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• Marx — contempora
nul nostru (162 de 
ani de la naștere)

• IN ÎNTREPRINDERI 
Șl PE OGOARE : 
ACTIVITATE RODNI
CĂ, NOI FAPTE DE 
MUNCĂ

• RUBRICILE NOAS
TRE : Faptul divers: 
Sport; Chenar de 
duminică

Dezvoltind succesele obținute 
în cinstea zilei de 1 Mai

SA ACȚIONAM ENERGIC, CU ELAN 
REVOLUȚIONAR PENTRU INDEPLINIREfl 

EXEMPLARA A PLANULUI

SUCCES DEPUN LUCRĂRILOR FORUMULUI TIBETULUI!

PE ACEST AN, PENII» 0 COLRATE 
NRUĂ, SUPERIOARA IN ÎNTREAGA 

ACTIVITATE ECONOMICA
O GENERAȚIE

A PREZENTULUI, 
O GENERAȚIE 

PENTRU VIITOR
Mîine. In Capitala tării se deschid lucrările 

Forumului tinerei generații, eveniment politic 
cu ample semnificații in viata societății noas
tre. Evenimentul are loc într-o perioadă de 
puternică intensificare a activității economico- 
sociale, cînd întregul nostru popor participă cu 
hotărîre la transpunerea în fapt a hotărîrilor 
adoptate de Congresul al XII-lea al parti
dului. Bogata activitate creatoare a tuturor ce
tățenilor patriei, fără deosebire de naționali
tate. bătălia pentru o nouă calitate, eforturile 
stăruitoare menite să determine modificări 
profunde, revoluționare în industrie, în agri
cultură. în învățămînt și știință. în domeniul 
culturii și artei, în organizarea societății, să 
pregătească trecerea României, în cincinalul 
viitor, pe o treaptă superioară. într-un stadiu 
nou. acela de tară cu dezvoltare economică 
medie, se regăsesc și în preocupările tinerilor, 
le determină în mod fundamental munca și viața.

Forumul ale cărui lucrări încep mîine. re
unind Congresul al Xl-lea al U.T.C., Confe
rința a XII-a a U.A.S.C.R. și cea de-a IV-a 
Conferință Națională a Organizației Pionieri
lor, este un eveniment al tinereții. Un eveni
ment cu profunde rezonante în inimile si în 
cugetul milioanelor de tineri ai României so
cialiste. Pentru că, în mod firesc, Forumul 
tinerei generații se va constitui într-un im
portant moment politic al cărui rost este să 
marcheze intensificarea participării respon
sabile a tinerilor la munca întregii țări, să 
definească această participare din. punct de 
vedere calitativ. în spirit analitic, de maximă 
responsabilitate, să directioneze activitatea de 
viitor.

Este, totodată, un eveniment al întregului 
nostru popor. Mai întîi. fiindcă aproape nu 
există casă, nu există familie fără copii și 
tineri, fără preocupări directe pentru educa
rea și formarea tinerei generații. Si. mai ales, 
fiindcă o trăsătură esențială a politicii P.C.R. 
cu privire la tineret o reprezintă statuarea 
răspunderii întregii societăți pentru educarea 
sa multilaterală, pentru intensificarea ac
țiunii convergente a tuturor factorilor educa
ționali. familia, școala, instituțiile de cultură, 
organele de stat, organizațiile obștești, sub 
conducerea directă a organelor șl organizații
lor de partid. în activitatea complexă de pre
gătire a tineretului pentru prezent și pen
tru viitor.

Ne este bine cunoscută aprecierea cuprinsă 
In Programul partidului potrivit căreia ..ti
neretul reprezintă o puternică forță socială", 
fiind „viitorul însuși al națiunii noastre socia
liste". Are bogate si puternice semnificații 
faptul că aici. în această apreciere. îsi găsește 
o concludentă exprimare esența concepției 
originale, științifice a partidului nostru, a 
secretarului său general, cu privire la rolul și 
locul tineretului în opera istorică de făurire a 
noii societăți. Dealtfel. întreaga activitate pe 
care o desfășoară partidul în vederea educării 
tinerei generații este indisolubil legată de 
Înalta preocupare, de profunda si permanenta 
grijă a tovarășului Nicolae Ceausescu fată de 
tânăra generație, de modul cum se împlinește 
ea sub soarele socialismului, de atribuirea unui 
nou statut tineretului: de Înaltă responsabi
litate in societate. în viata politică, ecomomico- 
6ocială si culturală.

în toate timpurile, societatea si-a Îndreptat 
cu speranță privirile spre tineret. în toate 
timpurile, generațiile tinere au fost hărăzite 
să asigure continuitatea progresului, să împli
nească năzuințele pe care oamenii si le făureau 
pentru viitor. Nu însă în toate timpurile ti
nerii au avut și posibilități reale de a implini

această menire. Niciodată tineretul nostru nu 
a avut asigurate, așa cum are în prezent, 
condiții atit de bune să învețe, să muncească. 
Niciodată nu a avut un atit de larg acces la 
cultură, la o bogată viată spirituală. Nici
odată nu a avut atît de multe șanse de a se 
afirma în societate, de a participa activ la 
întreaga viată social-politică.

Modelul revoluționarului, pe care 1-1 pro
pune tineretului societatea noastră socialistă, 
este un model desprins din realitate. Tinerii 
se confruntă direct cu acest model în muncă, 
in viată. Ei Învață că în prezent mijloacele 
fundamentale de activitate revoluționară sînt 
competenta șl hărnicia, efortul creator, abne
gația, responsabilitatea. Și învață că a fi. azi. 
revoluționar înseamnă a lupta cu toate forțele 
pentru calitate, pentru a promova noul, a lupta 
împotriva delăsării, formalismului, rutinei, su
perficialității. Comunistul este, în aceste con
diții, un adevărat ideal de viață pentru tineri. 
Noul nu este doar apanajul tinereții. Insă ti
nerețea este vîrsta cu cea mai mare recepti
vitate la nou. Și cu cele mai multe antene 
în stare să-l descopere, cu cele mai multe 
posibilități de a-1 promova, de a-1 dezvolta, 
de a-i asigura triumful în munca noastră, în 
viata noastră.

Tinerii sînt dornici să-și valorifice plenar 
capacitatea de efort creator, să-și perfecțio
neze pregătirea, să-și împlinească aspirațiile, 
idealurile. Iată de ce ei. în primul rînd. sint 
vital interesați să se pună capăt vechii po
litici imperialiste, să lupte împotriva răz
boiului, să dorească lichidarea arsenalelor în 
stare să distrugă planeta noastră și să 
facă să înceteze viata pe pămint. Iată de ce 
ei. în primul rînd. sint însetați de pace, de 
libertate. Pornind de la toate aceste realități. 
Uniunea Tineretului Comunist. .Uniunea Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 'din România, 
organizația de pionieri acordă, în spiritul po
liticii externe a partidului, noștru, o a.i/sntie 
deosebită dezvoltării relațiilor de prietenie si 
colaborare cu organizații de tineret din țările 
socialiste, din statele în curs de dezvoltare si 
nealiniate: totodată, intensifică legăturile cu 
tineretul din toate țările lumii, fără deosebire 
de orinduire socială.

Forumul tinerei generații va dezbate si va 
adopta Programul unitar privind educarea co
munistă. revoluționară a tuturor tinerilor. 
Acest important document politic va înscrie, 
în cuprinsul său. trăsăturile fundamentale ale 
concepției P.C.R. cu privire la tineret, la baza 
căreia se află întărirea unității generații
lor. continuitatea dinamică a progresu
lui istoric, participarea responsabilă a tuturor 
tinerilor, muncitori, țărani, intelectuali, elevi 
si studenți. militari, pionieri, fără deosebire de 
naționalitate, impreunâ cu toți oamenii muncii, 
la opera de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Dorind deplin succes lucrărilor Forumului 
tinerei generații, ne exprimăm convingerea că 
tineretul României socialiste va răspunde și 
de aici înainte, cu tot mai mult entuziasm, 
chemării secretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. de a fi mereu in 
primele rînduri ale muncii pentru patrie. Iar 
acest îndemn, tinerii — care află în însăși ti
nerețea revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în, întreaga sa viată de luptă și 
de muncă un neprețuit model, un exemplu 
de participare activă și responsabilă la rezol
varea marilor probleme ale țării — îl vor 
urma, așa cum o atestă convingerile și faptele 
lor, cu devotament, cu entuziasm comunist.

Pictură de Corneliu BRUDAȘCU

CA 0 LUMINĂ A TĂRII

într-o strînsă unitate în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din întreaga țară au 
sărbătorit ziua de 1 Mai prin rezul
tate deosebite în producție, cu hotă- 
rîrea fermă de a-și consacra toate 
forțele și energiile creatoare înfăp
tuirii neabătute a istoricelor hotă- 
riri ale Congresului al XII-lea al 
P.C.R.. animați de convingerea că 
succesele pe care Ie obțin în dez
voltarea economico-socială a patriei 
constituie o oontributie concretă la 
întărirea forțelor progresului și păcii 
din lumea întreagă, la afirmarea su
periorității orînduirii socialiste.

De Ziua Muncii și a solidarității 
internaționale, oamenii muncii din 
țara noastră au raportat succese de 
seamă în realizarea planului și a 
angajamentelor pe acest an hotărîtor 
al actualului cincinal. în primul tri
mestru. prevederile planului la pro
ducția, netă industrială au fost înde
plinite, realizîndu-se o creștere de 
peste 9 la sută în comparație cu pe
rioada corespunzătoare a anului tre
cut ; -totodată, productivitatea muncii, 
calculată pe baza producției nete, a 
sporit cu peste 7 la sută, iar volumul 
exportului cu circa 38 la sută. Oa
menii muncii dintr-iin șir de între
prinderi importante au anuntat înde
plinirea înainte de termen a planului 
la producția industrială pe întregul 
cincinal, sporuri suplimentare la pro
ducția fizică pe primele patru luni 
ale acestui an. Cu bune rezultate 
s-au prezentat la marea sărbătoare a 
muncii și constructorii de pe un șir 
de șantiere — care au predat la ter
men și chiar mai devreme o serie de 
obiective ; la rîndul lor, oamenii 
muncii de pe ogoare au depus efor
turi susținute pentru terminarea 
însămînțărilor de primăvară, obiectiv 
atins pînă acum în mai mult de ju
mătate din numărul județelor tării.

Am încheiat, astfel, o etapă rod- • 
nică în întrecerea socialistă. Pe te
melia trainică a rezultatelor de pînă 
acum, oamenii muncii din industrie, 
agricultură, din institutele de cer
cetare și proiectare tehnologică, din 
toate sectoarele de activitate sînt 
hotărîți să desfășoare și mai puternic 
întrecerea socialistă, să acționeze cu 
întreaga lor energie și inițiativă crea
toare pentru a consolida realizările 
obținute prin noi fapte de muncă, 
pentru a încheia cu succes planul pe 
acest an și pe întregul cincinal.

Gare sînt direcțiile principale în 
care trebuie să se acționeze în con
tinuare în întrecerea socialistă ? Ele 
se desprind cu pregnantă din analiza 
exigentă, aprofundată făcută de to
varășul Nicolae Ceaușescu în cadrul 
consfătuirilor de lucru care au avut

loc în aoest an la C.C. al P.C.R., în 
ședințele Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R. și cu prilejui vi
zitelor de lucru în întreprinderi din 
Capitală și din țară, sarcinile si in
dicațiile secretarului general al parti
dului constituind un program concret 
de acțiune care trebuie să polarizeze 
preocupările tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii.

în spiritul exigențelor formulate 
de conducerea partidului, eforturile 
muncitorilor, inginerilor și tehnicie
nilor din unitățile industriale trebuie 
concentrate cu prioritate spre înde
plinirea ritmică și integrală a pla
nului la producția fizică, în structura 
sortimentală și calitativă prevăzută 
în plan și rezultată din contractele 
economice încheiate cu beneficiarii 
interni și partenerii externi. Este 
o cerință ce izvorăște din rațiuni 
economice majore, intrucît fiecare 
produs are un rol bine determinat în 
mecanismul echilibrat al planului, al 
dezvoltării economiei naționale, în 
realizarea sarcinilor de export în 
acest an.

Concomitent cu realizarea planului 
la producția fizică, un accent deose
bit trebuie pus pe creșterea susținută 
a producției nete. Este un obiectiv 
esențial al activității economice în 
fiecare întreprindere, ce se circum
scrie interesului general, maior, pe 
care îl avem cu toții, de a asigura 
sporirea mai rapidă a venitului na
tional, crearea de resurse tot mai 
mari pentru dezvoltarea economiei 
naționale și ridicarea nivelului de trai 
al întregului popor. Și, desigur, un 
astfel de obiectiv poate fi realizat in 
fiecare unitate în primul rînd prin 
îndeplinirea și depășirea planului la 
indicatorii calitativi, de eficiență eco
nomică. Este vorba, deopotrivă, de 
intensificarea preocupărilor pentru 
reducerea mai accentuată a cheltuie
lilor de producție și. îndeosebi, a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale, energie și combustibil pe uni
tatea de produs, pentru înnoirea, mo
dernizarea și ridicarea nivelului cali
tativ al produselor, creșterea sub
stanțială a productivității muncii, 
utilizarea intensivă a capacităților de 
producție, recuperarea și valorifica
rea intensă, cu cea mal mare eficien
tă. a tuturor materiilor prime și 
materialelor refolosibile.

în fond, a transpune în viată obiec
tivul fundamental stabilit de Congre
sul al XII-lea al partidului — de a 
realiza o talitate nouă, superioară în 
activitatea economică — înseamnă a 
fabrica produse de înaltă tehnicitate 
și calitate, cu minimum de cheltuieli 
materiale, financiare și de forță de
(Continuare în pag. a II-a)

Tineri fiind, ca o lumină-a țării 
Aerul ei trecînd spre viitor 
Tineri fiind, ca o iubire care 
Face pămîntul viu și roditor

Frumos împătimiți de adevăruri 
Printr-un destin al neîngenuncherii
Crescuți în libertate și in visul
De-a fi temei al clipei și-al puterii

)

în 
fi 
fi

Tineri fiind, 
înseamnă a 
înseamnă a 
înseamnă cer

limba românească 
Dunăre și grîu 
munți și-a fi Moldovă 
de-acasă, ram și rîu

Și mai înseamnă a urma bărbatul 
Ce ne-a unit pămîntul cu vecia 
In fața lumii și în ființa noastră 
Prin gîndul lui, viteaz ca România.

Nicolae Dan FRUNTELATĂ

AU ÎNDEPLINIT PLANUL CINCINAL

Mîine iși încep lucrările Congresul al Xl-lea al Uniunii Tineretului 
Comunist, Conferința a XII-a a Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România și cea de-a IV-a Conferință Națională a Organizației Pionierilor.

Ședința de deschidere a Forumului tineretului va fi transmisă direct 
la radio și televiziune în jurul orei 9.

• ÎNTREPRINDEREA DE 
STRUNGURI DIN ARAD. Co
lectivul întreprinderii de strunguri 
din Arad a îndejflini't 'sarcinile de 
plan la producția industrială pe în
treg cincinalul. Pînă la sfirșitul a- 
nului se va realiza o producție in
dustrială suplimentară în valoare 
de peste 1 300 milioane lei. Acest 
succes se datorește Îndeosebi bu
nei organizări a producției și a 
muncii, creșterii productivității 
muncii șl reducerii cheltuielilor ma
teriale de producție. (Mircea Dor- 
goșan).

• ÎNTREPRINDEREA DE 
SCUEE DIN RÎȘNOV. Oamenii 
muncii de la întreprinderea de 
scule din Rîșnov au dobîndit un 
succes de prestigiu : realizarea sar
cinilor ce le-au revenit în actua
lul cincinal la principalii indicatori. 
S-au creat astfel condiții ca, pînă 
la sfirșitul anului, colectivul între
prinderii să realizeze o producție 
suplimentară de scule așchietoare

în valoare de 900 milioane lei, din 
care 39 milioane lei o va consti
tui producția livrată , peste plan la 
export. Este de relevat că. în ac
tualul cincinal, peste 75 la sută din 
producția întreprinderii a fost în
noită. iar productivitatea muncii a 
crescut cu 52 la sută. (Nicolae Mo
canul.

• ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DIN TÎRGU SECU
IESC. Colectivul celei' mai mari 
unități de pe platforma industria
lă a orașului Tirgu Secuiesc. între
prinderea mecanică, distinsă recent 
cu titlul de unitate fruntașă pe 
ramură în întrecerea socialistă pe 
anul 1979. a îndeplinit sarcinile la 
producția industrială ce i-au reve
nit din planul cincinal.

Avansul dobindit va permite co
lectivului de aici să livreze supli
mentar economiei naționale, pînă 
la sfirșitul anului, produse in va
loare de 580 milioane lei. (Tomori 
Geza).

TINERETUL - izvorul de veșnică tinerețe a patriei
așa cum îl definesc comuniștii, cei care, cu înaltă răspundere,

se ocupă de creșterea și educarea tinerelor generații

ANCHETĂ SOCIAL-POLITICĂ
Am desprins din lucrările Congresului al XII-lea al partidului o idee care 

ne vorbește, in termenii cei mai direcți, despre viitorul României socialiste. 
Se adresa astfel țării, prin Raportul prezentat la Congres, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, omul care prin întreaga sa existență este, pentru tinerele 
generații, modelul suprem, întruchiparea unui înalt ideal uman : „Partidul 
nostru acordă o înaltă prețuire tineretului - viitorul națiunii noastre socialiste 
- care aduce o importantă contribuție la opera de edificare a socialismului. 
Urmind cu entuziasm și dăruire politica partidului, tineretul, organizația sa 
revoluționară - Uniunea Tineretului Comunist - au fost și sînt prezente pe 
întregul front al construcției socialiste".

Cind însă ne-am aflat în fata ce
lor care urmau să răspundă la aceste 
întrebări, răspunsurile n-au mai voit 
să urmeze întocmai „scenariul" nos
tru. oamenii aveau de spus, de po
vestit. și lucruri care întreceau cadrul 
întrebărilor. Pentru că viața, munca, 
întreaga existentă și evoluție a ge
nerațiilor tinere din România, de la 
pionieri și pină la utecistul care se 
pregătește cu matură emoție pentru

primirea în partid, sînt cu mult mai 
bogate în sensuri și fapte, ce au 
mult mai ample implicații în întrea
ga viată politică, economică si so
cială a tării.

Așa incit vom reproduce, așa cum 
au fost, convorbirile pe care le-au 
purtat corespondenții noștri cu co
muniști din diverse domenii de acti
vitate.

Descoperind frumusețile muncii, tinerii 
descoperă cu adevărat viața

Tineret, tinerețe viguroasă, exu
berantă, din toate punctele de vede
re o forță ce exprimă dinamismul 
unei epoci, al unei națiuni ; tinere
țea — și o să vedeți cum — ne-a 
obligat, pină și în ancheta social- 
politică de fată, ce-i este consacra
tă, să abandonăm un anume canon 
potrivit căruia concepusem o des
fășurare „clasică", „așezată" a lu
crurilor.

Așternusem pe hîrtie întrebări, 
aceleași, pe care să le punem inter
locutorilor noștri maturi și la care 
să primim răspunsuri ce urmau a 
fi redate într-o ordine a ideilor așa 
cum ne-o închipuisem noi și care 
ar fi urmat să contureze un cuprin
zător portret moral și politic al ti
nerelor generații din România so
cialistă a acestor zile. întrebările 
erau următoarele :

1. CUM II CUNOASTEfl PE TINERII DE AZI? 2. CE 
IDEALURI II ANIMĂ ? 3. CE VALORI MORALE II CARACTE
RIZEAZĂ ? 4. CE FAPTE REMARCABILE DIN ACTIVITATEA 
Șl DIN VIAȚA LOR NE PUTEȚI RELATA ? 5. CE GINDIȚI 
DESPRE RĂSPUNDEREA COMUNISTULUI FAȚĂ DE VIITO
RII COMUNIȘTI ? 6. CUM ACȚIONAȚI PENTRU A 
TRANSMITE TINERILOR DE CARE VĂ OCUPAȚI PRINCIPIILE 
COMUNISTE DE MUNCĂ Șl DE VIAȚĂ ?

Să începem, de exemplu, cu 
ceea ce a avut să ne spună 
despre tineretul țării. despre 

tinerii pe care ii cunoaște direct 
Păuna Zainea, maistru sudor la 
Șantierul naval din Brăila (con
vorbire comunicată de coresponden
tul nostru Corneliu Ifrim) :

— V-ați ocupat mult de tineri, i-ați 
calificat, i-ati ajutat...

— E foarte normal. Lucrez de 23 
de ani ca sudoriță și. ca oriunde, tre
buie să ne ocupăm și aici de cei care 
vin să facă primii pași într-o profe
sie și deci în viața de oameni pro
ductivi.

— E grea meseria de sudor ?
— E frumoasă. Nu, nu ocolesc răs

punsul, vi-1 dau pe cel pe care și-l 
dau singuri tinerii care vin la mine 
și cărora le pun în mină, pentru 
prima oară, aparatul de sudură. 
Atunci mă întreabă și ei același lucru 
și nu Ie răspund. își răspund singuri, 
după un timp, după ce înving pri

mele greutăți. „E o meserie fru
moasă" — îi aud spunînd și înțeleg 
că au început să descopere cu ade
vărat viața...

Descoperind frutausețile muncii, 
tinerii descoperă cu adevărat viața. 
Iată o idee cu sens de aforism, dar 
care e mai mult decît atit. e însuși 
adevărul societății românești con
temporane, un adevăr pus în lumină 
și în valoare, generalizat pînă la 
putere de lege socială de către revo
luția socialistă și care e și firesc să-și 
găsească o rezonantă directă și 
amplă în sufletul și în destinul tine
relor generații, receptive la adevăr, 
cu o generoasă pornire către fapta de 
laudă.

— Ce reprezintă în colectivul dum
neavoastră tineretul ?

Mihai CARANFIL 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

(Continuare în pag. a II-a)

Avuția
Cred că, cu mult îna

inte de a mă pricepe să 
spun vreun cuvint des
pre muncă, să explic ce 
este munca — am muncit
— fără să-mi treacă prin 
minte că îmi indeplinesc și 
mă bucur de cel mai inalt 
har din existența fiecărui 
om. Am îngrijit și am cres
cut vite, am tras plugul și 
sapa și coasa, am semănat 
și am plantat — am muncit 
pămintul. Am vinturat ape
le cu năvodul ; am tăiat 
stuf și lemne, am sfărîmat 
piatră și am învățat carte
— am îndeplinit o mulțime 
de .munci de la baza lumii. 
Am muncit pămîntul — dar 
și el m-a muncit pe mine, 
ca pe un ogor al său — iar 
dacă pe vremea aceea m-ar 
fi întrebat cineva ce este 
munca, ce înseamnă mun
ca. nu aș fi știut să răs
pund. aș fi ridicat nepăsă
tor din umeri și mi-aș fi 
văzut mai departe de trea
bă : „Dacă nu munca — 
altceva, ce ! ?“...

Ce este munca ? Multe 
definiții le-am uitat sau 
le-aș putea transcrie apro
ximativ. din memorie ; 
multe definiții aș putea să 
dau și eu — fără să reu
șesc să o cuprind. în timpul 
nostru Munca este tot mai 
greu de cuprins în definiții, 
în afara muncii omul exis
tă !■? Este greu să-l vedem 
pe om desprins, rupt de 
această realitate a ființei 
lui. Munca. Munca este 
omul. în afara ideii de 
muncă — omul încetează 
să existe : nu există. Din 
bătrini — de la oamenii pe

lingă care îmi făceam uce
nicia tin 
este cea 
cea mai 
noastră.
Cum 
lor atunci 
cea mai 
noastră" 
cinstit, dar nu vedeam bo
găția. „avuția" lor ; condi
ția lor. înfățișarea lor 
nu-mi confirmau cuvintele 
lor. Ei erau foarte săraci.

minte că munca 
mai mare avere, 

mare avuție a 
Munca și cinstea, 

să înțeleg cuvintele 
— „Munca este 
mare avuție a 

— ei munceau

timpul nu se atinge de ea, ca sa. stăpîn pe cea mai 
nu se veștejește niciodată, 
regenerează și se îmbogă
țește mereu din ea însăși.

într-o 'vacanță de primă
vară. din adolescența mea, 
am cutreierat cu cazmaua 
pe umăr rîpile din margi
nea satului, am adunat un 
braț de puieti de salcîmi, 
i-am adus și i-am plantat 
— o pădurice gingașă — pe 
o coastă virană din ograda 
noastră, in spatele casei.

de Traian COȘOVEI

Mai tîrziu am început să 
înțeleg : munca — cea mai 
mare avuție — fără muncă 
nu se clintește nici un pai. 
Erau ei săraci, dar știau 
cioplească piatra frumos, 
știau să 
altoiau 
viță de 
in jurul 
înflorea 
munca lor nu s-ar fi ară
tat. nu ar fi existat. Ei erau 
în centrul acestei lumi — 
ca niște demiurgi în opinci
— prin mîinile lor se pro
ducea miracolul, veșnica 
înnoire, veșnica înnobilare 
a lumii. Ceea ce înfăptuiau 
ei trecea repede in stâpini- 
rea altora. îi îmbogățea pe 
alții — marea lor avuție 
rămînea in continuare : 
munca lor cinstită, pricepe
rea lor, măiestria lor, pa
siunea și bucuria lor de a 
făuri în continuare. Munca
— nealterabila noastră fiin
ță — permanent tînără —

să 
ei 
ei 
Și 
Și

zidească frumos, 
și plantau pomi 
vie și semănau 

lor. din miinile lor, 
o lume care fără

mare avuție a sa — munca. 
Mai există desigur și prin
tre noi unii care încearcă 
să-și Însușească munca al
tora, să trăiască din munca 
altora. Desfigurările mora
le. moștenite de la vechea 
orinduire, nu dispar ușor. 
Dar toate legile noastre, 
scrise și nescrise, intreaga 
noastră orinduire veghează 
neslăbit ca omul să fie stă
pîn pe munca sa, pe cea 
mai mare avuție a sa. 
Această echitate — socia
listă — care ocrotește șl 
înnobilează munca noastră 
este o dimensiune nouă, 
profund umană, a muncii 
noastre — și chezășia și 
explicația marilor noastre 
realizări. Munca noastră — 
cea mai mare avuție a 
noastră — a fiecăruia, în 
parte și a țării întregi.

Cit de mare este această 
„cea mai mare avuție" a 
noastră ? Nelimitată, infi
nită — cum nelimitată, in
finită este opera noastră 
de construcție a României 
moderne, socialiste, multi
lateral dezvoltate. Uriașa, 
permanenta necesitate de 
pregătire, de calificare, de 
perfecționare profesională 
— imensele posibilități de

Toți ai mei au privit cu 
ironie înțelegătoare truda 
mea. Era un joc, o nebunie 
nevinovată, un zbucium 
fără rost — dar pentru că 
nu stricam nimic' m-au lă
sat in pace. Mi-am termi
nat opera, mi-am admirat 
mica plantație, am plecat. 
A crescut acolo o gingașă 
pădure de salcimi — des
pre care nimeni nu-și a- 
mintește că i-am plantat eu 
— iar fratele meu susține 
și astăzi că i-a plantat el, 
că sînt salcîmii lui. Este o 
întîmplare neînsemnată, 
măruntă, ca atîtea — și ori
cum nu ne luăm cu noi sal- i pregătire la dispoziția fie- 
cîmii — nu putem să ne 
luăm cu noi salcimii : ceea 
ce am luat cu mine a fost 
pasiunea și am continuat 
să împodobesc pămintul cu 
plantații.

Revoluția socialistă. în
făptuită sub conducerea 
partidului, l-a făcut pe o- 
mul muncii stapin pe mun-

cărui cetățean — toate a- 
cestea ne ajută să ne facem 
o idee despre această „cea 
mai mare avuție a noastră" 
— munca. Ea este una cu 
drumul nostru nesfirșit, 
înainte. Uriașa rețea de 
școli de toate gradele și de
(Continuare in pag. a 111-a)
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ACTIVITATE RODNICĂ,
SEMĂNATUL S-A ÎNCHEIAT 

ÎN ALTE PATRU JUDEȚE

NOI FAPTE DE MUNCĂ

Pentru îndeplinirea 
exemplară a planului

(Urmare din pag. I)

„Dinastia 
minerilor Piesa"

De citeva zeci de ani. la ape
lul minerilor de la Șotînga, ju
dețul Dîmbovița, n-a lipsit nici
odată numele Pleșa. Cu timpul, 
acest nume s-a auzit din ce in 
ce măi des, pentru că. după bă- 
trinul Gheorghe Pleșa, azi pen
sionar, cel care a întemeiat „di
nastia minerilor Pleșa" — cum 
li se spune aici — au coborit in 
subteran, ca mineri sau maiștri 
destoinici, fiii acestuia: Ioan, 
Constantin. Ilie si Gheorghe. 
Apoi a venit rindul nepoților 
bătrinului Gheorghe Pleșa : Con
stantin și Ion. Și, pentru ca 
„dinastia minerilor Pleșa" sa 
fie completă, două dintre nurori 
sint muncitoare la aceeași uni
tate.

Cu alte cuvinte, „brățara de 
aur" preluată de la moș Gheor
ghe strălucește tot mai tare, de 
la o generație la alta.

Inițiativa
A

si talentA
Veste bună pentru clujeni — 

și nu numai pentru ei: elevele 
Delia Porumb și Simona Marti 
din clasa a Vll-a a Școlii gene
rale nr. 14 din Cluj-Napoca au 
fost premiate la un mare con
curs international de desene ale 
copiilor de la New Delhi — In
dia. Lucrările elevelor clujene 
au rămas acolo — mesaj de 
prietenie al copiilor români cu 
toți copiii lumii.

Desigur, cele două eleve me
rită toate felicitările, dar un 
cuvint vrednic de laudă se cu
vine adresat și inimoasei profe
soare Petrina Pop, inițiatoarea 
și organizatoarea unui cerc de 
artă plastică — pictură, sculp
tură, ceramică.

Nunta
de... diamant

Am mai consemnat in rubrica 
noastră unele din cele mai sem
nificative „nunți de aur", prile
juite de împlinirea unei jumă
tăți de veac de căsnicie. Iată 
insă că Elisabeta și Kiss Jânos. 
țărani cooperatori pensionari 
din Tășnad (Satu Mare), au ani
versat ieri nunta de... diamant, 
la care a venit toată droaia de 
copii, nepofi, strănepoți, vecini, 
consăteni. Pentru că, prin partea 
locului, sărbătoarea nuntii , de 
diamant are loc la împlinirea 
a 60 de ani de căsătorie. De unde 
și urarea : cit mai multe astfel 
de... diamante !

Constructori

mari
de nave mici

deLa Constanța, construcția 
navomodele nu constituie numai 
o pasiune a pionierilor, ci și a 
bărbaților in toată firea. Gheor
ghe Dima, tehnician proiectant, 
care a creat, între altele, un cuter 
de croazieră, o ambarcațiune tip 
„Viking" și un velier, a obținut 
pînă acum numeroase diplome și 
medalii la concursurile națio
nale și internaționale. La rindul 
său, navigatorul Mihai Ludo- 
șanu este deținătorul unei ade
vărate „flote" in miniatură, din 
care nu lipsesc modele clasice, 
dar și ultramoderne, in timp ce 
constructorul Stelian Comino- 
vici are pasiunea modelelor 
teleghidate și autopropulsate. 
Tuturor, vint din pupa.

Fiecare cu 
pasiunea lui

Unii colecționează timbre, mo
nede. cutii de chibrituri, șerve
țele de masă, solnițe, scobitori 
și... cite și mai cite ! Tudose 
Mitran din Craiova este un mare 
colecționar de pești exotici. Ba, 
mai mult : prin încrucișări suc
cesive, el a reușit să obțină și 
6 specii noi de astfel de pești
șori, care au fost omologate ca 
atare de forurile in drept. Fapt 
pentru care a fost premiat la 
diferite expoziții interne și in
ternaționale.

Și dacă tot s-a apucat omul de 
astfel de treburi, ce și-a zis ? 
Pe lingă frumoasa colecție pis
cicolă, el și-a „mobilat" locuința 
cu zeci de canari, zeci de cinteze, 
zeci de pescăruși japonezi, 
de... Dar să ne oprim aici.

Poveste cu 
un cerb 
superb

zeci,

La poalele muntelui Ceahlău 
există o comună cu același 
nume. In comuna Ceahlău, din 
județul Neamț, trăiește învăță
torul Grigore Ungureanu. Învă
țătorul este un mare iubitor al 
naturii și un meșter iscusit in 
naturalizarea vietăților acesteia. 
In colecția sa. care numără mai 
bine de 150 de trofee, există și 
citeva piese rare, de mare va
loare. intre care jderul de stincă 
și vidra de apă dulce. Dar tro
feul cel mai de preț al colecției 
il constituie un cerb superb, ale 
cărui coarne stirnesc admirația 
oricărui vizitator prin 
și perfecta simetrie a 
țiilor.

bogăția 
ramifica-
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Rubrică realizată
Petre POPA
și corespondenții

de

„Scînteii I

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Datorită hărniciei mecanizatorilor, a celorlalți oameni ai mun
cii din agricultură care si în aceste zile au lucrat cu spor, pînă vineri, 
2 mai, au lost însămințate 5 394 500 hectare — 88 la sută din prevederi — 
din care peste 3 milioane de hectare cu porumb. Cu cele patru noi ju
dețe ce au încheiat ieri însămîntările de primăvară, numărul județelor 
care au terminat această importantă lucrare a crescut la 20.

Acționlnd cu responsabilitate și 
dăruire pentru înfăptuirea exemplară 
a indicațiilor dumneavoastră — se 
arată în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
de către Comitetul județean ARAD 
al P.C.R. — mecanizatorii, coopera
torii și specialiștii raportează că 
toate culturile din epoca I au fost 
însămințate pînă la sfîrȘitul lunii 
martie, iar vineri, 2 mai. in unitățile 
agricole s-au încheiat semănatul po
rumbului și soiei, plantatul cartofi
lor și legumelor.

Toți cei ce muncesc în agricultura 
județului nostru sint mobilizați la 
efectuarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor și recoltare a furajelor, la 
pregătirea viitoarei campanii de re
coltare a cerealelor păioase.

In telegrama adresată de comitetul 
județean ILFOV al P.C.R. se arată : 
Muncind fără preget, neprecupetind 
nici un efort. în condițiile grele ale 
acestei primăveri, mecanizatorii, coo
peratorii și specialiștii din unitățile 
agricole ilfovene vă raportează, 
stimate tovarășe secretar general, că 
au terminat însămîntarea principale
lor culturi prevăzute în plan pe o su
prafață de peste 375 000 hectare.

în prezent, toate forțele umane si 
mecanice sînt concentrate la execu
tarea lucrărilor de sezon, punînd un 
mare accent pe întreținerea cultu
rilor, combaterea dăunătorilor și pe 
realizarea programelor din legumi
cultura și zootehnie.

Răspunzîndf cu însuflețire chemării 
adresate de' dumneavoastră, mult 
stimate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se subliniază In tele
grama Comitetului județean de 
partid CLUJ — de a întîmpina 
ziua de 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce mun
cesc. cu realizări deosebite, lucră
torii ogoarelor clujene vă raportează

încheierea Insămînțării culturilor din 
epoca intîi și a porumbului. Mun
cind cu toate forțele, sub conducerea 
organelor și organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din agricultura ju
dețului nostru — români, maghiari și 
de alte naționalități — vă asigură 
că vor acționa în continuare cu ,ho- 
tărîre și înaltă responsabilitate pen
tru întreținerea în cele mai bune 
condiții a culturilor, plantarea tutu
ror suprafețelor cu legume si execu
tarea celorlalte lucrări agricole de se
zon. pentru realizarea si depășirea 
producțiilor agricole planificate pe 
acest an.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii ce lucrează pe 
ogoarele județului BOTOȘANI — se 
spune în telegrama Comitetului ju
dețean de partid — vă raportăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că acționînd in 
spiritul orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, folosind fiecare oră 
bună de lucru din zi și din noapte, 
am reușit ca astăzi. 3 mai, să în
cheiem însămînțările de primăvară 
pe toate suprafețele planificate.

Vă raportăm, totodată, că am în
cheiat și plantarea pomilor si a vitei 
de vie, iar pe suprafețele cultivate 
cu păioase am trecut la organizarea 
de largi acțiuni de combatere a bu
ruienilor și dăunătorilor din cul
turi. In același timp, urmărim zi 
de zi evoluția plantelor în vederea 
declanșării lucrărilor de întreținere 
a culturilor de primăvară.

In telegrame se exprimă hotărîrea 
tuturor oamenilor muncii din agri
cultura celor patru județe de a 
munci cu dăruire și abnegație, de a 
face totul în vederea obținerii unor 
recolte cît mai bogate, traducînd 
astfel în viață istoricele hotărîri 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului.

LEGUME ÎN JURUL BLOCURILOR
Locuitorii Sloboziei cultivă fiecare palmă de pămint

în aceste zile de început ale lunii 
mai, mulți dintre locuitorii munici
piului Slobozia, după ce se întorc de 
la locurile cu „foc continuu", de la 
iarbă verde sau de la una din 
manifestările cultural-artistice sau 
sportive, se apucă să-și îngrijească 
legumele din jurul blocurilor 
sau de pe fostele terenuri vi
rane. După cum ne spunea ieri 
tovarășul Nicolae Ionescu, prim- 
vicepreședinte al consiliului popu
lar municipal, pe care l-am întîlnit 
în zona blocurilor „B“ și „V", la 
chemarea asociațiilor de locatari, 
comitetelor de stradă, deputaților, 
organizațiilor democrației si unității 
socialiste din cartiere, cetățenii au

. început să cultive fiecare palmă de 
/ pămînt, astfel că printre blocurile 

din zona Gării, Pieței și în alte car
tiere, pe pămîntul fertil, adus din 
suprafețele decopertate de pe șan
tiere, au fost plantați — așa 
cum se vede și in fotografia 
alăturată — pomi fructiferi, au 
apărut straturi cu legume și 
zarzavaturi. în acest fel. terenurile 
din jurul blocurilor și din curțile 
populației, insumind peste 40 de 
hectare, se transformă în grădini 
de legume, de flori și verdeață. In
terlocutorul a adăugat că o parte din 
legumele ce se vor obține pe această 
cale, și care va prisosi consumuri
lor proprii, a și fost contractată în 
vederea valorificării. (Mihai Vișoiu).

Laudă celor prezenți 
la datorie

GALAȚI. In primele trei zile din 
luna mai, colectivele de pe plat- 
fprma Combinatului siderurgic Ga
lați au lucrat fără întrerupere, 
îmbogățind bilanțul succeselor ob
ținute in cinstea Zilei Muncii. La 
Uzina cocsochimică nr. 1 s-au- pro
dus în aceste zile 1 300 tone cocs 
metalurgic peste plan, care se 
adaugă celor peste 30 000 tone obți
nute suplimentar în primele patru 
luni din acest an. Demne de re
marcat sînt și realizările furnaliș- 
tilor, care au obținut o producție 
suplimentară de 1 200 tone fontă. 
La rîndul lor, Emil Stanciu, Ion 
Crăciun, Constantin Carpa, Mihai 
Ciobanu și ceilalți oțelari al combi
natului au Înscris pe graficul 
întrecerii 500 tone de oțel peste 
plan. (Dan Plăeșu).

NEAMȚ. Cu cele 20 de tone de 
melană și 25 tone caprolactamă, 
produse suplimentar în primele 
trei zile ale lunii mai. chimiștii de 
la Săvinești au „rotunjit" la 1 500 
și, respectiv, la 300 numărul tone
lor de astfel de produse realizate 
peste prevederile planului. Tot în 
aceste zile ei au produs suplifnen- 
tar 5 tone de granule. 7 tone de 
fire și fibre poliamidice și 10 tone 
de acid adipic. (C. Blagovici).

TULCEA. Prezenți la datorie, 
oamenii muncii de la Uzina de 
feroaliaje din Tulcea au înscris în 
graficele de producție noi succese : 
în primele trei zile din luna mai 
au produs peste plan 50 tone de 
feroaliaje. Cu aceste depășiri, ei 
au înregistrat, de la începutul anu
lui și pînă în prezent, o produc
ție suplimentară de peste 300 tone 
feroaliaje. Este de remarcat faptul 
că acest spor de producție a fost 
obținut din materii prime econo
misite. La panoul de onoare al 
fruntașilor se află numele to- 
pitorilor-șefi Dumitru Ene. Petre 
Vîlcu, Cornel Gherman și Vasile 
Azamfiroaie. (Neculai Amihulesei).

HARGHITA. In vechea vatră a 
metalurgiei românești — Vlăhița — 
munca nu a încetat în aceste prime 
zile de mai. Furnaliștii din echi
pele conduse de maiștrii și prim- 
topitorii Fiilop loan. Mihâly Albert, 
Vărgă Dănes și Szabo Lăszld au 
elaborat, peste prevederi. în trei 
zile, 50 tone de fontă specială. 
(I. D. Kiss).

PRAHOVA. Flux de producție 
continuu și la Rafinăria Ploiești- 
sud. Toți operatorii, maiștrii și in
ginerii prezenți la instalații au 
muncit cu răspundere muncito
rească. supraveghind atent proce
sele de fabricație. După cum ne-a 
informat directorul tehnic al rafi
năriei, inginerul Constantin Bu- 
cheru. datorită bunei organizări a 
muncii și respectării disciplinei 
tehnologice, toate instalațiile au 
funcționat la parametri Inalți. în 
primele trei zile ale lunii mai 
s-au produs, peste sarcinile de 
plan. 1 500 tone de uleiuri mine
rale, petroluri, motorină și cocs 
de petrol. Activitatea a fost bine 
organizată și la rampele de încăr- 
care-descărcare, de aici expedi- 
indu-se - beneficiarilor produsele 
prevăzute în graficele de livrare. 
(C. Căpraru).

MEHEDINȚI. în primele trei zile 
ale lunii mai, energeticienii hidro
centralei „Porțile de Fier-1" au 
produs și pulsat suplimentar în sis
temul energetic național mai mult 
de 2,5 milioane kWh energie elec
trică.

GOR.I. La rîndul lor. lucrătorii 
Combinatului de lianți si azboci
ment Tg. Jiu au’produs peste pre
vederi o cantitate de clincher cu 
care se pot realiza mai mult de 
1 500 tone ciment. însemnate can
tități de cărămizi și țigle cerami
ce. plăci și tuburi din azbociment 
și au depășit cu 1 500 tone canti
tatea de ciment prevăzută în pe
rioada respectivă in graficele de 
livrări la export.

TINERETUL - IZVORUL
(Urmare din pag. I)

— Am să vă reproduc ceea ce a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
7 septembrie 1978 la adunarea popu
lară din municipiul Brăila. după 
vizita de lucru pe șantierul nostru : 
„Constituie, fără îndoială, o mindrie 
faptul că la șantierul naval media de 
virstă a muncitorilor este cu puțin 
peste 20 de ani". Vă imaginați ce 
înseamnă, pentru o întreprindere 
mare ca a noastră o asemenea medie 
de vîrstă 7 înseamnă că principala 
noastră forță productivă e tineretul. 
Iar asta e o mindrie pentru că am 
știut, comuniștii de la noi au știut să 
plămădească din tineret o asemenea 
forță.

— Nu-i lăudați prea mult pe acești 
tineri ?

— Nu, deloc. Spun despre ei ceea 
ce trebuie spus. Ei reprezintă o 
forță nu numai prin numărul ‘ lor 
impresionant, ci și prin calitatea 
muncii pe care o fac. Dacă mă gin- 
desc bine la tinerii din urmă cu mai 
mulți ani, cei de azi sînt mai bine 
pregătiți profesional și cultural, cu o 
mai limpede conștiință a misiunii lor 
sociale, au mai mult curaj de a porni 
o treabă grea, de a o duce pînă la 
capăt, de a cerceta, de a spune da 
sau nu, atunci cînd trebuie. _ Asta 
nu-i puțin lucru. Nu e o laudă, e o 
constatare. Dacă în actualul cincinal 
șantierul nostru a construit și a lan
sat 50 de nave cu un mereu sporit 
grad de tehnicitate, aceasta este și 
opera acestor tineri.

— Să revenim la tinerii pe care 
i-ați îndrumat ani in șir. Ce i-ați 
învățat, ce-i caracterizează 7

— Două lucruri importante cred că 
i-am învățat : meserie și omenie. 
Le-am spus mereu : dacă n-o știți pe 
prima, roșiți în șantier, dacă n-o 
știți pe a doua, vă faceți de rîs și 
aici și după ce ieșiți pe poarta. 
Amindouă sînt importante oriunde 
te-ai afla și nu pot fi rupte, sepa
rate. Băieții și fetele mele (așa îmi 
place să-i numesc) au înțeles asta 
foarte bine și nu au de ce-și pleca 
privirea. Mă simt răspunzătoare față 
de viitorul tinerilor și atunci cînd ii 
învăț că sudura trebuie să fie trainică 
și frumoasă și cînd, zilnic, mă intere
sez de bucuriile și tristețile lor — 
care sînt și bucuriile și tristețile mele 
— și cind, împreună, închegăm nava, 
iar apoi o vedem desprinzîndu-se de 
țărmul Dunării. Fiecare vas care 
pleacă din șantierul nostru poarta 
prin lume 5 000 de „semnături", ale 
.unor oameni care au vîrsta medie cu 
puțin peste 20 de ani...

O reală și considerabilă forță 
productivă, un rol de primă însemnă
tate în dezvoltarea econoraico-so-

cială a patriei aociallste — Iată ce 
reprezintă, intr-adevăr, tineretul țării, 
in condițiile cind cea mai mare parte 
a tinerei noastre industrii și-a recru
tat o destoinică forță de muncă din 
rindurile băieților și fetelor care aspi
rau firesc spre o împlinire pe plan 
social și au primit din partea statului 
sprijinul material direct, iar din 
partea comuniștilor, a societății un

muncă, cu eficientă economică ridi
cată. valorifidnd la maximum poten
țialul de care dispunem. Aceasta este 
de fapt esenta-esențelor noului me
canism economico-financiar. a auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economice, care presupun discipli
nă și răspundere fermă în fiecare 
unitate pentru folosirea riguroasă, cu 
maximum de economicitate si efi
cientă, a mijloacelor materiale si fi
nanciare, a părții din proprietatea so
cialistă încredințată de societate spre 
administrare, pentru ca fiecare colec
tiv să-și aducă o contribuție sporită 
la creșterea avuției naționale.

Pe șantierele de investiții, energiile 
constructorilor și montorilor trebuie 
puternic mobilizate pentru a se recu
pera grabnic restanțele existente și a 
se realiza la timp capacitățile de 
producție planificate pe 1980. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de 
lucru de la C.C. al P.C.R.. așa cum 
s-a indicat la recenta ședință a Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. toate forțele trebuie concen
trate spre terminarea grabnică a 
obiectivelor aflate în construcție și 
care sînt planificate să producă în 
acest an. înfăptuirea acestei sarcini 
impune aplicarea neîntîrziată a unor 
măsuri energice pentru mai buna or
ganizare a activității de construcții, 
întărirea ordinii și disciplinei, folo
sirea din plin a utilajelor și a timpu
lui de lucru pe șantiere, livrarea 
utilajelor tehnologice în ordinea ce
rută de montaj, pentru aplicarea de

noi soluții constructive, mai simple 
și mal economicoase, care să permită 
reducerea simțitoare a consumurilor 
de materiale de construcții, creșterea 
susținută a eficientei economice în 
acest important sector al economiei 
naționale. Concomitent cu realizarea 
investițiilor productive, o atentie deo
sebită trebuie acordată îndeplinirii în 
bune condiții ‘a planului la construc
țiile de locuințe. în vederea satisfa
cerii nevoilor maselor de oameni ai 
muncii.

Sarcini importante revin în conti
nuare oamenilor muncii din agricul
tură. Pentru realizarea recoltelor 
sporite prevăzute în acest an este ne
cesar ca, odată cu încheierea însă- 
mințărilor de primăvară pe ultimele 
suprafețe, să se treacă neîntîrziat la 
asigurarea tuturor condițiilor impuse 
de întreținerea culturilor, pentru exe
cutarea în timpul optim și de calita
te a tuturor lucrărilor agricole.

Pretutindeni. în fiecare întreprin
dere, în fiecare unitate , economică, 
răspunzînd îndemnurilor înflăcărate 
ale secretarului general al partidu
lui. să acționăm cu elan revoluționar 
și fermitate muncitorească, cu iniția
tivă și' spirit gospodăresc pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate în 
întrecere pe anul 1980, pentru a obți
ne în acest an hotăritor al cincinalu
lui noi succese în bătălia pentru o 
calitate nouă, superioară, pentru a a- 
slgura prin munca noastră creatoare, 
plină de abnegație, înflorirea necon
tenită si multilaterală a patriei. îna
intarea ei fermă pe drumul progre
sului și civilizației socialiste.

BRAlLA • S-a deschis Clubul 
sindicatului oamenilor muncii 
de la Combinatul de celuloză și 
hîrtie, care cuprinde o bibliotecă 
cu 15 000 de volume, săli desti
nate desfășurării activităților 
unor cercuri cu profil cultural- 
artistic și tehnico-aplicativ, 
precum și săli pentru jocuri 
sportive. în incinta clubului 
funcționează și „Casa tehnicii", 
in cadrul căreia s-a deschis o 
expoziție cu realizări ale co
lectivului combinatului în do
meniul creativității tehnice. 
(Corneliu Ifrim).

MUREȘ • La galeriile filia
lei Uniunii artiștilor plastici din 
Tg. Mureș a avut loc vernisajul 
Salonului județean de artă de
corativă. Lucrările — țesături, 
ceramică, sticlărie, metaloplas- 
tie — semnate de plasticieni 
mureșeni, relevă dimensiunea 
pe care arta decorativă o are 
in mișcarea plastică a județului 
Mureș. (Gh. Giurgiu).

GALAȚI. • Muzeul de artă 
contemporană românească din 
localitate găzduiește expoziția 
lui Alexandru Chira, artist din 
tînăra generație de plasticieni. 
Expoziția cuprinde 70 de lucrări, 
manifestarea fiind organizată 
in colaborare cu Uniunea artiș
tilor plastici ® O altă expozi
ție, de fotografii, cu tema 
„Ritm și dezvoltare tehnică în 
municipiul Galați" este deschisă 
la Casa de cultură a sindicate
lor din localitate. (Dan Plăeșu).

români, maghiari, germani, pre
cum și imagini redînd frumu
seți naturale ale județului. 
(Octav Grumeza).

ARGEȘ. • La Pitești, cadrele 
didactice care predau științele 
sociale în școlile județului au 
luat parte la simpozionul „Mo
dalități de sporire a eficientei 
activității de educație materia- 
list-științifică a elevilor și stu
denților" • în cadrul Casei de 
cultură din Curtea de Argeș s-a 
înființat un cenaclu de creație 
cu cinci secții : de artă plastică, 
cineclub, aeronave, electrotehnică 
și mecanică. (Gh. Cirstea).

TULCEA • Cenaclul de arte 
plastice „Alexandru Ciucurencu" 
al cadrelor didactice din muni
cipiul și județul Tulcea a des
chis, la Casa de cultură a sin
dicatelor, o expoziție de pictură, 
grafică și sculptură. Expoziția, 
prima manifestare publică a ti- 
nărului cenaclu, reunește lu
crări care redau frumuseți ale 
patriei. (Neculai Amihulesei).

PRAHOVA • A apărut în ti
raj de masă documentarul „Pra
hova la cotele cincinalului 1981- 
1985", sub îngrijirea Cabinetu
lui județean pentru activitatea 
ideologică șl politico-educativă. 
Lucrarea, utilă în munca de 
propagandă, a fost difuzată în 
toate unitățile industriale ale 
județului, la sate, precum și in 
instituțiile de cultură și de în- 
vățămînt. (Constantin Căpraru).

SATU MARE. • La sediul 
Casei municipale de cultură din 
Satu Mare s-a deschis o expo
ziție de pictură și grafică a 
membrilor asociației artiștilor 
plastici amatori din municipiul 
și județul Satu Mare. Expoziția 
reunește 40 de lucrări care 
oglindesc aspecte din activita
tea creatoare a oamenilor muncii

MEHEDINȚI. • „Rapsodia 
primăverii mehedințenc" — sub 
acest generic s-a desfășurat timp 
de 3 zile în municipiul Drobeta- 
Turnu Severin și orașul Orșova 
o amplă acțiune cultural-artis- 
ticâ la care au participat peste 
1 000 de artiști amatori din 14 
județe ale țării. (Virgiliu Tă
tara).

■.■■■■■■KaiiiaaiaaiaaiiB

DE VEȘNICĂ TINEREȚE A PATRIEI
permanent ajutor pentru a se forma 
ca oameni înaintați, cu o curată și 
viguroasă conștiință revoluționară 
de comuniști și cetățeni, cu o înaltă 
răspundere fată de prezentul și vii
torul patriei. Semnătura tinereții se 
pune pe toate edificiile prezentului 
socialist și este așteptată, cu îndrep
tățită încredere, pe frontispiciul tu
turor marilor ctitorii ale viitorului.

Patriotismul, spiritul revoluționar — 
flacăra care dă putere și sens tinereții

Si iată acum o scurtă convorbire 
cu unul dintre cei mai cunoscuți 
j mineri ai Văii Jiului, șeful de 

brigadă Eugen Voicu de la mina 
Petrila (transmite corespondentul 
„Scînteii", Sabin Cerbu) :

— Brigada dumneavoastră și-a cîș- 
tigat notorietatea de școală a edu

cației socialiste. Asta se referă la 
tineri 7 Ce credeți despre ei 7

— îi cunosc pe multi dintre mi
nerii tineri. Cu mulți dintre ei am 
lucrat. îmi place elanul lor molip
sitor, îmi place dorința lor de a în
făptui lucruri strașnice. Și m-am 
gindlt : de ce sînt ei așa 7 Cu tim
pul, cunoscîndu-i mai bine, am 
înțeles. E ceva simplu, pe cît de

simplu pe atît de adevărat și fru
mos : 'tinerii aceștia, crescuți în 
sinul societății noastre și sub soarele 
idealurilor înalte ale acestei socie
tăți, au în ființa lor simțul datoriei 
față de țară, în modul cel mai con
cret. Au crescut altfel decît generația 
mea, au învățat mai mult. Față de ce 
știa. în tinerețea ei, generația mea, 
ei, tinerii de azi, au despre muncă o 
idee mult mai cuprinzătoare și o 
conștiință mai adincă a răspunderii 
față de ea. De aceea și profesia o 
învață mai repede și mai temeinic, 
deprind mai ușor tehnicile noi ale 
mineritului. Am în brigada mea 
foarte mulți tineri șl, dacă numai în 
primele patru luni ale anului am ex
tras 10 000 de tone de cărbune peste 
plan, știm că datorăm asta si tine
rilor din brigadă. Se știe, tinerii 
sînt gata oricînd pentru fapte eroice. 
Tinerii mei n-au însă ocazia unor 
fapte eroice răsunătoare. Au înțeles 
și ei asta. Și săvîrșesc acest eroism 
calm al dîrzeniei și stăruinței zilnice 
în munca și in perfecționarea lor 
profesională. Și e minunat așa.

Un puternio sentiment patriotic — 
iată flacăra care le dă putere, elan. 
S-a produs, în conștiința tinerelor 
generații din România — ca urmare 
a întregii evoluții spirituale a so
cietății conduse de partidul comu
nist — un salt evident în conceperea 
raporturilor fiecăruia cu ansamblul 
colectivității, un act de maturizare 
social-politică, a cărei manifestare 
directă o vedem zi de zi în mereu 
sporitul grad de implicare a tineri
lor in procesele majore ale muncii, 
în întregul mecanism economico- 
social. Este certificatul de majorat 
politic prin care puttțm fi pe deplin 
încrezători că societatea de mîine va 
fi tocmai aceea pe care a gîndit-o cu 
înțelepciune partidul și pentru a 
cărei edificare a elaborat un gran
dios și științific program.

Vom reproduce acum o convorbire 
cu un dascăl, Nicolae Maftei, 
profesor la Liceul industrial nr.

3 din Miercurea Ciuc (cores
pondență de la I. D. Kiss) :

— Așadar, cum îi cunoașteți pe ti
nerii de azi 7

— Printr-un fapt definitoriu : mun
ca. Munca este cel dinții și cel mai 
direct mod de exprimare politică a 
unui cetățean. Tinerii de azi — oei pe 
care-i cunosc, din județul Harghita, 
români și maghiari — sînt legați prin 
limba comună a muncii și exprimă, 
prin ea. un sentiment sublim : dra
gostea de țară, față de care sint an
gajați plenar în procesul participării 
la construcția socialistă. Am argu
mente în fiecare zi. Iată unul cert : 
elevii liceului nostru, din clasele 
specializate în tricotaje și filatură, 
muncind în cadrul practicii de pro
ducție în întreprinderi din Miercurea 
Ciuc, au avut de realizat în trimes
trul doi al acestui an școlar o pro
ducție în valoare de 70 000 lei. Ei 
bine, au făcut mai mult decît dublu : 
160 000 lei. Vedeți, acționează și în 
conștiința lor comandamentul major 
al noii calități.

On alt dascăl, Karl Ulbrich, 
directorul Liceului industrial 
„7 Noiembrie" din Sibiu (trans

mite corespondentul „Scînteii", Ni
colae Brujan) :

— Avem un tineret ca o primăvară 
frumoasă, care ne promite că așa 
vor fi și viitoarele anotimpuri ale 
României socialiste. Dar nu imagini 
poetice doriți dumneavoastră de la 
mine...

— De ce nu 7
— Eu am să vă dau fapte. Iată, 

noi avem 1 300 de elevi și am dat 
multe promoții de muncitori. Am 
făcut anul trecut un sondaj privind 
gradul de integrare și implicare a 
absolvenților noștri în producție. 
Am constatat că, de exemplu, cei din 
promoția 1978 își îndeplinesc nor
mele cu„. 106 la sută. Realizăm azi, 
cu elevii noștri, in atelierele școlii, 
o producție anuală de 2,4 milioane 
lei. în urmă cu ani : doar 10—20 000 
de lei. Pot să vă dau și alte argu
ment^ pentru a vă convinge că pre
gătim generații de oameni destoinici 
din toate punctele de vedere.

— Cum 2
— Răspunderea noastră, a comu

niștilor. față de viitorii comuniști și 
oameni ai muncii, ne îndeamnă să 
fim perseverenți și să aplicăm cu 
claritate indicațiile partidului, în
demnurile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pentru educația comu
nistă a tinerilor avem la dispoziție 
un vast „material didactic" : viața

însăși a întregii țări, tot ce se Intîm- 
plă măreț și convingător în Româ
nia. Efortul nostru, al celor maturi, 
educatori prin datorie morală, trebuie 
să-i determine pe acești tineri să în
țeleagă și să mediteze asupra a ceea 
ce se petrece în jur.

Generații după generații de tineri 
trec prin atît de larga rețea școlară a

țării în care mil șl mii de educatori, 
alături de organizațiile revoluționare 
ale tineretului, sădesc in conștiința 
tineretului, din cea mal fragedă 
virstă, calitățile comunistului, ale 
omului nou, îl cresc in demnitate și 
cinste, in iubire de frumos și ade
văr, il invață, prin muncă, alfabetul 
muncii și îl deprind cu înaltul sim- 
țămint al datoriei față de societate.

Conștiința comunistă — îndemn spre 
perfecționare, spre competență

O convorbire cu un profesor u- 
niversitar, dr. doc. Romul Zeno
Barbu, de la Institutul de me

dicină și farmacie din Tg. Mu
reș (convorbire realizată de cores
pondentul nostru Gh. Giurgiu), ne in
troduce în lumea tineretului univer
sitar din România. Conturîndu-ne 
dimensiunile morale ale viitorilor 
specialiști.

— Vorbiți-ne despre studenții dum
neavoastră.

— Prin testele avute azi la Indemî- 
nă nu e greu să apreciezi volumul și

exactitatea cunoștințelor unui stu
dent. Dificultatea apare atunci cînd 
ești pus să apreciezi idealurile, con
vingerile și. mai ales. încărcătura lor 
emoțională. în îndelungata mea ca
rieră didactică, am apreciat sincerita
tea tinerilor, ușurința cu care stabi
lesc legături afective, prietenești cu 
educatorii lor. Personal, mi i-am a- 
propiat în toate ocaziile : în cadrul 
pregătirii lucrărilor de diplomă, la 
lucrările practice etc. Testele la care 
au fost supuși studenții din anii în
cepători mi-au relevat cîteva lucruri:

dorința de a ajunge (fără excepție) 
buni profesioniști. Unii au chiar pa
siunea arzătoare de cercetare si de 
inovație tehnică si științifică. Le-am 
apreciat receptivitatea la influentele 
pedagogice exercitate asupra lor, 
dragostea față de adevăr, spontanei
tatea și curajul cu care își exprimă 
deschis opiniile, admirabila lor prin
cipialitate și umanismul de care dau 
dovadă în momentele grele.

— Să înțelegem de aici că educarea 
lor e o sarcină ușoară 7

— Nicidecum. Doar că societatea 
noastră le transmite un fond moral 
sănătos. Nouă, comuniștilor, ne revin 
mari răspunderi în educarea viitori
lor comuniști. Aș face însă o preci
zare : metodele utilizate în formarea 
sentimentelor, convingerilor nu sînt 
deloc identice cu cele folosite in 
transmiterea cunoștințelor. Mai stă
ruie ideea că o ședință, o conferință 
în plus rezolvă orice problemă de 
educație. Lucrurile nu stau, se înțe
lege. chiar așa. Din păcate, metodo
logia influențării sferei afective nu 
ește încă perfect pusă la punct. De
sigur. o educație științifică, materia
listă întărește convingerile ateiste ; o 
comparație bine documentată dintre 
societatea capitalistă si cea socialis
tă. de pildă, poate contribui la conso
lidarea convingerilor marxiste, dar 
insuflarea unor idealuri politice, eti
ce. estetice umaniste reclamă cu mult 
mai mult. Intre student și pedagog 
trebuie să se constituie un dialog sin
cer. deschis, reînnoit zilnic, pe toate 
problemele vieții curente, o perma
nentă confruntare de păreri. O astfel 
de legătură dintre studenți și peda
gog e posibilă numai dacă acesta din 
urmă stă pe poziții etice lipsite de 
echivoc, dacă viața sa particulară 
constituie un exemplu personal în 
deplină concordanță cu ceea ce sus
ține de la catedră. Ca membru de 
partid sînt perfect conștient de răs
punderea ce-mi revine în munca 
deloc ușoară de a le transmite tine-
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Excelenței Sale
Domnului LUIS HERRERA CAMPINS

Președintele Republicii Venezuela
CARACAS

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej 
de a vă transmite sincere felicitări și cele mai călduroase urări de sănătate 
și fericire personală.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Avuția noastră cea mai mare

t V

(Urmare din pag. I)
toate profilele ; calea liberă spre 
toate treptele de studiu, de pre
gătire și specializare pentru toată 
lumea ne obligă să ne gîndim 
atenti la calitatea muncii noastre. 
Munca intr-adevăr de calitate, crea
toare, nu este scutită de toate exi
gentele, de toate eforturile, de toate 
competentele, de toate confruntările, 
de toate furtunile dialectice, care bat 
veșnic în cimpul creației, în cimpul 
muncii. Culcușul călduț, cocoloșitor 
pentru mediocritate constituie o 
absurditate în acest uriaș cimp al 
veșnicei înnoiri, al competitivității. 
Munca este un maraton continuu, o 
cursă contra cronometru continuă, o 
întrecere, un elan continuu, o furtună 
continuă, un asalt împotriva medio
crității. muncii de mîntuială, indo
lenței. nepăsării și căpătuielii.

Munca — avuția noastră cea mai 
mare : lege supremă, adusă și rosti
tă clar de secretarul general al 
Partidului Comunist Român, to- 

ul Nicolae Ceaușescu — din 
a _ul istoriei noastre milenare, paș
nice, creatoare, de popor căutîndu-și, 
descoperindu-și în spațiul lui și în el 
însuși resursele de existentă. Filozo
fia adîncă a unui popor pașnic, mun
citor, făurindu-și singur destinul ; și 
filozofia și înțelepciunea unui condu
cător comunist, strălucit promotor și 
apărător al muncii creatoare, al co
laborării și al păcii pe pămînt. Trăim 
cu o zestre aflată in pămîntul nostru 
și cu o zestre pusă de strămoși în su
fletul nostru. Darurile naturii, zes
trea, bogățiile naturii noastre — cele 
mai multe dintre ele — sînt limitate, 
sint măsurate, sînt numărate ; atît 
pămînt, atîta apă, atît aur și atit 
fier, atît petrol, atît cărbune, atîta 
piatră ; atîta ploaie, atîta căldură, 
atit ger — măsurate, limitate. De la 
ele încolo începe sufletul nostru, 
capacitatea noastră creatoare, geniul 
și vrednicia noastră — munca noas
tră. Dacă avuțiile naturii noastre sînt 
limitate — nelimitate, mari și la ne- 
sfîrșit pot fi avuțiile noastre spiritua
le, capacitatea noastră de a crea, de 
a transforma, de a pune în valoare, 
de a transforma în calitate ceea ce 
avem. Cea mai mare avuție a noas
tră, Munca — geniul, capacitatea 
noastră creatoare, știința și pricepe
rea. și competenta, și inventivitatea, șl 
măiestria, și pasiunea, și înalta califi
care, arta și meșteșugul și iscusința 
de a transforma cantitatea dată in ca
litate infinită — este intr-adevăr o 
avuție, cea mai mare, infinită, inepui
zabilă.

Nu-i oare bobul de grîu această 
minune, acest miracol — imaginea 
gingașă a acestei uriașe și luminoa
se înțelepciuni ? De la, bobul de griu 
care producea cîteva sute de kilo
grame la hectar la bobul de grîu 
care produce azi mii de kilograme la 
hectar — și drumul este încă deschis... 
Nu demonstrează acest bob de griu 
adevărul că munca este cea mai mare 
bogăție a noastră ? ! Dar bobul de 
griu — dacă am putea privi prin 
transparenta lui de aur și dacă l-am 
privi printr-un telescop — l-am vedea 
cit o navă cosmică, și tot ca o navă 
cosmică sau ca un reactor atomic 
— ințesat, zidit pe dinăuntru cu o 
întreagă revoluție tehnico-științifică, 
cu uzine și laboratoare, cu cele mai 
moderne cuceriri ale științei și teh
nicii, cu o uriașă muncă de cali
tate. Acesta este bobul de griu. Dar 
lacrima de Energie din lampa de pe 
masă ? !... Putem să căutăm, fiecare, 

TINERETUL - IZVORUL DE VEȘNICĂ TINEREȚE A PATRIEI
mare din pag. a II-a)

rilor de care mă ocup principiile co
muniste de muncă și de viață.

Receptivi, ba, mal mult, cu o ar
zătoare dorință de a se instrui și a 
dobindi o inaltă competență în dome
niul profesional ales, tinerii zilelor 
noastre răspund astfel Îndemnului a- 
dresat de partid, de secretarul său 
general, de a se pregăti temeinic pen
tru exigențele muncii într-o societa
te socialistă dezvoltată, lntr-o eră a 
unor accelerate progrese ale științei 
și tehnicii. Dar. firește, nu se termi
nă aici formarea viitoarelor genera
ții de constructori ai socialismului și 
comunismului. Educația revoluționară 
a tineretului este un proces mult 
mai complex, cu mult mai ample 
răspunderi. Sigur, un tineret purtă
tor al noului în știință, tehnică, pro
ducție. dar și un tineret în sufletul 
căruia să ardă flacăra idealului co
munist și care să se întrunească 
valorile morale, curate și binefăcă
toare ale eticii comuniste. Competen
ță profesională, in numele generosu
lui ideal al unei societății a dreptății, 
echității, adevărului. Competență 
tehnică, științifică, nu în scopul e- 
goist al bineluj doar pentru sine, ci 
pentru a te putea fâce mai folositor 
colectivității socialiste. Nu e deloc 
ușoară sarcina educatorului comu
nist.

In inima Bărăganului, un agro
nom, inginerul Vasile Berbeccl, 
președintele C.A.P. Smirna, ne 

vorbește despre un tineret implicat 
nu numai in procesul producției agri
cole, dar și în conducerea directă a 
acestui proces (convorbire transmisă 
de corespondentul „Scînteii", Mihai 
Vișoiu).

— In primul rînd. la noi. la Smir
na. funcționează unul dintre cele 
mai tinere consilii de conducere din 
tară.

— Interesant...
— Interesant este și cum s-a ajuns 

la asta. In urmă cu un deceniu, coo
perativa noastră se afla înțr-o situa
ție critică datorată producțiilor mici. 
Atunci, adunarea generală a coope
ratorilor a hotărit să aleagă un con
siliu de conducere alcătuit din tineri 
între 18 și 26 de ani. De ce ? S-a ar
gumentat așa : Avem aici multi tineri 
care in toate se dovedesc mai buni. 
Mai viguroși si mai plini de elan, că 
asta le e vîrsta. Mai pricepuți pen
tru că sint mai „școliți". Mai cinstiți, 
da, așa au spus, mai cinstiți pentru 
că au crescut în alte timpuri, cu altă 
educație și cu un alt fel de a înțelege 
viața. Mai devotați cooperativei, pen
tru că al lor este viitorul si cum vor 
avea grijă de cooperativa asta, așa o 
vor avea, iar ei știu bine treaba asta. 

oricîte exemple, toate din jurul nos
tru — nesfîrșite sînt exemplele.

Munca — cea mai mare avuție a 
noastră — cuvînt care mi se pare atît 
de simplu și pe lingă care am putea 
trece neatenți ca pe lingă atitea mari 
adevăruri, deschide în fața noastră 
un univers pe care avem să-1 cu
cerim : universul calității, universul 
creației. în acest spațiu vast, practic, 
infinit, al gindirii, al pregătirii, al 
competenței, al competitivității, al 
creației, al calității ne putem dezvol
ta oricit — este o lume de cucerit — 
este singura lume de cucerit. Mun
ca — veșnica, inepuizabila transfor
mare a cantității în calitate — o lume, 
un univers de cucerit.

Președintele României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ne propune nouă 
și lumii întregi cel mai realist și cel 
mai înțelept, cel mai profund uman, 
mai pașnic și mai creator, mai po
sibil drum de urcat : un univers de 
cucerit și mijloacele cu care să-1 cu
cerim. Calitatea muncii — calitatea 
celei mai mari avuții — în care pu
tem cuceri la nesfîrșit — și cu cit vom 
cuceri mai mult, cu atît vom fi mai 
uniți în jurul aceluia care ne-a deschis 
acest drum uriaș, spre infinitele re
surse creatoare din noi înșine.

Trecem prin mijlocul lanurilor de 
grîu, prin mijlocul podgoriilor, prin 
sate înfloritoare, prin orașe cu 
arhitectura lor strălucitoare, prin 
preajma uriașelor vetre industria
le. Contemplăm un peisaj nou, un 
chip nou al țării. Tulburîndu-ne, 
admirînd. simțim cum, pe dedesub
tul tuturor emoțiilor și gîndurilor, 
urcă în noi cel mai profund senti
ment : respectul, admirația pentru 
munca, pentru uriașele eforturi com
petente pe care le intuim că stau 
la temelia a tot ce vedem. Adîncă, 
subtilă și uneori mai greu de sur
prins cum acționează asupra noastră 
— admirația, respectul, prețuirea 
pentru munca pe care o presimțim 
că a stat la temelia întregii opere re
alizate — constituie o dimensiune 
morală a oricărei opere mari, auten
tice. Ea are asupra noastră o influ
ență uriașă, binefăcătoare : ne pune 
pe gînduri, ne obligă „să ne verifi
căm cunoștințele * — cum se spune, 
despre noi înșine, despre munca 
noastră ; ne obligă să ne restructu
răm, să „ne reașezăm" spiritual în 
raport cu marile eforturi și valori ale 
țării întregi. Amintiți-vă ce ati simțit 
ori de cîte ori v-ați aflat în fața unei 
mari opere a construcției socialiste în 
țara noastră — în fața unui baraj. în 
sala unei hidrocentrale, făcînd pri
mul drum cu metroul Bucureștiulul, 
contemplînd o locomotivă diesel-e- 
lectrică, un cartier modern. Ar tre
bui să medităm la această dimen
siune umană a operei noastre ; uriașa 
muncă, imensa ardere de energii spi
rituale care au dus la această operă.

Trecînd prin uriașe șantiere si mari 
opere ale construcției patriei noastre, 
m-am surprins scriind : știu că a- 
cești oameni — cu milioanele — veș
nic prezenți pe o schelă a muncii lor, 
sint ei inșiși stăpinii operei lor. 
Acesta este un lucru uriaș — și cu
cerit acum, în anii cei mai rodnici ai 
istoriei noastre socialiste. Această 
nemuritoare, infinită, descătușată, li
beră forță a lor de a crea la neisfir- 
șit — geniul muncii lor. înlr-o com
petiție, într-o infinită cursă a desă- 
virșirii — de această putere creatoa
re nu mă mai satur eu, nu obosesc 
eu să o privesc pe chipul strălucitor 
al patriei noastre socialiste — si cred 
în ea și o văd pretutindeni — și o 
proclam și o preaslăvesc 1

Este adevărat că unii au privit cu 
scepticism această întinerire în masă a 
conducerii cooperativei, dar s-au în
șelat. în cîțiva ani, cooperativa s-a 
redresat. La ora actuală ne mindrim 
cu cele două titluri de Erou al Mun
cii Socialiste și cu cele patru Ordine 
ale Muncii clasa 1.

— Deci, dumneavoastră, care ați 
fost promovați atunci de comuniști, 
vă ocupați, la rîndul dumneavoastră, 
de alți tineri...

—■ Da, pentru că răspunderea față 
de tineri, fată de viitorii comuniști 
este, în fapt, principala răspundere 
fată de viitorul societății socialiste, al 
țării. Și este cu atit mai îmbucură
tor pentru noi că tinerii de azi dove
desc tocmai acele însușiri care să ne 
dea deplină încredere în ei. Sînt re
ceptivi la nou și au curajul de a pro
mova noul — vreau să vă spun că 
acest consiliu de conducere tînăr a 
izbutit să facă din sectorul nostru 
zootehnic una dintre cele' mai mo
derne unități de acest fel din țară. 
Noul, adică mecanizarea, introduce
rea celor mai noi tehnici, atrage 
acum înapoi, spre sat, pe cei ple
cați mai demult să lucreze in indus
trie. Da. sînt multe motive să credem 
că tinerii pe care îi creștem acum 
sînt cu adevărat viitorul de aur al 
patriei noastre.

Preluînd cu mîini sigure, formate 
prin opera de educație comunistă și 
prin condiții optime de învățătură, 
tot mai multe și mai importante pos

DUMINICĂ, 4 MAI
PROGRAMUL 1

8,30 Copiii României socialiste : ..Mul
țumesc din inimă partidului44 — 
ediție dedicată forumului tinerei 
generații8,16 întîlnire cu Veronica — secvențe 
din filme românești

9,40 Pe plai de Mioriță — muzică popu
lară

10,00 Viața satului : Campania agricolă de primăvară
11.45 Bucuriile muzicii : mesajul operei 

lui George Enescu
12,30 De strajă patriei 
13,00 Telex
13.05 Album duminical
14,00 Desene animate
14.20 Călătorie prin țara mea
14.40 Premiul Euroviziunii
16,00 Film serial : ,,Război și pace44 (epi

sodul 2)
16,00 Cutezători spre viitor
17,00 Șah
17.15 Fotbal : F.C.M. Galați — Universi

tatea Craiova
10,00 Telejurnal
10.15 Cu gîndul, cu inima, cu fapta : 

întîmpinăm forumul tinerei ge
nerații19.40 Antena ..Cîntării României4*. Spec
tacol prezentat de județul Suceava

20.45 Film artistic : ,,Zidul44
22.20 Telejurnal

PROGRAMUL 2
10.00 Virtuțile tinereții muzicale 
11.00 Teleșcoală
12.00 întîlniri. muzicale
16,00 Film documentar (producție a stu

diourilor sovietice)
13.45 Reportaj TV : în întîmpinarea fo

rumului tinerei generații
14,00 Din muzica și dansurile popoare

lor
14.40 Bucureștiul ieri, azi, mîine : car

tierul Colentina
15.00 Videoteca muzicală
16.15 Teatru TV : ,,Marele soldat44 de 

Dan Tărchilă
17.45 Album coral
17,55 Muzee și expoziții
13.20 Muzică populară
18.50 Energia din adîncurt — docu

mentar
19.00 Telejurnal
19.15 Cu gîndul, cu inima, cu fapta : 

Intîmpinăm forumul tinerei ge
nerații

19.40 Telerama
20.10 Omagiu lui George Enescu (sec

vențe cu compozitorul, violonistul 
și pianistul George Enescu)

21i,16 Desene animate
21.40 Emisiune literară
22.10 Jaz
22.20 Telejurnal

LUNI, 5 MAI
PROGRAMUL 1

în jurul orei 9,00 — Transmi
siune directă de la Palatul spor
turilor și culturii : Ședința de des
chidere a Congresului al XI-lea al 
Uniunii Tineretului Comunist, 
Conferinței a Xll-a a Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din 
România și a celei de-a IV-a Con
ferințe Naționale a Organizației 
Pionierilor

15,00 Tenis : aspecte din turneul inter
național ,,Cupa națiunilor44 de la 
Diisseldorf (transmisiune directă)

16,00 Emisiune în limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.45 Forumul tinerei generații (repor

taje, opinii, angajamente)
20,05 Cadran mondial
20,25 Arii și duete din operete
20.45 Orizont tehnico-științifâc
21.10 Roman-foileton : La răscruce de 

vînturi. (ultimul episod)
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Tenis : aspecte din turneul inter

național ..Cupa națiunilor44 de la 
Diisseldorf (transmisiune directă)

17.45 Tinerețe — vîrstă temerară (pro
gram de muzică și poezie dedicat 
forumului tinerei generații)

16,15 Baschet feminin : România — Ita
lia (repriza a II-a) în turneul 
preolimpic de la Vama

18.50 100'1 de seri
19,00 Telejurnal
20.50 Un fapt văzut de aproape (reportaj)
21.10 Telerecital coregrafic — Ileana 

Iliescu

turi de muncă din uriașul angrenaj 
al activității economice și sociale, ti
neretul reprezintă o permanentă in
fuzie de gindire proaspătă, de com
petentă și acțiune revoluționară în 
viata societății socialiste. El preia și 
ridică La mai înalte valori moștenirile 
și realizările acestui popor, este izvo
rul de veșnică și mereu mai viguroa
să tinerețe a patriei.

Si iată acum ce gindește despre 
tineri un fost activist al Uniu-

J nii Tineretului Comunist. Ion 
Munteanu, secretarul comitetului de 
partid de pe platforma petrochimică 
Midia-Năvodari (convorbire transmi
să de corespondentul nostru George 
Mihăescu) :

— Despre tineri am o părere exce
lentă. Sigur, s-ar putea să fiu subiec
tiv pentru că, iată, am 35 de ani și 
mi-e greu să vorbesc despre tinerii 
de azi ca despre unii printre care nu 
mă mai număr. De aceea am sâ 
vă spun astfel : tinerii de aici, de 
pe platforma Midia-Năvodari. prin 
faptele lor, fac dovada unei autenti
ce maturități comuniste. Și sînt... 
două treimi din întregul nostru per
sonal.

,— Logic : dacă ceea ce s-a construit 
aici este excelent, merită acest cali
ficativ și constructorii. De unde au 
apărut acești tineri constructori ?

— Mai presus de aceste' obiective 
industriale, ceea ce construim în pri
mul rînd este profilul moral al unui 
om nou. Tineri cutezători, iscusiți, 
stăruitori și. mai important ca orice, 
devotați patriei și partidului, purtă
tori ai unui ideal comunist, lată ce 
devin aici tinerii de care ne ocupăm. 
Șantierul național al tineretului de 
pe platformă se constituie ca o înaltă 
școală a virtuților comuniste. Iar 
dacă țara întreagă se mîndrește cu 
noua platformă petrochimică Midia- 
Năvodari, ridicată într-un timp re
cord, noi, cei care am construit-o și 
lucrăm aici, știm că la ridicarea pe 
verticală a coloanei 209. de mare 
complexitate tehnică, au lucrat în 
condiții deosebit de grele, la 90 de 
metri înălțime, tineri ca Petruș Păun, 
Nicolae Popovici. Nicolae Caraleucă, 
Constantin Bitoană și alții, că prin
tre autorii faclei combinatului, de la 
început și pînă la sfîrșit, se numără 
și uteciștii Marian Voiculescu si La- 
rion Cvas. că printre cei care au ex
perimentat metoda construirii la sol 
a cisternelor sferice, patentată pen
tru prima dată la noi în țară pe șan
tierul de la Năvodari, se numără și 
lăcătușii Ion Udrescu si Nedret Saga- 
nai, membri ai organizației de tine
ret.

— Pe ce căi vă adresați dumnea
voastră. comuniștii, acestor tineri ?

— Bineînțeles, direct. Dar și prin 
Intermediul organizațiilor U.T.C. pe

Marx, contemporanul nostru
Aniversarea a 162 de ani de la nașterea lui 

Karl Marx constituie un prilej de a evoca 
personalitatea și activitatea prodigioasă a 
genialului gînditor și conducător al pro
letariatului, care a adus o contribuție de 
prim ordin la desfășurarea victorioasă a 
luptei de eliberare socială și națională a clasei 
muncitoare, a tuturor celor ce muncesc.

Strălucit deschizător de drum în gîndirea, 
umană, numele lui Marx este indisolubil legat 
în conștiința omenirii de elaborarea concepției 
științifice despre natură și -societate — mate
rialismul dialectic și istoric, de transformarea 
socialismului din utopie în știință, de întemeie
rea partidului politic al clasei muncitoare — 
partidul comunist.

în scrierile lui Marx găsim numeroase referiri 
și aprecieri elogioase, pline de simpatie, pri
vind lupta pentru libertate a românilor, lupta 
lor eroică de veacuri pentru neatîrnare. Marx 
a relevat, de asemenea, spiritul revoluționar al 
poporului nostru, manifestat în mari bătălii so
ciale împotriva exploatării la care era supus 
de către clasele stăpînitoare. năzuința sa 
fierbinte spre realizarea marelui ideal al uni
tății naționale.

Este un temei de Îndreptățită satisfacție pen
tru comuniștii români faptul că. încă de la în
ceputurile ei. îji a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. mișcarea noastră muncitorească a 
cunoscut si și-a însușit ideile marxismului, 
ceea ce a grăbit dezvoltarea ei și însuși 
procesul făuririi partidului politic al clasei

muncitoare, unul djntre cele m.U vechi 
partide marxiste din lume. în acețași timp, 
o caracteristică a mișcării noastre munci
torești o constituie efortul perseverent și 
tot mai accentuat, pe măsura maturizării sale, 
de a aplica creator ideile marxiste, potrivit con
dițiilor concrete ale României.

Afirmat cu deosebită forță în perioada ulti
mului deceniu și jumătate, de cînd în fruntea 
partidului se află tovarășul Nicolae {Ceaușescu. 
spiritul creator în aplicarea adevărurilor funda
mentale ale socialismului științific. Elaborarea 
de soluții noi, adecvate noilor cerința aie dez
voltării economico-sociale. se află la baza ma
rilor succese care au determinat aprecierea 
acestei perioade drept cea mai rodnică din în
treaga istorie a României.

în desfășurarea gîndirli filozofice 
universale, opera lui Marx a însem
nat un moment de răscruce. Prin 
elaborarea socialismului științific, a 
materialismului dialectic și istoric, a 
apărut acea concepție care avea să 
revoluționeze gîndirea și practica 
socială, oferind oamenilor nu numai 
conștiința clară a coordonatelor exis
tenței lor, ci și instrumentul științi
fic al transformării acesteia, al fău
ririi unei lumi așezate pe principiile 
echității și dreptății, pe valorile su
preme ale muncii si libertății umane.

Gîndirea lui Marx n-a apărut pe 
un teren gol, nu a fost și nu este o 
apariție inexplicabilă, ex nihilo. ivită 
alături de drumul larg al dezvoltării 
civilizației mondiale. Dimpotrivă, ea 
a fost succesoarea legitimă a tot ceea 
ce a creat omenirea mai valoros în 

■secolul al XIX-lea : filozofia clasică 
germană, economia politică engleză 
și socialismul utopic francez.

Dar. în pofida meritelor incontesta
bile ale gindirii premarxiste. dialec
tica și materialismul nu-și găsiseră 
îmbinarea lor organică, explicarea 
istoriei și a societății cantonind în 
zona plină de oeată a Iluziilor idea
liste și utopice. Dacă materialiștii 
francezi, ca și istoricii din epoca 
Restaurației n-au putut să treacă 
dincolo de limitele formulei „opinia 
guvernează lumea", iar pentru mare
le dialectician Hegel, istoria nu era 
decît o realizare a desfășurării, 
„ideii", Marx — pornind de la tot 
ceea ce era mai înaintat în cunoaș
terea umană, ca si de la cercetarea 
raporturilor de clasă instituite de 
societatea capitalistă, mult simplifi
cate și mai puțin mascate decit în 
societatea feudală, după cum remar
ca Engels — a fondat materialismul 
dialectic și istoric, transformînd so
cialismul dintr-o aspirație sentimen
tală, dintr-un vis generos, dar utopic, 
al spiritului într-o știință precisă și 
atotcuprinzătoare.

Marea forță a filozofiei lui Marx 
a constat. încă de la începuturile ei, 
în capacitatea acesteia de a porni nu 
de la ideile pe care onwl le are sau 
le poate avea la un moment dat des
pre realitate, ci de la cercetarea rea
lității însăși, în cadrul practicii. . de 
la verificarea rezultatelor acestei 
cercetări prin intermediul și în ca
drul aceleiași practici. Filozofia, prin 
Manx, a încetat de a se opune sau 
suprapune științei, devenind ea în
săți o știință aptă să descopere, în 
realitatea și multiplicitatea caleido- 
scopică a particularului, legile cele 
mai generale și obiective ale dezvol
tării lumii, ale naturii și societății, 
ale condiției umane. Fiind prin în
seși principiile ei fundamentale și 
funcționale, prin geneza ei. antidog-, 
matică și antiapriorică. antiformalis- 
tă, avînd atît ca punct de plecare, cit 
și ca punct de sosire practica, dia
lectica materialistă s-a dovedit a fi 
o metodă de cercetare vie, deschisă, 
lipsită de prejudecăți și ostilă aces
tora. Forța ei de pătrundere în real 
și de explicare a acestuia a fost de
terminată de faptul că s-a apropiat 
de realitate nu pentru a o înghesui 

care le conducem, le Îndrumăm. Ni 
s-a încredințat de către secretarul ge
neral al partidului, care iubește atît 
de mult tineretul, sarcina de a ne o- 
cupa ca de noi înșine de tineri, de 
organizația lor revoluționară. Pentru 
că partidul vede în organizațiile ti
neretului însuși viitorul său. De a- 
ceea avem grijă ca aceste organizații 
să fie înalte școli de conștiință revo
luționară activă, să-i antrenăm pe 
tineri la viața politico-socială, în cli
matul și după regula generală a de
mocrației noastre socialiste.

— Ati amintit de sarcina încredin
țată de tovarășul secretar general al 
partidului.

— Da. la ultima sa vizită de lucru 
făcută aici, la noi. tovarășul Nicolae

O generație cu vocația muncii pașnice, 
a solidarității în numele idealurilor 

de fericire și civilizație

Iată acum și o privire din alt 
punct de vedere asupra tineri
lor din România, într-o convor

bire cu brigadierțil silvic Nicolae 
Nițu, de la Ocolul silvic Focșani 
(transmite corespondentul „Scînteii", 
Dan Drăgulescu) :

— Cum ii cunoașteți pe tineri ?
— Ii cunosc in multe feluri, dar eu 

vreau să vă vorbesc despre ceva 
anume. Știți ce face un brigadier 
silvic?

— Umblă prin păduri...
— Să zicem că numai atit face. 

Ei bine, umblînd eu prin munți, prin 
păduri întilnesc adesea grupuri de 
tineri frumoși și veseli porniți să se 
bucure de tihna, de liniștea munți- 

în concepte șl canoane prestabilite, 
în tipare confecționate a priori, ci 
pentru ca. pornind de la concret, să 
se ridice la abstract, conceptul fiind 
o reflectare a realului și nu invers.

Dînd o interpretare nouă, revolu
ționară atît materialismului, cit și 
dialecticii care au existat și înaintea 
lui Marx, creatorii socialismului 
științific — arată cu deplin temei to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului nostru — „le-au 
transformat într-o armă de luptă a 
proletariatului, a maselor muncitoa
re". Prin Marx, filozofia a încetat de 
a mai fi o simplă stare contemplativ- 
interpretativă a lumii ; ea a devenit 
o călăuză în transformarea acestei 
lumi. în aceasta constă, de fapt, ma
rea forță a gindirii fondate de Marx, 
atracția pe care materialismul dialec
tic și istoric o exercită asupra con-

162 de ani de la nașterea lui Karl Marx
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științelor umane. Dintr-una dintre 
„numeroasele fracțiuni sau curente 
ale socialismului" — cum era la în
ceput și cum o numește Lenin în 
articolul „Soarta istorică a învățătu
rii lui Karl Marx" — gîndirea filo
zofului german s-a impus cu tot mai 
multă tărie pe măsură ce a trecut 
timpul, cîștigînd adeziunea maselor 
de oameni ai muncii de pretutindeni. 
Astăzi, socialismul se construiește in 
numeroase țări ale lumii și reprezin
tă idealul spre care tind toți cei ce 
aspiră spre Instaurarea unei lumi 
mai drepte și mai fericite, lipsite de 
exploatarea omului de către om.

Se poate aprecia că filozofia ma- 
terialist-dialectică și istorică a deve
nit axa luptei de idei din lumea în
treagă și chiar aceia care, din duș
mănie. au ignorat-o. astăzi nu o mai 
pot trece cu vederea. Iar „detracto
rii" — al căror număr se subțiază 
implacabil — fac apeluri tot mai 
stridente la „sofisme" și mis
tificări ce nu pot avea credibili
tate în nici o conștiință filozofică 
autentică, deprinsă cu rigoarea, cu 
spiritul rațional. In fond, nu există 
gînditor contemporan mai important, 
economist, sociolog sau filozof care, 
intr-un fel sau altul, să nu se ocupe 
de Marx, încercînd să-și determine 
poziția in raport cu concepția pe care 
a fondat-o. Este cit se poate de grăi
tor faptul că exponenții unor școli 
filozofice contemporane reprezentati
ve își definesc propriile concepte ra- 
portîndu-se la marxism, la materia
lismul dialectic și istoric. Esențialis- 
tul Sartre, de pildă. în „Critica rațiu
nii dialectice", ultima sa carte teore
tică de mare anvergură, afirmă că 
materialismul istoric este singura fi
lozofie adevărată a epocii contempo
rane. El declară expresis verbis că, 
astăzi, un istoric, chiar dacă nu este

Ceaușescu ne-a întrebat cîti tineri 
avem și ne-a spus să avem grijă de 
ei. Știu că despre tineret, despre ne
cesitatea de a acorda toată atenția 
creșterii tinerelor generații, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu vorbește mereu, 
cu multă dragoste. Pot să vă spun cu 
mina pe inimă că sentimentele sînt 
reciproce. Tinerii îl prețuiesc nespus 
pe conducătorul iubit al națiunii 
noastre, îl privesc ca pe exemplul 
suprem de conduită revoluționară, ca 
pe omul a cărui tinerețe, a cărui în
treagă activitate a fost și rămîne e- 
xemplul cel mai înalt de dăruire a 
tuturor capacităților și energiilor 
pentru cauza fericirii poporului ro
mân, socialismului și comunismului.

lor. Și sînt fericiți și e o încintare 
să-i vezi, și îți spui că peste tot în 
lume și. în vecii vecilor, așa ar 
trebui să fie tinerii și lumea. De 
multe ori m-am așezat cu ei la 
taifas și am discutat și despre acest 
lucru. Din ce mai știu și de la alții 
pot să spun că tinerii noștri iubesc 
mai mult decît orice munca, liniștea 
și pacea. E un tineret care se pregă
tește serios și muncește cu stăruință 
pentru prosperitatea tării si este, in 
același timp, profund conștient de 
răspunderile ce le are. și el ca lumea 

Model suprem de viață și de luptă revoluționară, de comporta
ment social potțivit celor mai nobile principii morale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, cuprinde în căldura ome
nească a gîndurilor sale, intr-o îmbrățișare de suflet, mereu și mereu, 
generațiile tinere ale României socialiste. In atît de frecventele sale vi
zite de lucru, l-am văzut de atîtea ori aplecîndu-se să sărute obrazul 
unui copii sau punînd cu părintească afecțiune mîna pe umărul unui 
tînăr. De atîtea și de atîtea ori, mereu. Pe lingă gestul firesc al omu
lui și părintelui, descifrăm grija neostoită, izvoritâ din adîncul sufletului 
și cugetului secretarului general al partidului, pentru viitorul României, 
o grijă concretizată in tot ce gindește și face, de la manifestările cu 
largi implicații in făurirea unui viitor fericit al tinerilor de azi, pină la 
gesturile de omenească preocupare pentru felul de a munci, a gîndi 
și a trăi al celor ce vor prelua mîine, și vor hotărî pe mai departe, des
tinul națiunii noastre socialiste.

Pe măsura acestei atente și pline de căldură griji din partea parti
dului, a societății noastre este și răspunsul întregului nostru tineret. Do
vedit, zi de zi, in faptele țării, în acele fapte care ne dau putere și 
optimism și în a căror structură descifrăm și semnătura milioanelor de 
tineri din România socialistă.

Ilustrații de Gheorghe CAtARAȘU și Emerick DROCSAI

comunist. știe că nu poate scrie în 
mod serios istorie fără să pună pe 
primul plan ele/hentele materiale ale 
vieții oamenilor, relațiile de produc
ție. practica. H. Marcuse — unul din
tre reprezentanții cei mai importanți 
ai școlii de la Frankfurt — încearcă, 
pe întreg parcursul filozofiei sale so
ciale, o sinteză sui-generis intre 
marxism și freudism. Structuralistul 
Claude-Levi-Strauss recunoaște că 
ideea „decodificării" instituțiilor a 
preluat-o de la Marx. Personalismul 
francez este impregnat de prezența 
gindirii lui Marx prin însăși încer
carea făcută, la fiecare pas. de Em. 
Mounier, de a o respinge. Jean La
croix, in ..Marxism, existentialism, 
personalism",, se străduiește și el, 
fără să izbutească, șă construiască o 
sinteză între marxism și existenția
lism. S-a ajuns chiar la formule pa-
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radoxale de tipul celei utilizate de 
Juan Andres Iglesias care.. la cel 
de-al XIV-lea Congres de filozofie 
de la Viena, a prezentat o co
municare intitulată „Marxismul a.co- 
munist al lui Merleau-Ponty". Mai 
mult decît semnificativ pentru pre
zența filozofiei materialist-dialectice 
și istorice in gîndirea și conștiința 
teoretică contemporană este faptul 
că nu există, practic, reuniune inter
națională. de mai mică sau mai mare 
amploare. în care in centrul dezba
terilor să nu se afle gîndirea lui 
Marx. A demonstrat-o cu prisosință 
și cel mai recent Congres internațio
nal de filozofie desfășurat în toamna 
anului 1978 la Diisseldorf (R.F. Ger
mania). Congresul a fost cimpul unui 
rodnic dialog, al unor polemici, chiar 
aprinse, pe problemele cele mai ac
tuale ale cunoașterii, ale științei și 
tehnicii, ale valorilor umane, dialog 
în cadrul căruia materialismul dia
lectic și istoric a ocupat un loc re
ferential.

Prin caracterul său profund științi
fic. materialismul dialectic și istoric 
s-a impus în general ca o concepție 
filozofică superioară, prin care natu
ra și societatea, evoluția lor își află 
explicații rationale, riguros și obiec
tiv argumentate.

Evident, așa cum a arătat în repe
tate rinduri secretarul general al 
partidului nostru, am comite o gravă 
eroare față de însăși esența gindirii 
lui Marx dacă am încerca să găsim 
în opera lui răspunsuri pentru toate 
problemele cu care se confruntă as
tăzi omenirea. Marx nu avea cum să 
răspundă la întrebări pe care istoria 
încă nu le formulase in epoca res
pectivă. iar opera sa nu reprezintă 
un corpus de dogme intangibile si 
unice care au epuizat odată pentru 
totdeauna cunoașterea umană. Marx 

toată, fată de destinele lumii noastre 
pe care ei, tinerii întregului pămînt, 
o vor moșteni. Sînt chiar impresio
nat de interesul pe care îl manifestă 
tinerii noștri față de ce se intîmplă 
acum în lume și l-am văzut preocu
pați de rezolvarea complicatelor pro
bleme cu care se confruntă acum 
omenirea. I-am auzit vorbind despre 
sentimentul lor de solidaritate cu 
lupta tuturor popoarelor pentru a 
apăra și asigura pacea lumii, inde
pendenta fiecărei națiuni, afirmarea 
de sine stătătoare a fiecărei tari. Ei, 
tinerii noștri, cunosc bine politica 
externă a partidului și statului nos
tru, a secretarului general si o spri
jină cu toate puterile lor. Nici n-ar 
putea să fie altfel — este o politică 
de apărare a vieții și viitorului lor. 
Vorbesc cu inflăcărare despre nece
sitatea asigurării condițiilor de echi
tate și de înlăturare a decalajelor în 
dezvoltarea economică și socială a 
statelor, despre făurirea unei noi or
dini internaționale. Ei vor ca pe 
pămînt să se afirme un om superior, 
stăpîn pe propria sa ființă, animat de 
idealurile unui profund și curat uma
nism, preocupat numai de activitatea 
creatoare a omenirii, așa cum merită 
omenirea pentru lungile si grelele 
sale eforturi de a ajunge la gradul 
de dezvoltare și civilizație din pre
zent. Așa că pot să vă spun : tine
retul lumii întregi are în tinerii din 
România, orice ar fi ei. români, ma
ghiari, germani, militanți de nădejde 
pentru dezarmare, pentru destindere 
internațională, pentru liniștea și 
pacea lumii, pentru ca în toată lu
mea tinerii să se poată bucura liberi 
și fericiți de tinerețe, de viată. 

însuși postulase infiAftatea lumii șl 
mișcarea ei permanehtă. Iată de ce 
a încerca să te erijezi in deținătorul 
monopolului adevărului absolut sau 
a face din Marx un astfel de deți
nător înseamnă a te abate de la 
însuși spiritul învățăturii lui Marx, 
de la caracterul profund creator al 
teoriei materialist- dialectice, ostilă 
oricărei închistări șij osificări. Marx 
este contemporanul Nostru nu pentru 
că ne-a oferit rețete pentru proble
mele atît de specifice și concrete în 
desfășurarea revoluției socialiste 
dintr-o țară sau ațta sau pentru că 
in opera lui am găsi răspunsuri la 
orice problemă cr(re se ivește în 
practica construirii) noii societăți, a 
conștiinței umane., in politica inter
națională. in raporturile dintre state, 
în dezvoltarea atît j de vertiginoasă a 
revoluției științifict și tehnice. Marx 
este contemporanul nostru pentru că 
ne-a oferit o concepție generală, un 
mod de a gîndi, o metodă științifică 
de a cerceta realitatea. Marx este 
contemporanul nostru prin spiritul 
adine, creator și antidogmatic al gin
dirii sale. Aceste ' caracteristici fun
damentale ale gindirii lui Marx au 
dat nu numai o forță de neînvins 
filozofiei sale, ci l-au oferit și șansa 
de a se reînnoi șl îmbogăți în per
manență, pe măsuri înaintării și dez
voltării științifice.) a practicii socia- 
le-revoluționare. |

Profund atașat acestei semnificații 
de esență a gîndin-u lui Marx. Parti
dul Comunist Român, aplicînd în 
mod creator principiile generale ale 
filozofiei materialist-dialectice si is
torice la condițiile) istorice concrete 
ale României, și-a adus și își aduce, 
alături de celelaltL partide comunis
te și muncitorești, o contribuție de 
seamă la îmbogățirea și dezvoltarea 
concepției revoluționare despre lume 
fondată de Marx la mijlocul veacu
lui trecut. După cum sublinia secre
tarul general ai partidului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. căruia 
îi datorăm atît d|e mult în stimularea 
și promovarea Spiritului creator în 
întreaga activitate a partidului. în 
dezvoltarea teoriei și practicii revo
luționare corespunzător necesităților 
societății noastre. „Problema funda
mentală în condițiile epocii contem
porane, caracterizată prin dezvoltarea 
vertiginoasă a forțelor de producție, 
prin cea mai atnplă revoluție tehni- 
eo-.științifieă, printr-un uriaș avînt 
al cunoașterii umane, este îmbogăți
rea continuă a socialismului științi
fic, sporirea cojntribuției fiecărui 
partid la dezvoltarea teoriei noastre 
revoluționare în -"oneordanță cu im
perativele dezvolt ării societății uma
ne, ale practicii slociale. Numai astfel 
partidele comuniste, mișcarea revo
luționară se vot putea dezvolta și 
mai puternic, își vor îndeplini mi
siunea istorică de transformare revo
luționară a lumii, de asigurare a 
păcii".

Deschisă înnoirilor prin însăși me
toda sa de a aboșrda realitatea, filo
zofia mâterialist-dialectică si istorică 
are o dimensiune I vitală și o forță de 
neînvins.

Știri sportive
GIMNASTICA : Ecaterina 

Szabo — campioană a Europei 
ia junioare

După cum s-a anunțat, vineri seara 
la Lyon gimnast^ româncă Ecaterina 
Szabo a cîștigat titlul de camnioană a 
Europei la junioare, realizind in cla
samentul individual compus 38,750 
puncte. Comentînd acest succes, re
dactorul sportiv al agenției France 
Presse remarca : „La Lyon, Ecaterina 
Szabo a îneîntat cu exercițiile sale 
pe experții europeni ai acestui sport 
prezenți în sala {Gerland". Ecaterina 
Szabo a primit cea mai mare notă 
— 9,90 la sărituri. O altă sportivă ro
mâncă, Lavinia Agachi, a obținut me
dalia de bronz cu 38,250 puncte.

FOTBAL : O etapă importantă 
pentru ambii poli 
ai clasamentului

Astăzi au loc meciurile etapei a 
31-a a diviziei A la fotbal. Iată pro
gramul întîlnirilor : F.C.M. Galați — 
Universitatea Craiova ; Gloria Bu
zău — Jiul ; A.S.A. Tg. Mureș — 
Sportul studențesc ; Universitatea 
Cluj-Napoca — F.C. Baia Mare ; Chi
mia Rm. Vîlcea — S.C. Bacău ; 
Steaua — Politehnica Timișoara 
(stadionul Steaua); Politehnica Iași — 
F.C. Argeș ; Olimpia Satu Mare — 
C.S. Tirgoviște : Dinamo — F.C. Olt 
(stadionul Dinamo). Partidele încep la 
ora 17,15. Stațiile noastre de radio 
vor transmite pe programul 1 in ca
drul emisiunii „Sport și muzică" as
pecte de la toate, jocurile.

RVGBIt Victorie 
a selecționatei de sud 

a României
Sîmbătă, pe .stadionul Giuleștl s-a 

disputat meciul internațional amical 
de rugby dintre selecționata de sud 
a țârii noastre și echipa provinciei 
Leinster (Irlanda). Rugbiștii români 
au obținut victoria cu scorul de 10—4 
(4-0).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 5, 

6 și 7 mai. în țară : Vremea va fi răco
roasă în prima parte a intervalului, 
dar se va încălzi ușor în ultimele zile. 
Cerul va fi schimbător, favorabil aver
selor locale de ploaie, însoțite de des
cărcări electrice îndeosebi în a doua 
parte a intervalului. Temperaturile ma
xime vor fi cuprinse, ziua, între 16 și 
20 de grade, local mai ridicate, iar mi
nimele vor oscila, noaptea, între zero 
și 10 grade. în nordul tării, izolat, se 
va produce brumă. Iu București : Vre
me răcoroasă la început, apoi în încăl
zire ușoară. Cer schimbător, favorabil 
ploii de scurtă durată. Temperatura 
maximă, ziua, între 16 șl 20 de grade, 
Iar minima, noaptea, între 5 și 8 grade.



1 MAI PESTE HOTARE
TOKIO. Peste șapte milioane de 

persoane au luat Parte la mitingurile 
și demonstrații!»3 organizate în peste 
1 100 de localități din Japonia. Ma
nifestația centrată consacrată marcă
rii Zilei international a celor ce 
muncesc a const^tuit-o marele miting 
din parcul central din Tokio.

Demonstrațiile de 1 Mai s-au des
fășurat sub semnul solidarității mun
citorilor japonez* *** lupta imnotriv a 
marilor monopoluri, pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă si de trai.

LONDRA. Cu iPcazia zilei de 1 Mai. 
pe străzile centrale ale Londrei s-a 
desfășurat o demonstrație. încheiată 
printr-un miting >** Hyde Park, la 
care au participat zeci de mii de 
persoane. Miting*.*! s-a desfășurat sub 
lozincile luptei împotriva reducerii 
cheltuielilor sociale, pentru renun
țarea la planurile de amplasare a 
noi tipuri de rachete nucleare ame
ricane cu rază medie de acțiune pe 
teritoriul Marii Britanii.

ADDIS ABEBA' La mitingul orga
nizat la Addis Abeba a luat cuvintul 
Mengistu Haile Mariam, președintele 
Consiliului Militar Administrativ 
Provizoriu al Etiopiei. Vorbitorul a 
tevocat sarcinile fundamentale care 
stau, în actuala etapă, in fata po
porului etiopian.

DAR ES SALAAM. Luînd cuvin
tul in cadrul mitingului organizat la 
Dar es Salaam, ir.* cinstea zilei de 
1 Mai, președintele Tanzaniei. Julius 
Nyerere, a lansat un apel întregii 
populații a tării peptru a-și spori e- 
forturile în vederea creșterii produc
tivității muncii și sf realizării obiec
tivelor de dezvoltare preconizate. 
Totodată, președintele Tanzaniei a 
vorbit despre măsurile adoptate de 
guvern pentru ridicarea standardului 
de viată al poporului tanzanian.

BAGDAD. în Irak- au avut loc 
adunări și demonstrat*! ale oamenilor 
muncii în numeroase localități. La 
adunarea care a avv't loc la Bagdad 
a luat cuvintul Tah-ir Tawflq, mem
bru al Consiliului Comandamentului 
Revoluției. care a arătat eforturile 
depuse pentru asigurarea locurilor de 
muncă pentru irakiei*!-

COLOMBO. Mii d«* locuitori ai ca
pitalei Republicii Sr i Lanka au par
ticipat la manifestațiile consacrate 
sărbătoririi zilei de 1 ^a*- La Co
lombo. organizațiile sindicale, de ti
neret, de femei, studențești si alte 
organizații de masă au organizat un 
marș, care s-a închiriat cu un mare 
miting în parcul central al orașului.

LUANDA. în cuvintarea la mi
tingul organizat la Luanda în cinstea 
zilei de 1 Mai. președintele Angolei. 
Eduardo dos Santos, a arătat că 
„nici o forță politică, socială, militară 
sau de altă natură nu va putea frîna 
eforturile poporului angolez spre in
staurarea democrației populare și so
cialismului". informează agenția 
ANGOP. Abordînd o serie de as
pecte ale situației internaționale, pre
ședintele Eduardo dos Santos a de
nunțat operațiunile agresive ale re
gimului minoritar sud-african împo
triva statelor africane independente, 
inclusiv împotriva R.P. Angola, pre
cum și politica cercurilor imperialiste 
de escaladare a cursei înarmărilor.

NAIROBI. Zeci de mii de persoa
ne au luat parte la mitingul orga
nizat în parcul central al orașului 
Nairobi cu ocazia zilei de 1 Mai. Cu 
acest prilej, președintele Kenyei, 
Daniel Arap Moi, a subliniat efortu
rile depuse pentru creșterea nivelu
lui de trai al oamenilor muncii, 
făcînd totodată apel la amplificarea 
eforturilor în vederea sporirii pro
ducției.

WASHINGTON. Ziua de 1 Mai a 
fost marcată în numeroase orașe 
americane prin demonstrații. Mani- 
festanții au cerut, cu acest prilej, res
pectarea dreptului lor la muncă și 
combaterea eficientă a șomajului și 
inflației. Cea mai mare parte a aces
tor demonstrații, menționează agen
țiile de presă, au fost împrăștiate de 
poliție.

BERLINUL OCCIDENTAL. Zed 
de mii de cetățeni din Berlinul occi
dental au participat la un miting de 
1 Mai. desfășurat în fata primăriei 
crasului. Mitingul a avut loc sub 
lozincile luptei pentru pace si dezar
mare. pentru asigurarea drepturilor 
sociale si democratice si împotriva 
activităților elementelor neonaziste.

QUITO. în diferite localități din 
Ecuador au avut loc demonstrații or
ganizate la Chemarea Confederației 
oamenilor muncii și a altor mari cen
trale sindicale din țară. în total, la 
demonstrații au luat parte peste 
400 000 de persoane.

BRUXELLES. în întreaga Belgie 
au avut loc manifestații și mitinguri 
consacrate Zilei solidarității interna
ționale a muncitorilor de pretutin
deni. La Bruxelles. Charleroi. Liege 
și alte localități, aceste manifestații 
s-au desfășurat sub lozinca solidari
tății internaționale a muncitorilor 
pentru pace si egalitate socială.

Salutul adresat de reprezentantul P.C.R.
Conferinței Partidului Socialist Popular din Danemarca

COPENHAGA 3 (Agerpres). — La 
Copenhaga au continuat lucrările Con
ferinței Partidului Socialist Popular 
din Danemarca. în cadrul ședinței de 
simbătă, tovarășul Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. a adresat. în 
numele Partidului Comunist Român, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut de 
prietenie. El a exprimat satisfacția 
pentru colaborarea fructuoasă exis
tentă între P.C.R. și P.S.P. din Da
nemarca. convingerea că ea slujește 
extinderii și diversificării relațiilor 
dintre România și Danemarca, con
lucrării dintre cele două țări în do
meniul vieții Internationale.

Vorbitorul a relevat apoi faptul 
că poporul român este angajat în 
prezent cu toate forțele sale creatoa
re în înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de cel de-al XII-lea Congres 
al P.C.R., dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei naționale, lărgirea con
tinuă a cadrului de participare acti
vă și directă a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea vieții social- 
economice și politice, consolidarea in
dependenței și suveranității naționa
le. promovează activ politica de pace.

România dezvoltă larg legăturile 
de colaborare și prietenie cu toate 
statele socialiste, acționează pentru 
dezvoltarea relațiilor de cooperare cu 
țările în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu țările mici si mijlocii, 
extinderea raporturilor cu statele dez

voltate din punct de vedere economic, 
în spiritul principiilor coexistentei 
pașnice, punînd la baza relațiilor sale 
cu toate țările lumii principiile ega
lității în drepturi, respectării inde
pendentei și suveranității naționale, 
integrității teritoriale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului 
reciproc.

în momentul actual, partidul și 
statul nostru apreciază că trebuie 
făcut totul pentru a opri accentuarea 
încordării internaționale, pentru re
zolvarea tuturor litigiilor pe calea 
tratativelor, pentru renunțarea cu 
desăvîrșire la forță, la amenințarea 
cu forța. Pentru înfăptuirea acestor 
deziderate trebuie mobilizate toate 
forțele politice înaintate, opinia pu
blică, popoarele.

în Încheiere, vorbitorul a arătat că 
partidul nostru militează pentru ex
tinderea și întărirea colaborării cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, cu partidele socialiste și so- 
cial-democrate, cu partidele din noi
le state independente, cu mișcările de 
eliberare națională, și a urat succes 
deplin conferinței. Partidului Socia
list Popular în activitatea viitoare 
consacrată promovării intereselor fun
damentale ale oamenilor muncii din 
Danemarca, pentru pace și progres 
social.

Salutul reprezentantului partidului 
nostru a fost primit cu multă căldu
ră de participantii la conferință.

Congresul Partidului Socialist Sanmarinez
Mesajul transmis de reprezentantul P.C.R.

SAN MARINO 3 (Agerpres). — La 
San Marino s-au deschis lucrările 
celui de-al 33-lea Congres al Parti
dului Socialist Sanmarinez. Pe ordi
nea de zi figurează raportul prezen
tat de tovarășul Remy Giacomini, 
secretar general al P.S.S., consacrat 
analizării activității partidului în pe
rioada 1976—1980 și stabilirii obiecti
velor pentru viitorii 3 ani în dome
niile politic, economic, social-cultural 
și al organizării instituțiilor de stat. 
Ședința inaugurală a fost consacrată 
prezentării mesajelor delegațiilor

străine participante la congres și ale 
altor partide sanmarineze.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Eugen Flo- 
rescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., care a transmis participanților, 
în numele partidului, al secretarului 
său general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. un călduros mesaj de sa
lut și cele mai bune urări de succes 
în desfășurarea lucrărilor congresu
lui. în îndeplinirea hotărîrilor ce vor 
fi adoptate.

Lucrările continuă.

ORIENTUL MIJLOCIU
Ambuscada din Hebron și reacțiile autorităților Israeliene

Reluarea procesului destinderii 
o cerință de arzătoare actualitate

Declarații, luări de poziție, apeluri în sprijinul unor acțiuni ferme 
pentru a se opri agravarea
„A renunța la destindere 

ar fi o greșeală fatală"
„Destinderea se cere continuată, tntrucît renunțarea la 

greșeală fatală. Este necesar să se depună toate eforturile 
toarcerea la calea destinderii".

SUEDIA

„Cel mai serios conflict de
STOCKHOLM 3 (Agerpres). — 

Conflictul social declanșat in ultime
le zile in Suedia, care afectează a- 
proape întreaga producție industria
lă, domeniul construcțiilor, precum și 
comerțul și transporturile, a continuat 
să se agraveze. Confl-ictul este apre
ciat de observatorii dS*} capitala Sue
diei, citati de agențiile de presă, 
drept cel mai seria» din ultimii 70 
de ani.

La Stockholm nu funcționează me
troul, a fost serios perturbată circu
lația autobuzelor, numeroase maga
zine și hoteluri str.t închise. în în
treaga tară sînt per turbate comuni
cațiile feroviare și maritime.

muncă din ultimii 70 de ani“
Cauza acestui conflict, extins la 

scară națională, o constituie eșecul 
tratativelor desfășurate timp de 
cinci luni între sindicate și patronat 
în vederea încheierii unui nou con
tract colectiv de muncă.

La mișcarea grevistă participă, la • 
apelul Confederației Sindicatelor 
(L.O.), aproape 100 000 de lucrători 
din diferite ramuri ale economiei. Pe 
de altă parte. Federația patronală 
suedeză (S.A.F.) a decretat, ca mă
sură de presiune, închiderea unui 
număr de întreprinderi, avînd In to
tal 750 000 de salariați. Astfel, un 
suedez activ din patru este afectat 
de conflictul de muncă survenit In 
economia tării.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un 
grup de israelieni a fost surprins 
într-o ambuscadă de un grup înar
mat palestinian, vineri seara. în o- 
rașul Hebron, din Cisiordania — a 
anunțat un purtător de cuvînt mi
litar israelian, citat de agențiile 
A.F.P., A.P., Reuter și U.P.I. Cinci 
dintre ei și-au pierdut viata, iar alti 
40 au fost răniți. Ulterior, forțele 
armate israeliene au încercuit orașul 
și au fost instituite interdicții de 
circulație.

DAMASC 3 (Agerpres). — Printr-un 
comunicat difuzat la Damasc de a- 
genția palestiniană W.A.F.A. — cita
tă de agențiile Reuter și France 
Presse — rezistența palestiniană și-a 
revendicat responsabilitatea organiză
rii ambuscadei de la Hebron.

Un purtător de cuvînt mili
tar al Comandamentului general 
al forțelor revoluției palestiniene a 
anunțat că toți membrii comandou
lui care a participat la operațiunea

de la Hebron s-au reîntors la bazele 
lor.

TEL AVIV 3 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului is
raelian al Apărării a dat publicită
ții un comunicat anunțînd că prima
rii orașelor cisiordaniene Hebron și 
Halhoul. Fahd Kawsme și, respectiv, 
Mohammed Milhem, precum și ju
decătorul musulman din Hebron, 
Tamami Rajab, au fost expulzați. El 
a menționat că această măsură a 
fost adoptată în urma atentatului 
care a avut loc. vineri seara, la He
bron. Totodată, a arătat purtătorul 
de cuvînt, trupele israeliene au a- 
runcat în aer mai multe case situa
te in apropierea locului de unde a 
fost declanșat atentatul.

BEIRUT 3 (Agerpres). — Primarii 
orașelor cisiordaniene Hebron și Hal
houl. precum și judecătorul musul
man din Hebron — expulzați de au
toritățile Israeliene — au sosit, sim- 
bătă, la Beirut.

CONFERINȚA O.P.E.C. Confe
rința extraordinară ministerială a 
Organizației țărilor exportatoare 
de petrol (O.P.țî.C.) va avea Ioc 
săptămîna viitoare în orașul sau- 
dit Taif, relevă agenția M.E.N. Dez
baterile se vor concentra asupra 
unor probleme energetice globale 
în perspectiva organizării conferin
ței O.P.E.C. la nivel înalt.

TURNEUL MINISTRULUI DE 
EXTERNE IRANIAN. Ministrul da 
externe al Iranului, Sadegh Ghot- 
bzadeh, și-a încheiat vizita oficială 
întreprinsă în Bahrein, ultima etapă 
a turneului său în Orientul Mijlo
ciu. în cadrul acestui turneu, minis
trul iranian de externe a vizitat Si
ria, Libanul, Kuweitul, Qatarul, 
Emiratele Arabe Unite și Bahrei- 
nul, unde a examinat probleme pri
vind relațiile bilaterale, situația din 
Orientul Mijlociul, precum și criza 
intervenită în raporturile dintre 
S.U.A. și Iran.

E DE PRESA
scurt

TENTATIVA DE LOVITURA DE 
STAT EȘUATA IN SALVA
DOR. Fostul președinte Carlos 
Humberto Romero și fostul șef al 
serviciilor securității naționale, 
maiorul Roberto Dabidson, au 
eșuat în tentativa lor de a prelua 
puterea pe calea unei lovituri mi
litare — a declarat Jose Napoleon 
Duarte, membru al Juntei de gu- 
vernămînt din Salvador.

ÎNTR-O DECLARAȚIE FĂCUTĂ 
LA KINSHASA, prima etapă a 
turneului pe care 11 întreprinde în
tr-o serie de țări africane, papa

loan Paul al II-lea a lansat un 
apel pentru creșterea cooperării 
internaționale, prin interme
diul căreia fiecare stat să-și aducă 
propria contribuție constructivă la 
progresul umanității. Referindu-se 
la situația din Africa, suveranul 
pontif a apreciat că „problemele 
continentului trebuie să fie soluțio
nate de statele africane însele, fără 
presiuni sau ingerințe, indiferent 
din ce parte", mentipnînd că o ase
menea rezolvare nu poate avea de- 
cît o influentă pozitivă asupra pro
blemelor întregii umanități.

CONVORBIRI LA BEIJING. La 
Beijing au început simbătă convor
birile dintre președintele Pakista
nului, Mohammad Zia-Ul-Haq, 
aflat într-o vizită oficială In capi
tala chineză, și Deng Xiaoping, vi- 
cepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze. Părțile abordează 
probleme internaționale de interes 
comun.

MASURI REPRESIVE LA SEUL. 
Tribunalul din Seul a pronunțat 
sentința de condamnare la moarte 
împotriva a\4 membri ai organiza
ției de opoziție „Frontul de elibera
re națională din Coreea de Sud", 
alți 4 membri ai aceleiași organi
zații au fost condamnați la în
chisoare pe viață, iar 62 de persoa
ne au primit pedepse cu închisoare 
pe diferite termene. Toți sînt tn- 
vinuiți de a fi încălcat așa-numita 
„lege anticomunistă", folosită de 
militarii aflați la putere pentru a 
se răfui cu forțele progresiste.

Din suita reuniunilor Internațio
nale desfășurate în aceste zile la 
Geneva rețin în mod global atenția 
trei sesiuni desfășurate în contextul 
acțiunilor concrete în direcția spriji
nirii eforturilor de progres si dezvol
tare ale țărilor lumii a treia. înlătu
rării decalajelor dintre state si edifi
cării noii ordini economice interna
ționale. Este vorba despre Conferința 
Națiunilor Unite de negociere a unui 
fond comun în cadrul programului 
integrat pentru produse de bază, 
care a încheiat o etapă decisivă, 
despre Conferința Națiunilor Unite 
asupra practicilor comerciale restric
tive, ale cărei lucrări s-au soldat, 
< e asemenea, cu rezultate concrete, 
și despre Conferința Națiunilor Unite 
pentru un cod internațional de con
duită privind transferul de tehnolo
gie, care a ..demarat" într-o ultimă 
sesiune, de finalizare a eforturilor 
în acest domeniu.

Conferința de negociere a unul 
fond comun, la care au participat 114 
state, a marcat trecerea la statua
rea juridică a înființării unui fond 
comun de stabilizare a prețurilor 
produselor de bază în ansamblu, pro
blemă pe marginea căreia au loc 
negocieri in cadrul multilateral de 
mai bine de cinci ani. Acordul poli
tic realizat în martie anul trecut 
asupra creării fondului comun a fost 
apreciat ca una din primele manifes
tări concrete ale eforturilor comuni
tății internaționale de a transpune 
in fapte obiectivele și conceptul noii 
ordini economice mondiale. Fondul 
comun constituie, în multe privințe, 
o inovație în structura instituțiilor 
internaționale actuale care se ocupă 
cu cooperarea economică, el fiind 
menit să asigure stabilizarea prețu
rilor pe piața mondială a materiilor 
prime și să protejeze astfel venitu
rile obținute de țările în curs de dez
voltare prin exporturile lor de ma
terii prime. Țările „Grupului celor 
77", adică ansamblul țărilor în curs 
de dezvoltare, și-au exprimat opti
mismul în legătură Cu faptul că ni
velul de 280 milioane dolari calculat 
ca un cuantum inițial al fondului va 
fi depășit In final pe baza contribu

țiilor voluntare anunțate de pe acum 
de un număr apreciabil de state. 
Problemele rămase deocamdată in 
suspensie se referă la aspecte tehnice 
și juridice legate de structura acestui 
fond, de principiile de funcționare 
și corelațiile cu acordurile interna
ționale pe fiecare produs de bază în 
parte. Se estimează că sesiunea asu
pra negocierii fondului comun în
cheiată zilele trecute este de bun 
augur pentru ca în iunie să se ajun-

„carte a principiilor de comerț In
ternațional", de natură să conducă la 
adoptarea unor legislații și politici 
comerciale corespunzătoare la nivel 
național, regional și internațional. 
Documentul urmează să fie înaintat 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
spre a fi adoptat ca rezoluție. Intr-o 
asemenea perspectivă, s-a convenit 
că va fi creat un mecanism interna
țional, respectiv un grup interguver- 
namental de experți în domeniul

tive ale societăților transnaționale, 
de a adresa rapoarte si recomandări 
statelor cu privire la aplicarea prin
cipiilor și regulilor convenite la ni
vel multilateral etc. Pe scurt, docu
mentul are ca scop să contribuie, pe 
baza unor recomandări exprese *n 
materie, la înfăptuirea unui obiectiv 
important în contextul eforturilor 
pentru instaurarea noii ordini eco
nomice : liberalizarea de obstacole 
tarifare și netarifare a comerțului

In perspectiva sesiunii speciale a 0. N. U. consacrate noii ordini economice

Acțiuni în direcția unor soluții viabile> » » 
problemelor majore ale economiei mondiale
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gă la soluționarea completă a acestei 
probleme.

După cum se știe, România și-a 
exprimat în mod oficial hotărîrea de 
a contribui la fondul comun și de a 
lua parte la toate activitățile aces
tuia, conceput ca un organism des
chis tuturor țărilor interesate, creat 
si functionînd pe baze democratice, 
în concordanță cu interesele de pro
gres și dezvoltare ale tuturor țărilor 
participante.

.Cea de-a doua sesiune — Confe
rința Națiunilor Unite asupra prac
ticilor comerciale restrictive — s-a în
cheiat. zilele trecute, cu adopta
rea unui document intitulat „Ansam
blu de principii și de reguli echita
bile convenite la nivel multilateral 
pentru controlul practicilor comer
ciale restrictive". In esență, este 
vorba de elaborarea unei veritabile

practicilor comerciale restrictive, 
care să funcționeze în cadrul unei 
comisii a U.N.C.T.A.D. și care să 
contribuie la aplicarea cu eficiență 
a ansamblului de principii și reguli 
echitabile pentru controlul practici
lor restrictive prejudiciabile comer
țului internațional, îndeosebi comer
țului țărilor în curs de dezvoltare și 
progresului > lor economic. Se face 
precizarea expresă că noul organism 
nu va avea rolul unui tribunal care 
să emită „sentințe" în cazul vreunui 
diferend comercial ; funcțiunile sale 
vor fi prin excelență consultative : 
de a oferi un cadru de discuții și 
schimburi de vederi între state asu
pra problemelor privind ansamblul 
principiilor și regulilor, de a elabora 
periodic studii și lucrări de cerce
tare în acest domeniu, îndeosebi 
asupra practicilor comerciale restric-

internațional, ameliorarea relațiilor 
internaționale, îndeosebi a comerțu
lui dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare. In această lumi
nă, fără îndoială, documentul pre
zintă o însemnătate deosebită pentru 
trasarea unui cadru principial nou de 
funcționare a relațiilor comerciale 
internaționale.

Cit despre actuala sesiune a Con
ferinței Națiunilor Unite pentru un 
cod international de conduită pri
vind transferul de tehnologie, se 
anticipează ca ea să definitiveze, 
în următoarele zile, mult aștepta
tul instrument juridic menit să con
tribuie la sprijinirea eforturilor pe 
plan international pentru atenuarea 
decalajelor tehnico-științifice, care 
accentuează celelalte disparități, în 
primul rînd economice, afectînd grav 
echilibrul economiei mondiale.

situației internaționale
„In numele vieții 

să trecem 
la acțiune"

„In lupta pentru a stăvili 
varea situației internaționale 
putem limita doar la acțiuni 
matice, la nesfîrșite tratative, căci 
este în joc soarta tuturor popoare
lor, a generației de azi și a celei 
de mîine. A pune umărul, a acțio
na pentru a se înfăptui o reduce
re efectivă a încordării, pentru a 
stimula destinderea înseamnă a 
manifesta grijă față de viața pe Pă- 
mint. Și aceasta este o răspunde
re care revine fiecărui popor, fie
cărui locuitor al planetei".

ea or fi o 
pentru reîn-

KURT WALDHEIM 
secretar general al O.N.U.

agta- 
nu ne 
diplo-

„Să facem tot ce este posibil pentru 
a împiedica revenirea la războiul rece"

„Conștiința răspunderii pentru 
tara și cetățenii noștri ne obligă să 
spunem deschis : nu putem admite 
subminarea procesului de slăbire a 
încordării în Europa. Sarcina noas
tră cea mai urgentă este să men
ținem ce s-a realizat, cu atîta mun
că, ani îndelungați, în procesul des
tinderii, să avem grijă ca în actua
la situație să nu se piardă ceea ce 
apoi nu va mai putea fi recuperat.

Interesele noastre cer să facem tot 
ce este omenește posibil pentru a 
împiedica revenirea la vremurile 
„războiului rece". Continuarea des
tinderii și asigurarea păcii pe o 
bază rațională și realistă constituie 
o problemă la ordinea zilei."

WILLY BRANDT 
președintele Partidului Social- 
Democrat din R.F, Germania

Savanții au o răspundere deosebită
„In acest ultim pătrar al secolului XX, oamenii de știință au o răs

pundere deosebită. Lumea este confruntată ch o serie de pericole grave, 
decurgind din încordarea situației internaționale. Aceste primejdii devin 
tot mai mari in condițiile în care spirala înarmărilor nucleare continuă 
nestinjenit. Este de datoria oamenilor de știință să tragă semnalul 
de alarmă și să atragă atenția guvernelor șt comunității internaționale asu
pra naturii acestor pericole, avertizîndu^le că trebuie făcut totul 
se relua cursul spre destindere, spre a se indepărta amenințarea

Prof. BERNARD FELD 
președintele Comitetului 
al mișcării „Pugwash"

HOWARD PARSONS 
profesor la Universitatea 
din Bridgeport — S.U.A.

„Timpul 
nu așteaptă: 
acționăm pînă

pentru a 
atomică".

executiv

„Un factor hotărîtor: acțiunea unită 
a comuniștilor, socialiștilor și social- 
democraților, a maselor largi populare"

„Comuniștii din țările nordice ole 
Europei consideră că o colaborare 
între partidele comuniste, socialiste 
și social-democrate are o mare în
semnătate în lupta popoarelor pen
tru destindere și dezarmare. Noi sa
lutăm o asemenea colaborare. Prin 
lupta lor unită, pacea și destinderea 
pot și trebuie să fie asigurate, ga-

rantîndu-se oamenilor dreptul la 
viață, la un viitor liber".

(Din Declarația reuniunii de la 
Stockholm a partidelor comunis
te din țările nordice ale Europei)

Avertismentul 
unui militar

„Un militar ca mine, care și-a 
îndeplinit loial serviciul timp de 40 
de ani, inclusiv în cadrul N.A.T.O., 
are datoria, în cunoștință de cauză, 
să nu rămînă pasiv, să facă totul 
pentru a se renunța la acest „joc" 
nesăbuit care a costat ieri omeni
rea zeci de milioane de morți și 
riscă să o coste mîine sute de mi
lioane. Iată argumente care 
pledează pentru pregătirea te
meinică și tinerea la data prevă
zută a reuniunii de la Madrid in 
problemele securității și cooperării 
în Europa, devenită cu atît mai in
dispensabilă cu cît se vorbește din 
nou de război. In această chestiune 
vitală pentru omenire, cele 35 de 
națiuni semnatare ale Acordului de 
la Helsinki trebuie să-și facă auzi
tă vocea împotriva acelor generali 
care periclitează pacea și destin
derea."

ANTOINE SANGUINETTI
• viceamiral — Franța

Creșterea șomajului 
în S.U.A.

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Rata șomajului în Statele Unite a 
atins cel mai înalt nivel din ultimii 
doi ani și jumătate, aceasta fiind un 
indiciu că economia americană este 
confruntată cu o recesiune, se ara
tă intr-un raport guvernamental dat 
publicității la Washington. Numărul 
americanilor aflați în căutarea unul 
loc de muncă a crescut, din martie 
pînă în aprilie, cu 825 000, ridieîn- 
du-se în total la 7,3 milioane.

Proiectul codului de conduită pen
tru transferul de tehnologie se află 
deja intr-un stadiu avansat de defi
nitivare. Desigur, soluționarea ches
tiunilor de fond strîns legate între 
ele. cum sînt caracterul juridic al 
codului și natura și funcțiunile me
canismului instituțional necesar pe 
plan internațional pentru aplicarea sa 
efectivă, reclamă, în continuare, din 
partea diferitelor grupări de state 
realism și maximum de suplețe în 
abordarea problemelor.

Așa cum declara aici, la Geneva, 
secretarul general al U.N.C.T.A.D., 
Gamani Corea, triada sesiunilor con
sacrate elaborării codului internațio
nal de conduită și „cartei comerțului 
internațional", precum și punerii în 
funcțiune a fondului comun consti
tuie etape importante în procesul de 
instaurare a noii ordini economice 
internaționale. Succesul lucrărilor în 
aceste domenii prezintă o certă im
portantă pentru pregătirea și desfă
șurarea sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U. din acest 
an asupra noii ordini economice, pre
cum și pentru elaborarea strategiei 
pentru cel de-al treilea deceniu al 
dezvoltării. Obținerea de rezultate 
tangibile in aceste domenii este de 
natură să creeze între statele globu
lui. indiferent de potențialul lor eco
nomic și orînduirea lor socială, o 
atmosferă de încredere și cooperare 
atit de necesară în actualele împre
jurări complexe ale vieții politice și 
economice internaționale.

Potrivit opiniei majorității obser
vatorilor prezenti la Geneva, este de 
așteptat ca această triadă de reu
niuni — desfășurate sub semnul do
rinței de înțelegere si armonizare a 
pozițiilor — să contureze perspectiva 
relansării dialogului Nord-Sud. între 
țările dezvoltate și cele în curs de 
dezvoltare, ilustrînd preocupările co
mune ale statelor lumii de a se găsi 
soluții echitabile, viabile, în concor
dantă cu interesele tuturor popoare
lor, problemelor economice majore 
ale contemporaneității.

Viorel POPESCU

sa
nu este prea tîrziu"

„Situația internațională actuală 
creează o stare de îngrijorare seri
oasă. In aceste condiții, avem con
vingerea că este extrem de impor
tant ca procesul destinderii 
reia cursul. Este necesar 
continuate consultările în 
tură cu pașii și măsurile ce 
luate in acest sens. Timpul
repede și, dacă nu acționăm acum, 
dacă nu obținem 
se va deteriora".

JOOP 
liderul
din Olanda

td-și 
să fie 

legă- 
trebuie 
zboară

rezultate, situația

DEN UYL
Partidului Muncii

„Nici un fel de rachete pe teritoriul țării noastre I". Această lozincă, 
sub care s-a desfășurat o mare manifestație a tineretului social-democrat 
vest-german, exprimă un deziderat fundamental al destinderii și păcii în 

Europa și în întreaga lume
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Viață și educație
In general, educația tinerei generații poate fi considerată drept 

Investiția societății în propriul ei viitor. Pe care îl prefigurează : așa 
cum își educă tînăra generație azi, așa va arăta societatea mîine.

Două mențiuni sînt necesare : în mod universal, fiecare face edu
cație după chipul și asemănarea proprie - și tot în mod universal 
procesul educativ se debarasează de barocurile erudițiilor ezoterice 
în favoarea 
concretă, a

De aci a
Desigur, 

cată. Ca, de pildă, jocurile „Bank" și „Monopoly".
Poate credeți cumva, stimați cititori, că aceste jocuri au vreo le

gătură cu băncile sau cu activitatea monopolurilor, a societăților mo
nopoliste ?

Dacă ați crezut așa, ați crezut bine. Este vorba de Jocuri pentru 
nivelul adolescenților (și chiar pentru adulți) care sînt supuși la ve
ritabile teste de ingeniozitate și de verificare a pregătirii lor pentru 
viață : jocul distribuie participanților calitatea de acționari, care tre
buie să rezolve succesiv diferite situații, similare problemelor speci
fice cu care sînt confruntați oamenii de afaceri : grave scăderi de 
bursă, mari greve, falimente, lovituri ale concurenței, investiții pier
dute, fraude, închideri de uzine etc. Cîștigăr bineînțeles, cel care îi 
ruinează pe ceilalți parteneri de joc, adunînd cele mai multe mili
oane - în fise de plastic.

Pregătire concretă, pentru viață.
...De aci a pornit, deci, dl. James Dunnigan care, simțind pulsul 

actualității, a ridicat pregătirea pentru viață la un stadiu superior : 
lansînd o serie de jocuri : „Războiul viitor", „Război in Europa", „Război 
petrolier" etc. Jocuri complicate, cu hărți detaliate, sisteme și tipuri 
de armamente, combinații care permit reproducerea efectelor unor bă
tălii terestre, navale sau aeriene. Numai indexurile jocurilor sau mo
dul de folosire cuprind cîteva zeci de pagini tipărite.

Această activitate educativă s-a dovedit în plin consens cu moda ; 
ca urmare, cifra de afaceri a firmei d-lui Dunnigan a crescut rapid 
de la 40 000 dolari în 1970 la 2,5 milioane în 1979. Educație rentabilă, 
desigur, mai ales, pentru educatori.

Educația practică mai cunoaște Insă și alte aspecte. De pildă, în 
Africa de Sud poliția preconizează crearea unei forțe auxiliare alcă
tuite din elevii școlilor secundare. Cerințele sînt mari. Republica Sud- 
Africană este țara cu cel mai mare coeficient de arestați pe plan 
mondial. Ca urmare, există o penurie de personal ; în timpul vacan
țelor, în special al vacanței de vară, elevii 
de ajutor poliției - nu la strînsul recoltei, 
lației de culoare.

Educație concretă, pregătire practică ?
Poate, dar numai ca proiecte 

de educare ignoră ceva, și încă 
tineretului.

Care, înainte de o astfel de 
dorește pur și simplu VIAȚA.

funcționalității cît mai stricte, accentuind 
practicii sociale, a pregătirii directe pentru 
pornit și dl. James Dunnigan.
și înaintea lui au existat diferite sisteme de

decisiv latura 
viață.

educație apli-

ar urma să dea o mină 
ci la schingiuirea popu-

Pentru că aceste sistemeși intenții.
esențial : acordul celor in cauză, al

educație pentru o asemenea viață,

N. CORBU
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