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Congresul își începe lucrările astăzi, în Capitală

Pe ordinea de zi
I

CONȘTIINȚA
REVOLUȚIONARĂ

Se deschid astăzi tn Capitală 
lucrările Congresului educației po
litice și culturii socialiste. Atît prin 
anvergura sa dată de participarea 
unui mare număr de reprezentanți 
ai frontului educației și culturii — 
de la activistul de cămin cultural 
pînă la academician — cît și prin 
amplele dezbateri care l-au prece
dat — de la organizațiile de bază 
din colectivele de muncă pină la 
conferințele județene de partid — 
acest eveniment de seamă în via
ța patriei izvorăște din cugetul și 
inima întregului popor.

Menit să dea un nou impuls trans
formării revoluționare a conștiințe
lor, să aprofundeze și mai mult 
căile de formare a omului nou, 
multilateral dezvoltat, congresul se 
înscrie ca o etapă esențială în ca
drul efortului desfășurat de ani și 
ani de zile în această direcție, cu 
fermitate și intransigență revoluțio
nară, de către Partidul Comunist 
Român. „întreaga activitate de edu
care și formare a conștiinței so
cialiste — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — trebuie să ducă la 
crearea unui nou umanism, care 
pune pe primul plan omul și, tot
odată, îmbină interesele particu
lare cu cele ale întregii socie
tăți, asigură bunăstarea și feri
cirea fiecăruia, odată cu a între
gului popor". „Desfășurarea unei 
permanente activități politico-ideo- 
logice și de educație socialistă re
prezintă o necesitate obiectivă în 
întreaga perioadă de construire a 
socialismului și comunismului, o 
componentă esențială a procesu
lui de făurire a noii societăți".

Dacă omul este un produs al 
Istoriei, al culturii, el este totoda
tă un produs al epocii sale, al tre
cutului poporului său, al năzuințe
lor de viitor ale acestuia. Dacă 
profilul său caracteristic lumii pe 
care o făurește se distinge prin

amploarea sarcinilor pe care și 
le-a propus, noile lui trâsâturi mo
rale, fondul sâu spiritual, bogâția 
sa sufletească decurg din acei 
factori generatori de civilizație și 
creație, din caracteristicile relații
lor sociale ale societății socialis
te, din ideologia clasei chemate 
să conducă și să înfăptuiască ma
rile transformări revoluționare ale 
epocii, din procesul modelator al 
educației, din valorile sociale și 
culturale ale orînduirii căreia îi 
aparține.

încă de la începutul activității 
sale, de-a lungul a peste 55 de 
ani și, îndeosebi, în anii de cînd 
conduce destinele țării. Partidul 
Comunist Român a așezat întrea
ga operă de educație și cultură 
socialistă a maselor pe pilonii 
trainici ai unor înalte imperative 
sociale, subliniate cu tărie în Pro
gramul partidului: înarmarea ideo
logică, competență profesională, e- 
xigența și autoexigență, angajarea 
civică, patriotismul ardent și in
ternaționalismul proletar; impera
tive organic sudate între ele prin 
idealul ce le animă: formarea 
unui om nou, înflăcărat de spiri
tul revoluționar, plămădirea unei 
conștiințe înaintate, caracteristică 
esențială a omului participant res
ponsabil la conducerea societății.

Dacă socialismul este sinonim 
cu plenitudinea vieții omenești iz
vorîte din osmoza organică între 
gindul și fapta omului, între con
vingerile sale politice și compor
tamentul său social, atunci pivotul 
moral al constructorului socialis
mului constă în îmbinarea armo
nioasă a normelor și principiilor 
comuniste de viață și muncă — 
expresie a umanismului revoluțio
nar — în transpunerea în viață a 
Codului etic al orînduirii noastre. 
Iar educația politică și cultura so-
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Desen de Gheorghe CALARAȘU

în ziua de 1 iunie 1976 a avut loc ședința Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prezi
dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

Cu acest prilej a fost examinată evoluția pre
țurilor și tarifelor în primul trimestru al anului. 
Analiza a evidențiat faptul că rezultatele 
în dezvoltarea economico-socială a țării, în 
această perioadă, au fost obținute în condițiile 
unei circulații bănești sănătoase, ale întăririi con
tinue a monedei naționale. Pe ansamblul econo
miei, prețurile de producție și livrare, inclusiv 
cele cu amănuntul la produsele destinate popu
lației, cît și tarifele s-au încadrat sau au fost sub 
limitele planificate. Totodată, planul livrărilor de 
mărfuri cu prețuri mici, exprimat valoric, s-a rea
lizat în proporție de 105,9 la sută.

Apreciind aceste rezultate, Comitetul Politic 
Executiv a pus în fața guvernului, ministerelor, 
centralelor și întreprinderilor sarcina de a acțio
na mai energic pentru încadrarea riguroasă a 
întregii activități economice în disciplina finan
ciară și de plan, pentru reducerea continuă a 
costurilor de producție, în special a cheltuielilor 
materiale, pentru realizarea în 
condiții și cu eficiență sporită 
anul în curs.

Pornind de la faptul că la 
populației concură întreprinderi 
mai multor ministere și a consiliilor populare, 
cooperația meșteșugărească, de producție agri
colă și de consum, Comitetul Politic Executiv a 
hotărît constituirea Consiliului de coordonare a 
producției bunurilor de larg consum pe întreaga 
economie. S-a stabilit, de asemenea, organizarea 
de comisii județene, subordonate consiliului de 
coordonare și consiliilor populare respective.

Prin adoptarea acestor măsuri se creează ca
drul corespunzător pentru coordonarea generală 
unitară, pe ansamblul economiei, a producției 
bunurilor de larg consum, în concordanță cu po
litica partidului și statului in domeniul aprovi
zionării oamenilor muncii, cu cerințele curente și 
de perspectivă ale cetățenilor. în acest scop, 
consiliul va participa la elaborarea și funda
mentarea prognozelor, proiectelor de plan cin
cinal și anual, pe ramuri și în profil teritorial, cît 
și a propunerilor de măsuri pentru promovarea 
progresului tehnic, profilarea, specializarea și 
cooperarea în fabricație și dezvoltarea capaci
tăților de producție. în același timp, în centrul 
activității consiliului vor sta valorificarea în mai 
mare măsură a resurselor locale de materii pri
me și materiale, cît și a celor secundare, a posi
bilităților existente în vederea creării de noi pro
duse și asimilării lor rapide, corelarea mai bună

cele mai bune 
a planului pe

aprovizionarea 
din subordinea

a producției cu cerințele reale ale populației 
și adaptarea operativă a fabricației la necesită
țile de consum.

în continuarea lucrărilor, Comitetul Politic Exe
cutiv a stabilit, în conformitate cu hotărîrea Ple
narei C.C. al P.C.R. din 3 februarie 1976, crea
rea Consiliului central de coordonare a activită
ții cooperației de consum, cooperației meșteșu
gărești și a cooperației de producție agricolă din 
țara noastră, precum și a organismelor similare 
la nivel județean, orășenesc și comunal.

Se au în vedere, în acest fel, o coordonare șl 
conlucrare economică strînsă între organizațiile 
cooperatiste, realizarea de acțiuni în coihun, a- 
sigurîndu-se pe această bază soluționarea mai 
bună a problemelor legate de prelucrarea și va
lorificarea unor resurse, delimitarea mai precisă 
a sarcinilor și folosirea rațională, eficientă a 
forțelor umane și tehnice, a posibilităților ma
teriale existente pentru dezvoltarea producției 
de bunuri de consum și extinderea serviciilor că
tre populație. Totodată, fiecare organizație co
operatistă își desfășoară în continuare activita
tea în mod autonom, purtînd în întregime răs
punderea pentru îndeplinirea planului propriu, 
a obligațiilor ce-i revin din politica și hotărîrile 
partidului, a atribuțiilor înscrise în statutele de 
organizare și funcționare.

Comitetul Politic Executiv a hotărît înființarea 
Institutului central de cercetare, proiectare și di- 
rectivare în construcții. Subordonat direct Consi
liului de Miniștri, Institutul central va asigura, 
printr-o concepție și coordonare unitară, elimi
narea paralelismelor, concentrarea potențialului 
de cercetare și dirijarea efortului principal spre 
obiectivele majore de investiții, reducerea ciclu
lui cercetare-proiectare-producție.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a as
cultat un raport cu privire la vizitele primului 
ministru al guvernului, tovarășul Manea Mănes- 
cu, în Iran, India și Sri Lanka. Apreciind rezultate
le vizitelor și convorbirilor avute de primul minis
tru român cu șefii de state și primii miniștri ai ță
rilor respective, Comitetul Politic Executiv a cerut 
guvernului, ministerelor, altor instituții centrale să 
ia măsuri în vederea realizării integrale și în 
bune condiții a acordurilor și protocoalelor în
cheiate, pe linia extinderii colaborării și schim
burilor economice.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a 
luat în discuție unele probleme cu privire la des
fășurarea lucrărilor Congresului educației politi
ce și culturii socialiste.

Comitetul Politic Executiv a examinat și rezol
vat, de asemenea, alte probleme ale activității 
curente de partid și de stat.

In jurul orei 9, posturile noastre de radio și televiziune 
vor transmite direct de la Palatul sporturilor și culturii 
deschiderea congresului.

A apărut volumul 12

NICOLAE CEAUȘESCU
„România pe drumul construirii societății

socialiste multilateral dezvoltate"
în ziua deschiderii Congresului 

educației politice și culturii socialis
te, în atmosfera de vie efervescentă 
spirituală cu care întregul popor în- 
tîmpină acest important eveniment, 
viața ideologică a țării cunoaște un 
moment semnificativ — apariția vo
lumului al 12-lea din seria de opere 
ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU : „România pe drumul 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate".

Noul volum, însumînd. în aproape 
700 de pagini, rapoarte, cuvîntări. ar
ticole, interviuri din perioada octom
brie 1975—mai 1976. constituie, ca și 
volumele precedente, o vie ilustrare 
a bogatei activități teoretice și prac
tice desfășurate de secretarul general 
al partidului, a contribuției sale e- 
sențiale la elaborarea 
politicii partidului, a 
și măsurilor menite s 
progresul multilateral 
niei socialiste, sporirea 
în promovarea idealurilor de in
dependență. pace și prietenie în-, 
tre popoare. Prin întregul său cu
prins, și acest volum evidențiază 
pregnant trăsăturile atît de caracte
ristice modului de gîndire și de ac
țiune al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — principialitatea marxist- 
leninistă, realismul profund, spiritul 
creator, revoluționar, energia, fermi
tatea și pasiunea puse în slujba in
tereselor vitale ale poporului român, 
a năzuințelor de libertate și progres 
ale tuturor națiunilor.

Firul călăuzitor al volumului îl 
constituie fundamentarea importan
ței excepționale a hotărîrilor Con-

greșului al XI-lea, a Programului 
partidului, ca îndrumar al întregii 
opere de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu-

gîndirii marxist-leniniste la condi
țiile concrete ale României, precum 
și indicații practice de însemnătate 
fundamentală asupra modalităților 
de lucru, de natură să asigure acti-
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și aplicarea 
orientărilor 

să asigure 
al Româ- 

i rolului ei

nism, evidențierea căilor optime de 
acțiune pentru înfăptuirea neabătu
tă a sarcinilor izvorîte din aceste 
documente în toate sectoarele vieții 
sociale, în toate domeniile de acti
vitate. Lucrările cuprinse în volum 
aduc în această privință importan
te precizări teoretice, teze noi. re
zultate din aplicarea creatoare a

vităților respertive finalitatea și efi
ciența necesare.

In mod firesc, tn prim plan se 
detașează îndmmările privind dez
voltarea econanică, realizarea obiec
tivelor de mie complexitate ale 
noului cincinal în domeniul indus
triei, agricultorii, investițiilor, 
merțului exteiior, sistematizării

co-
10-

calităților. îmbunătățirii aprovizio
nării populației, creșterii nivelului 
general de trai — pe această linie 
înscriindu-se expunerile rostite la 
sesiunea Marii Adunări Naționale 
din decembrie 1975 și la Congresul 
consiliilor populare județene, cuvin- 
tările la Plenara C.C. al. P.C.R. din 
14 aprilie 1976 și Ia consfătuirile și 
ședințele de lucru de la C.C. al 
P.C.R., la adunarea populară de la 
Alexandria, prilejuită de sărbători
rea Zilei recoltei, la Congresul Uniu
nii Generale a Sindicatelor

Adincind 
nostru despre 
tă multilateral 
rile amintite __ ____ ______
bil preocupările pentru dezvoltarea 
economiei, a bazei tehnico-mate- 
riale, cu cele privind dezvoltarea de
mocrației socialiste, în ambele ei 
forme — reprezentativă și, îndeo
sebi, directă, pentru perfecționarea 
continuă și valorificarea optimă a 
cadrului instituțional menit să asi
gure participarea efectivă și tot mai 
rodnică a maselor la conducerea și 
rezolvarea tuturor treburilor obștești, 
la gospodărirea avuției socialiste.

Totodată, in volum sînt amplu 
tratate problemele activității poli
tico-educative ' pentru formarea o- 
mului nou, pentru dezvoltarea con
științei socialiste a întregului popor 
— corespunzător viziunii partidului 
asupra acestei activități, ca o com
ponentă esențială și un factor decisiv 
in opera de făurire a noii orînduiri.

etc.
concepția partidului 

societatea socialis- 
dezvoltată. lucră» 

corelează indisolu-
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cu spirit revoluționar, 
constructori devotați

ai socialismului
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VALEA MOTRULUI

100000 tone de cărbune peste plan
Marți dimineața, mi

nerii din Valea Motru- 
lui au ridicat la 100 000 
tone cantitatea de căr
bune extrasă în plus de 
la începutul anului. Suc
cesul, la obținerea că-

ruia și-a adus o deose
bită contribuție colecti
vul exploatării carboni
fere Leurda, care a în
deplinit planul semes
trial în mai puțin de 
cinci luni, urmat de co-

lectivele exploatărilor 
Lupoaia, Ploștina și 
Roșiuța, are la bază o 
simțitoare depășire a 
randamentelor pe post 
și creșterea productivi
tății muncii. (Agerpres).

SIBIU Crește
Angajați cu toate for

țele in întrecerea socia
listă, oamenii muncii din 
industria județului Si
biu — români, germani, 
maghiari — au obținut 
în primele 5 luni succe
se de prestigiu. în con
dițiile unei creșteri a 
producției față de a- 
ceeași perioadă a anului 
trecut cu aproape 800

productivitatea muncii
milioane lei, planul pro- 
ducției-marfă a fost de
pășit cu 475 milioane 
lei, întregul spor al pro
ducției fiind obținut pe 
seama creșterii produc
tivității muncii. De 
subliniat faptul că în 
primele 4 luni cheltuie
lile de producție au fost 
reduse cu 53 milioane 
lei. Cele mai substan-

țiale reduceri la cheltu
ielile la 1 000 lei produc- 
ție-marfă au fost înre
gistrate de întreprinde
rea de extracție și cea 
de exploatare gaz metan 
Mediaș, „Balanța", în
treprinderea de piese 
auto, „Drapelul roșu", 
„7 Noiembrie", „Victo
ria" din Sibiu. (Nicolae 
Brujan).
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r Intrind pe poarta unei 
mari întreprinderi indus
triale bucureȘtene, am în- 
tîlnit la tot pasul fapte de 
muncă dincolo de care se
poate citi, sub multiplele 
ei înfățișări, atitudinea 
responsabilă, comunistă 
față de muncă. întocmai 
ca peste tot în România. 
La „Grivița roșie'1 (în
treprinderea de utilaj chi
mic), în mijlocul unui 
colectiv cu vechi tradiții 
revoluționare, preocuparea 
pentru implantarea în via
ța și în munca de fiecare 
zi a normelor din Codul 
eticii și echității socialiste 
rodește din plin. Mereu 
mai limpede, aici ca în mii 
și mii de alte colective 
muncitorești, litera Codului 
începe să devină ...relatare 
a faptului de viață. Fapt pil
duitor pentru felul în care 
clașa muncitoare, condusă 
de partid, își îndeplinește 
rolul de forță conducătoa
re în societate, aplicarea 
efectivă în viață a norme
lor eticii și echității socia
liste, așa cum o întilnim 
în colectivele muncitorești 
ale țării, conferă sens de
plin, cioplit în stînca ac
tului de viață, calității du
ble de proprietar și produ
cător pentru fiecare om al 
muncii din România.

foarte bune — ne spune 
Teodor Lupu, șeful secției 
sculărie-autoutilare. Așa, de 
exemplu...

...La cazangerie, monta
jul unor componente ale 
instalațiilor solicita un 
mare volum de muncă fi
zică. „Nu s-ar putea și 
altfel ?“' s-a întrebat atunci 
colectivul și s-a și alcă
tuit un grup care să se 
ocupe de rezolvarea pro
blemei. Grupul, condus de 
comunistul Stelian Cepleu, 
la capătul unor perseve-

niștii secției cazangerie. 
Toate răspunsurile ne-au 
oferit fapte și prin ele 
ne-au întărit convingerea 
că in uzină principiile din 
Codul etic devin adevăr al 
vieții tocmai prin aceea 
că sînt trăite de oameni, 
în cele mai diverse împre
jurări și potrivit cerințelor 
fiecărui loc de muncă.

— în secția cazangerie 
— cea mai mare consuma
toare de metal a întreprin
derii — ne-a răspuns ingi
nerul Vasile Popescu, șef

bitatoril. Subiectul : moda
litățile de economisire a 
metalului la comenzile 
care intră in fabricație.

Economia de metal este 
și subiectul de predilecție 
al întregii munci politice 
pe care o desfășoară co
muniștii secției. Din che
mările . înscrise pe mari 
panouri, din dezbaterile 
adunărilor generale de 
partid, sindicat și U.T.C., 
din convorbirile zilnice ale 
agitatorilor, din discuțiile 
la invățămintul politic,

tea considera unii... La 
ora 15, brigăzile de muncă 
și educație socialistă, din 
care fac parte și cei 
doi, împreună cu bri
găzi din schimbul de 
după-amiază s-au adu
nat pentru citeva minute 
și au discutat despre cele 
petrecute. I-au dojenit pe 
cei doi. în ideea că ajuto
rul dat la timp omului, 
exigența față de el, chiar 
și atunci cînd este vorba 
de mici scăpări, îl aju
tă să prevină greșeli mai

Atitudinea comunistă 
față de muncă

De aceea, aici, la „Grivița 
roșie", adresînd întrebarea 
„Ce înțelegeți dumnea
voastră prin atitudinea co
munistă față de muncă ?“ 
am primit răspunsuri fer
me.

Unul dintre aceste răs
punsuri se referă la preo
cuparea pentru nou, pen
tru noul folositor produc
ției. Tehnologii noi, pro
duse noi. Semnificativ : 80 
la sută din producția anu
lui trecut a fost reprezen
tată de produse noi. Uti
lajele și instalațiile chimi
ce produse aici, cu calități 
tehnico-funcționale supe
rioare, sînt încununate de 
aprecierile unanime ale 
beneficiarilor din țară și de 
peste hotare. Tehnologiile 
și produsele noi — rod al 
muncii responsabile din 
partea întregului colectiv 
— înseamnă și o valoroasă 
contribuție la reducerea 
efortului valutar al țării.

— Avem oameni inimoși, 
inventivi, care și-au fă
cut o pasiune din preocu
parea pentru valorificarea 
tuturor ideilor tehnice

rente căutări, a creat un 
dispozitiv de asamblare a 
corpurilor metalice mari. 
Dispozitivul nu numai că 
reduce timpul, nu numai 
că sporește substanțial 
productivitatea, dar asigură 
$i un spor al calității.

...Și tot astfel a fost re
zolvată anul trecut proble
ma răpitoarelor cu aer la 
secția mecanică. Și tot așa 
s-a născut mașina de per
forat tablă, la secția de scu
lărie-autoutilare. Cu speci
ficația că mașina aceasta 
este, efectiv, rodul eforturi
lor întregului colectiv al 
secției. De la fiecare o idee. 
De la fiecare un efort în 
plus. Codul etic definește 
ca o datorie a fiecărui co
munist, a fiecărui om al 
muncii : „să dea dovadă de 
o inaltă conștiință profe
sională, competență, spirit 
creator, dăruire și pasiune 
in muncă".

Cu întrebarea „Ce înțe
legeți dumneavoastră prin 
atitudinea comunistă față 
de muncă ?“ ne-am adre
sat și citorva dintre comu-

de atelier — cred că atitu
dinea comunistă față de 
muncă trebuie să se expri
me, înainte de toate, prin 
strădania de a folosi cit 
mai chibzuit metalul. Anul 
trecut am economisit 529 
de tone. Faptul acesta

răzbate continuu și precis 
același comandament moral 
— devenit normă de con
duită — al strădaniei tu
turor pentru un cit mai 
economicos consum de me
tal. Și colectivul nu iartă

Codul etic—în conștiința și faptele 

unui puternic colectiv muncitoresc

ne-a stimulat în căutările 
noastre...

Și iată citeva dintre re
zultatele căutărilor : la 
atelierul de debitare s-a 
creat o grupă de plan- 
croire, cu misiunea, foarte 
rodnică, de a „experimen
ta" pe hîrtie toate croirile 
și de a găsi formulele cu 
cele mai mici deșeuri din 
tăiere. Săptămînal, ori mai 
des, au loc discuții — con
sfătuiri fertile — între șefii 
de atelier, maiștrii și șefii 
de brigadă, trasatorii și de-

pe cei care nesocotesc 
regula generală...

...28 mai. Din neatenție, 
un muncitor de la cazan
gerie a străpuns o . tablă 
destinată unui anumit re
per. Pentru reperul res
pectiv a trebuit consumat 
alt material. Cu o zi mai 
înainte, un alt muncitor a 
trasat incorect reperul la 
care lucra și astfel a întîr- 
ziat cu două ore execuția 
piesei. Faptul a produs o 
perturbație a întregului 
flux. „Mărunțișuri" ar pu-

mari, să se îndrepte, 11 spri
jină în efortul lui de a se 
forma ca' om integru, demn 
de societatea nouă pe care 
o construim.

— Să ne oprim mai a- 
tent asupra ideii de disci
plină — ne propune mai
strul Ion Constantin, secre
tarul comitetului de partid 
de la cazangerie. în secția 
aceasta grea, unde exista în- 
tr-o vreme o mare fluctua
ție, problema întăririi disci
plinei, ca expresie a atitu
dinii noi față de muncă, a 
stat și stă pe primul plan...

Organizațiile de partid de 
Ia cazangerie — ca și din 
toată întreprinderea — 
și-au .verificat capacitatea 
de înriurire a tinerilor, de 
formare a lor în spiritul 
unei discipline stricte, a 
conștiinciozității în mun
că. Tinerii sînt ajutați să 
învețe, să stăpînească me
seria. Pe cei mai mulți 
dintre ei i-au luat în 
grijă muncitori mai virst- 
nici, comuniști cu expe
riență, care le conduc pașii 
spre desăvîrșirea ca mun-

citori, ca oameni. Cel mai 
răspindit instrument edu
cativ este aici încrederea.

La un moment dat, doi 
dintre tineri deveniseră 
„o problemă". Nepunctuali, 
nedisciplinați, adunau ab
sențe nemotivate cu carul. 
Potrivit n armelor legale, 
li s-a desfăcut contrac
tul de muncă. După un 
timp însă ei s-au întors și 
s-au rugat să fie reprimiți. 
Și au fost reprimiți. Dar 
lecția primită nu le-a fo
losit decît un timp. Și din 
nou... „Ei bine, nu — au 
spus comuniștii — n-o să-i 
mai lăsăm să plece. Dimpo
trivă, o să-i facem să înțe
leagă mai direct răspunderi
le muncii.,.". Și pentru că 
meserie știau, isteți erau, 
.pe unul dintre ei l-au pro
pus șef al unei echipe 
de sudori, pe celălalt ca 
un fel de ajutor al șefului. 
Sub Îndrumarea secreta
rului comitetului de partid 
din secție, echipa a început 
sudarea subansamblelor la 
toate tipurile de utilaje. 
„Investiția de încredere" a 
rodit. Acum, după doi ani, 
șeful de echipă este șeful 
unei brigăzi de muncă și 
educație. Și elev la școala 
serală de maiștri. „Ajuto
rul" îl va urma in curînd. 
După ce s-au petrecut și 
alte asemenea „evenimen
te" în secție, după ce dis
ciplina a fost așezată la 
locul de onoare ce i se cu
vine, s-a modificat funda
mental situația fluctuației. 
Ba încă a devenit o pro
blemă să găsești „un loc" 
la cazangerie.

Ne oprim aici cu Însem
nările noastre. Răspunsu
rile primite, prin opinii și 
fapte, de la oamenii „Gri- 
viței roșii" se adună în 
convingerea că succesele 
în .producție repurtate de 
acest mare colectiv munci
toresc sînt urmarea directă 
a faptului că principiile 
morale ale societății noas
tre, cuprinse în Codul etic, 
sînt înțelese aici ca norme 
firești ale vieții și muncii 
de fiecare zi.

Marla BABOI AN 
Viorel POPESCU

Responsabilitate
și spirit constructiv

„Grivița roșie" și-a înscris numele pe frontispiciul indus
triei românești nu numai prin performanțele tehnice supe
rioare ale produselor ci, mai ales, prin înaltele calități moral- 
politice și profesionale pe care comuniștii le cultivă cu per
severență. Iată-1, in imaginea surprinsă de fotoreporter, pe 
strungarul Nicolae Petre din secția sculărie-autoutilare ex-

plicînd unora dintre „băieții" săi cum trebuie să execute o 
lucrare (foto 1). Pentru ca lucrările tinerilor să iasă perfecte, 
maistrul Ion Constantin nu pierde nici un prilej de a le 
arăta cum să lucreze mai bine (foto 2). Inginerul Vasile Po
pescu este unul din numeroșii „combatanți" pe frontul eco
nomiilor de metal. In numele acestei cauze majore, contro

lează neîntrerupt precizia execuției sudurilor (foto 3). Și 
pe șeful de brigadă Dumitru Girieanu il poți vedea mai 
totdeauna în mijlocul tinerilor (foto 4). Sint, toate acestea, 
imagini simbolice pentru ceea ce înseamnă la „Grivița roșie" 
tradiția muncitorească, predarea cu înaltă răspundere a „șta
fetei" de la o generație la alta...

Foto : 8. Cristian

Oriunde vezi schele și 
macarale în mișcare, gîn- 
dul te poartă involuntar 
spre noțiunea de ordine, 
exactitate, lucru trainic și 
cu migală făcut, deoarece 
prin însăși menirea lor, în 
activitatea oamenilor de pe 
șantiere, ordinea desăvîr- 
șită se află in natura fi
rească a lucrurilor. Nor
mal deci ca mergînd pe 
un șantier sau altul, de 
fapt, pe oricare din miile 
de șantiere care împînzesc 
întreaga țară, să fii indem- 

■ nat > Să cauți răspunsul la 
întrebarea : care sînt re
sorturile responsabilității, 
spiritul constructiv ale a- 
cestor virtuți, probate 
exemplar, de fiecare dată, 
de harnicul detașament al 
celor aproape șase sute de 
mii de constructori ai 
noștri ?

Cu această întrebare în
gînd, ne apropiam de șan
tierul fabricii de ciment

>

„Duceți-vă la Șutești să vedeți cum se poate 
aplica, practic, o concepție modernă despre 
agricultură..."

(Din sugestiile unul activist al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R.).

Chiar dacă era duminică, 
invitația se dovedea, într-a- 
devăr, prea tentantă ca s-o 
amin, necum s-o refuz. Am 
bătut deci cale de aproape 
60 de kilometri drumul de 
la Rîmnic spre Drăgășani, 
și de aici pînă spre coas
te de deal printre care 
șoseaua șerpuiește timidă. 
Voiam să vorbesc cu pre
ședintele, dar „tovarășul 
Mitruț nu cred că poate să 
fie acasă", mi-a zis secre
tatul consiliului popular, 
singurul om aflat la birouri 
la ora aceea. „Avem ac
țiuni în agricultură, cu ci
teva sute de oameni, a 
adăugat el; tovarășul Mi
truț trebuie să fie pe un
deva, pe la porumb, ori 
prin plantații, că sînt la 
zi fel de fel de lucrări..."

Intr-adevăr, abia pe la 
prinzul cel bun l-am des
coperit pe Nicolae Mitruț, 
într-un colț al casei sale ; 
studia colecția de „fișe" 
(Biologie) elaborată de aca
demicianul A. Pora. Sosise 
de curînd de pe cimp și 
pînă-i așeza nevasta masa...

— Vreau să dau la toam
nă examen la viticultură, 
tni-a spus el cam - taci
turn. Trebuie să fac și eu 
facultatea, că nu se mai 
poate...

Mărturisesc că, deși-mi 
stătuse pe limbă o între
bare despre acțiunea „la 
zi" pe care o condusese de 
dimineață, mi-am adus 
deodată aminte de con
cepția modernă despre 
care-mi vorbise activistul 
de la județ. Ceva mai tir- 
ziu, in biroul președintelui 
de la C.A.P., m-am trezit 
în fața unor pereți plini de 
diplome — certificînd re
cordurile obținute la dife
rite culturi.

— Tovarășe Mitruț, iar
tă-mi întrebarea: de ce 
este C.A.P.-ul pe care-1 
conduci dumneata unul din
tre cele mai bune?

— Adică, vreți să spu
neți, de ce sînt altele mai 
slabe? Părerea mea e că 
acele C.A.P.-uri au condu
ceri cu gîndire economică 
mai slabă...

Apăsase pe cuvîntul gîn
dire și, firesc, l-am descusut. 
Unii, zicea el, deși au și 
ei mașini și lucrează după 
aceleași legi, fac o agricul
tură cum se făcea „pe aci, 
prin părțile Olteniei, înain

te de epoca socialistă". Mi
zează, adică, pe o singură 
cultură, uitînd că sîntem, 
încă, destul de mult la dis
creția variațiilor climaterice.

luat o rezervă: am deschis 
o „școală de viță", cum îi 
zicem noi. Plantăm anual 
2 500 000 de fire pentru ră
sădit, le altoim, vindem 
900 000 (ori 3 lei); asta în
seamnă 2 700 000 de lei si
guri. Rezervă...

Deci, acesta este secre
tul numărul unu al Suteș- 
tilor — diversificarea cul
turilor. Al doilea se leagă

Au, în C.A.P. lucrează 1100 
de inși, dar — zice el — 
n-au oamenii ce face? Și 
mi-a arătat o secție de îm
pletit coșuri din răchită, 
unde lucrează comenzi pen
tru S.U.A., Franța, R.F.G. 
Nu fac față cererilor. Au 
plantat cu răchită toate 
colțurile mlăștinoase, dar se 
cere mai mult. Apoi am 
trecut la secția de confec

an-doi să știți că și eu 
m-am socotit ăl mai deș
tept, fusesem secretar de 
partid, dar cînd m-au nu
mit președinte mi-oi fi zis 
că le știu eu pe toate, mi 
se păruse \că nici organi
zațiile de partid n-au prea 
mult de-a face cu „proble
mele de producție", de care, 
chipurile, ne ocupam doar 
noi, „conducerea". Pînă au

mentele celor ce s-au opus. 
„Uneori, zice el, tocmai ce 
nu trebuie se acceptă mai
repede". De aceea vrea să
fie sigur dacă nu cumva au 
dreptate tocmai ceilalți.

— Cu conștiința cum stați
pe aici, tovarășe Mitruț?

— De, îmi răspunde. S-a 
făcut mult. Dar mai e, 
mai e...

Tașca — Bicaz. Contururi
le viitoarei întreprinderi
se profilau cert, 
de zeci de metri 
prefigurează de 
pe acum zilele 
in care, ceea ce 
constituie în pre
zent „obiectiv în 
construcție", va 
deveni el însuși 
furnizor de ma-

Coloși

centrat, viguros, pe fronturi 
largi.

Remarcăm și un alt as
pect caracteristic pe acest 
șantier : disciplina în mun
că, spiritul gospodăresc, 
ordinea guvernează activi
tatea celor citeva sute de 
constructori, reprezintă o 
veritabilă „carte de vizită", 
în atari condiții, a devenit 
un fapt obișnuit ca nivelul 
calitativ al lucrărilor să fie 
apreciat cu nota maximă.

în sfirșit, nu putem tre
ce peste o altă constatare 
esențială : investiția de la 
Tașca-Bicaz — de mari 
proporții și înaltă comple
xitate — este realizată 
după soluții constructive, 
în mare parte noutăți teh
nice, puse la punct chiar 
aici, pe șantier.

Acestea sînt faptele. Din
colo de ele se află voin
ța și responsabilitatea oa
menilor, dăruirea lor in 
muncă, ambiția de a trans
forma această platformă 
de investiții într-un șanti
er model. „La început, pă

Muncă unită, cu hărnicie 
și chibzuință

— Primul nostru secret 
este acesta, a zis el. Am 
împărțit cele 1 276 de hec
tare în loturi corespunză
toare pentru grîu, porumb, 
cartofi, nutreț, vie, pomi. 
Dar nu numai atît. Chiar 
lă pomicultură eu știu că 
într-un an pot merge me
rii, altădată prunii. Am 
plantat deci și meri și 
pruni. Uite însă că de doi 
ani aici n-au mers nici 
unii, nici alții. Am plantat 
40 de hectare de vișini. Vi
șinul, să știi dumneata, ra
reori se întîmplă să aibă o 
cădere. Se Culege greu, dar 
ești sigur. Dar dacă nu 
merge via, de la care aștep
tăm anul acesta cel puțin 
2 650 000 de lei? Fiindcă se 
întîmplă, uneori, să nu 
meargă. Uite, dacă va fi 
toată primăvara așa ca pînă 
acum, batem toate recordu
rile. Și cred că așa o să 
fie. Dar dacă dă mîine o 
grindină? Așa că ne-am

de primul. La plantațiile și 
culturile din cimp au adău
gat zootehnia și gospo
dăriile anexă. Acum 7 
ani, cînd a fost numit pre
ședinte, Mitruț a găsit o 
„zestre" de 57 de vaci și 
40 de viței, adăpostiți în 
grajduri vechi. Au hotă- 
rît să construiască graj
duri noi, folosind teh
nici moderne de creștere. 
C.A.P.-ul are azi o îngră- 
șătorie de taurine numărind 
1 040 de capete pe serie. 
Deci, socotește el, 700 de 
grame pe zi creșterea în 
greutate a fiecărui animal, 
200 de zile „seria", și iată 
că în 1976 au sigur încă o 
„rezervă", de cel puțin 
1 320 000 lei, ca și anul 
trecut.

Am fost cu Mitruț în 
cîmp — i-am văzut plan
tațiile, via, „școala de viță". 
M-a dus și la grajduri. O 
femeie singură îngrijea 390 
de tăurași. N-au oameni?

ționat ambalaje din lemn 
pentru fructe. Apoi la sec
ția de prefabricate din be
ton, unde cîștigul pe zi 
poate merge pînă la 80—100 
lei. Au și rotărie, și dogă- 
rie, și ateliere de repara
ții. Pînă și un simplu, dar 
eficient atelier de„. mase 
plastice, unde produc ac
cesorii pentru fabricile de 
mobilă. Și uite că banii 
vin. Milioane.

Dar acestea sint doar se
cretele — să le snunem 
așa — „materiale". Fiindcă 
Nicolae Mitruț, eroul nu
mărul unu al acestei am
biții colective, al acestei 
mari bătălii economice de 
pe coastele cam rîpoa- 
se ale Suteștilor de Vîl- 
cea, are și alte secrete, 
care ar putea intra la ca
pitolul măsuri „subiective".

— Lucrul rău pe care 
l-am moștenit aici a fost 
o atitudine cam disprețui
toare față de oameni. Un

sesizat oamenii la județ, nu 
că nu munceam, nu de 
asta; dar a venit • brigadă, 
ne-a analizat, m-au criti
cat și-am tras concluzii. 
Acum organizițiile de 
partid sînt sprijiiul nostru 
numărul unu.

Pe urmă, zice Mitruț, 
mai găsise o grejeală. Nu
mai două-trei ptrsoane se 
socoteau „conducerea". Res
tul erau cu toții „coopera
tori". Brigadierii, șefii de 
echipă — aproape nu exis
tau. I-au pus deci pe toți 
în drepturile lor, Apoi, din 
cite mi-au spus oamenii, 
cînd se pune în discuția ce
lor mai buni o problemă — 
fiindcă aici nimic nu se 
hotărăște decît astfel, chiar 
și aplicarea uno- recoman
dări agrotehnice — deci, 
dacă, să ziceri, din 33 
prezenți la discuție, 30 
sînt pentru, Mitruț nu 
validează votul decît după 
ce analizează separat argu-

Adică, mai e de lucrat. 
Dar are o părere: „lucra
rea" aceasta trebuie să fie 
un fel de altoire cu soiuri 
bune în cadrul unor forme 
organizatorice ale muncii 
concepute după litera legii. 
Democrația — democrație. 
Dreptul la cuvînt — drept. 
Datoria celor ce ascultă și 
rezolvă propunerile oame
nilor — datorie. Numai 
așa, zice, oamenii devin 
răspunzători in muncă. Așa 
au și reușit el să trezească 
acel „nerv" al răspunderii 
colective pentru treburile 
obștii, pentru realizarea la 
timp și de calitate a tutu
ror lucrărilor.

— Și incă un lucru, adau
gă: niciodată, cînd prezen
tăm un referat într-o adu
nare, problemele sociale nu 
ocupă mai puțin de 40—50 
la sută din cele ce spu
nem. Fiindcă trebuie să ne 
interesăm mereu cum tră
iesc oamenii, dacă merge 
bine brutăria, dacă stau 
bine lucrurile în sectorul 
sanitar, cum e cu comer
țul, cu creșterea copiilor, cu 
condițiile bătrinilor...

Adine spirit de observa
ție. Cineva, un necunos
cător al satului modern 
din România de azi, l-ar 
putea numi „țărănesc" 
pentru ingeniozitatea lui. 
Atita doar că Mitruț nu 
mai este, cum se știa, 
un „țăran". E drept că 
nu mult înainte de a fi 
numit președinte (acum 7 
ani) avea doar 4 clase ele
mentare. Acum are liceul 
terminat, se pregătește 
pentru facultate.

...Iată de ce marea pro
blemă, mereu „la zi" în 
agricultura acestei comune, 
este aplicarea și realizarea 
acelui plan ambițios, de 
economie modernă, cu pa
rametri care — cum zicea 
Mitruț — chiar dacă nu-i 
realizezi totdeauna, te trag 
înainte, nu te duc înapoi...

...Iată de ce, in 7 ani dc 
cînd e președinte, C.A.P.-ul 
Șutești a ciștigat 16 din 
cele 20 de diplome care i 
s-au acordat pentru recor
durile de producție reali
zate în toți cei 20 de ani 
de existență a gospodăriei...

Eugen FLORESCU

In

0
teriale pentru un 
număr nesfîrșit 
de șantiere. Deci, 
intrind în perime
trul actualului —___
șantier de la Taș
ca, ne apropiam, putem 
spune, de esența întrebării.

„Furați" de aceste re
flecții, ne-am hotărît să 
lămurim cu gazdele noas
tre, mai înainte de toate, 
două aspecte... teoretice. 
Eram curioși să aflăm cum 
definesc ei noțiunea de 
RESPONSABILITATE. Dar 
noțiunea de SPIRIT CON
STRUCTIV ?

în loc de răspuns, ne-au 
invitat să vizităm șantie
rul. „Primul fapt impor
tant pe care am dori să-l 
rețineți — ni s-a spus — 
este legat de ritmul de 
execuție. El ilustrează 
convingător răspunderea cu 
care muncesc oamenii noș
tri". Intr-adevăr, în fiecare 
din lunile de pînă acum, 
viteza de lucru a construc
torilor s-a aflat într-o con
tinuă și energică creștere, 
redată cu expresivitate, de 
altfel, de oglinda rezultate
lor la zi. Acum, majoritatea 
construcțiilor se găsesc în
tr-un stadiu avansat de 
realizare față de prevede
rile din grafice.

Străbatem șantierul. „Cele 
două turnuri de frîngere 
Sint aproape de punctul 
terminus, cu mult înainte 
de termen, ne pune direct 
în temă ing. Ion Catinoiu, 
șef de lucrare. Peste ci
teva zile vom începe exe
cuția silozului destinat de
pozitării și omogenizării 
făinei". In alt punct al 
șantierului, șeful de Iot, 
Ion Rebegea, ne comunică 
laconic un alt succes : 
„Turnul cicloanelor este 
practic terminat — și a- 
Ceasta într-un timp mai 
scurt decît cel prevăzut de 
proiectanți. Acum e rîn- 
dul montorilor să-și încea
pă activitatea".

„Vom încheia lucrările 
înainte de termen" — iată 
hotărirea care revine ca 
un laitmotiv în .discuțiile 
purtate cu muncitori, maiș
tri și ingineri de pe acest 
șantier. Sînt, de asemenea, 
în avans față de grafice și 
concasoarele giratorii, și 
stația de sortare și conca- 
sare, lucrări la care con
structorii acționează con

locul unei definiții, 

suită de argumente 
„puse în operă**  

de constructori

rea o hotărîre temerară, 
ne mărturisește ing. Con
stantin Crețu, din partea 
întreprinderii beneficiare. 
Cînd am analizat lucrurile 
mai îndeaproape, am văzut 
că este posibil, bineînțeles 
— nu fără eforturi din 
partea noastră".

Cum s-a acționat ? în 
comun, constructorul și be
neficiarul, cu sprijinul spe
cialiștilor din Ministerul 
Construcțiilor Industriale, 
au supus unei analize cri
tice experiența acumulată 
la construcția altor obiec
tive similare. „Pe margi
nea concluziilor desprinse 
am elaborat o formulă 
nouă de organizare și exe
cutare a lucrărilor, ne pre
cizează ing. Marin Gh. Ni
colae, șeful șantierului. Am 
reconsiderat soluțiile de 
fundare și le-am îmbună
tățit, am pus un accent 
special pe perfecționarea 
lucrărilor de betoane, dat 
fiind volumul lor deosebit 
de ridicat".

Pasul următor, extrem 
de important pentru apli
carea tehnologiilor și me
todelor de execuție preco
nizate, l-a constituit orga
nizarea în detaliu a între
gii activități pe șantier. 
Măsurile stabilite ? în pri
mul rînd, s-a hotărît folo
sirea cu maximum de ran
dament a utilajelor de 
construcții. Ca rezultat, lu
crările de excavații sînt 
complet mecanizate, iar la 
betoane se lucrează în
două schimburi prelungite. 
O remarcă concludentă :
prepararea, transportul și 
turnarea betoanelor se e- 
fectuează, de asemenea, „ 
mecanizat, în totalitate cu 
mașini și dispozitive de 
producție fabricate în țară.

Ar fi, desigur, multe de 
spus despre măsurile teh- 
nico-organizatorice între
prinse pe multiple planuri 
de colectivul acestei șan
tier. Tovarășul Teodor Hu- 
luță, secretarul organizați
ei de partid, ne-a sugerat 
să nu insistăm prea mult

asupra lor. Din singurul 
motiv că măsurile adopta
te la un moment dat sint 
„reîmprospătate" in func
ție de noile cerințe care 
se ridică pe șantier. „Re
cent, din inițiativa comu
niștilor, ne-a spus secreta
rul organizației de partid, 
la fiecare punct de lucru, 
programele de acțiuni în
tocmite cu trei luni în ur
mă au fost supuse unei te
meinice analize și, în mare 
parte, măsurile preconizate 
atunci au fost completate 
cu altele noi, sau pur fi 
simplu înlocuite".

<— A intrat in obișnuința 
comuniștilor, a oamenilor 
noștri să abordeze operativ 
problemele cu care sînt 
confruntați și să le rezol
ve cu forțe proprii, ne spu
ne ing. Vasile Boțu, șeful 
grupului de șantiere Săvi- 
nești, antreprenorul gene
ral al lucrării. De altfel, 
fără această permanentă 
preocupare de a pune în 
valoare capacitatea tehnică 
și inițiativa întregului nos

tru colectiv, nici 
n-ar fi fost posi
bilă adoptarea 
„din mers" a u- 
nor soluții de e- 
xecuție originale 
și eficiente, capa
bile să imprime 
muncii desfășura
te pe șantier un 
ritm din ce în ce 
mai accelerat.

Este meritul 
organizației de 
partid de pe șan

tier de a fi acționat energic 
și permanent, prin toate 
formele muncii poljtice pen
tru a cultiva aceste trăsă
turi ale spiritului de răs
pundere, pentru a forma 
caractere puternice de co
muniști, de muncitori îna
intați. „N-a fost ușor, căci 
n-am fost ocoliți de greu
tăți, ne spune tovarășul 
Teodor Huluță. în unele 
perioade, utilajele nu func
ționau la indici mulțumi
tori, se mai semnalau a- 
bateri de la disciplină sau 
tendințe de a face unele 
lucruri în pripă. De fie
care dată insă, acțiunea 
hotărîtă a organizației de 
partid a avut efectele do
rite".

In perioada imediat ur
mătoare, pe șantierul ele la 
Tașca-Bicaz urmează să 
fie finalizate un număr 
important de lucrări de 
mare complexitate tehnică. 
Acum este pusă Ia punct 
o nouă strategie pentru 
executarea lor rapidă. Se 
examinează diferite soluții, 
sînt discutate propunerile 
formulate de către oameni, 
se desfășoară ceea ce nu
mim, în mod obișnuit, o 
intensă muncă de concep
ție.

Am aflat o mulțime de 
lucruri interesante. Dar 
abia părăsind șantierul, 
cînd contururile lui zvelte 
se pierdeau la orizont, 
ne-am amintit că, parcă, 
tot n-am ascultat defini
țiile cerute. Pentru mo
ment am șovăit între a ne 
continua drumul și a ne 
întoarce: Dar ne-am dat 
seama că, de fapt, asista
serăm la cea mai admira
bilă prelegere. Un edifica
tor răspuns, dat în modul 
âcesta atît de specific con
structorilor : hotărirea fer
mă de a transforma șan
tierul pe care lucrezi în
tr-un ioc de muncă model.

Cristian ANTONESCU 
Ion MANEA
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PATRIA
PARTIDUL
COMUNISMUL

E scris pe tricolor unire, 
Pe roșul steag liberator. 
Prin luptă, sub a lor umbrire, 
Spre comunism urcăm în zbor.

Eu sînt ’nalt, Parîngu-i ’nalt,
Dar Partidu-i și mai ’nalt.
Eu sînt ’nalt de felul meu,
Parîngul cu vîrful său - 
Mult mai ’nalt Partidul meu.

Gheorghe Nistor-UNGUREANU 
(oier, creator popular, Mușetești-Gor|)

Tu, Țară,-așteaptă cîntecele iar
Să se strecoare-n ramuri liniștit,
Din răsăritul mare-n asfințit,
De la hotar, pînă-n hotar.

Tudor ARGHEZI 
(din „Făt-Frumos")

...Ziua cea mare, de sărbătoare, 
Țara e plină de flori și de soare, 
De cintec țara întreagă e plină, 
De cîntece și de lumină.
Pentru acestea s-a născut pe lume 

Partidul,
Pentru acestea a venit pe lume 

Partidul.
Zaharia STANCU 

(din „Cîntec")

Eu voi ajunge ziua să văd, în linii drepte 
Suind, cum suie steagul pe cel mai-nalt 

catarg, 
Enorma cavalcadă de valuri ce se sparg 
Iradiind pe comuniste trepte.

Virgil TEODORESCU 
(din „Pe comuniste trepte")

De-atîta timp străbunii mei sînt pomi 
Că mă-nrudesc cu toate fructele din țară 
Am sevă-n trup ? Au sînge în atomi ? 
E-n noi devălmășie milenară.

De dragoste de țară cine n-are 
Nevoie ca de aer, de apă și de soare ?
în rînd cu toți acei ce-n România 
își văd în construire bucuria,
Preschimbă-și nostalgia în iubirea 
Din care lumea nouă își trage 

strălucirea!
Alfred Margul SPERBER 
(din „Dragoste de țară")

Sîntem un neam ca griul ce răsare 
Din bezna brazdei, din minuni amare, 
în cîmpul vechi aceleași spice noi.
A cita oară plugul cu rugină
A spart o humă pururea virgină ? 
Pînă-n străfund la sacra origină, 
Cu mii de gropi sub oricare din noi!

Vasile VOICULESCU 
(din „Tara")

Din cînd în cînd, ființa cea de brume 
a țării-ncremenește-n stîlp de foc; 
e ca și cînd însîngerate mume 
își concentrează în același loc 
și zorile și-amurgul și lucrarea 
de jos prin care Patria își ia 
suind din mii de fețe-nfățișarea 
Partidului învăluit de-o stea...

Ștefan Augustin DOINAȘ 
(din „întrupare")

Noi sîntem albă floare 
Pe vechiul țării trunchi. 
Carpații, ca bunicii, 
Ne joacă pe genunchi. 
Bogate lunci ne cheamă, 
Pădurile ne-ngînă, 
în poala ej ne ține 
Și Dunărea bătrînă. 
în orice colț de țară 
E casa noastră azi, 
Pe stema noastră-i soare 
Și munți înalți și brazi.

Ion BRAD 
(din „La noi")

Despre patrie se pot spune
Cuvinte scrise cu colțul inimii noastre 
Suspendate în aer, albe spume 
Ale mării acesteia, albastre.

Nichita STANESCU 
(din ,,Cu colțul inimii")

Și cînd a fost pe nume să-i spunem 
vrerii noastre 

Partid i-a spus mulțimea și Comunist 
i-a smts 

ca să rămînă martor în fapta neuitării 
un nume decît viața și moartea 

mai presus.
Teofil BĂLAJ 

(din „întotdeauna fapta") '

Partidul ce n-a șovăit nicicînd - 
Conducător, erou și nemurire, 
idee de dreptate, nobil crez - 
Cu toată-nflăcărarea mea-l urmez.

LETAY Lajos 
(din „Al inimii cuprins")

Partidu-i țara-ntreagă, întotdeauna 
gata

Dreptatea s-o împartă, imboldul
și răsplata...

Cu fruntea sus și ochiul senin și temerar 
Slăvit în veci să fie al patriei stegar!

Victor EFTIMIU
(din „Al patriei stegar")

Cum aparține vara orbitei pămîntene, 
Și timpului, înaltul, secunda de rubin, 
Și soarelui lumina și focului căldura 
Tot astfel eu, Partid, îți aparțin.

Cezar BALTAG 
(din „Dimineața")

își află visul împlinirea. Se schimbă 
mugurul în floare.

Din prunci, flăcăi viteji se-nalță 
și-ajung bărbați și-ajung titani, 

Se-avîntă patria întreagă pe drumul ei 
cutezătoare

Sub bolțile acestor vremuri, sub soarele 
acestor ani!

Franz Johannes BULHARDT 
(din „Sub soarele acestor ani”)

Din cinci în cinci, se-nalță vîrsta ta, 
prin ciclurile timpului, rotate.
Stau unice: un steag, un plai, o stea 
în româneasca ta partinitate.

Al ANDRIȚOIU 
(din „Plaiul") 

Cu brațe și idei cetăți de vis durăm, 
în spațiul mioritic, fermecător și blind 
Dăm frumuseții noimă, ce-i putred 

demolăm 
Cu Țara, cu Partidul,

cu Ceaușescu-n gînd.
George CIUDAN 

(din „Suprema simfonie")

Tu, faur al verigilor de mine 
Le fă din bulz de aur tot mai greu, 
Gravînd acest cuvînt ce va rămîne : 
„PENTRU PARTIDUL ȘI POPORUL 

MEU !“
Mihai BENIUC 

(din „Partidului, omagiu")

Veșnic voi auzi bătaia sîngelui în artere 
Zvîcnind ca stejarii și tarii oameni 

ai muncii din țara mea, 
Bătaia sîngelui meu nu va trăda 

niciodată, 
Nu voi uita garoafele tragice cu care 

pămîntul înflorea.
Radu BOUREANU 

(din „Singele țării mele")

Iubesc aceste plaiuri românești, 
cu soarele ce bate în ferești; 
mi-8 dragi și munți, și rîuri, și cîmpie. 
Acest pămint mi-e patrie și mie !

*" HnftVSTM
(din ,,Pdmlnl

In tot ce sînt, partid, în viața-rpi toată 
Simt mina ta. Și-n ea string laolaltă 
Și mina mamei negrăit de calda 
Și-asprimea dulce-a mîinilor de tată.

Petre POPA 
(din „Simt mina ta, partid")

Laud pentru totdeauna patima
de înnoire, 

Zidurile-ntumurate ale noilor clădiri, 
Laud veri intimidate de un greu pămint 

de lire, 
Coacerea pe cîmp, polenul vegetalelor 

iubiri.
Constanța BUZEA 

(din „Laudă României socialiste")

Partid al căii drepte, sîntem cuprinși 
în tine 

Cum tu în timpul țării și-n oameni
te cuprinzi, 

Tu. dorul libertății, ce din vechime vine, 
Ni l-ai înscris pe flamuri, cu el 

să ne deprinzi.
Petre DRAGII 

(din „Cincizeci și cinci de trepte")

...Dar priviți-mă-n ochi, cu asprimea
săgeții, 

De sînt vesel, în umbră, ori, la soare, 
de-s trist, 

Și vedeți ce culoare dau ochii mei vieții 
Ca să știți de sînt om, vreau să zic 

comunist...
Geo DUMITRESCU

(din „Dar priviți-mă-n ochi")

Ei au învins,
și carapacea nopții sfărîmînd-o
ca pe un înveliș
de piatră, ce zăvora
un astru cu sîmburi de aur, 
ne spun :
- Acum
e lumină...
Acum puteți să alegeți.

Eugen JEBELEANU 
(din „Comunistul")

Cine te refuză, Luciditate ?
Cine spune că ești zăpada care acoperă 

fructul, 
cuțitul care înjunghie vietatea elanului, 
lanțul care sugrumă emoția ?
Cu luciditate cercetînd istoria,
Marx a stîrnit incandescența Revoluției.

Nina CASSIAN 
(din Odă lucidității")

Să spun în românește
nume de floare,
de păsări, de fructe, de grîne, 
s-aud cum se leagănă doina 
pe sufletul limbii române.

Mariana FILIMON 
(din „Ce bun e pămîntul")

Noi sîntem fiii unei porunci de a dura, 
Ce-au spus din gură-n gură oștenii 

și țăranii,
Care ținură țara în toată legea sa ;
Noi sîntem fiii unei istorice strădanii.

Adrian PAUNESCU 
(din „Imn")

Mereu oțelul, pîinea sporească 
în tezaur, 

mereu să ne cuprindă doar setea 
de clădit, 

bogat să se-ntruchipe un viitor gîndit: 
o, gîndul nostru are acoperire-n aur!

Grlgore HAGIU 
(din „în raza unui drept conducător")

Noi pentru viitor ne pregătim, 
Și-l populăm pe solul fericirii, 
Cu brațele-ncordate să-l săpăm 
Și să-l udăm cu ploile gîndirii.

Ne-ntîrziat deci să-nvățăm, tovarăși, 
în numele acestui țel sublim: 
Să învățăm ce-nseamnă omenia
Și comuniști să învățăm să fim.

Nicolae LABIȘ 
(din „Viitorul")

Numele tău, Partid, 
pentru care muncesc și înving și exist, 
nu l-am citit pe frunzele întîiului 

abecedar, uscate, 
ci scris de o ntînă sigură, pe un zid 

dp cptotp t 
„Trăiască Partidul Comunist!“

Gheorghe TOMOZEI 
(din .Numele tău, Partid")

Desene de Traian VASA1 și Mihu VULCANESCV
— I
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NICOLAE CEAUȘESCU:
„România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate11

(Urmare din pag. I)
în perspectiva pregătirii Congresu
lui educației politice și culturii so
cialiste, secretarul general al parti
dului definește — în cuvîntarea 
rostită la plenara Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
din aprilie 1976, precum și în alte lu
crări — orientări menite să îmbogă
țească conținutul educației socialiste, 
să asigure cultivarea și mai puter
nică a dragostei de patrie și a înaltei 
responsabilități pentru progresul ei 
multilateral, îmbinarea indisolubilă 
a patriotismului socialist cu solida
ritatea internaționalistă.

Grija deosebită pentru educarea 
tinerei generații, pentru formarea 
tuturor tinerilor țării ca oameni 
înaintați, capabili să ducă cu fer
mitate înainte torța progresului pe 
pămîntul României, să îndeplinească 
cu succes sarcinile ce le vor reveni 
în construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și a comu
nismului își găsește o expresie 
pregnantă în cuvîntarea la ședința 
festivă de deschidere a Congresului 
al X-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, a Conferinței a X-a a U- 
niunii Asociațiilor Studenților Co
muniști din România și a celei 
de-a IlI-a Conferințe naționale a 
Organizației pionierilor.

Totodată, un șir de cuvîntări, cum 
este cea rostită la ședința comună 
a consiliilor oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană, 
din decembrie 1975, pun în lumină 
înalta principialitate marxist-leni- 
nistă a politicii Partidului Comunist 
Român în rezolvarea problemei na
ționale, preocuparea sa statornică 
pentru continua întărire a unității tu
turor cetățenilor patriei, indife
rent de naționalitate, în munca și 
lupta pentru înflorirea patriei comu
ne — România socialistă.

Cercetarea în domeniul științelor 
sociale, cu deosebire al științei isto
rice, dobîndește prețioase jaloane 
prin Mesajul adresat Institutului de 
studii istorice și social-politice cu 
prilejul împlinirii a 25 de ani de la 
înființare — mesaj care învederează 
marile cerințe formulate de condu
cerea partidului, importantele sar
cini și îndatoriri ce revin tuturor 
disciplinelor sociale.

O însuflețitoare sinteză a drumului 
glorios străbătut de partid de-a lun
gul întregii sale existențe, a perspec
tivelor de viitor ce le deschide poli
tica sa în lumina Programului adop
tat de Congresul al XI-lea, odată cu 
înfățișarea concepției despre partid, 
a rolului pe care-1 îndeplinește, ca 
forță politică conducătoare în socie
tatea noastră, a surselor unității in
destructibile dintre partid și popor 
oferă cuvîntarea ținută la marea ma
nifestare populară din București 
consacrată aniversării a 55 de ani de 
la făurirea Partidului Comunist 
Român.

Un mare număr din lucrările cu
prinse în volum sînt consacrate pro
blemelor politicii externe a României 
socialiste. Se cuvine menționată, în 
acest sens, în primul rînd ampla ex
punere prezentată la sesiunea Marii 
Adunări Naționale din decembrie 
1975, expunere care, prin pozițiile 
principiale pe care le afirmă, prin 
aprecierile și concluziile pe care le 
formulează, dezvoltă orientările pro
gramatice stabilite de Congresul al 
XI-lea, reprezentînd un îndreptar de 
o deosebită valoare teoretică și prac
tică pentru întreaga activitate inter
națională a statului și partidului.

Totodată, volumul oglindește prodi
gioasa activitate desfășurată de se
cretarul general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, pe plan internațional, neslăbita 
sa preocupare și eforturile perseve
rente puse în slujba cauzei socialis
mului, păcii și destinderii, a colabo
rării și prieteniei între popoare. Ast
fel, politica consecventă a partidului 
și statului nostru de întărire a prie
teniei și solidarității frățești cu toate 
țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești își găsește 
reflectare în cuvîntarea rostită la 
Congresul al XXV-lea al Partidului 
Comunist a! Uniunii Sovietice, în cu- 
vîntările prilejuite de vizitele efec
tuate în România de delegația 
Partidului Celor ce Muncesc și a 
Guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, condusă de tovarășul 
Le Duan, de tovarășa Dolores Ibar- 
ruri, președintele Partidului Comu
nist din Spania, de tovarășul 
Alvaro Cunhal, secretarul general 
al Partidului Comunist Portughez.

Activitatea stăruitoare desfășurată 
de partidul și statul nostru pen
tru adîncirea colaborării cu noile 
state independente, cu țările în curs 
de dezvoltare, pentru dezvoltarea 
legăturilor cu toate statele, fără 
deosebire de orânduire socială, pen
tru promovarea neabătută în în
treaga viață internațională a princi
piilor noi de relații interstatale, 
pentru făurirea unei noi ordini poli
tice și economice mondiale este 
amplu reflectată în numeroasele 
cuvîntări, toasturi și interviuri prile
juite de vizitele efectuate în această 
perioadă de șeful statului nostru în 
Portugalia, Iran, Grecia, Kuweit.

Aceste mari deziderate ale con
temporaneității se regăsesc și în cu
vântările — inserate în volum — 
rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul vizitelor efec
tuate în România de șefi de 
state : președintele Republicii Demo
cratice Sao Tome și Principe — 
Manuel Pinto Da Costa ; președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Guineea-Bissau — Luis Cabrai ; pre
ședintele Republicii Senegal—Leopold 
Sedar Senghor ; de prim-miniștri ai 
Republicii Capului Verde — Pedro 
Pires, Republicii Islamice Pakistan 
— Zulfikar Aii Bhutto ; Republicii 
Arabe Siriene — Mahmoud Al Ayo- 
ubi, precum și în mesajele adresate 
unor conferințe sau organizații pro
gresiste democratice internaționale.

Toate acestea ilustrează grăitor 
aportul hotărîtor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea și afirmarea 
politicii externe a partidului și statu
lui nostru, de continuă dezvoltare și 
diversificare a relațiilor internațio
nale, în interesul destinderii, păcii și 
progresului în lume.

Prin întregul său conținut, noul 
volum al operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apărute în Editu
ra politică, se înscrie ca o contribu
ție remarcabilă la dezvoltarea gîn- 
dirii marxist-leniniste contemporane, 
la îmbogățirea tezaurului teoriei 
și practicii mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, oferind 
comuniștilor, cadrelor partidului, tu
turor celor ce muncesc un bogat 
material de studiu, o călăuză sigură 
și un ajutor de neprețuit în întreaga 
lor activitate.

Conștiința revoluționară
(Urmare din pag. I)
cialistă sînt chemate să sădească 
în inimi, priri toate Mijloacele, an
samblul acestor comandamente 
politico-morale care constituie 
premisa înfloririi depline a perso
nalității umane.

Fructificarea zestrei de înțelep
ciune moștenită de la înaintași, 
cunoașterea profundă prin mijlo
cirea marii epopei naționale a 
trecutului de luptă a poporului 
nostru de-a lungul a două milenii 
de istorie, înarmarea cu conștiin
ța revoluționară a tuturor oame
nilor muncii făuritori ai societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
studierea în profunzime a evolu
ției lumii contemporane și a căilor 
de creare a unei noi ordini poli
tice și economice internaționale, 
toate acestea sînt de natură să 
facă din întreaga națiune și din 
fiecare cetățean un participant 
conștient de responsabilitatea sa 
la elaborarea deciziilor în proble
mele hotărîtoare ale prezentului și 
viitorului României socialiste.

întreaga experiență de pînă 
acum a partidului nostru, ca și 
vastele acțiuni și dezbateri care 
au precedat congresul ce își des
chide astăzi lucrările, ne demon
strează că formarea omului nou, 
educarea Iul în spiritul înaltelor

principii ale ideologiei și moralei 
comuniste nu reprezintă o acti
vitate limitată, „specializată" și 
„elitaristă", care să revină în 
exclusivitate educatorilor sau 
slujitorilor artelor și literaturii, 
ci o problemă vitală a tuturor 
compartimentelor vieții sociale, 
care îi privește în modul cel mai 
direct pe toți comuniștii, pe toți 
cetățenii patriei noastre.

Cît de patetic și de mișcător se 
exprima un Alexandru Odobescu 
vorbind despre îmbogățirea sufle
telor celor mai tinere vlăstare ale 
neamului: „...Am statornica cre
dință că dînșii — dacă noi vom 
ști bine să-i îndrumăm — au să 
facă din neamul românesc, în- 
tr-un viitor apropiat, un popor 
lăudat printre popoarele lumii". Cît 
de precis vedea Nicolae Bălcescu 
că „viața publică și slobodă este 
buna creștere și învățătura bărba
ților, după cum școala este buna 
creștere și învățătura copiilor". Cît 
de convingător se adresa tovarășul 
Nicolae Ceaușescu tineretului ță
rii, celor ce constituie schimbul 
de mîine chemat să continue cele 
mai înalte tradiții revoluționare de 
luptă socială și națională ale parti
dului nostru, de luptă pentru socia
lism : „Vouă vă revine sarcina de a 
ridica România pe culmile civiliza

ției moderne, pe culmile luminoa
se ale Socialismului I Pentru a pu
tea să vă îndepliniți mîine această 
misiune de înaltă răspundere’ tre
buie să vă pregătiți astăzi, să în- 
vățați, să învățați, să împletiți în- 
vățămîntul cu rnunca, cu practica, 
cu viața !“

Trăim cu fața spre viitor. Acel 
viitor limpede conturat în Progra
mul Partidului Comunist Român. 
Transformăm revoluționar prezentul 
în numele zilei noastre de mîine, al 
copiilor noștri, al viitorului patriei, 
în cei peste 30 de ani de nouă 
orînduire nu am edificat numai o 
economie puternică oferind lumii 
imaginea unei țări înnoite, aflată 
în plină și multilaterală evoluție, 
ci am pus zi de zi, ceas de ceas, 
prin lupta și prin victoriile noas
tre, bază trainică chipului și pro
filului omului socialist. Acestui 
vast și neîntrerupt proces, precum 
și dezvoltării lui în continuare la 
o și mai mare profunzime și la 
o și mai cutezătoare altitudine, îi 
este consacrat Congresul educa
ției și culturii socialiste ce se des
chide astăzi, și căruia îi urăm 
succes și deplină rodnicie, întru 
propășirea patriei pe drumul so
cialismului și comunismului, al ma
rilor idealuri înscrise în Programul 
partidului nostru.

Cronica zilei
Cu prilejul celei de-a 30-a ani

versări a Republicii Italiene, minis
trul român al afacerilor externe, 
George Macovescu, a trimis o tele
gramă de felicitare ministrului ita
lian al afacerilor externe, Mariano 
Rumor. ★

Marți, 1 iunie 1976, George Maco
vescu, ministrul afacerilor externe, a 
primit pe noul ambasador al Republi
cii Peru în țara noastră, dr. Roger 
Eloy Loayza Saavedra, in legătură cu 
apropiata prezentare a scrisorilor de 
acreditare. ★

Cu prilejul celei de-a 30-a aniver
sări a Republicii Italiene, Asociația 
de prietenie româno-italiană și In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea au organizat 
marți în Capitală o seară culturală.

După un scurt cuvînt introductiv, 
rostit de acad. Theodor Burghele, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, președintele A- 
sociației de prietenie româno-italia
nă, prof. univ. dr. docent Zoe Dumi- 
trescu-BușuIenga a împărtășit im
presii din Italia.

In continuare a fost prezentat un 
scurt recital de către violonista ita
liană Pîna Carminelli, de la Acade
mia Santa Cecilia din Roma.

Au participat membri ai consiliu
lui de conducere al asociației, repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului 
Afacerilor Externe, Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, oameni 
de artă și cultură, un numeros public.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, membri ai ambasadei.★

La 31 mai și 1 iunie au avut 10c 
consultări între ministerele de exter
ne ale României și Norvegiei privind 
evoluția relațiilor bilaterale și unele 
probleme internaționale de interes 
reciproc.

Convorbirile au fost purtate din 
partea română de Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, iar din partea norvegiană, de 
Sverre Gjellum, secretar general în 
M.A.E. al Norvegiei.

Sverre Gjellum a fost primit de 
George Macovescu, ministru] aface
rilor externe. ★

La Ambasada Republicii Democrate 
Germane a avut loc, marți, o confe
rință de presă în legătură cu recen
tul Congres al Partidului Socialist 
Unit din Germania. Au participat 
redactori ai presei centrale, Ager- 
pres și Radioteleviziunii, precum și 
corespondenți străini acreditați la 
București.

Ambasadorul Hans Voss a eviden
țiat principalele orientări în planul 
politic, economic, social și cultural 
cuprinse în programul adoptat de 
congres în vederea accelerării ritmu
lui de dezvoltare a tuturor ramuri
lor economice, a creșterii nivelu
lui de trai al celor ce muncesc. 
Vorbitorul a înfățișat, de asemenea, 
principiile politicii externe a P.S.U.G.★

Cu prilejul împlinirii a 100 de ani 
de la moartea marelui poet revolu
ționar bulgar Hristo Botev, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria 
la București, Ivan Abagiev, și mem
bri ai ambasadei au depus marți di
mineață coroane și jerbe de flori în 
diferite locuri din Capitală legate de 
viața și activitatea poetului comemo
rat, precum și a altor luptători bul
gari care s-au jertfit pentru liber
tatea poporului lor.

Au participat Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar al municipiului București, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste și Asociației de prie
tenie româno-bulgară.★

In Capitală s-a desfășurat timp de 
trei zile reuniunea corespondenților 
pentru legătura dintre statele mem
bre ale UNESCO din regiunea eu
ropeană și Centrul european pentru 
învățămîntul superior (C.E.P.E.S.) al 
UNESCO, cu sediul la București. In 
cadrul reuniunii au fost stabilite ba
zele unei cooperări la nivel euro
pean în problemele învățămîntului 
superior, stabilindu-se modalitățile în 
care corespondenții vor ține legătu
ra cu C.E.P.E.S., posibilitățile de di
fuzare a rezultatelor centrului în sta
tele membre.

La lucrărilejreuniunii a participat 
Rene Ochs, reprezentantul directoru
lui general al UNESCO.★

S-a încheiat prima etapă a con
cursului național de muzică ușoară 
— „Mamaia 1976“, organizat de Consi
liul Culturii și Educației Socialiste în 
colaborare cu Radioteleviziunea ro
mână și Uniunea compozitorilor.

Din cele 187 lucrări prezentate au 
fost selecționate 30.

Finala concursului va avea loc la 
Mamaia în perioada 26—31 iulie.

Agerpres

Vizita prințului Gholam Reza Pahlavi 
și a prințesei Manijeh Pahlavi

In continuarea vizitei pe care o 
efectuează în țara noastră, Alteța Sa 
Imperială prințul Gholam Reza Pah
lavi a fost, marți, oaspetele județului 
Argeș. La sosirea în municipiul Pi
tești, distinsul oaspete iranian a fost 
salutat de Ion Dincă, președintele 
consiliului popular județean, care i-a 
urat un călduros bun venit și a pre
zentat dezvoltarea social-economică 
pe care a cunoscut-o această parte a 
țării.

însoțit de persoane oficiale române 
șl iraniene, prințul Gholam Reza 
Pahlavi a vizitat apoi întreprinderea 
de autoturisme, complexul de maga
zine „Trivale" și noile cartiere de lo
cuințe din Pitești.

A fost prezent Aii Reza Bahraml, 
ambasadorul Iranului la București.★

în cursul după-amiezii, Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
l-a invitat pe oaspete la o partidă de 
vînătoare. Au luat parte Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct de ministru, 
precum și alte persoane oficiale.★

In aceeași zi, prințesa Manijeh 
Pahlavi, împreună cu Maria Groza, 
membră a Biroului Consiliului Națio
nal al Femeilor, a vizitat noi cartiere 
din București, Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România, expo
ziția UCECOM și a asistat la o para
dă a modei organizată la întreprin
derea de confecții și tricotaje.

(Agerpres)

Vizita delegației Marii Adunări 
Naționale a Turciei

Marți, Ion Pățan, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit delega
ția Marii Adunări Naționale a 
Turciei, condusă de Kemal Giiven, 
președintele Adunării Naționale. In 
cadrul discuțiilor a fost exprimat in
teresul pentru identificarea unor noi 
căi și modalități de natură să con
ducă la extinderea și diversificarea 
colaborării și cooperării, a schimburi
lor comerciale dintre cele două țări.

Delegația parlamentară turcă a a- 
vut în aceeași zi întrevederi cu mi
nistrul afacerilor externe, George 
Macovescu, și cu loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

In cursul dimineții, delegația Ma
rii Adunări Naționale a Turciei a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, a oferit 
marți un dineu în onoarea delegației 
Marii Adunări Naționale a Turciei, 
condusă de Kemal Giiven, președin
tele Adunării Naționale, care face o 
vizită în țara noastră.

Au participat Virgil Teodoreșcu, 
vicepreședinte al M.A.N., Radu Păun, 
ministrul sănătății, Corneliu Mănes- 
cu și Radu Voinea, președinți de co
misii permanente ale M.A.N., Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Margareta Hauser, se
cretar al M.A.N.

A luat parte, de asemenea, Osman 
Derinsu, ambasadorul Turciei la 
București.

In timpul dineului, președintele 
Marii Adunări Naționale și șeful de
legației turce au toastat în sănătatea 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
președintelui Fahri Korilturk. pentru 
continua dezvoltare a relațiilor din
tre România și Turcia.

(Agerpres)

Plecarea delegației de activiști ai P.C.U.S.
Marți a părăsit Capitala, îndrep- 

tîndu-se spre patrie, delegația de 
activiști ai P.C.U.S., condusă de 

■N. P. Rudenko, adjunct al șefului 
secției agrare a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a e- 
fectuat o vizită pentru schimb de 
experiență în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul' Otopeni, 
oaspeții au fost conduși de tovarășii 
Lucian Drăguț, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., vice
președinte al Consiliului Central de 
Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale, Adrian Rogo- 
jeanu, membru al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activită-

ții Economice și Sociale, de activiști 
de partid.

Au fost prezenți, de asemenea, 
V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. la București, membri ai 
ambasadei. ★

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației sovietice au avut 
convorbiri la C.C. al P.C.R., la Co
mitetul județean Constanța al P.C.R., 
la conducerea unor instituții centrale 
de stat, au vizitat o serie de obiec
tive economice și soclal-culturale din 
Capitală, precum și din județele 
Ilfov și Constanta.

Cu prilejul Zilei copilului
1 ' Iunie, Ziua internațională pentru 

apărarea copilului, a prilejuit în 
unitățile școlare și preșcolare din 
întreaga țară ample și variate ma
nifestări cultural-artistice, științifice 
și sportive. Astfel, în grădinițe din 
Capitală s-a desfășurat acțiunea 
„Pionierii în vizită la frații lor mal 
mici", în care au fost prezentate 
programe artistice, iar gazdelor 
le-au fost oferite daruri de către 
pionieri realizate de aceștia în ca
drul acțiunilor practico-aplicative.

La Botoșani se desfășoară „Săptă- 
mîna filmului de animație" găzdui
tă de cinematograful „Luceafărul". 
Biblioteca județeană Suceava a or
ganizat, de asemenea, o amplă ex-

poziție de carte intitulată „Copilărie 
fericită". La Casa pionierilor din Pe
troșani s-a deschis expoziția de de
sene intitulată^ ^Bflpiânia, țara mea 
de glorii" în care sînt prezentate 
lucrări realizate de copiii minerilor 
din Valea Jiului.

Ca și alte teatre bucureștene, Tea
trul „Ion Creangă" are „săptămîna" 
sa, care a început marți, sub gene
ricul „Teatrul și educația tinerei ge
nerații". „Săptămîna" a debutat cu 
un program de versuri interpretate 
de copii intitulat „Poezia candorii" 
și cu vernisajul expoziției „Lumea 
văzută de copii".

(Agerpres)

t V
PROGRAMELE I ȘI U

In jurul orei 9,00 — Transmisiune di
rectă dC la Palatul sporturilor șl 
culturii : deschiderea lucrărilor 
Congresului educației politice șl 
culturii socialiste.

PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoală.
16,30 Curs de limba rusă.
17,00 Telex.
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17,20 Enciclopedie pentru tineret.

„ROMĂNIA-FILM" prezintă la cinematograful „Patria" din Capitală

„Mihai Viteazul"
(ambele serii)

O remarcabilă realizare cinematografică din ciclul epopeii naționale a poporului român. Scenariul: Titus 
Popovlcl. Regia: Sergiu Nicolaescu. în distribuție: Amza Pellea, Irina Gărdescu, Florin Piersic, llarion 
Ciobanu, Mircea Aibulescu, Ion Besolu, Emmerich Schaffer, Olga Tudorache, Gyorgy Kovacs, Ioana Bulcă, 

Sergiu Nicolaescu, Maria Clara Sebok, Nicolae Secăreanu, Aurel Rogalschi

cinema
• Doctorul Iudym : EFORIE — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Misiunea primejdioasă : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Ei au luptat pentru patrie : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30: 16; 19,30.
• Mihai Viteazul : PATRIA — 10; 
14,30; 19.
• Noi aventuri cu Tom și Jerry : 
SCALA — 9,30; 11,15; 13; 14,30; 
16,15; 18,15; 20,15.
• Zestrea : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

• Prima pagină î FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Steaua fericirii captive : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 16; 19,15.
• Simon Blanco x VICTORIA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; *20,30,  
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Magnolia înflorește din nou : 
CASA FILMULUI — 10; 12,30; 16.
• Nunta de piatră : CASA FIL
MULUI — 19.
• Fratele meu are un frate for
midabil : DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Prietenii mei, elefanții : BUCU
REȘTI — 9; 12,15; 16,15; 19,30, la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
12,30; 16,15; 19,30, MODERN — 9; 
12,15; 16,15; 19,30.

• Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11,15.
• Cercul magic ; DOINA — 13,15; 
15,30; 17,45; 20.
• Intîlnire la aeroport : BUCEGI 
— 16; 18, la grădină — 20.
• Vînzătorul de baloane : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Operațiunea „Monstrul* 4 ; UNI
REA — 16; 18, la grădină — 20, 
FERENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• O pînză în depărtare — 14.15,
Zidul — 16,15, Sfioasa — 18,30;
20,30 : CINEMATECA (sala Union).
• Cel alb. cel galben, cel negru : 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, GLORIA — 8.30; 10,45; 
13; 15,15; 17,30; 20, AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL

Marți, în nocturnă, pe stadionul 
„23 August" din Capitală selecționata 
divizionară a țării noastre a primit 
replica formației Admira Energie 
Viena. Jocul — urmărit de peste 
15 000 spectatori — s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
fotbaliștilor români. Scorul a fost 
deschis în minutul 38 de Mircea 
Sandu. După numai 1 minut oaspe
ții au egalat prin Cerhy. Punctul 
victoriei a fost realizat în minutul 
59 de Sătmăreanu II.

Selecționata divizionară a jucat în 
următoarea formație : Iordache (Ște
fan), Tănăsescu (Cheran), Sandu Ga
briel, Dobrău, Cheran (Tănăsescu), 
Mulțescu (Sătmăreanu II), BolSni, 
Iordănescu, Fazekas, M. Sandu, Zam
fir (Lucescu). A mai jucat Dudu 
Georgescu, care l-a înlocuit pe 
Dobrău.

TENIS
La Budapesta s-a încheiat întîl- 

nirea internațională amicală de te
nis dintre echipele clubului Steaua 
București și formațiile clubului Hon-

ved. La masculin, tenismanii români 
au cîștigat cu scorul de 3—2, vic
toriile echipei Steaua fiind obținute 
de Constantin Popovici (6—4, 4—6, 
6—0 cu Laszlo Bella), Mihai Rusu 
(6—4, 2—6, 6—4 cu Laszlo Bella) și 
cuplul Popovici—Rusu (6—3, 6—3 cu 
Istvan Mezaros—Bella). Meciul femi
nin s-a încheiat cu scorul de 7—0 
în favoarea formației Steaua, în care 
au evoluat Valeria Balaj și surorile 
Lucia și Maria Romanov.

NATAȚIE
Aseară, la Berlin, în prima finală 

a campionatelor de natație ale R.D. 
Germane, cunoscuta campioană Kor- 
nelia Ender a stabilit un nou record 
al lumii în proba de 100 m liber : 
55”73/100.

CICLISM
Cea. de-a 42-a ediție a competi

ției cicliste „Marele premiu al zia
rului „l’Humanite" s-a încheiat la 
Argenteuil cu succesul tînărului ru
tier sovietic Motskous, urmat de ir
landezul Cower (la 1’02”), francezul 
Boulard (la 1’40”) și bulgarul Dimi
trov (la 1’47”).

jFAPTUL; 
I DIVERȘI

de garoafe 
roșii plus 
una albă

IulDuminică, 30 mai, în casa 
Alexe Crăcuț, din comuna Teliu, 
județul Brașov, a fost sărbătoa
re. Sărbătoritul a fost însuși 
stăpînul casei, Alexe Crăcuț, pe 
care cei 8 copii ai săi, 42 de 
nepoți, 62 de strănepoți și 5 
stră-strănepoți l-au felicitat și 
îmbrățișat cu cea mai aleasă 
cinstire. Moș Alexe a împlinit 
100 de ani.

Cei peste 100 de membri al 
familiei i-au oferit în dar cite 
o garoafă roșie, pentru fiecare 
din anii trăiți și munciți. 100 de 
garoafe roșii, plus una albă. 
Pentru cel de-al 101-lea an și 
pentru încă mulți ani de-acum 
încolo.

Surorile
Fapt știut de toată lumea : In 

imensa majoritate a cazurilor, 
frații și surorile gemene seamă
nă ca două picături de apă. De 
exemplu, surorile Maria și Iu- 
liana Marchiș, in vîrstă de 18 
ani, din Satu-Mare sînt amân
două muncitoare — cu aceeași 
meserie — la întreprinderea 
textilă „Ardeleana". De cind se 
știu, incă din școală, tot pre
miante au fost și fruntașe au 
rămas și in ziua de azi. Există 
totuși o „deosebire" între cele 
două gemene: una dintre ele 
este secretara organizației de 
tineret de la secția preparare, 
iar cealaltă... locțiitoarea secre
tarei aceleiași organizații.

Trei bucurii
Internîndu-și soția la mater

nitate, I. Gafar, din Constanța 
(strada Bucuriei nr. 11), a ple
cat la lucru cu noaptea-n cap 
de acasă. Colegii — constructori 
la T.C.L. Constanța — l-au vă
zut îndată că nu prea e in apele 
lui. Aflînd cauza emoției și ne
răbdării, unul l-a întrebat :

— Și cam ce-ai vrea să fie ?
— Mi-e indiferent — a răspuns 

Gafar. Fie ce-o fi, numai băiat 
să fie. Că fată am.

La un moment 
telefonul. De la maternitate 
sosit vestea cea mare : in 
de o bucurie, Gafar avea 
deodată : doi băieți și o 
Sănătoși, vioi, dolofani.

„Luna 
porților 
deschise**

dat, a sunat 
a 

loc 
trei 

lată.

I
I
I
I
I
I

• B. D. Intră tn acțiune : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni in oraș : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,45; 16; 18,15; 20,15, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Teroare pe uliță : LIRA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15.
• Cursa grea : BUZEȘTI — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, ARTA
— 15,30; 17,45; 20.
• Mastodontul : GIULEȘTI — 
15,30; 17,45; 20.
• Mere roșii : MIORIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Timpul șterge totul : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Casa de la miezul nopții : PA
CEA — 16; 18; 20.
• Păcală : CRÎNGAȘI — 17.

• Actorul șl sălbaticii : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
• Păsări de pradă : VOLGA — 
9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 20.
• La Începutul timpurilor : VII
TORUL — 15,30; 18; 20.
• Cu mîinile curate : MOȘILOR
— 15,30; 18, la grădină — 20.
• Singurătatea florilor ; POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Dacii : MUNCA — 15,45; 18; 20.
• Viața personală : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.
• Pe aici nu se trece : FLACĂRA
— 15,30; 19.
• Frați de cruce : VITAN — 15,30;
18, la grădină — 20, GRĂDINA
LUCEAFĂRUL — 20.
• De nicăieri, spre nicăieri x RA
HOVA — 16; 18; 20.

17,55 Inimile noastre — zbor și vis. 
(Emisiune pentru copii),

18.10 Tragerea Pronoexpres.
18.20 Ateneu popular TV.
18,50 Tribuna TV.
19.20 1001 de seri.
19,30 Telejurnal.
20,00 Țara mea, pămlnt de glorii. (Emi

siune de cîntece interpretate de 
corul Filarmonicii „George Enes- 
cu“).

20,15 Revista economică TV.
20.40 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : Anna Magnani șl Raf Vallo- 
ne. „Garibaldi". Premieră TV.

22.10 24 de ore.

PROGRAMUL H

20,00 Studio '76.
20,25 Din nou despre... preferințele dv. 

muzicale.
21,05 Telex.
21.10 Telerama. Televiziunea.™ arhitec

tura și muzica (II).
21.40 Roman-folleton i „Forsyte Saga" .

La Liceul Industrial de mari
nă din Galați s-a desfășurat o 
acțiune inedită, sub genericul 
„Luna porților deschise". Elevii 
liceului, în frumoasele și ispiti
toarele lor uniforme marină
rești, însoțiți de profesori, au 
început să colinde prin multe 
școli din județ, unde le-au vor
bit „prichindeilor" despre li
ceul lor, despre condițiile de în
vățătură și de viață, despre fru
moasa meserie de marinar. Apoi, 
absolvenții școlilor generale au 
fost invitați să vină la Galați, 
să le viziteze liceul și să se con
vingă ei singuri de toate cele 
spuse. Și astfel, noul și moder
nul edificiu al liceului a avut ca 
oaspeți sute și sute de elevi, 
după cum „Luna porților des
chise" a avut un scop precis: a- 
tragerea unui număr cît mai 
mare de candidați pentru însu
șirea temerarei meserii de ma
rinar. Sînt semne că' pe porțile 
liceului gălățean vor intra — 
dar mai ales vor ieși — mulți 
„lupi de mare".

Moment

vremea

emoționant
Deunăzi, învățătoarea Nina 

Ciurezu, de la Școala generală 
nr. 23 din cartierul Brazda lui 
Novac din Craiova, a trăit 
moment emoționant. După 
minarea ultimelor ore de 
absolvenții clasei a XII-a, 
diferite licee ale Craiovei, 
elevi pe care i-a pregătit 
Ciurezu în clasele I—IV, 
luat cu ei pe „țîncii" din 
a IV-a (actualii elevi ai
țătoarei), precum și pe cei de 
„mijloc", din clasa a VIII-a, și 
s-au dus să-i mulțumească în
vățătoarei pentru aleasa grijă 
cu care a știut să le îndrume 
primii pași întru învățătură și 
viață.

Pădurea 
salvată

un 
ter- 

curs, 
din 

foști 
Nina 
i-au 

clasa
învă-

Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 
și 5 iunie. în țară î Vreme instabilă 
mai ales la începutul intervalului, în
deosebi în regiunile din nordul țării și 
în zonele de deal și de munte. Cerul 
va fi schimbător, cu înnorări mai ac
centuate în Crișana, Maramureș, Tran
silvania și în nordul Moldovei, unde și 
ploile, mai ales sub formă de averse, 
vor fi mai frecvente. Vînt slab pînă 
la potrivit în sectorul vestic. Tempera
tura aerului în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 8 și 14 grade, 
mai coborîte în primele zile în nordul 
țării și estul Transilvaniei, iar maxi
mele între 18 și 26 de grade, local mai 
ridicate în sud-vest. La București : 
Vreme ușor instabilă, cu cer variabil. 
Ploaie slabă cu caracter de aversă, mal 
ales în primele zile. Vînt slab pînă la 
potrivit, temperatura aerului în creștere 
ușoară.

I
I

• Prin cenușa imperiului : PRO
GRESUL — 16; 18; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala
mare) : Coana Chirița — 19,30,
(sala mică) : Cazul Enăchescu — 
19,30.
• Opera Română : Primăvara 
- 19.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Elisabeta I — 19,30.

• Teatrul Mic : Nu sîntem îngeri
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Lady X — 19,30.
• Teatrul Giulești : Patima roșie
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19,30, (sala Victoriei) : 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : La 
ora H și un sfert concert — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Țară de cîntec și dor — 
18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toriei) a Pisica de una singură
— 17.

I
I
I
I

Un copil de-o șchioapă striga 
cit il ținea gura :

— Arde pădurea I Nene, 
pădurea.

— Unde, mă, unde ?
— La Dilga, la Dilga...
In lăstărișul de lingă pădu

rea Dilga, din comuna Țuglui, 
județul Dolj, izbucnise un in
cendiu care se întinsese pe a- 
proape un kilometru. Aflat în- 
timplător prin apropiere și pă
zind cum flăcările amenințau să 
mistuie mindrețe de pădure, să
teanul Petre Boțea l-a trimis 
pe puștiul cu pricina să dea a- 
larma intr-o poeniță unde lumea 
se afla la o serbare, iar el a în
ceput bătălia cu focul. Intr-un 
timp record, citeva sute de să
teni, plus pompierii voluntari 
s-au îndreptat spre pădure. 
Le-au venit în ajutor și tracto
riștii, care au tras brazde intre 
pădure și lăstăriș. Și pădurea a 
fost salvată.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

arde
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ALGER

Lucrările Biroului de coordonare 
al țărilor nealiniate 

Instaurarea unei noi ordini economice în lume, 
democratizarea relațiilor internaționale — 

preocupări prioritare
ALGER 1 — Corespondentul Ager- 

pres transmite : Lucrările Biroului 
de coordonare al țărilor nealiniate au 
fost reluate, marți, la Alger, atît în 
ședințe plenare, cit $i în cele două 
comisii — politică și economică — 
create pentru a elabora proiectele 
principalelor documente ce vor fi su
puse adoptării la apropiata conferin
ță de la Colombo a șefilor de stat ai 
țărilor nealiniate.

La sfîrșitul ședințelor de luni, 
desfășurate cu ușile închise, surse 
apropiate biroului au afirmat că dez
baterile au fost constructive.

In cadrul dezbaterilor generale au 
luat cuvîntul mai multi șefi de dele
gații, intre care cei ai Malayesiei, Cu
bei, Indiei, Somaliei, Iugoslaviei, 
Perului, Siriei, Republicii Mali — 
țări membre ale biroului — precum 
și ai Irakului, Libiei, Egiptului, care 
participă la lucrări în calitate de ob
servatori. Vorbitorii și-au exprimat 
punctele de vedere asupra conținutu
lui proiectului de declarație finală 
care va fi prezentat la Conferința la 
nivel înalt de la Colombo și au 
avansat propuneri concrete în legă
tură cu pregătirea acestei reuniuni.

La dezbaterile din comisiile de lu
cru, membrii Biroului de coordonare 
au expus preocupările țărilor neali
niate în vederea instaurării unei noi 
ordini economice în lume și demo
cratizării relațiilor internaționale, 
subliniindu-se necesitatea unui dia
log mai larg în această direcție. S-a 
exprimat, totodată, îngrijorarea față 
de menținerea în lume a unor focare 
de tensiune, față de persisten
ta colonialismului și rasismului 
în Africa, de amenințările im

Reuniunea miniștrilor de externe din țările Pieței comune » II
BRUXELLES 1 (Agerpres). — Mi

niștrii de externe ai țărilor C.E.E. au 
căzut de acord asupra crpării unui 
fond de 1,235 miliarde dolari în ur
mătorii cinci ani, de care va bene
ficia un număr de opt țări meditera
neene — Grecia, Turcia. Cipru. Egipt, 
Iordania, Liban, Siria și Israel. Din 
această sumă, 960 milioane dolari 
urmează a fi furnizați sub formă de 
împrumut de Banca vest-europeană 
pentru investiții, Realizînd acest 
acord, cei nouă miniștri nu au putut 
totuși ajunge la o poziție comună în 
ceea ce privește repartizarea pe țări 
a asistenței. Divergențele s-au men
ținut, totodată, și asupra altor două 
probleme principale aflate pe ordi

GENEVA

Probleme prioritare in domeniul 
folosirii forței de munci

Geneva va găzdui, 
începînd cu 4 iunie, o 
nouă conferință din 
suita marilor reuniuni 
organizate sub egida 
Națiunilor Unite, în 
vederea dezbaterii u- 
nor aspecte esențiale 
ale creării noii ordini 
economice și politice 
internaționale — Con
ferința asupra folosirii 
forței de muncă, re
partiției veniturilor, 
progresului social și 
diviziunii internațio
nale a muncii.

Documentele publi
cate în pregătirea con- 

, ferinței relevă că pro
blematica folosirii for
ței de muncă și a di
viziunii internaționale 
a muncii trebuie abor
dată în cadrul global 
al dezvoltării și pro
gresului social al tu
turor națiunilor. O a- 
semenea abordare, de 
largă perspectivă — 
se arată intr-unui din 
documentele mențio
nate — se impune cu 
atit mai mult cu cit 
roadele creșterii eco
nomice sînt inegal re
partizate în lume. 
„Multe țări in curs de 
dezvoltare — se arată 
în document — n-au 
cunoscut decit un pro
gres economic nesem
nificativ, iar decalajul 
intre nivelurile de trai 
ale populației din ță
rile bogate si cele să
race are tendința de a 
creste, accentuind sl 
mai mult enormele 
disparități existente"...

Publicația „INFOR- 
MATIONS-O.I.M." o- 
feră spre exemplifica
re următoarele statis
tici : „Peste 700 de 
milioane de oameni 
din diverse țări ale 
globului sini lipsiți de 

resurse si trăiesc intr-o 
adincă mizerie ; circa 
500 de milioane cu
noșteau o suballmenta- 
ție cronică inainte 
chiar de recenta criză 
alimentară mondială ; 
milioane de oameni 
suferă de boli fără pu
tință de a recurge la 
servicii medicale din 
cele mai elementare ; 
numărul adulților ne
știutori de carte a 
crescut, de la 700 de 
milioane in i960 la 760 
de milioane in 1970 ; 
un sfert din populația 
planetei trăiește in țări 
in care venitul mediu 
pe locuitor nu atinge 
200 de dolari pe an, iar 
producția lor repre
zintă sub 3 la sută din 
producția mondială". 
Țările dezvoltate — se 
relevă în materialele 
pregătitoare ale con
ferinței — nu sînt nici 
ele absolvite de feno
menul sărăciei, șoma
jului și disparității ve
niturilor.

în aceste condiții — 
arăta recent Luis Em- 
merij, șef de departa
ment în Biroul Inter
național al Muncii 
— obiectivul confe
rinței este de a da 
statelor lumii posibi
litatea de a-și expri
ma pozițiile și preocu
pările lor in legătură 
cu problemele de in
cidență imediată sau 
pe termen lung în ce 
privește realizarea o- 
biectivelor dezvoltării.

Ordinea de zi a lu
crărilor conferinței 
circumscrie o gamă 
largă de aspecte legate 
de folosirea forței de 
muncă și de crearea 
unei noi diviziuni in
ternaționale a muncii, 
prin prisma imperati

perialismului în Asia și America 
Latină. Pe plan economic, dezbate
rile au relevat necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru promovarea 
unei mai largi colaborări și cooperări 
între țările nealiniate, ca și între 
acestea și restul lumii. Tot marți. 
Biroul de coordonare al țărilor neali
niate a făcut o evaluare a recentelor 
rezultate obținute la cea de-a IV-a 
Conferință (UNCTAD) de la Nairobi, 
pentru a ține seamă de ele in 
elaborarea documentelor pentru Con
ferința la nivel înalt de la Colombo.

Lucrările biroului urmează să se 
încheie în cursul zilei de miercuri, 
prin adoptarea unei declarații finale.★

Biroul de coordonare al țărilor ne
aliniate a recomandat ca Angola să 
fie admisă în rîndul statelor neali
niate, urmînd să devină al 82-lea 
membru al acestui grup de țări. Re
comandarea va fi supusă ratificării 
în cadrul conferinței la nivel înalt ce 
va avea loc în luna august la Colom
bo (Sri Lanka). ★

Președintele Algeriei, Houari Bou- 
mediene, președintele în exercițiu al 
Conferinței țărilor nealiniate, a pri
mit, succesiv, pe Abdel Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministru al afa
cerilor externe al Siriei, Miguel An
gel de la Flor Valle, ministrul aface
rilor externe al Perului, F. R. Wills, 
ministrul afacerilor externe al Guya- 
nei, și Felix Bandaranaike, șeful de
legației Republicii Sri Lanka, aflați în 
aceste zile la Alger pentru a partici
pa la lucrările Biroului de coordo
nare al țărilor nealiniate.

nea de zi a reuniunii — stabilirea 
datei angajării de negocieri în vede
rea asocierii eventuale a Greciei la 
Piața comună și alegerea unui nou 
parlament vest-european. Aceste su
biecte vor fi din nou abordate de mi
niștrii afacerilor externe la data de 
12 iunie.

în sfîrșit, miniștrii de externe au 
examinat problema încheierii unui 
acord de cooperare economică între 
Piața comună și Canada. Deși au fost 
înregistrate unele progrese, problema 
nu a fost soluționată. Consiliul mi
nisterial l-a însărcinat pe Christo
pher Soames, vicepreședinte al Co
misiei C.E.E., să continue negocie
rile cu diplomații canadieni.

velor dezvoltării : stra
tegiile și politicile na
ționale în domeniul 
folosirii forței de mun
că, îndeosebi în țările 
în curs de dezvoltare ; 
fluctuația mîinii de 
lucru pe plan interna
țional ; tehnologiile vi- 
zînd crearea de locuri 
de muncă productive 
în țările în curs de 
dezvoltare ; politicile 
in domeniul forței de 
muncă în țările indus
trializate.

Conferința urmează 
să examineze măsuri 
concrete în vederea 
folosirii depline a for
ței de muncă, reduce
rii inegalităților și sa
tisfacerii nevoilor e- 
sențiale ale populației, 
cum ar fi reforme a- 
grare, activități de 
cercetare care să asi
gure asimilarea cunoș
tințelor științifice și 
tehnologice moderne 
într-o formă adaptată 
țărilor în curs de dez
voltare etc.

Conferința mondială 
privind folosirea forței 
de muncă este chema
tă să stabilească orien
tări menite să ajute 
țările lumii, îndeosebi 
țările în curs de dez
voltare, în elaborarea 
unor strategii cores
punzătoare istoriei, 
culturii, datelor eco
nomice și politice spe
cifice fiecăreia dintre 
ele, în vederea reali
zării obiectivelor lor 
de progres economic 
și social, pentru a se 
înscrie ca o nouă con
tribuție la eforturile 
desfășurate în prezent 
pe plan internațional 
în vederea creării unei 
lumi mai bune și mai 
drepte.

C. VLAD

In sprijinul mișcărilor de eliberare 
din Africa australă

Sesiunea Comitetului Eliberării al O.U.A.
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). — 

în capitala Tanzaniei se desfășoară 
lucrările celei de-a 27-a sesiuni a 
Comitetului Eliberării al Organizației 
Unității Africane. La dezbateri par
ticipă reprezentanții țărilor membre 
în comitet, ai mișcărilor de eliberare 
din Africa, secretarul general al 
O.U.A., William Eteki Mboumoua, 
secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad, personalități ale vie
ții politice tanzaniene. Participant» 
examinează, în principal, probleme 
actuale ale eliberării continentului 
de sub dominația regimurilor rasiste 
și coloniale din Africa australă. O a- 
tenție deosebită este acordată luptei 
patrioților Zimbabwe împotriva regi
mului rasist al lui Ian Smith și uni

Aspră condamnare a politicii 
de apartheid

Rezoluția adoptată de participanții la Seminarul international 
de la Havana

HAVANA 1 (Agerpres). — Partici
pant» 1a Seminarul internațional îm
potriva apartheidului, ale cărui lu
crări s-au desfășurat pe parcursul a 
cinci zile, la Havana, au adoptat o 
declarație finală în care, condamnînd 
politica de discriminare rasială ca o 
crimă la adresa umanității, reafirmă 
dreptul mișcărilor de eliberare afri
cane de a hotărî asupra mijloacelor 
de luptă, potrivit condițiilor din aces
te teritorii, precum și de a cere și a 
se bucura de solidaritatea internațio
nală.

Documentul subliniază că țările cu 
frontieră comună cu Republica Sud- 
Africană și Rhodesia care au adop
tat o poziție fermă împotriva regi-

Preocupări economice 
în țările in curs de dezvoltare

• ACCRA. — Barajul de la Meija 
din Ghana va fi terminat la jumăta
tea acestui an, a anunțat Ia Accra, 
în cadrul unui simpozion, directorul 
proiectului, R. Cook. El a precizat că 
valoarea lucrărilor se ridică la peste 
67 milioane de cedi. în faza finală, a 
relevat el, barajul va avea un lac de 
acumulare care va furniza zilnic 240 
milioane litri de apă potabilă pentru 
nevoile orașului Accra și alte canti
tăți pentru irigații.
• TEHERAN. — Marea Britanie va 

construi în orașul iranian Isfahan o 
oțelărie în valoare de 1 miliard do
lari, informează agenția Pars. Acest 
complex industrial — care urmează 
să intre în producție în anul 1980 — 
va produce 1,2 milioane tone produse 
siderurgice, în special bare metalice 
și structuri de oțel.

• TRIPOLI- — în localitatea li- 
bianâ Marj, situată la 100 km est de 
Benghazi, a avut loc inaugurarea unei 
spălătorii și filaturi de lînă de mare 
capacitate. La ceremonie au luat

ANGLIA

Proteste împotriva reducerii 
cheltuielilor destinate 

invățămîntului
LONDRA 1 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Mișcarea de
clanșată de studenții de la co
legiile Și institutele pedagogice din 
Marea Britanie, în semn de protest 
împotriva reducerii de către autori
tăți a cheltuielilor destinate educa
ției și a creșterii continue a șoma
jului în rindul tinerei generații, se 
extinde și în celelalte categorii de 
școli superioare.

Așa cum s-a subliniat în cadrul 
conferinței naționale a profesorilor 
din școlile secundare, ce se desfă
șoară in localitatea Worthing, situa
ția tinerilor absolvenți este deosebit 
de grea. în anul în curs, o treime 
din cei 730 000 absolvenți ai școli
lor nu vor putea găsi de lucru. Chiar 
și în urma celei mai sumare apre
cieri — arăta delegatul Stanley Di
xon — se poate ajunge Ia concluzia 
că. în vara aceasta, 250 000 de tineri 
care au obținut o diplomă sau o ca
lificare vor deveni șomeri. Un alt 
delegat, John Swallow, a cerut gu
vernului și autorităților locale să a- 
dopte măsuri hotărîte pentru a asi
gura de lucru tinerilor absolvenți.

Platforma electorală 
a Partidului liber-democrat 

din R. F. G.
BONN 1 (Agerpres). — Platforma 

electorală a Partidului liber-demo
crat din R.F.G. — partenerul din coa
liția guvernamentală al Partidului 
Social-Democrat — adoptată la re
centul congres de la Freiburg, se 
pronunță, in domeniul politicii ex
terne, pentru „o politică realistă de 
destindere". P.L.D. cere facilitarea 
contactelor dintre statele continentu
lui european și, în cadrul politicii 
de dezvoltare, se pronunță pentru 
o ordine economică mondială justă, 
care să facă posibilă lumii a treia 
o stabilizare a beneficiilor realizate 
din exporturile de materii prime.

In domeniul politicii economice, o- 
biectivul principal al politicii P.L.D. 
va fi refacerea și asigurarea folo
sirii integrale a forței de muncă. 

ficării rîndurilor mișcării de elibe
rare, in vederea instaurării unui re
gim majoritar în Rhodesia, situației 
din Namibia, unde se semnalează în 
ultima vreme o intensificare a acțiu
nilor împotriva ocupării ilegale a te
ritoriului de către trupele guvernu
lui Republicii Sud-Africane.

Sesiunea a fost deschisă de primul 
vicepreședinte al Tanzaniei, Aboud 
Jumbe, care a subliniat necesitatea 
consolidării rîndurilor mișcării de e- 
liberare din Rhodesia și Namibia și 
s-a pronunțat în favoarea acordării 
de sprijin material luptei patrioților 
din cele două teritorii, pentru elibe
rarea definitivă de sub dominația re
gimurilor rasiste și coloniale.

murilor rasiste minoritare de la Pre
toria și Salisbury trebuie șă pri
mească și să se bucure de sprijin 
economic și de orice tip ce le este 
necesar. Totodată, declarația afirmă 
că orice livrare de arme Republicii 
Sud-Africane și orice altă formă de 
cooperare militară cu regimul de la 
Pretoria constituie un act ostil la a- 
dresa poporului sud-african, a Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.).

în final, documentul relevă asisten
ța și sprijinul de ordin moral, politic 
și material de care s-au bucurat și 
se bucură mișcările de eliberare afri
cane din partea țărilor socialiste, ne
aliniate, africane și a altor state.

parte Moammer El Geddafi, pre
ședintele Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, și membri ai guvernu
lui. Investițiile necesare realizării a- 
cestui obiectiv sint estimate la peste 
4,5 milioane dinari. Fabrica va utili
za materie primă din zonă. în cuvîn
tul inaugural, ministrul industriei și 
resurselor naturale, Jadaila Al Talhi, 
a subliniat că programul de indus
trializare a Libiei se îndeplinește cu 
succes. El a relevat că in prezent țara 
sa iși asigură, prin producția internă, 
cerințele de fire de lînă, îmbrăcă
minte din bumbac și fire artificiale, 
iar incepînd de anul viitor vor fi asi
gurate necesitățile de materiale de 
construcții și produse' alimentare.. El 
a amintit că pentru primul an din 
programul de dezvoltare 1976—1980 
sectorului industrial i-a fost alocată 
suma de 142,4 milioane dinari.

• LIMA. — Rafinăria electrolitică 
de cupru din Puerto de Ilo — la 1 260 
krn sud de Lima — va fi extinsă, în 
vederea realizării unei producții 
anuale de 300 000 tone. în acest scop, 
guvernul a anunțat alocarea unor in
vestiții de aproximativ 85 milioane 
de dolari.

• DELHI. — Datorită recoltei a- 
bundente, India dispune în prezent 
de stocuri de cereale totalizing apro
ximativ 14 milioane tone — a decla
rat ministrul indian al agriculturii, 
Jagjivan Ram, în cadrul unei confe
rințe de presă. El a relevat, totodată, 
că pentru păstrarea rezervelor -de 
grîne sint create spațiile necesare de 
depozitare.

B B B B B B 
agențiile

La Moscova 3 avut loc 0 în' 
trevedere intre ) Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
și Ferdinand Marcos, președintele 
Republicii Filipine, aflat într-o vizită 
oficială in U.R.Ș.S. — relatează agen
ția T.A.S.S.

Ministrul francez al afa
cerilor externe, Jean Sauva- 
gnargues, a sosit luni seara la Berna 
pentru o vizită oficială în Elveția. în 
cursul vizitei, ministrul francez are 
convorbiri cu omologul său elvețian, 
Pierre Graber.

Lucrările unui seminar 
internațional consacrat «pncM! 
prevederilor Actului final al Confe
rinței pentru securitate și cooperare 
în Europa, organizat din inițiativa 
Consiliului portughez al păcii, s-a 
deschis la Lisabona. Participanții au 
evidențiat, in intervențiile lor din 
prima zi a reuniunii, necesitatea de 
a dinamiza acțiunile vizind aplicarea 
concretă a prevederilor Actului final.

Cel de-al X-Iea Congres 
al Uniunii Tineretului Liber German 
din R.D.G. s-a deschis la Berlin. 
La ședința inaugurală au luat parte 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., alți conducători ai 
P.S.U.G. Din țara noastră participă o 
delegație a Uniunii Tineretului Co
munist, condusă de Mihai Hîrjău, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Ședința Comisiei 
permanente C. A. E. R. 

pentru agricultură
HAVANA. — Corespondentul A- 

gerpres transmite : La Havana s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 44-a 
ședințe a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru agricultură. Au par
ticipat delegații din R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, Cuba, R. D. Ger
mană, R. P. Mongolă. R. P. Polonă, 
Republica Socialistă România, R. P. 
Ungară și Uniunea Sovietică. La lu
crări au participat, de asemenea, re
prezentanți ai R. S. F. Iugoslavia și 
R. D. Vietnam.

în cursul consfătuirii au fost ana
lizate aspecte ale colaborării între 
țările membre ale C.A.E.R. in do
meniile agricol, zootehnic și fores
tier, precum șl unele aspecte ale co
laborării științifice.

Lucrările consfătuirii ș-au desfă
șurat într-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere reciprocă.

BAGDAD

Comunicat comun 
sovieto-irakian

BAGDAD 1 (Agerpres). — In co
municatul comun publicat la înche
ierea vizitei la Bagdad a președin
telui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Aleksei Kosîghin, se re
afirmă hotărîrea de a dezvolta și 
consolida relațiile de prietenie din
tre cele două țări — informează a- 
genția T.A.S.S. Părțile — adaugă co
municatul — au subliniat sprijinul 
pe care îl acordă luptei țărilor ne
aliniate împotriva politicii de agre
siune și intervenție a imperialismu
lui. pentru consolidarea independen
ței. pentru libertatea de a dispune 
ele însele de resursele lor naturale 
și pentru instaurarea unor relații e- 
conomice pe baza egalității în drep
turi și avantajului reciproc.★

DAMASC 1 (Agerpres). — în capi
tala Siriei au avut loc, marți, con
vorbiri între Hafez El-Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene, și 
Aleksei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., aflat 
in vizită la Damasc.

Acord interimar 
anglo-islandez 

In problema pescuitului 
Restabilirea relațiilor diploma

tice dintre cele două țări
OSLO 1 (Agerpres). — Marea Bri

tanie și Islanda au încheiat marți la 
Oslo, după două zile de negocieri, 
un acord interimar în problema pes
cuitului, care pune capăt, cel puțin 
pentru o perioadă de șase luni, așa- 
numitului „război al codului". Prin
cipala urmare a înțelegerii realizate 
la Oslo constă în restabilirea rela
țiilor diplomatice dintre cele două 
țări, rupte la 19 februarie 1976. Actul 
formal al reluării relațiilor diploma
tice va avea loc în următoarele două 
zile. Documentul, care acoperă pe
rioada 1 Iunie — 1 decembrie 1976, 
ă fpst semnat de miniștrii afacerilor 
externe ai celor două țări. Anthony 
Crosland și Einar ■ Agustsson.

Principalele prevederi ale acordu
lui sînt următoarele : numărul nave
lor britanice autorizate să pescuias
că în zona de 200 mile islandeză va 
fi de cel mult 24 ; pescadoarele en
gleze se vor apropia la cel mult 20 
mile de coasta islandeză și vor res
pecta cu scrupulozitate o șerie de 
zone de conservare.

B B B B B B 
de presă

0 hotărîre a C.C. al
P.C.U.S. c c- al pcu-s- 8 ad°p- 
țat o hotărîre privind „dezvoltarea 
în continuare a specializării și con
centrării producției agricole pe baza 
cooperării între gospodării și a in
tegrării agroindustriale". C.C. al 
P.C.U.S. apreciază că înfăptuirea 
măsurilor avute in vedere in acest 
sens, aprobate de Congresul al 
XXV-Iea al P.C.U.S., va avea „o ex
cepțională importanță politică, eco
nomică și socială".

în cadrul emisiunii „Cinema
tografia românească contem
porană", televiziunea belgră- 
deană a prezentat, in ultimele 
sâptămini, un ciclu de filme ro
mânești. Au fost proiectate, cu 
•curte prezentări, filmele „Acto
rul și sălbaticii". ..Filip cel bun", 
„Ciprian Porumbescu", „Frații" 
și altele.

Guvernul nipon a hotărît- 
la 1 iunie, să ratifice tratatul de ne- 
proliferare a armelor nucleare, sem
nat de Japonia In februarie 1970 și 
aprobat de Dietă în cursul sesiunii 
care s-a încheiat la 24 mai. Guver
nul nipon a hotărit, de asemenea, 
ca, odată cu depunerea instrumente
lor de ratificare a tratatului, să dea 
publicității o declarație prin care să 
se pronunțe pentru impulsionarea 
dezarmării nucleare. Ministrul afa
cerilor externe, Kiichi Miyazawa, a 
declarat că guvernul japonez va ac
ționa în direcția promovării dezar-

30 DE ANI DE LA PROCLAMAREA 

REPUBLICII italia

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Cea de-a 30-a aniversare a Republicii Italiene îmi oferă prilejul deo
sebit de plăcut de a vă adresa cele mai sincere felicitări și cele mai bune 
urări pentru fericirea dumneavoastră personală, pentru progresul și bună
starea poporului italian prieten.

Am convingerea că relațiile de tradițională prietenie româno-italiene, 
care au la bază comunitatea de origine, afinitățile de limbă și cultură latină, 
vor continua să se dezvolte în toate domeniile, in avantajul reciproc al 
celor două țări ale noastre, al cauzei păcii și securității în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale Domnului ALDO MORO
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Cu ocazia împlinirii a 30 de ani da la proclamarea Republicii Italiene, 
doresc să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu urările mele sincere 
pentru sănătatea si fericirea dumneavoastră personală, pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor prietenești dintre țările șl popoarele noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Poporul italian săr
bătorește astăzi ani
versarea a 30 de ani 
de la proclamarea re
publicii — eveniment 
de amplă semnificație 
In viața și destinele 
gale.

Proclamarea repu
blicii a fost Înscrisă 
ca unul din obiective
le forțelor patriotice 
populare — comuniști, 
socialiști, social-demo- 
crați, democrat-creș- 
tini, republicani etc. 
— care, în cursul ce
lui de-al doilea război 
mondial, au desfășu
rat lupta de rezistentă 
împotriva dictaturii 
musșoliniene și cotro
pirii hitleriste. contri
buind la marea victo
rie a popoarelor asu
pra fascismului.

în condițiile avîntu- 
lui mișcării democra
tice din Italia, gene
rate de încheierea vic
torioasă a războiului, 
cetățenii țării s-au 
pronunțat, în cadrul 
referendumului de la 2 
iunie 1946, pentru for
ma republicană de gu- 
vernămînt. in care 
vedeau cadrul propice 
pentru dezvoltarea 
Italiei pe calea pro
gresului economic și 
social — cadru con
sfințit in Constituția 
republicană.

în cele trei decenii 
care s-au scurs de la 
proclamarea republi
cii, poporul italian, 
care ș-a remarcat 
de-a lungul secolelor 
prin aportul său sub
stanțial la tezaurul 
culturii și civilizației 
universale, și-a consa
crat capacitățile crea
toare obținerii unor noi 
și remarcabile reali
zări, Italia sițuindu-se 
printre țările economi- 
cește avansate ale lu
mii. Progrese impor
tante au fost obținute, 
de asemenea. în știin
ță. în tehnică, în alte

domenii de activitate. 
Persistența, în viata 
societății, a unui șir 
de problem*  com
plexe și acute, cum sînt 
decalajele dintre regiu
nile sudice și cele nor
dice. șomajul, emigra
ția etc. — fenomene 
accentuate de efectele 
crizei economice din 
lumea capitalistă — 
s-a repercutat și asu
pra situației politice. 
Chiar în aceste zile, 
Italia se află în fața 
unor noi alegeri parla
mentare, considerate 
cele mai importante 
din întreaga perioadă 
postbelică, îndeosebi 
prin prisma cerințelor 
lichidării actualelor 
dificultăți, consolidării 
regimului republican, 
dezvoltării indepen
dente a Italiei pe ca
lea progresului și 
păcii.

Aniversarea de as
tăzi constituie un pri
lej fericit pentru a 
evoca încă o dată tra
diționalele legături de 
prietenie dintre po
poarele român și ita
lian, puternic stimula
te de afinitățile de 
origine și limbă, bu
nele relații dintre cele 
două țări. Clădite pe 
temelia principiilor e- 
galității în drepturi, 
respectării suverani
tății și independenței 
naționale, neameste
cului în treburile in
terne și avantajului 
reciproc, aceste relații 
se dezvoltă continuu 
pe toate planurile. Di
namica lor viguroasă 
este ilustrată de faptul 
că schimburile comer
ciale s-au dublat în 
ultimii cinci ani, eon- 
turîndu-se perspectiva 
ca ele să cunoască în 
următorii cinci ani o 
nouă dublare, paralel 
cu amplificarea și di
versificarea formelor 
superioare de coope

transmit:
mării nucleare și securității țărilor 
nenucleare.

La Berlin a avut 10c 0 ,ntn' 
nire între Horst Sindermann, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, și Kiro Gligorov, 
președintele Adupării Federale a 
R.S.F, Iugoslavia, aflat intr-o vizită 
în R. D. Germană in fruntea unei 
delegații parlamentare, transmite a- 
gențla Taniug.

Mexicul și Cuba vor con- 
ștrui în cooperare mai multe fabrici 
de zahăr. De asemenea, cele două 
țări își vor dezvolta cooperarea in
dustrială în ceea ce privește produc
ția de automotoare și în alte dome
nii — a declarat, cu prilejul vizitei 
la Ciudad de Mexico, vlcepremierul 
cubanez Carlos Rafael Rodriguez.

Guvernele Turciei și Gre
ciei au hotărît să reia negocierile 
privind exploatarea resurselor mine
rale din platoul continental al Mării 
Egee și drepturile de survolare a a- 
cestei zone de către avioanele celor 
două țări, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Ministerului de Externe al 
Turciei. Cea de-a doua rundă a aces
tor negocieri — începute în ianuarie 
a.c. — va avea loc la Berna, la 19—20 
iunie.

0 ședință a Consiliului 
Revoluției al Portugaliei • 
avut loc la Lisabona. într-un comu
nicat oficial dat publicității la înche
ierea ședinței se precizează că a fost 

rare economică. Cu
noaște, de asemenea, 
o intensificare cola
borarea româno-italia- 
nă în domeniul cul
tural, tehnico-știlnți- 
fic, al Invățămîntului 
și în alte domenii — 
ceea ce contribuie la 
mai buna cunoaștere 
reciprocă șl apropie
rea dlntr*  cele două 
popoare.

Un rol determinant 
In evoluția pozitivă 
a relațiilor reciproce 
româno-italiene l-a a- 
vut vizita pe care 
președintei*  Nicolae 
Ceaușescu a efec
tuat-o în 1973 în Ita
lia. Convorbirile la 
nivel înalt, Declarația 
solemnă comună și 
celelalte documente 
semnate, întilnirile cu 
conducătorii partidelor 
politice și alte perso
nalități marcante al*  
vieții publice, cu oa
menii muncii au con
tribuit la întărirea 
prieteniei dintre cele 
două popoare, au des
chis noi perspectiv*  
fertile conlucrării lor 
atît pe plan bilateral, 
eît și pe plan inter
național, în interesul 
securității și păcii în 
Europa și in lume. 
Pe aceeași linie s-au 
înăcri» și convorbirile 
care au avut loc în 
România cu factori de 
răspundere, cu perso
nalități marcante ale 
vieții publice, ale for
țelor politice demo
cratic*  din Italia.

Corespunzînd pe de
plin intereselor celor 
două țări și popoare, 
cursul ascendent al 
relațiilor româno-ita
liene s« înscrie ca un 
aport substanțial la 
cauza generală a co
laborării și înțelegerii 
internaționale.

I. FÎNTÎNARU

analizată situația politică din tară, • 
atenție prioritară acordindu-se pro
blemelor legate de pregătirile pentru 
viitoarele alegeri prezidențiale din 
27 iunie.

R.P.D. Coreeană și Papua- 
Noua Guinee ,u hotăr!t •• 
stabilească relații diplomatice la ni
vel de ambasadă — informează agen
ția A.C.TC.

Intr-un comunicat ofic,al 
dat publicității la Brasilia se eviden
țiază că o serie de companii transna
ționale care acționează in tară poartă 
răspunderea pentru creșterea defici
tului balanței comerciale a Braziliei 
în ultimii ani. Documentul arată că 
din totalul deficitului comercial În
registrat în 1974, peste 2 miliarde de 
dolari se datorese activității nesatis
făcătoare a 115 companii străine care 
acționează in țară.

Deficitul balanței de plăți
Spaniei rePrezintă >•a ora ac

tuală 9 la sută din suma totală a pro
dusului național global al acestei țări, 
fiind cel mai ridicat în rîndul țărilor 
vest-europene. O ședință specială a 
Cortesurilor a analizat situația eco
nomică din țară.

0 remaniere ministerială 
a fost efectuată de președintele Tu
nisiei, Habib Bourguiba. In baza a- 
ceșteia, Abdallah Farhat, care a de
ținut portofoliul transporturilor și 
telecomunicațiilor, a preluat condu
cerea Ministerului Apărării, Mo
hammed Mzali, fost ministru al sănă
tății publice, a trecut Ia conducerea 
Ministerului Educației Naționale. în 
timp ce Moncef Belhaj Amor a de
venit ministru însărcinat cu relațiile 
cu parlamentul — post nou creat.

• C O PI l-INVENTA- 
TORI. Pe lingă Organizația 
tehnică din Varșovia funcțio
nează un birou pentru breveta
rea invențiilor făcute de copii. 
Aici sosesc din toate colțurile 
Poloniei scrisori și colete cu di
ferite proiecte sau invenții rea
lizate de cei mai tineri inven
tatori. De exemplu, biroul a 
brevetat un ceas deșteptător 
pentru surzi, un săpun care nu 
se lasă la fundul apei, un dis
pozitiv pentru îndreptat cuiele. 
Există chiar și proiectul unui 
dispozitiv care emite semnale 
sonore cînd apa din cada de 
baie depășește un anumit nivel.

® HIDROCENTRALĂ 
MAMUT. în peninsula La
brador (Canada), la 270 km vest 

de Goose Bay, unde se află 
Cascada Churchill, s-au încheiat 
lucrările la cea mai mare hi
drocentrală din emisfera vesti
că, al cărei cost s-a ridicat la 
aproape 1 miliard de dolari. 
Cele 11 generatoare „găzduite" 
in lăcașuri individuale, săpate 
la o adîncime de 300 m. în gra
nit, vor furniza suficientă ener
gie electrică pentru satisface
rea necesarului a trei orașe de 
mărimea Montrealului (2,7 mi
lioane de locuitori in 1972).

• UN ROL INEDIT. 
După ce a renunțat la postul de 
prim-ministru al Marii Britanii, 
Harold Wilson urmează să de
buteze într-o postură inedită, 
legată însă, într-un tel, de 
înalta funcție pe care a exerci
tat-o pînă de curind. Și anume, 
fostul premier a fost ales pen

tru rolul de prezentator și co
mentator al unui serial de tele
viziune in 13 episoade, conceput 
ca o suită de medalioane con
sacrate premierilor britanici — 
de la Walpole la MacMillan — 
emisiunea fiind programată să 
înceapă în toamnă.

• PENTRU SALVA
REA BALENELOR. Fun- 
dația canadiană „Greenpeace" 
(Pacea naturii), apărătoare în
verșunată a speciilor de ani
male pe cale de dispariție, își 
propune să organizeze, în cursul 
acestei veri, o expediție care să 
supravegheze activitatea ba- 
lenierelor din Pacific, pentru a 
limita cît mai mult posibil 
vînătoarea irațională a uriașelor 
mamifere. Nava expediției va 
arbora pavilionul O.N.U.

De pretutindeni
• „LEAGĂNUL DE 

AUR" DE LA MEKKA. 
în regiunea muntoasă dintre 
Mekka și Medina, arheologi din 
Arabia Saudită și S.U.A. au 
descoperit. în dreptul localității 
Mahd Adh Dhahab (Leagănul 
de aur), mine de aur de mult 
părăsite. După cum anunță oa
menii de știință, toate indiciile 
îndreptățesc presupunerea că 
ar fi vorba despre minele de 
aur ale vestitului rege Solo
mon, din care, in urmă cu trei 
milenii, s-ar fi scos circa 34 
tone de aur.

• Șl JAPONEZII SE 
REÎNTORC LA TRAM
VAI. Dacă cu un deceniu in 
urmă tramvaiul a fost, practic, 
dat uitării în Japonia, In pre
zent, din cauza poluării accen
tuate a mediului înconjurător, 
se constată — ca și în multe 
alte țări, cum ar fi Franța, An
glia, R.F.G. —' o spectaculoasă 
revenire a acestui mijloc de 
transport în comun. în mai 
multe cartiere din Tokio au în
ceput să fie din nou instalate 
liniile de tramvai. Locuitorii 
capitalei nipone speră ca astfel 

să fie protejați de gazele nocive 
emanate de automobile.

• UN POMPEI IN
DIAN. Pe coasta Pacificului 
din extremitatea nord-vestlcă a 
Statelor Unite, nu departe de 
localitatea Ozette, arheologii au 
scos la lumina zilei un sat in
dian îngropat in întregime tn 
lavă, in urma unei puternice, 
erupții vulcanice. Locuințele, 
uneltele și obiectele casnice 
s-au păstrat intacte. Relicvele 
sînt de mare importanță pentru 
reconstituirea modului de viață 
al triburilor indiene ce populau 
in acele vremuri continentul 
nord-american. Este deosebit de 
interesantă constatarea că la
mele cuțitelor descoperite aici 

sînt din același aliaj de metal 
ca cele confecționate în Japonia 
în sec. VIII î.e.n.

• CURSA PESTE O- 
CEAN. în portul Plymouth 
(Anglia) și-au dat Intilnire 135 
de iahturi din 17 țări pentru a 
participa la competiția interna
țională de traversare solitară a 
Oceanului Atlantic. Participan- 
ții vor lua startul la 5 iunie și 
urmează să străbată 3 000 de 
mile, pînă la Newport (S.U.A.). 
în 1960, cind a fost Inaugurat a- 
cest concurs Internațional — care 
se desfășoară din patru în patru 
ani — s-au aliniat la start doar 
5 iahturi. Cîștigătorului primei 
întreceri, Sir Francis Chiches
ter, i-au trebuit 40 de zile pen
tru traversarea oceanului. în 

timp ce învingătorului competi
ției din 1964 i-au fost de-ajuns 
27 de zile. în 1972, aceeași dis
tantă a fost parcursă în numai 
20 de zile, 13 ore și 15 minute.

• VULCANI PE VE
NUS? în baza unor observa
ții efectuate cu un telescop 
uriaș, instalat în statul Califor
nia. astronomii americani au 
declarat că nu exclud posibili
tatea existenței activității vul
canice pe această planetă. Ei au 
detectat pe suprafața venusiană 
grupuri de vîrfuri muntoase 
care se aseamănă cu vulcanii 
tereștri. După cum comunică 
revista „Time", a fost depistat 
și un munte înalt, care are la 
vîrf o adîncitură asemănătoare, 
ca formă, cu un crater vulcanic.
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OAMENI CU SPIRIT REVOLUȚIONAR,
CONSTRUCTORI DEVOTAȚI Al SOCIALISMULUI

Participanți la congres răspund la întrebarea: 
„CU CE SENTIMENTE, CU CE EXPERIENȚĂ 

VENIȚI LA MARELE FORUM ?“
politic, științific și de cultură 
generală. Unele dintre acestea 
au trezit un deosebit interes în 
rindul cooperatorilor. Ținînd 
seama de participarea tot mai 
largă a oamenilor la această 
formă de cultură, educație și 
instrucție, acum, cînd am făcut 
bilanțul activității noastre îna
inte de a păși în sala primului 
Congres al educației politice și 
culturii socialiste, ne gîndim 
dacă pentru viitor n-ar fi o- 
portun ca să se organizeze în 
cadrul universităților populare 
de la sate și unele cercuri teh
nice vizînd specializarea sau 
calificarea tinerilor in diferite 
meserii necesare satului : me
canizatori, strungari, tîmplari, 
rutieriști, combineri, zooteh- 
niști, legumicultori, viticultori 
etc. In felul acesta s-ar răs
punde atît imperativului cu
prinderii largi a maselor de ce
tățeni în sfera activităților cul
tural-educative, cît și celui pri
vind legarea mai strînsă de 
realitățile concrete ale etapei 
istorice pe care o parcurgem.

Sanda SA VA 
directoarea căminului cultural 
din comuna Cudalbi, 
județul Galați

Cunoaștem foarte bine
concepția și practica
partidului nostru in ceea 
ce privește legătura dia

lectică între național și inter
național. Cunoaștem și teo
riile așa-zis „moderne" care 
atacă în fel și chip ideea ' tri
umfătoare a independenței po
poarelor ; în ceea ce privește la
tura culturală a problemei, re
găsim aceleași grave greșeli și 
denaturări ale sensului istoriei, 
un „teoretician" occidental spu- 
nînd că deoarece tot globul pă- 
mintesc este un oraș gigantic... 
mi-e indiferent că, întîmplător, 
locuiesc pe o stradă anume. Să 
fie sănătos domnul în cauză, 
dar nouă nu ne e indiferent dacă 
trăim sau nu în patria noastră, 
dacă sintem legați sau nu de pă
mîntul natal, de istoria care 
ne-a format și pe care am crea
t-o. Nu ne sînt indiferente cul
tura și limba maternă care, 
luindu-ne in brațele lbr mile
nare, ne șoptesc tainele poeziei, 
ne oferă frumusețile exprimării 
umane, metaforele lui Emines- 
cu, ale lui Petofi Săndor.

Personal nu mi-e indiferent 
dacă mă găsesc în orice stradă 
a globului, sau dacă mă pot con
sidera scriitor comunist al pa
triei mele, scriitor maghiar din 
România socialistă care, ascul- 
tînd porunca învățămintelor is
torice, doresc să slujesc din ini
mă frăția dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare. 
Nu mi-e indiferent dacă cole
gul meu de alături este, bună
oară, Titus Popovici sau cine
va care se miră de obiceiurile 
și cuvintele mele. Colegul 
amintit, in prefața lui scrisă la 
romanul meu „Un leagăn pe 
cer", mă întreabă : „Dragă prie
tene, îți aduci aminte ? Ne gă
seam împreună, acum cîțiva ani, 
la Roma, într-o toamnă care 
curgea ca o ploaie de aur peste 
orașul etern... Se încheiase p 
conferință și noi doi am rămas 
cîteva zile singuri, in fața co
lumnei, in pustiul de piatră al 
Colosseum ului, și am vorbit 
de-ale noastre, de faptul că real
mente avem ce spune lumii. Nu 
era orgoliul celui ce-și închipuie 
că ceea ce se întîmplâ la Mișca 
sau la Cămărașu (satele noastre 
natale) e mai important decît 
oricare mare eveniment al Uni
versului : ci sentimentul firesc, 
fără de care nu cred să poată 
trăi un scriitor, că lumea lui — 
acea topire și renaștere in con
știință a amintirilor, a viselor, a 
iluziilor, a dezamăgirilor, a 
bucuriilor și tragediilor, a rîsu- 
lui, a plinsului sau a strigătu
lui de revoltă — conține în ea 
lumea întreagă, așa cum în să- 
mînță e arborele care va crește 
sau nu va crește. Adică posibi
litatea". Și continua colegul 
meu : „Avem ce spune mult 
celuilalt, pentru că istoria ne-a 
așezat alături, pe acest pămint, 
de ale cărui roade trebuie să ne 
bucurăm in mod egal, așa cum 
spunea... Avram lancu", așa 
cum concepe astăzi partidul nos
tru. așa cum concepem noi în
șine, români, maghiari și de alte 
naționalități, toți fiii României 
socialiste.

Nu mi-e indiferent deci dacă 
stau alături de Titus Popovici 
ori în Strada domnului „teoreti
cian". Pentru că — folosind nu
mele concret la modul general 
și metaforic — pe Titus îl cu
nosc de cînd lumea și pămîntul. 
Cinstim în literatură trecutul 
nostru comun, de muncă și luptă, 
istoria poporului român, a na
ționalităților conlocuitoare, slu
jind și prin aceasta prezentul, 
adîncirea sentimentelor ce ne 
leagă de universul patriei, ale 
cărei ferestre le-am deschis în 
fața tuturor valorilor adevărate 
ale spiritului contemporan.

St)T» Andras 
scriitor

• Anual, circa 2 milioane de persoane, din toate 
domeniile de activitate, absolvă cursuri de perfecțio
nare a pregătirii cadrelor de partid, de stat și din 
economie.
• Numărul total al cursanților care frecventează 

diversele forme ale învățămîntului de partid se ridică 
la peste 2 800 000.
• în cele 78 240 cursuri ale învățămîntului politico- 

ideologic U.T.C. sînt cuprinși peste 2 500 000 tineri.
• în cele peste 25 000 lectorate de pregătire poli- 

tico-ideologică ale sindicatelor sînt cuprinși anul 
acesta aproape 1 600 000 oameni ai muncii.

★
• Numărul tinerilor cuprinși în învățămînt (preșco

lar, școlar, liceal și superior) a crescut, odată cu gene
ralizarea primei trepte de liceu, la peste 5 milioane 
în anul școlar 1975—1976.
• în cincinalul 1971—1975, baza materială a învă- 

țămîntului a fost îmbogățită cu : 15 300 săli de clasă ; 
ateliere școlare cu 24 500 locuri de instruire ; internate 
pentru circa 76 000 elevi; școli speciale cu 5100 
locuri.
• în învățămînt funcționează 2 707 unități și secții cu 

limba de predare maghiară, frecventate de circa 
260 000 copii și elevi, și 727 unități și secții cu limba 
de predare germană, frecventate de peste 64 000 
copii și elevi.
• Cele 23 de edituri din țara noastră au pus la 

dispoziția publicului — numai în cincinalul trecut — 
peste 20 000 de titluri în 347 milioane exemplare.
• în aceeași perioadă s-au tipărit pentru copii 

1 000 de titluri, într-un tiraj de 36 milioane exemplare.

Muzeul de istorie „Cîmpia 
Libertății", casele în care 
au trăit și militat pentru 
luminarea poporului re

prezentanții școlii ardelene sînt 
astăzi spații active âle educației 
și vibrației patriotice. în fiecare 
an, în luna mai — luna marii a- 
dunări populare de pe „Cîmpia 
Libertății" din 1848 — în orașul 
nostru organizăm „Zilele culturii 
blăjene". Manifestarea, deveni
tă tradițională, constituie un 
prilej de valorificare a moște
nirii culturale progresiste, de 
intensificare a educației patrio
tice și revoluționare. în același 
timp, la casa orășenească de 
cultură organizăm simpozioane, 
dezbateri, spectacole muzical- 
literare care evocă lupta glori
oasă purtată de milenii pe acest 
pămînt de poporul român, cul
tivă respectul față de tradițiile 
și idealurile de luptă moștenite. 
Pășesc în sala congresului cu 
hotărîrea fierbinte care animă 
pe orice activist cultural : 
aceea de a milita cu și mai 
multă dăruire pentru ca edu
cația politico-patriotică să cu
prindă un număr cît mai mare 
de oameni ai muncii, la care să 
cultivăm sistematic respectul 
pentru pilda înălțătoare a îna
intașilor, respectul față de ma
rile realizări ale prezentului 
socialist, conștiința îndatoririlor 
față de condițiile pe care ni le 
oferă partidul, poporul.

Ioan SICOS
directorul Casei orășenești 
de cultură Blaj

De mai mulți ani, în re
vista „Luceafărul", o bună 
parte din poezii sînt pu
blicate sub titlul generic 

„A patriei cinstire", Unul din 
versurile memorabilului Testa
ment al 'unuia din înaintașii li
ricii naționale.

Nimic mai firesc : acest vers 
sintetizează strălucit lucrarea 
spirituală desfășurată de-a 
lungul vremii de numeroase 
generații de creatori care și-au 
făcut un permanent țel artistic 
din evocarea istoriei patriei, 
din omagierea ei vibrantă în 
opere durabile, nepieritoare.

Istoria este tezaurul viu al 
poporului, fără de care n-ar 
putea fi înțelese în adevărata 
lor dimensiune realitățile pre

zentului, rațiunea angajării crea
toare a contemporanilor, cu atît 
mai mult într-un moment în 
care, în prezent, poporul întreg 
scrie o eroică și pașnică istorie 
a faptei, angajat — sub condu
cerea partidului — în edifica
rea unei opere mărețe. în ctito
rirea societății comuniste.

Asemenea tuturor oamenilor 
de artă din țara noastră, ce-și 
identifică existența și opera cu 
viața și idealurile poporului din 
care fac parte, sînt încredințat 
că — prin efortul de gîndire și 
creație al tuturor, prin emulația 
spirituală și accentuarea sen
timentului răspunderii față de 
cuvîntul scris, emulație ce, ne
îndoios, va fi generată de dez
baterile și hotărîrile congre
sului — literatura noastră va 
înregistra noi și durabile îm
pliniri, că prin lucrări artistice 
de valoare arta românească se 
va îmbogăți, dovedindu-ne tot 
mai pregnant că oamenii de 
artă sînt „suflet in sufletul 
poporului".

Nicolae DRAGOȘ 
poet

In activitatea noastră, pe 
prim plan s-au aflat și se 
află însușirea conținutului 
documentelor Congresului 

al XI-lea, a Programului parti
dului, a lucrărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, popularizarea 

operativă a documentelor de 
partid și de stat, dezbaterea or
ganizată cu toți oamenii muncii 
a ideilor de bază din aceste do
cumente în strînsă legătură cu 
sarcinile ce revin fiecărui sector 
de activitate pentru creșterea 
și diversificarea producției. Am 
folosit mai bine formele de 
muncă cunoscute, apelînd îndeo
sebi la cele mai eficiente — 
munca de la om la om, popu
larizarea la gazetele de perete, 
emisiuni la stația de radioam
plificare. schimburi de expe
riență, simpozioane etc. — prin 
care am difuzat continuu cu
noștințe culturale și politice, 
idei și concepții înaintate pri
vind munca, viața, relațiile din
tre oameni, atitudinea față de 
familie etc.

Rezultatele acestei activități 
educative au fost fructuoase și 
ne îndeamnă să acționăm și mai 
hotărît pentru ridicarea con
științei muncitorești și obținerea 
unor rezultate economice dintre 
cele mai bune.

Hie BARBU
propagandist, secretarul 
comitetului de partid 
de la întreprinderea 
de prelucrare a aluminiului 
Slatina

• 3 000 de titluri, în 18 400 000 exemplare, au fost 
tipărite în limbile naționalităților conlocuitoare.• ★
• Numărul teatrelor de stat (dramatice, muzicale, 

de copii) a ajuns astăzi la 145 — față de 20 cîte ființau 
în anul 1938. Un număr de 14 teatre își prezintă spec
tacolele în limbile naționalităților conlocuitoare.
• Producția cinematografică a atins în cincinalul 

1971—1975 cel mai înalt ritm de producție din în
treaga sa istorie : 108 lung-metraje artistice, 927 filme 
documentare și științifice, 146 filme de animație. în 
1975 numărul spectatorilor de film a fost de 185,7 
milioane (adică de aproape 9 ori populația țării).
• Peste 12 000 lucrări de artă plastică au îmbogățit 

patrimoniul național în cincinalul trecut ; în 1975 au 
fost înregistrați în muzee 13,4 milioane vizitatori — 
față de 8,8 milioane în 1970.
• înflorirea fără precedent a mișcării artistice de 

amatori este ilustrată de activitatea bogată a circa 
30 000 formații (cu 400 300 membri), dintre care aproa
pe 2 000 se manifestă în limba maghiară, iar aproape 
500 în limba germană.

★
• în întreaga țară apar 453 de publicații, într-un 

tiraj de 10 130 680 exemplare la o apariție. Cele 6 
cotidiane centrale însumează zilnic 2,5 milioane 
exemplare.
• în limbile naționalităților conlocuitoare apar 51 

de publicații centrale și locale, într-un tiraj de aproa
pe 700 000 de exemplare la o apariție.
• Numărul abonamentelor pentru radio și radio

ficare a ajuns la 3,1 milioane, iar al celor pentru tele
viziune la 2,7 milioane.

În ansamblul preocupări
lor comisiei pentru răs- 
pindirea cunoștințelor ști
ințifice a comunei Poian, 

județul Covasna, un loc de prim 
ordin il ocupă lărgirea și in
tensificarea propagandei știin
țifice, în scopul formării con
vingerilor materialist-științifice 
despre lume și viață ale tutu
ror locuitorilor așezării. In a- 
ceastă direcție aduc o con
tribuție deosebită cele două bri
găzi științifice, care se depla
sează săptămînal și în cele trei 
sate aparținătoare comunei.

Acționînd pentru formarea 
unor concepții științifice, noi 
luptăm, așa cum ne îndeamnă 
partidul prin Programul său 
ideologic. pentru demnitatea 
umană reală și sîntem bucuroși 
să venim la Congresul educației 
politice și culturii socialiste cu 
o experiență bună în acest do
meniu, pe care sîntem hotărîți 
să o îmbogățim.

SZALAD Arpad 
președintele comisiei 
pentru râspîndirea 
cunoștințelor științifice 
a comunei Poian, 
județul Covasna

De aproape un sfert de 
veac am jucat, atît în tea
tru, cît și în film, multe 
roluri contemporane. A- 

ceastă contemporaneitate a e- 
voluat într-un ritm alert, așa 
cum a evoluat și istoria 

țării, așa cum s-a schimbat și 
fața pămîntuîui, așa cum s-a 
schimbat și spiritul oamenilor. 
Eroii mei, în acest drum de un 
sfert de veac, au evoluat ală
turi de mine și de ai mei.

Privind în urmă acum, îna
inte de a păși în sala congre
sului, mă gîndesc la cei care au 
educat oamenii noștri, eroii 
noștri, în spiritul omeniei, . al 
echității : comuniștii. Ei au 
adus în sufletul nostru aceste 
idei înaintate, care și spiritual 
și practic au devenit legi ale 
existenței noastre. Acest lucru 
a făcut ca și eu, alături de cei 
mulți, să devin comunist. Am 
sentimentul că nimic nu poate 
fi mai frumos și mai adevărat 
decît perspectivele pe care co
muniștii ni le-au deschis. Ei au 
luminat istoria pămîntuîui a- 
cesta și această lumină noi 
avem datoria să o îndrumăm să 
se reverse și asupra viitorului.

Știu din bătrîni că fiecare 
suflet are cîntecul lui. Cîntecul 
sufletului meu este comunis
mul.

Emanofl PETRUȚ
actor la Teatrul Național
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Primul Congres al educa
ției politice și culturii so
cialiste îndeamnă pe fie
care creator de artă 

spre evaluarea drumului stră
bătut, spre cele ce mai avem 
de făcut. Ca regizor de film con
sider că una din sarcinile cele 
mai importante ce revin artei 
noastre cinematografice este, 
fără îndoială, continuarea epo
peii naționale. Filmul istoric, 
așa cum se știe de către toată 
lumea, este un gen foarte în
drăgit de public.

Filmul istoric este în primul 
rînd un film politic al actuali
tății, el reflectind poziția pe 
care noi. cei de astăzi, construc
torii unei noi Românii, o avem 
față de existența milenară a 
poporului nostru, fată de stră
moși, față de patria apărată cu 
jertfe și eroism de-a lungul în
tregii noastre existențe. Prin 
ceea ce am realizat pînă acum 
se poate spune că filmul nos
tru istoric vădește o concepție 
care ne este proprie și care 
mărturisește existenta unei 
școli românești de film. Este o 
mîndrie pentru noi că afirmarea 
mondială a cinematografiei noas
tre a început prin filme patrio
tice, evocînd momente glorioa
se din istoria României.

Eu îmi doresc un film despre 
Oituz. Mărăști, despre războiul 
de reîntregire a neamului. Pină 
la îndeplinirea acestei năzuințe, 
în toamna acestui an voi realiza 

două filme din seria despre 
războiul de independență de la 
1877, pe care le are în plan te
leviziunea noastră.

Sergiu NICOLAESCU 
regizor de film

Teatrul de stat din Sibiu 
a sărbătorit, nu de mult, 
25 ani de existență. A 
cinstit, deopotrivă, acest 

eveniment și secția de limbă 
germană. Ca și 'țeatrul de pă
puși, de altfel. Faptul că avem 
create toate condițiile să punem 
în scenă pe lingă piese con
temporane românești sau din 
marele repertoriu universal și 
o serie de premiere, cum 
sînt cele care au văzut de 
curînd lumina rampei si-
biene — „Dragomara" de
Radu Stanca și „Excursie pe 
un covor" de Christian Maurer, 
sau că un lucrător din teatru 
are deplină libertate în mani
festarea spiritului creator ne 
stimulează în activitatea nobilă 
de educare prin cuvîntul rostit 
în lumina rampei. Ca regizor, 
lucrez acum, împreună cu ac
torul și regizorul Christian Mau
rer, la o piesă biografică des
pre luptătorul de la 1848 Ste
phan Ludwig Roth. Piesă docu
mentară, concepută ca o contri
buție la eposul național și pe 
care ne străduim să o punem 
în scenă în deschiderea sta
giunii viitoare. Dar multe alte 
asemenea fapte probează pute
rea culturii noastre socialiste 
de a reda imaginea unui popor 
harnic și talentat, vocația liber
tății și propășirii sale. Noi, lu
crătorii teatrului sibian — ro
mâni, germani — ne angajăm 
cu gîndul și cu fapta, față de 
cultura noastră nouă, față de 
popor și partid să muncim fără 
preget pentru făurirea noii fi
zionomii morale a constructoru
lui socialismului.

Hanns SCHUSCHNIG 
regizor la Teatrul de stat 
din Sibiu

Congresul educației poli
tice și culturii socialiste 
constituie și pentru tînă- 
ra generație de creatori 

un minunat prilej de bilanț 
al unei activități puse în 
slujba maselor și, în același 
timp, o frumoasă deschidere 
către sensurile tot mai adinei 
ale rolului creației artistice în 
modelarea conștiințelor. Creato
rul din zilele noastre este che
mat să-și aducă contribuția la 
ridicarea nivelului spiritual al 
oamenilor prin opere vii, con
firmate de realitatea noastră 
socialistă. Mai mult ca oricînd 
se simte azi nevoia cîntecului 
care să însoțească munca oa
menilor angajați să schimbe 
fața României, să o ridice pe 
noi culmi de civilizație. Cînte
cul patriotic, cu implicații isto
rice, cîntecul de muncă sau 
cintecul pentru copii și tineret, 
cîntecul de muzică ușoară sau 
marșul militar sînt tot mai pu
ternic străbătute de spiritul 
revoluționar. Partidul ne cere și 
nouă, tinerilor creatori, să slu
jim cu talent și pasiune năzu
ințele națiunii noastre, angaja
tă în cel mai măreț proces de 
transformare din istoria sa, 
printr-o artă care nu poate fi 
decît revoluționară.

Sabin PAUTZA 
compozitor, lași

Școlii i-a fost încredin
țată misiunea de a educa 
tinăra generație în spiri
tul dragostei față de 

muncă, de a forma Ia elevi 
deprinderi practice, productive. 
In acest scop, cel mai bun 
educator este munca însăși. 
In lumina hotărîrilor conduce
rii partidului, la liceul „Horia, 
Cloșca și Crișan" din Alba 
Iulia se realizează, în procesul 
instructiv-educativ, o strînsă le
gătură între teorie și practică, 
între clasă, laborator și atelier. 
La noi funcționează prima cen
trală industrială școlară din 
țară — „Celta", condusă în to
talitate de către, elevi, care 
produce stații de radioficare, 
pupitre de comandă pentru la
boratoare de fizică și chimie, 
interfoane școlare, osciloscoa
pe didactice, aparate de măsură 
universale, laboratoare. Produ
sele realizate de elevi sînt soli
citate nu numai de școlile din 
județul Alba și din țară, ci și 
de diverse unități economice. 
La „Celta", copiii capătă nu nu
mai satisfacția unei munci uti
le, dar învață și cum să mînu- 
iască uneltele. își însușesc de
prinderea de a munci sistema
tic, organizat, își descoperă ap
titudini, află valoarea timpului, 
importanța ordinii și disciplinei.

Mîndri de aprecierea pozitivă 
dată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. în urmă cu un an, 
cu prilejul vizitei cu care ne-a 

onorat, modului în care liceul 
nostru a reușit să lege învă- 
țămîntul de producție, exprim 
— ca purtător al mandatului 
de reprezentant al județului 
Alba la Congresul educației 
politice și culturii socialiste — 
hotărîrea comuniștilor, a tutu
ror cadrelor didactice din co
lectivul nostru de a îmbogăți 
activitatea acestei unități, pen
tru ca elevii pe care-i formăm 
să învețe să iubească munca, 
activitatea creatoare, pusă în 
slujba propășirii patriei, a viito
rului ei comunist.

Prof. Ioan MUNTEANU 
directorul liceului „Horia, 
Cloșca și Crișan" Alba Iulia

Modalitatea cea mai di
rectă de exprimare a spi
ritului revoluționar al ti
neretului o constitui? — 

în epoca noastră — dăruirea 
fără margini intereselor gene
rale ale țării, ale oameni
lor muncii, indiferent de na
ționalitate. Iată de ce princi
palul obiectiv al muncii noastre 
de educație l-a constituit tocmai 
formarea la tineri a unor ase
menea trăsături specifice omu
lui nou, comunist. Iar exemple
le reușitei nu sînt puține. îmi 
stăruie, de pildă, în minte unele 
întîmplări petrecute cu prilejul 
inundațiilor de anul trecut. 
Turda, Valea Ierii și alte loca
lități erau sub apă. Erau în 
pericol vieți și bunuri mate
riale. La chemarea organizației 
municipale de partid și a celei 
de U.T.C., mii de tineri români 
și maghiari s-au avîntat în 
luptă cu stihiile apei. Intr-un 
timp impresionant de scurt, 
aceste localități — care au 
avut de suferit totuși — au fost 
repuse în drepturile lor dato
rită spiritului de sacrificiu și 
elanului locuitorilor, foarte im
portantă fiind contribuția ti
neretului. De asemenea, in ul
timii 5 ani, tinerii din județul 
Cluj — muncitori, studenți, 
elevi, români și maghiari — au 
executat lucrări de interes 
obștesc în valoare de peste 450 
milioane lei pe șantierele de 
îmbunătățiri funciare de pe 
văile Nadășului și Hășdății, la 
construcția drumului Băișoara 
— muntele Băișorii, ori pe șan
tierele de locuințe.

Exemplele de mai sus sînt, de
sigur, un rezultat al cultivării 
de către organizațiile U.T.C. a 
spiritului revoluționar la ti
neri, al îndeplinirii unei sar
cini fundamentale încredințate 
de secretarul general al parti
dului.

Liliana MIHUȚ 
prim-secretar al Comitetului 
județean Cluj al U.T.C.

Dezvoltarea conștiinței pre
supune conștiința dez
voltării. Nu poți ști ce ești 
decît dacă înțelegi de 

unde vii și încotro te îndrepți. 
Ființa ți-o luminează istoria ; 
cea pe care ai parcurs-o, o 
parcurgi și o vei parcurge. Căci 
prezentul este istorie convertită 
în prezent, moment deocamdată 
ultim al devenirii neîntrerupte. 

Dezvoltarea conștiinței socia
liste presupune conștiința dez
voltării socialiste. De la prime* *'  
le avînturi și zidiri revoluționa
re. Prin fiecare cincinal de îm
pliniri în parte. Cel pe care toc
mai l-am încheiat, înainte de 
termen. Cel pe care tocmai l-am 
început, convinși că-1 vom de- 
săvîrși și pe el în mai puțin de 
cinci ani. Timpul ne solicită, la 
rindul nostru solicităm timpul. 
Vrem să-1 concentrăm din ce în 
ce, pentru a-1 face tot mai cu
prinzător. Pentru ca fiecare cli
pă să dea rod bogat. Creștem și 
noi pe măsura acestei concen
trări. într-o viață de om încap 
tot mai multe valori. Și o via
ță de om se răsfrînge în tot mai 
multe dintre aceste valori. ■ Ma
teriale și spirituale. Mai bine 
zis, material-spirituale, fiindcă 
întrepătrunderea și unirea lor 
superioară le urmărim la tot 
pasul. In noua industrie, în noua 
agricultură, în noua cultură. 
Marxist-leniniștii sînt dintot- 
dea^na materialiștii cei mai 
preocupați de spiritualitate. Ma
terialiștii celor mai cutezătoare 
idealuri. Pe care sînt capabili să 
le și transfigureze treptat în 

•'realitate.

Cei cinci ani care s-au 
scurs de la adoptarea 
Programului ideologic, e- 
laborat la propunerea și 

eu aportul decisiv al tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pot fi 
consemnați în ansamblul ac
tivității organizației noastre de 
partid drept una dintre cele 
mai fertile perioade, sub toa
te aspectele : politic, econo
mic, social, educativ. Iar re
zultatele obținute în activita
tea desfășurată pentru formarea 
unor atitudini înaintate în 
muncă. în viață, pentru cultiva
rea răspunderii față de realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
plan sînt cea mai concludentă 
probă a progreselor mari pe 
care le-am făcut. Un singur 
exemplu : la începutul acestui 
prim an, al cincinalului, comu
niștii din întreprinderea, noastră 
au lansat o valoroasă inițiativă : 
„Să realizăm anual 25 de va
goane din metal economisit". Și 
iată un prim rezultat — reflex 
firesc al creșterii conștiinței so
cialiste a întregului colectiv : de 
la începutul anului și pînă a- 
cum am economisit o cantitate 
de metal din care se pot realiza 
35 vagoane de marfă de diferite 
tipuri, depășindu-se astfel an
gajamentul pe întregul an.

Este doar unul din aspectele 
grăitoare ale afirmării în colec
tivul nostru a principiilor co
muniste de muncă și de viață.

Gheorghe ILEANU 
secretarul comitetului 
a'e partid de la întreprinderea 
de vagoane Drobeta 
Tr. Severin

Țăranii din comuna Con
tești au fost printre pri
mii care, în 1949, au 
strîns pămîntul laolaltă. 

Au fost la început în jur 
de 150 gospodari. Apoi s-a 
alăturat tot satul. Marile pro
ducții le-am obținut însă în 
cincinalul care a trecut. Mai 
multi ani la rînd n-am obținut 
recolte pe măsura potențialului 
pămîntuîui și a condițiilor ma
teriale asigurate. Eram lipsiți 
de experiența muncii în colec
tiv, dar și a răspunderii colec
tive pentru bunul mers al tre
burilor. îndeplinind hotărîrile și 
aplicind măsurile indicate de 
conducerea partidului, am tre
cut la organizarea unei intense 
activități politico-educative. Fi
indcă ne era clar : totul depin
dea de oameni, de participarea 
lor la muncă. Ne-am ocupat, 
deci, mai mult de om, de for
marea lui. Totodată, i-am che
mat la ordine pe cei indiscipli- 
nati, i-am pus să-și facă din 
nou lucrările în cimp, să respec
te regulile agrotehnice. Rezulta
tele ? In 1974 cooperativa noas
tră a obținut Ordinul Muncii 
clasa I, iar anul trecut am 
reușit să realizăm peste 7 200 
kilograme porumb boabe la hec
tar în cultura neirigată. Unii 
cooperatori mai harnici au ob
ținut chiar 10 000 kilograme po
rumb la hectar de pe suprafe
țele lucrate cu echipa în acord 
global.

Unul din principalele Învăță
minte desprinse din activitatea 
desfășurată în ultimii ani : pre
ocuparea pentru bunul mers al 
producției începe cu preocupa
rea pentru nivelul de conștiință 
al oamenilor.

Viorel SURUGIU 
secretar al comitetului 
de partid al C.A.P. Conțeștl, 
|udețul Teleorman

O activitate cu adevărat 
de masă, iată ce ne pro
punem noi, de mai mulți 
ani, drept scop al tuturor 

acțiunilor politico-educative. O 
activitate care să cuprindă 
masele de oameni ai mun
cii, desfășurată de școală, bi
bliotecă, cămin cultural, ci
nematograf, universitate popu
lară, de celelalte forme ale ac
tivității culturale. în compara
ție cu anul 1971, cînd în jude
țul Galați funcționau doar trei 
universități populare, cu 31 de 
cursuri, numărul acestora a 
ajuns în 1976 la 60, cu 327 de 
cursuri și peste 15 000 de 
cursant!.

Universitatea noastră popu
lară — care intră și ea în a- 
ceastă statistică — a organizat 
mai multe cursuri eu caracter

Dezvoltarea conștiinței comu
nismului presupune conștiința 
dezvoltării comunismului. El a 
fost transformat din utopie în 
știință, deci și în conștiința ști
inței prin care este și va fi în
făptuit. Aici și pentru noi, prin 
succesive acțiuni temerare. Pen
tru omul conștient de sine, via
ța devine program de viață, și 
programul de viață redevine 
viață. Cum neîncetat devine 
viață Programul lucid și cuteză
tor al comuniștilor români.

Prof. univ. dr. 
Ion IANOȘ1


