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Proletari din toate țările, uniți-vă !

TIMPUL
INTEN
SITAȚII

Azi își începe lucrările Congresul al X-lea 
al partidului. Eveniment de excepțională în
semnătate în viața partidului și .1 națiunii 
noastre socialiste, punct luminos de bilanț și 
sinteză al celei mai rodnice și mai fecunde 
etape din acest glorios slert de veac al Eli
berării, — marele forum al comuniștilor este 
intimpinat de întregul nostru popor cu sen

timentul participării active, vii, fructuoase, 
prin reprezentanții săi cei mai autori
zați, exponenți ai conștiinței unanime a 
țării, la elaborarea programului de dez
voltare a patriei în anii ce vin, a politicii 
interne și externe, a liniilor de forță ale îna
intării noastre economice și sociale, înscrise 
cu slove de aur în orizonturile viitorului.

O puternică efervescență politică și de mun
că, o intensă mobilizare a tuturor forțelor so
ciale, a tuturor energiilor creatoare, o vibrantă 
manifestare a unității poporului în jurul parti
dului — conducător și conștiință de sine a 
națiunii, arhitect al edificiului socialist în 
plină desăvîrșire — au dat dimensiunea a- 
cestor zile istorice, premergătoare marelui 
Congres al partidului. Zile care au conferit, 
ca punct culminant de activitate al etapei 
inaugurate de Congresul al IX-lea al partidu
lui, o nouă valoare timpului, socotit nu în lun
gime, ci în intensitate, în densitatea faptelor, 
în temperatura înaltă a sentimentelor noastre.

In aceste zile, pe întreg cuprinsul peisaju
lui înnoit al patriei, în cetățile industriale 
care înscriu pe cer contururile României con
temporane, pe marile șantiere de construcții, 
pe ogoarele cooperatiste, în laboratoarele de 
creație ale savanților și artiștilor, milioanele 
de oameni ai muncii au raportat, cu satisfac- ' 
ție și mîndrie, îndeplinirea și depășirea anga
jamentelor de întrecere în cinstea Congresu
lui și a zilei Eliberării, adăugind noi opere 
durabile Ia temelia economiei, a științei, a 
culturii noastre socialiste în plin avînt. Alături 
de întregul popor, angajat eu toată ființa sa 
în vasta operă de construcție ale cărei traiec
torii sint conturate de planurile partidului, ti
neretul, care și-a luat propriile sale angaja
mente în marea întrecere, înscrie în raportul 
general al țării contribuția hărniciei și dina
mismului său creator, raportînd îndeplinirea 
exemplară — în toate județele patriei, in toa
te unitățile economice, științifice, culturale — 
a legămintelor de onoare pe care și le-a luat 
în cinstea Congresului.

Cu mult înaintea acestei zile sărbătorești, 
au fost date publicității și puse în dezbaterea 
comuniștilor, a maselor largi, a poporului, do
cumentele pregătitoare pentru Congres, Te
zele C.C. al P.C.R., proiectul de Directive 
privind planul cincinal pe anii 1971—1975, li
niile directoare ale dezvoltării economiei na
ționale pe perioada 1976—1980. Prin am
ploarea problematicii, prin profunzimea știin
țifică, prin spiritul lor novator, documentele 
au relevat conștiințelor noastre uriașa însem
nătate pe care o va avea Congresul al X-lea 
în ridicarea pe o treaptă nouă, superioară, a 
vastului proces de desăvîrșire a construcției 
socialiste în România. Milioane de oameni ai 
muncii, vîrstnici și tineri, indiferent de națio
nalitate, uniți într-un unic șuvoi creator de 
gîndire și faptă, au dezbătut, cu înaltă res
ponsabilitate comunistă și civică, aceste . do
cumente de excepțională însemnătate princi
pială și practică, sinteze ale unei uriașe gm- 
diri economice și politice, ale unei vaste apro
fundări a tot ceea ce s-a cucerit în anii socia
lismului, a modului în care s-au aplicat hotă- 
rîrile de însemnătate istorică ale Congresului 
al IX-lea al partidului, înscriind, pentru viitor, 
ca strălucită expresie a continuității și consec
venței unei politici care se bucură de adeziu
nea înflăcărată a națiunii, aceeași linie pro
gramatică realistă și clarvăzătoare, care ține 
seama de conexiunea prezentului cu ziua de 
mîine, de interesele țării și ale cauzei socia
lismului.
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Cu sufletele
MIHAI BENIUC

raze
ce-nvăluie deodată, 
cu mobilele oglinzi 
cu frunte-nvăpâiată,

Un răsărit
Din marea 

în culmile
întreg rotundul țării, cît cuprinzi.
Și din uzine și din șesuri ies
Flori omenești — popor — să te salute 

Cu sufletele-n raze învăscute —
Acesta ești, al zecelea Congres 1

F

Desen de MIHV VULCĂNESCU

ȚARA — 0 INIMA,
UN GlND, 0 VOINȚĂ
Grandios eveniment

X

în viața poporului
ZAHARIA STANCU

Cel de-al X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român va constitui un grandios 
eveniment în viața poporului nostru și în 
istoria sa. Fără îndoială că la strălucirea

dezbaterilor vor contribui din plin repre
zentanții mîndrului și harnicului nostru 
tineret comunist.

Consemn întru 
înaltă cinstire

HARTA
DE

VISE
DINU CERNESQU

De fiecare dată cînd mă găsesc în fața 
unui drum, cu harta deschisă înaintea mea, 
sînt fericit, anticîpîndu-mi bucuriile ce le 
presimt. închid ochii și îmi imaginez, pas 
cu pas, timpul pe care îl voi străbate.

Documentele Partidului — hartă a viito
rului larg deschisă în întîmpinarea Con
gresului, îmi creează ideea perspectivei și 
mă îndeamnă să visez. De data aceasta voi 
visa cu ochii deschiși, pentru că pășesc 
pe acest drum de 25 de ani și nu fac alt
ceva decît să-1 continui.

Teatrul înseamnă pentru țnine politică 
și mă simt obligat de viață, de noile vîrste 
ale omului, să fac teatru cît mai bine, cît 
mai adevărat, pentru că politica este o artă 
care trebuie făcută bine, cu perspectivă, 
cu imaginație așa cum faci o operă care 
vrei să dureze cît mai mult.

Așa ne cere harta de vise deschisă în 
fața noastră de perspectiva celui de-al ze
celea Congres al partidului.

A zecea

dimensiune
ION CR1NGULEANU

în august se împlinește un sfert de secol 
de libertate ; un pătrar pe un cadran de 
timp de la nașterea luminii pe tărîmurile 
libertății noastre.

Dar August, ziua de azi, înseamnă pen
tru noi încă un tărîm al istoriei: cel de-al 
X-lea Congres al partidului consfințește 
cea de-a zecea dimensiune a socialismului 
în România. Această dimensiune este 
bucuria liberă, pacea liberă, conștiința 
liberă. Cel de-al zecelea Congres este 
congresul conștiinței unei națiuni cu ade
vărat libere, este congresul bucuriei în as
censiune ; el este Congresul omului și al 
pămîntului, al socialismului românesc. Am 
văzut țara și oamenii, frații și părinții mei, 
rîul și ramul, pîinea și ploile, metalele și 
prașele ieșind în fața conducătorilor cu 
toată inima lor, cu toată mîndria lor libe
ră ; vom spune că August este cea mai 
frumoasă înfățișare a timpului. Tribunele 
Congresului sînt tribunele păcii și ale 
viitorului ; tribunele Congresului sînt tri
bunele României contemporane .înscrisă de 
un sfert de veac pS orbita demnității, pe 
orbita păcii și a libertății umane.

Am, ca om. sentimentul patriotic al unei 
țări ce mi-i • mamă și-mi aparține cu tot 
ce este și va fi; am, ca poet, sentimentul 
înalt al libertății și-al norocului de-a fi 
contemporan cu această libertate, cînd în 
lume și pe pămînt și-n univers se petrec 
atîtea bucurii și cuceriri ale civilizației și 
adevărului. Sînt contemporan eu cel de-al 
X-lea Congres și-mi dau seama că sînt 
contemporan cu cea mai înaltă dimensiune 
a țării. Fericită e fiecare clipă care bate 
în rosturile noastre.

NICHITA 
STĂNESCU

Pentru marele Congres 
al comuniștilor, care con
centrează ca într-un stră
lucitor focar privirea în
tregii noastre națiuni so
cialiste, îmi exprim acum, 
încă o, dată, încrederea de
plină, conștiința că acest 
mare For al celor mai 
buni fii ai poporului ro
mân, în frunte cu tovară
șul Nicolae Ceaușescu — 
reprezentant luminos și 
exponent dîrz al destinului 
socialist pe care ni-1 clă
dim — discută și delibe
rează avînd în față sarcina 
de enormă răspundere a 
viitorului nostru, al tuturor.

Dacă, după convingerea 
mea, scriitorul este croni
carul vremii lui, placa sen
sibilă fotografică a îm
plinirilor și dezideratelor 
vremii lui. urma de talpă 
apăsată pe pămîntul pre
zentului înregistrînd viito
rul, este necesar a spune 
că, pentru ochiul și mintea 
scriitorului, acest moment 
reprezintă cu asupra de 
măsură hotărnicirea viito
rului prosper al oamenilor 
acestor pămînturi, hotărni
cire din care vor decurge 
pașii pe care îi vom face 
cu toții, cîți trăim și mun
cim aici, cîți vom trăi și 
munci în viitorul nostru 
socialist. Trăim un mo
ment de mare fecunditate 
în care scriitorul, consec
vent menirii lui, este 
dator să consemneze întru 
înaltă cinstire aceste efigii 
ale clipei mereu în sărbă
toare a sufletului româ
nesc : Partidul — creierul 
lucid al țării; Ceaușescu
— acest bărbat al suflete
lor noastre ; Rațiunea —
— soarele nostru interior.

PAR T ID UL
lntr-0 deplină și însuflețită 

unanimitate, întregul popor a 
încredințat Partidului Comu
nist Român înalta misiune de 
a-i conduce destinele, de a-i 
fi unică și încercată călăuză 
în drumul spre împlinirea țe
lurilor și aspirațiilor sale. 
Intr-un singur glas, ca un sin
gur om, întregul popor își ex
primă profunda convingere că 
mersul său înainte își află 
cea mai fermă garanție în 
conducerea de către partid, 
în înfăptuirea neabătută a po
liticii sale.

Cu nestrămutată dragoste 
întregul popor român își strîn- 
ge tot mai mult rîndurile în 
jurul partidului, al conducerii 
sale, descifrînd în îndelunga
ta sa experiență istorică, în 
dinamismul acestor ani. cea 
mai viguroasă confirmare că 
sporirea continuă a rolului 
conducător al partidului co

munist este, pentru el, pentru 
împlinirea destinului său lu
minos, o cerință obiectivă, o 
necesitate vitală.

Sînt adevăruri fundamenta
le ale existenței și devenirii 
noastre, armătura de forță și 
frumusețe a întregii noastre 
realități. Sînt adevăruri căro
ra puternica efervescență po
litică și de muncă a acestor 
zile, cînd privirile și prinosul 
sentimentelor întregii fări se 
îndreaptă spre Congres, le dă 
reliefuri mai înalte, semnifi
cații mai adinei.

De unde această unanimă 
și totală încredere ? De unde 
și pe ce se întemeiază aceas
tă profundă convingere ? In 
ce-și află izvorul, nestrămu
tata dragoste față de partid ?

Un răspuns complet s-ar 
confunda cu însăși istoria Ro
mâniei contemporane. Anche
ta pe care am întreprins-o în 

rîndul a numeroși tineri și 
vîrstnici, personalități autori
zate ale opiniei publice, acti
viști de partid și obștești, oa
meni de știință și cultură, cu 
care am stat de vorbă în zi
lele premergătoare deschiderii 
celui de-al X-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, 
pune în evidentă cîteva din
tre dominantele esențiale ale 
exercitării de către partid a 
rolului său conducător în în
treaga noastră viață socială.

Intr-o unanimitate de pă
reri, în perfectă identitate cu 
gîndirea și simțirea manifes
tată de înțregul nostru popor 
pentru partid, mterlocutorii 
noștri au subliniat faptul că, 

CITIȚI ÎN PAGINILE II și III ancheta noastră social-politică.

mai ales după Congresul dl 
IX-lea, partidul a devenit, cu 
o și mai mare pregnanță, 
conștiința de sine a întregu
lui popor, energia inepuizabi
lă care propulsează patria 
noastră spre culmile civiliza
ției și prosperității. El reali
zează, grație aplicării neabă
tute a învățăturii marxist-le- 
niniste la condițiile specifice 
ale țării noastre, a înaltei sale 
răspunderi față de destinele 
patriei, o deplină identitate 
între vorbă și faptă, o consec
ventă biruință a cinstei, a ade
vărului, a demnității deschi- 
zînd devenirii noastre pers
pectivele celei mai înalte îm
pliniri sociale, comunismul.

Clipa pe care o trăim as
tăzi este, putem spune cu 
certitudine, solemnă. Există 
vreo localitate — un oraș, 
ori un sat —, există vreo 
casă, ori există vreun om 
care să nu știe că astăzi, 
6 august, la orele..., pe scă
rile de marmură ale Sălii 
Palatului urcă fiii cei mai 
buni ai acestor ani și ai a- 
cestui pămînt pentru a se 
sfătui asupra zilelor de azi 
și de mîine, ale noastre, ale 
tuturor ?

Din toate colțurile țării, 
gîndul nostru îi însoțește sub 
luminile forumului în care 
s-au adunat și, odată cu 
privirile lor, privirile țării 
întregi sînt cu emoție îndrep
tate spre tribuna unde ur
mează să urce aceia pe ca- 
re-i cunoaștem — dintre cei 
buni, cei mai buni —, avînd 
în fruntea lor, recunoscut 
pînă departe . peste hotare 
drept conducătorul demn, 
mîndru și tînăr al României, 
pe tovarășul Ceaușescu. In 
clipa aceasta, douăzeci de 
milioane de simbolice fire 
de legătură pornesc din tot 
atîtea temelii de baștină 
pentru a se întîlni — mă
nunchi de forță și durabili
tate — într-o singură gîn
dire, concepția marxist-le- 
ninistă, pe drumul ce duce

PARTIDULUI

PĂRINTE, 

omagiu — munca
spre o dreaptă și sigură țin
tă, societatea comunistă.

Imaginile noastre — sim
bol sînt imagini ale mun
cii săvîrșite cu mintea 
și cu brațele noastre ; 
ele se numesc Hunedoara 
sau Reșița, Galați sau Por
țile de Fier, Craiova sau O- 
radea, lași sau Tg. Mureș. 
Nume asociate muncii și u- 
nui cuvînt — dinamism — ce 
desemnează pulsul sănătos 
din arterele tuturor, acea 
nouă circulație sanguină im
primată prin harnica trudă 

și înțeleaptă gîndire a celor 
ce, de 25 de ani, conduc 
destinele patriei — comu
niștii.

In acest tablou generos — 
antrenat fiind fără deosebi
re la muncă, la învățătură, 
la opera de construcție — 
omagiul cel mai bun pe care 
tineretul îl poate aduce 
Partidului Comunist Român 
cu ocazia deschiderii celui 
de-al X-lea Congres este 
conștiința unei participări de-

Tineretul 

in dinamica 

dezvoltării 

sociale a Pomaniei

noastră!
pline, entuziaste și angajate 
la întregul flux creator sub 
auspiciile căruia înaintează 
în timp țara noastră.

Reportajul nostru pe a- 
ceastă temă, publicat în pa
ginile IV—V, reprezintă o 
modestă încercare de a sin
tetiza, în aceste clipe solem
ne, gînduri și fapte repre
zentative pentru o generație 
pe care partidul însuși, nu o 
dată, o recunoaște vrednică 
de a urma glorioasele sale 
tradiții.

1
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o Activiști 

de partid și 

obștești, oameni 

de cultură 

și știință, tineri 

și vîrsthici 

răspund la:

ANCHETA

SOCIAL

POLITICA
organizată

de N. ARSENIE 

și V. ARACHELIAN

a CONȘTIINȚA DE SINE A POPORULUI
Caracteristica fundamentală 

a existenței noastre sociale — 
unitatea indestructibilă dintre 
partid și popor, coeziunea în
tregului popor în jurul partidu
lui, al conducerii sale — s-a 
evidențiat în efervescența poli
tică, în atmosfera de puternic 
avînt în muncă a acestor zile 
istorice, mai puternic și mai 
pregnant decît oricînd. Consta
tarea nu reclamă pentru noi 
explicații, le avem la îndemî- 
nă, ca pe cel mai de preț bun, 
în adîncul inimii, al conștiinței 
noastre. Sîntem cu toții — și a- 
ceasta o datorăm partidului — 
conștienți de fiecare gest și 

îs sentiment pe carp-l săvîrșim în 
istorie. Pentru cei ce ne des; 
coperă venind din alte realități. 

ea stîrnește admirație și uimire. 
Căci ce miraculoasă putere i-a 
putut fi ursită acestui partid ca 
în „tot ce mișcă-n țara asta" 
să se resimtă respirația sa lar
gă și avîntată ? Și prin ce a- 
nume s-a învrednicit Partidul 
Comunist Român cu vocația — 
la care nici unul din partidele 
ce s-au perindat în istoria 
noastră n-a putut rîvni — de o 
exprima un întreg popor, de-a 
face ca în gîndul și fapta sa 
să se recunoască gîndul și fap
ta a douăzeci de milioane de 
oameni ?

— „Miracolul“ se află în is
torie și istoria înseamnă știință, 
ne-a spus conf. MIHAI PE
TRESCU, șeful catedrei de so
cialism. științific de ia Acade

mia de Științe Economice. Ex
ponente ale intereselor concen
trate ale claselor și grupurilor 
sociale, personalități colective, 
deosebit de complexe și origi
nale, cum le definea odinioară 
un sociolog român, partidele 
politice, toate partidele politi
ce tind să proiecteze țelurile, 
obiectivele forțelor sociale ale 
căror mandatare sînt pe ecra
nul existenței națiunilor ; ele 
luptă să promoveze cauza în 
care s-au angajat, în acțiuni 
politice la nivel național. Va
loarea actelor lor, capacitatea 
lor de creație, afirmarea lor 
Istorică este măsurată de in
cidența unghiului de interese 
pentru care acționează cu in
teresele naționale, cu cerințele 
progresului . Incontestabila re

alitate asupra căreia mi-ați ce
rut să mă pronunț, anume a- 
eeea că Partidul Comunist Ro
mân exprimă întregul popor, 
că e singurul partid care a 
ilustrat o asemenea vocație, își 
află tocmai aici explicația 
Prin natura sa de clasă, prin 
misiunea sa istorică, prin ideo
logia sa revoluționară, prin 
structura sa organizatorică și 
politică, partidul comunist, a- 
vangarda clasei muncitoare, 
reprezintă singura forță capa
bilă să ridice la cel mai înalt 
grad această comuniune de in
terese, să dea cea mai amplă 
deschidere acestui unghi de in
cidență. Sintetizînd în progra
mul său aspirații seculare de 
independență, de libertate so
cială și națională, preluînd tot 
ce s-a produs mai: valoros, mai 

înaintat în gîndire, în munca 
și în viața oamenilor, ridicînd 
pe noi trepte cele mai glorioa
se tradiții de luptă ale întregii 
noastre istorii, înrolînd sub 
stindardul său pe cei mai buni 
fii ai clasei muncitoare, ai po
porului, partidul comunist s-a 
identificat pe deplin cu inte
resele generale și supreme ale 
națiunii care l-a plămădit, cu 
aspirațiile acesteia de desăvîr- 
șire materială și spirituală.

Păstrîndu-și rolul de avangar
dă marxist-leninistă a clasei 
muncitoare, partidul acționea
ză — pe măsură ce urcăm pe 
trepte tot mai înalte ale con
strucției socialiste — ca expo
nent al intereselor fundamenta
le și conducător recunoscut al 
întregii noastre națiuni.

— Aș vrea să remarc însă, 
a subliniat tovarășul profesor, 
că vocația sa istorică partidul 
și-a ilustrat-o încă înainte de 
cucerirea puterii politice 
chiar în acei ani, cînd, spre 
deosebire $le. partidele, jelork 

lalte clase care aveau de partea 
lor capitalul, proprietatea, în
tregul arsenal al statului bur
ghez, partidul comunist nu dis
punea de alt instrument decît 
propria sa solidaritate. Și de a- 
ceastă hotărîtoare vocație de-a 
da glas destinului istoric al 
poporului, de-a exprima impla
cabila lege a progresului. Ue 
alt exemplu mai strălucit ar 
putea' fi invocat ca argument, 
decîț acea impresionantă capa
citate de polarizare și mobili
zare a tuturor forțelor progre
siste pe care a dovedit-o Par
tidul Comunist Român în acel 
moment decisiv pentru existen
ța noastră națională și care se 
cheamă 23 August 1944 ?'

Insurecția a fost, într-adevăr, 
unul din examenele cele mai 
semnificative, l-au urmat alte 
examene, nu mai puțin comple
xe și dificile, dar cu rezultate 
la fel de semnificative. „Acest 
sfert de veac — se evidențiază 
în Tezgle C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea — a mar

cat cele mai profunde transfor
mări social-politice din istoria 
societății românești, împlinirea 
idealurilor de libertate națio
nală și socială, de bunăstare 
materială și spirituală a mase
lor. A fost pentru totdeauna 
abolită exploatarea omului de 
către om, au fost lichidate cla
sele exploatatoare : socialis
mul a triumfat definitiv pe pă- 
mîntul patriei noastre. Sub con
ducerea partidului poporul ro
mân a făurit o economie puter
nică, prosperă, a asigurai 
avîntul nestăvilit al forțelor de 
producție, înfăptuind politica 
de industrializare socialistă, de 
dezvoltare și modernizare a a- 
griculturii. de ridicare a nivelu
lui de viață al tuturor cetățeni
lor patriei".

— Realizarea acestor coman
damente istorice de către' parti
dul- comunist, este <le părere 
fiziciană MORAR NICOLETA,

de la Institutul de Fizică Ato. 
mică din Cluj, ridică națiunea 
pe culmi din ce în ce mai înalte 
de existență, de acțiune, de con
știință de sine. Prin înfăptuirea 
revoluției și construcției socia
liste, prin crearea condițiilor 
pentru afirmarea plenară a 
poporului în efortul umani
tății .spre realizarea idealu
rilor de libertate, fericire,
pace și bunăstare, partidul
comunist dă măsura împli
nirii misiunii sale revolu
ționare. Astfel se îmbină, or
ganic, în acte de creație isto
rică patriotismul eu internațio
nalismul, misiunea și răspunde
rea sa națională cu cea inter
națională. Sîntem mîndri că 
Partidul Comunist Român dă 
un răspuns desăvîrșit acestei 
vocații prin tot ceea ce a în
făptuit, prin tot ce înfăptuiește, 
.prin tot ce,.năzuiește și tinde să 
înfăptuiască.

h ENERGIA CARE NE PROPULSEAZĂ 
ASCENSIUNEA

— Tot ce am realizat — con
stată tînărul ION NEAGU, lă
cătuș mecanic din Fienii Dîm
boviței, intr-o scrisoare tri
misă redacției, și unor aseme
nea constatări le-au dat glas, 
în aceste zile, sute și mii de 
scrisori — tot ceea ce semni
fică uriașul progres al tuturor 
domeniilor de activitate, poartă 
pecetea gîndirii și activității 
partidului. Privim cu toții la 
ceea ce am făcut și la ceea ce 
facem și constatăm că în toa
te există ceva comun, că ceva 
ce ține de cele mai interioare 
esențe e prezent și acționează 
în toate și în totul. Unitatea 
materială a lumii își avea, pen
tru vechii filozofi, explicația în 
existența în lucruri a unui 
principiu unic. Un asemenea 
principiu aș putea spune că 
este pentru noi, pentru reali
tatea noastră, partidul./.

Principiul unic, principiul 
fundamental al existenței noas

tre ca popor, ca stat, ca oa
meni...

Partidul — și în asta își află 
izvor sentimentul nostru de re
cunoștință, de profundă, stator
nică și unanimă recunoștință — 
este în același timp și facto
rul cel mai activ în prefacerea 
societății, în întruchiparea în 
viață a țelurilor, în desfășu
rarea neîntreruptă a drumului 
spre idealuri.

— Condiția primă și primor
dială a mersului nostru înain
te, precizează tovarășul BAR- 
BU ZAIIARESCU, membru al 
C.C. al P.C.R., este ca, în fie
care etapă din acest drum ac
tivitatea partidului să se am
plifice, să se dezvolte, să se 
afirme tot mai puternic. Rolul 
de forță conducătoare nu se 
realizează, firește, de la sine, 
nu-i un har supranatural ; rolul 
mereu sporit în conducerea 
destinelor națiunii nu se în

făptuiește doar în virtutea u- 
nui mandat istoric abstract, a 
unor idealuri formulate în pro
gram și la care aderă masele. 
Acest rol se realizează în po
litică. Căci ce dovedește neobo
sita muncă desfășurată de 
partid, de organele sale în pe
rioada de după Congresul a) 
IX-lea, ce dovedesc acțiunile 
numeroase, de deosebită forță 
și profunzime, întreprinse în 
toate compartimentele, dacă nu 
tocmai aceasta — anume că 
rolul de forță conducătoare al 
partidului se înfăptuiește în 
planul concret al politicului, în 
vasta activitate îndreptată spre 
dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, spre. perfecționarea 
relațiilor sociale, a statului și 
instituțiilor sale. Ne sînt cu
noscute, tuturor, măsurile de 
deosebită însemnătate adoptate 
în ultimii ani. Ne sînt, de. ase
menea, cunoscute consecințele 
lor concretizate în creșteri 
cantitative și calitative, fără 
precedent în economie, în avîn- 

tul deosebit al științei, cultu
rii, învățămîntului, în climatul 
înnoitor, în spiritul creator ce 
domnește in toate sectoarele 
activității sociale. Congresul va 
face bilanțul acestor realizări. 
Și dacă Congresul e un prilej 
de sărbătoare, e și pentru rod
nicia acestui bilanț. Dac'ă Con
gresul al X-lea prilejuiește o 
viguroasă și vibrantă, manifes
tare unanimă a dragostei față 
de partid — aceasta e urmarea 
faptului că poporul știe, că 
poporul nostru are convinge
rea că dinamismul fără prece
dent care caracterizează evo
luția întregii noastre vieți eco
nomice și sociale, a tuturor do
meniilor creației materiale și 
spirituale este indisolubil legat 
de creșterea în această perioa
dă a rolului de conducător al 
partidului, de afirmarea sa 
plenară în toate compartimen
tele vieții. N-ar fi fost posibil 
și ar fi de neimaginat un ase

menea dinamism — și o afirm 
cu fermitatea la care-mi dau 
dreptul îndelungate preocupări 
pe tărîmul științelor sociale, al 
economiei politice — fără efor
tul susținut al partidului în
dreptat spre creșterea rolului 
său în societate, fără uriașul 
efort pentru fundamentarea și 
elaborarea măsurilor de per
fecționare, de înnoire pe care 
evoluția societății noastre le 
impunea, fără uriașul volum dă 
muncă depus de conducerea 
partidului, în care, așa cum am 
subliniat — în unanima noas
tră adeziune la propunerea pri
vind realegerea sa în fruntea 
partidului, o contribuție hotă
rîtoare îi aparține secretarului 
general al Comitetului Central, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

La măsurile adoptate în ul
timii patru ani, cît și la cele ce 
se preconizează pentru perfec
ționarea în continuare a for
melor și metodelor de organi
zare a întregii societăți s-a re
ferit și conf. univ. I. ȘERBĂ- 
NESCU, de la Institutul politeh
nic din București :

— Aceste măsuri ilustrează 
modul științific, dialectic și re
alist în care partidul abordea
ză și rezolvă problemele desă- 
vîrșirii construcției socialiste 
Ele. definesc acel mod de a 
gîndi și a acționa care a de
venit o constantă a stilului de 
muncă al partidului și care . îi 

permite să găsească răspuns la 
problemele dezvoltării econo
mice și sociale nu în definiții 
și scheme prestabilite, ci în a- 
plicarea creatoare a marxism- 
leninismului la realitățile ro
mânești. Se leagă de această 
perioadă din activitatea parti
dului o interesantă și originală 
manifestare a rolului de con
ducător al societății, și anume, 
promovarea — posibilă doar în 
orînduirea noastră — pe scară 
largă, a experimentului social. 
Nu-ți trebuie instrumentar de 
investigație științifică să desco
peri legătura directă, intrinse
că între adoptarea și înfăptui
rea acestor măsuri și procesul 
de înnoire și perfecționare pe 
care l-a cunòscut, în aceeași 
perioadă, partidul însuși, acti
vitatea sa, formele și metodele 
sale de muncă, de organizare și 
conducere. E notabil faptul că 
în dinamismul economic și so
cial-politic căruia-i sîntem 
martori, factorii determinanti 
sînt : îmbunătățirea activității 
teoretice, politice, ideologice și 
organizatorice a partidului, cu
prinderea în sfera politicii sale 
a tuturor compartimentelor 
care exercită o influență deter
minantă asupra dezvoltării so
ciale.

Tn evidențierea acestei inter- 
căndiționări lăuntrice, în expri
marea corelației dialectice din
tre succesele partidului și suc
cesele poporului, cuvîntul cer

cetătorului pe tărîmul științelor 
sociale se întîlnește cu cel al 
omului simplu ,- gîndurile noas
tre ale tuturor, muncitor sau sa
vant, inginer sau țăran, tînăr 
sau vîrstnic, realizează o una
nimă expresivitate.

— Faptele partidului — ne 
spune inginerul șef al Uzine
lor „1 Mai“ din Ploiești, STE- 
LIAN TEODORESCU — se 
răsfrîng în faptele noastre cu 
o uimitoare forță fertilizatoa
re. Cuvîntul și fapta partidului 
ne deschid drumul, un drum 
larg, neîntrerupt. însemnatele 
noastre succese sînt rodul e- 
xactității cu care partidul uneș
te necesitățile cu posibilitățile, 
al priceperii cu care descoperă 
noi și noi rezerve, al forței 
sale stimulative asupra gîndirii 
creatoare a- oamenilor muncii. 
Activitatea partidului, condu
cerea sa permanentă se mani
festă în toate sectoarele ca iz
vorul unei formidabile energii, 
ca o puternică forță de pro
pulsie.

Mersul înainte al societății 
noastre reclamă ca o necesita
te vitală această energie, tot 
mai multă energie. Toate atri
butele evoluției actuale ale so
cietății noastre, definite și ar
gumentate științific în docu
mentele programatice ale Con
gresului, determină în mod o- 
biectiv creșterea necontenită a 

rolului conducător al partidului 
în ansamblu, al organelor sale, 
a răspunderii fiecărui comunist.

— Direcțiile în care se va 
materializa creșterea rolului 
său conducător, a relevat to
varășul BARBU ZAHARESCU, 
modalitățile prin care partidul 
înțelege, în virtutea cerințelor 
Obiective, să-și afirme mai pu
ternic, mai eficient prezența în 
*oate domeniile au fost înfăți
șate în Tezele Comitetului Cen
tral și dezbătute cu întreaga 
masă de comuniști, de întregul 
popor. Asupra lor se va pro
nunța acum Congresul. Ceea 
ce putem afirma, ceea ce de
monstrează însăși realitățile pe 
care le trăim, e că, așa cum 
se spune în Teze, „partidul 
nostru își realizează rolul de 
conducător nu prin metode ad
ministrative, de comandă, ci 
prin linia sa ideologică și po
litică, creatoare, marxist-leni
nistă, prin activitatea politică- 
organizatorică intensă a orga
nelor și organizațiilor de par
tid în toate domeniile...“, că for
ța de înrîurire. forța transfor
matoare a partidului se leagă 
într-o tot mai mare, într-o tot 
mai elocventă măsură de capa
citatea sa de a se constitui, prin 
tot ce face, prin tot ce întreprin
de, prin înaltele însușiri care-1 
definesc, într-un model viu, 
într-un model dinamic pentru 
întreaga societate.

H ÎMPLINIREA esenței umane
Proces în continuă desfășura

re, lărgirea și perfecționarea 
democrației socialiste asigură 
cadrul trebuitor pentru afir
marea creatoare a omului ca 
personalitate, ea realizează îm
plinirea esenței umane în exis
tență socială concretă, prefa
cerea lumii umane într-o lume 
a libertății.

.— Adeziunea maselor larg] 
populare la politica promovată 
de partid îmbrățișează atît la
turile ei social-economice, cît 
și cele organizatorice, politice 
.și educative, toate cu funcții 
modelatoare ale conștiinței oa
menilor, constructori ai socia
lismului — ne spune tovarășul 
GHEORGHE ZAHARIA, direc
tor adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R. Dez
voltarea de ansamblu a orîn- 
duirii noastre, care aduce cu 
sine transformări profunde în 
structura social-economică a 
țării, Creează premise noi pen
tru desăvîrșirea procesului de 
omogenizare socialistă a socie
tății noastre, a unității socia

liste a întregului popor._ A- 
ceasta impune, ca o necesitate, 
lărgirea cadrului instituțiilor 
democratice, prin care poporul 
— stăpînul mijloacelor de pro
ducție și realizatorul întregii 
sale avuții — să-și poată ex
prima opinia și exercita drep
turile politice. în același timp, 
activitatea desfășurată de insti
tuțiile socialiste influențează 
din ce în ce mai mult crește
rea conștiinței politice a mase
lor. în acest sens, în exercita
rea rolului său de forță politi
că fundamentală a națiunii. 
Partidul Comunist Român a 
creat o largă rețea a organe
lor centrale și locale de stat, 
organizații de masă și obștești, 
atotcuprinzătoare a diferitelor 
categorii sociale și profesio
nale, a tuturor cetățenilor țării, 
'ndiferent de naționalitate și 
care își însușesc toate acțiu
nile specifice profilului lor. din 
politica generală a partidului, 
pentru înfăptuirea acesteia. 
Specific pentru lărgirea în ul
timii ani, pe baza hotărîrilor 
Congresului al IX-lea și ale 
Conferinței Națiorftle a P.C R 

s cadrului instituțional demo
cratic al orînduirii noastre sînt 
Comitetele de direcție și adu
nările generale ale salariaților 
din întreprinderi, Comitetele 
cetățenești, consiliile naționali
tăților conlocuitoare, care a- 
trag la activitate economică si 
politică eficientă milioane de 
oameni. Expresia organizatorică 
a unității socialiste a întregu
lui popor în jurul partidului 
comunist este Frontul Unității 
Socialiste, creat în toamna a- 
nului 1968, care are rolul de a 
spori activitatea politică a tu
turor forțelor sociale, indife
rent de naționalitate, din Ro 
mânia, de a mobiliza la crea
ție istorică conștientă masele 
largi populare

Expresie concentrată a rela
țiilor socialiste în continuă dez
voltare și perfecționare, demo
crația socialistă parcurge un 
proces de continuă lărgire In 
cadryl căreia, așa cum se sub
liniază și în Tezele Comitetului 
Central, partidul nostru va a- 
dopta r.oi măsuri care să per
mită fiecărui cetățean -ii țâ ii 
valorificarea "ît mai dep!:nă a

inițiati creatoare, exer
citarea largă a opiniei
sale asupra modului în care 
se înfăptuiesc deciziile de larg 
interes obștesc, o mai activă, 
mai eficientă participare la 
gospodărirea și conducerea ță
rii. Ca în orice domeniu de ac
tivitate, ca în descoperirea si 
dezvoltarea fiecărui fenomen 
nou care prefigurează, prin pu
terea sa de sugestie, chipul so
cietății noastre de mîine. parti
dul. dezvoltînd în interiorul său 
dezbaterea tuturor probleme
lor care angajează orientarea 
sa în teoria și practica socia
lă. este. în mod firesc, legic, 
primul care pune in practică și 
apoi extinde la nivelul întregii 
societăți modalitățile de lucru, 
de consultare amplă asupra tu
turor problemelor care anga
jează progresul nostru Parti
dul Comunist Român dă. zi de 
zi. un strălucit exemplu de fo
losire eficientă a democrației 
socialiste și aici, la loc de 
frunte, se situează. evident, 
dezbaterile publice asupra dez
voltării societății noastre, poli
tica internă și externă a statu

lui. Pe bună dreptate, se poate 
afirma că întreaga țară ’ este 
astăzi unicul cabinet diriguitor 
al întregii noastre politici.

— Cota elevată la care a a- 
juns dezvoltarea democrației 
socialiste — își exprimă păre
rea cercetătorul VASILE PO- 
PESCU, de Ia Institutul de fi
lozofie al Academiei —. este un 
indicator fidel și pentru muta
țiile produse îh conștiința oa
menilor, ca urmare a puterii, 
modelatoare a partidului. Des
pre democrația socialistă nu se 
poate vorbi independent de 
creșterea co'nștiinței indivi
duale. independent de creșterea 
rolului formativ pe care-1 are 
partidul, atît prin exemplul 
personal al membrilor săi, cît 
și prin angrenarea celor mai 
largi mase la activitatea con
știentă. ce se traduce, în pri
mul rînd. prin creșterea res
ponsabilității sociale a fiecărui 
membru al societății noastre

Dezvoltarea democrației so
cialiste — se arată în Tezele 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român pentru 
Congresul al X-lea — presupune 
creștereo responsabilității so
ciale a fiecărui cetățean, a . 
conștiinței de a acționa în vir
tutea imperativelor supreme ale 
societății, ale națiunii noastre 
socialiste. In aceasta își gă- 
sestg expresia ideoa marx:rt- 

leninistă potrivit căreia liber
tatea reprezintă necesitate în
țeleasă.

Spiritul de răspundere devi
ne. prin creșterea lui, o forță 
de o' deosebită eficiență care 
se concretizează atît în dezvol
tarea avuției materiale și spi
rituale cît și printr-o mai ac
centuată prezență socială a in
dividului.

— „Dezvoltarea drepturilor 
social-economice — ne spune 
tovarășul GHEORGHE PANA, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Brașov al P.C.R. — 
posibilitățile mai largi de par
ticipare a tuturor oamenilor 
muncii la elaborarea deciziilor, 
nu este un fapt in sine, tot așa 
cum nu e un lux, ci o necesita
te obiectivă a nrogresului nos
tru social. Partidul, conducerea 
sa, în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, dă un minu
nat exemplu de ce eficiență pot 
avea dezbaterile democratice 
care preced toate deciziile în
semnate din viața politică, eco
nomică și socială a țării noas
tre : ele stimulează nenumăra
te propuneri, observații, idei 
care fac, prin fructificarea inte
ligenței și experienței colective, 
că fiecare hotărîre elaborată de 
partid să aibă întotdeauna un 
mare coautor colectiv : PO
PORUL. Acest exemplu strălu- 
c:t do consultare largă a parti

dului, a conducerii sale cu în
tregul popor a statornicit ast
fel de repere, absolut obligato
rii pentru practica curentă, în- 
cît îmbogățirea cadrului institu
țional trebuie să fie neapărat 
conjugat cu eforturile noastre 
de a-i conferi o funcționalitate 
maximă. Mă voi referi la un 
singur exemplu. Se știe ce im
portanță deosebită are înființa
rea comitetelor de direcție din 
întreprinderi atît în cadrul lăr
girii drepturilor social-economice 
cit și în aportul pe care trebuie 
să-1 realizeze experiența și g;n- 
direa colectivă .în elaborarea 
deciziilor. Roadele acestei mă
suri sînt încă de acum poziti
ve dar, așa cum a arătat o an
chetă pe teren făcută la cere
rea Comitetului județean de 
partid, de către catedra de eco
nomie politică din cadrul Insti
tutului politehnic prin cîteva în
treprinderi brașovene, uneori 
comitetele de direcție sînt folo
site pentru a ascunde lipsa răs
punderii individuale. Evident, 
nu aceasta este rațiunea acestei 
forme instituționale de condu
cere a unităților economice. Am 
extins cercetarea pe teren la 
nivelul județului pentru ca a- 
nalizele complexe pe care le 
vor face colectivele de partid 
să lumineze cu o și mai mare 
pregnanță că lărgirea drepturi
lor social-economice, a institu
țiilor care slujesc acest p oces. 

presupune ca o datorie funda
mentală creșterea răspunderii 
personale, a responsabilității 
fiecăruia în discutarea și elabo
rarea deciziilor, în îndeplinirea 
lor exemplară

Lărgirea continuă a democra
ției socialiste creează o nouă și 
superioară sinteză ■ între drep
turi și îndatoriri, între obliga
ția, ridicată la înalta datorie 
morală de â fi animat de un 
permanent spirit creator, și obli
gativitatea păstrării unui neaTe- 
rat spirit de disciplină. Partidul 
dă și în această direcție o stră
lucită dovadă, prin unitatea sa 
mai omogenă ca oricînd, că de
mocrația este stimulată și con
solidată de disciplina care de
curge din uniunea oamenilor cu 
aceleași credințe, animați de a- 
celeași idealuri. Democrația so
cialistă nu contrazice disciplina, 
ci o presupune.

Spiritul profund al democra
ției socialiste concentrează ca 
un evantai invers, liniile de for
ță care configurează persona
litatea multilateral dezvoltată, 
atît în stimularea continuă a 
capacităților creatoare ale o- 
mului cît și prin înalta datorie 
de integrară activă în masa co- 
loctivității, aderența totală la 
normele promovate de întrea
ga colectivitate în momentul 
istoric i'*‘

I
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„Un partid care va asculta în permanenta glasul poporului, 

care va căuta să îndeplinească năzuințele poporului este de neinfrint. 

Și noi spunem cu toată tăria că Partidul Comunist Român este un asemenea 

partid și va continua să fie un asemenea partid!"

NICOLAE CEAUSESCUr ian rr*«w»- ->

■ BIRUINȚA ADEVĂRULUI, A CINSTEI, 
A DEMNITĂȚII

Partid statornicit definitiv de 
popor la cirma tării el are 
prin însăți natura învățăturii 
sale un avantaj incalculabil 
față de oricare alt partid de 
guvernămînt din alte orînduiri 
sociale care, din motive lesne
de înțeles, evidențiază din
realitate numai acele aspecte 
convenabile intereselor sale
momentane, are posibilitatea,
atît teoretică cît și practică, 
prin condiția sa de clasă, să-și 
elaboreze politica pe baza a- 
devărului, afirmat răspicat, 
deschis. în condițiile conducerii 
de către Partidul Comunist Ro
mân a întregii societăți, adevă
rul a căpătat o inegalabilă for
ță de construcție, a devenit o 
uriașă forță materială a însuși 
procesului nostru constructiv. 
„Tăinuirea lipsurilor ți insucce
selor, prezentarea în roz a rea
lității, ingîmfarea, atitudinea de 
paradă față de realizări — 
scrie tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU — dăunează inte
reselor partidului și poporului 
nostru... Spiritul critic ți auto
critic, recunoațterea deschisă a 
lipsurilor ți greșelilor ilustrea
ză seriozitatea, simțul de răs
pundere ți cinstea partidului

■ GÎNDIREA CREATOARE ÎN ACȚIUNE
Confundabilă cu însăși exis

tența plenară, cu toate „mo
toarele" vitale în excelentă sta
re de funcțiune, spiritul creator 
este o dominantă în evantaiul 
de linii fundamentale, de forță 
ale activității Partidului Comu
nist Român.

— Partidul — afirmă cont 
univ. MIHAI PETRESCU - ne 
propune sarcini și obiective de 
o îndrăzneală remarcabilă Dar, 
programul său nu are nimic 
comun nici cu utopismul, nici 
cu aventurismul, nici cu fante
zia gratuită Partidul lucrează 
cu granitul dur al realității, el 
nu este un artist al abstractu
lui : atent la ceea ce modeiea- 

comunist, constituie o dovadă 
a maturității ți a forței sale".

— Pentru mine, pentru calita
tea mea de comunist, ne spune 
poetul NICOLAE DRAGOȘ — 
are o semnificație exemplară și 
din acest punct de vedere pro
movarea criticii și autocriticii 
în viața de partid și în viața so
cială în general, principiu care 
a depășit, îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, faza unei sim
ple noțiuni, devenind metodă 
curentă de lucru, factor hotârî- 
tor în adoptarea unor decizii, 
în transformarea' conștiințelor, 
în modul curajos, deschis, 
realist, întotdeauna atent la toa
te fațetele realității faptelor, 
fenomenelor în care partidul 
dezvăluie ceea ce este valoros 
în societate și înfățișează cu 
vigoare ceea ce poate deveni o 
frînă — pentru un timp limi
tat, desigur, în calea progresu
lui, văd materializarea criticii, 
și autocriticii, devenite astfel, 
din noțiuni cu conținut filozofic, 
instrumente practice, eficiente, 
de acțiune. Numai ridicarea cri
ticii și autocriticii pe acest pie
destal al obiectivitătii majore, 
al rațiunii superioare și recep
tarea ei de către fiecare dintr-o 
asemenea perspectivă, este con
diția existenței, viabilității ace
stui principiu.

Practica noastră socială, în

ză, el se apleacă cu migală, cu 
pasiune la tot ceea ce repre
zintă valoare sau poate deveni 
valoare. înlătură cu deosebită 
forță sterilul, dar nu-și per
mite a lăsa de o parte nici mă
car un lucru, oricît de neîn
semnat ar părea din cele ce pot 
constitui elemente ale frumo
sului. elemente ale dezvoltării, 
ale progresului De aici, capa
citatea prospectivă a politicii 
partidului, de aici îmbinarea 
armonioasă, ca laturi insepa
rabile ale cunoașterii, dintre 
practică și teorie. în această 
pricepere de investigare a re
alității, a sensurilor, de a adop
ta măsuri corespunzătoare, a- 
decvate condițiilor concrete și 

deosebi în anii din urmă, a do
vedit că partidul, explicînd 
cauzele unor neajunsuri și indi- 
cînd. de pe această bază 
realistă, căile și soluțiile con
crete pentru înlăturarea lor, a 
pus în valoare noi energii, a 
canalizat și mai viguros efor
turile colective ale întregului 
popor spre continua înflorire a 
societății.

— Perfecționarea, căreia par
tidul i-a acordat în ultimii ani, 
în ordinea priorității, o atenție 
maximă — adaugă tovarășul 
GHEORGHE PANA, - își re
liefează sensurile și valențele ca 
element dinamizator, ca forță 
propulsivă în toate sectoarele de 
activitate și îndeosebi în econo
mie. Faptul nu surprinde ci 
este expresia fundamentării pro
fund științifice de către partid 
a necesităților obligatorii izvo- 
rîte din însăși structura econo
mică și socială a orînduirii 
noastre, structură deschisă prin 
însăși natura sa, progresului, 
înnoirilor. în această ordine de 
idei, în climatul atît de fertil 
creației, mulțumirea de sine a- 
pare ca o stridență, ca un sem
nal al stagnării. Noul nu apare 
pe coordonate prestabilite...

— Construcția socialistă — 
continuă ideea tovarășul 
GHEORGHE BERESCU, secre- 

specifice constă capacitatea de 
a exprima în planul conștiinței 
sociale, cerințele pe care viața 
le ridică. în elaborarea unei 
asemenea politici, în promova
rea ei cu c6nsecvență constă, 
în cea mai mare măsură, im
presionanta forță transforma
toare a partidului, izbînzile 
sale prezente și viitoare în a 
modela societatea, oamenii.

Consacrarea în practica vie
ții sociale a spiritului inovator, 
a cunoașterii și adaptării per
manente la realitățile sociale, a 
căpătat o uriașă forță formati
vă a conștiințelor individuale, 
în primul rînd, dar, evident, nu 
exclusiv, această permanentă 

tar al Comitetului de partid al 
sectorului 1 din Capitală — e 
un proces conștient și, prin ur
mare, în înfăptuirea acestei o- 
pere conștiința ocupă un loo 
însemnat. Perfecționarea omului 
este o condiție, dar și o rezul
tantă a unui proces amplu, sti
mulat prin consolidarea de către 
partid a unui sistem ferm de 
înalte valori umaniste în care 
criticarea unor mentalități îna
poiate ca demagogia, spiritul de 
îngîmfare, egoismul și interesul 
meschin, înseamnă o practică 
educațională concretă în întrea
ga noastră viață socială. Promo
varea valorilor după criteriul 
înaltelor calități umane a deve
nit un puternic element de te
rapeutică socială și, în același 
timp, generatoare a . unei entu
ziaste aderențe a poporului la 
întreaga politică profund uma
nistă a partidului, în care po
porul vede purtătoarea celor mai 
înalte adevăruri omenești. Per
fecționarea naturii umane e un 
proces care trebuie să facă din 
critică șl autocritică un instru
ment formativ eficace, atît pen
tru îmbunătățirea relațiilor in
terumane cît și pentru desăvîr- 
șirea chipului interior al omu
lui societății României contem
porane.

deschidere spre nou, această 
stimulare a inteligenței de a 
găsi drumul cel mai scurt de la 
idee la faptă, rodește în dome
niul economic, în domeniul ho- 
tărîtor al evoluției sociale : 
creșterea și dezvoltarea bazei 
materiale a societății.

— A lăsa gîndirea să vege
teze într-o leneșă reverie — 
ne spune inginerul MARIN 
TUDORAN, directorul între
prinderii agricole de stat Med
gidia, județul Constanța — în
seamnă să fi prizonierul ruti
nei, al indiferenței. Viața și, 
mai ales viața noastră socială, 
nu se poate împăca cu un ase
menea mod de existență. Nu e

Veștejind fariseismul și de
magogia, refuzînd arbitrariul și 
subiectivismul, nu numai în teo
ria sa politică dar și în cele 
mai concrete situații, partidul, 
prin înaltul adevăr pe care-l 
slujește cu neabătută consec
vență, este înconjurat cu o dra
goste nemărginită de întregul 
popor, de întreaga noastră tî- 
nără generație care, atît prin 
natura vîrstei sale, cît și prin 
respectul față de frumusețea e- 
ternă a adevărului în care a 
fost crescut si educat în acest 
ultim sfert de veac al istoriei 
noastre, este organic legat de 
partidul comuniștilor.

— Noi. tinerii — afirmă tova. 
rășul KRAUS MARTIN, secre
tar al Comitetului județean 
Sibiu al U.T.C. — găsim în partid 
purtătorul înaltelor valori pro
gresiste, revoluționare ale po
porului și istoriei noastre. Or
ganizația noastră, învățînd de 
la partid, zi de zi, promovează, 
în educația sa revoluționară 
făcută tinerilor, cultivarea prie
teniei frățești dintre români, 
maghiari, germani și alte națio
nalități, a necesității integrării 
totale în ansamblul marii opere 
pe care o arhitecturează, cu 
neasemuită măiestrie, partidul 
nostru. O integrare realizată 
cu un deplin simț al responsa
bilității conjugat cu o înaltă 
demnitate, aflate într-o dialec
tică intercondiționare. Da. aici 
stă uriașa forță constructivă a 
adevărului, în această organică 
osmoză între demnitate indivi
duală și responsabilitate socială, 
în care critica și autocritica 
constructivă sînt premisele de
săvârșirii acestei armonizări or
ganice dintre om șl societatea 
sa, 

în firea omului și, cu atît mai 
mult, în firea valorilor noastre 
sociale! Dacă m-aș referi la 
experiența noastră economică, 
a întreprinderii noastre, tre
buie să spun nu ca un fapt 
neobișnuit dar, totuși, ca un 
mod pe care l-am statornicit 
aici — că de la director și pînă 
la cel mai tînăr muncitor știm 
ce vrem : producție, rentabili
tate. A avea repere ferme pen
tru activitatea noastră colecti
vă, înseamnă să te angajezi 
într-o permanentă chibzuire a 
tuturor resurselor existente 
care, puse în valoare, să-ți a- 
propie cît mai repede terme
nele îndeplinirii sarcinilor ce-ți 
revin. într-un asemenea cli
mat energiile creatoare sînt sti
mulate, se află într-o compe
tiție de lungă durată realizîn- 
du-se astfel atît creșterea efi
cienței economice a actului de 
muncă cît și dezvoltarea spiri
tuală a oamenilor cuprinși în
tr-o astfel de stare creatoare.

■ DEPLINA IDENTITATE ÎNTRE
VORBĂ Șl FAPTĂ

Prîn natura sa, socialismului îi 
sînt străine mersul de la sine, 
dezvoltarea spontană. El poate 
fi conceput doar ca rezultat al 
activității conștiente și organi
zate a oamenilor. Moment nou 
în dialectica dezvoltării sociale, 
socialismul schimbă raportul 
dintre spontan și conștient, prin 
sporirea rolului factorului su
biectiv în realizarea progresului 
social, afirmînd ca instrument 
esențial de conducere, de or
ganizare, de construcție — HO- 
TĂRÎREA. Hotărîre înseamnă 
decizie.

Ce ne-ar putea spune despre 
aceasta directorul unei școli în 
care cadre de conducere din 
economie învață tocmai arta 
deciziilor ?

— Mai întîi, ne-a răspuns to
varășul ION N1CULESCU, di
rectorul Centrului de perfecțio
narea cadrelor de la Otopeni, 
faptul că pe zi ce trece decizia 
capătă un sens și un rol cu to
tul deosebit. In condițiile creș
terii în dimensiuni și în pro
funzime, a gradului de com
plexitate al economiei noastre, 
elaborarea deciziilor implică 
răspunderi și exigențe sporite. 
Astfel se explică susținuta pre
ocupare a partidului pentru 
asigurarea tuturor condițiilor 
obiective și subiective, materi
ale și morale care să facă posi
bilă ' adoptarea, la nivelul eco
nomiei, al ramurilor ca și al fie
cărei întreprinderi, a ceior mai 
bune măsuri. Aș vrea să mențio
nez în ansamblul măsurilor adop
tate, însăși existența centrului 
nostru creat în 1967 ca o nece

sitate de a pune cadrele de con
ducere din economie la .curent 
cu realizările dobîndite pe plan 
național și mondial în domeniul 
conducerii și organizării. In mai 
puțin de doi ani, cursurile de 
perfecționare, specializare și in
formare din cadrul centrului 
nostru au fost urmate de peste 
5 000 de cadre de conducere su
perioare și specialiști din circa 
500 de întreprinderi, ministere 
și organizații centrale.

Economia e domeniul hotărî- 
tor, dar elaborarea unor deci
zii optime reprezintă un impe
rativ de prim ordin în toate 
sectoarele. Fundamentarea ști
ințifică a măsurilor, a hofărîri- 
lor este o exigență pe care 
partidul o promovează la sca
ra întregii societăți.

—- Nu numai că o pro
movează, observă tovarășul 
NICULESCIJ, pu numai că 
cere acest, lucru, dar partidul 
însuși ne oferă un stră
lucit exemplu de fundamentare 
științifică a deciziilor Și cu atît 
mai strălucit e acest exemplu cu 
cît hotărîrile sale privesc per
spectivele cele mai largi, pri
vesc nu doar un sector sau al
tul, ți întreaga societate — un 
organism de o indescriptibilă 
complexitate. In hotărîrile și 
măsurile adoptate de partid des
cifrăm nu . numai soluțiile zilei, 
.ci și soluțiile pentru mîine : ele 
au in vedere, la dimensiuni ști
ințific cîntărite, toate interacți
unile și interdependențele com
plexe, ele se bazează de fiecare 
dată pe o bună cunoaștere a si
tuației, ă cerințelor actuale, pe 
o bună Și completă informare, și 

de asemenea, pe întrevederea, 
pe previziunea clară a perspec
tivelor. Măsurile întreprinse de 
partid capătă de fiecare dată o 
formulare obiectivă, simplă, con
cretă ceea ce face posibilă trans
formarea Ia timp și fără dificul
tăți în practică Ele sînt apoi ro
dul gîndirii colective, al unor 
largi dezbateri și consultări. Or, 
tocmai aceste lucruri sintetizea
ză, exprimă și condiționează 
ceea ce știința modernă numește 
decizie optimă Și astfel se ex
plică și deosebita forță de a se 
materializa, de a determina pro
gresul, pe care îl are cuvîntul 
partidului.

Optimizarea deciziilor, fie că 
se referă la domenii restrînse, 
economice sau sociale, fie că 
se referq la ansamblul societă
ții, este indisolubil^ legată de 
competență. „Noi înțelegem 
socialismul și comunismul, spu
nea de curînd tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - ca 
societatea celei mai înalte 
științe și culturi. Cunoaștem că 
socialismul, la rîndul său, cre
ează condițiile pentru progre
sul rapid al științei și culturii. 
Trebuie deci, să știm să împle
tim aceste două laturi care se 
intercondiționează, să folosim 
condițiile minunate pe care le 

creează societatea socialistă 
pentru avintul științei și cultu
rii, să acționăm cu fermitate 
pentru ca știința și cultura să 
contribuie activ la progresul 
societății socialiste. Altfel, so
cialismul nu va da nimic de la 
tine, în mod automat".

— Nouă, uteciștilor, tinerilor, 
nc declară studentul VIOREL 
CIOBANU de la Universitatea 
din București, imperativul com
petenței ni se adresează în mod 
deosebit Ne dăm seama din tot 
ce ne înconjoară, din tot ceea 
ce studiem, dar mai ales din 
limpezile îndemnuri ale partidu
lui, că a învăța, că a ne însuși 
o temeinică cultură, a stăpîni 
bine domeniul de activitate în 
condițiile rapidei dezvoltări con
temporane este o înaltă respon
sabilitate socială. Școala, careia 
îi este rezervat un rol de primă 
însemnătate în ridicarea gradu
lui de civilizație și cultură, este 
chemată să contribuie la crește
rea numărului de muncitori ca
lificați, la îmbunătățirea rapor
tului dintre numărul muncitori
lor, al cadrelor medii de spe
cialitate și al specialiștilor cu 
studii superioare, să-și dezvolte 
ramurile tehnică și economică, să 
realizeze o mai puternică sudură 
între teorie și practică etc. Ex- 
primîndu-ne adeziunea la pro
gramul partidului, noi, studen

ții, și în ce mă privește reînno
iesc acest angajament, sîntem 
hotărîți să nu precupețim ni
mic în a da un răspuns adecvat 
acestor cerințe. Ele dau o ex
presie clară necesităților țării, 
preocupării partidului pentru 
desfășurarea întregii activități 
la un înalt nivel.

Referindu-se la dinamica a- 
cestui proces de ridicare a ni
velului științific, tehnic și cultu
ral, la modul cum partidul, pro
movează această exigență la 
scara națională, tovarășul Ion 
Niculescu a evidențiat un as
pect definitoriu pentru afir
marea partidului ca forță con
ducătoare — concordanța de
plină între vorbă și faptă.

— Și în privința aceasta par
tidul se constituie într-un exem
plu convingător, într-un model 
pentru societate Căci tormulîn- 
du-1 ca o necesitate socială, ca 
„o latură esențială în momentul 
de față“, după cum seria tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU în
tr-un articol în „Scînteia“, pen
tru toate domeniile, partidul s-a 
preocupat ca acest principiu 
să-și găsească confirmare în pri
mul rînd în propria sa activita
te, ca atributul competenței să 
se numere mai pregnant printre 
caracteristicile sale definitorii. 
S-ar putea ilusțra aceasta prin 

multe și elocvente exemple. 
S-ar putea argumenta prin 
structura partidului, care arată 
că în partid activează astăzi un 
mare număr de specialiști de 
înaltă calificare din toate dome
niile, oameni de știință, cultură, 
artă, un larg detașament de pro
fesori, că peste o treime din nu
mărul inginerilor și peste un 
sfert din cel al cercetătorilor ști
ințifici sînt membri de partid. 
S-ar putea argumenta, de aseme
nea, prin faptul că membrii co
mitetelor județene, municipale și 
orășenești ale partidului au în 
marea majoritate studii medii și 
superioare, ajungînd la un înalt 
grad de stăpînire a problemelor 
de care se ocupă, prin compe
tența deosebită a organelor su
perioare ale partidului, a între
gului aparat de partid. Argu
mente dintre cele mai puterni
ce sînt atragerea largă a celor 
mai buni specialiști în elabora
rea măsurilor ce se întreprind, 
consultarea a tot ceea ce poate 
constitui izvor de înțelepciune, 
a experienței colective a mase
lor, și, în sfîrșit, faptul că pe 
scara întregului partid în pro
movarea cadrelor, alături de dă
ruirea pentru cauza partidului 
și poporului, competența, ca ex
presie a acestei dăruiri, și capa
citatea de a îndeplini sarcinile 
au fost instaurate drept crite
rii de prim rang.

a PERSPECTIVA DEVENIRII
Constructor cu știința și pri

ceperea celei mai complexe cti
torii care este socialismul și 
comunismul, Partidul Comunist 
Român reprezintă pentru oa
menii acestui spațiu un exem
plar model si un inegalabil ar
hitect al suffetului omenesc. Să
lășluiește în această realitate 
formativă atît expresia faptului 
că partidul cuprinde în rînduri- 
le sale pe cei mai buni fii ai 
poporului cît și faptul că el 
cere în primul rînd membrilor 
săi, ceea ce propune și cultivă 
întregii noastre obști : cinstea 
și respectul nealterat față de 
spiritul de echitate, noblețea 
gîndului și sincronizarea lui to
tală cu fapta, cu actul creator. 
Orice comunist poate afirma 
cu hotărîre că partidul — a

ceastă colectivitate care anti
cipează prin natura sa chipul 
relațiilor interumane, profilul 
moral al fiecăruia dintre cei ce 
vor compune societatea de 
mîine — este o excelentă școa
lă de perfectibilitate umană, de 
ridicare a exemplului conduitei 
personale la un rang în care 
el se constituie într-o eficientă 
pedagogie pentru toți membrii 
societății.

— Partidul — ne spune cer
cetătorul CONSTANTIN PAU- 
NESCU, șef de sector la Insti
tutul de științe pedagogice — 
este un modelator prin inter
mediul unui tip uman în care 
concepția, relațiile interioare, 
raporturile stabilite în afară și 
stilul de existență îl definește 
printr-o expresie sintetică de 
homo humanitatis. Modelator, 
în primul rînd prin modelul pe 

care-l creează, omul umanității 
poate fi definit prin citeva no
bile dimensiuni din care,■ aș e- 
numera infinita, receptivitate 
pentru nou, conștiința, profundă 
a evoluției factorului determi
nant al progresului uman (eu 
alte cuvinte o conștiință a is- 
toricității omului), o mare capa
citate de distilare a șarjelor de 
bogății spirituale, sociale, mo
rale pe care aceste două mari 
direcții le concentrează în per
manență în conștiință.. Homo 
humanitatis e un mare creator 
al noului, capacitatea de crea
ție fiindu-i o insignă caracteris
tică. Este vorba de a surprinde 
la intersecția trecutului cu pre
zentul liniile în spirală ale viito
rului. Un alt parametru des
prins din dinamica forrqării o- 
mului nou este cel al sistemului 
de valori. Marile pendulări ale 
gîndirii umane, marile mișcări 
sociale ale lumii Contemporane,
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marile , tragedii ca, și rapida 
bucurie a minții permanent 
descoperitoare are nevoie de 
sinteze, de stabilirea unor cri
terii de valoare a omului în ca
drul devenirii, sociale. Stabilirea, 
unui sistem de valori care să 
dirijeze - traiectoriile, extrem de 
delicate ale. proceselor formative 
creează spațiul libertății în care 
opțiunea — funcțiune fundamen
tală a: conștiinței . moderne — 
poate să opereze fără riscurile 
unor eșecuri sociale. Existența 
unui model și modelator pe te
meiul ifnui sistem de valori de
limitează însăși cîmpul de a- 
firmare al libertății In acest 
spațiu are loc transformarea va
lorilor în operație concret so
cială, spirituală de exercitare a 
acelei funcții de progres pe care 
conștiința omului nou o are 
profund înrădăcinată. Nu este 
vorba de a acționa pentru a 
acționa t acțiunea, în sensul mo

delului de care vorbim, este o 
acțiune dirijată pe baza siste
mului de valori cu finalitate so
cială.

— Este ceea ce face — subli
niază poetul NICOLAE DRAGOȘ 
— și promovează partidul nos
tru prin întreaga sa politică, de 
descoperire, pregătire și promo
vare a cadrelor. Pentru că nu
mai în acest proces înnoitor se 
pot forma și afirma personali
tățile umane, pentru că numai 
în acest dialog susținut în în
treaga viață socială și cu atît 
mai mult în viața de partid se 
poate realiza desăvîrșirea pre
gătirii politice, morale, umane 
a fiecăruia. Firește, într-un a- 
semenea cadru există șanse 
maxime ca valoarea, pregnanța 
unei personalități să fie recu
noscute ; recunoscute nu la mo
dul strict teoretic ci la modul 
nemijlocit, practic, în procesul 
continuu de selecție a valorilor, 
de consacrare a lor. Ne place să 
afirmăm și să constatăm că prin 
exercitarea dreptului democra
tic al comuniștilor de a-și alege 
conducătorii la diferite niveîe, 
prin constituirea riguroasă a 

criteriilor și prin dezvoltarea 
responsabilității în respectarea 
acestor criterii, în fruntea orga
nizațiilor de partid se află, în 
imensa majoritate a situațiilor, 
comuniștii cei mai încercați, cei 
mai capabili. Cred că nu este un 
simplu argument subiectiv cel 
pe care vreau să-l aduc în spri
jinul afirmației că un rol hotă; 
rîtor revine în acest caz puterii 
exemplului. Am învățat să fim 
exigenți, să fim riguroși în ale
gerea celor investiți cu răspun
derea de a se afla în fruntea 
organizațiilor de partid pentru 
că avem în față un exemplu 
pilduitor : in fruntea partidului 
nostru, ca secretar general al 
său, se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, al cărui nume l-am 
auzit rostit de mii și mii de oa
meni, la al cărui nume se a- 
lătură, firesc și necesar, aprecie
rea de cel mài iubit și cel mai 
ales fiu al poporului român, iar 
această apreciere semnifică sin
tetizarea unei vieți de luptător 
comunist ,al unui înalt spirit 
patriotic, al unei indestructibile 
comuniuni cu aspirațiile vitale 
ale poporului român.

Am avut șansa de a aduce 
în cadrul acestei anchete și 
înalta apreciere a unui vechi 
comunist. încă din anii ilegali
tății, tovarășul VASILE MIHUȚ, 
din Brașov.

L-am cunoscut pe tovarășul 
Ceaușescu în timpul războiului, 
în închisoarea de la Caransebeș, 
încă de atunci, tovarășul 
Ceaușescu dădea dovadă de înal
te trăsături comuniste, ceea ce 
a făcut să se bucure de dragos
tea, stima și prețuirea tuturor 
comuniștilor care eram acolo. 
Ceea ce ne-a atras atenția, ce
lor mai recent intrați în miș
care, a fost intransigența revo
luționară, combativitatea, luci
ditatea și orientarea sa politică, 
înalta răspundere pentru în
deplinirea sarcinilor încredințate 
de partid. Simt nevoia să repet 
ceea ce am spus în fața Confe
rinței noastre județene de partid, 
că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rămas același comunist inte
gru, un adevărat model pentru 
generația mai vîrstnică și pentru 
generația mai tînără.

Promovînd în fruntea sa pu
ternice personalităfi, partidul 
promovează și în acest fel un 
model generator de înalte va
lori umane. El este păstrătorul 
— decantate și regenerate de 
noua concepție asupra omului 
și a societății — marilor senti
mente morale, sociale, cultura
le, spirituale ale umanității. 
Modelat după exigențele cele 
mai înalte, investit cu valențe 
extrem de bogate ca cinstea, 
adevărul, demnitatea, operația 
fundamentală care s-a proaus 
e plasarea omului în epicentrul 
existenței. Oamenii se văd, se 
gîndesc ca oameni și mai ales 
se simt în cadrul interrelafiilor 
sociale ca purtători ai unei u- 
rnanități superioare Omul nou 
își simte umanitatea ca o con
diție fundamentală a existenței 
sale și pentru aceasta vocația 
sa este eroismul, actul de grati
tudine supremă față de uma
nitate, față de patrie și partid.
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TINERETUL ÎN DINAMICA
i. „In tot ce s-a 

Înfăptuit
In acești ANI"

Avem îți față, ca mai întotdeauna îți 
«pipele de sărbătorească bătaie a tuturor 
Inimilor, ~ chipul țării. Imaginea celor 
aproape două milioane de comuniști, a- 
nimatori ai ritmului diurn al activității ce 
se desfășoară în uzine, în fabrici, pe ri
goare sau în instituțiile de știință și cul
tură, se oompletează cu imaginea a încă 
2 200000, membri ai Organizației U.T.C., 
cu imaginea altor milioane de tineri u- 
niți în jurul celor ce le sînt părinți și 
frați- Trecerile din rîndul vîrstei juvenile 
spre momentele de neuitat ale intrării în 
partid Urmează o linie continuă, firească, 
O dată cu maturizarea, cu pregătirea, cu 
cîștigarea maximei responsabilități. Prima 
mare realitate asupra căreia se cade să stăru
im în prezentele însemnări este însăși e- 
xistența acestor perpetue valuri tinere ca
re călătoresc neîncetat spre astrul ce do
mină întinderea mării. E legătura de i- 
mmă, de spirit, da gînd și de faptă din
tre tineret și partid.

Dinamica lucidă a țării — el, partidul, 
fiind forța propulsatoare în acest mers îna
inte — se împletește astfel cu energia 
care aspiră spre împlinire și desăvîrșire, 
se prelungește în toate direcțiile cu vîrsta 
tînără.

„In anii construcției socialiste, spunea 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cin
stind astfel aportul constructiv al genera
ției. noastre, tineretul a participat cu en
tuziasm la lupta și munca întregului nostru 
popor pentru înfăptuirea noii orînduiri soci
ale. In tot ce s-a înfăptuit în acești ani în 
România sub conducerea partidului comu
nist este incorporată și munca generațiilor 
tinere. Merită subliniat în mod deosebit 
faptul că, în decursul anilor, zeci și sute 
de mii din cei mai buni uteciști au intrat 
în rîndurile partidului comunist, mulți din
tre ei devenind activiști de bază ai parti
dului și statului.**

Recunoaștem în aceste cuvinte înțeleap
tă gîndire care ne conduce atît de realist 
și care ne înflăcărează în acțiunile noas
tre, gîndire proprie partidului comunist, 
care știe să aprecieze rolul important pe 
care îl joacă tineretul în societate, înțe- 
legînd că viitorul patrieît nqastre socialist^ 
este legat de educarea și pregătirea pentru 
viață a milioanelor de tineri* și tinere.

Legătura dintre tineret și partid, ca și 
liotărîrea tineretului de a urma neabătut 
calea pe care ne Conduc comuniștii este 
astfel directă, iar contribuția sa la opera de 
desăvîrșire a construcției socialiste, un 
fapt dintre cele mai importante, firesc.

„In general, ne spunea tovarășul Ion 
Tlțescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministru pentru problemele tineretului, cu 
ocazia unui interviu acordat recent zia
rului nostru, tineretul s-a manifestat în 
istorie ca o forță de primă importanță în 
evoluția proceselor sociale, jucînd un rol 
dintre cele mai active ori de cîte ori a 
fost vorba de momente care au marcat 
evoluția umanității, fie pe planul progresu
lui vieții sociale, fie în domeniul activi
tății de producere a valorilor materiale și 
spirituale de care dispune astăzi omeni
rea. Specialiștii apreciază că în anii tinere
ții omul are cea mai mare capacitate de în
sușire a cunoștințelor și valorilor, cea mai 
puternică înclinație spre idealuri avîntate. 
Tineretul dispune totodată de inestima
bila calitate de a se înscrie, ca un con
tinuator, pe linia eforturilor depuse de 
generațiile anterioare de a duce lumea î- 
nainte, de a face ca omului să-i fie puse 
la dispoziție condiții tot mai bune de via
ță, de muncă, de împlinire.“

„Ideea că tineretul reprezintă un po
tențial inepuizabil în transformarea pro
gresistă a lumii, ne spunea, citînd unul 
din studiile sale pe această temă filozoful 
Niculae Bellu, se înscrie de drept în 
eîtnpul teoretic al gîndirii marxiste și o 
reprezintă“.

Inserarea pozitivă, inovatoare a tinere
tului în elaborarea cursului nou al istoriei 
este, potrivit opiniei aceluiaș interlocutor, 
*n fapt de extraordinară importanță.

„Tineretul pătrunde în istoria acestor 
din urmă ani cu energie și naturală ne
voie de a acționa... Inserarea activă și 
originală a tineretului în mersul evenimen
telor apare ca un fapt. Și anume, un fapt 
care denotă angajarea unor noi forțe mo
trice în mișcarea de înnoire revoluționară 
a epocii, de energie socială teoretic ne
limitată, care diversifică, amplifică și di- * 
namizează atacul împotriva vechilor așe
zări dar care prospectează totodată, prin 
chiar acest fant, noi posibilități în expe
rimentarea căilor de înaintare ale timpu
rilor noi.“

Or, tocmai această lucrare a tineretu
lui, spune — meditînd la rolul genera
ției tinere în dinamica dezvoltării so
ciale — tovarășul Bellu, această angajare 
voluntară debordînd de fantezie și demni
tate umană, neînfricată și pilduitoare în 
neînfricarea ei, continuă într-un alt timp 
și în probleme aparent colaterale, tradi
ția comunarzilor ridicați la asaltul ceru
lui, a căror acțiune Marx a înțeles-o din 
perspectiva noilor tendințe ale lumii și a 
înscris-o ca un punct de sprijin în con
struirea ei.

„Aș vrea să citez încă o dată, ne spu
nea tovarășul Bellu, aprecierea foarte e- 
xactă pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o făcea la recenta Conferință a partidelor 
comuniste și muncitorești, atunci cînd a- 
firma că, în perioada actuală, tot mai vi
guros se afirmă tineretul, care prin elanul 
și combativitatea sa, prin idealurile sale 
generoase, reprezintă un imens potențial 
în transformarea progresistă a lumii. In 
tineret, și îndeosebi în dialogul fructuos 
dintre generația cu experiență și cea care 
o urmează, vedem și noi, cei ce ne ocu
păm de problemele filozofice ale vieții, re

alizarea mecanismului care asigură înain
tarea în istorie, mecanism în care idealu
rile unei generații care dă impuls de por
nire sînt preluate prin examenul unei ge
nerații proaspete, înaripată de idealuri 
pure, animată de forțe noi. Dialogul, în 
acest caz, nu este un simplu dialog ver
bal. Este vorba de un schimb de acțiuni, 
de modalități de a rezolva problemele 
contemporaneității. Este vorba de acel ra
port permanent, vitalizator, dintre tine
ret și comunism.“

Dar cine mai bine decît comuniștii care 
au lucrat și lucrează direct cu tineretul 
pot să aprecieze aportul acestuia la dina
mica dezvoltării sociale a țării ? II cu
noscusem pe tovarășul Dumitru Balalia, 
care timp de două decenii a îndeplinit 
funcții de primă răspundere în conduce
rea fostei regiuni Ploiești și a actualului 
județ Prahova, participînd, alături de ti
neri, la marile evenimente din viața aces
tora. Iată de ce l-am căutat în localul 
Marii Adunări Naționale, unde lucrează 
In prezent, pentru a ne împărtăși opinia 
domniei sale.

— Mă bucur, ne-a spus, că m-ați soli
citat la o asemenea discuție despre tineri, 
fiindcă mie mi-a fost drag de ei și cu 
dragoste i-am privit întotdeauna. Avem 
un tineret de nădejde. V-o spune un om 
care mai bine de douăzeci de ani a înde
plinit nemijlocit sarcinile trasate de partid, 
sarcini de ridicare a economiei, culturii, a 
nivelului de viață al oamenilor, într-o 
zonă atît de complexă cum este Valea Pra
hovei. Pot spune acum că în tineri am găsit 
totdeauna sprijin, iar faptele despre 
care v-aș putea vorbi sînt și pentru mine 
emoționante. Dacă am lua numai plat
forma complexului Brazi, unde am bă
tut primul țăruș în 24 mai 1958, v-aș putea 
spune că aici mîinile harnice ale tinerilor au 
devenit autoare ale frumuseților pe care 
le admir pînă și eu. care le cunosc foarte 
bine, ori de cîte ori trec pe aici. N-aveam 
cadre vîrstnice suplimentare în alte in
stalații ; le-am „împrumutat“ celor de la 
Brazi pînă cînd au învățat cei tineri, care 
au și rămas stăpînii și responsabilii aces
tei bijuterii a industriei noastre. Notați 
că aici, astăzi, după ce a trecut deja o 
vreme de la construcție și cadrele s-au 
mai maturizat, vîrsta medie este de 27 de 
ani I Directorii, pînă și ei sînt tineri. Dara 
v-aș putea da asemenea exemple din nu
meroase alte locuri, de la Uzina „1 Mai“, 
de la Uzina din Sinaia, de la întreprinderi
le din Cîmpina, din industria ușoară, unde 
lucrează mii și mii de tinere, din agricul
tura județului, din întreprinderile de con
strucții. La cartierul Ploiești-Nord, îmi a- 
duc aminte, locuit azi de 35 000 de oa
meni, majoritatea constructorilor au fost 
tineri, iar pe șantierele de locuințe Plo- 
iești-Vest, care pînă în 1975 voi oferi 
condiții civilizate de trai pentru încă 
35 000—40 000 de locuitori, media de vîrsta 
a constructorilor este, de asemenea, foarte 
tînără.

L-am rugat pe tovarășul Balalia să ne 
spună ce trăsături esențiale a remarcat la 
tinerii pe care i-a cunoscut, ce apreciază 
le ei îndeosebi,

— Faptul că ceea ce constituia altădată 
mîndria noastră, spiritul muncitoresc, este 
preluat și continuat în condițiile actuale 
ale vieții socialiste, de către acești tineri. 
De fapt, ce însemna acest spirit ? înțele
gerea rosturilor și frumuseții muncii, dis
ciplina, dorință de perfecționare în mese
ria practicată, spiritul de dreptate, de 
cinste, de respect pentru ceea ce este în- 
tr-adevăr valoros. Părerea mea este că 
tinerii reușesc să preia pe un plan supe
rior aceste calități : ei învață mai mult 
decît am putut-o face noi, sînt îndrăgos
tiți de cultură, știință, iar acolo unde u- 
nii. dintre muncitorii de altădată depu
neau eforturi pentru a-și menține bucata 
de pîine, efort care juca un rol dinamiza
tor în acele condiții, azi ei se luptă pentru 
menținerea gradului ridicat de calificare 
și depun eforturi nu de teama foamei, ci 
conștienți de utilitatea actului lor pentru 
ridicarea socitetății. Beneficiari ai acestor 
condiții, fundamental schimbate prin lupta 
noastră, a părinților lor, ei se dovedesc 
demni de aceste condiții. De aceea, mi-au 
fost și-mi rămîn mereu dragi...

Cuvinte de părinte. Gînduri de comu
nist.

Am bătut și la ușa unuia dintre tovară
șii miniștri, oameni care, îndeplinind sar
cini similare din partea partidului, au avut 
de realizat obiective nu numai într-un ju
deț, ci în întreaga țară : tovarășul Gh. Ca- 
ranfil. Adjunct al ministrului industriei 
chimice, inginerul Caranfil este el însuși 
unul dintre cei mai tineri specialiști ri
dicați la o asemenea răspundere de către 
partid (abia depășise 30 de ani cînd a 
primit această funcție). A refuzat să ne 
vorbească despre sine, firesc. Noi însă îl 
știam din primele sale zile de prezență pe 
șantierul uneia dintre întreprinderile noii 
ramuri a chimiei, ramură care abia se în
firipa în țara noastră — industria firelor și 
fibrelor sintetice, — ani în care „cei mai 
vîrstnici“ specialiști din Săvinești erau 
dumnealui, proaspăt inginer stagiar, și co
legul său Valeriu Momanu, actualul di
rector tehnic al uzinei. Montată sub ochii 
lor, pusă de ei în funcțiune, uzina și-a 
sporit de 10 ori producția față de „anul 
unu“. Cum apreciază, azi, inginerul Caran
fil aportul tinerilor la dinamica dezvoltă
rii industriei chimice?

•— Mi se pare extrem de revelator să 
vorbim despre anii scurși din actualul cin
cinal ca să avem o imagine foarte con
cludentă asupra a ceea ce a însemnat apor
tul tineretului. Să menționăm că pe baza 
investițiilor realizate numai în primii 3 
ani ai cincinalului prezent au fost puse 
în funcțiune 118 obiective industriale și 

capacități noi de producție din domeniul 
chimiei, printre care : Combinatul de în
grășăminte chimice Tîrgu-Mureș, fabri
cile de azot și fosfor de la Tumu-Măgu- 
rele, grupul organic de la Combinatul 
Chimic Craiova, a doua fabrică de relon 
de la Uzina de fire și fibre sintetice — Să
vinești, Combinatul de celuloză și hîrtie 
— Dej, etapa a doua de la Combinatele 
de celuloză și hîrtie Suceava și Brăila, 
Uzina „Policolor“ — București, capacită
țile noi de la Uzina de alumină — Oradea, 
Uzina de aluminiu Slatina, Uzina de pre
lucrare a maselor plastice — Iași, Combi
natul Petrochimic Ploiești etc. Precizez că, 
în general, pe minister, anul trecut bilan
țul economic a fost pozitiv, obținîndu-se o 
depășire de peste 900 000 000 lei la pro
ducția globală. De ce vă spun toate a- 
cestea ? Fiindcă în proporție de aproape 
sută la sută cadrele care au trecut să lu
creze la noile combinate și unități sini 
ieșite recent din școală, adică sînt cadre 
foarte tinere. Ele mai au, firește, multe 
de învățat, atît în profesie, cît și pentru 
formarea spiritului de disciplină, fără de 
care nu se poate lucra cu bune rezultate 
în chimie ; cert este însă că aceste cadre 
unere, în cea mai mare parte, poartă res
ponsabilitatea de a face eficientă zi de zi, 
în munca lor, o ramură a economiei nați
onale care a concentrat una dintre cele 
mai mari investiții ale tării.

Dar rolul și contribuția tineretului sînt 
în egală măsură relevabile în domeniul 
științei, al culturii. Vorbind despre pre
zența intelectualului în viața socială, a* 
cademicianul Ștefan Milcu sublinia că un 
factor deosebit în formarea intelectualității 
socialiste l-a constituit creșterea conside
rabilă a fondului de recrutare, datorită or
ganizării învățămîntului de cultură gene
rală succesiv de la 4 la 6, 8 și 10 ani, a 
liceelor teoretice de la 10 la 12 ani, prin 
crearea de noi facultăți în științele natu
rii, tehnice și sociale și prin larga dezvol
tare a învățămîntului seral. A crescut in
telectualitatea științifică și tehnică, ea fi
ind, în cea mai mare parte, tînără. Iar 
pictorul Comeliu Baba, apreeiindu-i pe 
„acei oameni tineri care nu erau pînă a- 
cum“ și care „au făcut să se petreacă ce
va nou în arta românească" îndemna „să 
salutăm prezența acestor pînze, sculpturi 
și gravuri de aici, pline de forța nouă a 
tinereții celor ce le-au creat, de noezia 
aspră, ciudată, a vremii lor" („Contem
poranul“, 27 iunie).

— Dacă vreți să vorbiți despre rolul 
tineretului în dinamica celor mai diver-dinamica celor mai diver-
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Am parcurs, în zilele care au precedat momentul deschiderii lucrărilor Congresu
lui al X-lea, cileva dintre cele mai importante itinerarii ale muncii : mari șantiere, o- 
goare, universități și școli, am cunoscut tineri români, maghiari, germani și de alte na
ționalități care alcătuiesc laolaltă națiunea noastră socialistă. Carnetele de reporter Ș< 
pelicula aparatului de fotografiat sînt încărcate de chipurile și biografiile lor, unele de 
o mare frumusețe morală și despre care vom vorbi în cele ce urmează Peste tot insa, 
ca un fapt aproape simbolic, ni s-a întîmplat să auzim, de la ei sa-u de la alți specia
liști pronunțîndu-se un cuvînt-imagine platformă. Am fost la Galați și despre toată 
întinderea fostelor Cătușa și Mălina, azi ocupate de un uriaș combinat siderurgic, 
oamenii ne-au vorbit ca despre o bătălie dusă pe o mare „platformă ‘ pe care au cres
cut furnale, laminoare, oțelării, zeci de alte obiective. Am fost la Rm.Vîlcea și despre 
noul combinat ni s-a vorbit asemenea : o nouă platformă a industriei noastre chimice 
Porțile de Viei sînt, în limbajul constructorilor, și ele o platformă, după cum platfor
me ale muncii creatoare, cu fonduri de lucru deschise mai de mult sau mai de curmă, 
am întîlnit la Piatra-Neamț, la Deva sau Oradea. Dar ogoarele patriei, suprafețe apar- 
ținînd întreprinderilor de stat sau cooperativelor agricole de producție, ce altceva pot 
fi ele însele decît niște platforme pe care mina harnică a omului reușește să valorifice 
prin mijloace moderne bogăția pămîntului și lumina roditoare a soarelui P

In suprafața circumscrisă acestor platforme ale muncii, inserată în acea imagine 
a dinamismului economiei naționale, prezența tinerilor este, așa cum demonstrau și cu
vintele interlocutorilor noștri, o realitate indubitabilă, pe care ne-ar fi greu sa o cu
prindem într-o imagine. Ne mulțumim să-i definim trăsăturile.

Eroii
Participasem, cu cîțiva ani în urmă, la 

Galați, la acele momente cînd Combinatul 
siderurgic nu era decît o schiță de plan și 
cînd fusese încredințată excavatoristului 
Nicolae Afteț, comunist în vîrstă de 28 de 
ani, sarcina-onoare de a fi acela care rupe 
întîia cupă de pămînt din ceea ce urma să 
devină actuala platformă. O mică ceremo
nie, de tot simplă, și brațul încărcat se ri
dicase ca o închinare anilor care aveau să 
urmeze. Din clipa aceea, tînărul excavato- 
rist avea să devină eroul numărul unu a! 
Galaților și, deși în nopțile următoare, cînd 
se aprinseseră ciulinii Mălinei, se oferea 
reporterilor uU spectacol fantastic, un cîmp 
în flăcări, aceștia îl căutau pe Afteț. De 
altfel, ori de cîte ori rugai pe cineva să-ți 
recomande un om despre care merita să 
scrii, ți se amintea numele lui. Era întîiul 
„erou“, și era totodată singurul.

Zilele trecute, aflîndu-mă pe același șan
tier, dublat azi de combinatul care deja 
produce, m-am adresat tovarășului Gheor- 
glie Neațu, secretarul comitetului de partid, 
cu aceeași rugăminte : despre cine se poate 
scrie ?

— De unde ?
— De aici, de la dumenavoastră...
— De pe întreaga platformă ? Păi bine, 

tovarășe, dar sînt 35 000 de oameni, iar 
dumneata vrei să-ți recomand tineri. Ei

se domenii ale vieții noastre, luați, vă 
rog, exemplul tineretului gălățean, ne spu
nea și tovarășul Vasile Carolică, prim- 
secretar al Comitetului județean Galați al 
U.T.C. Din industrie, din agricultură, din 
știință și cultură, din activitatea obștească 
și de stat, din toate aceste domenii se pot 
alege exemple ilustrative pentru spiritul de 
devoțiune al celor tineri, pentru capacita
tea lor creatoare. Aș vrea să adaug că, 
indiferent la care din domeniile citate 
s-ar apela, n-ar fi exemplu din care să nu 
se desprindă rolul pe care l-au avut și-1 
au în formarea unor tineri cu asemenea 
calități — morale și profesionale — orga
nizațiile U.T.C. Școli de cultivare a ata
șamentului față da partid, a dragostei 
față de țară, școli de implantare în ini
mile tinere a înaltelor trăsături etice, spe
cifice tînărului cu convingeri științifice și 
idealuri comuniste, organizațiile U.T.C. 
și-au făcut un titlu de glorie din a ajuta 
partidul în educarea tinerei generații, pe 
drept cuvînt apreciată nădejdea și viitorul 
patriei.

bine, majoritatea sînt tineri 1 Cum poți a- 
lege — nu zece, dar o sută, despre care să 
spui că sînt cei mai buni ?

O „ dificultate“ care nu poate să nu 
bucure : în cei cîțiva ani care au trecut de 
la începerea construcției, Galațiul și-a mul
tiplicat eroii într-atît încît, de la mîndria 
de a și-i prezenta, a intrat în imposibilita
tea de a-i mai putea cuprinde într-o enu
merare. Afteț ? Există. A muncit bine aci 
în toți acești ani (l-am găsit lucrînd pe o 
macara-șeniletă) ; și lui i se pare firesc, nu 
numai că e mult mai greu de descoperit 
între atîtea mii și mii alții, dar — fapt e- 
moționant — privirile sale chiar sînt în
dreptate dacă nu spre eroi care să se deo
sebească de el prin altfel de trăsături eti
ce, în orice caz spre oameni care au adus 
la Galați profesiunile — erou ale zilei de 
azi : oamenii ciberneticii industriale. Căci 
oameni care au fost, ca și el, primii la în
deplinirea unor sarcini demne de memorat 
sînt azi foarte mulți. In anul 1968, anul al 
3-lea al cincinalului ,un om a pus, primul, 
în mișcare agregatele fabricii de aglomera
re, altul a aprins, primul, flacăra în cuptoa
rele oțelăriei, un altul a pus în funcțiune 
uriașele role ale laminorului Sleebing. Dar 
fabrica de oxigen, dar fabrica de var, dar 
cele 3 stații de cale ferată ale combinatu
lui, cu 100 de km de linii, cu cele 1 000 de 
vagoane care intră și ies zilnic ?

Și totuși ne-am oprit aici, la Galați, la 
un om (nu-i spunem „erou“, deși o merită, 
dar ne-a mărturisit că nu-i plac cuvintele 
mari): Buzea Oancea. L-am găsit la pupi
trul de comandă al furnalului nr. 1. Cu

Reportai-anchetă de EUGEN FLORESCU

cască părea grav. Fără — un tînăr ; chiar 
foarte tînăr.

— Să vă recomand niște tineri, ne-a 
spus.

— Ce vîrstă aveți ?
— Am împlinit 31...
— Ce funcție îndepliniți ?
— Inginer. Sînt șeful secției furnale...
Știam că un asemenea post cere o mare 

experiență, concretizată într-un număr de 
ani — vechime.

— Am fost numit cu dispensă, printT-o 
aprobare a ministerului.

Așa am aflat povestea sa, răspunderea 
fiind aproape intrigantă, dacă te uitai la 
ceea ce se afla în jur : munți de instalații, 
valori uriașe.

— Răspundeți numai de furnalul 1 ?
— Nu, și de furnalul 2, de alături, care 

va intra în funcțiune peste scurt timp, și 
de celălalte 3,: care se vor mai construi...

— Nu vă supărați, cît costă utilajele pe 
care le gospodăriți pînă acum ?

— Aproape două miliarde...
Dar cine este el, omul căruia i s-a în

credințat această uriașă răspundere ? te 
întrebi imediat, deși îl ai în față. Un tînăr 
dintr-o comună brăileană, Tudor Vladimi- 
rescu. Acum 9 ani (la 7 iulie, precizează), 
absolvea Facultatea de metalurgie din 
București („eram între primii 4—5 la în
vățătură“). Drumul prim : Hunedoara. Șef 
de schimb — doi ani și jumătate la furna
lele 5—6 ; alți doi ani și jumătate șef de 
schimb la furnalul de 1 000 m3, cel mai 
mare pe atunci în țară. 1965 — telegramă : 

mutat la Galați („pe 2 august, abia înce

puseră săpăturile, am ajuns la viitorul furnal 
mergînd prin clăi de grîu"). Intrat la „șmo- 
tru“ : studii de proiectare, de documentare, 
studii de calitate a oțelului, de urmărire a 
stadiilor lucrărilor. („Nu mai erau decît un 
director tehnic, care știa ce sînt furnalele 
și cîțiva tineri absolvenți ai școlii de me
talurgie, dai care nu mai lucraseră nicio
dată, practic“). Călătorii : U.R.S.S. — 5 
luni, furnale. R.F.G. —• 9 luni, furnale. Te
legramă, străinătate : „Vino urgent. Numit 
șef adjunct al secției“. („Am găsit dispensa. 
Din dipa aceea am simțit că am intrat în 
greul metalurgici noi“).

— Ce înseamnă metalurgie nouă ? l-am 
întrebat. Altceva decît Hunedoara, decît 
Reșița ?

— Altceva, Ca să vă dau un exemplu, 
o echipă foare bine calificată acolo este a- 
proape necalificată aici. Conducerea furna
lelor gălățene, ca și dirijarea întregului pro
ces de elaborare a șarjelor, pînă și proce
deul de încărcare a cuptoarelor se face a- 
utomat, deci diferit.

Am înțeles de ce lui, ca tînăr, i s-au des
chis atîtea drumuri : avea specializarea cea 
mai actuală și reprezenta, în plus, perspec
tiva. Ca și în cazul maiștrilor veniți la 
Brazi ca „împrumut“, un inginer, Vasilescu, 
de la Hunedoara, om cu experiență, a ur
mărit pașii de adjunct ai tînărului Buzea. 
Pe urmă omul s-a reîntors la treburile 
sale. Furnalele de la Galați (unul singur 
produce cît două, C' le mai mari ale Hu
nedoarei) au acum la conducerea lor un 
specialist de nădejde. Treizeci și unu da 
ani (împliniți...)
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Const. Sandu etc., toți sub 30 de ani). Cei 
care au dat „viață“ porții Porților de Fier. 
Au venit aici anul trecut, de la Bacău, un
de terminaseră de lucrat cele 12 micro- 
hidrocentrale din avalul Bistriței, unde rea
lizaseră punerea complet în funcțiune la 
șase dintre ele, iar la alte șase lucrări im
portante.

— Tocmai cînd primisem și eu casă la 
Bacău, a venit o mașină după noi. O tri- - 
misese tovarășul inginer cu care lucrasem 
pe Bistrița...

Și-a urcat nevasta, cei doi copii, a în
cuiat ușa și a plecat. Pentru cît ?

— Mai avem aici de lucru 3 ani. Pe ur
mă, o să fie mult de lucru în alte părți, 
poate tot pe Dunăre, poate în alte părți.

— Și casa ?
— Dar eu la pensie n-o să am nevoie 

de casă ?
Plecat, deci, pînă Ia pensie pe șantiere

le de lumină ale țării... Are 28 de ani, fa
milie, copii. Și conștiința devotamentului 
față de ceea ce se înalță în această țară, 
pe care vorbele n-ar face decît să o um
brească.

— Da, găsiți oameni deosebiți, îmi spu
nea inginerul Tomida. Se operează aici o 
selecție nemaipomenită : nu rămîn decît 
oameni ca Veria. Și să nu-mi spuneți că 
sînt puțini. Vă aduc un argument: dacă 
veneau aici toți cei care au practicat a- 
ceastă meserie la Argeș, de pildă, ar fi 

Dar n-au venit toți, fiin- 
la Deva, și în alte părți, 
aici, sînt 1 000 1 Toți ti-

fost laolaltă 300. 
dcă e nevoie și 
Și totuși, acum, 
neri...

Voia să spună 
imense rezerve de suflete mari, că orice 
progresie conținută în planurile partidului 
se poate baza pe punerea în valoare a a- 
cestor oameni tineri.

că avem o generație cu

Dar oamenii ceilalți ? A scos o listă. In
ginerul Mihai Chiriac, cel mai „bătrîn" 
(după el), 29 de ani, inginer Ioan Vasile, 28 
ani. Inginerul Florin Strugar, 28 ani. Mi
hai Ștefan, muncitor cowperist, secretarul 
organizației de partid — furnale — născut 
în 1944 (deci, 25 de ani). Cimpoca Ion, 
muncitor cowperist, secretarul organizației 
U.T.C. — născut în 1944. Țigănuș Costică, 
fumalist, om de nădejde, născut 1944.

Ei sînt „eroii". In răspunderea lor, aproa
pe un milion de tone din oțelul de azi al 
țării...

— Nu te supăra, l-am întrebat la sfîtși- 
tul discuției pe inginerul Oancea Buzea: 
pentru dumneata acești ultimi 4 ani de e- 
fort ce au însemnat ?

Mi-a arătat circumferința frunții :
— S-a făcut cărnii mai mare, a zis rî- 

zînd. Și mai greu. Adevărul este că am 
învățat foarte mult, poate încă o dată cît în 
facultate. Dacă vreți, o bucurie intimă este 
că pot sta azi cu curaj lîngă orice specia
list în conducerea cibernetică a proceselor 
industriale de tip siderurgic. Era un vis. 
Apoi!? vin toate celelalte.

Și un ultim fapt, pe care îl aflu acum : 
azi, 6 august, inginerul Buzea este printre 
cei care urcă scările de marmură ale Sălii 
Palatului : Conferința organizației județene 
Galați l-a ales pe tînărul de 31 de ani de
legat la cel de al X-lea Congres al parti
dului.

Aceleași scări de marmură le urcă în a- 
ceastă dimineață de august un alt tînăr — 
Ion C. Spătărelu ~ sosit din inima Bă
răganului. Lîngă Slobozia, în comuna sa, 
pe întinderile de pămînt fertile ale țării, el 
este sinonimul simbolic al muncii,1' făcută 
cu știință, cu energie, cu eroism chiar, de 
către furnalistul tînăr de la Galați. „Plat
formele“ sale se numesc lanuri, dar bătăliile 
nu sînt mai mici, iar succesele la fel de 
mari : din sate ca acela unde tînărul băr
bat este președinte al C.A.P., pornesc va
goanele de pîine ale țării, belșugul caselor 
noastre. El, ca atîtea alte sute de mii de 
tineri ai satelor românești, este între întîii 
care înțeleg că ziua-Iumină a civilizației 
noastre este strîns legată de știința de a 
face ca fiecare zi-lumină să fie o rotundă 
și fructuoasă zi de muncă. Dar faptul cel 
mai semnificativ este că, receptînd cu exac
titate direcția în care conduce partidul des
tinele țării, spre o economie bazată pe o 
înaltă știință și tehnică, pe aplicarea celor 
mai noi cuceriri în acest domeniu, orien
tarea însăși a tinerilor de la sate a urmat 
— asemeni unor flori ale soarelui crescute 
în bărăganele de grîne — această politică 
a belșugului. Partidul a introdus în agri
cultură noi elemente, vitalizatoare, și ei, ti
nerii, au urmat imediat lumina la începu
tul acestui an lucrau în agricultura noastră 
96 368 tractoare deservite de un număr și 
mai mare de tractoriști, aproape sută la 
sută tineri ; 55 738 semănători mecanice,
47 092 combine pentru păioase, zeci de 
mii de mașini de împrăștiat îngrășăminte, 
de stropit și prăfuit, combine de porumb și 
plante de nutreț etc. Dat cine sînt, alături 
de zecile de mii de tractoriști, lucrătorii de 
pe aceste alte sute de mii de mașini ale 
bărăganilor românești ? Spre mîndria noas
tră, și în acest caz putem spune : tinerețea 
se află și aici la locul său de cinste ; iar

sa cu viitorul holdelor țării estelegătura
tot așa de puternică precum legătura tine
reții cu marile platforme uzinale. Numai 
parcul de tractoare, mult diversificat, va 
ajunge, potrivit proiectului Directivelor 
Congresului al X-lea, în 1975, la 120 000— 
123 000 mașini, aceasta însemnînd că doar 
pentru această parte a tehnicii agrare alți 
aproape 30 000 de tineri vor răspunde pre
zent la apelul partidului, în anii care vin. 
De pe acum încă în cele 60 de licee agri
cole se pregătesc pentru acești ani 22 842 
elevi, în cele 119 școli profesionale agricole 
— peste 37 000 de viitori mecanizatori, iar 
în învătămîntul sunerior peste 12 000 de 
ingineri și circa 2 900 maiștri.

Prin grija părintească a partidului, mili
oanele de tineri ai țării au posibilitatea să 
învețe, să se desăvîrșească, iar ei, la nu
dul lor, aduc celui ce conduce destine’e 
țării, drept omagiu, munca lor, capacitățile 
lor creatoare, energia vîrstei lor tinere.

Devotamentul
Să recunoaștem, e greu să nu te emoți

oneze aceste exemple, care dovedesc ce for
midabile posibilități de afirmare au fost 
deschise tineretului prin grija partidului, 
prin marea încredere și condițiile deose- 

la în- 
nu te 
acele-

bite pe care generația noastră le are 
demînă. După cum nu se poate să 
emoționeze faptele de răspuns ale 
iași generații.

Eram la Rm. Vîlcea, pe platforma 
binatului petrochimic, și deschizînd ușa 
unui birou am avut să-l reîntîlnesc după 
mai mulți ani pe un alt tînăr inginer, de 
profesie constructor.

— Tovarășul Boghez ? Erați stagiar la 
Săvinești... Unde ați plecat de acolo ?

— Am terminat rolanul, apoi melana, iar 
după aceea am plecat la Suceava...

— De la Suceava ?
— La Tg. Mureș....
— De la Tg. Mureș ?
— La Slatina... De la Slatina aici, la Rm. 

Vîlcea...
(„Aici, la Rm. Vîlcea“, înseamnă o con

strucție a cărei investiție este echivalentă 
cu prețul unui oraș nou care ar putea găz
dui 250 000 locuitori).

Mi-a spus că va lucra pentru o perioadă 
din nou la Slatina ori la Craiova, apoi se 
va reîntoarce la Vîlcea pentru partea a do
ua a aceluiași combinat, o parte egală cu 
ceea ce s-a făcut pînă acum. L-am între
bat dacă n-a aiuns la concluzia că trebuie 
să se fixeze, o dată. Oricum, se mută omul 
în același oraș, și tot e greu.

— Nu te supăra, dar toate acestea cine 
le face ? a fost răspunsul său, și mi-a ară
tat prin fereastră platforma pe care se ri
dicau instalațiile. Un răspuns — întrebare. 
De fapt, o convingere intimă a datoriei 
de-a răspunde unei chemări.

...La Porțile de Fier, cu cîteva zile în 
urmă, am avut revelația aceleiași convin
geri. Inginerul Dumitru Tomida, adjunctul 
șefului șantierului energo-montaj, care mă 
conducea („pentru cinci minute, n-avem 
timp 1“) vorbea despre comportarea exem
plară a băieților (10 000 de muncitori și 
specialiști, marea majoritate tineri, lucrea-

ză la baraj, uzină, ecluză), despre ritmul 
formidabil la

— Cu ce-1 
pre acestea ?

Tomida s-a 
semnări, apoi 
ridicat casca de 
Gheorghe Dordea, aflat de față.

— Treizeci și doi de ani : păr alb, to
varășe 1 Apoi a procedat la fel cu ingine
rul Avramescu, aceeași vîrstă. Pe urmă și-a 
ridicat propria-i cască :

— Am mai mult decît ei. fiindcă am și 
cîțiva ani în plus... Poți să descrii asta ci
titorului ?

— N-o să înțeleagă că vă plîngeți ?
— Dacă înțelege asta, notează acolo că 

nu este în stare să priceapă nimic cititorul 
dumitale I

(Am aflat mai tîrziu că dumnealui, in
ginerului Tomida, i se oferă de mulți ani 
posturi importante în București, în mini
ster, insistențe pe care le ocolește mereu cu 
răspunsul „să mă rnai gîndesc“, „să termin 
întîi aici“ etc. Deci, cititorule, nu-l înțe
lege greșit. Se va supăra.)

Dar poate că numai ei, specialiștii, sînt 
așa ? In ziua în care am fost pe șantier, de 
sus, din turnul de comandă de la 70 metri 
de deasupra firului Dunării, am observat 
un grup de oameni verificînd uriașele porți 
ale ecluzei Ce) care dădea în primire 
lucrarea, șeful brigăzii care efectuase lu
crările instalației de comandă automată, 
Dumitru Vena Vîrsta ? 28 de ani 45 de 
oameni (Florea Vlaicu. Anton Budașu,

care fac față cu succes, 
pot convinge pe cititor des- 
1-am întrebat.

uitat la carnetul meu de în- 
printr-un gest neașteptat a 

Jc pe capul inginerului

Inteligența
Eroică, devotată, dinamică, generația 

tînără se înscrie totodată în ritmul contem
poran al României socialiste cu inteligen
ța inițiativelor sale. Este, această realitate, 
un merit, în primul rînd, al partidului co
munist : îndeosebi după Congresul al IX- 
lea, valorificarea capacităților creatoare ale 
poporului a fost ridicată la rangul de sar
cină socială, și era firesc ca tocmai tinere
tul, atît de receptiv la măsurile care asigu
ră progresul societății, al științei și tehnicii, 
să fie primul înscris în rîndul celor ce sus
țin, cu inima și cu fapte concrete, o ase
menea politică fructuoasă. Deschizi ușile 
institutelor de proiectare și nu poți să nu 
remarci imaginea unor „platforme ale gîn- 
dirii tinere“, căci adevărate mase de tineri 
populează lumea planșetelor.

Am cunoscut la Porțile de Fier un ase
menea grup de proiectanți, cu ocazia ve
rificărilor porților ecluzei. Intre ei, unul 
dintre autorii acestor „porți“, șeful colec
tivului de proiectare, inginerul Felix Scvor- 
țov, de la Institutul de Proiectări Hidro
energetice — București. Abia trecut de 30 
de ani el. și colectivul pc care-1 conduce, 
se poate mîndri că vede la lucru cele mai 
mari porți de ecluză din lume, opera lor : 
I 000 tone fiecare poartă, drum larg de 34 
metri pentru vapoarele Dunării 1

După cum, nu mai puțin revelator mi 
s-a părut un alt fapt, cunoscut la Galați. 
Aici totul trece, așa cum spuneam, în sar
cina conducerii cibernetice a producției. 
La toate marile obiective întîlnești, dacă 
nu încă montate, atunci în faza de pregă
tire, calculatoarele electronice, iar în cele 
din urmă va funcționa pentru întreg com
binatul, calculatorul central. Embrionul Iui 
s-a și născut deja, în apropierea oțelăriei 
și oamenii care îl deservesc sînt la fel de 
tineri ca și șeful secției furnale (unii abia 
au absolvit școala anul acesta, iar alții, ca 
Mihai Cristescu și Constantin Zaharia, cei ’ 
ce conduc acest colectiv, și-au reprofilat 
complect profesiunile, deși n-au absolvit 
prea de mult facultatea). Ca să ne dea o 
imagine a utilității acestor procedee mo
derne, cei doi ne-au oferit la început cîte
va amănunte simple : imaginați-vă, ne-an 
spus, că în acest combinat, în toate secțiile 
sale, există utilaje care conțin milioane și 
milioane de piese, fiecare avînd un timp 
normal de funcționare, de revizie, de re
parație, de înlocuire, că pentru fiecare 
dintre aceste operații trebuie ținut un ca
lendar, trebuie urmărită în magazie exis
tența pieselor de rezervă etc. Ei, bine, ce 
minte este în stare să facă această urmă
rire ? Mașina noastră poate ; ea ține soco
teala tuturor acestor piese din toate utilajele 
combinatului, știe ce este în magazie,aver
tizează în timp util că este necesară revi
zia, înlocuirea etc.

— Este așa de important ?
— Gîndiți-vă că numai la oțelăne pro

ducția zilnică valorează 10 000 000 lei și 
veți avea imaginea adevărată a însemnă
tății acestei operații dacă presupuneți o în
trerupere de numai cîteva ore din cauza

unei piese lipsă. Sau imaginați-vă numai 
cine ar putea urmări circulația economică 
a celor 1 000 de vagoane (peste cîțiva ani 
vor fi 2 000), cu sute de destinații, cu mii 
de tipuri de piese încărcate, expediate sau 
sosite

In momentul în care am fost la Galați, 
cei cîțiva tineri (majoritatea fete) învățau 
calculatorul să... gîndească. Operație de 
mare însemnătate, fiindcă mașina se deprin
de ca, dîndu-i-se condițiile de lucru în oțe- 
lărie, de exemplu, (capacitate — utilaje, 
caracteristici — materie primă, temperaturi 
etc.), pe de o parte, și ceea ce se cere în 
final (zeci de sortimente de oțeluri și în 
cantități potrivit comenzilor), ea se de
prinde să găsească pentru fiecare formulă 
optimă a procesului care trebuie urmat de 
la intrarea în ciclul de fabricație pînă la 
final. Faptul cu adevărat impresionant est? 
că, pînă la urmă, la fiecare 3 000 de șarje 
mașina singură le înregistrează pe cele mai 
reușite, cu caracteristicile lor, le compară 
între ele și sfîrșește prin a cere ea omului 
condiții pentru realizarea celei mai bune 
calități, cu prețul de cost cel mai redus, 
sau își comandă singură parametrii de lu
cru care să corespundă acestora 1

Un imperiu, s-ar putea zice, al fantas
ticului în tehnică, în gîndire, pe care nu-ți 
vine a crede că-1 poate realiza nici omul 
cu cea mai mare experiență. Și, totuși, a- 
colo, la Galați, niște băieți și niște fete în
vățau asemenea mașini să lucreze ,să gîn
dească...

Dâr cîte alte vaste planuri de manifes
tare a inteligenței, talentelor generației ti
nere nu oferă cîmpul larg al vieții noastre 
sociale 1 Ne-a reținut atenția ca fiind re
prezentativă lucrarea tînărului artist plastic 
Sabin Bălașa, o sugestivă frescă destinată 
instituțiilor de învățămînt superior din 
Iași a cărei temă este tocmai tinerețea care 
aspiră. „Am căutat, spunea artistul, să sin
tetizez într-o imagine chipul generației 
mele, al cărei calități sînt puse în lumină 
prin grija Partidului Comunist Român, în 
contextul deplinei conștiințe de sine, a con
științei valorilor și datoriilor ei. Sînt bucu
ros să închin această creație celui de-al 
X-lea Congres al comuniștilor“.

Un tineret care se simte ocrotit și încu
rajat. Un tineret luminat, cu conștiința lo
cului și rolului său în societate. Un tineret 
fremătînd de dorința împlinirii... Așa apare, 
într-adevăr, generația noastră — modernă, 
dinamică, optimistă — în fresca tînărului 
artist. Simbolică, imaginea reflectă o mîn- 
dră realitate: avem alături de 
neri,' din industrie, agricultură, 
generație de tineri oameni de

artă care fac cinste patriei noastre. Tot mai 
mult creația lor este recunoscută în lume. 
Trupele noastre teatrale, în care au răsă
rit promoții noi de talente firești lîngă ta
lentele de demult afirmate, culeg lauri indi
ferent de gloria tării în care s-ar prezenta, 
în muzică, în balet, în pictură și sculptură, 
tinere nume românești se afirmă tot mai 
mult, de la an la an. Iar în literatură, 
premiile Uniunii Scriitorilor pe anul 1968 
sînt concludente : continuînd cu respect tra
diția marii noastre literaturi, cărțile scriito
rilor și poeților tineri s-au bucurat de una
nimă apreciere, ele fiind închinate omului 
nou al patriei noastre, poporului român 
care reușește să se înscrie cu demnitate în 
rîndul popoarelor cu cea mai înaltă civi
lizație.

de generație

KXJ

Com-

reîntîlnesc după

ceilalți ti- 
știință, o 
cultură și

Am reținut pe masa de lucru, singurul 
în măsură a adăuga ceva important la fap
tele de eroism, de devotament, de inteli
gență și capacitate a tineretului țării, un 
caiet de versuri aparținînd unor elevi mem
bri ai organizațiilor U.T.C. din sectorul 7 

■— București. Se intitulează simbolic. „Cre
zul generației mele“. Poate că nu sînt po
eții cei mai buni ai prezentelor serii de e- 
levi, de altfel nici nu discutăm această ca
litate, aici. Fapt este însă că versurile con
țin, într-adevăr, un crez, exprimat la vîrsta 
celor ce aspiră :

„Știu, va sosi-mplinirea neliniștilor noas
tre /.../ o simt tot mai aproape, cu inima 
vecină,/ Purtînd în ea chemarea spre minu- 
rtate faptei Cu ispitiri de vise și aripi de 
lumină", spunea elevul Nasta Dan, de la 
liceul N. Bălcescu. Cele mai multe versuri 
sînt închinate însă patriei și partidului, ti
nerii știind că lor le datorează curajul și 
certitudinea împlinirilor. „Sînt din lutul a- 
cestui pămînt/ din florile Munteniei de că
măși/ din rimele șindrilei din Banat/ și 
crestăturile porților din Oaș." (Nina Stoian, 
liceul de Arte Plastice). „Flacără vie în țară 
frumoasă", descrie Mihaela Cișmigiu (Școa
la generală 169) imaginea partidului, iar 
Manole Georgeta (liceul 25) își conduce 
înfiorarea lirică spre o fierbinte urare „ce
lui de al doilea soare" :

„Partidului părinte închin aceste versuri/ 
Și țării mele scumpe cu-a ei păduri și șe- 
suri/ Ridic paharul vieții-trăiască comuni
știi 1"

III. POEM AL
MARILOR

RĂSPUNDERI
Documentele celui de-al X-lea Congres al partidului, ale cărui lucrări le cinstim și 

prin aceste pagini, au trezit un entuziast ecou în rîndul generației tinere. In adunările 
de dezbatere a Tezelor și proiectului de Directive, în scrisorile trimise Comitetului 
Central al partidului, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, impresionantă a fost 
conștiința că pe umerii generației tinere stau, dacă privim în perspectiva anilor, o mare 
parte dintre proiectele grandioase ce vor fi supuse, începînd de azi, dezbaterii și a- 
probării Congresului.

începînd de azi, dezbaterii și a-

La Porțile de Fier, ca să cităm un exem
plu, șantier al tinereții, în fața clădirii ce
lor două grupuri de conducere a lucrări
lor poate fi văzut un sugestiv panou repre- 
zentînd dinamica creșterilor de energie e- 
lectrică ale patriei, așa cum rezultă din do
cumente : luminile României acum, și a- 
tunci cînd, prin munca lor, vor intra în 
funcțiune — Porțile de Fier, Lotru, Deva, 
Rovinari, Sebeș etc., etc. Impresionantă creș
tere 1 L-am cunoscut acolo pe omul care se 
gîndește că va fi acela care va da scînteie 
unei mari părți dintre aceste capacități in
stalate de energie electrică : inginerul A- 
vramescu Oliviu, 32 de ani, șeful serviciu
lui de punere în funcțiune a instalațiilor e- 
lectrice ale Porților de Fier. Sarcina sa și a 
celor 20 de băieți cu înaltă calificare pe 
care-i conduce a fost, pînă acum, una mai 
modestă : au dat în exploatare utilajele — 
între care cea mai mare macara din țară

care se lucrează la uzină și baraj, 
cînd ați auzit însă de trecerea pri-

— cu
Atunci .......
mului vas prin ecluză, trebuia să vă gîndiți 
la el. Iar anul viitor, cînd veți auzi că în 
sistemul energetic național au pornit pri
mii kilowați ai Porților de Fier, la postul 
său de făclier va fi același tînăr' specialist.

— Mai avem de stat aici 3 ani, ne spu
nea. Nu putem pleca pînă ce ultima tur
bină Kaplan n-a dat curent țării. Pe urmă, 
e planul înainte...

Un om pe umerii căruia se îngemănează 
răspunderile prezente cu cele viitoare, este 
și inginerul Laurențiu Țurcanu. La 27 de 
ani, el este cel care a condus lucrările de 
construire a podului de pe care a început 
aruncarea stabilopozilor în apele Dunării. 
L-am văzut acolo, la lucru. Abia a avut 
timp să ne spună că trebuie să ne uităm 
la macheta barajului pentru a vedea cît au 
de muncit el și muncitorii pe care îi con
duce, de aici înainte. Era, cu o unealtă, în 

• mînă, chiar deasupra mijlocului Dunării — 
energia unei tinereți și a unui fluviu față în 
față. Fluviul trebuie să cedeze, spunea. lat 
Știrile 
pune

ultime îl adeveresc : Dunărea se su- 
omului.

★

Ne cerem scuze faentru faptul că, poa
te, am vorbit atît de mult despre Galați 
și Porțile de Fier. Ca și Lotru, ca și Piteș- 
tiul etc. ele ni s-au părut însâ a fi punc
tele care dau greutate de simbol și linie 
de echilibru balanței vieții noastre, așa 
cum s-a proiectat ea în râstimpul de la 
Congresul al IX-lea și care, prin litera 
caldă, avîntatâ a Congresului al X-lea, 
deschid României ferestre noi spre viitor. 
De altfel, imaginea țârii este astăzi un 
tot unitar, iar mișcarea tineretului în di
namica transformare a țării — un fapt 
de necontestat. Peste tot unde am um
blat i-am întîlnit în zilele de practică pe 
aceia ce vor fi inginerii, arhiteefii, medi
cii, profesorii, învățătorii, mecanizatorii 
sau muncitorii anilor ce vin. Legătura 
dintre tinerețe și viitorul deschis de partid 
este astfel o perpetuă realitate. Și 
parcă într-un mod eu totul simbolic ni 
s-a părut apariția anul acesta în vitrinele 
orașelor țării a panourilor cu fotografii
le celor ce au absolvit liceele, școlile teh
nice și profesionale : pe toate, pe abso
lut toate, stătea scris cu optimistă încre
dere în viitor : „La revedere, în 1979 1'

Dar ce va fi în 1979 ? Dar mai de
parte ?

Să ascultăm bătînd ora fierbinte a a- 
cestor zile, care vor intra în istoria țării...



SCiNTEIA TINERETULUI

AL. ANDRIȚOIU

Nu viață în genunchi! Se cere-un are 
de vis înalt,
O, înălțimea Noastră !
Un gît de lebădă-a acestui secol 
frumos și svelt cum nici în Lohengrin. 
Și nicăierea nici o aplecare 
nici cît spre-a ridica un gînd căzut, 
întoarcem fila cronicilor către 
Sublimul alfa, aur saturnin, 
și demn de răsturnat în viitor 
și așezat în noile tipare.

Unim în noi o deltă de trei timpi, 
lanus trifrons uimit de trei destine. — 
Genunchii gemeni n-au lăsat 
și nici 
nu vor lăsa vreo urmă în țărînă I

*

GRIGORE HAGIU

TIMP AL VÎRSTEI
ÎMPLINITE

în noi și pe cadranele solare 
Un ac magnetic țara și-a rotit, 
amiaza orei strînsă la zenit 
aureolele să-și desfășoare.

E timpul gîndului ivit cu-aripă, 
e timpul inimei în univers.
Fii, suflete, cuvîntul de neșters, 
înduplecă această vastă clipă.

Te-nalță, timp

Filtrează iar nemăsurata lume, 
ridică-i în lumină miezul dens, 
statornicește-i steag, și crez, și sens, 
speranței și duratei dă-le-un nume.

înnobilează-ți, patrie, preaplinul 
te recunoaște-n fii tăi de preț, 
în trăsătura celui mai semeț 
prin care-)i cucerești mereu destinul

al vîrstei împlinite, 
la adevărul tău de temelii 
veghează sufletele noastre vii, 
desimea veșnicelor, mari cariatide.

NICOLAE DRAGOȘ

Tulpina 
călătoare

Rotund stejar, urcînd din primăvară 
Copac al demnității mele, Țară I

Semeață-n seara lunii, prin valuri desenată 
Din rădăcini ivită, din frunze-ndătinată 
Cu minerale treceri spre vegetalul munte 
în trunchi purtînd emblemă trecuta' vremii frunte 
Din vîrste de miracol și de uimite trepte 
Tulpină călătoare prin frunzele-nțelepte 
Statuie fără țărmuri, altar de vechi destin 
Din vremurile vremii spre cele care vin.

Credinței mele cîntec și piatră de hotar 
Tu, Țara mea, azururi înveșmîntate-n har I

ADRIAN DOHOTARU

Mulțumire 
partidului 

îți mulțumesc pentru clara lumină prin care mă-nalț 
Pînă în dreptul cuvintelor ce mă înconjoară și mă cuceresc 
Ca pe un nou Everest.

îți mulțumesc pentru marele meu echilibru, 
Pentru ordinea-n care transpare și-alunecă 
Orice element al naturii, pentru parabola 
Simplă, exactă a timpului ce-l împlinesc. 
Ca a razelor gamma,
Pentru imaginea miraculoasă și totuși concretă
A stelelor ce vor veni.

★
îti mulțumesc pentru această frunte către demnitate 
în aerul prin care spunem liberi : cer
Și ape și fecunditate,
Cina gura tuturor este de aur în sfatul țării
Și cînd zarea trece din tată-n fiu.
Precum un testament al fericirii.

ION IUGA

Cîntec alb
Din prejurimi de floare vînturi albe 
Veșmint pe mersul nostru-n anotimp, 
veșmint pe-un ev care ne scrie-n suflet 
primăvara zămislită-n palme 
in ochi trudiți de rănile înalte 
trei semne-n vremea mea triunghi: 
întîia literă e muncă, 
cum arborele drept în frumusețe, 
și cintă-n noi explozia-mplinirii 
poporu-acestor flamuri albe 
al doilea semn, descătușată, 
și după ele e iubirea ;
le leagă-n grinda de pămint 
acest aprins tărim să fie 
poartă înspre țara-țară 
prin care lume, dor și cer 
cu rod pe umeri spre alt rod 
în inimi adevăr ne-așează.

...  1 i ... —————

RADU CĂRNECI

Chip românesc
Stea luminoasă peste gîndul meu 
și peste dorul meu, stea luminoasă, 
frumos îmi cresc cetățile mereu 
sub aură de vreme maiestuoasă !

De peste tot adun un vuiet larg, 
din vechile păduri pînă-n cîmpie, 
de dor înalt, catarg lîngă catarg 
mari imnuri se rotesc în bărbăție.

Pămîntul meu răsuflă-adînc și bun, 
iar cerul, demn coboară, lîngă tîmple — 
în sînge simt tărie de străbuni 
și zări de vară sufletul îmi umple.

Prin ochi îmi trece-un timp imaculat: 
o limpede și mîndră înălțare 
și simt că sînt eu, vajnicul bărbat 
la țărm de vis, pe pontic țărm de mare.

E-n mine-un paradis fără hotar : 
copaci de dor și păsări fermecate, 
și ape dulci și zîne cu chip rar, 
dumbrăvi de aur, proaspete palate —,

Pe toate le alint și mi le cresc 
și celor după mine — scumpă zestre ț 
e-n mine-un timp de faimă, românesc 
și-n sînge-mi bat aripele-i măiestre I

GH. ISTRATE

Un cer cu mari 
oglinzi...

Să nu te-ntorci din drum I Pe rînd renasc 
Din urmă zilele și te întreabă 
Ce sîmburi ai zvîrlit în lutul lor 
Nerăbdător și visător și-n grabă.

Nu te pleca ! Un cer cu mari oglinzi 
Se-nvîrte-n jurul gîndurilor tale 
Cînd lucrurile ațîțate-n jur 
Din ele-așteaptă ca să smulgi semnale.

Privește-ți palmele I Din rodul lor 
Puterile ca magmele se iscă 
Și trupu-ți este neîncăpător 
Cînd sufletul se bucură și riscă. i

De ești mirat pe tîmple să îți pui 
Ghețarul întrebării care doare — 
Din rănile bătrînelor statui 
Răsare dimineața soare...

în marele pendul ce mișcă lumea 
Să fii un ax cu ample gravitații 
Ce-n bolta orelor de bronz anunță 
Suprem, semnalu-acestei generații l

ION CRÎNGULEANU

/X.

In om 
e calmul țării 
în om e calmul unui zbor trecut
Prin vîrsta anilor ce-s tălmăciți de muncă ; 
Sub liniștea eternă a stelelor și lunii 
Materia turbează-n furnale și s-aruncă t 
Diavol scăpat în lucruri și încremenit 
în hohote metalice de fibre și motoare — 
Se zbate din prezent, mereu spre infinit 
înfulecîndu-se cu apa și mîna lucrătoare. 
...Afară, către ziuă, pămîntul poartă rouă 
Peste rodirile îngreuiate de soare și putere ; 
în om e calmul țării cu echilibrul ei 
Asemeni, în rotire, unei albastre sfere.

VIOLETA ZAMFIRESCU

PARTID
Legi aspre, rîvna de frumos, din străveehime 
Ne-au păstrat demni cu vremuielile luptînd, 
Și cînd, maturizat ochiul prea blind, 
Bătut adesea-i cu pecete de asprime,

E că viața îl plătește greu, sub scut, 
Pe cine din piezișe arcuri o dogoare
Trăgînd — mult grabnic uneori, — nepriceput 
în trupul ei firav, la întîmplare,

Noi, limpezire să se nască, mult am vrut, 
Din lumea clopot și blestem, o lume floare, 
Părinți, iubire și pămînturi ne-au durut, 
N-am agitat numai drapele și candoare,

Și dacă-n spirit de partid ne dăruim 
Pămîntului, ce mai păstrează un prinos
De antic mit, i-adăugăm, și nepuțin 
Culmea de suflet comunist armonios.

Ilustrații de

MIHU VULCĂNESCU

DIETER SCHLESAK

Țara 
timpului meu

Țara timpului meu mă ține 
in viață și răsare 
atlt de senin din culori românești. Țara, 
atit de albastră, precum jocul 
de clopot din orologii, precum cerul 

voronețian, turnurile 
danubiene, cetățile 
timpului în cocoșii de vînt 
cînd cetatea natală se trezește în aer 

transilvănean.
Mă înalți sâ trăiesc, mă lași blinda 
în viață prin firele ceasului 
ce fac din țara timpului — propria țară. 
Spațiul ochilor mei urcă proaspăt 
în vinele ierbilor, vegetalul meu sînge — 
urme ce mîine mă poartă 
spre proprii mei pași.
Temeiul de-a fi 
ziua festivă a Terrei, aici, în mijlocul 
verii,
Țară a timpului meu.

In românește de
VERONICA PORUMBACU

ȘTEFAN TĂNASE

Doinire nouă
Spre miine urc tot doruri mari și grele 
Aici, în pragul sfînt al Țării mele 
Partidul m-a-nvățat să fiu rapsod 
Tot bucurii să-mi cadă în năvod. 
Un pepene, în două, dacă-l tai 
Miroase a miere și miroase-a rai. 
Că mă numesc și doină și baladă 
Stă timpul, în uimire, să mă vadă 
în strai de Pace, OMUL, îmbrăcate 
Spre mîine calcă mult mai apăsat 
Caișii zilei înfloriți în mine 
întregi crescură ȚARA, pentru Tine 
Și cînt mereu cu sufletul deschis... 
Am veșnicia-n pumni și un singur vis.

JANOS BARTALIS

Răcoroasă, 
înmiresmată 
dimineață 

Dimineață cu răcoare și miresme !
E primăvară.
Plină e planta și plină e inima. «
Și plin e sufletul meu cu vis, cu dorințe.

Privește — ceru-i atît de albastru 
și-atît de proaspăt. 
Și zarea atît de strălucitoare. 
Pe cîmp înflorește calcea-calului, 
și tufele cîntă flăcări de muguri. 

Spre Someș o creangă înflorită se-apleacă ; 
adiindu-și mireasma, salcia-și lasă mugurii-n unde. 
Se revarsă primăvara, vîjîie valul, 
și undeva se aude o muzică primăvăratecă. 

Primăvara e, și răcoare, înmiresmată dimineață. 
Spumos e cerul — ca un lapte muls de curind, 
așa e ! 
Tinerețe, sănătate, viață și dragoste ! 
O, cîntă, cîntec, în inima mea !

In românește de VERONICA PORUMBACU
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SOSIREA UNOR DELEGAȚII CARE VOR 
PARTICIPA LA CONGRESUL AL X-LEA

AL P.C.R.
Delegația Partidului Popular Delegația Partidului Socialist

Unit din GermaniaRevoluționar Mongol
Marți dimineața a sosit în Ca

pitală delegația Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, condu
să de tovarășul Badamîn Lham- 
suren, membru supleant al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M., care va participa la 
lucrările celui de-al X-Iea Con
gres al Partidului Comunist Ro
mân.

Din delegație fac parte tova
rășii Sundeviin Gombosuren 
prim-secretar al Comitetului de 
partid din orașul Darlian, și 

Delegația Partidului Comunist

din Cehoslovacia
Reprezentantul Partidului 

Comunist Sirian
Marți la amiază a sosit în 

Capitală delegația Partidului 
Comunist din Cehoslovacia
condusă de tovarășul Josef 
Kempny, secretar al C.C. ai 
P. C. din Cehoslovacia, care 
va participa la cel de-al X- 
lea Congres al Partidului Co
munist Român. Din delegație
fac parte tovarășii Ludovit 
Pezlar, secretar al C.C. al
P. C. din Slovacia, și Karel 
Kprka, ambasadorul R. S. 
Cehoslovace la București.

Reprezentantul Partidului African 
al Independenței din Guineea-

Bissau și Insulele Capului Verde
Marți la amiază a sosit în 

Capitală Amilcar Cabrai, se
cretar general al Partidului 
African al Independenței din 

„Guineea — Bissau — și Insu
lele Capului Verde, oare s va 
reprezenta acest partid la ’lu
crările celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.

• e ® e • •

• TINEREȚE FĂRĂ BATRÎNE-
ȚE : rulează la Patria (orele 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,15).
• BUN PENTRU SERVICIUL
AUXILIAR : rulează la Republica 
(orele 9,30; 11,45; 14; 16,30: 18,45;
21).
O ȘOPRONUL ROȘU . rulează la 
Festival (orele 9,15; 11,15; 13,15; 16; 
18,30; 21), Grădina Festival (ora
20,15).
• DEȘERTUL ROȘU rulează la 
Central (orele 9,30; 12,15; 15; 18; 21, 
Grădina Doina (ura 20,15).
• LA DOLCE VITA : rulează la 
Buzești (orele 15: 18). Grădina Bu- 
zesti (ora 20.15).
• A TRAI PENTRU A TRAI : 
rulează la Giulești (orele 15; 
17,45).
• COMEDIANȚI1 rulează la Vi- 
tan (ora 16). Grădina Vitan (ora
20,15).
• VERA CRUZ : ruiează la Gră
dina Lira (ora 20,15).
O CIULINII BĂRĂGANULUI î 
rulează la Union (orele 15,30; 18;
20,30).
• TELEGRAME ; rulează la Vii
torul (orele 15.30, 18; 20,30).
t» RĂUTACIOSUJ ADOLESCENT: 
rulează la Progresul-parc (ora
20,15).
• O CHESTIUNE DE ONOARE : 
rulează la Excelsior (orele 10: 
12,30; 16; 18.30; 21), Fla nnra (orele 
9—16 în continuare : 18,15), Grădi
na Expoziției (ora 20,15).

Damdinnerenghiin Bataa, amba
sadorul R. P. Mongole la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului E- 
xecutiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Suder și Ion 
Gluvacov, membri ai C.C. al 
P.C.R.

Erau prezenți membri ai am
basadei R. P. Mongole la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost în- 
tîmpinată de tovarășii Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R, Roman Moldovan, 
membru al C.C. al P.C.R., 
Dumitru Bejan, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Badrus, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R. S. Cehoslovace 
la București.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa. oaspetele a fost în- 
tîmpinat de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetu
lui Executiv, a! Prezidiului*• ■ - !*
Permanent, secretar al C.C. aljs 
P.C.R., și Adrian Dimitriu, 
membru al C.C. al P.C.R.

• CRIMA DIN PĂDURE : rulează 
la Tomis (ore.'e 9—15 în continua
re : 18,15), Grădina Tomis (ora
20,30).
• AM DOUA MAME ȘI DOI 
TAȚI : rulează la Flacăra (orele 
15,30; 18: 20,30).
• CONTEMPORANUL TAU : ru
lează. la Progresul (orele 15,30; 19).
• ULTIMA TURA : rulează la 
Pacea (orele 15 30. 18. 20,30)
• GAUDEAMUS IGITUR : rulea
ză la Giulești (ora 20,30), Cosmos 
(orele 15,30 18: 21).
• SETEA : rulează la Flamura 
(ora 20,30).
• LANTERNA CU AMINTIRI : 
rulează la Lira (orele 15,30, 18).
• TUDOR : rulează la Ferentari 
(orele 15,30; 19).
• CONTESA COSEL : rulează la 
Favorit (orele 10; 13; 16,15; 19,30).
• STNGEROASA NUNTA MACE
DONEANĂ : rulează la Doina (o- 
rele 11,30, 13,45; 16, 18,15; 20,30), 
Gloria (orele 9: 11,15: 13.30: 16: 18:
20,30).
• OPERAȚIUNEA BELGRAD : 
rulează la Popular (orele 15,30: 18: 
20).
• LA EST DE EDEN rulează la 
Crîngași (orele 15,30; 18; 20,30).
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR : 
rulează la Miorița (orele 9.30: 
12,45; 16.45; 19,45).
• ÎNCOTRO OMULE ? rulează la 
Drumul Sării (orele 15,30: 19).
0 VALURILE DUNĂRII : rulea
ză la Victoria (orele 8,45; 11;
13.30: 16; 18,30; 20.45.
m APOI S-A NĂSCUT LEGEN
DA : rulează la Aurora (ora 17).

Marți dimineața a sosit în 
Capitală delegația Partidului 
Socialist Unit din Germania, 
care va participa la cel de-al 
X-lea Congres al Partidului 
Comunist Român.

Din delegație fac parte to
varășii Kurt Tiedke, mem
bru al Comitetului Central, 
șeful secției de propagandă a 
C.C. al P.S.U.G., Bernhard 
Quandt, membru al Comitetu
lui Central, prim secretar al 
Comitetului regional Schwe
rin al P.SU.G., Helene 
Berg, membru al Comite
tului Central reprezentan-

Marți dimineața a sosit în Ca
pitală, tovarășul Ahmed Fadei, 
membru al C.C. al P.C. Sirian, 
care va reprezenta acest partid 
la lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R

Reprezentantul Frontului 
Eliberării din Mozambic

Marți la amiază a sosit in 
Capitală Marcelino dos San- 
tos, membru al Consiliului 
Prezidențial al C.C. al Frontu
lui Eliberării din Mozambic. 
care va particna la lucrările 
celui de-al X-lea Congres al 
P.C.R.

Reprezentantul Partidului Afro-
Shiraj din Zanzibar-Tanzania

Marți la amiază a sosit în 
Capitală pentru a participa la 
lucrările celui de-al X-lea 
Congres al P C.R., Muharam 
Mohamed Dosi, membru al 
C.C. al Partidului Afro-

• DRAGOSTE LA LAS VEGAS : 
rulează la Grivița (orele 9; 11,15.
13.30, 16; 18,15; 20,30), Aurora (ore
le 9; 11; 13; 15; 19), Grădina
Aurora (ora 20,15). Arta (orele 9,15- 
15,45 în continuare ; 18,15), Grădi
na Arta (ora 20,30), Floreasca (o- 
rele 11,15, 13,30, 16; 18,15; 20,30).
• LOVITURA PUTERNICA : ru
lează la Rahova (orele 15,30. 18), 
Grădina Rahova (ora 20,30), Volga 
(orele 15,30—18 în continuare ; 
18,15; 20,30).
• CREOLA, OCHII-Ț1 ARD CA
FLACĂRA : rulează la Luceafărul 
(orele 8,30. 11. 13,30. 16, 18,30, 21), 
București (orele 8,30; 11; 13,30, 16; 
18,30; 21), Feroviar (orele 8.30; 11; 
13.30 16. 18,30. 21), Modern (orele
9.30. 11,45, 14. 16,30. 18.45. 21). Me
lodia (orele 8.30. 11. 13.30. 16: 18.30; 
20,45). Stadionul Dinamo (ora 
20,15,). Arenele Romane (ora 20,15).
• ARUNCAȚI BANCA ÎN AER : 
rulează la Cotroceni (orele 15,30; 
18; 20,30).
• HA DUCII ; RĂPIREA FECIOA
RELOR : rulează la Unirea (ora 
16). Grădina Unirea (ora 20.15)
• DESENE SECRETE rulează la 
Lumina (orele 9.30—15,45 în conti
nuare : 18,15; 20,30).
• TARZAN. OMUL JUNGLEI : 
rulează la înfrățirea între popoare 
(orele 15; 17.45; 20)
• NEÎMBLÎNZITA ANGELI! A : 
rulează la Dacia (orele 8.45:—16.45 
în continuare , 18.45; 20,45).
« COMISARUL X Șl BANDA 
TREI CÎINI VERZI : nitează la 
Bucegi (orele 9. 11.15 13.30 16.
18,15).  Grădina Bucegi (ora 20,30).
• MARIANNA, AGENTUL NR. 

tul P.S.U.G. la revista „Pro
bleme ale păcii și socialis
mului“, Ewald Moldt, amba
sadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, oaspeții au fost sa
lutați de tovarășii Barbu Za- 
harescu, membru ai C.C. al 
P.C.R., Ilie Rădulescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
și Paul Radovan, redactor șef 
adjunct la revista „Munca de 
partid“.

Au fost prezenți membri ai 
ambasadei R.D. Germane la 
București.

La sosire. în Gara de Nord, 
oaspetele a fost salutat de Mihai 
Levente, membru al C.C. al 
P.C.R., și de Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Lă sosire, pe aeroportul Bă 
neasa. oaspetele a fost întîm 
pi nat de tovarășii Vasile Vîlcu. 
membru al Comitetului Exe 
cutiv al C.C. al P.C.R., și 
Gheorghe Vasilichi, membru 
aJ C.C. al P.C.R

Shiraj din Zanzibar — Tan
zania.

La sosire pe aeroportul Bă
neasa, oaspetele a fost întim 
pinat de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu. membru supleant 
al C.C. al P C.R

• • o e o e
0555; rulează la Munca (orele 16; 
18; 20)..
• PRINȚUL NEGRU ; rulează la 
Moșilor (orele 15.30: 18). Grădina 
Moșilor (ora 20,15).
• PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE ; rulează la Timpuri 
Noi (orele 9—21 în continuare).

MIERCURI 6 AUGUST Î969

TRAVESTI (în sala Comedia a 
Teatrului Național) — ora 20 ; 
LOVITURA (in sala Teatrului 
Giulești) - ora 20 . DON PAS- 
QUALE (în sala Operei Române) 
- ora 19 30 , PĂLĂRIA FLOREN
TINĂ (la Teatrul de vară „He
răstrău") — ora 20 ; PERINITA 
MEA (Ansamblul ..Perinita“) (în 
sala Magheru a Teatrului Notta- 
ra) - ora 19,30 ; NU TE LĂSA, 
STROE (la Grădina Boema) - 
ora 20.

MIERCURI 6 AUGUST 1969

j 17,30 Buletin de știri « 17.35 
Lumea copiilor. Paleta micului 
pictor * 18,U0 Tinere, cunoaște-ți

(Urmare din pag. I)

în zilele premergătoare ma
relui forum eaie-și inaugu
rează astăzi lucrările, conferințe
le extraordinare ale organizații
lor județene de partid, dezbătînd 
cu profundă răspundere Tezele 
C.C. al P.C.R. și proiectul de 
Directive, și-au ales — într-o at
mosferă definitorie pentru carac
terul larg democratic al pregăti
rilor consacrate acestui mare e- 
veniment — delegații pentru 
Congres, desemnînd, totodată, 
candidați pentru organele su
perioare de conducere ale 
narțidului. O expresie plină de 
forță a dragostei și devotamen
tului, a nețărmuritei încrederi 
învestite de întregul nostru po
por în partid, în conducerea sa 
•narxist-leninistă, a constituit-o 
hotărîrea unanimă a conferințe
lor de a supune Congresului 
propunerea realegerii în înalta 
funcție de secretar general al C-C. 
al P.C.R. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, fiul cel mai iubit al 
națiunii, conducătorul în ființa 
căruia se împletesc cele mai 
strălucite calități ale comunistu
lui. patriotul legat de patrie și 
oopor, a cărui contribuție la e- 
laborarea și transpunerea în rea
litate a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru, la imprimarea unui spirit 
exigent și novator în întreaga 
activitate politică si economică 
din România socialistă, îl înscrie 
alături de marile figuri din isto
ria poporului român. Prin re
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului 
— realegere care se bucură, în 
cadrul marii adeziuni , a poporu
lui. de adeziunea înflăcărată a 
tinerei generații, unanimă în 
dragostea și recunoștința pe care 
o poartă eminentului conducător 
al țării — certitudinea înfloririi 
continue a României socialiste, a 
înaintării neabătute spre piscu
rile civilizației si progresului, ca
pătă acea temelie de stîncă ce se 
confundă. în conștiința noastră, 
cu adevărul.

Perioada pe care am străbă
tut-o de Ia Congresul al IX-*ea 
înseamnă, tradusă în cifre, 
cel mai amnlu program de 
investiti' din istoria acestor 
ani (155 miliarde lei inves
titi în economie în anii 
1966—1968. sumă ce depășește 
investițiile realizate în întreg de
ceniul 1950—19601. Ca urmare 
a creșterii volumului de investi
ții, în perioada 1966—1968 au in
trat în funcțiune peste 700 de 
uzine, fabrici si secții industriale 
noi, sporind patrimoniul econo
mic al patriei, valorificîndu-i la 
o scară tot mai înaltă resursele, 
bogățiile, energiile creatoare. In 
confruntarea realităților acestei 
ani cu obiectivele stabilite de 
Congresul al IX-lea și de Con
ferința Națională a partidului 
găsim profunda indrentătire a 
anreeierii din Tezele pentru 
Congresul al X-lea potrivit 
căreia „ceea ce caracteri
zează dezvoltarea societății 
noastre în această perioadă 
este mersul continuu ascendent, 
puternicul dinamism al econo
miei, al întregii vieți social-poli- 
tice“ Bilanțul pozitiv de pînă 
acum al îndeplinirii Directivelor 
Congresului al IX-lea, a planu
lui cincinal pe perioada 1966— 
1970, atestă continuarea cu suc
ces,' în ritm susținut, a indus
trializării țării — piatra unghiu
lară a tuturor realizărilor noas
tre. axul fundamental al politi
cii economice a partidului — in
tensificarea procesului de mo
dernizare a agriculturii, dezvol
tarea științei, artei și culturii 
ridicarea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Produsul social 
total a crescut în 1968 cu 7,5 la 
sută față de 1967 și cu 30,2 la 
sută față de 1965. în perioada 
1966—1968 producția globală 
industrială a crescut cu 41,8 la 
sută, într-un ritm mediu anual 
de 12,3 la sută, față de 10,8 la 
sută, cît s-a prevăzut în cincinal 
pentru acești trei ani, realizîn- 
du -se o producție suplimentară

Pe Șantierul naval din Galați 
Foto. C. CIOBOATÄ

patria. Cu geografia în excursie 
• 18,30 „Alro 69“ — Convergența 
generațiilor « .9,00 ,,Te cînt
partid“. Cîntece patriotice în in
terpretarea corului ■' Radiotelevi- 
ziunil « 19,30 Telejurnalul de 
seară. Relatări . de la lucrările 
Congresului ai X-)ea al partidu
lui • 20,00 .Drumul Soarelui" — 
tilm, producție a Televiziunii ro
mâne « 20,30 .Cîntec drag". So
liști : Ana Paeatius. Maria Tu- 
dor. Hermina Stănusescu, Ștefan 
Lăzărescu, Marin ChMr, Ion Mi- 
hăescu. Fetician Făreașu, Botoca 
Efta • 20,55 Monografii contem
porane; „Caii putere" — film 
realizat la Uzina „Electroputere" 
Craiova de Valentin Munteanu și 
Virgll Cojocarii « 21,20 „Zbor în 
luminile rampei" lntîlnire cu cei 
care au dus faima scolii coregra
fice românești peste hotare : 
Magdalena Porta, Valentina Massi- 
ni. Elena Dacian, Cristina Hamei, 
Gabriela Nicolescu. Amato Che- 
ciulescu Ion Tugearu. Sergiu 
ștefanschi. Petre C'nrtea, Paias- 
chiv Pieleanu « 21,50 „Partid,
inima țării" — montaj literar- 
muzical-eoregrafic « 22,45 Con
gresul al X-lea al P.C.R. Croni
ca lucrărilor Congresului. Ediție 
specială « 23.15 ,Din Trivale Ia 
Mamaia". Călătorie muzicală în
tr-un turism „Dacia", prin peisa
jele tării • 23,45 Telejurnalul de 
noapte. 

<le circa 20 miliarde Iei. iJe baza 
unui asemerea ritm s-a consoli
dat poziția industriei ea ramură 
conducătoare în ansamblul eco
nomiei naționale. Semnificativ 
este faptul că producția globală 
industrială a anului 1968 depă
șește pe cea realizată în întreaga 
perioadă a primului cincinal 
(1951—1955) ; industria noastră 
a realizat anul trecut, în numai 
27 de zile, echivalentul produc
ției, diu întregul an 1938. în a- 
cești ani, producția medie agri
colă a depășit cu 24 Ia sută me
dia anilor 1961—1965, venitul 
național a sporit într-un ritm 
mediu anual de 8 la sută, s-au 
majorat salariile la circa 1,4 mi
lioane salariați. Aproape un 
sfert din fondurile bugetului de 
stat, circa 33 miliarde Iei, se 
cheltuiesc în prezent pentru ac
țiuni social-culturale. Peste o 
jumătate de milion de oameni 
s-au mutat, în anii 1966—1968, 
în cele 155 000 apartamente con
struite de stat- Astfel de cifre, 
cu care România socialistă se 
prezintă Ia Congresul al X-lea, 
exprimă, cu puterea de con
vingere a faptelor, justețea 
și realismul programului sta
bilit de partid, caracterul 
său mobilizator, ratificat de 
însuflețirea și abnegația cu 
care clasa muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, entu
ziastul nostru tineret, oamenii 
muncii de toate naționalitățile.

TIMPUL 
INTENSITĂȚII

animați de o înaltă conștiință 
patriotică, l-au transformat din 
cuvînt în faptă, din idee în 
coordonată vie, activă, a muncii Ș> 
existenței noastre cotidiene.

Este etapa care, marcată de 
suflul înnoitor al liotărîrilor Con
gresului al IX-lea și ale Confe
rinței Naționale din decembrie 
1967, se constituie, prin amploa
rea și însemnătatea măsurilor în
treprinse, prin rigurozitatea și 
exigența cu care a fost urmărită 
aplicarea în practică a acestor 
măsuri, ca o perioadă de pro
grese calitative în toate sectoa
rele construcției socialiste, ca o 
etapă nouă, superioară, în evo
luția destinelor țării, a societății 
românești în ansamblul ei. Este 
perioada în care s-a inițiat vas
tul proces de periecționare a 
conducerii și planificării econo
miei, acțiune legată organic, în 
concepția partidului nostru, de 
făurirea unei structuri economi
ce la nivelul țărilor avansate, pe 
baza promovării pe scară largă a 
progresului tehnic contemporan, 
a științei conducerii proceselor 
economice, a organizării superi
oare a producției și a muncii. 
Este perioada înfăptuirii noii or
ganizări administrați v-teritoriale 
a țării, cu consecințele ei deose
bit de bogate pe planul valori
ficării resurselor materiale și 
umane din fiecare colț de țarii 
și al apropierii conducerii de 
unitățile de bază. Este perioada 
perfecționării întregii organizări 
sociale, a întăririi legalității, a 
adîncirii continue a democrației 
socialiste, proces generos, multi
lateral și vast. care constituie 
principala caracteristică a evolu
ției sociale a țării în această 
nouă si luminoasă etapă istorică. 
Este perioada amplificării parti
cipării maselor largi, a poporu
lui, la conducerea statului, a 
creării Frontului Unității Socia
liste, organism larg reprezenta
tiv, cu caracter permanent. în- 
mănunchind, sub conducerea 
partidului, toate forțele sociale, 
toate energiile politice ale țării. 
Enumerate, fiecare din aceste 
măsuri, constituite într-un vast 
și armonios ansamblu, reprezin-
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lâ un fapt major de istorie, o li
nie importantă de ofensivă spre 
civilizație, cultură, progres. Și 
fiecare în parte — și toate îm
preună — reflectă uriașa capaci
tate a partidului nostru de a 
fructifica marile avantaje ale so
cialismului, aplicînd în mod 
creator adevărurile marxism-Ie- 
ninismului la condițiile Româ
niei, adaptînd continuu formele 

;’și metodele de organizare și de 
conducere la datele vieții, la exi
gențele ei, la realitățile în conti
nuă mișcare și transformare.

„Partidului — sublinia tovară
șul Nicolae Ceaușescu — îi re
vine sarcina de a sintetiza în
treaga experiență socială, de a 
studia continuu, aprofundat, 
noile fenomene ale vieții, legile 
obiective de dezvoltare a socie
tății, de a stabili în fiecare eta
pă dată calea de acțiune pentru 
lichidarea vechiului, pentru tri
umful noului“-

între politica internă și poli
tica internațională a partidului 
nostru, între dinamismul dez
voltării economiei și culturii și 
activitatea externă a României 
socialiste, contribuția ei con
structivă la rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contempora
ne, există o strînsă unitate dia
lectică. Țara noastră și-a dez
voltat. în acești ani, prietenia 

și colaborarea frățească cu toa
te țările socialiste, cu toate par
tidele comuniste și muncitorești, 
militînd pentru coeziunea strîn
să a tuturor forțelor antiimperia- 
liste, pentru pace și progres so
cial. Străduindu-se să-și aducă 
o contribuție activă la instaura
rea păcii și securității mondiale, 
spre care aspiră toate popoarele 
lumii. România a militat. în toti 
acești ani. neutru asigurarea 
securității în Europa și în lu
mea întreagă, pentru dezvoltarea 
cooperării intre țări cu sisteme 
sociale diferite, pe baza respec
tării independenței și suverani
tății naționale, a neamestecului 
în treburile interne, egalității în 
drepturi și a avantajului re
ciproc, a apărării dreptului 
fiecărui ponor de a-si hotărî 
kingur destinele. Acțiunile si in:- 
țiațivele diplomatice ale Româ
niei socialiste, poziția sa prin
cipială și constructivă bazată 
pe rațiune și realism, pro
punerile sale vizînd reglementa
rea problemelor litigioase pe ca
lea tratativelor. larga politică de 
cooperare economică și cult'i- 
ral-stiințifică, au făcui ea, în 
acești ani. prestigiul natriei noas
tre si robii său în viața interna
țională să sporească continuu, 
î'nnodobindu-se cu noi strălu
ciri.

Întreagă această etapă istori
că, cu fenomenele noi survenite 
în viața țării, cu procesele 
creatoare desfășurate la o scară 
de amplitudine fără precedent, 
marchează destinele fiecăruia 
dintre noi. ne face mai mîndri. 
mai bogați sufletește, mai lucizi 
în evaluarea puterilor noastre, 
mai maturi in analiza fenomene
lor vieții, în gîndire și ac
țiune, mai încrezători în dru
mul pe care pășim. Participant- 
și beneficiar al tuturor înfăptui
rilor socialismului, angajat cu 
pasiune și abnegație în opera 
edificării și desăvârșirii noii noas
tre orînduiri, tineretul patriei 
noastre a străbătut această etapă 
— etana dintre Congresul al

Azi dimineața a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Mos
cova. o delegație a U.T.C. 
care va lua parte la Ștafeta 
internațională a tineretului — 
„Drapelul Victoriei“.

Pornind din Moscova pe 
data de 11 august, ștafeta va 
străbate teritoriile U.R.S.S.. 
R.P. Polonă, Republicii Socia
liste România și lì. P. Bulgară, 
oprindu-se în ziua de 9 sep
tembrie la Sofia, unde va par
ticipa la festivitățile prileju
ite de a 25-a aniversare a eli
berării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

ȘTIRI SPORTIVE
«STADIONUL „23 AU

GUST“ din Capitală, găzduiește 
astăzi întîlnirea internațională 
de fotbal dintre formația bra
ziliană F. C. -Sao Paulo și e- 
chipa Rapid București. Partida 
va începe la ora 17,00.

• PE BAZELE SPORTIVE 
din Kiev se află în plină des
fășurare întrecerile Spartachia- 
dei de vară a armatelor prie
tene din țările socialiste. In 
prima zi a concursului de înot 
un frumos succes a obținut 

IX-lea și al X-lea al partidului 
— cu sentimentul, legitimat de 
însăși realitatea din jur. al pă
trunderii într-un nou orizont de 
viață, care-i asigură împlinirea 
celor mai înalte visuri și aspi
rații. Milioanele de tineri mun
citori și țărani, prezenți în mie
zul incandescent al vieții, acolo 
unde se făurește noua și mo
derna noastră economie, cele 
3 000 000 de elevi din școlile în 
care s-a generalizat, în această 
perioadă, învățămintul de 10 
ani, cei 150 000 de studenți (de 
5 ori mai mulți ea în 1938) care 
beneficiază de avantajele noi’ 
legi a instrucțiunii publice și 
ale eăror burse s-au mărit, în 
anul trecut, cu 24 ia sută, s-au 
afirmat cu tot atitea prezențe 
active în viața țării, ca o veri
tabilă forță socială a patriei, vie, 
dinamică, deosebit de pasiona
lă și receptivă față de procesele 
înnoitoare survenite în societa
tea noastră. Tradițiile mișcării 
noastre de tineret în organizarea 
muncii patriotice, a unor acțiuni 
de larg interes obștesc, cu con
secințe economice concrete și 
virtuți educative profunde, nu 
rodit mai intens, mai bogat, în
treaga muncă si activitate a ti
neretului s-a afirmat pe o arie 
de intensitate și eficiență spo
rită. Orientarea imprimată de 
partid Uniunii Tinerelului Co
munist a îmbogățit și dinamizat 
sfera de activități a organizației, 
sporindu-i eficienta educativă 
capacitatea de mobilizare a ma
sei de tineri la traducerea în 
fapt a idealurilor înscrise pe 
steagul partidului. Participarea 
ținerilor Ia conducerea întreprin
derilor, prezența lor în comite
tele de direcție, alegerea stu
denților îji Senatele universi
tare. sînl tot atîtea ele
mente noi, ținind de con
dițiile și climatul acestor ani, de 
vastul proces al adîncirii conti
nue a democrației socialiste în 
patria noastră-

Azi, cînd cel <le al X-lea Con
gres al partidului își începe 
lucrările, consacrînd documen
tele dezbătute și aprobate de 
întregul nopor, dînd viață și 
perspectivă tuturor celor ce se 
vor înfăptui în România de mii- 
ne, inimile milioanelor de tineri 
ai țării, lingă inimile tuturor oa
menilor acestui pămînt, sîrd 
gata să primească cuvîntul par
tidului, cuvintul înaripat al vii
torului nostru, în vibrațiile lor 
cele mai intime si mai profunde. 
Imaginea țării <le mîine. pano
rama noilor ei priveliști, restruc
turată pe liniile de sens ale do
cumentelor dezbătute în forul 
suprem a! partidului, ne adre
sează, o dată cu luminile noilor 
împliniri, chemarea de a dărui 
noi eforturi, întreaga noastră 
zestre de hărnicie, devotament 
și inteligență, întreaga măsură 
a capacității generației noastre. 
Sarcinile sînl mari, complexe, 
obiectivele care ne stau în față 
imnun noi cote ascensiunii ener
giilor noastre. Ceea ce garantea
ză înfăptuirea acestor planuri 
mărețe este munca noastră a tu
turor, pasiunea pe care o inves
tim — și o vom investi mai de
parte — în actul cotidian al 
creației, experiența pe care am 
cucerit-o in decursul acestor ani 
constructivi, adeziunea noastră 
unanimă, fierbinte, 
la ideile înscrise în 
partidului. Pentru 
lalea fundamentală.

însuflețită, 
programul 
că reali
care sin

tetizează toate marile trans-
formări petrecute în această eta
pă. toate actele prin care noua 
orinduire și-a dezvăluit genero
zitatea de esență, o constituie 
unitatea noastră, unitatea între
gului nostru popor în jurul Par
tidului Comunist Român, a con
ducerii sale marxist-leninistc, 
călăuzită de interesele supreme 
ale patriei, poporului și socialis
mului.

TRĂIASCĂ CEL DE-AL 
X-LEA CONGRES AL PARTI-
DULUI COMUNIST ROMÂN ’

In cinstea celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R., și a celei de-a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei, marți dimineața s-a deschis 
la Giurgiu expoziția economică 
jubiliară a județului Ilfov.

Panouri, grafice, schițe înfăți
șează principalele realizări eco
nomice și social-culturale ale oa
menilor muncii clin această parte 
a țării- Datorită politicii de in
dustrializare desfășurată de 
partid și în acest județ, a cres
cut an de an ponderea indus
triei, dezvoltîndu-se nu numai 
ramurile cu tradiție ci și sectoa
rele economice noi.

sportivul român Marian Slavic, 
învingător în proba de 100 m 
liber cu timpul de 55“6/10 (nou 
record al Spartachiadei). Un alt 
rezultat, valoros a obținut Vla- 
dimir Kosinski (U.R.S.S.), cla
sat pe primul loc la 100 m bras 
cu l’10“7/10.

• TN RUNDA A TREIA a 
Olimpiadei studențești de șah, 
care se desfășoară în prezent la 
Dresda, echipa României a în
vins cu 3—1 formația Greciei.
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întrunite luni după-amiază, di
recțiunile partidelor socialist și 
socialist unitar au făcut cunos
cut lui Mariano Rumor că sînt 
de acord cu constituirea unui 
guvern „monocolor“ democrat- 
creștin cu condiția ca activita
tea acestuia să nu depășească 
Juna noiembrie, cînd vor avea 
loc alegerile municipale. Votul 
de încredere asupra noului gu
vern urmează să aibă loc în Ca
mera Deputaților spre sfîrșitul 
săptămînii în curs.

Referindu-se la programul 
noului guvern, Mariano Rumor 
a lăsat să se înțeleagă că aces
ta va fi în linii generale un 
program de centru-stînga. Ob
servatori politici sînt de părere 
că în noul guvern vor predo
mina miniștri „aparținînd aripei 
de „stânga“ a Partidului Demo- 
crat-creștin. Pentru funcția de 
ministru al afacerilor externe 
este avansat numele fostului 
premier italian Aldo Moro, iar 
pentru postul de ministru al fi
nanțelor cel al lui Emilio Co
lombo, care a deținut acest por
tofoliu și în precedentul guvern 
de centru stìnga demisionat la 
5 iulie a.c-

Avînd în vedere înțelegerea 
care s-a realizat între democrat- 
creștini, socialiști și socialiști 
unitari, noul guvern se va bucu
ra în parlament de o majoritate 
sufidientă. In actuala Cameră a 
Deputaților, democrat-creștinii 
dețin 265 de mandate, iar par
tidele socialist și socialist uni
tar, împreună, 91 de mandate.

Guvern
monocolor

in Italia

□□□□P
eliberării

Noi incidente 
elfastla

Un serios incident 
s-a produs în noaptea de 
luni spre marți la Belfast, 
capitala Irlandei de nord, 
unde ciocnirile 
dintre protestanți 
lici nu contenesc 
bălă.

violente 
și calo
tte sîm-

degaje- 
detașa- 
atacat, 

de 
a- 
au 
de 
a-

în timp ce încerca să 
ze cartierul Hooker, un 
ment de poliție a fost 
după miezul nopții, cu sticle 
lichid inflamabil Circa 50 de 
semeiiea proiectile incendiare 
explodat în rîndurile forțelor 
ordine în momentul în care
cestea luau cu asalt o baricadă; 
forțele de ordine au reușit to-o

U.R.S.S. : Imagine din Minsk. 
Partea centrală a orașului, 
așezată pe malul rîului 

Svisloci
tuși să disperseze în mod provi
zoriu pe manifestanta protes
tanți. în primele ore ale dimi
neții, numeroase alte ciocniri în
tre polițiști fi manifestanți au 
fost semnalate însă pe străzile 
din centrul Belfastului.

După o ședință extraordinară 
a guvernului Irlandei de nord, 
premierul James Chichester- 
Clark a făcut cunoscut că pen
tru moment nu se oreconizează 
măsuri extreme pentru menține
rea ordinii — cum ar fi adu
cerea unor trupe britanice supli
mentare, decretarea unor restric
ții de circulație sau interzicerea 
manifestațiilor.o • • • •

t
in cinstea aniversării

ROMA 5 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, trans
mite : Cu prilejul celei de a 
25-a aniversări a eliberării 
României de sub jugul fascist 
la cinematograful „Edison“ 
din orașul Prato, a avut loc o 
festivitate consacrată aces
tei mari sărbători a poporului 
român. Despre semnificația zi
lei de 23 August au vorbit din 
partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Roma, 
Ion Toboșaru, precum și Sergio 
Pianti, consilier municipal al 
primăriei din Prato. Au par
ticipat membri ai consiliului 
municipal, profesori și stu
denți, precum și un numeros 
public.

PARIS 5 — Coresppndentul 
Agerpres, AI. Gheorghiu, 
transmite : La centrul cultu
ral și educativ din Yerres a 
avut loc o manifestație cultu
rală consacrată Zilei eliberă
rii României. Cu acest 
lej a fost inaugurată o 
poziție de artă plastică 
mânească însoțită de o

Măsuri pentru aplanarea

României
iecție de,filme documentare. 
Atașatul cultural al Ambasa
dei Republicii Socialiste Ro
mânia la Paris a vorbit des
pre dezvoltarea învățămîntului 
în țara noastră. Au participat 
oficialități locale, studenți 
precum și reprezentanți ai 
Ministerelor Afacerilor . Cul
turale, Educației Naționale, 
tineretului și sporturilor.

Arestări la Saigon

pri- 
Ex~ 
ro- 

pro-

conflictului dintre Honduras
și Salvador

Consiliul Organizației Statelor Americane (O.S.A.) s-a reu
nit din nou luni seara pentru a discuta măsurile ce urmea
ză să fie luate după retragerea trupelor salvadoriene din 
teritoriul Hondurasului.

Șl Jupiter

□
își va

dezvălui secretele...
• Noi planuri ambițioase de explorare 
a planetelor sistemului solar • Eșantioane 
de sol de pe asteroizi in următorul deceniu?

Secția pentru cercetări spațiale a Academiei naționale de 
Științe a S.U.A. a dat publicității duminică o serie de pro
puneri pe care N1A.S.A. ar urma să le includă într-unul 
dintre cele mai ambițioase planuri de explorare a planete
lor sistemului solar în viitorul deceniu, vizind chiar trimi
terea primelor sonde spațiale în direcția Căii Lactee

în laboratoarele de la 
Houston s-a procedat luni 
la deschiderea celui de al 
doilea contelner conținînd 
eșantioane de sol lunar a- 
duse de primii oameni care 
au debarcat pe Lună. Con- 
teinerul a fost deschis in
tr-o cameră specială cu a- 
zot. Prima observație a oa- 
liienjlor de știință, care au 
incțiput examinarea eșanti- 
banelor a fost că rocile lu
nare sînt „absolut diferite 
de ceea ce avem pe Pămînt“.

• MINISTERUL DE JUSTI
ȚIE AL S.U.A. a intentat o 
acțiune judiciară autorităților 
statului Georgia pentru a nu 
fi dat curs legii cu privire la 
integrarea în școli. Anterior, 
guvernul suspendase ajutorul 
federal cătie 30 de districte din 
acest stat pentru practicarea 
discriminării în școli.

• IN CURSUL NOPȚII DE 
LUNI SPRE MARȚI s-a desfă
șurat o operațiune aeriană u- 
nică de ajutorare a victimelor 
războiului din Nigeria, a anun
țat Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii. Această operațiu
ne a fost acceptată atît de gu
vernul federal nigerian, cît și 
de autoritățile din Biafra. La 
ea au luat parte trei avioane 
care au transportat în 
32 tone de medicamente 
nate populației civile.

Extinderea relațiilor

ungaro - venezuelene

• IN CADRUL PROIECTE
LOR pentru dezvoltarea vastei 
regiuni a Amazoanelor, guver
nul brazilian studiază posibili
tatea amenajării unei căi na
vigabile care să unească orașul 
Belem, situat în partea amonte 
a fluviului Amazpn, cu Buenos 
Aires — capitala Argentinei. 
Această cale navigabilă, ce va 
măsura peste 8 000 km, se va 
realiza prin conexiunea unor 
rîuri și fluvii. Un canal ar 
urma să fie construit în re
giunea de junglă, la granița 
dintre Brazilia, și Bolivia.

Biafra 
desti-

« LUIND CUVINTUL 
drul unei conferințe de 
directorul spitalului 'din 
saki, unde sînt internate vic
time ale bombardamentelor a- 
tomice din 1945, a anunțat că 
în perioada august 1968—iulie 
1969, în acest spital au dece
dat 105 persoane. Totodată, di
rectorul a subliniat necesitatea ■ 
unei observații medicale perma
nente asupra copiilor ai căror 
părinți au fost supuși iradierii 
în timpul bombardamentelor ă- 
supra orașelor Nagasaki și Hi- 
ro.șima. El a amintit că au și 
fost înregistrate numeroase 
zuri cînd copii născuți din 
rinți iradiați au decedat 
cauza bolii de iradiere.

in ca- 
presă, 
Naga-

ca- 
pă- 
din

SZALAI BELA, ministru 
adjunct al comerțului exterior 
al R.P. Ungare, însoțit de con
ducători ai unor întreprinderi 
industriale și de comerț exte
rior, a plecat luni în Venezue
la, unde va participa la deschi
derea expoziției ungare de la 
Caracas. Cu prilejul acestei ex- 

. poziții care va fi deschisă în
tre 7 și 17 august, vor avea 
16c tratative cu camere de co
merț și cercuri industriale în 
vederea extinderii relațiilor co
merciale ungaro-venezuelene. 
în continuare, delegația ungară 
va vizita Peru, Ecuador și 
Brazilia.

• LA BAGDAD a fost creat 
un comitet guvernamental care 
va studia măsurile necesare 
pentru a determina pe specia
liștii irakieni care activează în 
străinătate să se reîntoarcă în 
patrie. Un purtător de cuvînt 
al guvernului a declarat că în 
activitatea sa, Comitetul va e- 
labora măsurile concrete care 
să asigure reîntoarcerea și în
cadrarea sutelor de specialiști 
irakieni afiați într-o serie de 
țări din Europa și pe continen
tul american. Din acest comitet 
fac parte experți ai Ministere
lor de Finanțe, Planificării și 
Educației, precum și reprezen
tanți ai Universității din Bag
dad.

• REPREZENTANTUL IS
RAELULUI LA O.N.U., Josef 
Tekoah. l-a informat pe secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, că premierul israelian, 
Golda Meir, va face în cursul 
lunii viitoare o vizită oficială 
în Statele Unite. Cu acest pri
lej, Golda Meir va avea o con
vorbire cu secretarul general 
al O.N.U

După referendumul

din Irianul de vest

Zvonurile care circulau în ca
pitala sud-vietnameză în legă
tură cu arestări masive în rîn- 
dul unor înalte oficialități ale 
administrației saigoneze, au fost 
confirmate marți de un purtător 
de cuvînt de la Ministerul in
formațiilor care declară că 60 de 
persoane sînt în prezent reținute 
și anchetate, sub acuzația de 
spionaj. Printre aceștia se află 
Fluynh Van Trong, asistent spe
cial pentru problemele politice 
al lui Thieu, șeful statului sai- 
gonez, secretari de stat la diver
se ministere, înalți funcționari și 
ofițeri ai armatei.

Observatorii politici apreciază 
însă, dat fiind amploarea neo
bișnuită a valului de arestări, și 
înaltele funcții pe care le deți
neau persoanele implicate, că 
este vorba mai_ degrabă de o în
cercare de a îndepărta eventuali 
rivali sau pur și simplu a unor 
indezirabili.

A. KOSIGHIN
LA BUDAPESTA

parține forțelor patriotice“ — a 
declarat Amilcar Cabrai, lider a) 
mișcării de eliberare din Guineea 
Bissau și secretar general al 
P.A.I.G. (Partidul african al inde
pendenței din Guineea portughe
ză și Insulele Capului Verde).

în teritoriul eliberat, a preci
zat Amilcar Cabrai, au luat fiin
ță comitete locale și pentru în
tâia dată în istoria noastră am 
procedat acolo la organizarea u- 
nor alegeri pentru Adunarea Na
țională. De asemenea, pe lîngă 
direcția partidului a fost forma
tă o comisie pentru economie și 
planificare care are sarcina să se 
ocupe de problemele dezvoltă
rii țării.

Abordînd problema politicii 
externe pe care ar urma s-o 
promoveze Guineea Bissau după 
cîștigarea independenței, Amil
car Cabrai a menționat că țara 
sa consideră că nealinierea re
prezintă singura cale corespun
zătoare înfăptuirii aspirațiilor ’ 
proprii „După ce ne vom cu
ceri libertatea, a declarat el. vom 
fi gata să cooperăm cu toate ță
rile lumii, inclusiv cu Portugalia, 
cu condiția ca ele să ne respec-' 
te independența și suverani
tatea“.

S-a hotărît să se încredințeze 
Comisiei de mediere a O.S.A., 
condusă de ambasadorul Guate- 
malei, Ciirlos Urrutia Aparicio, 
sarcina de a lua toate măsurile 
ce vor duce la aplanarea conflic
tului dintre cele două țări și la 
restabilirea relațiilor 
ce. rupte în urma 
armate declanșate la

Cu același prilej, _______
general a] O.S.A., Galo Piaza a 
prezentat o informare în care se 
arată că retragerea trupelor sal
vadoriene din teritoriul Hondu
rasului s-a făcut sul» suprave
gherea strictă a observatorilor 
civili și militari ai acestei orga
nizații și a decurs fără inciden
te. Localitățile evacuate au fost 
predate autorităților honduriene 
în drept. Galo Piaza a informat, 
de asemenea, că a adresat gu
vernelor țărilor membre 
O.S.A. apelul de a contribui 
crearea unui fond de 
pentru ajutorarea celor 
avut de suferit de pe 
cestui conflict armat.

Pe de altă parte, surse salva
doriene anunță că miercuri pe 
stadionul din San Salvador unde 
în luna iulie, cu prilejul meciu
lui de fotbal dintre reprezenta
tivele celor două țări, s-au pro
dus incidentele ce au precedat 
declanșarea conflictului armat, 
va fi organizat un mare miting 
la care va lua cuvîntul președin
tele Salvadorului, Fidel Sanchez 
Hernandez.

diplomati- 
incidentelor 
14 iulie.

secretarul

PREȘEDINTELE CONSILIU
LUI DE MINIȘTRI al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, a sosit marți 
la Budapesta pentru a pe
trece un concediu de odihnă în 
Ungaria la invitația lui Jeno 
Fock, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Ungare, anunță 
agenția M.T.I.

Se propune un zbor în anul 
1974 a unei sonde spre planeta 
Jupiter fi depunerea pe supra
fața acesteia a unor instrumente 
științifice cu ajutorul unui mo
dul care s-ar desprinde de nava 
principală. Pentru 1976 este pro
pusă trimiterea unei alte sonde 
în direcția lui Jupiter, care să 
fie plasată pe o orbită de sate
lit al acestuia și să efectueze 
cercetări îndelungate asupra at
mosferei șl suprafeței planetei, 
precum și asupra celor 13 sate
liți naturali ai săi. în 1977 ar 
urma să fie întreprins primul 
„mare turneu“ al planetelor Ju
piter, Saturn și Pluton, iar la în
ceputul deceniului al IX-lea o 
nouă misiune similară de explo
rare a acestor planete, inclusiv 
Vranus. al cărei obiectiv princi
pal ar fi depunerea pe suprafa
ța lui Uranus a unei sonde cu 
instrumente de cercetare științi
fică, desprinse de corpul princi
pal al vehiculului spațial. Două 
expediții similare stabilite pen
tru 1979 ar include și planeta 
Neptun în acest program de cer
cetări.

O altă direcție în cercetarea 
sistemului solar ar constitui-o 
explorările asteroizilor, prevăzîn- 
du-se chiar recoltarea unor eșan
tioane de sol de pe unul din as- 
teroizii (micile planete) afiați în
tre Marte și Jupiter pentru a fi 
studiate pe Pămînt. O sondă ar 
putea să fie, de asemenea, trimi
să pentru explorarea uriașei co
mete Ilalley.

canalelor

fost denu
de ’ astronomi „ca-

_ emițîndu-se, tot-
ipoteza că acestea

Aceste propuneri au fost fă
cute pe baza unui raport întoc
mit de un grup de 23 de sa- 
vanți, conduși de dr. James Van 
Allen de la Universitatea 
lowa, descoperitorul centurii de- 
radiații circumterestre care 
poartă numele, și prof. Cordon 
McDonald de la Universitatea 
din California, Raportul argu
mentează că trebuie examinată 
oportunitatea folosirii actualelor 
realizări în domeniul tehnologiei 
spațiale și alocarea unei porțiuni 
mai mari din fondurile destina
te programului spațial cercetări
lor sistemului solar prin inter
mediul sondelor spațiale automa
te. Raportul remarcă faptul că 
în deceniul următor cele cinci 
planete — Jupiter, Saturn, Ura
nus, Neptun și Pluton — se vor 
afla într-o poziție extrem de fa
vorabilă pentru a face economi
că și posibilă din punct de ve
dere tehnic lansarea unor san
de de explorare a lor.

Prin depunerea unor stații Au
tomate pe suprafața planetei 
Jupiter și a altor planete, cerce
tarea -atmosferei lor, trimiterea 
unor stații de tipul „Orbiter“ 
care să fotografieze configurația 
planetelor prin furnizarea de in
formații despre, compoziția lor 
chimică și a atmosferei, stabi
lirea exactă a duratei de revo
luție și evoluție, a intensității 
cîmpului lor magnetic, cercetăto
rii speră să obțină ineficii conclu
dente asupra modului cum Soa
rele și planetele sale s-au for
mat, să tragă unele concluzii cu 
privire la originile Universului 
însuși și să descopere fapte care 
să arunce lumină asupra originii 
și evoluției vieții.

Imagini

marfiene"

din

îi

urgență 
care au 
urma a-

• MISIUNEA O.N.U. însărci
nată cu organizarea referen
dumului de autodeterminare 
din Irianul de vest îșî va în
cheia activitatea la 15 august, 
a anunțat la Djakarta, Fernan- 
do Ortiz Sanz, reprezentantul 
secretarului general al O.N.U. 
Intr-un comunicat publicat 
luni, Ortiz relevă că, partici- 
pînd la toate operațiunile de 
vot care s-au desfășurat între 
14 iulie și 2 august în Irianul 
de vest, s-a putut constata „un 
acord 
Irianul 
neziei“.

unanim de a menține 
de vest in sinul Indo-

PURȚATQR DE CU-» UN PUR'rATQR DE CU
VÎNT al Ministerului Apărării 
al Marii Britanii a anunțat că 
în luna august vor avea loc 
în Gibraltar exerciții militare 
de debarcare a pușcașilor ma
rini englezi afiați la bordul 
navei „Bulwark“. Potrivit apre
cierilor ziarului „Daily Ex- 
press“, aceste manevre au drept 
scop să demonstreze guvernului 
spaniol că Anglia este hotărîtă 
să-și mențină prezența în Gi
braltar.

A 
a

• CAMERA INFERIOARA 
PARLAMENTULUI INDIAN _ 
aprobat proiectul de lege gu
vernamental cu privire la na
ționalizarea celor 14 bănci 
principale din țară. Proiectul 
de lege a primit majoritatea 
necesară a voturilor, in ciuda 
opoziției partidelor de dreapta 
„Jan Sangh“ și „Swatantra“.

Succese ale forfelor
patriotice din

Guineea (Bissau)

REPUBLICA YEMENUL DE SUD. Imagine din orașul Seyun, 
capitala districtului Hadramauth

„Trupele portugheze controlea
ză numai orașele și taberele forti
ficate, restul teritoriului țării a-

Frămîntările sociale 
din Uruguay sînt pe 
punctul de a se inten
sifica o dată cu în
răutățirea accentuată 
a situației economice. 

-----generale 
anunțate 

trecută 
fac

Noi sporiri 
de prețuri 
vinerea 
Montevideo, 
costul vieții să se 
dice dintr-o dată 
aproape 30 la sută, 
același timp, în capi
tala uruguayană se 
vorbește insistent des
pre o nouă devalori
zare a peso-ului (mo
neda națională).

Instabilitatea econo
mică din Uruguay 
formează. de citva 
timp, un subiect obiș
nuit al observatorilor 
de pe continentul sud- 
american. Imaginea 
unei „oaze liniștite",w 
a unei „Elveții latino- 
americane" a dispărut 
încă de acum vreo 
patru-cinci ani. De a- 
tunci, umbra crizei se 
amplifică tot mai 
mult, amenințind, a- 
semenea unei avalan
șe, să facă distrugeri 
mereu mai mari. Lip
sa unei industrii na
ționale semnificative, 
dependența de expor
tul materiilor prime 
al căror preț e în 
marcată scădere, a 
aruncat Uruguayul în
tr-o criză care maci
nă dm ce în ce mai 
puternic fundamentul 
existenței sale și. ale • 
cărei componente sînt 
inflația crescîndă, 
mărul sporit de 
meri, bugetul neechi
librat, o datorie ex
ternă tot mai mare 
Țara depinde de ex
porturile de lină și 
carne Aproape 70 la

la 
ca 
ri- 
cu 
In

nu-
șo-

sută din veniturile în 
devize provin din vîn- 
zările de lină în exte
rior și aproape toată 
lina care se vinde e 
sub formă brută. Uru- 
guayul vinde puțin și 
puținul pe care-1 vin
de îl vinde prost : pe 
măsură ce prețurile 
materiilor prime scad 
vertiginos, prețurile 
la produsele indus
triale importate cresc 
considerabil. Ca ur
mare, dificultățile se 
acumulează. Costul 
vieții a crescut cu 220

nu de mult : „Cu U-
ruguayu] o să se în
tâmple ceea ce se În
tâmplă destul de des
cu parlamentul său : 
țara nu va putea 
„funcționa" pentru că- 
nu va fi întrunit nu
mărul statutar de 
membri“. Intr-adevăr, 
crește pe zi ce trece 
numărul emigranților : 
muncitori, tehnicieni 
care nu găsesc de lu
cru în propria țară 
sau care nu-și pot 
ciștiga o existență 
normală. Situația este

F râmi rit ari
uruguayene

ultimii cinci 
cu siguranță 
le-au pier- 

Zvonurile 
unei

la. sută in ultimii trei 
ani. Numărul devalo
rizărilor a fost atât de 
mare în 
ani, incit, 
cetățenii 
dut șirul,
despre iminența 
noi devalorizări (unii 
observatori afirmă că 
ar fi cea de-a 16-a 
devalorizare), se în
scriu în peisajul eco
nomic involutiv. în a- 
celași peisaj se înscrie 
și dublarea cifrei șo
majului pe parcursul 
a numai doi ani. Pro
porțiilor acestui feno
men li se adaugă un 
aspect extrem de în
grijorător. Un ziarist 
uruguayan remarca.

cu atit mai serioasă, 
cu cît populația, de
loc numeroasă, crește 
extrem de încet, iar 
cei care emigrează cu 
precădere sînt tinerii.

In aceste circum
stanțe nu e de mirare 
că agitația socială a 
căpătat proporții 
ce în ce mai 
grevele generale 

fenomen 
la înce- 
veri va- 
revendi- 
din nou.

din 
mari, 

de-
venind un 
frecvent. Dc 
putui acestei 
Iul mișcării 
cative a luat, 
o mare amploare. Atît 
muncitorii, cît și stu
denții și funcționarii 
protestează 
înrăutățirii 
economice

ini potriva 
situației 

și sociale.

Fotografie a planetei Marte, 
efectuată de „Mariner-6" la 
o distanță de 2100 mile de 
„planeta roșie". Marele 
crater care se vede in 
stingă, are un diametru de 

8 mile

Mariner-7“ a transmis 
luni una din cele mai bune 
fotografii a unuia din fai
moasele „canale“ marțiene, 
asupra cărora savahții au 
cele mai controversate pă
reri. Astfel, fotografia trans
misă înfățișează „canalul 
Agathadaemon“, fotografiat 
în trecut cu ajutorul tele- 
scoapelor terestre. Aseme
nea linii care brăzdează pla
neta Marte au fost denu
mite 
nale“, 
odată, 
ar fi niște canale de iriga
ție aflate în *regiunile unde 
se presupune că ar exista 
vegetație. Această ipotez' 
este infirmată în prezent, 
deoarece fotografiile trans
mise în urmă cu cîteva zile 
de sonda „Mariner-6“ au a- 
rătat că nu există nici o 
urmă de vegetație pe Marte. 
Aceeași fotografie a permis 
să se vadă, de asemenea, 
cu mai multă claritate de- 
cît în trecut „Solus lacus“, 
cunoscut și sub denumirea 
de „Ochiul lui Marte“, care 
ie prezintă sub forma unei 
mari pete întunecate.

Declarațiile lui
se 

mai 
EL 
ca 
in 
la 

re-

cerind majorarea sa
lariilor și a alocații
lor pentru învățămint 
Pentru a doua oară in 
decursul unui singur 
an, autoritățile au de
cretat starea de ur
gență in țară inobili- 
zind cu forța la locul 
de muncă o mare 
parte a muncitorilor 
și funcționarilor.

Dat fiind că de la 
„oaza liniștită" la 
„starea de urgență“ a 
fost parcurs un drum 
lung, observatorii 
întreabă ce ar 
putea urma. Ziarul 
PEATA, cunoscut 
avînd bune antene 
cercuri influente 
Montevideo, scria
cent că „efectele cri
zei economice ating 
in măsură tot mai 
mare stabilitatea po
litică, reclamînd refor- 
mulări pe terenul 
combinațiilor forțelor 
politice". Unele surse 
vorbesc despre o „co
laborare mai strînsă" 
intre partidul majori
tar (Colorado) și prin
cipalul partid 
poziție (Blanco). 
observatori ; 
tenția asupra 
nilor crescînde 
care le exercită 
furile militare 
guayene înclinate 
„soluții dure".

La Montevideo 
îilsă răspîndită [ 
rea că oricîte combi
nații politice s-ar face, 
cheia ieșirii 
tualul impas, 
sti’uie doar 
rea economică, luarea 
de măsuri 
deschidă 
dezvoltării 
și sociale

de o- 
Alți 

atrag a- 
I presiu- 

pe 
vîr- 
uru- 
spre

este 
păre-

din ac- 
o con- 

redresa-

care să 
larg calea 

economice 
a țării.

E. R.

H. Kissinger
I

Răspunzînd 
riștilor, după 
întrevederi 
luni la Paris cu președintele

la întrebările zia- 
cele șase ore de 

pe care le-a avut

Deși se consideră că n-a 
fost împlinită nici-o speranță 
în legătură cu posibilitatea 
începerii unor negocieri în
tre cele două părți nigeriene 
aflate în conflict, cu prilejul 
vizitei pe care Papa Paul 
al Vl-lea a intreprins-o la 
Kampala, o declarație pe care 
Anthony Enahoro, comisarul 
federal pentru problemele in
formațiilor a făcut-o la Nai
robi, vine să dea impuls u- 
nor noi speculații și unor noi 
speranțe in această privință.

Anthony Enahoro, mențio
nează agenția REUTER, a 
subliniat că nu este total ne
satisfăcut de rezultatele vi
zitei Papei în Uganda, iar 
convorbirile avute cu acest 
prilej in legătură cu soluțio
narea pașnică a situației din 
Nigeria nu trebuie privite ca 
un eșec.

Georges I’ompidou, cu primul 
ministru, Jacques Chaban Del- 
mas, precum și cu Maurice 
Schurpann, ministrul de externe, 
Henry Kissinger, asistentul spe
cial al președintelui S.U.A. pen
tru problemele securității, a de
clarat, printre altele, că preșe
dintele Franței a acceptat invi
tația președintelui Nixon de a 
întreprinde o vizită oficială în 
Statele Unite. „Sper că vom fi 
în măsură să anunțăm în curînd 
data acestei vizite, care va fi stu
diată la începutul anului viitor“, 
a precizat Henry Kissinger. Cu 
aceeași ocazie, el a repetat că 
scopul vizitei sale la Paris a fost 
de a informa pe conducătorii 
francezi asupra recentei călătorii 
a președintelui Nixon în Asia și 
Europa. Henry Kissinger a adău
gat că, în cursul întrevederilor, a 
fost efectuat uh larg tur de ori- 

. zorit asupra situației internațio
nale actuale, reliefîndu-se cor
dialitatea existentă în relațiile 
franco-americane.
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