rămîne, tineri ca tine vrem să fim 
Egal lucesc deasupra noastră cometele căzînd din soare 
Tineri ai patriei, în singe purtăm același semn sublim. 
Noi te iubim țară română, sîntem ai tăi pînă la moarte, 
Singele nostru pentru tine sparge secundele subțiri 
Prin trupul nostru, ca prin straturi de frunze date Ia o parte, 
Cenușa morților împinge în aer tineri trandafiri 
Aripa ta deasupra noastră veșnic întinsă va rămîne 
La viitorul tău aducem singele nostru legămint 
Cosmic și greu va crește griul peste cîmpiile române 
Cît trupul nostru mai respiră în aerul acesta sfînt. 
Tinerii azi te luminează, tinerii astăzi te cuvîntă, 
Tinerii astăzi se îndreaptă înspre eroii tăi cu flori, 
Mintea de tînăr se apleacă pe cronica română sfîntă 
Ochiul de tînăr strălucește cînd vede cele trei culori. 
Noi te iubim țară de pace, noi te iubim țară română 
Din secole ne vine sensul acestei magice iubiri 
Torța istoriei din veacuri mereu aprinsă să rămină 
Lucind pe trupurile noastre ca pe cămașa unor miri.

MIRCEA FLORIN ȘANDRU
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v Măreț viitor
Cît de tineri sîntem, cît de tineri ziua ne face ! 
cîtă dragoste-n noi! Visul aripi mari își desface... 
cît murmur de ape, cite dese păduri, 
ciți luceferi ne cheamă, tineri și puri.

Coboară spre frunte și steaua de sus, 
stea de-nalt, doar ea ne-a supus...
coboară în palmă și pasărea rară 
ce tineri sîntem prin iubirea de țară !

Prin secole multe timpul cuvîntă... 
tinerețea îi știe legea cea sfîntă ;
legea — pecete, legea îndemn, 
timpul țării prin oamenii țării e demn,

Desăvîrșită lucrare ivirea-și așteaptă, 
tinerețea e fulger, e gînd, este faptă, 
o, limpede sunet de tînăr izvor ;
o, viitorul țării, măreț viitor,

Ce nume frumos să porți îți e dat, 
nume de fiecare ecou al său luminat, 
tinere voci, tinere brațe, tinere frunți 
aruncă spre fine zveltele punți.

FLORIN COSTINESCU
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Cu ochii larg deschiși j
spre mîine J

Ani tineri, ani frumoși, de puritate. ț
Lumini pe timpul alb ca o ninsoare, i
inima țării din adîncuri bate 
secundele din voi netemătoare.

Voi — sunete prelungi in viitor, \
senin al ochilor deschiși spre mîine, \
la temelia voastră stau destine î
vegheate-n patru zări de-un tricolor.

DIM. RACHICI

Pisc de omenie
Ne măsurăm curaju-n ani lumină 
Pa verticala viselor lucide 
Dimensiunea orei ce-o să vină 
Această îndrăzneală o decide

Și dacă-n noi se-ncheagă viitorul
Prin bărbăția fiecărei ore 
Să ne rotim tot mai fierbinte zborul 
Spre-naltele iubirii aurore

Să fim romantici stîlpi la marea poartă 
Prin care un popor și-o Românie 
Cu demnitate gindurile-și poartă 
Spre comunistul pisc de omenie.

GEORGE ȚĂRNEA
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CODUL CONȘTIINȚEI Șl DEMNITĂȚII NOASTRE
„Prin aceasta se deosebesc 
comuniștii, revoluționarii"

„Nicicînd să nu ne plîngem

că ni-e
Acum, cind scriu aceste rînduri, ne aflăm in 

preziua deschiderii Forumului tinereții patriei 
și imaginea miilor de băieți și fete care vor urca 
treptele Sălii Palatului mă determină să-mi 
pun acea întrebare de la care nu se poate ab
ține nici un membru de partid care are o pers
pectivă a viitorului : cum vor fi ei la 40 de ani, 
la vremea deplinei maturități ? Entuziasmul lor, 
dăruirea și chiar priceperea lor profesională, 
setea lor de învățătură au fost demonstrate — 
de vreme ce sînt reprezentanții a milioane și 
milioane de alți tineri. Totuși, ei se află intr-un 
proces continuu al devenirii. Ce le putem spune 
— lor și tuturor colegilor lor — în această zi ?

Desigur, suma regulilor de civilizație comu
nistă la care-i putem chema este largă și atot
cuprinzătoare. Aceste reguli sînt cuprinse și de
taliate in numeroase opere și, fără indoială, ele 
trebuie atent și profund studiate. Asupra 
uneia dintre ele, o regulă a regulilor ne-a atras 
însă atenția, secretarul general al partidului. 
„Trebuie să acționăm cu fermitate — spunea 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in fierbintea vară 
a acestui an — pentru ridicarea nivelului politic- 
ideologic al comuniștilor, al activului de 
partid, pentru crearea unui mai puternic spirit 
de răspundere, de sacrificiu ; activitatea de re
voluționar, de comunist cere un asemenea spirit 
Numai prin aceasta se deosebesc pînă la urmă 
comuniștii, revoluționarii, de ceilalți cetățeni I"

Deci, spirit de răspundere pînă la treapta lui 
supremă — capacitatea de sacrificiu. Iată cali
tatea numărul unu a comunistului, ea apli- 
cindu-se in toate domeniile vieții — de la mun

că, pînă la apărarea țării. Dar capacitatea de 
a fi un om cu sentimentul responsabilității nu 
se poate naște decît ca rezultat al unei minți 
luminate, al unei înțelegeri adinei a ceea ce se 
petrece în natură, in societate.

Adică a unui nivel superior de pregătire ideo
logică. Raportul este direct, logic și pe deplin 
firesc.

Se cere să subliniem acest exemplar mod de 
a gîndi, azi, întrucit, așa cum spuneam, miile 
de tineri care urcă treptele Congresului tinere
ții, ca și celelalte milioane de tineri ai țării, au 
nevoie, în devenirea lor, de repere fundamen
tale. Ei sint antrenați în fundamentalul proces 
al definirii personalității și personalitatea de 
tip comunist fără atributul responsabilității ar 
fi un nonsens. Indiferent de locurile în care 
trăim și muncim fiecare. Indiferent dacă obli
gațiile sînt mai largi sau mai restrinse.

Fiind zilele Congresului U.T.C., ale Conferin
ței U.A.S.C.R., ale Conferinței Organizației pio
nierilor este imposibil, de asemenea, să nu ne 
gindim la marea investituri pe care au primit-o 
acestea din partea partidului pentru a cultiva 
in rindurile tuturor tinerilor sentimentul res
ponsabilității pentru învățătură, pentru muncă, 
pentru familie. Pentru societate, pentru partid 
și țară.

Tinărul care crește astfel, crește ca un comu
nist. Adică la acea altitudine umană care-l de
tașează de comportamentul celor ce n-au reușit 
să înțeleagă un principiu esențial...

EUGEN FLORESCU

O deviză a cărei extracție de cuget șl faptă 
se află in însăși istoria noastră. Dar, pentru a-i 
da expresie, trebuie nu numai cunoscută și iu
bită această istorie, ci asumată și trăită la ma
rile ei tensiuni. Zbuciumul istoriei ne-a dat 
acest fel de a privi cu încredere și cutezanță 
viața, dintr-un optimism treaz, cel de la capătul 
drumului, și lucid, cel care să ne îndemne la 
autodepășire, condiția victoriilor noastre, ga
ranția că vom face față greutăților. Sau, mai 
precis, așa cum în simplitatea și frumusețea 
rară a cuvintelor ne-o spune cel ce a putut ob
serva și gîndi mai temeinic viața, pentru a-i da 
un nou curs : nicicînd să nu ne plîngem că ni-e 
greu. Aceasta este o chemare spre a ne cunoaște, 
a ne ști și privi din adine, fiecare. Știindu-ne, 
chibzuindu-ne mai bine puterile, putem învinge 
orice. Că nu este ușor acest lucru, o știm, foarte 
bine. Dar a nu ne plînge că-i greu înseamnă a 
nu ne cheltui în zadar puterile și înseamnă a 
dobîndi forțe noi și chiar forța victoriei înseși, 
atunci cînd nu se renunță și nu se abdică de la ea, 
atunci cind fiecare sîntem parte și identitate a 
ei vie, hotărîtoare.

De două ori în două răstimpuri ne-au încer
cat, știm cu toții, ruperea norilor în albii de 
rîu și s-au revărsat, stihinice, apele. A fost 
greu, foarte greu, dar nu ne-arn plîns de aceas
ta. Am suferit, am luptat, am învins. Și ne-am 
întors apoi la treburile zilnice ale țării, unde 
iarăși nu e ușor, nu e foarte ușor. Dar s-ar 
putea altfel ? Edificăm cea mai fascinantă operă 
socială, sîntem angajați intr-o pasionantă con
strucție, aceea a noii societăți și a omului nou, 
a conștiinței sale. Tinerii, mai mult de jumătate 
din populația țării, organizația lor revoluționa-

greu"
ră, au în exemplul înalt al comuniștilor un per
manent reazirn și îndreptar amplu de viață. 
Pentru ei, pentru cei tineri, trecutul este o tul
burătoare carte de istorie. Un trecut pe care-l 
citim uitîndu-ne in ochii părinților. Prezentul 
socialist este expresia hotăririi de a întruchipa 
ceea ce înaintașii noștri au visat dar și ceea ce 
ei n-au putut să viseze. Viitorul, o continuă 
desfășurare a propriilor lor gînduri și biografii. 
Ce li se cere tinerilor comuniști ? Să muncească 
și să învețe, să dobindească știința de a munci 
și a-și organiza in așa fel viața incit să-și a- 
sume in chip revoluționar răspunderea partici
pării la realizarea propriei lor condiții. E un 
sens, unul din adincile și tulburătoarele sensuri 
ale devizei care continuă și unește între ele 
generațiile, transmițlnd laolaltă acel realism 
unic și profund al faptei și cugetului clar, co
munist, un mod de a fi, inseparabil muncii, o 
năzuință a vieții, un deziderat: să nu ne plîn
gem că ni-e greu.

Populăm cu țara întreagă un viitor care e al 
nostru și va fi tot mai mult al nostru fiindcă 
a noastră este condiția însăși a muncii, fiindcă 
munca ne arată ceea ce sîntem. Tinerii, mai 
mult de jumătate din populația țării, sînt fă
uritori și beneficiari ai acestei civilizații a 
muncii. Ei, fie și numai uitindu-se în ochii pă
rinților lor, vor vedea că nu a fost ușor să se 
ajungă pină aici. Și vor înțelege că mari da
torii le revin. Lor — ca viitor și prezent — în 
alcătuirea de sine a propriei lor generații, pen
tru a dezvolta și duce mai departe tot ce s-a 
înfăptuit.

A. I. ZAINESCU

Tinerii României so
cialiste trăiesc, mun
cesc și învață in con
dițiile unei situații 

fără precedent în lunga și zbu
ciumata istorie a omenirii: so
cialismul a abolit pentru tot
deauna criteriul privilegiilor in 
afirmarea personalității umane. 
Nici un fel de privilegiu ex
terior persoanei nu mai poate 
determina locul individului pe 
scara socială. Producător de va
lori aparente, sistemul privile
giilor înseamnă în realitate 
stagnare socială, spirituală și 
culturală. Creează o fațadă în 
dosul căreia domnește sărăcia 
spirituală și mizeria morală. O- 
prește sau întîrzie dezvoltarea 
reală a personalității, închide 
însușirile in celula predestinării, 
stăvilește cu baraje artificiale 
energia afirmării. Adică, tot a- 
titea funeste consecințe ce apasă 
ca o lespede grea, sufocantă e- 
nergia clocotitoare, în expansiu
ne firească, a omului tînăr. Prin 
marea infringere a blocadei pri
vilegiilor, revoluția socialistă a 
creat condițiile afirmării reale, 
adevărate, in virtutea unui sin
gur privilegiu, sustras oricărei 
valorizări, aristocratice : cultul 
muncii și al afirmării fiecăruia 
prin sine însuși. Acesta este un 
proces eu vaste implicații : el

reprezintă, de fapt, adevărata, 
marea întinerire a societății. 
Valul de energie țintiră, con
damnat sd se spargă inutil și 
trist de malul de netrecut al 
vechilor privilegii, a fost captat 
într-o albie proprie, într-o 
matcă largă și generoasă iden
tificată cu însuși mersul înainte

să zădărnicească orice consum 
gratuit de energie ; să formeze 
tineri pătrunși de spirit revolu
ționar, netemători de greu, in- 
teligenți și fermi promotori 
ai noului, cutezători ce pun la 
baza cutezanței lor însușirea 
științei și culturii înaintate a 
omenirii, a poporului nostru.

muncă și luptă, mai înseamnă o 
adevărată autoconstrucție, în 
spiritul unei adevărate „bătă
lii morale11. Sint oameni care a- 
mețesc chiar și la altitudini 
mici, încep să tremure și să-și 
piardă echilibrul. Socialismul nu 
admite însă rebuturi nici în 
producție și cu ații mai mult

gîmfare și lipsă de modestie. 
Tinărului comunist ii este stră
ină această autoînșelare ameți
toare, acest dezechilibru al per
sonalității in formare. Adevăra- 
ții constructori au grijă și fac 
totul ca zidul să se înalțe drept 
și puternic. Caracterul, acest 

Jir cu plumb al personalității

„în munca, numai acolo îl poți vedea 
și cunoaște cu adevărat pe om“

al patriei noastre socialiste. 
Drumul pe care înaintează ne
stăvilită, biruitoare, afirmarea 
prin muncă, prin efort, prin 
competență neimprumutată și 
neinvestită arbitrar este însuși 
drumul pe care partidul ne chea
mă să mergem in edificarea 
României socialiste, a civiliza
ției comunismului. Organizația 
revoluționară a tineretului este 
chemată să țină trează conștiin
ța măreției dar și a dificultăți
lor acestui drum ; să formeze 
oameni care, mai presus de orice 
plăcere sau satisfacție, să si
tueze voința neînfrîntă de afir
mare prin dăruire și sacrificiu;

Formarea unor astfel de oa
meni este însăși condiția, garan
ția că drumul va putea fi con
struit. Că, de aceea, nu va fi o 
plimbare ci o veritabilă ascen
siune. Că, în orice etapă a lui, 
privirea inapoi, de-a lungul văi
lor șerpuitoare pe care le-am 
făcut accesibile și generațiilor 
ce vin, nu înseamnă oprirea, 
mulțumirea și automulțumirea 
ci, dimpotrivă, provoacă o min- 
drie ce ne împinge, ca un pu
ternic resort, înainte, mereu 
mai sus. Formarea unor astfel 
de cuceritori temerari, capabili 
de o veritabilă ascensiune, pe 
un asemenea măreț drum de

cind e vorba de oameni. Sîntem, 
toți, necesari acestui drum, 
singurul pe care putem fi cu a- 
devărat noi înșine, liberi și 
demni. Nici unul nu poate fi 
de prisos, fiecare trebuie să 
poată contribui, nu doar parti
cipa ori asista, la ascensiunea 
spre culmi. Dacă cineva ame
țește și dă semne că-și pierde 
echilibrul, aceasta ne privește 
pe fiecare și pe toți laolaltă. 
Amețeala produsă de mîndria 
drumului parcurs ne arată că 
mîndria însăși nu-i veritabilă, 
nu exprimă un orgoliu activ, ei 
o vanitate moartă. înseamnă tn-

umane, este instrumentul deli
cat al propriei noastre vertica
lități, un barometru sensibil la 
orice vertij dar care poate și 
trebuie să fie reglat. Simțul 
moral este in chip definitoriu 
gravitațional. El ne asigură 
condiția dreaptă, verticală în 
lupta cu orice stare de impon
derabilitate. Drepți, neinclinați 
în bătaia tuturor vinturilor ori- 
cit de sus ar trebui să se avinte 
— așa sint tinerii destinați să 
construiască drumul spre înăl
țimi, edificiile drepte și trainice 
ale socialismului. Măsura con
strucțiilor este propria noastră

măsură. Firul lor cu plumb este 
propriul^ nostru caracter. Fiind
că, oricit ar fi Turnul înclinat 
una din puținele minuni ale 
lumii, prin miraculosul său e- 
chilibru, noi nu uităm că avem 
Coloana infinită a lui Brâncuși, 
simbol veșnic viu al verticalită
ții perfecte. Și ea trebuie să ră
mină așa, fără nici o înclinare, 
oricit de sus ar năzui și ar pu
tea să răzbată privirea. Dar 
condiția de a privi mereu mai 
suș nu este privilegiul ochiului, 
oricit de străbătător, ci munca 
de zi cu zi pentru treptele pro
priei noastre zidiri. Numai 
inălțlndu-ne pe ele, pe ceea ce 
construim prin muncă, prin e- 
fort, prin neînfricare vom putea 
privi mereu mai sus, mereu 
mai departe.

Acesta este drumul pe care 
ne-a chemat să pășim, constru- 
indu-l, Congresul al XI-lea al 
partidului: nu o plimbare ci as
censiunea spiritului revoluțio
nar, a dăruirii și puterii de sa
crificiu. Adică, a uza de singu
rul privilegiu admis în șocia- 
lism, privilegiul muncii și al a- 
firmării omului care muncește 
cu adevărat, al acelora care pot 
dovedi aricind că dau acestui 
drum „a-nsuflețirii noastre va- 
măa.

C. STANESCU
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O nobilă și înflăcărată chemare către toți 
cei ce purtăm acest titlu de mindrie

Să gindim, să trăim, să acționăm
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Eu, ftifi bine, tovarăși, sint 
un admirator al tineretului, 
m-am ocupat mult timp de 

tineret, mă ocup și acum; 
ii apreciez mult năzuințele, 
elanul. Trebuie să promovăm, 
să ajutăm tineretul, dar sint 
pentru o activitate conștientă 
și organizată de formare a 
tineretului, nu pentru a lăsa 
această muncă de răspundere 
la voia intimplării. Avem cu 
tofii o mare răspundere — 
de felul cum îndrumăm 

tineretul depinde viitorul 
patriei noastre, dezvoltarea 
ei, bunăstarea și independenta 

poporului
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așa cum ne îndeamnă partidul, secretarul său general

■ PARTIDUL NOSTRU, întreaga societate manifestă o 
preocupare deosebită față de formarea și educarea 

tinerei generații in spiritul înaltelor idealuri ale socialismu
lui și comunismului, ale dreptății și egalității sociale, ale 
eticii noii noastre orinduiri.

g TINERETUL REPREZINTĂ SCHIMBUL DE MÎINE; lui îi 
™ revine sarcina de a asigura mersul înainte al patriei 
noastre spre comunism, lată de ce el trebuie să fie înarmat 
atît cu cunoștințe științifice, tehnice, cit și cu cunoștințele 
cele mai avansate din domeniul științelor sociale, deoarece 
numai așa el va putea fi permanent un participant activ la 
afirmarea și dezvoltarea noului, la lupta împotriva vechiului, 
la transformarea revoluționară a societății.

HiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaș

| Moment istoric |
I hotărîtor al mersului |
s =

I nostru înainte I
I CONGRESUL AL XI-LEA |
I AL P.C.R. I

= Doresc' ca, de la înalta tribună a Congresului al Xl-lea, să = 
= adresez tineretului chemarea de a învăța, de a se pregăti g 
i pentru muncă și viață. însușiți-vă, dragi tineri, cele mai = 
| înalte cuceriri ale științei din toate domeniile de activitate, g 
5 așezați la baza cunoașterii concepția revoluționară despre = 
= lume — materialismul dialectic și istoric I însușiți-vă spiritul g 
g comunist care a caracterizat și caracterizează întreaga acti- = 

vitate a partidului nostru
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiimuiiiniuiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiininiiiniimiiiHuiiiiniimiiiiifi

■ POPORUL NOSTRU se caracterizează prin tinerețe, 
atît din punct de vedere fiziologic, cit și al gîndirii. Așa 

a fost el întotdeauna. Aș dori să mă adresez tineretului, să-l 
îndemn să înțeleagă că trebuie să facă totul pentru a învăța, 
pentru a se pregăti, punind în slujba socialismului și comu
nismului tot elanul și entuziasmul. Mulți din părinții și stră
moșii voștri și-au dat viața pentru ca națiunea noastră să 
existe și să se dezvolte pe acest pămînt. De-a lungul seco
lelor nici o furtună, nici o năvălire străină nu au înfrînt spi
ritul de dreptate, de independență al poporului nostru. Voi 
trăiți alte timpuri, dar nu uitați că aveți datoria să duceți 
mai departe ceea ce au făurit strămoșii și părinții voștri. 
Veți putea face aceasta dacă vă veți iubi patria, poporul, 
dacă veți înfăptui politica Partidului Comunist Român - 
politică de înflorire a națiunii noastre —, dacă veți munci 
spre a ridica națiunea noastră pe culmi tot mai înalte de 
civilizație și progres.

m NU TREBUIE SĂ SCĂPĂM NICI UN MOMENT DIN 
■ VEDERE NECESITATEA EDUCĂRII TINERETULUI nostru 
in spiritul dragostei față de patrie, al hotărîrii de a fi gata în 
orice moment să apere cuceririle revoluționare, indepen
dența și suveranitatea patriei noastre socialiste. Aș dori să 
adresez tinerilor comuniști, întregului tineret, chemarea de 
a fi întotdeauna în primele rînduri ale luptei împotriva ve
chiului, a asupririi naționale, pentru libertate, dreptate și 
echitate socială. Astăzi, cînd în România se construiește 
noua orinduire socială, tinerii trebuie să fie în primele rîn
duri pentru înfăptuirea politicii marxist-leniniste a partidu
lui nostru, pentru făurirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru victoria comunismului.

■ SĂ EDUCĂM pe toți cetățenii, și în special tineretul, 
în spiritul cultului față de muncă, față de munca liberă, 

despovărată de exploatare din societatea noastră, singura 
sursă a progresului și prosperității poporului nostru, a nați
unii noastre socialiste, mijlocul principal de afirmare a ta
lentului și forței creatoare ale tuturor cetățenilor, de mani
festare a personalității și autoperfecționare morală a fie
căruia.

■ TREBUIE SA DEZVOLTĂM la tineretul nostru dragostea 
față de muncă. Fiecare să înțeleagă că în orice dome

niu de activitate este necesar să-și aducă contribuția la dez
voltarea societății noastre. Să luăm măsuri hotărîte ca ni
meni să nu poată trăi fără a participa la activitatea produc
tivă. Să combatem, de asemenea, mentalitatea acelor pă
rinți care dintr-o grijă exagerată, prost înțeleasă, țin copiii 
acasă, ii întrețin fără muncă, ii ajută să nu se încadreze în 
activitatea socială. Aceasta este o mentalitate înapoiată, 
mic-burgheză. Față de o asemenea mentalitate trebuie să 
luăm poziție publică, să facem din ea o problemă a întregii 
societăți. întregul nostru tineret trebuie să se încadreze, să 

participe la muncă.

Prețuiți înfăptuirile părinților și strămoșilor voștri, munciți 
fără preget pentru a dezvolta opera minunată pe care o moșteniți, 
învățați, pregătiți-vă temeinic pentru a asigura dezvoltarea continuă 
a bazei materiale a societății noastre, faceți totul pentru ca națiunea 
noastră să devină tot mai puternică, pentru ca poporul român 

să ducă o viață tot mai îmbelșugată!

H PENTRU A DEVENI BUNI CONSTRUCTORI ai socialis- 
™ mului și comunismului, pentru a deveni buni comuniști 
nu este suficient ca tinerii să învețe unele definiții despre 
comunism. Tineretul nostru trebuie să-și însușească, in 
esență, totalitatea cunoștințelor științifice acumulate de o- 
menire. Numai stâpînind bine știința, pregâtindu-se ca spe
cialiști competenți, insușindu-și o bogată cultură generală, 
tinerii vor putea să-și îndeplinească cu succes obligațiile 
față de societate, să-și facă datoria față de patrie.

» TREBUIE SĂ NE FIE CLAR TUTUROR că oricîte cursuri 
■I am face, dacă fiecare nu se va ocupa să invețe, să 
învețe și iar să învețe, nu vom reuși să obținem o ridicare 
generală a nivelului de cunoștințe, nici a celor profesionale 
și tehnice, nici a celor politice. Esențial este ca fiecare să 
înțeleagă că trebuie să studieze, să învețe continuu...

■ DORIM CA TÎNĂRA GENERAȚIE să fie pătrunsă de 
spirit revoluționar, să acționeze întotdeauna cu hotâ- 

rîre împotriva a ceea ce este vechi și nu mai corespunde noi
lor forțe și relații de producție, să militeze cu îndrăzneală și 
pasiune pentru promovarea noului în toate domeniile de ac
tivitate asigurînd, astfel, ridicarea patriei noastre socialiste 
pe culmi tot mai înalte de civilizație materială și spirituală.

g CONSTRUCȚIA SOCIALISMULUI, avîntul economiei și 
culturii, creșterea bunăstării materiale și spirituale vă 

asigură vouă, copii și tineri ai patriei, condiții tot mai bune 
de viață și pregătire. In fața voastră societatea socialistă iși 
deschide larg porțile, chemindu-vă să urcați cele mai înalte 
culmi ale cunoașterii umane, să vă însușiți tot ce a creat mai 
de preț omenirea de-a lungul secolelor, să vă instruiți la ni
velul marilor cerințe ale epocii în care trăiți. Acum, în anii 
copilăriei, în anii plini de entuziasm și de putere de muncă 
ai tinereții, dedicați-vă cu toată ființa voastră învățăturii, 
studiului, cunoașterii, îmbogățiți-vă mintea cu cele mai de 
seamă cuceriri ale științei și culturii. Numai așa vă veți pu
tea dovedi demni de munca eroică și înfăptuirile părinților 
voștri, de moștenirea lăsată de strămoși, numai așa veți pu
tea să vă pregătiți pentru a vă face mîine datoria față de so
cietate, sporind prin munca voastră bunăstarea și strălucirea 
patriei. Numai astfel generația voastră, a celor care se 
află azi pe băncile școlii, va putea înscrie în istoria patriei 
noi și glorioase pagini de creație, de progres, de prospe
ritate.

■ TREBUIE SĂ NE PREOCUPĂM DE A EDUCA tineretul 
nostru în spiritul prieteniei între toți tinerii, indiferent 

de naționalitate, în spiritul solidarității internaționale cu ti
neretul muncitoresc, revoluționar din toată lumea, atît din 
țările socialiste cit și din celelalte țări, in lupta împotriva im
perialismului, pentru socialism, pentru pace.
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A răspunde la numele și a face față misiunii de „viitor al națiunii" I
Organizația noastră revoluționară are datoria de a munci astfel incit fiecare tînăr 

al României socialiste de azi să răspundă „prezent" acolo unde țara are nevoie de 
el, să treacă din primul moment al intrării in viață, in muncă la o activitate respon
sabilă, disciplinată, producătoare de valori. Fiindcă civilizația pe care partidul ne-a che
mat s-o făurim este o civilizație de valori sociale, fără precedent și create intr-un 
ritm de un mare dinamism.

Căruia dintre noi toți nu i-au devenit familiare, scumpe mai presus de orice, minu
natele cuvinte : „Vă chem, dragi tineri..." îndemn plin de dragoste și de încredere in 
însușirile și aspirațiile pe care partidul a știut să le sădească in inima tinerelor gene
rații, chemare înflăcărată, revoluționară la o viață de muncă și luptă neobosită pen
tru făurirea patriei de miinș, așa cum este prefigurată în mărețul Program. Organi
zația noastră revoluționară, întregul tineret își încordează voința, muncește, trăiește, 
se formează la flacăra înaltă a acestei chemări comuniste, faptele noastre de muncă 
și dăruire cotidiană sînt străbătute de ecoul veșnic însuflețitor al chemării ce ne-a fost 
și ne este adresată. în numele viitorului, noi raportăm faptele de muncă ale prezentu
lui la exigențele acestei chemări.

Evocarea cîtorva dintre numeroasele momente de 
puternic avînt revoluționar care s-au succedat în 
viața poporului român relevă adevărul că dintot- 
deauna tineretul a imprimat un suflu viguros dez
voltării economico-sociale a țării, a afirmat o înaltă 
capacitate de înțelegere a cauzelor și sensurilor fap
telor istorice. Aproape toți inițiatorii și conducătorii 
actului revoluționar de la 1848 au fost tineri. Impre
sionați de ideile înaintate ale timpului, ei au acțio
nat în spiritul acestor idei pentru schimbarea stări
lor anacronice din țara noastră. Sînt edificatoare, de 
asemenea, momentele 1877, 1917, 1944, cînd tine
retul a udat cu sînge pămîntul patriei, apărindu-I 
de cotropitori. Tînăra generație s-a dovedit a fi un 
adevărat ferment revoluționar și cu prilejul eveni
mentelor din 1907, 1918, 1920. După crearea P.C.R. 
și după constituirea, în 1922, a organizației sale 
revoluționare, tineretul a fost prezent la toate ma
rile bătălii de clasă.

Astăzi, ca întotdeauna, deviza este : mereu în pri
mele rînduri ale muncii, ale învățăturii. Construcția 
socialismului este puternic marcată de pătrunderea 
viguroasă, în toate domeniile de activitate, a gene
rației care beneficiază de forța tinereții, a cutezan
ței, elanului și entuziasmului, receptivității la nou.

în primele rînduri îi aflăm pe pionieri. In viața 
lor s-au impus electrizante chemări ale pionierici 
la care au răspuns „toți ca unul". Ca-n primăvara 
lui ’74, cînd copiii brăileni i-au îndemnat pe cele 2 
milioane de colegi la muncă : „Toți pionierii de la 
mic la mare, / Să dea chemării ascultare / Cu forțe 
mici, dar multe laolaltă / Să punem mina, vrednic, 
pe lopată / Să facem patria să înflorească". Aceste 
„forțe multe laolaltă" au raportat numai în acel an 
15 milioane ore de muncă patriotică.

Este tonic gîndul că, de la 7 ani începind, copiii 
trăiesc angajat viața de organizație. La a doua con
ferință, în secțiunea pentru copii, pionierii spuneau 
răspicat : „Vrem să dovedim ca sîntem de ispravă, 

că ne cunoaștem datoriile, lăsați-ne pe noi să facem 
treburile ; ajutați-ne, sfătuiți-rte, dar faceți-ne pe 
noi răspunzători de ceea ce se întimplă în organi
zația noastră, tratați-ne ca mici comuniști".

în primele rînduri se află elevii și studenții.
Odinioară se vorbea timid de cele 4 milioane și 

jumătate de tineri ai învățăturii în stare să re
prezinte pentru țară mai mult de 1 milion forță

Urmind exemplul înaintat 
al comuniștilor

Mereu în primele 
rînduri

de muncă încă de pe băncile școlii. Or, astăzi, 
timiditatea nu-și mai are rostul, căci înșiși tinerii 
— școala, facultatea — au depășit estimările. în- 
vățămîntul a receptat extrem de rapid ideea de 
mare frumusețe ce i-a fost avansată de partid de 
a se transforma radical din consumatori exclusivi 
în producători. Școala a împrumutat, astfel, toate 
datele uzinei, ale unității agricole și face bilanțul 
nu numai din note, medii și promovați, ci și din 
planuri dc producție, din haremuri producîive, 
aflindu-se în situația inedită de a prezenta și a- 
semenea rapoarte : în 1973 elevii au realizat o pro
ducție în valoare de 200 milioane lei; în 1974 
producția atelierelor-școală, cuplată cu valoarea 
manoperei realizată în unități economice, s-a ri

dicat Ia 591 milioane Iei, ca In 1975 planul de 
producție al atelierelor-școală să fie de 546 mi
lioane lei, la care se adaugă 195 milioane lei re
zultate din manopera realizată de elevi în uni
tăți economice.

în primele rînduri, pășesc, mîndri de roadele e- 
fortului lor creator, toți cel trei milioane de uteciști.

Apelăm la statistici, pentru a sublinia modul în 
care muncesc tinerii în unitățile industriale. Iată 
cîteva realizări cuprinse în palmaresul Organizației 
municipale București a U.T.C. Peste 160 000 de ti
neri au fost antrenați în întrecerea „Tineretul
— factor activ în îndeplinirea înainte de termen 
a cincinalului". Eî și-au adus o contribuție im
portantă la realizarea cincinalului în Capitală cu 
6 luni și cinci zile mai devreme. Numeroase 
realizări sînt dedicate de către tineri a- 
propiatului forum al uteciștilor : la Fabrica de cal
culatoare, o producție suplimentară echivalentă cu 
valoarea a 3 calculatoare electronice ; la „Danubia
na" — 16 000 anvelope peste plan ; Ia „23 August"
— o locomotivă de 750 CP ; la I.M.G.B. — 2 
milioane lei producție suplimentară.

în societatea noastră tineretul are un statut so
cial și politic bine definit ; lui îi sînt asigurate acce
sul la cultură, largi posibilități de instruire și afir
mare a energiei, talentului și spiritului său con
structiv. Răspunzînd condițiilor ce i-au fost create 
de partid, de întregul popor, tineretul, organizația 
sa revoluționară s-a angajat într-o muncă avîntată 
pentru îndeplinirea și depășirea planurilor cincina
le, in marele front al industrializării, al transfor
mării socialiste a agriculturii, în eforturile pentru 
dezvoltarea invățămintului, științei, artei și culturii, 
pentru ridicarea nivelului de trai material și spiri
tual al națiunii.

Astăzi, în societatea noastră, 
criteriul real al devenirii este 
munca. Nu există o altă moda
litate mai concretă de rapor
tare a tineretului la societate 
decit activitatea creatoare, pro
ducătoare de bunuri materiale 
și spirituale.

în cînapia Bărăganului, la 
Slobozia, s-a ridicat un combi
nat chimic. Această unitate mo
dernă a industriei chimice ro
mânești a fost construită în 
actualul cincinal și își va dubla 
capacitatea în cincinalul viitor. 
Toate instalațiile sînt proiectate 
și fabricate în tară — combina
tul fiind o reușită a industriei 
românești de utilaj chimic. în 
această unitate tinără lucrează 
numai muncitori tineri; media 
de vîrstă a întregului colectiv 
nu atinge încă 23 de ani. Intr-o 
altă parte a tării, pe malul Du
nării, sute de tineri și-au adus o 
prețioasă contribuție la realiza
rea primei platforme românești 
de foraj maritim. De curînd, la 
Șantierul naval din Galați, a- 
ceastă impunătoare construcție a 
fost lansată la apă. Tot în ca
drul unui șantier naval, la Con
stanța, cei peste 3 000 de ute
ciști, cîți lucrează aici, au parii; 
cipat cu mintea, cu brațele și 
cu inima la construcția primelor 
două mineraliere românești de 
55 000 tdw — „Tomis" și „Boc
șa". în cetatea petrolului, la 
Ploiești, colectivul întreprinde
rii „1 Mai" se mindrește cu mo
derna instalație de forare pînă 
la 10 000 m adîncime. Și aceas
tă realizare poarta amprenta 
hărniciei și priceperii tinerilor. 
Prima fabrică românească de 
excavatoare hidraulice a fost 
ridicată în anii actualului cinci
nal la Brăila. Media de vîrstă 
a colectivului de muncitori, in
gineri fi tehniciem caro lucrea

ză In această modernă unitate 
industrială este de 22 ani. La 
,.Electroputere“-Craiova a fost 
făurită prima locomotivă Diesel- 
electrică de 4 000 CP de con
strucție românească ; și această 
nouă creație tehnică poartă 
semnătura capacității și elanu
lui tinerilor. Din miile de 
exemple pe care le putem cita 
aici, mai consemnăm încă unul : 
săparea tunelului lung de 4 640 
m în cadrul Complexului hidro
energetic Cerna — Motru —

Rațiunea existenței noastre

Patriei, tot 
ce avem mai bun

Tismana. 200 de mineri și con
structori. cei mai multi dintre 
ei foarte tineri, au sfredelit în 
rocile dure ale masivului mun
tos 64 500 mc de piatră. Galeria 
s-a închis la o diferență de nu
mai 3,5 cm fața de ax, această 
realizare remarcabilă constitu
ind un record național. Sînt, 
toate acestea, fapte care dove
desc că pretutindeni acolo unde 
se muncește, se creează, tinere
tul patriei dă întreaga măsură a 
capacității sale, a elanului sau 
revoluționar, pa-rticipind activ 
la ridicarea mărețelor edificii 
ale construcției socialismului.

Pornind de la adevărul, subli
niat mai sus, că modalitatea cea 
mai concretă de raportare a ti
neretului la societate este mun
ca, organizațiile U.T.C.. asocia
țiile studenților comuniști și or
ganizațiile de pionieri acționează 

cu mijloace eficiente în scopul 
dezvoltării în rîndul tinerilor a 
pasiunii pentru muncă, pentru a 
le trezi conștiința că numai 
printr-o intensă activitate crea
toare își onorează locul și rolul 
în societate.

Chiar și celor mai mici șco
lari, pionierii, li se adresează 
îndemnul de a învăța cu devota
ment la școala muncii. Cu aju
torul celor maturi, au găsit nu
meroase căi potrivite pentru a- 
ceastă minunată școală a dragos

tei de muncă. Jumătate din e- 
fectivul organizației se află cu
prins în cele peste 20 000 de 
cercuri tehnico-aplicative exis
tente în școli, case ale pionieri
lor și în uzine. Dacă alăturăm 
și cifrele celor cuprinși în mi- 
croîntreprinderi industriale, în 
microcooperativele agricole, de
vine limpede că, practic, toți 
purtătorii cravatelor roșii cu tri
color sînt mici meșteri pe care 
pionieria îi învață să exprime zi 
de zi ideea de prezent, după pu
terea lor, acolo unde este ne
voie.

De cîțiva ani, fiecare promo
ție a școlilor și facultăților a- 
pasă mai puternic asupra .cu
vintelor „vrem să ne facem da
toria". Acolo unde este nevoie. 
Acolo unde ne așteaptă Țara. 
Majoritatea se află Acolo. A

colo însemnînd frontul construc
ției.

...Mai, 1975. Promoția o
sută a Medicinii bucure ș- 
tene, reunită la ultimul curs 
din viața de student, — cel 
al angajării pentru viitor — 
rostea Jurămîntul de cre
dință către, partid, popor, 
profesie...

„Eu. tînăr medic, mulțumind 
partidului și patriei mele pen
tru ajutorul ce mi l-a dat de-a 
lungul școlarizării mele, jur :

Să prețuiesc ca și pe părinții 
mei pe toți aceia ce mi-au fost 
dascăli ! • Jur să slujesc orice 
bolnav, oriunde și oricînd, 
după puterile mele • Jur 
să slujesc cu abnegație locul 
ce-mi voi fi ales și-mi va fi 
acordat • Jur să fiu un demn 
ostaș al politicii P.C.R, și să 
contribui prin forța minții și 
brațelor mele la bunăstarea și 
fericirea poporului meu și a 
țării mele, Republica Socialistă 
România.

...Iunie, 1975. Studenții 
metalurgi. au dorit să lase 
facultății celei mai mari Po
litehnici din țară un do- 
cument-crez al profesiei. Le- 
gămîntul lor a devenit o 
chemare patriotică adresată 
celor 20 000 de membri ai pro
moției de specialiști — 1975. 

„Cei 145 de absolvenți ai Fa
cultății de metalurgie — pro
moția 1975 adresează tu
turor absolvenților din învă- 
țămîntul superior, promoția 
1975, chemarea de a întîm- 
pina cel de-al X-lea Con
gres al Uniunii Tineretului Co
munist și cea de-a X-a Confe
rință a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România — fiecare acolo unde 
a fost repartizat — cu fapte de 
muncă deosebite."

Visul de perfecțiune, dorința 
de mai bine, mai frumos, mai 
drept sînt proprii tinereții. Be
neficiem de condiții materiale 
și spirituale care ne permit să 
ne angajăm cu sorți egali de iz- 
bîndă in cursa pentru clădirea 
propriei personalități cît mai 
complex, cit mai aproape de idea
lul societății socialiste. Urmărind 
acest scop, organizația noastră 
revoluționară are, drept ghid, 
acest atit de concret cod al nor
melor comuniste de muncă șj 
viață. Și ne dirijează pașii spre 
împlinire, oferindu-ne, drept 
pildă, din primii ani de școală, 
exemplul viu al comuniștilor...

Iată-1 pe maistrul forjor Hris- 
tache Antonache, Erou al Mun
cii Socialiste de la Uzinele „23 
August". Timp de aproape 4 de
cenii nu și-a precupețit nici un 
efort, obținînd, la forjă, produc
ții record. Numără 40 de ani de 
muncă și peste 100 inovații. 40 
de ani de muncă și citeva sute 
de forjori pregătiți pentru a ve
ghea la cuptoarele țării... Iată-1 
pe ing. Mihail Istrati — unul 
dintre constructorii noii cetăți a 
Tîrgoviștei — cea industrială. 
Aproape că n-a fost platformă 
industrială construită în țară la 
care să nu fi luat parte ! Și de 
fiecare dată, cînd locul noroaie
lor îl ocupau panglicile de asfalt, 
își lua echipa și pleca spre noi 
zări. Să confere dimensiuni ver
ticale, altor și altor locuri...

Viețile lor sînt imaginea vie a 
primei lecții a codului existen
ței comuniste : servește cu cre
dință cauza partidului și poporu
lui, pune tot ce ai mai bun, în
treaga energie și pricepere în 
slujba înfloririi patriei. Mal 
presus de orice ! Un comunist 

nu-și drămuiește eforturile, nu-și 
pune problema intereselor mă
runte, egoiste. Un comunist se 
află, întotdeauna, acolo unde 
este nevoie de el. Acesta este 
spiritul care trebuie să caracte
rizeze întreaga activitate a orga
nizațiilor U.T.C,

Oameni care trăiesc în con
formitate cu toate principiile co
dului există, probînd prin însăși 
existența lor viabilitatea acestor 
norme, forța lor uriașă de ac
țiune. Să-i privim, să le desci

Aspirația virstei tinere

A trăi în chip 
comunist

frăm gîndurile, sentimentele, să 
le urmăm exemplul...

Iată-1 pe Gheorghe Jiga, pre
ședintele C.A.P. „Bistrița". în 12 
ani, de cînd i s-a încredințat 
conducerea cooperativei, a par
curs, muncind din greu „zi lumi
nă" și învățînd noaptea, treptele 
de la simplu brigadier la un ve
ritabil specialist. în 12 ani n-a 
avut decît 20 de zile de odihnă ! 
Eforturile i-au fost încununate 
de succes — din ultima pe ju
deț, C.A.P. „Bistrița" a devenit 
fruntașă pe tară. Pe suprafețele 
ei se obțin producții record, so
iuri originale... Iată-1, la Craio
va, la Regionala C.F.R., pe omul 
care a creat o întreprindere — 
Eroul Muncii Socialiste, Victor 
Neagoe. Aplicînd în viață crea
tor principiile vieții comuniste 
— spiritul inovator, curajul, in

ventivitatea — a zidit hale numai 
din materiale recondiționate, 
le-a mobilat cu utilaje concepu
te și construite numai prin auto- 
utilare, și-a alcătuit un colectiv 
numai din tineri, calificați în 
„întreprinderea cea nouă", și a 
început să producă... aparatură 
C.F.R. electronică !

Un comunist este mereu egal 
cu sine însuși, în vorbă, în gînd, 
in faptă și are un singur mod de 
comportare, în muncă și în afa
ra ei, în timpul liber în familie.

Ce cuvinte pot spune mai mult 
despre rolul familiei în societa
te, in educarea copiilor, decît 
exemplul acestei unite familii 
muncitorești din Brașov, familia 
Drăgănuță. 12 frați și surori, 
dintre care 7 maiștri și munci
tori fruntași in aceeași întreprin
dere — Uzina de autocamioane. 
O familie întreagă, numeroasă
— părinți și copii la panoul 
onoarei.

Un comunist este însă, mai 
presus de celelalte calități, sau, 
mai bine zis, datorită tuturor 
calităților sale reunite, un om 
care crează în jurul său oameni. 
Un exemplu de dăruire, de în
țelegere superioară a sensurilor 
vieții, de cinste, de omenie. în- 
tr-0 întreprindere bucureșteană
— „Electromagnetica" — un 
comunist, maistrul Constantin 
Albiei a ieșit la pensie. Dar foș

tii săi tovarăși de lucru afirmă 
că maistrul este încă și va fi 
mai mult timp prezent în în
treprindere — nu numai prin 
inovațiile și prin utilajele con
cepute și construite de el, ci, 
mai ales, prin „multiplicarea" 
personalității sale, în tot afilia 
tineri pe care i-a format după 
modelul său.

Avem în jurul nostru oa
meni care își trăiesc viața 
drept, frumos, dăruindu-se 
pentru binele tuturor, făcînd 
din muncă etalonul existenței 
lor. Avem în jurul nostru mulți, 
din ce în ce mai mulți aseme
nea oameni. Asemenea comu
niști. I-am avut oaspeți dragi 
în organizația noastră de pio
nieri ; i-am ascultat dîndu-ne 
povețe înțelepte, oferindu-ne, 
deschisă ca o carte, viața lor, 
adîncă în înțelesuri. Și, admi- 
rîndu-i, am dorit fierbinte să le 
semănăm. în anii de studii, 
care au urmat, am făcut primii 
pași spre viitoarea noastră pro
fesie, visînd că într-o zi vom 
fi ca ei. Și nu ne-am mulțumit 
să visăm ; nu ne-am precupețit 
nici un efort, fiindcă știam că 
numai prin muncă puteam ajun
ge să gîndim ca ei, să îndrăz
nim ca ei. în primul nostru loc 
de muncă, ei, comuniștii sînt a- 
lături de noi ; organizația 
U.T.C. din care facem parte 
este îndrumată îndeaproape, cu 
grijă și pricepere de comuniști. 
Sîntem conștienți că pentru a 
deveni oamenii de care țara 
are nevoie, trebuie să ne rapor
tăm faptele noastre de zi cu zi 
la pilda lor — acest „îndreptar 
viu" al existenței comuniștilor.
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Pretutindeni, oricind, 
la fiecare loc de munca

Să ne facem 
în mod exemplar 

datoria
^.Galați — toamna anului 
1975. Aici, la Combinatul si
derurgic, se lucrează cu ma
șini și utilaje la nivelul cel 
mai avansat al tehnicii mon
diale. Procesul continuă prin 
introducerea pe scară lar
gă» în producție, a ce
lor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii. Aceas
tă acțiune de mare anvergu
ră, de a cărei înfăptuire răs
punde întregul colectiv de 
muncitori, ingineri și tehni
cieni, solicită în cel mai înalt 
grad participarea conștientă 
a tineretului. Pentru cei 
14 500 de uteciști care lucrea
ză în această modernă cetate 
a industriei românești se des
chid largi perspective de a- 
firmare a capacității de crea
ție, a spiritului novator, tră- 
lături proprii virstei lor.

...București — toamna anu
lui 1975. Nu trebuie să fii 
specialist ca să vezi în ora
șul fizicii de la Măgurele 
stația-pilot unde a fost pro
dus prototipul cu seria zero 
al existenței optime a învăță- 
mîntului cu producția și cer
cetarea. Argumentat și mîn- 
dru, platforma fizicii antici
pează cincinalul revoluției 
tehnico-științifice. Viața ei 
justifică, prin oameni, prin 
condițiile de muncă, prin 
ceea ce realizează în slujba 
științei și producției, prin de
ziderate, această caracte
rizare.

Sîntem In pragul unui nou 
plan cincinal de dezvoltare 
economico-socială a patriei: 
cincinalul revoluției tehnico- 
științifice. în unitățile eco
nomice, de cercetare și în- 
vățămtnt ale patriei nu se 
începe însă cu... începutul.’ 
Revoluția tehnico-științifică 

este deja un proces în plină 
desfășurare.

Zeci de școli și facultăți 
s-au consolidat ca platforme 
industriale, în interiorul că
rora învățătura, cercetarea 
și producția constituie, lao
laltă, un sediu nou, modern, 
comunist, de creștere a ti
nerei generații. Așa este 
platforma industrială a Po
litehnicii bucureștene de 
unde pleacă anual, in pro
ducție aproape 10 000 de in
gineri și subingineri. Așa 
este platforma de electroteh
nică inaugurată în această 
toamnă la Crajova în pre
zența secretarului general, 
eveniment care i-a prilejuit 
să afirme, încă o dată, ideea 
că școala de toate gradele 
este concepută, la noi, să-l 
pregătească pe tînăr pentru 
viață, pentru creație, pentru 
muncă și nu să acorde sim
ple diplome de absolvenți.

La sediul Comitetului 
U.T.C. al Combinatului si
derurgic din Galați, cîțiva ti
neri abordează, cum spun ei, 
„o problemă simplă de econo
mie politică". Demonstrația 
pornește de Ia adevărul că 
resursele materiale și de 
muncă sînt, în mod firesc, li
mitate ; există însă o resursă 
nelimitată ; cantitatea de 
creație a oamenilor. Prin va
lorificarea superioară a aces
tui nesecat izvor de creștere 
economică se va ajunge ca în 
viitorul cincinal Combinatul 
siderurgic din Galați să rea
lizeze o producție dublă față 
de perioada 1971—1975» Pro
iectarea unei creșteri atît de 
importante are la bază spori
rea productivității muncii. 
Sursă principală : progresul 
tehnico-științific.

Construcția omului nou nu re
prezintă . o acțiune paralelă 
cu construcția țării ; ea se 
înfăptuiește în intimitatea tul
burătoare a muncii. Cînd încă 
orarul învățăturii nu cuprinde 
nici o noțiune de gramatică, co
pilul învață verbul a munci. în- 
cepînd de la grădiniță. îl învață 
Ia timpul prezent, temeinic, pen
tru a-1 folosi cu pricepere și dă
ruire la timpul viitor. Cu aceas
ta se inaugurează marea lecție 
a vieții. Căci viața înseamnă, în 
esență, muncă.

învățătură și muncă. învăță
tură și producție. Simbioză între 
știință și producție realizată de 
la vîrsta cea mai fragedă. Ma
tematic vorbind și_ simplificînd 
voit lucrurile, după aceste ele
mente putem pune semnul egal 
ca să. aflăm rezultanta: omul 
format cu aptitudinea spirituală 
și morală să servească exemplar 
societatea. Creșterea acestui tip 
de om este încredințată primor
dial școlii. Pe băncile ei se află 
peste 4 milioane de tineri — 
elevi ai gimnaziilor, ai școlilor 

profesionale și ai liceelor. în 
amfiteatre se află 150 000 de stu- 
denți. Lăcașuri de învățătură 
distribuite pe întreg teritoriul 
țării, politica dezvoltării econo
mice a României găsindu-și o 
fericită echivalență în politica 
dezvoltării învățămîntului. Sute 
de mii de tineri au „permis de 
trecere" pe porți de școală, de 
facultate, de uzină și ateliere, 
„permis de Intrare", de fapt, pe 
marea poartă a împlinirii idea
lului, a afirmării. Pe frontispi
ciul acestei deschideri spre via
ță stau scrise cuvinte-generic 
fundamental al societății : învă
țătură și Muncă.

Un sfert din populația țării, 
cea care învață, pe care școala 
în ansamblu o pregătește pentru 
mîine, cu vocația de a deveni 
generația producției^ a inovației, 
a creației, a etapei revoluției 
tehnico-ștțințifice nu concepe să 
amine după 10, 12 ori 16 ani, cit 
durează diversele trepte de în- 
vățămînt, actul participării la 
ceea ce se înfăptuiește, fără 
precedent, în România. Se simte 

și se dorește părtaș.
Pedagogia patriotismului, a 

relațiilor socialiste și comuniste, 
a muncii dăruite poporului, 
prezentului și viitorului, con

Acea disciplină -cheie de boltă 

a invăfămintului

Munca în folosul 
societății

stituită din îndemnuri și che
mări, care dau viteză inițială 
acțiunii prin forța de convin
gere și înălțimea ștachetelor 
— posibile de atins prin mun
că și dăruire — are drept temei 
comandamentele pe care țara

le pune, cu încredere, în fața 
copiilor.
„Voi creșteți odată cu țara", 
li s-a adresat secretarul general 
al partidului. „Noi creștem o

dată cu țara", au răspuns el, 
prin cuvinte generic de acțiune 
pionierească, generic de copilă
rie a anilor socialismului. Cresc, 
ucenicind la școala spiritului 
revoluționar pentru a fi gata în
totdeauna să slujească cauza 

partidului. Cresc „de la comu
niști învățînd cutezanța" — 
mottoul unor alte acțiuni și ini
țiative declanșate în preajma 
Congresului comuniștilor pentru 
ca unitățile și detașamentele de 
pionieri să se constituie într-o 
școală politică, civică și morală 
în care copiii învață spiritul ac
tiv al muncii, al cinstei și atitu
dinii exigente. Acțiunea „Steja
rul din Scomicejti", le-a dat o- 
cazia să cunoască biografia în
tâiului comunist al țării, să stu
dieze — cum afirmă ei. plastic 
— viața „Prietenului și îndru
mătorului iubit, cum altul / Nici- 
cind copiii țării n-au avut / Din 
pilda vieții sale, noi înaltul / 
Devotament pentru popor am 
cunoscut".

Pentru ei, devotamentul în
seamnă hărnicia școlară, notele 
bune, dovezi ale curiozității pen
tru știință și cultură, încît 
angajamentul — sunînd copilă
rește dar ferm — exprimat la 
Congresul al XI-lea al partidu

lui : „Spre egoism, spre lene, 
spre minciună / Să nu lăsăm 
vreun copil să cadă", să poată 
deveni o realitate.

Asimilarea spiritului muncito
resc înseamnă șansa împlinirii 
noastre ca tineri, astăzi, aici și 
acum. Trăind în acest spirit nu 
ne refuzăm tinerețea, ne afir
măm voința spre o viată trăită 
plenitudinar. Certificatul nostru 
de intrare în viitor, oglinda fi
delă în care ni se reflectă chi
pul datoriei pe care o avem de 
onorat. A face din spiritul mun
citoresc axul vieții tale de tînăr 
înseamnă să dovedești că grija 
care ți se poartă a devenit gri
jă pe care ți-o porți singur pen
tru a merge drept și lucid îna
inte. Un om pentru care im
boldul devenirii nu mai vine din 
afară ci dinlăuntrul ființei lui — 
ca inițiativă, elan spre noutate, 
solidaritate cu matca din care 
îți tragi seva tinereții. Spiritul 
muncitoresc ridică datoria la 
rangul unui sens de viață.

Șuieratul amenințător al su- 
flantei de hidrogen declanșase 
panică printre „bobocii" care 
lucrau în atelier. Atunci, cineva, 
le-a strigat să fugă. în timp ce 
toți se îndreptau în goană spre 
usâ. un tînăr a pornit-o în sens 
opus, spre miezul exploziei po
sibile... Nu săvîrșea un gest de 
curaj provenit din necunoaște
rea gravității situației. Știa ce 
primejdie îl pindește, știa ce 
forță are o explozie într-un 
combinat chimic. Cu gesturi ra
pide și ferme a acționat siste
mul de siguranță. Șuieratul ob
sedant a lăsat locul unei liniști 
incredibile... De-abia atunci, în 
drum spre ieșire, și-a simțit Tu
dor Drăgușin salopeta mulată 
rece pe trup, părul lipit în șu
vițe de gheață pe frunte... „Nu 
înțeleg de ce vreți să-mi luați 
un interviu, îmi spune. Dacă 
n-aș fi fost eu, ar fi fost altul 
și avaria tot ar fi fost evitată. 
Nu e nimic deosebit în gestul 
meu. Am făcut unicul lucru 
care trebuia îndeplinit atunci".

îi cunosc bine pe tinerii de 
Ia Combinatul chimic Craiova. 
Pentru ei toți, și pentru Tudor 
Drăgușin deci, combinatul aces
ta sclipitor, cu dantelăria sa de 
țevi, cu pupitrele sale automa
tizate, înseamnă o lume minu
nată în care au pătruns de copii 
și au început să se simtă băr
bați. Aici au deprins și ceva 
mult mai de preț decît mese
ria : hărnicia, cinstea, demnita
tea, curajul. Pentru ei, combi
natul nu e un simplu loc în 
care își petrec, muncind, o parte 
din viață ci o parte din însăși 
vîrsta lor. înălțîndu-se spre ade
vărata viață, un utecist și-a pus 
aici chezășie propria viață. O 
știe, este conștient de acest 
fapt. „Nu mi-am făcut decît 
datoria" precizează el și îl în
țelegi — nu se putea altfel, 
combinatul, secția în care lucra 
însemna mult prea mult pentru 
eL Dăruirea, sacrificiul chiar, 
erau lucruri de la sine înțelese 

— datorii — și nu trebuie nu
mite altfel !

Aceleași vorbe „nimic deose
bit" le-am mai auzit rostite pe 
un ton înfierbîntat în acel iulie, 
cînd apele înspumate ale Dîm
boviței au bătut cu furie la por
țile Bucureștiului. Cîțiva buș
teni, purtați cu viteză pe creas
ta valurilor, amenințau rezisten
ța stâvilarului. Trei tineri — 
Mircea Zahiu, Ion Constantin, 
Ion Dincă — aflați acolo pe ma
luri, printre muncitorii care a- 
sigurau paza cetății, s-au az- 

Trăsături definitorii 
ale tinereții

Spirit de dăruire, 
putere de sacrificiu

vîrlit, într-o luptă ai cărei sorți 
s-au ales greu. Cînd, în cele din 
urmă, au ieșit învingători, și-au 
strîns frumos hainele și s-au 
grăbit spre poarta uzinei — sire
na chema la muncă schimbul 
doi. Au rămas, asemenea tuturor 
muncitorilor uzinelor „Semănă
toarea", cite 3 zile neîntrerupte 
la locurile lor de muncă. Ges
tul de a-și periclita viața pen
tru a salva stăvilarul, ca și ges
tul de a renunța la odihnă, la 
orice interes personal, pentru a 
asigura permanența producției 
sînt, fără îndoială, pilde de sa
crificiu. Și e greu să discerni 

care dintre fapte au presupus 
mai multă dragoste, mai multă 
conștiință, mai multă dăruire. 
La ora aceea salvarea stăvila- 
rului, producția suplimentară 
erau comandamentele cele mai 
imperioase. Iar ei păreau a spu
ne : n-am făcut nimic deosebit 
E poate răspunsul pe care îl 
rostește o întreagă generație, 
conștientă de condițiile de învă
țătură, de muncă și viață, de 
care beneficiază. O generație 
căreia organizația de tineret i-a 
format un asemenea mod de a 

gîndi și de a acționa. Ne-am oprit 
la două momente mai pregnan
te prin dramatismul lor, dar, 
totuși, două momente de excep
ție, în care chiar viața a fost 
pusă în joc. Ne izbim însă, zil
nic, de fapte obișnuite care în
magazinează în ele aceleași do
vezi ale capacității de dăruire. 
Darea în funcțiune, cu multe 
luni înainte de termen, a unui 
important obiectiv economic, 
scurtarea perioadei de reparații 
generale a unui uriaș combinat 
care aduce cîștiguri de miliar
de, deschiderea unui șantier al ti
neretului... In aceste cazuri, nu se 

pune viața în joc, dar se stă pe 
schele ceasuri în șir, în bătaia 
vîntului, se muncește în schim
buri prelungite, ignorînd obosea
la, se renunță uneori la odihnă, 
la distracții, tineri muncitori, e- 
levi, studenți pleacă pe creste de 
munte sau în dineuri de văi.

Sau iată exemplul de dăruire 
al militarilor forțelor noastre ar
mate. Slujindu-și cu credință și 
devotament patria și poporul ai 
cărei fii sînt, ei raportează an 
de an partidului, comandantu
lui suprem, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, noi succese în pregă
tirea de luptă și politică, în în
făptuirea sarcinilor economice. 
Pentru îndeplinirea exemplară a 
misiunii sacre încredințate ar
matei, de a asigura independen
ța și suveranitatea patriei, de a 
fi garant ferm al cuceririlor re
voluționare ale socialismului, ale 
întregului popor, organizațiile 
U.T.C. și-au intensificat efortu
rile pentru a mobiliza întregul 
efectiv în vederea desăvîrșirii 
măiestriei militare. Răspunzînd 
fără preget chemării partidului, 
militarii forțelor noastre armate 
— participant activi la viața e- 
conomică, socială și politică a 
țării — s-au distins prin me
morabile fapte de eroism și 
hărnicie pe frontul muncii, pe 
șantierele de construcții, pe o- 
goarele patriei, atunci și acolo 
unde este nevoie de brațul lor 
tînăr și viteaz mareînd o im
plicare directă în efortul con
structiv al întregului popor.

întreagă această generație a 
fost educată în cadrul organi
zației de tineret, conform princi
piilor de viață și muncă ale co
muniștilor. Dăruirea și spiritul 
de sacrificiu îi sînt proprii. A- 
ceste înalte trăsături însufle
țesc o generație, îi determină 
faptele, modul de a trăi, gîndi 
și munci.

Generația tânără de azi este mai 
norocoasă decît cele precedente. 
Mai norocoasă, pentru că poate 
niciodată Patria nu a cerut mai 
mult de Ia o generație ca de Ia 
ea. Patria cere mereu tinerilor 

ei s-o apere, s-o crească, s-o gindească. 
Și fiecare dintre generațiile de tineri care 
au luptat pentru patrie, istoria noastră o 
confirmă, și-a făcut datoria. Patria cere 
astăzi tinerilor ei să fie in primele rîn- 
duri ale celor care să afirme triumful co
munismului în România. Patria cere aces
tei generații să fie lucidă și romantică, 
harnică și inteligentă, sigură de sine și 
îndrăzneață, conștientă de drumul pe care 
îl are de parcurs pentru cucerirea viito
rului. Adică patria cere fiilor ei cei mai 
tineri o precoce maturitate, care însă să 
nu știrbească nimic din elanul lor tine
resc. Tineretul este viitorul patriei. Ră
dăcinile acestui viitor sint înfipte în 
solul fertil al prezentului. Formarea 
omului de tip nou înzestrat cu trăsături 
morale, proprii socialismului, conturarea 
acelei colectivități generoase și activ crea
toare, muncitoare. și libere într-o țară li
beră de toate tarele trecutului, muncind 
și trăind după normele care constituie co
dul de aur al muncii și vieții comuniștilor 
sînt realități proprii prezentului eferves
cent pe care-1 trăim. începem viitorul as
tăzi, prin felul cum ne pregătim să-l con

struim. Se poate afirma că tinerii uteciști 
ai României socialiste au înțeles mesajul 
pe care sînt chemați să-1 lase în traiectul 
istoriei. Ei se pregătesc să se încoloneze 
rapid într-un atît de prestigios și plin de 
răspundere eșalon, confirmînd astfel că 
sînt demni de încrederea partidu
lui în tineret, chezășie fundamentală a 
faptului că Programul va prinde viață. 
Anii care vor veni, anii pe care-i gîndim 
acum la masa de calcul, la masa de stu
diu politic și științific vor reprezenta 
triumful adevărului Partidului, clarviziu
nea sa, luminoasa dragoste de patrie care 
animă toate hotărîrile membrilor săi. Ti
nerii aceștia maturi și entuziaști au con
tribuit la crearea, într-o uriașă proporție, 
a unei industrii moderne, complicate și 
noi, pe măsura visurilor celor oare au 
proiectat-o, au bătut în teren primul 
țăruș, s-au așezat la pupitrul de co
mandă. Tinerii patriei au capacitatea 
demonstrată de a începe, ceea ce presu
pune capacitatea însăși de dăruire, spirit 
de sacrificiu, conștiință lucidă și viziune 
de ansamblu a devenirii, adică acele tră
sături de caracter și formație care sînt 
necesare unui tînăr comunist ce se poate 
pe drept cuvînt numi constructorul viito
rului de aur al patriei.

Un uriaș dialog direct înconjoară cu 
brațe tinere sufletul rotund al patriei. 
Tinăra generație se cunoaște și se recu

noaște, suflul revoluționar care o animă 
este cel care face și va face industrie din 
agricultură, este autorul moral al în
drăznelii cu care abordăm domenii in
dustriale care altă dată nu puteau fi nici 
măcar gîndite ca posibile aici. Suflul re
voluționar care animă tineretul comunist 
al patriei reprezintă chezășia rezolvării 
marilor sarcini pe care exigentele cinci
nale ale viitorului le pun în fața țării. 
Contemporană cu un asemenea uriaș salt 
calitativ, tinăra generație este profund 
implicată in el, ceea ce o face să fie fe
rită de riscul automulțumirii, pentru că 
ea știe, poate mai devreme decît genera
țiile precedente, prețul visului lucid și 
frumusețea sa, prețul de aur al spiritului 
de echipă, știe că viața elimină din dru
mul ei ceea ce e vetust, egoist, îngust, lip
sit de zbor. Ea știe că nimic in viață nu 
se obține de unul singur, că singurul fel 
de a fi al oamenilor adevărați este de a fi 
în dialog, ei cunosc exigența partinică, 
exigența constructivă deci. Viitorul numai 
astfel va fi al nostru, numai astfel dialo
gul istoric al acestei generații cu timpul 
va căpăta însemnele nobile ale urcușului, 
ale progresului, numai astfel se poate 
afirma creativ și efervescent profunda 
dragoste de patrie care ne leagă cu fire 
de metal nobil cu generațiile precedente 
și cu cele viitoare ale nesfîrșitei continui
tăți a patriei.

Pagini realizate de : 
LUCREȚIA LUSTIG, MO
NICA ZVIRJINSCHI, SMA- 
RANDA JELESCU, A- 
DRIAN VASILESCU, TRA
IAN GINJU și AL.DOBRE 
Fotografii:
O. PLECAN și GH. CUCU
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Președintele Republicii Socialiste România, NIC O L A E 
CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Panama, DE- 
METRIO B. LAKAS B., următoarea telegramă :

» 9 9 9

Cea de-a 72-a aniversare a proclamării independenței țării dum
neavoastră constituie un plăcut prilej pentru a vă transmite, în 
numele poporului român, al guvernului și al meu personal, cele 
mai cordiale felicitări, urări de fericire și bunăstare poporului 
panamez prieten, de mari succese In lupta sa pentru propășirea e- 
conomicâ și socială a întregii națiuni, pentru apărarea independen
ței și suveranității naționale.

Nutresc convingerea că relațiile de prietenie dintre țările noastre 
se vor dezvolta necontenit, în interesul ambelor noastre popoare, 
al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis șefului Guvernului Republicii Pa
nama, general OMAR TORRIJOS HERRERA, următoarea telegra
mă :

Cu prilejul unei noi aniversări a proclamării independenței țării 
dumneavoastră, îmi este plăcut să vă adresez călduroase felicitări 
și urări de bunăstare și fericire personală.

Folosesc prilejul pentru a-mi exprima încrederea că realizarea 
unor contacte directe dintre factorii de răspundere din țările 
noastre ar contribui la dezvoltarea relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre popoarele noastre.

PLECĂRI
O delegație economics guver

namentală, condusă de tovarășul 
Janos Fazekas, viceprim-mini- 
stru al guvernului, președintele 
părții române in Comisia lnter- 
guvernamentală româno-mongo- 
lă de colaborare economică și 
tehnico-științlfică, a plecat, du
minică după-amiază. Ia Ulan 
Bator, pentru a participa la lu
crările primei sesiuni a comisiei.

★
Duminică dimineața, a pără- 

ait Capitala ministrul federal al 
tineretului, familiei și sănătății 
din R.F. Germania, Katharina 
Focke, care, la invitația Minis
terului Sănătății, a făcut o vi
zită oficială în tara noastră.

FESTIVAL

amatori din județ. La Hunedoa
ra, în Valea Jiului și în celelal
te orașe, precum și Ia centrele 
de comună au fost prezentate 
spectacole muzical-literare și co
regrafice precedate de expuneri 
pe tema „Cincinalul științei și 
tehnicii, etapă hotăritoare în 
drumul nostru spre comunism44.

CRONICA

Duminică s-a încheiat Festi- 
valul „Sarmis *75“, care a pri
lejuit timp de o lună — în lo
calitățile județului Hunedoara - 
numeroase manifestări politico- 
educative și cultural-artistice.

în ultima zi a festivalului, în 
sala ,,Arta“ din Deva a avut loc 
un spectacol intitulat „Columne 
de istorie românească*4, la care 
și-au dat concursul cele mai re
prezentative formații artistice de

La invitația C.C. ai U.T.C., 
ieri a sosit in Capitală dele
gația Consiliului American al 
Tinerilor Lideri Politici din 
S.U.A. (C.A.T.L.P.), alcătuită 
din Pamela Powell, asistent 
al președintelui S.U.A. pen
tru problemele tineretului, 
Michael Diveley, președinte
le C.A.T.L.P., director adjunct 
în Departamentul comerțului 
din statul Michigan, Spencer 
Oliver, director executiv al 
C.A.T.L.P., Joseph Farmer, 
trezorier al C.A.T.L.P., consi
lier general al Cluburilor Ti
nerilor Democrați din S.U.A., 
și Richard Batchelor, mem
bru al Camerei Reprezentan
ților din statul Florida.

Manifestări pionierești
Ziua de duminică, care pre

cede marile evenimente din 
viața tineretului patriei — Con
gresul al X-lea al U.T.C., Con
ferința a X-a a Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști 
din România și a III-a Con
ferință Națională a Organi- r,. .. fost

pen- 
roșii

zației Pionierilor —, a 
declarată o zi festivă 
tru purtătorii cravatelor 
din întreaga țară.

„Răsună goarnele44, sub _____
generic pionierii din toate șco
lile generale ale țării au desfă
șurat ceremonialuri pionierești, 
urmate de manifestări cultural- 
sportive. Cei 110 000 pionieri 
bucureșteni au defilat pe stră
zile Capitalei $i și-au dat 
lntîlnire la bazele 
din^ Parcul tineretului, 
tezătorii**, „Voinicelul**, 
tan“. La monumentul

acest

$i-au
: sportive

* ' „Cu- 
„Ti- 

____ „1907** 
din piața „Obor** a avut loc o

evocare cu tema „Pe drumul 
marilor lupte, pe drumul mare
lui partid", iar la cinematogra
ful „Favorit*4 din Capitală ele
vii au putut viziona un ciclu 
de filme prezentate sub titlul 
„Pionieria, școala muncii și a 
talentelor**.

Manifestări similare s-au des
fășurat și în țară. La monu
mentele eroilor Tudor Vladimi- 
rescu și Ecaterina Teodoroiu, 
precum și al generalului Ma- 
gheru din Tg. Jiu au avut loc 
evocări cu participarea unui 
mare număr de pionieri.

Casa pionierilor din Iași a or
ganizat, de asemenea, un mon
taj literar-muzical „Românie, 
țara mea de dor44, iar purtătorii 
cravatelor roșii din Sarmizege- 
tusa au participat la realizarea 
spectacolului „Pe coloanele is
toriei".

(Agerpres)

FOTBAL XII

în Capitală au sosit, pentru a 
participa la lucrările celui de al 
X-lea Congres al Uniunii Tine
retului Comunist, ale Conferin
ței a X-a a Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România și ale celei de a III-a 
Conferințe naționale a Organi
zației Pionierilor, delegați ai 
unor organizații de tineret, stu
denți și pionieri de peste hotare.

FEDERAȚIA MONDIALA A 
TINERETULUI DEMOCRAT, 
reprezentată de Pietro Lapici- 
rella, președinte al Federației și 
A. Soana, membru al Biroului 
Federației ;

UNIUNEA TINERETULUI 
MUNCITORESC SOCIALIST 
DIN R.P.D.COREEANA, repre
zentată de Zi Ze Ryong, vice
președinte al Comitetului Cen
tral, președintele Comitetului 
Studenților ;

COMITETUL STUDENȚILOR 
COREENI, reprezentat de Go 
Ho II, membru al Comitetului ;

ORGANIZAȚIA PIONIERI
LOR DIN R.P.D. COREEANA :

UNIUNEA _______
MUNCITOR „HO ȘI MIN' 
R.D. VIETNAM, reprezentată 
Luong Van Nghia, secretar 
Comitetului Central;

UNIUNEA NAȚIONALA

TINERETULUI
DIN 

de 
al

— _______  A
STUDENȚILOR DIN R.D. VIET
NAM, reprezentată de Le Cong 
Nhu, secretar al Asociației Stu
denților vietnamezi din Româ
nia ;

ORGANIZAȚIA PIONIERI
LOR DIN R.D. VIETNAM ;

UNIUNEA TINERILOR CO
MUNIȘTI (UJ.C.) DIN CUBA, 
reprezentată de Ramon Ramon, 
membru al Biroului U.J.C. ;

FEDERAȚIA STUDENȚILOR 
UNIVERSITARI (F.E.U.) DIN 
CUBA, reprezentată de Carlos 
Mas, secretar al Federației ;

ORGANIZAȚIA PIONIERI-

LOR DIN CUBA, reprezentată 
de Carlos Cambarilla, membru al 
președinției ;

TINERETUL LIBER GERMAN 
(F.D.J.) DIN R.D.G., reprezen
tat de Giinther Bohme, secretar 
al Comitetului Central ;

CONSILIUL STUDENȚESC 
AL F.D.J. DIN R.D.G., repre
zentat de Kurt Maschke, șef de 
sector la Consiliul Central ;

ORGANIZAȚIA DE PIO
NIERI „ERNST THALMANN" 
DIN R.D.G., reprezentată de Jo
hann Kowanski, vicepreședinte ;

UNIUNEA TINERETULUI 
COMUNIST DIMITROVIST DIN 
R.P. BULGARIA, reprezentată 
de Boicio Sterianov, secretar al 
Comitetului Central al U.T.C.D. ;
CONSILIUL NAȚIONAL STU

DENȚESC DIN R.P. BULGA
RIA, reprezentat de Ciano Kio- 
sev, secretar al Comitetului 
U.T.C.D. de la Universitatea din 
Sofia ;

ORGANIZAȚIA PIONIERI
LOR DIN R.P. BULGARIA, re
prezentată de Petia Dimova, se
cretar al Comitetului județean 
Pazadjie al U.T.C.D. ;

UNIUNEA SOCIALISTA A 
TINERETULUI (S.S.M.) DIN 
R.S. CEHOSLOVACA, reprezen
tată de Michal Zozulak, vicepre
ședinte al Comitetului Central ;

CENTRUL STUDENȚESC CE
HOSLOVAC (C.S.U.V.), repre
zentat de Josef Olej, membru 
al C.C. ;

ORGANIZAȚIA FEDERALA 
A PIONIERILOR DIN R.S. CE
HOSLOVACA, reprezentată de 
Miroslava Nemcova, vicepre
ședinte al organizației federale;

UNIUNEA TINERETULUI 
SOCIALIST (U.T.S.I.) DIN 
R.S.F. IUGOSLAVIA, repre
zentată de Milan Ciorak, mem-

bru al secretariatului republican, 
și Dragisa Murganici, secretar al 
Conferinței U.T.S.I. din regiu
nea autonomă Kosovo ;

CONSILIUL PIONIERILOR 
DIN IUGOSLAVIA, reprezentat 
de Razija Arslangici, președinte 
al Conferinței Republicane dinal Conferinței Republicane 
Bosnia și Herțegovina ;

TINERETUL SOCIALIST 
ELVEȚIA, reprezentat de 
Matile, secretar al secției 
Ziirich ;

TINERETUL POPULAR __
VOLUȚIONAR LAO DIN LAOS, 
reprezentat de ' 
laroy, membru 
Executiv ;

FEDERAȚIA ____________
SOCIALIST ITALIAN (F.G.S.I.), 
reprezentată de Luigi Troiani, 
membru al Direcțiunii Naționa
le, adjunct al secției internațio
nale ;

LIGA TINERETULUI COMU
NIST DIN SRI LANKA, repre
zentată de Kalawana Widanela- 
ge Somaratne, asistent al secre
tarului general al Ligii ;

LIGA DE TINERET A PARTI
DULUI SRI LANKA-FREE
DOM, reprezentată de Saarath 
Cooray, membru al Comitetului 
Central, șeful secției internațio
nale ;

TINERETUL MUNCITORESC 
SOCIALIST GERMAN (S.D.A.J) 
DIN R.F. GERMANIA, repre
zentat de Werner Stiirmann, 
membru al prezidiului federal;

LIGA TINERETULUI COMU
NIST DIN CANADA, reprezen
tată de Fred Leonard Weir, 
membru al colegiului de redac
ție al ziarului „The Young Wor- 
ker“ ;

LIGA TINERETULUI DEMO
CRAT DIN JAPONIA, reprezen
tată de Toru Kaneko, membru 
al Comitetului Central ;

DIN
Luc 
din

RE-
dr. Ponmec De
al Comitetului

TINERETUWI

LIGA TINERETULUI 
CIAL-DEMOCRAT DIN FIN
LANDA, reprezentată de Lasse 
Halamurto, membru al Comite
tului Executiv ;
FEDERAȚIA PANCIPRIOTA A 

STUDENȚILOR ȘI TINERILOR 
CERCETĂTORI (P.O.F.N.E.) 
DIN CIPRU, reprezentată de 
Michalis Polidonidis, reprezen
tantul Asociației studenților ci- 
prioți din România ;

ORGANIZAȚIA NAȚIONALA 
A TINERETULUI DIN TURCIA 
(T.M.G.T.), reprezentată de Is
mail Dincer, secretar general 
adjunct ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
BELGIA, reprezentat de Marcus 
Paul, membru al Biroului Națio
nal ;

TINERETUL SOCIALIST VA
LON DIN BELGIA, reprezentat 
de Roland Labruyere, secretar 
național ;

TINERETUL SOCIAL-CREȘ- 
TIN DIN BELGIA, reprezentat 
de Eugen Braet, membru al Di
recțiunii ;

FEDERAȚIA DE TINERET A 
PARTIDULUI MUNCII DIN 
OLANDA, reprezentată de Ru
dolf Dekker, președinte ;
UNIUNEA INTERNAȚIONALA 

A STUDENȚILOR, reprezentata 
de Vilmos Cserveny, secretar al 
U.I.S. ;

MIȘCAREA INTERNAȚIONA
LA A STUDENȚILOR PEN
TRU NAȚIUNILE UNITE 
(I.S.M.U.N.). reprezentată de 
Friedrich Allendorf, membru al 
Comitetului Executiv ;

TINERETUL MIȘCĂRII SPRE 
SOCIALISM (M.A.S.), DIN VE
NEZUELA, reprezentat de Or
lando Jose Rivas Campos, se
cretar al organizației ;

FEDERAȚIA STUDENȚILOR 
DIN PANAMA (F.E.P.), repre
zentată de Floorencio Munoz,

80- membru în Comisia națională de 
presă și propagandă a F.E.P. ;

UNIUNEA GENERALA A 
STUDENȚILOR DIN TUNISIA 
(U.G.E.T.), reprezentată de Sa- 
dok Fayola, secretar general ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN MAREA 
BRITANIE (NUSUK), reprezen
tată de Alastair James Steward, 
președinte adjunct ;

UNIUNEA STUDENȚILOR 
DIN IRLANDA (U.S.I.), repre
zentată de Martin O’Siail, pre
ședinte adjunct ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN COLUM
BIA (U.N.E.U.), reprezentată de 
Carlos Munevar, secretar gene
ral ;

FEDERAȚIA STUDENȚILOR 
DIN COSTA RICA (FEUCR), 
reprezentată de Salom Eceverria 
Alberto, președintele federației ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN FINLAN
DA (SYL), reprezentată de Mat
ti Saarinen Antero, vicepre
ședinte al SYL ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN S.U.A. 
(USNSA), reprezentată de Gary 
Kampel, vicepreședinte ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN R.F. GER
MANIA (VDS), reprezentată de 
Ulrich Spura, membru al Pre
zidiului federal;

TINERETUL COMUNIST DIN 
VENEZUELA, reprezentat de 
Ugo Cusati Ruggiero, secretar ;

TINERETUL 
POPORULUI 
reprezentat de 
Sanchez Arauz, 
nizației;

FEDERAȚIA

PARTIDULUI 
DIN PANAMA, 
Cesar Antonio 
secretar al orga-

FEDERAȚIA TINERETULUI 
DEMOCRAT DIN IRAK, repre
zentată de Fahmi Al Hakkak, 
membru al Biroului ;

MIȘCAREA DE TINERET A 
UNIUNII PROGRESISTE SENE- 
GALEZE, reprezentată de Cire 
Thiam, secretar al Biroului Po
litic ;

UNIUNEA NAȚIONALA A 
STUDENȚILOR DIN FRANȚA 
(U.N.E.F.), reprezentată de 
Francis Dominați, secretar al 
Uniunii ;

TINERETUL PARTIDULUI 
PROGRESULUI ȘI SOCIALIS
MULUI DIN MAROC, reprezen
tat de Hamdi Mustafa, membru 
al Biroului Național ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
PERU, reprezentat de Hernan 
Gerardo Florei Valdiviesco, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
MEXIC, reprezentat de Râul 
Edmundo Jardon Guardiola, 
președintele organizației:

TINERETUL FRONTULUI DE 
ELIBERARE DIN MOZAMBIC 
(FRELIMO), reprezentat de 
Amour Zakarios ;

TINERETUL COMUNIST 
PORTUGHEZ, reprezentat de 
Cesar Manuel Cavaleiro Rous- 
sado, membru al Comitetului 
Executiv al Comitetului Central;

TINERETUL COMUNIST DIN 
ECUADOR, reprezentat de Jose 
Regato Cordero, secretar al Co
mitetului Central ;

TINERETUL MUNCITORESC 
MAROCAN, reprezentat de Mo
hamed Tourkzi, secretar națio
nal ;

TINERETUL COMUNIST DIN 
COLUMBIA, reprezentat de Al
varo Oviedo, membru al Comi
tetului Executiv Central;

TINERETUL PARTIDULUI 
POPORULUI DIN MAURITA
NIA, reprezentat de Mohamed 
Lemine Moulaye Zeine, secre
tar permanent.

IN CINSTEA CONGRESULUI AL X-LEA AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST, A CONFERINȚEI A 
X-A A UNIUNII ASOCIAȚIILOR STUDENȚILOR COMUNIȘTI Șl A CELEI DE A III-A CONFERINȚE 

NAȚIONALE A ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR,
In Editura politică au apărut:

Pentru timpul dv» liber
educatoare din București. 17.25 
Film artistic ; „Fata din Istanbul"
— producție a studiourilor din 
Turcia. Cu : Turkan Soray. Murat 
Soydan, Eroi Tezeran. Regia : 
Turqut N. Demirag. 19,00 Cutezînd 
în viitor. Selecțiuni din primul 
festival al cîntecului pentru tine
ret șl studenți, București 1975. 19.25
— 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,(M) Film serial pentru copii : 
Daktari. 20,25 Biblioteca pentru 
toți : Al. Macedonski. 21,13 Telex. 
21,20 Principii care devin fapte de 
viață. 21,40 Pastel de toamnă — 
muzică ușoară cu grupul vocal 
„Aurora**, Stela Enache și Cornel 
Constantiniu. 22,10 închiderea pro
gramului.

In jurul orei 9,00 - transmi
siune directă de la Sala Pala
tului Republicii : ședința festi
vă de deschidere a congresului 
al X-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, Conferinței a X-a a 
Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România și a 
celei de-a III-a Conferințe na
ționale a Organizației Pionie
rilor.

COLECTIV D. MATALĂ
Cartea băieților

organizației U.T.C

„Un tinăr in pragul„Alexandru Rusu"

PROGRAMUL I
17,00 Telex. 17,05 Tinerețe, ani de 

frumusețe. Program de cîntece și 
prelucrări folclorice în interpreta
rea corului Liceului pedagogic de

i nrsr ■

V. BÎRZĂ

VAÎHDRROSB

In întreaga țară s-au desfășurat duminică primele întreceri

U.T.C.

DIAGRAMA ETAPEI
DINAMO — STEAUA 3-3 

(2—1). Derbiul etapei, a 55-a 
confruntare dintre fruntașele 
soccerului nostru, Steaua și Di
namo, a oferit celor 80 000 de 
spectatori și miilor de telespec
tatori o întrecere pasionantă, cu 
numeroase faze dinamice. Au 
înscris : Dudu Georgescu, de 
două ori (min. 42 și min. 51), 
care conduce în clasamentul gol- 
geterilor (13 goluri marcate), 
fundașul Sătmăreanu II (min. 
45), respectiv Zamfir, de două 
ori (min. 21 și min. 64) și Iordă
nescu (min. 46). Dudu Georgescu 
a ratat o lovitură de la 11 m. în 
min. 58. La tineret-speranțe, 
0-1. RAPID - SPORTUL STU
DENȚESC 2—0 (0—0). In repri
za secundă, prestînd un joc su
perior, cu acțiuni de atac mai 
eficiente, feroviarii au reușit să 
puncteze de două ori, prin Nea- 
gu (min. 65) și Rișniță (min. 85). 
La tineret-speranțe. 3—1. F.C. 
BIHOR — POLI. TIMIȘOARA 
1—1 (1—0). Orădenii au avut i- 
nițiativa, dar s-au... jucat cu si
tuațiile favorabile, ratînd victo
ria. Fundașul Popovici a deschis 
scorul în min. 33, din penalty, 
iar Anghel a egalat în min. 90. 
La tineret-speranțe, 2—1. F.C. 
CONSTANTA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 1—0 (0—0). Gaz
dele au obținut o victorie la li
mită, dar pe deplin meritafă, 
prin golul „semnat44 în min. 83 
de Turcu. în prima repriză, Ion 
Constantinescu a ratat un pe
nalty. La tineret-speranțe, 2—1. 
A.S.A. TÎRGU MUREȘ — „U“ 
CLUJ-NAPOCA 3-1 (3-1).
Conduși cu 1—0, prin autogolul 
lui Naghi (min. 2), mureșenii au 
asaltat continuu poarta studen
ților clujeni, obținind, în final, 
un succes meritat. Au marcat : 
Ion Mureșan, de două ori (min. 
7, min. 43) și Naghi (min. 19). 
La tineret-speranțe, 3—1. JIUL 
— U.T.A. 2—0 (2—0). După trei 
eșecuri, deținătoarea „lanternei 
roșii44 a repurtat o victorie netă, 
egalînd în clasament pe arădeni. 
Moldovan a înscris de două ori 
(min. 1 și min. 18). La tineret- 
speranțe, 0—1. POLI. IAȘI — 
S.C. BACAU 1—0 (0—0). O par
tidă de un nivel tehnic modest, 
cîștigată la limită de studenții 
ieșeni, prin golul marcat de Ro
mii* (min. 47). La tineret-spe
ranțe, 0—1. C.F.R. CLUJ-NAPO
CA - F.C. ARGEȘ 1-1 (0-0). 
Piteștenii au condus cu 1—0, 
prin golul înscris de Iovănescu 
(min. 47) și au ratat un penalty, 
Dobrin a șutat peste poartă 
(min. 55), Iar Șoo a egalat (min. 
59). La tineret-speranțe, oaspeții 
au ciștigat cu 1—0. F.C.M. RE-

ȘIȚA - OLIMPIA SATU MARE 
1—0 (0—0). Jocul a avut un sens 
unic, spre poarta sătmărenilor, 
care s-au apărat cu dirzenie. 
Golul victoriei a fost „semnat** 
de Gabel în ultimele două mi
nute de joc. La tineret-speranțe, 
3—2. (M.L.).

CLASAMENT
Steaua 12 7 4 1 28— 9 18
Dinamo 12 8 1 3 31—15 17
A.S.A. Tg. Mureș 12 6 2 4 19—15 14
Poli. Iași 12 6 2 4 21—18 14
S.C. Bacău 11 6 1 4 13—11 13
F.C. Bihor 12 5 3 4 14—13 13
F.C. Argeș 12 4 5 3 12—12 13
Rapid 12 5 2 5 13—13 12
F.C.M. Reșița 12 5 2 5 12—18 12
Univ. Craiova 12 4 3 5 14—10 11
Sp. Studențesc 11 5 1 5 13—13 11
F.C. Constanța 12 5 1 6 13—15 11
Poli. Timișoara 12 4 3 5 15—22 11
Olimpia 12 3 4 5 12—18 10
C.F.R. 12 3 4 5 9—15 10
„U“ Cluj-Napoca 12 3 2 7 15—17 8
U.T.A. 12 3 2 7 13—22 8
Jiul 12 3 2 7 11—22 1

ETAPA VIITOARE
(miercuri 5 noiembrie)

Dinamo — Poli. Iași, Steaua 
—• Poli. Timișoara, Jiul — Uni
versitatea Craiova, „U‘* Cluj- 
Napoca — Rapid, U.T.A. — F.C. 
Bihor, F.C.M. Reșița — Sportul 
studențesc, Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Cluj-Napoca, F.C. Con
stanța — A.S.A. Tîrgu Mureș și 
F.C. Argeș — S.C. Bacău, care 
se va transmite pe micul ecran, 
de la ora 14.

Rezultatele
SERIA I

C.S.M. Suceava — C.S.M. Bor- 
zești 1—0 ; Petrolul Ploiești — 
Unirea Focșani 5—0 ; Gloria Bu
zău — Metalul Plopeni 1—0 ; 
S. C. Tulcea — C.S.U. Galați 
0—1 ; Celuloza Călărași — C.S. 
Botoșani 1—0 ; C.F.R. Pașcani — 
Victoria Tecuci 2—1 ; Viitorul 
Vaslui — Prahova Ploiești 2—1 ; 
Cimentul Medgidia — F.C. Brăila 
0—1 ; F.C.M. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț 3—0.

După 11 etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 18 
puncte.

SERIA A II-A
Progresul București — Auto

matica Alexandria 1—0 ; S.N. Ol
tenița — Metalul București 3—1 ; 
Steagul roșu — C.S. Tîrgoviște 
2—0 ; Chimia Tr. Măgurele — 
Autobuzul București 1—1 ; Meta
lul Mija — Metrom Brașov 2—1 ; 
Chimia Rm. Vîlcea — Dinamo

UN ADEVARAT DERBI
Conform așteptărilor și spe

ranțelor noastre, cele două echi
pe din fruntea clasamentului, 
Steaua și Dinamo, au oferit, ieri 
după amiază, pe stadionul „23 
August*4 din Capitală, un spec
tacol fotbalistic veritabil. Tra
diționalul derby a fost onorat 
cu un fotbal de calitate. Demult 
n-am mai văzut un meci atît 
de antrenant, de dinamic și spec
taculos pe stadioanele noastre. 
Cu adevărat, cele două echipe, 
au arătat, deopotrivă, într-o al
ternanță de superioritate, pe 
parcursul întregului timp de joc, 
forță fizică și morală, inteligen
ță tactică, un înalt grad de teh
nicitate. Am admirat împreună 
cu cei aproximativ 80 000 spec
tatori — record absolut al sta
dionului la meciurile noastre de 
campionat și, probabil, că aceas
tă cifră întrece totalul spectato
rilor de la toate celelalte partide 
ale etapei — spiritul de luptă și 
de dăruire exemplară pentru 
victorie la jucătorii ambelor for
mații și m-am bucurat pentru 
fotbal și suporteri, m-am bucu
rat pentru V. Stănescu că tri
colorii manifestă o bună formă 
sportivă în preajma unor con
fruntări oficiale de primă im
portanță. (Să sperăm că acci
dentarea lui Dumitru nu este 
gravă ; după primele investigații 
— întindere de ligamente) in 
-măsură să-1 facă irecuperabil 
pînă la meciul cu Spania din 16

diviziei B
Slatina 5—3 ; Tractorul Brașov — 
Minerul Motru 1—0 ; Nitramonia 
Făgăraș — Electroputere Cra
iova 1—2 ; Voința București — 
F.C.M. Giurgiu 3—0.

Progresul București conduce în 
clasament cu 17 puncte,

Tîrgoviște și 
cîte 15 puncte.
SERIA A III-A
Arad — Minerul

de C.S. 
roșu cu

urmată 
Steagul

Moldo-Rapid 
va Nouă 2—0 ; Dacia Orăștie — 
C.I.L. Sighet 1—0 ; Unirea Tom
natic — F.C. Baia Mare 2—3 ; 
Șoimii Sibiu — C.F.R. Timișoara 
4—0 ; Gloria Bistrița — Victoria 
Călan 1—0 ; U.M. Timișoara — 
Mureșul Deva 2—0 ; Metalurgis
tul Cugir — Sticla Turda 2—0 ; 
Ind. sîrmei C. Turzii — Corvinul 
Hunedoara 1—0 ; Gaz Metan Me
diaș — Victoria Cărei 5—0.

Corvinul Hunedoara continuă 
să conducă în clasament cu 17 
puncte, urmată de F.C. Baia 
Mare cu 16 puncte.

noiembrie. Un mare semn de 
întrebare se ridică, totuși, în 
ceea ce privește portarul — pen
tru că atît Răducanu cit și Mo- 
raru s-au arătat, ieri, într-o zi 
proastă.

De ce a plăcut derby-ul ? în 
primul rînd pentru că a oferit 
spectatorilor tot, sau aproape tot 
din fotbal ; goluri multe, u- 
nele de o rară frumu
sețe, faze rapide, cu ocazii de gol, 
momente dramatice, electrizante, 
răsturnări spectaculoase de si
tuații, și, după opinia noastră, 
un rezultat de egalitate echita
bil. La negativ, am înregistrat, 
desigur, unele accente ale jocu
lui dur practicat de unii dintre 
combatanții celor două echipe. 
După cum nu putem acorda o 
notă de trecere arbitrajului care 
a fost departe de valoarea me
ciului în sine. Fără a-1 bănui de 
părtinire, arbitrul C. Ghiță s-a 
arătat incapabil să conducă o a- 
semenea partidă — care nu i-a 
ridicat probleme deosebite, cu 
toată miza ei mare, — comițînd 
erori după erori : aprecieri gre
șite, decizii anapoda, nesancțio- 
narea unor neregularități (vezi 
faultul în careu asupra lui Ră
ducanu la situația de 1—0 pen
tru Steaua), nedreptățind, pe 
rînd — bineînțeles și cu ajutorul 
tușierilor (C. Dinulescu și R. 
Stîncan) — ambele formații. 
Chiar dacă partida s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate, 3—3, 
și toată lumea este sau pare 
mulțumită, nu le putem acorda 
circumstanțe atenuante.

Revenind la joc, este greu de 
spus care dintre echipe a avut 
mai mult timp superioritatea. 
Două lucruri pot fi însă subli
niate : faptul că deși dominată 
autoritar în primul sfert de oră 
da joc, Dinamo nu s-a pierdut: 
ceea ca înseamnă experiență, 
valoare. După ce Dumitru a pă
răsii terenul accidentai (repriza 
a doua a început fără el) mulți 
credeau că Steaua va ceda — 
desigur, dintre aceia care consi
deră că Dumitru „acoperă** ju
mătate din valoarea echipei sale 
— și că Dinamo se va desprinde 
în cîștigător detașat. Dar n-a 
fost așa. Steaua a jucat la fel de 
bine, și Dinamo n-a apucat să 
conducă decît între minutul 45 
și 46, deci... numai în pauză, pen
tru că Iordănescu a restabilit e- 
galitatea (min. 46) printr-o lovi
tură liberă executată magistral. 
Această constatare nu face decît

să acorde aceleași atribute — al 
experienței și valorii — și echi
pei din Ghencea. Înregistrînd 
această realitate, ne manifestăm 
credința că „fenomenul*4 Steaua 
— Dinamo va avea o înrîurire 
pozitivă asupra campionatului. 
Calitatea prestației din ultima 
vreme a celor două echipe frun
tașe îi va face — ar fi bine — 
mai ambițioși și pe antrenorii 
și jucătorii celorlalte formații 
din prima divizie. Pentru că nu 
exagerăm cu nimic cînd spunem 
că un asemenea joc, ca cel de 
ieri, fie el și derby, nu trebuie 
să fie o „rara avis**, ci o reali
tate multiplicată, etapă de eta
pă. Condițiile de pregătire pe 
care le au la dispoziție fotbaliș
tii noștri ne dau dreptul să as
pirăm la asemenea spectacole 
fotbalistice, care să se desfășoa
re la un nivel și într-o ambianță 
ca cele de duminică, de pe Sta
dionul 23 August.

★
în deschiderea cuplajului in- 

terbucureștean am urmărit me
ciul dintre Rapid și Sportul 
studențesc. Avînd, acum, alți 
termeni de comparație — parti
da ni s-a părut destul de me
diocră. A ciștigat Rapid cu pre
gătirea fizică și cu ambiția. 
Sportul studențesc a pierdut 
meciul pentru că a combinat ex
cesiv, de-a latul terenului.

VASILE CABULEA

• MERIDIAN
• Pe stadionul „Grivița Roșie** 

din Capitală s-a desfășurat du
minică dimineață, întîlnirea din
tre selecționatele României și 
Poloniei, primul meci al echi
pei noastre în ediția 1975—1976 
a campionatului european de 
rugbi dotat cu „Cupa F.I.R.A.*4. 
La capătul unui joc spectaculos, 
rugbiștii români au obținut vic
toria cu scorul de 20—9 (6—0), 
prin punctele înscrise de Con
stantin (8), Mușât, Motrescu și 
Bucos (cîte 4). Pentru oaspeți 
au marcat Banaczek (5) și 
Kopyt (4).

Reprezentativa 
aliniat următoarea 
Durbac —- Gh. Dinu, 
trescu, Constantin — 
raschiv — Stoica, 
Pop 
Mușat, Munteanu, Țurlea.

• în sala de sport din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej 8-a

României a 
formație : 

Nica, Mo- 
Bucos, Pa- 

Dumitru,
Daraban, Postolachi —

COLECTIV
„Un univers intr-o 

carte"
- vol. IV
COLECTIV
„Termeni de etică 

pentru pionieri"
— voi. III
COLECTIV
„Purtătorii cravatelor 

roșii cu tricolor"

Debut in

PROGRAMUL 1
16,00 Teleșcoală. 16,30 Emisiune în 

limba maghiară. 19,00 Familia : 
Cum se cîștlgă șl cum se pierde 
autoritatea părintească. 19.25 — 1001 
de seri. 19.30 Telejurnal. 20,00 Floa
rea din grădină — emisiune-con- 
curs pentru tineri interpreți de 
muzică populară. 20,55 Forumul ti
nereții. Reportaj din Sala Congre
sului al V-lea al U.T.C. și a Con
ferinței a X-a a U.A.S.C.R. 21,20 
Roman-foileton : „Familia Thi
bault" (VII). 22,10 — 24 de ore. 22,30 
închiderea programului.
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în întreaga țară s-au desfășurat duminică primele întreceri din 
cadrul celei de-a treia ediții a „Cupei Tineretului", cea mai mare 
competiție sportivă de masă organizată in țara noastră.

• ÎN CAPITALA, deschiderea 
oficială a avut loc pe Stadionul 
Tineretului printr-o amplă ma
nifestare polisportivă. Concursul 
de cros disputat cu acest prilej 
s-a încheiat cu următoarele re
zultate : fete, 15—17 ani (600 m): 
Corina Cătălinoiu (Liceul elec
trotehnic nr. 4) ; fete, peste 17 
ani (800 m) : Mariana Petre (Li
ceul mecanic nr. 10) ; băieți, 
15—17 ani (800 m) : Cristian Stan 
(Liceul mecanic nr. 10) ; băieți, 
peste 17 ani (1 000 m) : Gabriel 
Năstase (Institutul de construc
ții).

în continuare s-au desfășurat 
întreceri de atletism, handbal, 
baschet, volei, oină, tir, rugbi și 
un atractiv concurs de tracțiune 
cu fringhia.

Pe stadionul „23 August**. în 
pauza meciului de fotbal Spor
tul studențesc — Rapid, au sosit 
ștafetele compuse din atleți. 
motocicliști, bicicliști, călăreți și 
conducători auto, care au adus 
mesajul tineretului sportiv al 
sectoarelor Capitalei adresat 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
Conferinței a X-a a U.AJS.C.R. 
și celei ' ~
Naționale 
iilor.

sportive de masă, dedicate Con
gresului al X-lea al U.T.C. și 
celei de-a X-a Conferințe a 
U.A.S.C.R., au aliniat la start un 
mare număr de tineri sportivi, 
reprezentanți ai municipiilor și 
orașelor din județul Hunedoara, 
calificați pe primele locuri la în
trecerile care au avut loc pe lo
calități. Cu acest prilej, s-a or
ganizat în orașul reședință de 
județ și un concurs de circuit 
viteză cu motorete „Mobra".

ZILELE FILMULUI SOVIETIC 
— FLACARA — Gala filmului : 
Capitol (ora 19).

tentația : Victoria (orele 9,30: 
11,30; 13,30; 16; 18; 20).

ULTIMUL ACT : Scala (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30: 21).

CELE MAI BUNE MOMENTE CU 
STAN Șl BRAN : Patria (orele 
9.30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
București (orele 8,45; 11; 13,15; 
16,15; 18,30; 20,30), Melodia (orele 
0; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

MASTODONTUL : Central (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Grivița (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flamu
ra Joreie 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18:

UNDE ESTE COMPANIA A 
A ? : Favorit (orele 9,15; 11,30; 
•45; 16; 18,15; 20,30), Feroviar

(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15:
20.15) .

MUȘCHETARUL ROMAN : Giu- 
lești (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15) , Volga (orele 9,30; 11,30;
13,30; 1.5,45; 18; 20), Gloria (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20).

SE MAI ÎNTÎMPLA MINUNI • 
Festival (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
18,15; 20,30), Excelsior (orele fi; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

cantemir : Bucegi (orele 15,45; 
18; 20,15), Arta (orele 15,30; 17,45: 
20).

TOAMNA BOBOCILOR : 
puri Noi (orele 9; 11,15 
15,45; 18; 20,15).

de-a III-a Conferințe 
a Organizației Pionie-

• LA
duminică
„Crosului
dorene44 T__ „------—
lui**. Aceste ample manifestări

DEVA s-a desfășurat 
etapa județeană a 

celor 12 orașe hune- 
și a „Crosului ucenicu-

•. La BAIA MARE. Consiliul 
județean pentru educație fizică 
și sport în colaborare cu Comi
tetul județean al U.T.C., Inspec
toratul școlar și Consiliul jude
țean al Organizației pionierilor 
Maramureș, a organizat, dumi
nică 2 noiembrie, „Crosul Tine
retului"'. închinat Congresului al 
X-lea al U.T.C., Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. și Conferinței 
Naționale a Organizației pio
nierilor. în sunetul trompetelor 
pionierești, peste 8 000 de tineri 
din școlile și întreprinderile mu
nicipiului Baia Mare s-au ali
niat la startul întrecerii, organi
zată pe 5 categorii de vîrstă (bă
ieți și fete). După cros a avut 
loc un interesant concurs de bi
ciclete deschis participanților de 
toate vîrstele. Asemenea mani
festări au avut loc în toate lo
calitățile județului Maramureș, 
reunind un număr de peste 
30 000 de participanți.

MERIDIAN MERIDIAN •
desfășurat întîlnirea Internațio
nală amicală de gimnastică din
tre selecționatele feminine ale 
României și Italiei. Gimnastele 
românce au obținut victoria cu 
scorul de 383,30 — 373.95 puncte.

La individual compus, pe pri
mul loc s-a clasat campioana 
europeană Nadia Comăneci, cu 
77,75 puncte.

jonsson și Ermenkov, cu cîte 
4,5 puncte. Marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu are 4 
puncte și o partidă întreruptă. 
Rezultate din runda a 7-a : Er
menkov — Wirthenson remiză ; 
Bednarski — Radulov 1—0 ; Ma
tanovici — Sigurjonsson remi
ză ; Vogt — Ree 1—0 ; Czerniak 
— Letzelter 1—0.

• La Eislingen s-a disputat 
meciul revanșă dintre selecțio
natele feminine de handbal ale 
R.F. Germania și României. De 
data aceasta victoria a revenit, 
cu scorul de 10—8 (7—2), hand
balistelor vest-germane.

în primul 
Neuhausen, 
ciștigat cu 
(12—8).

joc, desfășurat la 
echipa României a 
scorul de 16—12

• In turneul zonal de șah de 
la Vrața (Bulgaria), după 7 run
de conduc Matanovici, Sigur-

• Turneul Internațional de 
tenis desfășurat în sala „Pierre 
de Coubertin" din Paris a fost 
ciștigat de jucătorul olandez 
Tom Okker.

în finală, Tom Okker l-a în
trecut cu 6—3, 2—6, 6—3, 3—6, 
6—4 pe tenismanul american 
Arthur Ashe.

în finala probei de dublu, cu
plul Wojcek Fibak (Polonia) — 
Karl Meiler (R.F. Germania) a 
dispus cu 6—4, 7—6 de perechea 
Ilie Năstase (România) — Tom 
Okker (Olanda).

Tim- 
13,30;

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD ; Doina (orele 13; 16; 19 — 
program pentru copii 9,45; 11,30).

JAKOB MINCINOSUL : Unirea 
(orele 16; 18; 20).

CALVARUL UNEI FEMEI : Da
cia (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

OPERAȚIUNEA ATOMUL MAR
CAT : Drumul Sării (ora 15.30).

SECRETUL PLANETEI MAIMU
ȚELOR : Drumul Sării (orele 18; 
20,15).

FERMA LUI CAMERON : Lira 
(orele 15,30, 18, 20,15).

RĂZBOI Șl PACE (serile r—II) : 
Moșilor (orele 15.30; 19).

DE CE ESTE UCIS UN MAGIS
TRAT : Cotroceni (orele 10; 12,30; 
15: 17,30; 20). ’

ELIXIRUL TINEREȚII : Feren
tari (orele 15,30; 18; 20,15).

MIREASA LUI ZANDY : F1O- 
reasca (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15: 20,15). ’

DESPRE O ANUME FERICIRE î 
Pacea (orele 15,30; 17,45; 20).

EFECTUL RAZELOR GAMMA 
ASUPRA CRĂIȚELOR : Viitorul 
(orele 15,30; 18; 20).

MUNTELE ASCUNS î 
(ora 17).

O CĂLĂTORIE SPRE CENTRUL 
PAMÎNTULUI : Aurora (orele 9; 
12,15; 16; 19,15), Tomis (orele 9; 
12,30; 16; 19,15).

DRAGOSTE LA 16 ANI ; Cosmos 
(orele 15,30; 18; 20,15).
DELICT DIN DRAGOSTE î Popu

lar (orele 15,30; 18; 20,15).
ȘTEFAN CEL MARE — VASLUI 

1475 : Munca (orele 16; 19).
OCHII SHIVANEI : Flacăra (ore

le 15,30; 19).
NOAPTEA ARTIFICIILOR î VI- 

tan (orele 15,30; 18; 20).
EVADAREA : Rahova (orele 

9,15; 11,30; 15,30; 17,45; 20).
MOSCOVA — CASIOPEEA J 

Progresul (ora 16).
ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKIN

SON : Progresul (orele 18; 20).

GAMMA

Crîngași

LUNI, 8 NOIEMBRIE 1975

Teatrul de Comedie : MUSAFI
RUL CARE N-A SUNAT LA UȘA
— ora 19,30; Teatrul „C. Tănase- 
(Sala Savoy) : UITE CA NU TAC
— ora 19,30; Studioul I.A.T.C, 1 
CINCI SERI — ora 20.



i și ample perspective pentru 
aprofundarea colaborării

româno-portugheze

„Scînteia tineretului"
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Sfirșitul lunii octombrie a a- 
cestui an va rămîne înscris ca 
un moment de referință, de cea 
mai mare însemnătate, în dez
voltarea relațiilor de colaborare 
dintre România și Portugalia, 
dintre cele două popoare prier 
tene. Vizita oficială de priete
nie întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Portugalia, în perioada 28—31 
octombrie 1975, constituie un 
veniment politic remarcabil, cu 
largi rezonanțe internaționale.

Primirea deosebit de călduroa
să și ospitalieră, expresie a re
lațiilor de prietenie, a senti
mentelor de stimă reciprocă e- 
xistenie, a originii și a tradiții
lor de limbă și civilizație comu
ne ale celor două popoare, a 
reflectat prețuirea de care se 
bucură politica dinamică, rea
listă, consecventă a României 
socialiste pe toate meridianele 
lumii, prestigiul președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Recenta so
lie de pace și prietenie, cu bo
gate semnificații politice, este 
prima vizită la nivelul cel mai 
înalt efectuată de reprezentan
tul unui stat socialist în Por
tugalia, ea reflectând realismul 
și justețea inițiativelor constan
te de politică externă ale statu
lui și partidului nostru privind 
abordarea și soluționarea pro
blemelor majore ale contempo
raneității, eforturile de a dez
volta relații cu toate țările in
diferent de regimul lor social- 
politic.

Sub asemenea auspicii, vizita 
s-a desfășurat intr-o ambianță 
de cordialitate și conlucrare, 
prilejuind contacte și schimburi 
valoroase de opinii, favorizînd 
mai buna cunoaștere reciprocă 
în interesul ambelor popoare, a 
dezvoltării pe mai departe, în 
multiple domenii, a relațiilor 
bilaterale, pe baza respectării 
principiilor independenței și su
veranității naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

După cum se știe, ta cursul 
acestui an, în luna iunie, în Ca
pitala României, cei doi înalți 
conducători de stat, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Francisco 
da Costa Gomes, au convenit 
să fie întreprinși pași în direc
ția dezvoltării relațiilor bilate
rale, prin inițierea unor acțiuni 
de conlucrare fertilă, reciproc 
avantajoasă, in domenii de in
teres comun, semnînd, cu acel 
prilej, Tratatul de prietenie și 
cooperare — primul tratat în
cheiat între țări ce aparțin 
unor organizații militare dife
rite. Noul dialog la nivel înalt 
rom&no-portughez evidențiază 
încă o dată adevărul confirmat 
de experiența istorică, anume 
că deosebirile de orinduire so- 
cial-politică, ca și apartenența 
la alianțe militare diferite nu 
trebuie să impieteze asupra dez
voltării unor raporturi fructuoa
se, dacă există voința politică 
corespunzătoare.

în acest spirit, dialogul
mâno-portughez, prilejuit de 
recenta vizită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu pe pămîntul 
portughez, pornind de Ia dez
voltarea ascendentă a raporturi
lor reciproce, a ridicat pe o 
treaptă superioară relațiile din
tre cele două țări și popoare. In

ro-

acest sens, Comunicatul comun, 
semnat de cei doi președinți, 
relevă cu satisfacție evoluția as
cendentă a colaborării economi
ce și menționează domeniile în 
care s-a căzut de acord să se 
treacă Ia extinderea și adinci- 
rea acțiunilor de cooperare : pe
trochimic, construcții de mașini, 
industria extractivă, agricultură 
etc., fiind semnificativ pentru 
această tendință de dezvoltare 
faptul că schimburile comercia
le reciproce urmează să ajungă 
in 1980 la un volum anual de 
150 milioane de dolari. Cei doi 
președinți au convenit, de ase
menea, noi căi și modalități de 
amplificare a acțiunilor de co
laborare multilaterală, hotărînd 
să indice organelor de resort 
române șl portugheze, ca în spi
ritul prevederilor Tratatului de 
prietenie, să acționeze pentru 
lărgirea și completarea cadrului 
juridic necesar continuei dez
voltări a colaborării pe multiple 
planuri.

„Documentele care au fost 
semnate astăzi — releva pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, re
ferindu-se la semnificația deo
sebită a vizitei — completează 
in mod minunat documentele 
semnate cu prilejul vizitei dum
neavoastră în România și Tra
tatul de prietenie și cooperare 
între țările noastre, deschid 
mari perspective pentru o cola
borare în folosul celor două 
țări și popoare. Ele reprezintă, 
totodată, o afirmare a voinței 
popoarelor noastre de a trans
pune în viață documentele pe 
care le-am semnat, împreună, 
la Helsinki, de a contribui la o 
pace trainică în Europa și în 
lume".

Enumerind gama largă de a- 
corduri încheiate într-un timp 
scurt și care stabilesc o rețea 
de trainice legături între po
poarele român și portughez, 
președintele Costa Gomes a sub
liniat, la rîndul său, caracterul 
deosebit de fertil al Tratatului 
de prietenie și cooperare care, 
„domină atmosfera generală a 
relațiilor noastre, fiind un ca
dru inspirat ce conține in el po
tențialul necesar pentru a croi 
cu succes drumurile viitorului".

Poporul nostru care cunoaște 
din propria sa experiență is
torică dificultățile luptei pentru 
răsturnarea fascismului, acordă 
o înaltă apreciere prefacerilor 
din Portugalia, schimbărilor în 
sens progresist intervenite în a- 
ceastă țară și înțelege comple
xitatea problemelor care se ri
dică astăzi in fața poporului 
portughez, deoarece el însuși a 
fost confruntat cu o serie de 
situații asemănătoare. înfîlniri- 
le cu reprezentanți ai cercurilor 
politice, ai Mișcării Forțelor Ar
mate, ai opiniei publice, au pri
lejuit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu evocarea pe larg a 
unor pagini din istoria ultime
lor decenii a țării noastre, în- - 
seninătatea hotărîtoare pe care 
a avut-o afirmarea rolului con
ducător al clasei muncitoare, 
făurirea alianței muncitorești- 
țărănești, colaborarea cu inte
lectualitatea, realizarea unității 
tuturor forțelor progresiste, co
operarea dintre comuniști și so
cialiști, unitatea cu alte forțe 
democratice, naționale, colabo
rarea strinsă a poporului cu 
forțele armate. Președintele

Nicolae Ceaușescu a exprimat 
convingerea că forțele progre
siste, democratice din Portuga
lia, în ciuda unor deosebiri de 
păreri, vor găsi calea spre uni
tate potrivit intereselor poporu
lui, bunăstării și independenței 
sale.

Pornind de la mutațiile pozi
tive intervenite în viața inter
națională, România și Portuga
lia au afirmat necesitatea de a 
se acționa in continuare pentru 
adîncirea procesului de destin
dere, prin eforturi susținute 
pentru soluționarea problemelor 
majore care frămintă lumea 
contemporană. Ca țări europene, 
România și Portugalia acordă o 
mare atenție înfăptuirii securi
tății pe continent, salutind cu 
satisfacție încheierea Conferin
ței general-europene și reafir- 
mînd voința lor fermă de a ac
ționa pentru aplicarea in viață 
a prevederilor Actului final al 
conferinței. Poate fi relevat ca 
un element pozitiv faptul că cele 
două țări au vederi comune cu 
privire la marile deziderate ale 
popoarelor, pentru consolidarea 
cursului spre destindere, pro- 
nunțîndu-se pentru adoptarea 
unui ansamblu de măsuri ho- 
tărite de dezarmare și dezanga
jare militară in Europa, in pri
mul rînd de dezarmare nuclea
ră ; transformarea Balcanilor și 
a regiunii Mediteranei în zone 
ale încrederii, colaborării și 
bunei vecinătăți ; lichidarea fo
carelor de tensiune și conflict 
care mai persistă în lume, abo
lirea politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste de 
forță și dictat ; îmbunătățirea 
structurii și metodelor de acti
vitate ale O.N.U., astfel incit 
organizația să devină cu adevă
rat democratică, să se adapteze 
schimbărilor petrecute in lume, 
și să aducă o contribuție mai 
eficientă la menținerea și întă
rirea păcii și securității interna
ționale.

Comunicatul comun exprimă 
preocuparea celor două țări față 
de decalajul dintre țările dez
voltate și cele în curs de dez
voltare, subliniind necesitatea 
edificării unei noi ordini econo
mice internaționale care să con
ducă la realizarea de progrese 
către o structură mai justă și 
mai echitabilă în raporturile e- 
conomice internaționale. In a- 
cest sens, o deosebită însemnă
tate prezintă evidențierea ro
lului tot mai important care 
revine țărilor mici și mijlocii, 
țărilor 
curs de 
zolvarea 
cu care 
nirea.

Rezultatele fructuoase ale ac
tualelor convorbiri româno-por- 
tugheze, semnificața deosebită a 
acestui eveniment pentru cauza 
destinderii și păcii confirmă jus
tețea și clarviziunea politicii 
externe a României socialiste. 
Exprimînd satisfacția pentru 
bilanțul bogat al convorbirilor 
româno-portugheze, opinia pu
blică din țara noastră nutrește 
convingerea că raporturile din
tre România și Portugalia vor 
cunoaște o linie ascendentă de 
dezvoltare, corespunzător inte
reselor celor două țări și po
poare, al cauzei generale a păcii 
și colaborării internaționale.

nealiniate, statelor în 
dezvoltare, pentru re- 
problemelor cardinale 
este confruntată ome-

GH. SPRINȚEROIU

„Spania va redeveni o țară
a păcii, a progresului, a democrației

și a libertății"
UN INTERVIU AL TOVARĂȘEI DOLLORES IBARURRI, 

PREȘEDINTELE P. C. DIN SPANIA, PUBLICAT DE 
„L’HUMANITE DIMANCHE"

Intr-un interviu pentru „L’Hu- 
manită Dlmanche", Dollores Iba
rurri, președintele P.C. din Spa
nia, referindu-se Ia situația din 
Spania, relevă : „Dictatura fran- 
chistă dispare și Spania va re
deveni o democrație. In acel mo
ment ne vom reîntoarce în țara 
noastră, în patria noastră scum
pă, fără ranchiună, dar cu ho- 
tărirea nestrămutată de a face 
din Spania noastră multinaționa
lă și multiregională o țâră a pă
cii, a progresului, a democrației 
și a libertății".

Amintind că drumul parcurs 
de poporul spaniol în anii de dic
tatură franchistă este mărginit 
de morminte, dar conduce spre 
dreptate, Dollores Ibarurri spu
ne : „Dar, dacă am pierdut mult 
— mai întîi în război și apoi în 
cursul represiunii singeroase 
am cîștigat ceva care ieri ne pă
rea imposibil și este de o im
portanță incalculabilă : accepta
rea de către biserică a democra
ției și hotărîrea majorității cle
rului de a nu se izola de popor 
în lupta pentru o viață demnă, 
pentru progres, pentru cultură.

Și odată cu biserica, partea cea 
mai progresistă, mai avansată,

mai modernă a armatei nu se va 
opune, sperăm, mersului poporu
lui, în voința lui fermă de a crea 
o nouă patrie, în care să poți să 
te simți mîndru de a fi spaniol".

„Franco moare, dar Spania 
trăiește — a spus, în încheiere, 
Dollores Ibarurri. Și poporul său, 
clasa muncitoare, țăranii, inte
lectualii, burghezia progresistă 
sînt dispuși să meargă pe calea 
democratică ce se deschide astăzi 
spre nouă viață în pace și liber
tate".

Amplă manifestație 
antifascistă 

in sud-estul Franței

Un nou acord de încetare

COMUNICAT COMUN
privind vizita primului ministru al guvernului
român, Manea Mănescu, in R. P. Polonă

Necesitatea adoptării unor 
măsuri urgente de dezarmare 

DEZBATERILE DIN COMITETUL PENTRU PROBLEMELE POLITICE 
$1 DE SECURITATE AL ADUNĂRII GENERALE A O.N.U. Panama

a ostilităților In Liban
In urma consultărilor pe care 

premierul Rashid Karame le-a 
avut cu personalități politice li
baneze, cu reprezentanți ai păr
ților implicate în incidentele 
care au loc de mai multe luni 
în Liban, in noaptea de sîmbă
tă spre duminică a fost realizat 
un nou acord de încetare totală 
a ostilităților, care a permis in
staurarea unui calm deplin la 
Beirut și în suburbii.

Potrivit relatărilor postului do 
radio Beirut, duminică s-a tre
cut la aplicarea clauzelor acor
dului în toate zonele capitalei. 
In cercurile politice din capita
la libaneză se remarcă faptul că, 
spre deosebire de precedentele 
acorduri intervenite între păr
țile în conflict, noul acord stipu
lează expres modalități de în
cetare a focului în funcție de 
cartierele unde au fost semna
late încălcări ale înțelegerilor 
anterioare.

Comitetul de conciliere națio
nală a fost convocat în sesiune, 
luni, pentru a examina modali
tățile de consolidare a acordu
lui de încetare a focului și ini
țierea de măsuri menite să ducă 
la reluarea normală a activită
ții economice și financiare din 
întreaga țară.

După cum s-a mai anunțat, 
circa 15 000 persoane au partici
pat, sîmbătă, la o mare manifes
tație antifascistă, în sud-estul 
Franței, în apropiere de frontie
ra cu Spania.

Organizatorii manifestației au 
arătat — în cadrul unei confe
rințe de presă ce a avut loc la 
Bayonne — că intenționează să 
extindă mișcarea antifascistă la 
nivel național și vest-european.

într-un scurt mesaj adresat 
participanților Ia manifestație, 
cunoscutul scriitor francez Jean 
Paul Sartre a arătat că este po
zitivă strîngerea rîndurilor per
soanelor cu vederi antifasciste 
din întreaga Europă în ajunul 
schimbării care se va produce în 
Spania, în scopul de a sprijini 
poporul spaniol în înfăptuirea 
unui front popular. „Noi nu tre
buie să încetăm ca, de astăzi, să 
ne batem pentru deschiderea în
chisorilor în Spania și pentru ca 
astfel să reînceapă democrația 
spaniolă".

• 12 000 DE PERSOANE 
ARESTATE IN SPANIA IN 

ANUL 1975
Potrivit unor surse de Ia Ma

drid, in anul .1975, în Spania au 
fost judecate pentru activitate 
antifranchistă peste 12 000 de 
persoane. în prezent, deținuțli 
politici din Spania nu au dreptul 
să corespondeze cu familiile lor.

TINERETUL LUMII

Anglia: Șomajul în rin- 
dul absolvenților de școli 

medii

în cadrul Comitetului 
pentru problemele politice 
și securitate continuă dez
baterile asupra complexei 
problematici a dezarmării.

Reprezentantul S.U.A., ocupîn- 
du-se de stadiul actual al trata
tivelor privind dezarmarea, a ți
nut să sublinieze importanța pe 
care țara sa o acordă limitării 
arsenalelor nucleare și preveni
rii proliferării armelor de dis
trugere în masă. Vorbitorul a 
opinat că Adunarea Generală a 
O.N.U. trebuie să acorde o aten
ție prioritară concertării efortu
rilor spre aceste direcții în anii 
ce urmează.

Reprezentantul Argentinei șl-a 
exprimat regretul că destinderea 
nu a dus la rezultate concrete în 
domeniul dezarmării, ci, dimpo
trivă, la escaladarea cursei înar
mărilor, și în special a celei nu
cleare. Nu s-a obținut nici un 
progres în chestiunea limitării 
înarmărilor cu arme strategice, 
iar măsurile de dezarmare nego-

ciate pînă în prezent nu pot fi 
socotite drept adevărate măsuri 
de dezarmare. Capacitățile mili
tare nucleare ale puterilor nu- . 
cleare au crescut în mod drama
tic în anul 1974, iar tendința de 
bilateralizare a negocierilor de 
dezarmare nu poate duce la obți
nerea rezultatelor scontate și 
sperate de popoarele lumii. Vor
bitorul s-a pronunțat în favoarea 
democratizării mecanismului de 
negocieri a problemelor de de
zarmare. _

Reprezentantul Cehoslovaciei, 
vorbind despre cercetările în 
curs pentru descoperirea unor 
arme mai devastatoare decît ar
mele termonucleare, s-a pronun
țat în favoarea adoptării de mă
suri urgente pe linia interzicerii 
fabricării și perfecționării de noi 
tipuri de arme de distrugere în 
masă și încheierii unui tratat in
ternațional în acest sens. De ase
menea, el a sprijinit propunerea 
U.R.S.S. de încetare a tuturor 
experiențelor cu armele atomice 
în toate mediile.

Astăzi este sărbătoarea 
națională a Republicii 
Panama. In urmă cu 72 
de ani, la 3 noiembrie 
1903, prin desprinderea 
de Columbia, Panama a 
devenit stat independent.

• Supranumită șl „țară a 
bananelor". Panama este cel 
mai sudic dintre statele A- 
mericii Centrale istmice, u- 
nind, cu o punte subțire, cele 
două Americi. Panamezii a- 
firmă că această poziție geo
grafică — ce oferă o largă 
ieșire la Oceanul Atlantic 
(prin Marea Caraibilor) și la 
Oceanul Pacific — reprezintă 
bogăția lor cea mai de preț. 
Vecinătatea celor două ocea
ne și contactul direct între 
două continente fac, intr-a
devăr, din îngustul teritoriu, 
o intensă zonă de tranzit. 
Anul 1903 — anul indepen
denței, a marcat însă și un 
fapt cu consecințe nefavora
bile asupra economiei țării : 
tratatul cu S.U.A., prin care 
se asigură acestora controlul 
asupra Canalului Panama, 
pentru totdeauna.

• Republica Panama are o 
suprafață de 75 470 kmp și o 
populație de 1500 000 locul-

tori ; zona canalului, mult 
disputata „Z.C." include, în 
afara canalului, lung de a- 
proape 80 km, și fîșiile de 
uscat laterale, însumind 1 400 
kmp. In aceasta zonă sint 
concentrați 50 000 locuitori.

• Actualul guvern pana
mez, condus de generalul 
Omar Torrijos, încă de la in
stalarea sa la putere, in 1968, 
desfășoară o politică de apă
rare a intereselor naționale. 
Dezvoltarea economică, în 
special în sectoarele agricol 
și industrial, constituie una 
din prioritățile guvernamen
tale. Prin construirea mare
lui baraj de la Bayno se ur
mărește dezvoltarea unei re
giuni rămase in urmă. In
dustria zahărului și pescuitu- 
tul se află de asemenea- in 
plină dezvoltare. In sectorul 
minier, descoperirea și ex
ploatarea unor uriașe rezerve 
de cupru în mai multe re
giuni (Chirigui șl provincia 
Ian Bias) va impulsiona e- 
manciparea industrială a sta
tului Panama. Zăcămintele 
de cupru Cerro Colorado, a- 
preciate printre cele mai im
portante din lume, sînt ex
ploatate sub controlul statu
lui. Prin promulgarea noii 
legi agrare în 1969 aproxima
tiv 350 000 ha- au fost răs
cumpărate sau expropriate, 
fiind împărțite Ia circa 15 000 
familii. Lupta pentru reinte
grarea politică, economică și 
culturală a zonei canalului in 
cadrul teritoriului național — 
obiectiv permanent al actua
lului guvern — se bucură de 
un larg sprijin intern și in
ternațional.

Potrivit unui raport elabo
rat de experți ai forurilor 
educaționale din Londra, 
principalele victime ale agra
vării șomajului in Marea 
Britanie sînt tinerii absolvenți 
de școli medii, care găsesc 
oportunități extrem de redu
se pentru ocuparea unui loc 
de muncă — transmite agen
ția REUTER. Cil o situație 
chiar mai gravă — accen
tuează raportul — sînt con
fruntați tinerii de culoare. 
Totalul locurilor de muncă 
disponibile este în Marea 
Britanie, în prezent, cu 400 la 
sută mai redus decît în 1972, 
an afectat la rîndul său de un 
nivel ridicat al șomajului.

TAILANDA Șl CAMBODGIA AU 
RESTABILIT RELAȚII 

DIPLOMATICE

„ANGOLA ESTE 
O SINGURA NAȚIUNE, 

CU UN SINGUR 
TERITORIU"

„Portugalia continuă să con
sidere că acordurile de la Alvor 
conțin principiile fundamentale 
care trebuie să orienteze politi
ca portugheză de decolonizare a 
Angolei" — a declarat ministrul 
portughez al cooperării, Victor 
Crespo, într-un interviu acordat 
agenției ANOP. El a subliniat că 
rolul Portugaliei a fost întot
deauna „de a încerca o mediere 
între diferitele forțe în vederea 
obținerii stabilității sociale și 
politice pe calea independenței, 
fără nici un fel de amestec stră
in". Ministrul a subliniat apoi 
că guvernul portughez „este 
conștient de faptul că stabili
tatea în Africa australă depinde 
în mare măsură de maniera în 
care se va desfășura procesul 
de decolonizare a Angolei".

„Portugalia consideră că An
gola este o singură națiune, cu 
un singur teritoriu — a sublini
at Crespo — care include encla
va Cabinda, și care trebuie să 
fie reprezentată de un singur 
guvern".I I II 
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Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a efec
tuat, la invitația președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Populare Polone, Piotr 
Jaroszewicz, o vizită oficială de 
prietenie in Polonia, în perioa
da 27—31 octombrie 1975.

Primul ministru al guvernului 
român a fost primit de tovară
șul Edward Gierek, prim-se- 
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez, și de tovarășul Henryk Ja
blonski, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Popu
lare Polone.

Primii miniștri au subliniat 
importanța deosebită a întâlni
rilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Edward Gierek, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, pentru dezvoltarea și 
adîncirea colaborării dintre cele 
două partide, țări și popoare.

S-a relevat cu satisfacție că 
relațiile de prietenie, alianță și 
colaborare frățească dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă se 
dezvoltă continuu, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului și 
internaționalismului socialist, în 
conformitate cu scopurile, și spi
ritul Tratatului de prietenie, co
laborare și asistență mutuală 
româno-polon.

Premierii celor două guverne 
s-au informat asupra rezultate
lor în construcția socialistă și 
despre programele de dezvoltare 
social-economică în perspectivă 
ale celor două țări ; au efectuat 
un schimb larg de păreri în le
gătură cu dezvoltarea prieteniei 
frățești și a colaborării multi
laterale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Polonă, au discutat și 
au convenit direcțiile și mijloa- 
ceWde lărgire și aprofundare 
pe mai departe a colaborării e- 
conomice, tehnico-științifice și 
culturale dintre cele două țări. 
S-a efectuat, de asemenea, un 
schimb de păreri privind unele 
probleme actuale internaționale.

Tovarășul Manea Mănescu a 
expus obiectivele fundamentale 
ale dezvoltării României socia
liste, decurgînd din Programul 
Partidului Comunist Român și 
hotărîrile adoptate de Congre
sul al XI-lea al partidului ; to
varășul Piotr Jaroszewicz a in
format despre pregătirile pen
tru Congresul al VII-lea al 
Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez.

Premierii celor două guverne 
au apreciat pozitiv modul în 
care se îndeplinesc hotărîrile a- 
doptate la cel mai înalt nivel, 
precum și realizarea obiective
lor convenite în luna iulie 1974, 
cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie în Republica Socialis
tă România a președintelui Con
siliului de Miniștri, Piotr Ja
roszewicz.

Evidențiindu-se succesele im
portante înregistrate pe linia a- 
dîncirii și diversificării colabo
rării reciproce in domeniile e- 
conomic, tehnic, științific, tu
ristic, cultural etc., cele două 
părți au apreciat pozitiv acti
vitatea Comisiei guvernamenta
le româno-polone de colaborare 
economică și rezultatele efor
turilor depuse de organele cen
trale de planificare pentru co
ordonarea planurilor de dezvol
tare a economiilor naționale pe 
perioada 1976—1980. Au fost re
levate, de asemenea, realizările 
concrete obținute în cadrul în
tâlnirilor miniștrilor, adjuncților 
de miniștri și reprezentanților 
unor centrale industriale, în ve
derea extinderii colaborării și 
cooperării reciproce în domenii
le industriei extractive, energe
ticii, construcțiilor de mașini, 
metalurgiei, electronicii și elec
trotehnicii, chimiei, transportu
rilor, turismului etc. S-a sub
liniat însemnătatea și utilitatea 
convențiilor și programelor de 
cooperare șl specializare sem
nate în domeniile : fabricării de 
mașini-unelte și cauciuc izopre- 
Bic, producerii de coloranți, in
termediari și produse farma
ceutice, de cupru și aluminiu, 
de aparatură electrotehnică ș.a.• O DESCOPERIRE IMPORTANTA. Un astronom american a 

descoperit o nouă galaxie ce se află situată la circa 55 000 de 
ani lumină de Soare. Conform declarației sale, această galaxie, 
numărînd 200 miliarde de stele, a trecut, pină în prezent, ne
observată deoarece era ascunsă vederii de o conglomerate de 
stele șl de nori denși de praf cosmic • ETNA A REÎNCEPUT 
SA ERUPĂ. Sîmbătă, vulcanul Etna, din Sicilia, a reînceput să 
erupă. Din craterul său a apărut un fum intens și s-au auzit 
explozii, iar lava a început să curgă pe versanțil vulcanului. 
Specialiștii de la Institutul de vulcanologie apreciază că noua 
erupție nu este periculoasă, dar că ea ar putea să dureze chiar 
și doi-trei ani. Sîmbătă, lava parcursese o distanță de 500 de 
metri de la fisurile din care a început să se reverse, într-o zonă 
fără vegetație • REZULTATUL UNEI OPERAȚIUNI COORDO
NATE DE INTERPOL. în urma unei operațiuni coordonate prin 
Interpol, In Italia și R.F.G. au fost recuperate 26 de picturi fu
rate din Galeriile de Artă Milano. O parte din tablouri au fost 
descoperite pe teritoriul Italiei, iar o parte, printre care și pînze 
semnate de Van Gogh, au fost găsite pe teritoriul R.F.G. 
• HAȘIȘ DIN SECOLUL AL III-LEA Î.E.N. Arheologii Italieni 
au descoperit pe fundul Mării Mediterane, în apropiere de lo
calitatea Marsala, din Sicilia, o navă cartagineză. datînd din 
secolul al Jll-lea înaintea ere! noastre. Nu mică le-a fost însă 
mirarea cînd, printre obiectele ridicate la suprafață, au găsit 
trei vase cu... hașiș. După părerea experțllor, descoperirea atestă 
existența, încă în acele timpuri, a unui comerț dezvoltat cu 
narcotice, care din Africa pătrundeau în Imperiul roman • EX
PERIMENT PRIVIND COMPORTAMENTUL UMAN ÎN MEDIUL 
SUBACVATIC. Patru acvanauți aflați într-o cabină specială la 
bordul unei nave auxiliare unde se menține presiunea de 11 
atmosfere au încheiat o serie de scufundări la adîncimea de 
100 metri. Flecare dintre ei s-a aflat sub apă în total 3,5 ore. 
Medicii nu au putut constata nici un fel de modificări în me
tabolismul și în starea sănătății acvanauților. In prezent, ei sînt 
supuși unui proces de acomodare la depresurizarea cabinei, în 
care presiunea a fost egală cu cea de la adîncimea de 100 de 
metri sub nivelul apel șl care le-a servit drept bază și loc de 
odihnă.

•< O IMPORTANTA DONAȚIE 
DE CARTE ROMANEASCA a 
fost făcută Bibliotecii municipa
le a orașului Toij ala (Finlanda) 
din partea Asociației de priete
nie Finlanda-România și a Am
basadei României la Helsinki.

Donația cuprinde peste 100 de 
volume, în limbi de circulație in
ternațională, de literatură, be
letristică, fizică, chimie, istorie, 
precum și numeroase albume de 
artă.

• TAILANDA ȘI CAMBOD
GIA AU ANUNȚAT OFICIAL 
restabilirea relațiilor diplomati
ce între cele două țări. Comu
nicatul semnat in acest sens, la 
Bangkok, de Ieng Sary, vice- 
prim-ministru al G.R.U.N.C., și

ministrul de externe al Tailan- 
dei, Chatichai Choonhavan, re
levă aspirațiile celor două țări 
spre coexistență pașnică și ami
cală. Cele două guverne „recu
nosc și respectă mutual indepen
dența, suveranitatea și integrita
tea teritorială a fiecărei părți, pe 
baza frontierelor actuale". în 
comunicat se subliniază, de ase
menea, că Tailanda și Cambod- 
gia nu vor permite existența ba
zelor militare străine pe terito
riile țărilor lor.

» IN ULTIMII CINCI ANI, 
prețurile la medicamente au 
crescut in Franța cu 12,4 la sută, 
in condițiile sporirii volumului 
de produse farmaceutice vindute 
pe piață cu 12—13 la sută pe an. 
Intre altele, problema creșterii 
prețului medicamentelor a făcut 
obiectul unor consultări intre gu
vern și principalele firme produ-

cătoare. In urma acestora, nu s-a 
ajuns însă Ia rezultate conclu
dente, intrucît întreprinderile 
producătoare continuă să aibă 
dreptul de a majora prețul me
dicamentelor, amenințînd că in 
cazul unor restricții la acest ca
pitol vor proceda la concedieri 
de personal.

GREVA LUCRATORILOR POȘTALI 
DIN CANADA

• ÎN CANADA CONTINUA 
greva celor 22 000 de lucrători 
poștali, declanșată în urmă cu 
două săptămîni. Greviștii protes
tează împotriva refuzului auto
rităților de a le satisface reven
dicările cu prilejul reînnoirii 
contractelor colective.

pentru a dezbate un proiect de 
rezoluție asupra problemei 8a- 
harei Occidentale, a cerut tutu
ror părților în dispută să se ab
țină de la orice acțiune care ar 
putea duce la creșterea tensiu
nii în zonă. Consiliul a cerut, de 
asemenea; secretarului general 
al O.N.U., Kurt Waldheim, să 
continue și să intensifice con
sultările în vederea rezolvării 
crizei, urmind să prezinte, cit 
mai curind posibil, un raport 
asupra rezultatelor obținute.

• CONSILIUL DE SECU
RITATE AL O.N.U., reunit ta 
după-amiaza zilei de duminică

» PIER PAOLO PASOLINI, 
cunoscutul scriitor, scenarist, re
gizor și director de film, unul 
dintre animatorii de seamă aî 
vieții culturale din Italia, a fost 
găsit asasinat pe plaja situată 
între orașele Ostia și Fiumicino.

■ Se presupune că moartea a sur
venit în noaptea de sîmbătă spre 
duminică.

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •

Primii miniștri au examinat 
pe larg posibilitățile concrete 
pentru o mai bună punere in va
loare a rezervelor și potențialu
lui de care dispun cele două 
țări, pentru diversificarea cola
borării ta toate domeniile, în pe
rioada următoare și in perspec
tivă.

Exprimîndu-și satisfacția pen
tru ritmul înalt de sporire a vo
lumului schimburilor comercia
le, care în perioada 1971—1975 
va fi de peste două ori mai 
mare față de realizările din pe
rioada 1966—1970, părțile au re
levat că avîntul forțelor de pro
ducție în cele două țări asigură 
condiții optime pentru dezvolta
rea continuă a colaborării eco
nomice și îndeosebi pentru ex
tinderea livrărilor reciproce de 
mărfuri In perioada următoru
lui plan cincinal 1976—1980. Po
trivit Acordului comercial de 
lungă durată pe perioada 1976— 
1980, semnat cu prilejul acestei 
vizite, în perioada 1976—1980 li
vrările reciproce de mărfuri vor 
crește de circa 2,6 ori față de 
realizările acordului comercial 
de lungă durată pe perioada ac
tualului cincinal. S-a convenit ca 
ponderea livrărilor reciproce de 
mașini și utilaje să reprezinte 
peste 50 la sută din volumul 
total al schimburilor comerciale. 
A fost semnat, de asemenea, 
Protocolul privind schimburile 
comerciale pe anul 1976, care 
prevede o creștere a livrărilor 
reciproce de 26 la sută față de 
anul 1975.

Primii miniștri ai guvernelor 
Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone:

— călăuzindu-se după directi
vele conducerilor de partid din 
ambele țări privind dezvoltarea 
continuă a colaborării economi
ce bilaterale, specializării și co
operării în producție;

— țfnînd seama de rezultatele 
bune în domeniul coordonării 
planurilor de dezvoltare econo
mică a ambelor țări pe anii 
1976—1980;

— în spiritul recomandărilor 
„Programului complex al adîn- 
cirii și perfecționării ta conti
nuare a colaborării economice și 
dezvoltării integrării economice 
socialiste a țărilor membre ale 
C.A.E.R.";

— pornind de la importanța 
pe care o au formele de coope
rare și specializare în producția 
industrială, au stabilit măsuri 
pentru dezvoltarea în continua
re a colaborării pe multiple pla
nuri ta aceste domenii. Pentru 
realizarea acestor măsuri, In 
timpul vizitei au fost semnate: 
Convenția de cooperare în pro
ducția de automacarale: Con
venția de specializare în fabri
cația de mașini și utilaje pen
tru industria alimentară; Con
venția de specializare în fabri
cația de anvelope și articole teh
nice de cauciuc.

Totodată, primii miniștri au 
însărcinat miniștrii de resort să 
treacă neîntîrziat la definitiva
rea și semnarea convențiilor de 
cooperare și specializare, aflate 
într-o’ fază avansată de negocie
re, în domeniile industriei ex
tractive, chimice, construcțiilor 
de mașini și utilaje, livrărilor de 
osii montate, în domeniul trans
porturilor, precum și în ce pri
vește colaborarea pe terțe piețe..

Părțile au examinat și stabilit 
măsuri pentru extinderea conti
nuă a colaborării tehnico-științi
fice. în acest scop, organele cen
trale pentru știință și tehnologie 
din cele două țări au semnat în
țelegerea de colaborare în do
meniul. științific și dezvoltării 
tehnologice pe perioada 1976— 
1980.

Cei doi prim-miniștri au dat 
o apreciere pozitivă evoluției re
lațiilor româno-polone în dome
niile științei, învățămîntului, cul
turii și artei și au hotărît ca in
stituțiile de resort române și po
loneze să depună eforturi susți
nute pentru dezvoltarea și inten
sificarea schimburilor directe în
tre oameni de cultură și artă, 
între colective și formații cultu- 
ral-artistice, uniunile de creație, 
edituri, radioteleviziunii etc., în 
vederea îmbunătățirii populari
zării și prezentării reciproce a 
celor două țări, extinderii schim
burilor de studenți, profesori și 
lectori etc. Părțile au convenit 
înființarea unei Comisii guverna
mentale bilaterale de colabora
re în domeniul culturii și artei, 
precum și urgentarea deschide
rii centrelor de informații și cul
tură.

De asemenea, a fost relevată 
importanța dezvoltării colaboră
rii turistice și, în scopul crește
rii schimburilor, s-a convenit să 
se Încheie, ta curind, înțelege
rea de colaborare în domeniul 
turismului pentru perioada 
1976—1980.

La încheierea convorbirilor o- 
ficiale, primii miniștri ai guver
nelor Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Po
lone au semnat un protocol cu- 
prlnzind hotariri și măsuri con
crete privind dezvoltarea in con
tinuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice, a cooperă
rii și specializării In producție» 
precum și a colaborării cultura
le și turistice între cele două 
țări.

In cadrul schimbului de păreri 
în legătură cu unele probleme 
actuale ale situației internațio
nale, părțile au salutat cu satis
facție mutațiile pozitive interve
nite in raportul de forțe pe a- 
rena internațională, schimbările 
în favoarea păcif și bunei înțe
legeri între popoare, cursul spre 
destindere șl colaborare între

toate statele, indiferent de re
gimul lor social-politic. S-a 
subliniat rolul important pe care 
îl au U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste, țările în curs de dez
voltare și nealiniate, forțele de
mocratice de pretutindeni în în-, 
tărirea destinderii, păcii și dez
voltării colaborării internaționa
le reciproc avantajoase. A fost 
reafirmată voința țărilor lor de 
a acționa pentru asigurarea unei 
păci durabile, pentru evitarea 
oricăror stări de conflicte și în-! 
cordare, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice mondiale și 
a unor relații internaționale noi, 
cu adevărat democratice, înte
meiate pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, deplinei 
egalități în drepturi, neameste
cului în treburile interne și a- 
vantajului reciproc, nerecurgerit 
la forță sau la amenințarea cu 
forța.

România și Polonia, ca țări 
care au contribuit activ la pre
gătirea și succesul Conferinței 
pentru securitate și cooperare în 
Europa, au reafirmat dorința șl 
hotărîrea lor fermă de a parti
cipa în continuare la. eforturile 
permanente reclamate de înfăp
tuirea dezideratelor de pace, trai- , 
nică pe continentul nostru, pen
tru respectarea principiilor și 
normelor de conduită internațio
nală înscrise în Actul final al 
conferinței și rezolvarea, pe a- 
ceastă bază, a tuturor proble
melor rămase în suspensie, pen
tru realizarea deplină a securită
ții, cu participarea egală și de
mocratică a tuturor statelor.

Ambele părți s-au pronunțat 
pentru dezvoltarea unor rapor
turi de bună vecinătate și cola
borare în Balcani, ca parte in
tegrantă a securității europene.

Părțile s-au pronunțat pentru 
soluționarea grabnică pe cale 
politică a problemei cipriote, res- 
pectîndu-se suveranitatea, inte
gritatea și nealinierea Ciprului, 
conviețuirea și conlucrarea de
mocratică Intre cele două comu
nități, fără nici un amestec din 
afară în treburile interne ale 
insulei»

Premierii celor două guverne 
și-au exprimat convingerea fer
mă că este necesar să se depu
nă în continuare eforturi pentru 
ca procesul destinderii politice 
să fie completat și consolidat 
prin măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare.

Părțile au reafirmat poziția 
comună că se impun noi măsuri - 
pentru realizarea unei păci juste 
și durabile în Orientul Apro
piat. In acest sens s-a subliniat 
necesitatea ca Israelul să se re- 
tragă din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967, 
de a se înfăptui aspirațiile națio
nale legitime ale poporului pa- 
lestinean, inclusiv dreptul său 
de a-și organiza viața într-un 
stat independent, de a se asigu
ra independenta și securitatea 
tuturor statelor din această par
te a lumii. (

Cele două părți au salutat vic
toriile istorice ale popoarelor din 
Indochina asupra intervenției 
străine și forțelor reacționare, 
ceea ce le-a deschis calea nor
malizării politice și social-eco- 
nomice, conform voinței și aspi
rațiilor lor legitime, fără nici 
un amestec din afară.

România și Polonia vor spri
jini activ în continuare lupta 
dreaptă a popoarelor împotriva1 
imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru li
bertate și independență, pentru 
progres social. Primii miniștri 
și-au exprimat convingerea că 
realizarea hotărîrilor celei de-a 
vll-a sesiuni extraordinare a A- 
dunării Generale a O.N.U., cît 
și a principiilor Cartei dreptu
rilor și îndatoririlor economice 
ale statelor va servi dezvoltării 
colaborării internaționale pe 
baza principiilor egalității, nedis- 
criminării și avantajului re
ciproc. Primii miniștri au reafir
mat sprijinul lor față de dezi
deratele țărilor în curs de dez
voltare, care să ducă la crearea 
unei noi ordini economice inter
naționale juste.

Părțile s-au declarat pentru 
creșterea rolului și eficienței Or
ganizației Națiunilor Unite ta 
consolidarea păcii și securității 
mondiale, în soluționarea proble
melor internaționale conform 
principiilor și normelor de drept 
internațional, cu participarea, în 
condiții de deplină egalitate, a 
tuturor statelor, cu respectarea 
«copurilor și principiilor Cartei 
O.N.U.

★
Primul ministru al Guvernu

lui Republicii Socialiste Româ
nia și președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone și-au exprimat de
plina satisfacție pentru rezul
tatele convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă de prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă, și 
au apreciat că rezultatele vizi
tei, măsurile și hotărîrile adop
tate vor contribui la adîncirea 
în continuare a colaborării mul
tilaterale dintre cele două state, 
spre binele poporului român și 
poporului polonez, în interesul 
păcii și socialismului.

Primul ministru al guvernului 
român, tovarășul Manea Mănes- 
eu, a adresat tovarășului Piotr 
Jaroszewicz invitația de a efec
tua o vizită oficială de prie
tenie în Republica 
România. Invitația 
ceptată cu plăcere, 
tuăril vizitei urmind 
bilită ulterior.

Socialistă 
a fost ac- 
data efec- 
fă fie sta»
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DIND EXPRESIE ELOCVENTĂ ÎNCREDERII NESTRĂMUTATE ÎN CAPACITATEA DE 
ACȚIUNE UNITĂ A FORȚELOR REVOLUȚIONARE, PROGRESISTE ȘI DEMOCRATICE DE 
TINERET, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU S-A ÎNTÎLNIT, ÎN REPETATE RÎNDURI, 
CU REPREZENTANȚI AI TINERETULUI ȘI STUDENȚILOR DIN ÎNTREAGA LUME, 
SE INTERESEAZĂ ÎNDEAPROAPE DE PROBLEMELE TINEREI GENERAȚII. CUVIN
TELE ȘI MESAJELE ADRESATE CU PRILEJUL UNOR ASEMENEA ÎNTÎLNIRI SÎNT UN 
NEPREȚUIT SPRIJIN ȘI PUTERNIC IMBOLD ÎN LUPTA PENTRU REALIZAREA ASPIRA

ȚIILOR NOBILE ALE TINERILOR DE PRETUTINDENI

„Consideram că tineretului ii revine o 
misiune de importanța hotâritoare in dez
voltarea viitoare a țârii noastre și, vor
bind pe plan mai general, în dezvoltarea 
societății omenești pe calea socialismu
lui, a progresului și civilizației. Tocmai în 
aceasta consta rolul pe care îl are astâzi 
activitatea organizațiilor de tineret. Parti
dul nostru se preocupa de educarea ti
neretului pentru a crea constructori 
demni, fermi, ai socialismului și comunis
mului, pentru a sâdi in inima și în con
știința tineretului ideea solidarității în 
lupta hotâritâ împotriva politicii imperia
liste, a colonialismului și neocolonialis- 
mului.

Este adevărat câ tineretul din țările 
socialiste crește în condiții noi. Mulți nu 
cunosc — și este normal sâ nu cunoască 
— vechile stări de lucruri. Eu mâ număr 
printre cei care am lucrat în mișcarea de 
tineret și în condițiile regimului burghe- 
zo-moșîeresc. Cunosc direct și ce a în
semnat acest regim, și rolul tineretului și 
al organizațiilor de tineret în aceste îm
prejurări. De aceea, apreciez în mod deo
sebit rolul pe care il au de jucat astâzi 
organizațiile de tineret, misiunea impor
tantă ce revine tineretului în societatea 
socialista. Condițiile de viațâ, de invâța- 
turâ, de culturâ pe care le are astâzi ti
neretul sint tocmai rodul cuceririlor re
voluționare, al victoriei socialismului in 
țârile noastre, al faptului câ partidele 
comuniste au câlâuzit și câlâuzesc po
poarele din fiecare țara pe calea făuririi 
noii orînduiri socialiste. Tineretul țârilor 
noastre trebuie», sâ facâ totul pentru a-și 
însuși șl a aplica neabătut politica parti
delor comuniste, pentru a fi realmente 
o imensa forța de înnoire continuă a 
partidului, pentru a se pregăti spre a 
duce mai departe construcția socialistâ, 
dezvoltarea societății spre comunism**.

cuvîntarea Ia primirea 
delegațiilor organizațiilor de 
tineret din unele țări socia
liste și F.M.T.D. participante la 
întîlnirea cu privire la activi
tatea în rîndul tineretului mun
citoresc.

„Pot fî păreri diferite asupra cailor 
dezvoltării unui stat sau altuia, asupra 
felului cum sâ se organizeze mai bine 
activitatea sociala viitoare, dar esențial 
este de a se gâsi câile întăririi unitâții și 
solidarității, pentru asigurarea indepen
denței naționale, a unui real progres •- 
conomic și social.

Imagine din timpul primirii de către tovarășul Nicolae Ceaușescu a delegațiilor organizațiilor de 
tineret din unele țări socialiste și F M.T.D. participante la întîlnirea cu privire la activitatea în 

rîndul tineretului muncitoresc.

Tn aceastâ lupta, tineretului ii revine un 
rol important; el este chemat mîine sâ 
asigure realizarea acestor obiective de 
dezvoltare independentă, de construcție a 
unei societâți mai drepte și mai bune.

Aș dori sâ urez tineretului african, tu
turor organizațiilor revoluționare de elibe
rare naționalâ, organizațiilor progresiste, 
tuturor acelor care doresc ca patria lor 
sâ fie liberâ și independentâ, care acțio- 
neazâ ferm pentru propâșirea economicâ, 
socială, a fiecârei țâri, a întregii Africi, 
de a face totul pentru a participa activ 
și a uni întregul tineret in lupta pentru 
succesul dezvoltârii pe o cale nouâ a 
fiecărui stat african.

Noi, in România, cerem tineretului sâ 
își însușească cit mai temeinic noile cu
noștințe ale științei și tehnicii, de a se 
pregâti pentru a putea conduce și înfăp
tui idealurile socialismului și comunismu
lui în România. Sîntem foarte exigenți 

eu tineretul român, dar sîntem și mulțu
miți de felul cum acesta sprijină și în
făptuiește neabătut întreaga politică in
ternă și externă a partidului".

Din cuvîntarea la primirea 
participanților la Seminarul 
organizat de Uniunea Tinere
tului Comunist și Mișcarea Pan
africană a Tineretului.

„Noi considerăm că tineretul, la fel ca 
toate popoarele, — ca o parte a popoare
lor lor - trebuie sâ abordeze cu curaj 
problemele pe care le ridică viața și dez
voltarea lumii de astăzi. Sint, intr-adevăr, 
probleme cruciale. Popoarele își pun în
trebarea ce trebuie făcut pentru a li
chida politica imperialistă, colonialistă, 
neocolonialistă, pentru a asigura fiecărei 

națiuni dreptul la o dezvoltare liberâ, co
respunzătoare năzuinței sale, fără nici 
un amestec din partea nimănui. Aceasta 
este problema care se pune astăzi in 
fața lumii !

Care este locul tineretului universitar, 
în aceastâ lume ? După părerea mea, 
locul sau este alături de clasa munci
toare, alâturi de masele largi populare, 
să contribuie la unirea tuturor forțelor 
pentru a lichida definitiv vechea orientare 
in politica internaționala, vechile practici 
in raporturile dintre state și pentru a 
așeza relațiile internaționale pe baze noi. 
Tineretul - atît cel muncitoresc, țărănesc, 
cit și intelectual, deci și tineretul de pe 
băncile universităților - este chemat sâ 
fie unul din factorii cei mai activi în rea
lizarea acestei noi politici in viața inter- 
naționalâ. Cei care astâzi se afla pe băn
cile universitâților se preocupâ de însuși
rea științei și culturii - care, pînâ la ur
mă, nu au granițe - și trebuie să facem

Tovarășul Nicolae Ceaușescu primind pe participanții la Seminarul 
organizat de Uniunea Tineretului Comunist și Mișcarea Panafricană 

a Tineretului

totul ca întreaga omenire sâ aibâ acces 
liber la toate cuceririle științei și civili
zației moderne. Numai așa omenirea va 
putea sâ obțină noi progrese pe calea 
unei dezvoltări superioare".

Din cuvîntarea la primirea 
participanților la Seminarul 
internațional „Studenții și secu
ritatea europeană4*.

„Tineretul reprezintă o Importantă forță 
a frontului mondial al pâcii ,* datoria sa 
este de a-și folosi întreaga combativitate 
în lupta împotriva politicii imperialiste, de 
agresiune și dictat, de amestec in trebu
rile interne ale altor popoare. Ținind sea
ma de faptul câ o mare parte a energii
lor societâții este irositâ in prezent in 
cursa inarmârilor, câ oprirea acestei ca
lamități sociale ar constitui una din sur
sele esențiale ale creșterii mijloacelor 
necesare dezvoltării economico-sociale a 
tuturor țârilor, tineretul trebuie sâ se ri
dice cu toata forța pentru realizarea 
dezarmării. După cum se știe, în războaie 
tineretul dă cel mai mare tribut de singe. 
De aceea, spectrul războiului care pla
nează incâ asupra omenirii, in special a- 
supra tinerei generații, trebuie inlâturat 

prin lupta unitâ a tineretului însuși, a 
tuturor popoarelor lumii. Cu tot elanul și 
spiritul ei novator, tinâra generație tre
buie sâ fie promotorul luptei pentru vic
toria idealurilor umaniste de pace și 
prietenie intre popoare, pentru edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte".

Din Mesajul adresat Conferin
ței internaționale a tineretului 
pe problemele populației

„Tinâra generație, profund interesata în 
asigurarea dezvoltârii omenirii pe câile 
progresului și pâcii, are datoria sâ parti
cipe cu toatâ energia la lupta pentru 
statornicirea unor raporturi noi intre sta
te, de conviețuire și conlucrare pașnicâ, 
bazate pe egalitate și echitate, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice și 
politice internaționale. Aceasta va asigura 
tinerei generații condițiile afirmării sale 
tot mai puternice, înfăptuirii aspirațiilor 
și năzuințelor sale de bunăstare și feri
cire".

Din Mesajul adresat partici
panților la Seminarul „Tineretul, 
dezvoltarea naționalâ și Națiu
nile Unite"

PREZENTĂ ACTIVĂ lN MIȘCAREA INTERNAȚIONALĂ DE TINERET
Uniunea Tineretului Comuni ft și Uniunea Asociațiilor Studen-, 

țllor Comuniști din România se prezintă la Congresul al X-lea 
al U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.R. — evenimente de în
semnătate majoră în viața tineretului și studenților români — cu 
un bilanț rodnic în activitatea internațională. Promovînd cu con
secvență spiritul politicii partidului și statului nostru, care se 
degajă din documentele istorice adoptate de congresele al IX?lea, 
al X-lea și al XI-lea, ale conferințelor naționale ale Partidului 
Comunist Român, călăuzindu-se după indicațiile prețioase ale 
secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
U.T.C. și U.A.S.C.R. promovează ample raporturi de prietenie 
și conlucrare cu tinăra generație revoluționară, progresistă și 
democratică de pretutindeni, statornicind legături prietenești, de 
cooperare rodnică cu peste 400 de organizații, asociații și mișcări 
de tineret șl studenți de pe toate continentele, ca și cu organi
zații internaționale de tineret și studenți, sau avind ca obiect 
de preocupări tineretul.

U.T.C. și U.A.S.C.R. au avut și au un rol activ, dinamic, con
structiv, în mișcarea internațională de tineret și studenți, adin- 
cind în permanență relațiile de colaborare frățească cu tineretul 
tuturor țărilor socialiste, cu tineretul mișcărilor de eliberare 
națională, cu organizațiile de tineret și studenți din statele care 
au pășit pe drumul dezvoltării de sine stătătoare, cu toate for
țele înaintate ale tinerei generații din întreaga lume. Tineretul 
României socialiste militează cu consecvență pentru extinderea 
relațiilor de colaborare și a contactelor, pentru întărirea priete
niei cu tinăra generație șl organizațiile sale democratice, pentru 
ca tineretul lumii — o uriașă forță a progresului contemporan — 
să se afirme tot mai puternic în lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, pentru libertate, indepen
dență, democrație și progres social, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice internaționale, care sd asigure fie
cărei națiuni o dezvoltare liberă, potrivit voinței sale suverane, 
pentru eliminarea definitivă a decalajelor economice dintre sta
tele avansate din punct de vedere economic și cele în curs de 
dezvoltare, pentru înlăturarea tuturor surselor de conflict și 
tensiune din orice parte a globului, pentru înfăptuirea unor mă
suri eficiente, reale, tn domeniul dezarmării și, în primul rind, 
a celei nucleare, pentru accentuarea cursului spre destindere in 
relațiile internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă, 
menită a garanta tuturor popoarelor o viață pașnică, prosperă, 
pe măsura năzuințelor lor legitime de pace, egalitate, securi
tate și progres social.

întreaga activitate internațională a U.T.C. și U.A.S.C.R. s-a 
desfășurat pe platforma unirii eforturilor tinerilor și organiza
țiilor lor de diverse orientări și tendințe politice, filozofice și 
religioase, pentru sporirea contribuției tineretului progresist al 
lumii la soluționarea problemelor majore care confruntă con
temporaneitatea, pentru â asigura tinerei generații condiții din 
ce în ce mai favorabile' spre a munci și trăi, spre a se afirma 
într-o lume tn care să-și găsească împlinire aspirațiile sale tele 
mai scumpe.

Un eveniment de mare rezonanță : Conferința internațională a tine
retului pe problemele populației

• Ca și în perioada precedentă, 
între Congresul al IX-lea și al 
X-lea al U.T.C., între Conferin
ța a IX-a și a X-a a U.A.S.C.R., 
extinderea și adîncirea legături
lor de prietenie și colaborare cu 
organizațiile de tineret și stu
denți din toate țările socialiste 
au constituit, cum este și firesc, 
o preocupare de prim plan a ac
tivității internaționale a U.T.C. 
și U.A.S.C.R. Aceste raporturi, 
care cunosc un curs ascendent, 
au la bază relațiile întemeiate 
pe comunitatea de idealuri, a o- 
rinduirii sociale socialiste, pe vi
itorul luminos pe care popoarele 
țărilor socialiste îl edifică. 
U.T.C.. și U.A.S.C.R. apreciază că 
dezvoltarea cu consecvență a a- 
ceștor legături devenite tradițio
nale, extinderea lor în diverse 
modalități și forme, < corespunde 
aspirațiilor tineretului nostru, cit 
și aspirațiilor tinerilor din cele
lalte țări socialiste, servește 
cauzei generale a socialismului 
și păcii. Formele cooperării

U.T.C. și U.A.S.C.R. cu organi-
zațiile de tineret și studenți din 
țările socialiste s-au diversificat, 
realizîndu-se numeroase schim
buri de delegații, vizite, întîl- 
niri, consultări, seminarii, schim
buri de opinii privind preocu
pările tinerilor de aceeași pro
fesie, intensificarea legăturilor 
pe linie de turism etc. Cu or
ganizațiile de tineret din Uniu
nea Sovietică, R. P. Chineză, 
R. P. Albania, R. P. Bulgaria, 
R. P. D. Coreeană, R. S. Ceho
slovacă, Republica Cuba, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R.P. 
Mongolă, R. P. Polonă, R. P. 
Ungară și R. D. Vietnam s-au 
efectuat schimburi de vizite, în- 
tîlniri privind cele mai diferite 
domenii de activitate ale tineri-' 
lor muncitori și țărani, ale ele
vilor și studenților, s-au inten
sificat schimburile de materiale, 
informații și publicații ale tine
retului.
• în spiritul bogatelor tradi

ții internaționaliste s-au inten

sificat' legăturile de- solidaritate 
și prietenie între -tineretul 
român și tineretul mișcărilor de 
eliberare națională. Contactul 
nemijlocit între U.T.C. și 
U.A.S.C.R., pe de o parte, și ti
neretul din organizațiile care 
luptă pentru independență na
țională, pe de altă parte, s-a 
concretizat în numeroase mani
festări de sinceră simpatie reci
procă. Numai în ultimele luni, 
U.Ț.C. și U.A.S.C.R. au avut ea 
oaspeți reprezentanți ai Tinere
tului Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolei, ai Uniunii 
Tineretului Patriotic „Neo Lao 
Haksat44, au avut contacte cu U- 
niunea Generală a Studenților 
Palestinieni, cu reprezentanți ai 
tineretului din Mozambic, Gui- 
neea-Bissau etc.

• Exprimîndu-și deplina ade
ziune la politica internă și ex
ternă a statului nostru, tineretul 
României își manifestă întreaga 
solidaritate cu tineretul și po
poarele care se pronunță pentru 
propășirea economico-socială in
dependentă. cu tinerii din ță
rile în curs de dezvoltare, din 
statele nealiniate, în lupta aces
tora pentru învingerea stării ge
nerate de anii îndelungați de 
dominație colonială, pentru folo
sirea în interesul propriilor po
poare a bogățiilor naționale, 
pentru instaurarea în viața in

Aspect de la lucrările seminarului. bilateral U.A.S.C.R. — I.S.M.U.N.

ternațională a unor noi rapor
turi întemeiate pe deplină ega
litate, pe respect și stimă, îm
potriva politicii imperialiste^ de 
dominație, forță și dictat, pen
tru respectarea dreptului im
prescriptibil al tuturor popoare
lor de a-și decide în mod liber 
și suveran calea dezvoltării lor, 
fără nici un amestec străin, 
pentru sporirea participării tu
turor statelor la rezolvarea, pe 
calea tratativelor, a tuturor pro
blemelor litigioase care privesc 
pacea, securitatea și progresul 
lumii. Numai în ultimele luni 
ale anului, pe această linie, 
s-au înscris vizitele în România 
ale delegațiilor Tineretului Co
munist din Peru, Secției de ti
neret a Partidului Poporului din 
Panama, organizației Tineretului 
Socialist Arab din R. A. Egipt, 
Tineretului Muncitor Marocan, 
Ligii Tineretului Laburist din 
Malta, Tineretului Mișcării 
Populare a Revoluției din Zair, 
studenților de la „Universitatea 
Libaneză" din Beirut etc. 1 De 
asemenea, delegații'ale U.T.C. și 
ale U.A.S.C.R. au efectuat vizite 
de prietenie în Tunisia,- Siria, 
R. A. Egipt, Irak, în Republica 
Guineea, în alte țări în curs de 
dezvoltare, au participat la ma
nifestările dedicate aniversării 
creării Mișcării Panafricane a 
Tineretului.

• Au continuat să se dezvolte 
relațiile de solidaritate militan
tă, și sinceră prietenie cu orga
nizațiile comuniste și revoluțio
nare de tineret din întreaga lu
me. O evoluție, ascendentă au 
cunoscut raporturile cu organi
zațiile tineretului < comunist din 
Franța, R. F. Germania, Italia, 
Portugalia, țările nordice. Gre
cia, Elveția, Japonia, Peru, Pa
nama, Chile etc., cu care au a- 
vut loc schimburi de delegații, 
de . informații, diverse consultări 
și .contacte.

• în același timp a continuat 
și ,s-a adîpcit dialogul cu cele 
mai diverse forțe politice ale 
tinerei generații, realizîndu-$e 
contacte cu organizațiile de tine
ret socialiste, social-democrate, 
de alte orientări, cu organiza
țiile de studenți din Italia, Bel
gia, R. F. Germania, S.U.A., 
Noua Zeelandă, Irlanda, Marea 
Britanie, Norvegia, Finlanda etc.

• Oferind cu ospitalitate con
diții optime organizării în 
România a unor întîlniri inter
naționale de tineret. U.T.C. , și 
U.A.S.C.R. au fost gazde ale 
unor ample dialoguri pe dife

i U.T.C. și U.A.S.C.R., aducîndu-și aportul la'intensificarea dia
logului tinerei generații, au luat parte la numeroase reuniuni 
internaționale intre care Adunarea F.M.T.D., Congresul U.I.S., 
Conferința tineretului din „lumea a treia1* de la Alger, întilni- 
rea europeană a Uniunilor Naționale Studențești, Adunarea Ge
nerală a Consiliului European al Comitetelor Naționale de Tine
ret etc. -De asemenea,, delegații ale tineretului și studenților din 
România au participat la. numeroase acțiuni internaționale in 
care s-a exprimat solidaritatea cu,lupta popoarelor și tineretului 
din Chile și Cipru, cu aspirațiile legitime ale popoarelor arabe, 
cu lupta poporului din Namibia împotriva politicii rasiste sud- 
africane.

Tineretul României socialiste se pronunță cu consecvență, 
pentru extinderea relațiilor sale cu tinerii și organizațiile lor de 
pretutindeni, apreciind că adîncirea prieteniei, solidarității și 
conlucrării constituie o contribuție la impulsionarea noului curs 
din viața internațională* la lupta împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru pace și progres, pentru 
io lume mai bună și mai dreaptă.

IOAN TIMOFTE

rite teme care preocupă tinăra 
generație. Astfel, una din cele 
mai importante manifestări, 
Conferința Internațională a Ti
neretului pe Problemele Popu
lației, organizată pe baze deose
bit de largi, a întrunit partici
parea unor organizații de tineret 
de cele. mai diverse orientări și 
tendințe politice din aproape 
toate țările lumii. Prin proble
mele majore care au făcut obiec
tul dezbaterilor, prin amploarea 
participării, conferința s-a în
scris printre momentele cu înal
tă semnificație, ale mișcării 
mondiale de tineret. Seminarul 
bilateral . U.T.C. — Mișcarea 
Panafricană , a Tineretului, care 
s-a; bucurat de participarea re
prezentativă a organizațiilor de 
tineret de pe continentul african, 
a constituit, o manifestare-eloc
ventă a sentimentelor reciproce 
de solidaritate și prietenie care 
animă tineretul României socia
liste și tineretul Africii. Un larg 
interes au avut și lucrările se
minarului bilateral U.A.S.C.R.— 
I.S.M.U.N., care a abordat tema 
„Tineretul, dezvoltarea națio
nală și Națiunile Unite".
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