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TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

a primit pe ambasadorul
Zambiei

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, 
joi dimineața, pe ambasadorul

Zambiei,,Rankin Titus Sikasu- 
la, în vizită de rămas bun, cu 
ocazia încheierii, misiunii sale 
în țara noastră.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o ambianță cordială.

SUB STEAGUL 
PARTIDULUI, 
SPRE
NOI Șl
CUTEZĂTOARE 
ÎNFĂPTUIRI

Poporul nostru, tineretul patriei sărbăto
resc a 31-a aniversare a zilei de 23 August 
cu satisfacția și mîndria unor realizări de
osebite, a unor înfăptuiri grandioase pe 
drumul deschis in istoria României de insu
recția națională armată antifascistă și anti- 
imperialistă. Țara, de la un capăt la altul, 
este dominată de ritmurile vii ale muncii. 
Noi și noi județe, sute de unități econo
mice raportează conducerii partidului, to
varășului Nicolae Ceaușescu îndeplinirea 
angajamentului comunist privind încheierea 
înainte de termen a actualului cincinal. Din 
întreprinderi, institute de cercetări și pro
iectări, cooperative agricole de producție, 
de pe șantiere sosesc continuu vești despre 
intensificarea acțiunii de pregătire exem
plară a cincinalului 1976-1980, despre hotă- 
rîrea fermă a tuturor colectivelor de muncă 
de a contribui cu eforturi maxime Ia înde
plinirea obiectivelor viitoare de dezvoltare 
economico-socială a patriei, a prevederi
lor cuprinse în Programul partidului. Izbîn- 
zile pe care oamenii muncii le raportează 
partidului, țării, realizările de prestigiu în
registrate în toate domeniile de activitate 
dau substanță acestei etape deosebit de 
rodnice din viața României contemporane. 
Un edificiu măreț, născut din dragostea de 
țară și devotament comunist, se înalță 
mereu mai sus, cucerește noi piscuri: fău
rirea societății socialiste multilateral dez
voltate. Această impunătoare construcție 
confirmă în cel mai înalt grad clarviziunea 
politicii partidului, justețea drumului pentru 
care poporul nostru a optat în urmă cu 31 
de ani, în acel August tumultuos cînd a așe
zat piatra de temelie a destinului socia
list al patriei noastre.

Caracterul creator al politicii partidului, 
acțiunea sa fermă în spiritul aspirațiilor și 
intereselor întregului nostru popor au de
terminat într-o măsură hotărîtoare strategia 
și tactica înfăptuirii insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialiste. Tn- 
tr-o perioadă în care toate contradicțiile 
istorice se ascuțiseră la maximum, cînd in
teresele fundamentale ale țării impuneau 
realizarea unui larg front de luptă a tutu
ror forțelor revoluționare, democratice, an
tifasciste, partidul comunist a găsit for
mele și metodele corespunzătoare pentru 
a da insurecției conținutul unei viguroase 
manifestări de voință a întregului popor. 
„Meritul nepieritor al partidului nostru co
munist — arată tovarășul Nicolae Ceausescu 
- este că în pofida greutăților, a terorii 
fasciste, dînd glas frămintărilor și aspirații
lor uriașei majorități a populației țării, a 
știut să unească în jurul său cele mai largi 
forțe democratice și patriotice, afirmîndu-se 
ca un adevărat catalizator al voinței și 
intereselor poporului". Pe baza concepției 
revoluționare a partidului comunist a fost 
elaborat un plan realist de luptă împotriva 
regimului de dictatură militaro-fascistă, a 
dominației hitleriste asupra României, s-a 
format o largă coaliție de forțe naționale 
și sociale, capabilă să înfăptuiască obiecti
vele acestui important moment istoric. Iar 
victoria insurecției a determinat cele mai 
puternice schimbări revoluționare din cîte 
au avut loc vreodată în viața politică, so
cială și economică a României.

înfăptuirea actului istoric de la 23 August 
1944 a marcat începutul revoluției populare 
în România. Tn viața poporului nostru a 
fost inaugurată o epocă nouă, o etapă de 
puternice transformări revoluționare : o 
revoluție în dezvoltarea forțelor de pro
ducție, în perfecționarea relațiilor de pro
ducție și adîncirea democrației socialiste, 
o revoluție pe tărîmul gîndirii, al conștiin
ței. In _cursul acestui proces s-a schimbat 
esențial imaginea țării, a fost construit sta
tul socialist, s-a făurit o nouă economie, 
s-a format o nouă ideologie, s-a dezvoltat 
cuuura socialistă, a crescut un om nou, cu

ADRIAN VASILESCU
(Continuare în pag. a V-a)
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A FOST LANSAT LA APĂ

Al doilea mineralier de 55 000 tdw
Cu prilejul lansării Ia apă a celui 

de-al doilea mineralier de 55 000 tdw, 
constructorii de la Șantierul naval Con
stanta au adresat o telegramă tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. în care se 
menționează :

Folosind experiența căpătată la con
strucția primului mineralier românesc de 
mare tonaj ce l-am realizat în șantier, 
la cel de-al doilea mineralier din aceas
tă serie am scurtat cu patru luni ciclul 
de execuție al corpului navei. Acest 
succes al colectivului nostru a contribuit 
la îndeplinirea înainte de termen a sar

cinilor ce ne-au revenit în actualul cinci
nal. Pînă la sfîrșitul anului vom realiza 
o producție suplimentară care echivalea
ză cu valoarea unui mineralier de 55 000 
tdw și reparația capitală a 10 nave de 
4 500 tdw.

Obținerea acestor succese importante 
constituie pentru noi o garanție sigură 
că vom înfăptui neabătut indicația dum
neavoastră. stimate tovarășe secretar ge
neral. de a lansa la apă. în 1977, de ziua 
independentei României, primul petrolier 
românesc de 150 000 tdw.

18 organizații județene ale U.T.C. și-au îndeplinit 
planul anual la muncă patriotică

Hotăriți să intimpine marca sărbătoare 
de la 23 August. Congresul al X-Iea al 
U.T.C. și Conferința a X-a a U.A.S.C.K. 
cu noi si importante succese pe frontul 
muncii patriotice, alte 7 organizații ju
dețene ale U.T.C. — Doi.;. Brașov. Con
stanța, Hunedoara. Timiș, Olt și Sălaj — 
au raportat ieri, îndeplinirea planului 
anual și a angajamentelor suplimentare. 
Cu acestea, numărul organizațiilor jude
țene ale U.T.C. care anunță asemenea 
succese se ridică la 18. In acest fel, 
planul Uniunii Tineretului Comunist la 
acțiunile muncii voluntar-patriotice a

fost realizat în proporție de 90 Ia sută, 
valoarea totală a lucrărilor efectuate 
ajungind la peste 2,5 miliarde Iei. Prin
tre județele cu cele mai substanțiale 
depășiri ale planului la muncă patrio
tică se înscriu : Caraș-Severin, cu 24 
la sută. Alba cu 23 la sută, Prahova cu 
16 la sută, Cluj cu 15 la sută, Arad și 
Galați cu cile 11 Ia sută. Sint succese 
care atestă că angajamentul privind în
deplinirea prevederilor pe acest an, pină 
la Congresul al X-lea al U.T.C.. va fi 
îndeplinit cu mult mai devreme.

• Ieri au raportat în
deplinirea cincinalului : 
Centrala de utilaje și 
piese de schimb pentru 
industria chimică din 
București, colectivul Cen
tralei minereurilor din 
Deva, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului din 
Cîmpeni, Uzina de țevi- 
Roman, întreprinderea de 
hîrtie și cartoane din 
Piatra Neamț, întreprin
derea „Metalul Roșu" 
din Cluj'-Napoca.

• Hidrocentrala j,Por- 
țile de Fier" a pulsat ieri 
în sistemul electroener- 
getic național cel de-al 
150-lea milion kWh e- 
nergie electrică peste 
prevederile de plan din

RAPORT UTECIST 
la marea sărbătoare

Tinerii raportează partidului că în uzine și pe ogoare, în institute 
de cercetări și proiectări, pe șantiere, în școli și facultăți, pretutindeni 
acolo unde se muncește, se creează, se învață, își consacră energiile, în
treaga putere de muncă cauzei nobile a progresului și propășirii patriei, 
făuririi propriului lor viitor luminos.

Raportul utecist către marea sărbătoare redă freamătul participării 
active a tineretului la activitatea economică și socială, năzuința lui 
fierbinte de a adăuga, prin muncă, noi și durabile realizări edificiului 
socialist.

Raportul utecist vorbește despre preocuparea constantă a organiza
țiilor U.T.C. pentru educarea multilaterală a tineretului, despre im
portante succese în pregătirea profesională, politică, culturală, morală, 
prin care tinerii răspund chemării adresate de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a asimila cele mai noi cuce
riri ale științei, de a așeza la baza cunoașterii concepția revoluționară 
despre lume, materialismul dialectic și istoric, de a-și însuși spiritul 
comunist care a caracterizat și caracterizează întreaga activitate a par
tidului, de a lupta cu hotărîre împotriva vechiului, de a promova spi
ritul revoluționar în întreaga lor activitate.

Din bogata cronică a muncii și vieții tinerilor în această perioadă 
premergătoare Congresului al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a 
U.A.S.C.R., din filele bogate ale „raportului utecist" la marea sărbă
toare a Eliberării, reporterii noștri consemnează fapte și gînduri care 
redau starea de spirit a generației tinere, hotărîrea sa fermă de a fi 
mereu în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea hotărîrilor isto
rice ale Congresului al XI-lea al P.C.R., a Programului Partidului 
Comunist Român.
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9 Țara are nevoie de noi, 
prin fapta noastră ii 
răspundem țării

Un itinerar al marilor înfăptuiri, al muncii, 
dăruirii și pasiunii tineretului

(In pagina a ll-et).

Bl A-ți face datoria: a trăi 
in chip comunist

O dezbatere despre înalta răspundere, des
pre spiritul de sacrificiu proprii comunistului

(In pagina a lil-a)

H Spirit cutezător, revo
luționar in muncă și 
invățătură

Pionierii, elevii, studenții se călesc la flacăra 
spiritului revoluționar (in pagina a IV-a) Pe Șantierul national al tineretului de la Turceai

Foto : GIL. CUCU

acest an.

• De la începutul anu
lui, în unitățile industriei 
chimice au fost asimilate 
147 produse noi.

• Constructorii rapor
tează : în acest an mai 
mult de 320 de capaci
tăți de producție au fost 
racordate la circuitul e- 
conomic al țării.

• Tn cadrul lunii au
gust, declarată lună a 
recordurilor, cei peste 
150000 de tineri din u- 
nitățile economice ale 
Capitalei au realizat o 
producție suplimentară 
în valoare de 12 milioa
ne lei.

® Valoarea producției 
globale suplimentare re
alizată de industria pra- 
hoveană a ajuns la 400 
milioane lei.

POEME PENTRU TINEREȚE
I

Miroase încă strada a pădure 
Și-a iarbă trupul blocurilor lungi 
Descoperi o fă rimă de miracol 
Oriunde-ar fi cu gindul să ajungi

E-n Bărăgan comunul gust de piine 
Cu fiecare vară mai curat
Și mai adinei cu fiecare toamnă 
Comorile belșugului sperat

Prin firele de-naltă tensiune
Se scurg torente albe de idei 
Și-n lava de oțel se scriu poeme 
Cu cel mai plin de adevăr condei

Miroase clipa a cerneală crudă 
Și porțile orașelor a brazi 
Lumina unor visuri viitoare 
Se naște-n vatra faptelor de azi

II
Adolescența-n salopete-albastre
Cu demnitate flutură cocori
Nu-ți este dat să treci fără probleme 
Prin spațiul vieții de mai multe ori

de GEORGE ȚĂRNEA

La adăpostul stărilor mărunte 
Retras din matca visului ardent 
Recită-n gol un tonomat exotic 
Frînturi bizare de poem strident

Nu cheltuim candoarea tinereții 
Prin labirintul oarbelor spelunci 
Cînd știm că pentru tot ce-avem în față 
Părinții noștri au muncit pe brinci

Purtăm în noi permisul de mișcare 
Pînă-ntr-o stea de dincolo de cer
Și-n schimbul visătoarei noastre vîrste 
Doar fapte pe măsură ni se cer

III
Nu-i eroismul tinerelor inimi 
Lozincă arborată ia serbări 
Ci necesară stare de iubire 
Prin care dăm răspuns la întrebări

Nicicînd n-am socotit ușoară munca 
Exista jertfe-n fiecare zi
Și-n fiecare treaptă magistrală 
S-a decantat și umbra unui rid

Dar fiecare unde-a fost nevoie
Deplina datorie și-a făcut 
Păstrîndu-și demnitatea fericirii 
Sub neclintitul visurilor scut

IV
De multe ori intransigentă viața 
Mă pune față-ri față cu un vis 
Și mă obligă să răspund la gînduri 
Tovărășește simplu și deschis

A fi poet șlefuitor de aripi 
La temelia unui zbor ardent 
înseamnă să te simți cu tot cuvîntul 
Prezent în pulsul timpului prezent

Argumențînd cu certitudini visul 
Am definit ideea de progres / 
Și tot mai larg ne-am conturat mișcarea 
Spre viitor Congres dupd Congres

V
Mișcarea noastră-n sensul fericirii 
Prin fiecare inimă trecind 
Anticipează un cules de stele
Cu verticala fiecărui gînd

Păduri de schele și păduri de spice 
Păduri de steaguri și păduri d&flori 
Iși decantează-n vîrste inelare
Adîncul tutelarelor culori

Doar cel care pășește fără teamă 
In pas cu ce se cere împlinit 
Poate rîvni să afle măiestria 
Poemelor cioplite în granit

Avem nevoie de poeți heraldici 
Și-i prețuim pe cei care ne sînt
Adevărați tovarăși pentru rostul 
Puterii izvorite din cuvint

Bătătorite pcilme stau de veghe 
La căpătiiul marelui cules 
Și-n limpezimea lor se oglindește 
Umanul muncii noastre înțeles

Luciditatea viselor polare 
Crisfalizează-n fapte piscuri noi
Spre care ciocîrlia nemuririi
Rotește sensul zborului din noi
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„în ascensiunea spre minunatele piscuri ale comunismului vom parcurge o cale lungă; înălțimile pe care le vom 
ne vor permite să continuăm cu pași fermi drumul spre visul de aur al poporului nostru, al întregii

cuceri în toate domeniile 
omeniri, spre comunism"

N1C0LAE CEAUSESCU

♦

Pe marile platforme 
ale progresului 
și civilizației

PREZENȚI ÎN TOT 
CE S-A ÎNFĂPTUIT
$1 SE ÎNFĂPTUIEȘTE

Slobozia a intrat în breasla marilor producători de îngrășăminte chimice

plicații dar inginerul Radu Ră- 
dulescu, secretarul U.T.C., ne 
întrerupe discuția pentru a-mi 
relata o ultimă inițiativă a or
ganizației lor inspirată din ne
voile producției, în sprijinul pro
ducției.

Este vorba de înființarea cer
cului de creație tehnico-ștlinți- 
fică a tinerilor muncitori, ingi
neri și tehnicieni, in total vreo 
patruzeci de inimoși. Și-au sta
bilit în planul lor de lucru șai
sprezece teme de cea mai acută 
stringență pentru producție, te
me care vizează îmbunătățiri 
tehnologice, ■ modernizări etc. 
Au lucrat repede și bine. Șapte 
din cele șaisprezece teme se 
află deja în faza de prototipuri, 
adică au fost acceptate ca nou
tăți tehnice și introduse în pro
ducție. Autorii lor : inginerii 
Virgil Nadolu, Sorin Munteanu, 
Dan Mihai Marin și Ștefan Tă
cu.

La scară redusă, cercul tine-

August 1975. Acum cînd 
facem bilanțul unei peri
oade ce a marcat ample 
și multiple prefaceri in 
întreaga viață a societă
ții românești — analizate 
și redimensionate de cel 
de-al Xl-lea Congres al 
partidului — firesc este 
să includem in această 
frescă a devenirii noastre 
un itinerar al marilor 
împliniri, al muncii, dă
ruirii și pasiunii. Combi
nate chimice, întreprin
deri metalurgice și con
structoare de mașini, 
centre ale siderurgiei și 
izvoare de energie elec
trică, ogoare cu rod tot 
mai bogat sint repere 
concrete ce alcătuiesc 
harta de efort și creație 
a unui popor care pă
șește ferm pe drumul 
progresului și civilizației. 
De toate aceste realizări, 
se leagă și numele vir- 
stei tinere, a uteciștilor 
care, prezenți la posturi- 
cheie, în inima hidro
centralelor sau la pu
pitrele electronice ale 
marilor combinate, își 
aduc plenar contribuția 
la edificarea socialistă 
a patriei. Cu abnega
ție și pasiune, cu ho- 
tărîre și competență, 
cu înalt spirit de răspun
dere, așa cum s-au for
mat la școala educației 
comuniste a organizației 
U.T.C., așa cum ne-a în
vățat partidul. Secvențe 
semnificative pentru di
namica transformărilor 
înnoitoare ale patriei, 
imaginile asupra cărora 
stăruie reportajele din 
această pagină sint deo
potrivă argumente con-

TINERI
Pină a nu fi capitala unui 

județ care deține două treimi 
din mănoasa Cimpie a Bă
răganului, Slobozia era ora
șul cu cinci tîrguri pe an. 
Din 1968, devenită capi
tală a Bărăganului. cum 
le place ialomițenilor să o 
spună, Slobozia se cristali
zează ca oraș, ca entitate 
culturală și spirituală in
tr-un ritm care, pur și sim
plu, îți taie răsuflarea. îm
părtășind vocația acelor re
ședințe de județ, decise 
crească ca feții frumoși in
tr-o zi cit alții in zece, 
dobîndească odată cu statu
tul civic vocea, marca si in- 
semnele de oraș modern.

— Edilitar, orașul se naște 
a doua oară, ne mărturisea, 
cu nedisimulat orgoliu, ti- 

■ năra Andreea Corbu (28 de 
ani), arhitecta orașului. Din 
vechea glcătuire nu va mai 
rămine in picioare, pină in ‘ 
1980. decît o singură clădire, 
a Direcției agricole, cu va
loare de monument arhitec
tonic.

in viziunea proiectantelor, 
fața tirgului de odinioară se 
va schimba radical. Tinere
țea Sloboziei nu este așadar 
doar o metaforă. In toate 
structurile și celulele sale de 
viață, orașul este de dată 
recentă. La sfirșitul acestui 
cincinal, Slobozia numără : 
23 000 de locuitori (vîrsta me
die a celor ce muncesc 
trece de 23 de ani), 5 000 de 
apartamente noi — se 
construi încă 10 000 —, 13 000 
de locuri de muncă in in
dustrie. trei bulevarde, 4 li
cee industriale, un spital, 
două hoteluri cu 9 etaje, pa- 

^tru cămine de nefamiliști, un

DIN ORAȘE
muzeu, 2 case de cultură, un 
complex sportiv.

Există la Slobozia un bu
levard al chimiei pentru că 
de cinci ani există chimiști. 
Există un parc al tineretu
lui și un club al tineretului 
(date în folosință la sărbăto
rirea semicentenarului U.T.C.) 
pe locurile ur.de altădată 
trona firma unui hipodrom, 
singura instituție de bază a 
urbei. Există două case de

TINERE Cincinalul înainte de termen

să
să

as-
A ț.

nu
vor

CAPITALA

cultură pentru rioua popu- » 
lație muncitorească avidă de ■ 
instrucție ce 'asigură o 
stagiune permanentă care o- 
feră 24 de spectacole pe lună.

Muzeul de etnografie al 
județului Ialomița păstrează, 
ca un trist memento, do
cumente care atestă că în 
afara pescuitului si a agri
culturii, in Slobozia nu au 
existat meșteșuguri. Ne sim
țim obligați să contrapunem 
acestei imagini un moment re
latat de Ion Mihai, secreta
rul organizației U.T.C. de la 
Combinatul chimic : _ 
am dat prima 
lucram intr-o 
puțin înnorat, 
de la atelier 
Intrase în 
dusul și noi nu eram 
gătiți, probabil din 1

„Cind 
șarjă de uree 
duminică. Era 
M-au chemat 
să aduc saci, 
reacție pro- 

i pre- 
pricina 

emoției. Tovarășul director

a încărcat o jumătate de 
sac pentru ministrul chimiei. 
Se bucura ca un copil. A 
luat in mină ureea, era de 
culoare roz, cu gestul țăranu
lui care atinge boabele de 
griu". Din acel an 1974, Slo
bozia a intrat in breasla ma
rilor producători de îngrășă
minte chimice.

Paralel cu aceste creșteri 
de putere economică, are loc 
o acumulare de capital spi
ritual; S-a închegat o mare 
familie muncitorească mai 
bogată in omenie, conștiință 
și moralitate. Se spune, în 
glumă, că intelectualii ve- 
niți in stagiu au reînviat 
genul epistolar și au golit 
trenurile de navetiști. S-au 
stabilit aici hotăriți să se 
înhame, cu forța și tinere
țea lor. la o operă dificilă. 
Alexandru Vlădăreanu (26 de 
ani) a schimbat catedra cu 
Muzeul de etnografie, pre- 
găiindu-se, alături de tine
rii săi colegi, să dea pimin- 
tului ialemițean mărturiile 
de continuitate și permanen
ță de care prezentul nu se 
poate lipsi.

In lumina cerată de august, 
Slobozia arată ca un oraș 
tinăr, neatins de oboseală. O 
(riiî'nSă organizare de șantier, 
de la geometria semeață a 
menhirilor cu zece etaje pînă 
Ig sqbrul și impunătorul pa
lat al justiției. O radicală 
schimbare de proporții a 
operat socialismul în prive
liștea veșnicită de liniști a 
cimpiei.

LUCIA HOSSU

0 FAMILIE IA 
PANOUL DE ONOARE

Mi-am propus să scriu un 
reportaj despre colectivul celei 
dinții întreprinderi din țară care 
a raportat îndeplinirea cincina
lului. Faptul s-a petrecut cu 
multe luni în urmă și am începui 
să răsfoiesc colecția ziarului în 
căutarea consemnării Iui. De
rulam de fapt filele unui calen
dar al muncii. Revăzute acum, 
într-o curgere necontenită, știri
le lapidare se constituie într-o 
densă și palpitantă cronică a 
întrecerii, avem imaginea reve
latoare a uriașei angajări a în
tregii națiuni în efortul împli
nirii socialiste a țării. Doispre
zece februarie 1975. E ziua în 
care și-a realizat cincinalul și 
întreprinderea „Automatica" din 
București, „pupitrul de coman
dă automată a industriei noas
tre", cum este denumită meta
foric această uzină.

★
Observ că în enumerarea ti

nerilor fruntași din atelierul pe 
care-1 conduce, Nicolae Ștefan 
repetă mereu, printre altele, 
multe nume perechi : Tudor 
Cincă și Victoria Cincă, Rada 
Arsenie și Ilie Arsenie, Ștefan 
Roșianu și Elena Roșianu, Maria 
Iorga și Ion Iorga, pentru ca 
mergînd apoi prin alte secții ale

uzinei să aflu că exemplele a- 
cesțea nu sînt izolate și nici 
întîmplătoare. Vreau să cer ex-

rilor creatori, despre care ne 
vorbește secretarul U.T.C., re
prezintă modelul de pasiune și 
efort al colectivului de la „Au
tomatica". Ca întreprindere a 
tehnicii de vîrf, cu menirea de 
a contribui la automatizarea 
procesului tehnologic al in
dustriei, deci al moderniză
rii și creșterii eficienței sale, 
„Automatica" a devenit în 
acești ani colaboratoarea indis
pensabilă a mii de întreprinderi 
din țară și o prestigioasă firmă 
în . comerțul exterior. Cu toate 
că de la un an la altul sar
cinile sale aproape se dublau — 
ritm impus de însăși dinamica 
industrializării socialiste — co
muniștii, uteciștii, ceilalți lucră
tori au știut să-și mobilizeze e- 
nergiile umane pentru a realiza 
cincinalul în numai patru ani, 
o lună și douăsprezece zile, cum 
spuneam, printre cei dintîi din 
țară.

— Ce reprezintă acest succes 
In economia noastră ?

— Un spor de producție pe 
cincinal în valoare de 775 mili
oane lei — ne spune tovarășul 
Ion Nedelcu, inginerul șef al 
uzinei — dar colectivul nostru 
s-a angajat, la chemarea secre
tarului general al partidului, de 
a ne spori eforturile pentru re
cuperarea pierderilor suferite de 
țară din pricina inundațiilor, 
să-și depășească această valoa
re pină la sfirșitul anului cu În
că 45 de milioane. Și. putem 
raporta acum, în cinstea marii 
noastre sărbători naționale, că 
angajamentul se îndeplinește ,cu 
rigurozitate. La toți indicatorii 
sintem peste plan.

în secția montaj se fac ulti
mele finisări la panourile de 
comandă pentru macaralele turn 
destinate exportului.

— Ca sâ vă faceți o Ima
gine globală despre aprecierile 
de care se bucura instalațiile și 
echipamentul de automatizare 
produse de noi, pe piața exter
nă, cred că este suficient să a- 
răt că în acest an volumul sar
cinilor noastre Ia export a 
crescut cu 300 Ia sută față de 
anul trecut, iar pentru 1976 vor 
fi cu 41 1* sută mai mari decît 
acum.

Am pus de mai multe ori șl 
la mai mulți conducători ai 
procesului de producție această 
întrebare: „Care este echipa pe 
care o considerați, în prezent, 
cea mai bună în întrecere ?“, și 
fără să se contrazică, fiecare din 
cei întrebați aveau un răspuns 
propriu, „Echipa lui Coetică Mi- 
lea de la echipamente pentru 
energia electrică", spune cineva ; 
„echipa Iui Ion Herțeg, care a 
realizat echipamentul pentru 
macaralele turn țrimișe In Cu
ba", aud altă părere; „echipa lui 
Bazll Ciungan, de la echipamente 
pentru maștal-unelte"; insistă 
alt interlocutor și lista s-a com
pletat eu echipele maiștrilor 
Constantin Petrescu de Ia con
fecții metalice și Marian Jianu 
de la ștningărie, pînă la epuiza
rea tuturor echipelor. Iar cind 
la serviciul tehnic am dorit să 
știu numele tinerilor, ingineri cu 
cele mai meritorii- realizări în 
asimilarea noilor produse, ia
răși mî s-au spus, printre altele, 
cîteva perechi de nume: Alexan
dra Stănescu și Stelorian Stă- 
nescu, Mira Căpitanu și Cornel 
Căpitanu și am înțeles că, in
tr-adevăr, la Uzina „Automati
ca" trăiește și muncește in chip 
comunist o adevărată familie, nu 
numai Ia figurat vorbind, dar 
in mare măsură, chiar și la 
propriu.

ROMULUS LAL i

Tinerii din secția a Vl-a a 
întreprinderii „Automatica* 
execută o nouă comandă 

pentru I.M.U.A.B.
f.Qțp i^SILE. RANGA

ȘANTIERUL — 
o cuprinzătoare 

biografie a generațiilor
..Țara este un imens șantier", se 

afirmă deseori. O continuă deve
nire deci, o realitate dinamică 
deci, o mișcare lăuntrică de 
proporții fără precedent. Dar, 
mai mult decît „un imens șan
tier". România este o perma
nentă ridicare din starea de șan
tier. Toți gigant» siderurgiei, e- 
nergeticii, petrochimiei, toate 
marile sau micile capacități pro
ductive au la bază această esen
țială stare de șantier, unică și 
prestigioasă asemenea unei naș
teri, indispensabilă asemenea 
unui impuls inițial. Un impuls

creat din suma a mii de expe
riențe umane, fiecare dintre ele 
fiind un lăuntric șantier, o sem
nătură anonimă la marea con
strucție care se naște și se edi
fică.

• CU CÎTEVA ZILE în urmă 
echipa condusă de Gheorghe 
Pănoiu, din cadrul Grupului de 
șantiere Rogojelu, a terminat lu
crările la un nou coș de fum de 
220 metri. Este al 16-lea turn de 
evacuare înălțat de această e- 
chipă. Peste cîteva zile, „băieții" 
lui Pănoiu încep o nouă ascen
siune. Va fi a șaptesprezecea

încercare de definire a lumii, a 
lumii șantierului, de la înălți
mea propriei creații, a propriei 
condiții morale.

• CU O SAPTAMÎNA în ur
mă ne-a parvenit știrea că uni
tățile Ministerului Construcțiilor 
Industriale au dat în circuitul 
productiv 318 capacități și că, 
pînă la Sfîrșitul acestei luni vor 
fi puse în funcțiune alte 70 de 
noi capacități de producție. Ciți 
sint oare cei care, de la propria 
lor înălțime morală, din nobila 
lor înălțime morală, trăiesc a- 
cum realitatea propriei lor crea
ții 7 Zece mii ? O sută de mii ? 
Exact aceia care, tot acum, des
chid în fața propriei lor conști
ințe un nou început, un nou șan
tier.

• ÎN ZIUA DE 25 noiembrie 
1974, la ora 8 și 59 de minute 
(după ceasul maistrului Petru 
Cireșanu) a fost săpată prima 
cupă de pămînt în perimetrul 
viitorului Combinat de îngrășă
minte chimice din Bacău. 800 de 
muncitori, maiștri și ingineri 
și-au conectat întreaga stare su

fletească, aidoma unei gigantice 
centrale, la starea de suflet a în
tregii națiuni.

între timp, constructorii au 
descoperit relativitatea timpu
lui, adică acea capacitate 
de a condensa orele, zile
le, lunile, de a le conferi 
o densitate de fapte fără prece
dent. Așa se face că fabrica de 
amoniac, prima capacitate de 
producție, va fi pusă în func
țiune cu 6 luni mai devreme 
față de termenul inițial. Așa se 
face că anul calendaristic coin
cide pentru constructorii bă
căuani doar cu trei trimestre de 
muncă intensă.

• INTR-O ALTA PARTE a 
țării, pe un alt șantier de di
mensiuni impresionante, timpul 
este trăit cu aceeași acută con
știință. De data aceasta șantie
rul este în totalitate al tinere
tului. Obiectivul său final: ame
najarea pentru irigații a unei 
suprafețe de 36 000 hectare în 
perimetrul Giurgiu-Răzmirești. 
Toate cele 417 zile (cîte se îm
plinesc astăzi de la inaugurarea

șantierului) conțin un număr 
mai mare de fapte, de acțiuni, 
de trăiri umane, decît cele pe 
care le propuneau proiectele, 
planurile, situațiile de perspec
tivă întocmite cu multe zile îna
inte de deschiderea șantierului.

Ultimul an a consemnat alte 
zeci de șantiere care și-au în
cheiat lucrările înainte de ter
men, alte sute de obiective eco
nomice care au intrat în pro
ducție înainte de datele plani
ficate.

Aceste știri, laconice, aidoma 
unor comunicate. Omul, construc
torul, acela care nu-și poate fi 
niciodată sieși doar un simplu 
etalon, barieră de netrecut, ci, 
mereu și mereu, o vastă des
chidere de orizont, o permanen
tă autodepășire. în aceasta con
stă esențialul : capacitatea sa 
creatoare, încrederea în posibi
litățile sale, curajul său de a 
tace mai mult decit i s« cere la 
un moment dat.

PAVEL PERFIL

cingătoare pentru noua 
calitate umană, pentru 
spiritul muncitoresc și vo
ința expresă de acțiune 
a tinerei generații. Ele se 
regăsesc, expresiv și sim
bolic, în cununa de fap
te pe care tinerii o aduc 
azi marii sărbători, în 
angajamentele și iniția
tivele cu care întimpină 
Congresul al X-lea al 
U.T.C. și Conferința a 
X-a a U.A.S.C.R., deter- 
minînd noi și semnifica
tive dimensiuni pentru a- 
portul generației tinere 
la zestrea de împliniri 
și frumuseți a patriei so
cialiste.

VARIAȘ- 
de cinci ori „Erou 
al Muncii Socialiste “

Variaș — un colț de pămînt 
românesc, udat secole de-a rîn- 
dul. ca tot meleagul Mioriței, de 
sudoarea durută a trudei pentru 
existență, pentru plinea cea de 
toate zilele. Variaș — colț de 
pămînt românesc cu specific a- 
parte totuși, pe teritoriul căruia 
o veche și falimentară politică 
își exercita poate cea mai ne
dreaptă funcție : vrajba între 
oameni. Bătrînul dascăl Alexan
dru Seculici, azi director al că
minului cultural, își amintește: 
„Pe cînd eram copil, satul era 
împărțit. Nu doar la figurat, ci 
cu hotare concrete, exacte : in
tr-o parte erau românii, într-

alta nemții și într-alta noi, sir- 
bii ; ungurii și ucrainienii, ele 
asemenea. Separați ca obi
ceiuri, ni se separaseră pînă 
și birturile. N-aș putea susține 
că nu ne Înțelegeam între noi, 
dimpotrivă — dar prejudecățile 
ne dezbinau întotdeauna. După 
război, după acel întîi și fier
binte 23 August, lucrurile s-au 
schimbat : în legea țării mai în
tîi, in oameni apoi, firesc. Nea
junsurile. boala aceea comună, 
sărăcia, și tot ceea ce aveam de 
înfăptuit, marile noastre o- 
biective ne-au apropiat mîinile, 
ne-au unit sufletele, ne-au ani
mat năzuința".

De atunci au trecut trei decenii- 
Și în toți acești 31 de ani, fap
tele gospodarilor din Variaș, rod 
al eforturilor înfrățite, stau 
pildă elocventă a modului în 
care români, germani, sirbi, un
guri, ucrainieni — întreaga fa
milie socialistă a comunei — au 
înțeles, înțeleg, cum să răspun
dă politicii partidului nostru, 
politică pusă în slujba omului, a 
bunăstării sale.

Iată ultima și poate cea mai 
expresivă dovadă. Pentru recol
tele de porumb ale anului tre
cut, oamenii muncii din Variaș, 
județul Timiș, au fost distinși 
cu cinci titluri de „Erou al 
Muncii Socialiste" și medalia da 
aur „Secera și Ciocanul". In or
dine : I.A.S. — pentru cele 7937 
kg. la hectar ; C.A.P. Variaș — 
7420 kg ha. ; C.A.P. Sînpetru 
Mic — 7324 kg/ha. ; C.A.P. Gelu 
— 6557 kg/ha : S.M.A. — pentru 
contribuția adusă la obținerea a- 
cestor recolte. Adăugind șt dis
tincțiile primite în anii ante
riori, cifra acestora se ridică la 
13. Toate, pe tărîmul muncii în 
agricultură. Cea de-a 14-a dis
tincție, cu semnificații la fel de

strălucitoare, am întilnit-o în bi
roul directorului școlii, Ion Sta
nică : „Meritul cultural clasa I" 
— pentru munca depusă de cele 
32 de cadre didactice în educa
rea celor 596 de elevi. Velimir 
Rancov. primarul comunei, se 
șcuză că nu poate face așa de 
repede o socoteală a celorlalte 
ordine și medalii, acordate 
pentru merite personale.

Se pune, desigur, o- întrebare: 
cum au izbutit oamenii din Va
riaș această performanță ? Răs
punsul este unul singur, expri
mat de primar, susținut de toți 
locuitorii comunei n prin muncă. 
Muncă cinstită, perseverentă, 
inteligentă. Munca — îmbinînd 
o sănătoasă tradiție cu metodele 
noi. științifice — activitatea neo
bosită de care sînt animați toți 
lucrătorii ogoarelor. La Variaș, 
de pildă — în această vară a- 
dincă, în care porumbul crește 
zilnic cu 2—3 centimetri — ziua 
de muncă începe la ora 4 dimi
neața. La acest ceas, Ion Corciu, 
inginerul șef al cooperativei, 
împreună cu ceilalți agricultori 
se întilnesc cu soarele în cimp, 
în perimetrul de hărnicie al

celor 4 000 de hectare. Alții șe 
îndreaptă spre sere (6 hectare) 
și cele două complexe zootehni
ce. La ora 6. primarul își rezolvă 
ulțirpele treburi de birou, grăbit 
să-și prindă din urmă consăte
nii. Tot acum, în sectorul zoo
tehnic se consumă 20 000 litri de 
apă pentru adăpatul animalelor. 
La Variaș, toată lumea munceș
te : de la prîslea de 5 ani la bă- 
trinul cu sarea timpului aduna
tă la tîmple, fiecare are ce face.

Români, și alte patru naționa
lități conlocuitoare — cinci de
gete la mină, mină din trupul 
puternic al patriei — trăiesc și 
muncesc împreună, aidoma în
tregului popor. O "voință sporită 
amplifică efortul celor distinși 
cu deodată cinci titluri de „Erou 
al Muncii Socialiste". Este vo
ința izvorîtă din documentele 
Congresului al Xl-lea al parti
dului. din recenta Cuvîntare a 
tovarășului Nîcolae Ceaușescu 
la Plenara comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român și Consiliului Su
prem al Dezvoltării Economice 
și Sociale a României din 21—22 
iulie. ION DANCEA

ur.de
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„Trebuie să acționăm cu î 
fermitate pentru ridicarea ni- j 
valului politic-ideologic al co- j 

' muniștilor, al activului de j 
j partid, pentru crearea unui mai i 
j puternic spirit de răspundere, j 
ț de sacrificiu; activitatea de j 
' revoluționar, de comunist, cere ' 

j un asemenea spirit. Numai prin j 
j aceasta se deosebesc, pînă la j 
j urmă, comuniștii, revoluționa- ' 
i rii, de ceilalți cetățeni!Să actio- i ț ■ ij năm pentru ca acest spirit să j 
j pătrundă tot mai adine în viața ' 
[partidului, a fiecărui activist, î 
I a fiecărui membru de partid!" i j *
J NICOLAE CEAUȘESCU ț

Șâ fii mîndru de părinți - ca de pro
pria istorie. Să știi că în alcătuirea ta au 
intrat secundele perene ale demnității 
lor și să știi că părinții au stat în viață 
cu fruntea sus. Să te întorci spre gene
rația dinaintea ta și să preiei cheile ce
tății și facla aprinsă și florile de dar și 
recunoștință să izbucnească în sufletul 
tău ca un cîmp de maci în lumina verii, 
lată zestrea generației noastre. In inima 
ascunsă a drapelului roșu sub care as
cultăm vîntul vremii în patria noastră 
de azi bate inima eroilor, a părinților 
noștri. Să mergi la Doftana și să ,îți li
pești fruntea de pereții săi și să „ți se 
pară că sînt umezi ca atunci, și sumbri 
ca atunci, și să auzi ticăitul alfabetului 
morse dictîndu-l pe Marx în nopți revo
luționare de facultate comunistă. Să 
treci într-o mașină Dacia, produsă la fa
brica unde lucrezi, o mașină căruia tu 
însuți i-ai ascultat atent motorul cînd 
l-ai montat, și asta să-ți dea un senti
ment de bucurie tăcută și foarte intimă, 
să alergi cu o astfel de mașină peste po
dul Băneasa și să-ți amintești că aici, 
eroii, părinții, și-au secerat tinerețea ca 

, să apere zborul tău de azi în automo
bilul fabricat de tine. Să ai următoefrea 
copilărie : învățîna alfabetul, mama să-ți 
dicteze cuvîntul Pace. Și cuvîntul Pa
trie. Și cuvîntul Fericire. Și prima propo- 
zițiune : bucuria muncii. Și prima propo- ’ 
zițiune : Partidul Comunist, în fruntea 
României socialiste. Și prima propozi- 
țiune : Să fii demn de părinți. Și ei, pă
rinții, care ne’-du lăsat țara liberă'și în"’"-, 
treagă, și ne-au poruncit, cum numai pă
rinții știu s-o facă, să fim liberi și în
tregi, și ne-au poruncit să fim inteligenți 
și orgolioși, și ne-au poruncit să fim mai 
buni și mai lucizi, și mai operativi, și mai 
fericiți ca ei - să capete în sufletele 
noastre acea dimensiune căruia nimeni 
nu-i poate descifra vîrful cosmic al emo
ției - eroismul. Ce numim eroism ? Ce 
numim putere de sacrificiu ? Ce înseam
nă, în ultima instanță puterea de sacrifi
ciu a comunistului ? Această extraordi
nară forță capabilă să nască lumi, a- 
ceastă extraordinară forță capabilă să 
zguduie istorii, această extraordinară 
forță capabilă de blîndețe și zîmbet, ca
pabilă să iubească cu atîta gingășie 
pruncii, îneît ei par a avea scris pe frunte 
semnul viitorului și al tinereții fără bă- 
trînețe și vieții fără de moarte. E oare 
atît de simplu pentru noi să spunem, noi 
cei născuți în Republica Socialistă Româ
nia, înregistrați la Primăria socialistă 
din satul sau orașul X — din părinți care 
au construit Bicazul, din părinți care au 
făcut cooperativizarea agriculturii, din 
părinți care au reconstituit din ruine pa
trimoniul național - Voi ați luptat pen
tru Patrie ? E oare atît de greu să spu
nem, pentru noi, cei care n-am făcut fa
cultate revoluționară în ilegalitate, ci 
dimpotrivă, la lumina soarelui din 6 mar
tie-voi, părinții, puteți și trebuiă să vă 
recunoașteți în noi ? Pentru că noi am în
țeles pînă la capăt, am înțeles și am sim
țit aproape ce înseamnă să stai în bă
taia gloanțelor, ce înseamnă să stai în 
bătaia arșiței construcției, ce înseamnă 
să greșești și să-ți asumi riscul greșelii, 
adică ce înseamnă să începi ? Nu este 
nici simplu - nici greu. E pur și simplu 
normal. în măsura în care sîntem adevă- 
rații fii ai părinților noștri, în măsura în 
care sîntem adică adevărați comuniști 
tineri, în măsura în care schimbul nostru 
de noapte și schimbul nostru de zi este 
pregătirea eșalonului de mîine, și viața 
noastră o frenetică trecere prin viața 
fără de sfîrșit a patriei. Spiritul de sa

crificiu al comunistului este sensul unei 
uriașe iubiri. A fi comunist înseamnă să 
iubești pînă la lumina arcului voltaic. A 
fi comunist înseamnă să simți patria în 
miezul ei adînc, să auzi pînă și cum 
fierbe lava din pîntecul ei nevăzut, să-ți 
recunoști limba maternă după felul în 
care țipă copilul la întîia respirație, și 
înseamnă să nu poți trăi, să nu poți res
pira și să nu poți gîndî - cea mai teri
bilă moarte - sub lumina altui soare. A 

* fi comunist înseamnă să te bucuri 
și 'să tresari că astăzi crpsc copii 
frumoși'Și teferi; Să consideri că ai o 
viață fericită, pentru că știi că țara în
treagă e un uriaș amfiteatru. Spiritul de 
sacrificiu al comunistului, felul cum se 
dăruie el construcției, felul cum urăște 
minciuna și lenea, felul cum apără ce-am 
cîștigat și visează la ce vom cîștiga este 
forma activă, este definiția înaltului său 
umanism, fără precedent în istoria mo
rală a lumii, este metafora uriașei sale 
iubiri pentru oameni și a devoțiunii pen
tru idealul comunist - fericirea oa
menilor.

Viitorul,
ea faptă a
noastră zilnică

Eu n-am cunoscut pe teren oameni bă- 
trîni. Am cunoscut zeci și sute de oa
meni, uneori numele, figurile lor îmi de
filează în minte ca într-o uriașă pano
ramă din care se poate închega un po
sibil chip al țării, ei erau foarte diferiți; 
vorbeau diferit și arătau bineînțeles di
ferit - ei aveau atît de multe meserii, 
erau elevi, studenți și oțelari, erau acti
viști de partid și erau scriitori sau ingi
neri agronomi - dar n-am cunoscut pe 
teren oameni bătrînî. Ei erau chiar de 
diferite vîrste, dar nimeni nu era bă- 
trîn. In teren nu poți întîlni oameni bă- 
trîni. în teren adică în miezul construc
ției patriei stau numai cei cu mintea vie 
și brațul viu și sufletul întreg adică oa
menii tineri. Cîți ani are activistul de par
tid Gheorghe Munteanu pe care l-am 
cunoscut eu în bătălia brăilenilor cu Du
nărea și cu rîurile care au inundat ? (Și 
cît m-a rugat și cît m-a somat să nu mă 
„prindă" că-i dau numele la ziar I) Nu 
știu, poate patruzeci, poate patruzeci și 
cinci, poate mai mult, poate mai puțin. 
Nu știu, știu că era un om cu ochii vii, 
într-un permanent stat major interior, 
știu că .n-avea noapte și n-avea zi, știu 
că oamenii îl urmau, știu că am văzut 
pe unul cum se ținea după el cu un sand
viș în mînă și el îl expedia agasat. El 
era un om tînăr. Cîți ani are inginerul 
agronom Oancea, celebrul inginer agro
nom Ion Oancea de la Chirnogi, cu fața 
lui tînără de tot și părul complet alb ? 
Omul acela cu o febrilitate de pionier 
care defrișează pămînturi, omul acela a 
cărui capacitate organizatorică și în
drăzneală mă duc cu gîndul la alt mare 
specialist, mai puțin „școlit" ca inginerul 
Oancea, dar care simte pămîntul cu nă
rile și sufletul la fel, președintele de

C.A.P. Tudose, de la Stoicănești ? Vîrsta 
lor se măsoară în vîrsta faptelor lor, ei 
sînt marii „împătimiți" ai faptei, ei sînt 
vizionarii, ei sînt cei care și-au cîștigat 
dreptul la tinerețe, ei sînt cei care și-au 
cîștigat deplina libertate interioară.

Intru la Combinatul petrochimic de la 
Pitești, la organizația de partid, să stau 
de vorbă cu secretarul. Secretarul sea
mănă leit cu actorul de origină română 
Eduard C. Robinson, și strigă, de crezi 
că acum îl bate, la un lungan cu buzele 
strînse de vreo douăzeci și ceva de ani 
din fața lui.^ „Și de ce nu vrei fu mă, 
deșteptule, să pleci de la Negru de fum ? 
De ce, noi să vrem să te promovăm și 
tu să te încăpăținezi să stai acolo ? I".

Lunganul tace și-l privește așa, cu 
surpriză si regret. „Ce mă mai întrebi, 
nea Anghele, nu plec și gata, mă mir 
că tocmai dumneata...". „Eu ce ? la as
cultă, de cîhd ești tu aici să mă înveți 
pe mine ce hotărîri să iau ? I" - în 
sfîrșit, strigă și lunganul, dar strigă tare, 
cu mîndrie și obidă, și se privesc drept 
în ochi și e un dialog numai de ei doi 
înțeles : De la primul țăruș !". Și secre
tarul de partid Ion Anghel, care a păscut 
oile pe locul unde acum s-a ridicat ma
rele combinat, și care a urmat școli și 
care nu și-a luat nici măcar o singură zi 
de concediu cînd a urmat cursurile fără 
frecvență ale Academiei „Ștefan Gheor
ghiu" se înmoaie tot, și îl privește cu o 
nesfîrșită dragoste și complicitate pe 
lungan și îi spune : „Păi bine, măi, fii 
băiat cuminte, gata, trebuie să urci mai 
sus" - dar i-o spune încet, șoptit și cald 
și dialogul se desface, lunganul iese și 
e emoționat și intră altcineva care strigă 
că s-a întîmplat nu știu ce la secția nu 
știu care și secretarul de partid scutură 
clipa precedentă din sufletul său și a- 
leargă, iar eu aștept, și cît aștept mai 
vin douăzeci să întrebe de dînsul. Ion 
Anghel are 38 de ani - știu, că mi-a 
spus, și era surprins că mi-a venit așa, 
hodoronc tronc, să-l întreb. Dar fata a- 
ceea surprinzător de matură de la In
stitutul pedagogic din Constanța avea 
douăzeci. Ea îmi vorbea cu o mare li
niște despre vocația de profesor de 
țară, ea îmi vorbea cu o competență a- 
cademîcă de lucruri ardente, de cea mai 
înaltă tensiune, ea îmi spunea că nici 
un efort nu are de gînd să-l precupe
țească pentru ca egalizarea șanselor în 
socialism să fie peste tot, pînă în ulti
mul colț, o realitate nedezmințită. Elevii 
mei vor avea pregătirea elevilor de la 
liceul Lazăr, spunea cu buzele strînse, și 
era imposibil să te îndoiești, pentru că 
nu era greu de ghicit cît de inflexibilă 
este în această hotărîre, și cum și ea, 
la o vîrstă atît de fragedă altădată, 
și-a cîștigat deplina libertate interioară 
pentru că are un crez și crezul ei este 
în armonie cu imperativele socialismului, 
îmi spunea Ion Anghel de la combina
tul petrochimic că dacă oamenii piroli- 
zei văd facla de deasupra neagră, sar 
și din somn și aleargă la combinat. „Sîn
tem ca medicii în serviciul de gardă" - 
spunea, și cînd. apele au năvălit și în Ar
geș, și cînd, paradoxal pentru neofit, 
combinatul a rămas fără apă - garda 
aceasta n-a mai luat sfîrșit zile și nopți. 
Atunci a năvălit în biroul său un tînăr 
inginer- și a căzut literalmente în ge
nunchi : „Nu mai avem apă I" - și stri
gătul său de disperare nu putea fi ase
muit decît cu acela al unei mame care 
își vede pruncul în pericol. „Nici nu știu 
cine era, plingea, nu era nimic neobiș
nuit in asta, că plîngea, doar atît i-am 

strigat, să nu-ți piardă capul, aici toți 
sîntem îndrăgostiți de combinat, e viața, 
inima noastră". „Se cheamă acesta spirit 
de sacrificiu ?" - Se cheamă datorie. 
Pentru un comunist este o datorie să iu
bească locul său de muncă, colectivul, 
oamenii, să-și vadă viitorul în fapte, a- 
dică să nu condiționeze de nimic lupta 
sa pentru ca totul să meargă bine. Poate 
acesta să fie ceea ce numiți dumnea
voastră, condeierii, eroism cotidian. Dar 
cine are timp să se cîndească la asta ! 
Pur și simplu trăim. Muncim, învățăm, 
învățăm de la viață și silim viața să in
tre în tiparele noastre îndrăznețe de co
muniști. Există, desigur, îmi spunea lăcă
tușul mecanic Ion David, utecist, membru 
de partid, un spirit de sacrificiu expli
cit. Cei care și-au dat viața pentru pa
trie. Eroismul din stare excepțională. Ar
geșul a venit mare, capacitatea de fil
trare a combinatului a fost depășită, am 
dublat cantitatea de reactiv, a fost in 
zadar. Suspensiile erau 13 000 și nu-i 
permis nici 3 000. Ni s-au înfundat toate 
decantoarele. Combinatul, sufocat, s-a 
oprit 24 de ore din lipsă de apă pură. 
Bineînțeles că nu țineam seama de efort, 
de zile și nopți, de limitele curajului. Nu 
puteai să ții seama de nimic, nu puteai 
să te gîndești la tine - cînd erau 9 me
tri de nămol. Dar spiritul de sacrificiu al 
comunistului nu se manifestă numai în 
starea de excepție. A te adapta la teh
nologia ultramodernă a combinatului, a 
învăța tot timpul, a rămîne treaz în cli
pele tinereții tale - adică a nu te speria 
de pericolul unei imaginare oboseli, iată 
datoria comunistului. Așa cred eu. Ast
fel te realizezi. Muncind și invățînd, fiind 
alături de tovarășii tăi. Simțind colectivul 
în fiecare gest al tău, care reprezintă o 
urcare de treaptă".

îmi amintesc ce-mi spunea tînărul in
giner mecanic, tot de la combinatul 
piteștean, Dorel Luchian. Avea 26 de ani 
și lucra la piroliză. Citise o carte, „Psi
hologia riscului". Acolo se spunea că a- 
tunci cînd se începe ceva cu totul nou, 
acel ceva nu poate fi înfăptuit decît cu 
oamenii care au aptitudinea riscului, și 
că aceștia sînt îndeobște tinerii. Dorel 
zîmbea și spunea că depinde ce înțe
legi prin risc. Riscul ca îndrăzneală crea
toare, da. Riscul ca motor al Faptei, da. 
Dorel îmi spunea că nemulțumirea de 
tip superior este singura cale a progre
sului. Avea oroare de ceea ce numea el 
„handicapul traiului normal" - adică de 
aplatizare, de concepție mecanicistă, 
tehnicistă a vieții. „Un autentic specia
list trebuie să aibă fantezie. Un om al 
zilelor noastre nu trebuie să-și precupe
țească nici un efort pentru a-și vitaiiza 
permanent fantezia, fără de care orice 
societate se sufocă". îl întreb dintr-o dată 
care este ultimul volum de poezie pe 
care l-a citit. „Jurămîntul de castitate, 
sărăcie și supunere" de Gabriela Meli- 
nescu - răspunsul a venit prompt, meca
nic și uimit și toată lumea a izbucnit 
în rîs. „Nu-i pericol, îmi spune colegul 
său, Gheorghe Săru de la Rafinăria 3. 
Știu de ce l-ați întrebat. Ca să vedeți 
dacă ne paște pericolul îngustării de 
profil, tehnicismul, lipsa de apetit 
cultural. Dar, uitați-vă în jur, la 
toți acești tineri muncitori care fac o in
dustrie de tip superior, învață la licee 
serale, urmează facultăți de subingineri, 
ignoră oboseala, devin intelectuali în sa
lopetă. Dacă acesta este un sacrificiu, 
atunci e un sacrificiu splendid. Sacrifi
ciul de a te autodepăși fiind astfel util 
progresului țării".

Adevărul, ca
formă a
curajului

„Generația noastră e o generație a 
adevărului" - îmi spunea electricianul 
Constantin Nedelcu de la Tîrgoviște. 
Profunda semnificație a spuselor tînăru- 
lui din fața mea, care are douăzeci și 
cinci ani, și mîndria de a fi printre 
primii muncitori ai combinatului de aîci 
- „Angajatul numărul 733", spunea el cu 
iristețe și invidie pentru secretarul co
mitetului U.T.C. al combinatului, Gheor
ghe Lăzărescu, care avea numărul 17, 
în prima secundă m-a uimit. Dar el a 
continuat. „Noi sîntem generația care a 
crescut odată cu ridicarea țării pe dru
mul marilor cuceriri, noi sîntem genera
ția care cunoaște politica înțeleaptă, ști
ințifică a partidului, noi sîntem genera
ția marii ofensive tehnice, generația că
reia i se cere să facă față unor proble
me fără precedent. Acestea toate în
seamnă adevăr". Adevăr, adică maturi
tate de gîndire folosită în scopuri nobile. 
Oricîte destine ai cunoaște, oricîte fapte 
ți s-ar povesti și ai trăi, ceea ce se în- 
tîmplă astăzi cu tineretul țării, extraor
dinara, masiva schimbare de raport de 
forțe cu .repercusiuni capitale în viitor, 
cu repercusiuni imediate într-o nouă or
dine socială și morală, te impresionează 
mereu, ca un vers ilustru, ca o frază mu
zicală de geniu pe care poți s-o asculți 
de milioane de ori. E o șansă să cunoști 
toți acești oameni, în efortul lor firesc, 
să vezi fața țării schimbîndu-se ca în
tr-un caleidoscop miraculos, de la an 
la an, să vezi acești oameni ai ei, ti
neri în spirit, cum zîmbesc cu sufletul, și 
cum se înregimentează în spectaculos cu 
liniște, cu o capacitate de adaptare și 
construcție admirabilă, cu un firesc cîș
tigat. Aceasta se cheamă adevăr. A-ți 
găsi propriul drum, propria împlinire în 
efortul colectiv. A fi ca tînărul Gheorghe 
Rus, mare maestru al oțelurilor înalt a- 
liate, care nu-și uită maiștrii și care în
vață și pe alții, mai tineri și mai fără 
„miros", pentru că numai astfel se că
lește oțelul. Numai astfel se ajunge la 
adevăr. Numai astfel poți avea senti
mentul propriei personalități - și dacă 
i-ai spune lui Gheorghe Rus că este un. 
sacrificiu să cheltuiască mult timp cu or
tacii lui, să-i învețe culoarea oțelului 
bun de șarjă și culoarea potrivită la un 
costum de seară, și ce cărți să citească 
și cum trebuie să te porți cu o fată, cu 
inteligența lui exactă și discretă - te-ar 
privi zîmbind. Poate ar răspunde „Da, 
e un sacrificiu necesar" - Aceasta e ge
nerația care, ca și generațiile prece
dente -de comuniști, a învățat prețul, 
sensul și rațiunea lui „Este necesar". Au 
învățat să iubească necesarul, pentru că 
ceea ce e necesar în socialism duce la 
creștere, duce la progres, duce la feri
cire. Și, în prima linie a acestui mod de 
a gîndi, de a simți și trăi sînt comuniștii. 
Să-ți găsești propriul adevăr, ca Saru 
Gheorghe, inginer la Rafinăria 3 Pitești, 
care spune „îmi voi împlini destinul aici, 
voi deveni un mare specialist aici, do

resc să fiu celebru aici" înseamnă să 
te încadrezi în marele adevăr al lui 
„Este necesar". Inginerul Grigore Go- 
gulescu, care a trebuit să fie somat să 
părăsească Uzina de aluminiu din Sla
tina, unde, în secția lui, se petrecuse o 
avarie, după 36 de ore, cunoaște sensul 
cuvîntului „necesar". îl cunoaște atît de 
profund, îneît această cunoașterp în
seamnă pasiune, dăruire, nod vital. Tî
nărul lăcătuș din Cîmpulung Ferenz 
Constantin, care săvîrșește un ritual, cum 
spune, în fiecare dimineață cînd îmbracă 
salopeta, îmi spunea că a fi comunist 
înseamnă să fii mereu în avangardă, să 
sari în apă dacă ți se cere, să sari în 
foc dacă interesele majore o cer, să știi 
să asculți oamenii și să înțelegi marile 
lor probleme, pentru că numai astfel 
poți primi cu adevărat învestitura de 
„cel mai bun, între cei mai buni" - și 
cînd eu l-am întrebat, părîndu-mi-se ne
potrivit, dacă pune alături „săritul în 
foc" și ascultarea oamenilor — Con
stantin Ferenz mi-a răspuns : „Nimic mai 
greu, nimic mai important, nimic mai no
bil decît grija și dragostea pentru oa- 

, meni. Aceasta este finalitatea a tot ce 
facem - și de aceea sîntem comuniști. 
Nimănui nu-i trebuie eroism gratuit, spi
rit ,*de aventură, cinica „performanță" 
în sine de dragul unei ipotetice glorii. 
Ceea ce faci, ceea ce iese din mintea, 
inima și fapta ta trebuie să însemne de
voțiune pentru semeni. A te gîndi în pri
mul rînd la dreptate și adevăr, și apoi 
la ceea ce ar putea să-ți provoace ție 
satisfacții personale, călduțe, aceasta 
este forma cea mai de sus a curajului. 
Să știi să răspunzi „prezent" cînd ade
vărul te solicită, aceasta este forma de 
sus a curajului. Nu uneori, ci niciodată 
nu-i ușor să răspunzi „prezent" la ade
văr, pentru că responsabilitatea nu-i o 
glumă". Și acest fel de a gîndi și acest 
fel de a trăi al unui lăcătuș muscelean 
este exemplar pentru generația sa. Acest 
fel de a-ți dărui zilele și nopțile tinere
ții tale, într-o ardentă care este poate 
focul viu, secretul tinereții fără bătrînețe 
și vieții fără de moarte - adică viață în 
amintirea fiilor - este felul tinereții noas
tre comuniste.

Raport
cu litere
de aur

La Curtea de Argeș, într-un loc de pe 
peretele din sfînga al uimitoarei biserici, 
o inscripție naivă indică locul în care 
Manole a zidit-o pe Ana. Firește, ni
meni nu crede că este chiar așa, că a- 
colo a fost strîns între pietrele cumințite 
trupul fragil al Anei, dar nu poți privi li
terele acelea chirilice, foarte vechi, fără- 
emoție, fără să te pătrundă aerul solemn 
al locului simbolic al sacrificiului lă'ro
mâni. In fața bisericii e fîntîna, și tot 
numai la români simbolul sacrificiului, a 
fost completat cu acest zbor, cu această 
splendidă concretețe a faptului că nici 
un sacrificiu nobil nu este fără urmare, 
și apa vie a fîntînii este inima și visul, 
și zbuciumul lui Manole, și sufletul pur 
al Anei sale. Ne întoarcem la apa le
gendei, ne întoarcem la versul capodo
perei ca la o matcă fără vîrstă. Poporul 
acesta a avut întotdeauna fii demni 
ca să-i apere ființa dreptatea și 
adevărul său. Spiritul de sacrificiu 
al românilor, ilustrat pe glorioase 
cîmpuri de luptă, ilustrat prin vo
ința permanenței sale, capătă astăzi 
semnificații noi. Nu ni se cer sa
crificii inutile. Ni se cere să trăim pen
tru țară. A trăi astăzi pentru țară înseam
nă a trăi cu adevărat, a fi nobil și drept, 
cinstit și limpede, cu fața spre semenii 
tăi, a-ți modela spiritul după frumusețea 
faptei și creșterea după vîrsta de aur a 
țării. A fi tînăr comunist este o înaltă 
cinste în vremuri de cinste și de înaltă 
demnitate într-o vreme a demnității. 
„Să-mi fie îngăduit, îmi spunea Costică 
Ciobanu, laminalorist tîrgoviștean, să 
amintesc o emoție de a mea, profundă. 
Era în vara asta grea, începuseră inun
dațiile, de abia începuseră, pericolul 
creștea amenințător, pagube imense a- 
nunțau ziarele ca-ntr-un doliu fără che
nar. Atunci, seara tîrziu, la televizor, 
l-am văzut pe secretarul general a1 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
vorbind îndurerat, apăsat și cu hotărîre. 
Durerea sa era durerea țării. M-au 
străbătut atunci o voință și o putere de 
acțiune pe care eu însumi nu mi-le cu
noșteam, nu mai voiam decît să fac 
totul, tot ce este omenește cu putință 
pentru a salva ce e de salvat, a recu
pera pierderile, a munci zi și noapte. 
Apoi l-am văzut pe tovarășul Ceaușescu, 
zi și noapte, pe frontul de luptă, neo
bosit, pildă vie pentru noi toți. Cu un 
asemenea patriot extraordinar în frun
tea țării n-avem voie decît să pășim 
într-un front unit, care să însemne nu
mai prima linie. Noi, laminatoriștij, a- 
ceasta avem de raportat Congresului 
U.T.C. care se apropie. Hotărîrea noas
tră de a fi demni de un asemenea 
exemplu. Decizia noastră de a face to
tul peniru țară, cu acea conștiință lucidă 
și acea îndrăzneață voință de a învăța 
și a munci proprii comunistului acestui 
deceniu".

Fie îngăduit și reporterului să aibă o 
imagine în minte, la încheierea acestor 
rînduri. Secretarul general al partidului, 
a vizitat de curînd, între Năvodari și 
Capul Midia, locul în care se va ampla
sa un viitor combinat petrochimic, 
a studiat schițele și proiectele. A- 
colo, curînd, se va bate primul țăruș. 
Vor veni oameni din toată țara, așa cum 
vor veni la Călărași, așa cum vor veni 
la Tulcea. Locurile își vor naște eroii și 
faptele - propria istorie. Un nou suflu 
de tinerețe va străbate aceste locuri, și 
viața va trepida la înalta temperatură 
a nopților cu somn scurt și a zilelor 
trăite dublu. Binecuvîntat fie timpul nos
tru, al celor contemporani cu neliniștea, 
al celor contemporani cu căutarea trea
ză, al celor contemporani cu lupta pen
tru o viață fericită. Acestui timp, îi dă 
ruim întreaga noastră energie de tineri 
comuniști, ca-ntr-un raport scris cu litere 
de aur în inimile noastre.

SMARANDA JELESCU
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„Adresez tineretului chemarea de a învăța, de a se pregăti pentru muncă și viață. însușiți-vă, dragi tineri, cele mai înalte cuceriri ale științei 
din toate domeniile de activitate, așezați la baza cunoașterii concepția revoluționară despre lume — materialismul dialectic și istoric!

NICOLAE CEAUȘESCU

RAPORT ITE( 1ST

!

„MARCA ȘCOLII- 
pe foaia de drum a tînărului 

care pornește in viață
învățătură și muncă. învăță

tură și producție. Prin această 
simbioză generația tinără este 
formată prin muneă pentru 
muncă. Dezvoltarea școlii româ
nești se înscrie pe traiectoria 
definiției cu totul originală — 
„factor principal de educare și 
formare a tinerei generații, a 
omului, în general" — pe care 
o datorăm secretarului general 
al partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. O asemenea concep
ție comunistă, în spiritul celei 
mai autentice contemporanei
tăți, cuplată cu soluții moderne, 
revoluționare, șterge urmele vi
ziunii vechi, rutiniere, despre 
școală, făcind posibilă stabilirea 
concordanței depline între tipul 
uman pe care-1 formează astăzi 
învățămintul și comandamente
le sociale de perspectivă. Statu
tul de o asemenea factură so
cială și, totodată, umană, cu si
gure trimiteri spre viitor, spre 
ceea ce vor fi omul și societa
tea noastră a fost pus sub 
semnul deplinei certitudini la 
Congresul al XI-lea al' parti
dului.

Formula „integrarea învăță- 
mintului cu producția, cu viața" 
a conferit școlii vigoare, a în
scris-o in circuitul constructiv, 
schimbîndu-i metodele Și instru
mentele de lucru cu elevii săi. 
I se cere să cultive deopotrivă 
virtuțile minții și ale miinii, și 
din acest motiv, școala și-a 
schimbat rostul de rezervor 
static de cunoștințe, de biblio
tecă imensă sau vastă bancă de 
informații devenind ceea ce 
trebuie să fie — instrument de 
acțiune astipra viitorului socie
tății. Patru milioane de elevi 
realizînd fiecare un sfert din 
norma unui muncitor calificat, 
reprezintă pentru țară un mi
lion forță de muncă. Cu citva 
timp în urmă un asemenea cal
cul apărea ca o utopie ori o exa
gerare. Astăzi, însă, nu.

Astăzi, școala primește și 
restituie. Restituie amortizînd, 
la modul cel mâi exact 
cu putință, investițiile mate
riale ale societății. Nu „după" 
— după ce generațiile pe 
care le formează intră în cir
cuitul profesiilor, ci înainte, cu 
mult înainte. Afjrmația cere, de
sigur, exemple, argumentul fap
tic. Greul nu constă in a le găși, 
ci in a le alege, fără riscul omi
siunilor. Vorbim, bunăoară, de 
laboratoarele, cabinetele și ate
lierele Liceului de construcții 
din Băiă Mare. Utilajele și ma

• în cincinalul acesta baza mate
rială a învățămintului preșcolar, pri
mar și gimnazial crește cu 64 000 
locuri în grădinițe, 10 000 săli de 
clasă, ateliere școlare cuprinzînd 
24 500 locuri de producție, internate 
cu 80 000 locuri, școli speciale cu 
5 100 de locuri.
• Baza materială a învățămintului 

superior a sporit cu 304 969 m.p., în 
această suprafață fiind incluse și spa
țiile necesare cercetării științifice, a- 
proape 9 000 locuri în cămine și peste 
2 700 locuri la cantine.
• In anii viitorului cincinal 1976— 

1980, vor fi realizate în comparație 
cu actualul cincinal, cu 30 la sută 
mai multe săli de clasă, de peste 
două ori mai multe locuri în internate, 
de peste 2,4 ori mai multe locuri în 
cămine studențești.

• Printre cele mai importante con
strucții universitare ridicate în ultimii 
ani se numără localurile facultăților 
de metalurgie și transporturi din In
stitutul politehnic București, Faculta
tea de îmbunătățiri funciare de la 
Institutul agronomic „Nicolae Băl- 
cescu", Stațiunea didactică experi
mentală și biobaza Institutului agro
nomic din Timișoara, atelierele școală 
și stația-pilot de la Institutul politeh
nic din Cluj-Napoca, dezvoltarea 
spațiilor de invățămînt de la Institu
tul de medicină și farmacie din lași, 
Institutul de petrol și gaze din Ploiești, 
Universitatea din Brașov, Institutul de 
învățămînt superior din Constanța.
* Tirajul total al manualelor distri

buite gratuit se ridică la 23 milioane 
de exemplare, a căror valoare se ri
dică la 168 milioane lei.

șinile cu care sînt dotate poar
tă pecetea „ultimei ore", iar ele
vii se mișcă printre ele dezin- 
volți, cu familiaritate,' ca stă- 
pini ai acestor locuri consacra
te științei, practicii și creației. 
E firesc: tot ce se, află aici le 
aparține, fiind conceput și con
struit de ei în ceasuri de efort 
și de inventivitate. Liceul în
suși e opera lor — l-au con
struit de la fundație la finisaj. 
Dar de prima centrală in
dustrială școlară ați auzit ? 
Funcționează la Alba Iulia, la 
Liceul „Horia, Cloșca și Cri- 
șan“. Cu prilejul vizitei în acest 
oraș, la liceul amintit, secreta-, 
ruj general al partidului a spus 
„M-a bucurat să constat că 
hotărîrile Comitetului nostru 
Central privind legarea învăță- 
mîntului cu producția se înfăp
tuiesc aici in bune condițiuni". 
Anual, fiecare elev produce, 
aici, în valoare de 3 000— 
3 500 lei, depășindu-se cu de 
peste zece ori baremul propus 
la nivelul țării, ca, anual, ele
vul să dea produse în valoare 
de 256 lei.

Se pune o întrebare foarte, fi
rească : dacă elevul este altul, 
are alt statut profesional, cel de 
la catedră, profesorul, poate ră- 
mîne în continuare numai omul 
de lâ catedră ? în locul oricărui 
răspuns, iată o viață de dascăl.

LiVIU HE8EDEANU PROPUNE 
O NOUĂ RELAȚIE 
PROFESOR- ELEV

L-am cunoscut, cu ani in ur
mă, la Cîmpeni. Aflîndu-mă in 
trecere prin ținuturile Țării de 
Piatră am auzit atitea vorbe 
frumoase despre el incit n-am 
putut rezista tentației de a-i 

* face o Vizită. Deși era vacanța 
mare, l-am găsit acolo unde ni 
se spusese, la Liceul „Avram 
Iancu", a doiia lui casă, lucra, 
împreună cu elevii confecționa 
mobilier, aparate și instalații 
pentru laboratorul de fizică. 
Era ambiția lui ca toate 
disciplinele să se predea in la
boratoare și cabinete. Devenind 
profesor n-a conceput să-i în
vețe pe elevi chimia decit așa 
cum o învățase el in facultate. 
In mai puțin de un an s-a a- 
menajat după propria sa con
cepție un laborator ultramo
dern pe care l-au admirat apoi 
chiar cadrele Universitare ale 
Clujului. Încurajat de succes a 
construit incă un laborator

lingvistic, cabinete de biologie, 
istorie și geografie, apoi labo
ratorul de fizică. Prin eforturile 
sale liceul din Cimpeni 
nit intr-un timp scurt 
tate de învățământ 
Au început să curgă, 
și firesc, vizitatorii, 
didactice din întreaga 
chiar din străinătate.

■— Cum ai reușit ?, era între
bat.

a deve- 
o uni- 
model. 
cum e 
Cadre 

țară și

Răspunsul venea simplu :
— Muncind, muncind. Împreu

nă cu elevii iar uneori și cu 
părinții acestora.

— Ciți bani vi s-au alocat ?, 
se interesau unii.

— Nici m leu !
— Nici un leu ?, repetau ei 

nedumeriți.
Urma o poveste mai fasci

nantă chiar decit ceea ce pu
teau admira cu ochii.

— Înainte de a amenaja labo
ratorul de chimie, am constituit 
un ansamblu artistic care a dat 
spectacole la școală, pe scenele 
orașului, în așezările moțești. 
Cu banii încasați am cumpărat 
deșeuri de materiale. Aparatele 
cit sînt ele de complicate le-am 
confecționat noi. Avem elevi 
foarte pricepuți. Cred că vor 
ajunge mari ingineri.

— Unde leAAți executat ? '
— Vă fac o mărturisire; .dar 

n-aș vrea ca ■ ea să ajunțjâ lâ’' 
urechea ministerului. Cu mij
loace proprii am înjghebat di
feră ateliere în care executăm., 
tot ce ne trebuie. Deși activita
tea productivă nu este prevă
zută in programa de învățămint, 
fiecare elev lucrează săptămâ
nal 6 ore în ateliere. Din a- 
ceastă cauză laboratorul de chi
mie ne-a costat doar 14 000 lei.

De atunci au trecut vreo opt 
ani, între timp multe școli din 
județul Alba și din țară și-au 
amenajat laboratoarele după 
modelul liceului din Cimpeni.

Nici tinărul Liviu Hebedeanu 
n-a stat pe loc. Finalizîndu-și 
proiectele la Cîmpeni s-a trans
ferat la Alba Iulia pentru a-și 
valorifica și acolo pasiunea, spi
ritul creator. Liceul „Horea, 
Cloșca și Crișan" nu arăta prea 
bine. Dispunea de un singur 
laborator. După trei ani de 
muncă asiduă cu elevii, tinărul 
profesor a reușit să amenajate 
aici exclusiv prin autodotare 
șapte laboratoare, nouă cabinete 
și nouă ateliere a căror valoare 
se ridică la peste 3 milioane de 
lei. Este o adevărată plăcere să 
asiști la 6 lecție ținută ințr-o 
asemenea ambianță, dar este și 
mai plăcut să admiri produsele 
cu marca „Celta" care ies astăzi 
din miinile elevilor. Atelierele 
s-au constituit intr-o puternică 
întreprindere școlară care reali
zează produse de o mare varie
tate și complexitate incepihd cu 
mobilierul de diverse tipuri, a- 
paratură de măsură și control, 
instalații electronice (combine 
muzicale, stații de amplificare, 
panouri de afișaj ș.a.) terminînd 
cu filme didactice și diapozitive, 
imprimări pe benzi magnetice. 
Pe scheletul întreprinderii amin

tite a luat ființă de curînd pri
ma centrală industrială din țară, 
care grupează 22 de școli, con
dusă de Liviu Hebedeanu. Este 
o formă de organizare superioa
ră, dictată de realități, care per
mite nu numaț amplificarea ra
pidă a producției (planul ei a- 
nual este de 12 500 000 lei), ci 
și rezolvarea mai operativă a 
unor probleme de aprovizionare, 
de desfacere, specializare. Fiind 
profilată pe execuția de mate
rial didactic ea furnizează anual 
școlilor 30 de laboratoare uti
late la un înalt nivel tehnic.

După absolvirea facultății, tî- 
nărul profesor a avut așadar 
numeroase satisfacții. A văzut 
inălțindu-se spre celebritate 
liceul din Cimpeni, apoi cel din 
Alba Iulia. A înființat o între
prindere școlară, apoi o centrală 
industrială multimilionară care 
acum, la sărbătoarea de la 23 
August, se prezintă cu un bogat 
buchet de succese. A realizat 
tot ce și-a propus, dar cu toate 
acestea Liviu Hebedeanu nu 
este mulțumit. Are încă multe 
proiecte de înfăptuit...

Microintreprinderi școlare 
cu o organizare aidoma u- 
nităților productive, ade

vărate fabrici-satelit ale uzine
lor patronatoare, secții uzinale 
transferate in școli, centre de

fiecare facultate-
ii uzină de producție

Pentru studenți, etapele
pregătirii și devenirii lor
coincid tot mai mult cu momen
tele ferme de angajare și parti
cipare în procesul ce caractefi-' 
zează, astăzi, întregul nostru in- 
vățămînt — legarea lui de viață, 
de producție, de știință. Așa 
cum sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, la Conferința ca
drelor și activului de partid din 
învățămintul superior, „Aceasta 
presupune ca fiecare institut, 
flecare facultate să devină un 
puternic centru de învătămint 

, și, totodată, un laborator de cer
cetare și o uzină de producție".

Există in acest setts unele rea
lizări care arată ce trebuie fă
cut in continuare, rezultate 
In spiritul cărora să acțio
neze fiecare unitate a învă- 
țămîntului nostru superior. 
Numai în București, peste 
20 000 de studenți au efectuat în 
ateliere de producție și proiecta
re lucrări de o complexitate teh
nică sporită față de anii trecuți. 
Valoarea economică a integrării 
în acest an universitar se tra
duce printr-o importantă contri

ateliere puternice, totalizînd nu
mai în Capitală 110 000 muncitori 
elevi, ferme didactice cu mii de 
hectare. Elevii fac bilanțuri nu 
numai din note, medii șl pro
movați, ci și din planuri de pro
ducție, din haremuri productive, 
aflîndu-se in Situația inedită de 
a prezenta și asemenea rapoar
te : în 1974. producția atelierelor 
școală, cuplată cu valoarea ma
noperei realizate în unități eco
nomice s-a ridicat la 591 milioa
ne lei, ca in 1975 planul de pro
ducție al atelierelor școală să fie 
de 546 milioane lei la care se 
adaugă 195 milioane lei rezultate 
din manopera realizată de elevi 
în unități economice.

Cifrele trebuie judecate Ia 
amplitudinea și valoarea lor e- 
tică, apreciind cu deosebire 
transferul spiritului muncitoresc 
în școală, in viața celor care, la 
virsta învățăturii, poartă deja 
ecusonul de muncitor. Și. nu în 
ultimul rînd, înțelegind cum au 
apărut promoțiile date de școală 
cu dublu bacalaureat — al cu
noștințelor de cultură generală 
și al meseriilor — bacalaureat 
ce dă dreptul și obligă la în
scrierea rapidă a fiecărui tînăr 
în circuitul muncii, al produc
ției.

LUCREȚIA LUSTIG 
AL. BALGRADEAN

buție a studenților din Capitală 
la sporirea avutului național : 
44 milioane lei la capitolul 
producție, peste 27 milioane lei 
la capitolul cercetare-proiectare. 
Răspunderea față de producție, 
integrarea în disciplina unități
lor economice se pot traduce și 
altfel : 15 mii de studenți au 
muncit în această vară ca anga
jați dovedind prin opțiunea lor 
adevărul unui principiu al inte
grării : „Să înveți muncind, să 
muncești invățind !“ O dovadă 
elocventă a ceea oe se poate : 
în atelierele școală ale Institu
tului politehnic producția s-a ri
dicat la aproape 23 milioane de 
lei. Ea cuprinde obiective im
portante ca realizarea unor pro
totipuri de mașini-unelte. ele
mente de automatizare și tehni
că de calcul, aparatură de mă
sură și control majoritatea pro- 
diicțifei fiind destinată unor im
portante unități industriale (Au
tomatica, Electromagnetica, Se
mănătoarea, întreprinderea de 
elemente pentru automatizare, 
Didactică). Dar âsemenea rezul
tate trebuie multiplicate și con

solidate, ridicate la scara între
gii țări.

...La Universitatea din Brașov, 
studenții facultăților de mecani
că și tehnologia construcțiilor de 
mașini au muncit in cadrul în
treprinderii de autocamioane, 
întreprinderii de tractoare. Uzi
nei „Rulmentul" orientindu-și 
în același timp activitatea de 
cercetare spre rezolvarea unor 
aspecte legate nemijlocit de 
producția acestor unități indus
triale.

Bilanțul activității studenților 
brașoveni in producție, ateliere- 
școală, cercetare și proiectare se 
cifrează la aproape 5 milioane 
lei, valoarea productivității me
dii a fiecărui student fiind de a- 
proape 8 000 lei.

...La Institutul politehnic clu
jean, participarea studenților la 
contractele Încheiate de oatedre 
cu producția a devenit o practică 
firească. Iată cîteva exemple de 
creații studențești care au drept 
beneficiari importante unități 
productive : „Matrițarea Ia cald 
a șuruburilor din oțeluri neOxi- 
datale" pentru Metalul Roșu (D. 
Toma. V. Stoica, I. Albert), 
„Manipulator suspendat pentru 
ciocanul de 3150 kg de la 
I.M.M.R." (Cs. Fiilop și N. Pop), 
„Motorul electric de inducție li
niar" (M. Thomas, P. lanky, R. 
Schneider), -ultima lucrare fiind 
brevetată. La Facultatea de e- 
lectrotehnică, 4 studenți (M. Tă- 
riță. L. Ceaușu, J. Stoenescu. C. 
Sava) au realizat un neurosti
mulator necesar dotării facultă
ților de medicină, aparat care, 
realizat în serie, poate elimina 
complet importul adueîndu-se, 
astfel, și importante economii 
valutare.

Volumul activității productive 
lă nivelul Centrului universitar 
Timișoara s-a ridicat la 16 mi
lioane lei în semestrul II.. și la 
peste 7 milioane lei în prima pe
rioadă a practicii de vară. Aici 
s-au remarcat viitorii ingineri 
chimiști a căror stație pilot pro
duce pentru diverse unități in
dustriale, munca în schimburi 
fiind asigurată in Întregime de 
studenți.

Deviza promoției ’75 : „Prin 
atitudinea, cojpportarea și acti
vitatea fiecăruia dintre noi să 
fim modele de muncă și viață 
în chip comunist", este o deviză 
pe care strălucește pecetea de 
aur ă Codului principiilor și 
normelor muncii și vieții comu
niștilor, al eticii și echității so
cialiste. Faptele noastre, anga
jarea profundă și responsabilă 
în viața țârii trebuie să fie la 
înălțimea acestui Cod și ă aces
tei străluciri,

De la Institutul politehnic, din 
partea absolvenților Facultății 
de metalurgie, a pornit chema
rea de prezentare integrală a 
promoției anului 1975 la posturi. 
Această chemare Oste, de fapt, 
un răspuns, o datorie de conști
ință față de mahea chemare a 
țării, care are nevoie pretutin
deni. de energia și priceperea ti
nerilor săi.

CALIN STANCULESCU
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El,
Este o virstă la

PIONIERII
de MIHAI NEGULESCU

Este o virstă la care ne raportăm începuturi de calendare. 
Este o Virstă a izvoarelor mereu implinindu-se. Virsta rod
nică a libertății, a puterii umărului lingă umăr, columnă 
întru noua amiază a patriei.

In arcul de zare și certitudine, 
și faptei noastre virsta aceasta a 
tăm, ochii acestor copii, siluetele 
vățăturii și destinse in expediții, 
tive, desenează multitudinea de

pe care îl deschide minții 
ittoriei, la care ne rapor
tor încordate in ceasul în- 
cîntece sau întreceri spori 
ipostaze ale luminii, ai' 

grăunțelor, mirifica față mereu innoindu-se a țării, stator
nica dăruire idealului comunist.

Ei, cutezătorii, ei, fiii și fiicele tinerei Românii, întruchipea
ză răsfringerea în oglinda anotimpurilor a tot ce avem mai 
bun în noi, a visului pe care privirile noastre îl ating, con- 
turîndu-se cu degetele lor măiestre, cu mistria minții, cu bă
taia de inimă a tinereții lor năvalnice.

Cutezătorii sînt demni și frumoși pentru că nu pot fi alt
fel in ev de frumusețe și adevăr. Ei sint beneficiarii unei 
insirucții, ai unei educații ce îi formează ca tineri devotat) 
patriei, muncii, idealului comunist. Ei sint autorii propriei 
opțiuni spre lumea policromă a tehnicii, a construcțiilor, a 
agriculturii.

Ei sint expediționarii temerari ai vacanțelor și deopotrivă 
cutezătorii literei devenită vers și a culorii — sărbătoare a 
compoziției picturale.

Lingă noi. in familiile cărora aparținem. în școlile noastre, 
pretutindeni în sate străvechi, în trepidante citadele ale in
dustriei și lulturii, ne privesc, ne ascultă și ne urmează, in 
tot ce avem mai bun. ei — ctitorii zilei de, mîine. Ei, purtătorii 
unei ștafete de omenie și eroism. Cutezătorii...

STAREA DE BUCURIE
August este unul din su

blimele prilejuri cind poezia 
română, ajunsă in partea de 
culme a drumului său vizio
nar intră in starea de sărbă
toare deplină. Este cind cu
getul nostru se întoarce cel 
mai mult de la sine și se în
dreaptă către patrie, pentru 
că, din punct de vedere isto
ric, August 1944 reprezintă 
momentul remarcabil cind 
s-a realizat contopirea depli
nă intre aspirațiile patriei și 
aspirațiile poporului, cind 
devenirea noastră a început 
sd se realizeze prin toți oa
menii și pentru toți oamenii. 
De aceea, in mod dialectic, 
August 1944 reprezintă și mo
mentul deplin în care poezia 
Se regăsește in oameni și iși 
încheie suferințele lungului 
său drum către oameni, o sta
re nouă și puternică răzbă- 
tind deasupra orizontului său 
vizionar : Bucuria.

Este evident că starea de 
Bucurie, înțeleasă ca o con
secință a armoniei dintre as
pirațiile umane ale poetului 
și împlinirile lor concrete, a 
transfigurat chipul genera
țiilor poetice care au creat 
după această dată de „muta
ție istorică". Poezia capătă 
astfel un timbru de încredere 
tonică, de surprindere a „tot 
ce devine în patrie", împle
tit cu un acut sentiment de 
Participare, de „voce de din
lăuntru". Se observă, de alt
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fel. in lirica generațiilor ti
nere de azi că vocea poetului 
este unu care vine din „mie
zul" lucrurilor și al faptelor, 
este vorba de o atitudine de 
participant nu de martor pa
siv, poezia fiind o parte a e- 
fortului colectiv de gindire, 
de „innoire" și de cunoaștere. 
Cind procesul de transforma
re socială se afla in partea 
sa de început, in urmă cu 
douăzeci de ani, un poet care 
atunci era foarte tînăr și ca
re a rămas pururi tînăr prin 
poezie și prin moarte. Nico-' 
lae Labiș scria versurile de
venite antologice : „Sintem 
în miezul unui ev aprins I 
Să-i dăm însuflețirii noastre 
bârnă / Cei ce nu ard dezlăn- 
țuiți ca noi / In flăcările 
noastre se destramă", ilus- 
trînd nu numai un crez una
nim al generației tinere dar 
și premisa revoluționară și 
regenerativă a societății noas
tre, continuu întinerită prin 
prefacerile sociale neîntre
rupte ce au urmat momen
tului social pe care il cele
brăm acum. Crez căruia ii 
subscrie și poezia tinără de 
azi, contaminată și ea. în ce 
are mai bun. de nestinsa cu
loare a viitorului, de „patima 
de innoire", resortul intim 
care o duce înainte, odată cu 
țara.

MIRCEA florin 
ȘANDRU
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ELE
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Partidu

lui Comunist Român, a primit din partea tovarășului JORGE DEL 
FRADO, secretar general al Partidului Comunist Peruan, urmă
toarea telegramă :

Stimate tovarășe,
Am primit cu profundă gratitudine mesajul dumneavoastră de 

felicitare cu prilejul zilei mele de naștere.
Sentimentele pe care le exprimați, în numele dumneavoastră și 

al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, frate, dove
desc incâ o dată solidaritatea internaționalistă a comuniștilor români, 
a poporului și guvernului din țara dumneavoastră față de luptele 
partidului nostru, de poporul nostru pentru eliberarea națională 
și socialism, precum șl sincera dumneavoastră cooperare cu pro
cesul revoluționar care se realizează in Peru. Solidaritatea și coope
rarea necesare azi mai mult ca oricind.

Festivitatea de absolvire
a promoției 1975

a Academiei militare
Telegramă adresată C.C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Manifestări

cultural-educative

dedicate zilei

SUB STEAGUL PARTIDULUI, SPRE
NOI SI CUTEZĂTOARE ÎNFĂPTUIRI

Ambasadorul Republicii Popu
lare Chineze la București. Li 
Tin-ciuan, a ofgrit, joi, un 
dineu în cinstea delegației gu
vernamentale române, condusă 
de tovarășul Paul Niculescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C-C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, 
care a participat la deschiderea 
expoziției industriale a Repu
blicii Socialiste România, orga
nizate la Pekin.

La dineu au mai luat parte 
Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.. Va
cile Gliga. adjunct al ministru
lui afacerilor externe, precum 
și membri ai Ambasadei Repu
blicii Populare Chineze.

MEDALIE DE AUR

SOSIRE
Joi dimineața a sosit în Ca- 

pit ,ă, la invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S., o delegație 
a Asociației de prietenie sovie- 
to-română. condusă de EvghenJ 
Ivanovici Sizenko — secretar al 
Comitetului regional Moscova 
al P.C.U.S., deputat !n Sovietul 
Suprem al R.S.F.S.R. — pentru a 
participa la manifestările con
sacrate celei de‘-a 31-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă.

Pe aeroportul Otopeni oaspe
ții au fost salutați de Răchitan 
Constantin, secretar al Comite
tului județean Ilfov al P.C.R., 
Despot Petru, membru in Co
mitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R., membru în 
Biroul ___ 7
A.R.L.U.S., membri și activiști ai 
Consiliului General A.R.L.U.S.

Au fost de față membri al 
Ambasadei U.R.S.S. la București.

Inginerul Adrian. Năstase și 
dr. ing. Ion Zirnă au obținut, 
la Salonul internațional de in
venții de la Bruxelles, medalia 
de aur pentru invenția lor 
„Procedeu de obținere a uleiu
rilor de motoare cu caracteris
tici îmbunătățite". Cei doi spe
cialiști români au reușit să în
locuiască metoda clasică de ra
finare a uleiurilor cu nămînt 
decolorant, prin tratare cu hi
drogen. Calitatea uleiurilor, ca
racteristicile lor de lubrifiere 
sporesc considerabil. Totodată, 
se pot obține, potrivit calcule
lor, economii de circa 6 000 de 
tone de ulei pe an la o singură 
instalație de rafinare. O altă 
invenție românească medaliată 
cu aur, ai cărei autori sînt in
ginerii Eugenie Georgescu, Ivan 
Bejan, Ion Zînnă si
Victor Bucur, se referă la 
nou procedeu

chimistul 
un 

de reactivare a 
catalizatorilor de platină uzați.
Aplicat industrial ‘ la rafinăria 
Brazi, procedeul permite crește
rea capacității de producție a 
instalațiilor de cataliză cu 5—10 
Ia sută și reducerea prețului 
de cost eu circa 5 la sută. Du
rata de utilizare a catalizatoru
lui se mărește concomitent cu 
aproape 50 Ia sută. Invenția a 
fost, brevetată și în Iran și 
S.U.A.

Joi dimineața, în Capitală, a 
avut loc festivitatea de absol
vire a promoției 1975 a Acade
miei militare, de înaintare la 
gradul de locotenent a elevilor 
care au absolvit secțiile de sub- 
ingineri și a celor care au pro
movat în anul V din secțiile de 
ingineri.

La solemnitate au luat parte 
generalul de armată Ion loniță, 
ministrul apărării naționale, ge
neralul colonel Ion Corijai), 
prim-adjunct al ministrului a- 
părării naționale și șef al Ma
relui Stat Major, generalul 
maior Gheorghe Gomoiu. ad- 
j<uinot al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consi
liului politic superior, activiști 
de partid și de stat, generali și 
ofițeri superiori, cadre didac
tice, reprezentanți ai gărzilor pa
triotice și ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei, pionieri.

Cu ocazia solemnității, 
nistrul 
transmis 
venți și 
înaintați
cele mai calde felicitări și urări 
de .succes deplin în activitatea 
lor din partea secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii și comandantul su
prem al forțelor noastre arma
te, tovarășul Nicolae Ceausescu.

înțr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, noua promoție de ab
solvenți ai Academiei militare 
a adresat o telegramă Comite
tului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, in care 
se spune :

„Urmind exemplul dumnea
voastră luminos de slujire cu 
abnegație și devotament a inte-

mi- 
apărării naționale a 
noii promoții de absol- 
tinerilor care au fost 
la gradul de locotenent

Consiliului General
A apărut

„VIITORUL SOCIAL"
PRIMIRE revistă de sociologie și po- 

litojogie, Nr. 3/1975

Joi dimineața, Cornel Pacoste, 
adjunct al 
externe, a 
Gampouo, 
traordinar 
Republicii 
București,

reselor supreme ale poporului, 
învățind din stilul de muncă 
profund revoluționar pe care-1 
promovați cu consecventă, ne 
angajăm solemn ca in unitățile 
in care vom fi repartizați, 
unind calitățile specialistului 
militar cu ale activistului poli
tic, să desfășurăm o susținută 
activitate în vederea formării 
unor militari iscusiți, cu înalte 
crlități morale și de luptă, de
votați fără margini patriei, 
poporului si partidului. Vom 
milita pentru respectarea ne
abătută a normelor eticii și e- 
chitătii socialiste, a legilor țării, 
pentru întărirea ordinii și dis
ciplinei militare.

Conștienți de sensul profund 
al răspunderilor ce ne revin, 
asigurăm Comitetul Central al 
partidului, pe dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, că 
sîntem hotăriți să ne aducem in 
continuare întreaga contribuție 
la înfăptuirea politicii partidu
lui și statului nostru, la , înde
plinirea sarcinilor ce revin ar
matei din Jiotăririle Congresului 
ai XX-lea al Partidului Comu
nist Român. Vom consacra tot 
ce avem mai bun cauzei socia
lismului și comunismului, în
floririi multilaterale a patriei, 
fiind gata oricind să apărăm 
cu bărbăție si spirit de sacrifi
ciu pămintul strămoșesc, cuce
ririle revoluționare ale poporu
lui, libertatea și independența 
României socialiste".

★
în aceeași zi, în. școlile mili

tare de ofițeri activi și în cele 
de maiștri militari și subofițeri 
au avut loc solemnități pentru 
înaintarea în grad a unei noi 
promoții de cadre ale armatei 
noastre.

La așezămintele culturale din 
peste 200 localități și unități e- 
conomice din Dolj, Gorj și Me
hedinți au avut loc, joi. mani
festări politice și culturale de
dicate sărbătorii de la 23 Au
gust. în 20 de întreprinderi din 
Dolj, de exemplu, au fost pre
zentate expuneri cu tema „Vic
toria insurecției naționale anti
fasciste și antiimperialiste din 
august 1944 — eveniment cru
cial în dezvoltarea țării noastre 
pe calea unor profunde trans
formări revoluționare". Sub ge
nericul „A 31-a aniversare", la 
Teatrul Național din Craiova a 
fost deschisă o expoziție de pic
tură contemporană românească. 
Numeroși petroliști din Țicleni 
au luat parte Ia cadranul politic 
intitulat „Tineretul, factor ac
tiv în lupta de eliberare națio
nală și socială a poporului nos
tru". La clubul constructorilor 
termocentralei Turceni s-a des
fășurat un concurs pe tema„Iti- 
nerarii gorjene de ieri și de azi" 
și un spectacol de muzică și 
poezie patriotică.

★
în. holul Casei de cultură din 

Petroșani s-a deschis o expozi
ție filatelică dedicată celei de-a 
XXXI-a aniversări a eliberării 
patriei de sub dominația fascis
tă. La cluburile sindicatelor din 
localitățile miniere ale Văii 
Jiului au avut loc întîlniri ale 
tinerilor cu participanți la răz
boiul antifascist. Sub genericul 
„Poezia insurecției" s-au desfă
șurat la Deva, Brad. Călan, 
Orăștie. Simeriâ și 
lități din județul 
șezători literare și 
versuri.

în alte loca- 
Hunedoara 

recitaluri de

★
La Casa de cultură a sindi

catelor din Suceava s-a deschis 
expoziția omagială de fotografii 
„Suceava, oameni si fapte".

Cele 100 de lucrări prezentate 
aici — selecționate jn urma 
unui larg concurs de artă foto
grafică, surprind aspecte din 
marile transformări înnoitoare 
petrecute pe meleagurile Tării 
de Sus in anii socialismului, 
imagini din. activitatea produc
tivă de pe șantiere, din fabrici, 
de pe ogoare.
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conștiință revoluționară, deplin stăpîn pe 
propriul său destin.

Pe drumul făuririi României noi, socia
liste, inaugurat în August 1944, o etapă de 
însemnătate aparte e’ste deceniul care a 
trecut de la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, deceniul cel mai fertil, cel mai 
bogat în manifestări. O etapă caracterizată 
prin importante mutații calitative în întrea
ga noastră viață economică și socială, prin 
fundamentarea teoretică și practică a unor 
forme noi, perfecționate de organizare și 
conducere științifică a întregii societăți, 
prin asigurarea unor condiții optime pen
tru acțiunea deplină a legilor obiective 
care guvernează progresul multilateral în 
toate domeniile de activitate. Spiritul nou, 
consecvent revoluționar promovat de secre
tarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a făcut să se afirme cu putere 
capacitatea partidului de a valorifica ple
nar resursele creatoare ale națiunii, de a 
mobiliza toate forțele societății, întregul 
popor la muncă rodnică pentru făurirea 
societății socialiste multilateral dezvoltate.

Sărbătorirea celei de-a 31-a aniversări a 
insurecției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste este pentru poporul nostru 
un fericit prilej de reafirmare a sentimen
telor de dragoste fierbinte și profund ata
șament față de partid, față de secretarul 
său general, pentru forța și clarviziunea cu 
care conduce destinele României contem
porane ; un prilej de manifestare a adeziu
nii depline Io politica internă și internațio
nală a partidului și statului nostru, la acti
vitatea neobosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru instaurarea în 
lume a unei noi ordini economice și politice 
internaționale, pentru o colaborare rodnică 
a popoarelor într-un climat de pace și 
securitate deplină.

Bogata activitate teoretică și practică 
desfășurată de către partid în actuala etapă 
istorică a deschis un nou orizont de gîn- 
dire revoluționară, de înțelegere a specifi
cului luptei revoluționare în actuala etapă 
istorică. Adoptarea programului făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și

înaintării României spre comunism, un pro
gram unitar, de perspectivă, care cristali
zează linia strategică generală a partidului 
ți orientările teoretice, direcțiile fundamen
tale privind edificarea noii orînduiri, asi
gură unirea eforturilor comuniștilor, ale în
tregului popor în lupta pentru valorificarea 
deplină a tuturor resurselor materiale și u- 
mane de care dispune țara, pentru efici
ență, pentru ordine și disciplină, împotriva 
prejudecăților, a tuturor concepțiilor și ati
tudinilor înapoiate. Din cuprinsul Progra
mului partidului poporul nostru a înțeles 
nu numai care sînt direcțiile principale de 
acțiune pentru făurirea noii societăți, dar 
și cît de mult stă în puterea lui, ce mărețe 
înfăptuiri este chemat să dureze cu bra
țele, cu mintea și cu voința lui.

Pentru tineret, încrederea cu care parti
dul privește în viitor - sentiment izvorîț din 
profunda analiză științifică a două milenii 
de istorie, din sinteza a tot ceea ce s-a 
acumulat ca experiență în viața propriei, 
noastre țări, fn teoria și practica edificării 
noii orîndutri sub semnul socialismului vic
torios, din aprecierea realistă a resurselor 
poporului nostru, a nevoilor și intereselor 
lui - reprezintă un înflăcărat îndemn la ac
țiune creatoare, la muncă hotărîtă, în spi
ritul crezului revoluționar de care este ani
mat, pentru a-și spori contribuția, la suișul 
continuu al patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație. Aflată într-o perioadă de 
intensificare a pregătirilor pentru Congresul 
al X-Iea al U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., organizația revoluționară a ti
neretului mobilizează la această acțiune pe 
toți tinerii patriei, cu toate resursele lor de 
dăruire, de muncă și împlinire creatoare.

Sărbătorim cea de-a 31-o aniversare a 
insurecției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste cu sentimentul unei pro
funde împliniri, cu hotărîrea fermă de a 
munci mai mult și mai bine în scopul rea
lizării unei depline și permanenfe concor
danțe între cerințele vieții, ale construcție! 
socialiste, și faptele noastre în uzine, pe o- 
goare, pe șantiere, în școli și facultăți, în 
toate sectoarele de activitate.

ministrului afacerilor 
primit pe Joseph 

noul ambasador ex- 
și plenipotențiar al 
Populare Congo 

______, , în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor 
sale de acreditare.

la SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Înapoiere
Joi s-a înapoiat în Capitală, 

venind de la Nouakchott, tova
rășul Emil Nicolcipiu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R., mi
nistrul justiției, care a reprezen
tat Partidul Comunist Român 
la lucrările Congresului Parti
dului Poporului Mauritanian.

Pe aeroportul'Otopeni, repre
zentantul P.C.R. a fost intimpi- 
naț de tovarășul Gheorghe Chi- 
vulescu, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

• ȘASE MECIURI ALE „TRICO
LORILOR" ÎN SEMESTRUL II

LUCRĂRI PENTRU
ELEVI Șl PROFESORI

Editura didactică și pedago
gică pregătește pentru procesul 
dc invățăroînt, în afara ma
nualelor, lucrări auxiliare pen
tru elevi și profesori. Acestea 
cuprind culegeri de probleme 
și îndrumătoare pentru preda
rea diferitelor discipline, anto
logii literare, lecturi ușoare in 
limbi străine? lucrări»de-ite’orȘ 
învătămintului, de 'irtorîa' șceftii 
și a gîndirii pedagogice, de e- 
ducație morală, estetică și fizi
că. Astfel, se află sub tipar 
„Exerciții și probleme de arit
metică", clasele I—V, ..Exerciții 
și probleme de matematică", 
clasele V—VIII, culegeri de 
probleme de chimie și fizică 
pentru clasele V—VIII, „Caiet 
de chimie pentru clasa a 
VIII-a“, „îndrumător pentru 
predarea abecedarului", „Ma
nualul profesorului de ecologie", 
„îndrumătorul profesorului de 
chimie", precum și cărți pen
tru lucrări practice de bo
tanică și zoologie. Se tipăresc, 
de asemenea, îndrumătoare 
pentru predarea limbilor mo
derne. pentru clasele II—VIII.

Dintre lucrările de pedagogie 
au apărut deja „învățămînt. in
teligență. problematizare" de dr. 
Tiberiu Căliman, „Relația pro- 
fesor-elev în perspectiva cerin
țelor de modernizare a lecției" 
de dr. Luminița Givirigă, „Mo
tivele în învățare" de dr. Ale
xandru Lazăr și este în curs de 
apariție lucrarea „Instruirea 
pentru descoperirea adevărului 
de către elevi", autor dr. Ale
xandru Găvenea.

■ în aceștțseZdh, Iotul republi
can A de fotbal, va susține șase 
meciuri interțări, dintre care 
patru jocuri oficiale. Dar iată 
programul complet al „tricolori
lor» anunțat de biroul F.R.F. 
Miercuri 24 septembrie, la Atena, 
Se vor întilni selecționatele 
Greciei șl României, în cadrul 
Campionatului Balcanic. Stadio
nul „23 August" din Capitală va 
găzdui, la 12 octombrie, meciul 
amical România—Turcia. iar 
duminică 16 noiembrie, tot in Ca
pitală, se va disputa partida 
retur România—Spania, contind 
pentru Campionatul european. 
Simbătă 29 noiembrie, pe Sta
dionul „23 August", echipa

României va susține un meci 
amical cu selecționata U.R.S.S. 
Urmează două jocuri oficiale, in 
deplasare : miercuri 3 decem
brie, la Paris, Franța—România, 
în preliminariile J.O., și la 17 de
cembrie, la Glasgow, meciul 
retur Scoția—România, din C.E.
• PROGRAMUL LOTULUI RE. 

PUBLICAN DE TINERET

Iată și programul 
publican de tineret 
pe care ni l-a prezentat antreno
rul federal Cornel Drăgușin. 
Miercuri 3 septembrie, la Plo
iești, „cadeții" noștri vor întilni 
formația secundă a Franței. în 
Capitală, la 12 octombrie, va a- 
vea loc meciul dintre echipele de 
tineret ale României și Turciei.

Iotului re- 
(23 de ani),

*
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EVADAREA : Scala (orele 9,15; 
11,30; 13,45: 16: 18,15; 20,30), Favorit 
(orele 9.15: 11,30; 13.45; 16; 18,15; 
20,30); Capitol (orele 9,30; 11,45; 
14; 16; 18,15; 20,30); Grădina Ca
pitol (ora 19,45); Stadionul Steaua 
(ora 19,45).

EMIGRANTUL : Festival (orele 
8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 21); Ex
celsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30); Gloria (orele 9; 11.15; 
13,30; 16; 18,30; 21); Stadionul
Dinamo (ora 20), Grădina Festival 
(ora 19,45), Grădina Titan (ora 20).

SCUFUNDARE LA MARE ADÎN- 
CIME : Casa Filmului (orele 9,30; 
11,30; 13.45; 16; 18,15: 20,30), Bucu
rești (orele 8,30; 11; 13,30: 16; 18,30;
20.45) , Patinoarul „23 August" '
19.46) , ’ Grădina București 
19.45).

TREI SCRISORI SECRETE : 
hova (orele 16; 18; 20).

ILUSTRATE CU FLORI 
CÎMP : Timpuri Noi (ora 20).

FRANZELUȚA: Timpuri Noi 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18).

(ora 
(ora

Ra-

DE

Apoi, miercuri 12 noiembrie, lo
tul de tineret va juca, la Buda
pesta, cu formația secundă a 
Ungariei. Pe Stadionul „23 Au
gust" din Capitală, duminică 
30 noiembrie, va avea Ioc meciul 
dintre echipele de tineret ale 
României și U.R.s.S. Și ultima 
partidă din acest an, marți 16 de
cembrie, in deplasare, Scoția— 
România, pentru C.E. de tineret.

• FOTBALIȘTII DIN SATUL 
TOMNATIC DEBUTEAZĂ ÎN 

DIVIZIA „B"

* Joi la Nottingham 
tirnpnefavorabiWyint ji pl

___  
2-a'?e3îuf>'T'campionatelor mon
diale feminine de canotaj aca
demic. în proba de 4 plus 1 
echipajul României s-a clasat pe 
locul 4 urmind ca astăzi să par
ticipe la recalificări. în probele 
de 8 plus 1 și' 4 rame sportivele 
românce au ocupat locul doi în 
serii.
• Prima zi a concursului in

ternațional atletic de la Ziirich 
a fost marcată de rezultate ex
celente. Printre protagonistele 
întrecerilor feminine s-a numă
rat și românca Mariana Suman 
victorioasă în proba de 800 m 
plat cu timpul de ”
locul doi a sosit 
va (Bulgaria) — 
timp ce locul 
australiencei 
— 2’01”54/100.

După cum s-a anunțat, spor
tiva sovietică Faina Melnik a 
stabilit un nou record mondial 
la aruncarea discului cu perfor
manța de 70,20 m. Pe următoa
rele două locuri s-au clasat 
Maria Vergova (Bulgaria) — 
65,50 m și Argentina Menis 
(România) — 64,14 m.

Rezultate din concursul mas
culin : 800 m plat : Mike Boit 
(Kenya) — l’43”79/100 (Cea mai

pe un 
iloaie) 
i de-a

2’00”57/100. Pe 
Liliana Tomo-
2,01”14/100, în 
trei a revenit 

Charlene Rendina

bună performanță mondială a 
anului) ; aruncarea ciocanului : 
Jochen Sachse (R.D.G.) — 76,40 
m ; 100 m plat : Steve Riddick 
(S.U.A.) — 10”05/100 (vînt favo
rabil) ; 110 m garduri : Charles 
Foster (S.U.A.) — 13”43/100 ;
1 500 m : Rod Dixon (Noua Zee- 
landă) — 3’39”99/100. Românul 
Gheorghe Ghipu a ocupat locul 
5 cu 3'41”16/100 .

• în turneu! feminin de tenis
care se desfășoară Ia South 
Orange, cele două jucătoare ro
mânce participante la concurs 
au debutat cu victorii : Maria
na Simionescu a învins-o cu 
6—1, 6—2 pe Pat Stewart
(S.U.A.), iar Virginia Ruzici a 
cîștigat cu 6—2, 6—2 în fața ti
nerei jucătoare americance Mary 
Carillo. în turneul masculin( 
Ilie Năstase va juca în turul doi 
cu australianul Collin Dibley, 
învingătorul de anul trecut al 
acestui concurs.

• La Ștrandul Tineretului dip 
Capitală (centru olimpic de pre
gătire al C.N.E.F.S.) au început 
joi campionatele naționale de 
sărituri. La trambulină pe pri
mul loc s-a clasat I. Canea 
(C.S.M. Sibiu). Proba feminină 
a fost cîștigată de Elena Cîrsti- 
că (Progresul). Campionatele 
continuă astăzi.

Spectatorii din satul Tomnatic, 
județul Timiș, vor avea prilejul 
să urmărească, pentru prima 
oară, un meci oficial de catego
ria B. Respectiv, amintim că în 
acest sezon, formația locală 
„Unirea", care activează pe lin
gă C.A.P. Tomnatic, comuna Lo- 
vrin, a repurtat un frumos suc
ces, ciștigind seria a 8-a din ca
tegoria C. Astfel, Unirea Tom
natic a promovat în eșalonul se
cund, seria a 3-a, urmind să 
joace alături de redutabilele 
echipe Șoimii Sibiu, F.C. Baia 
Mare și Corvinul Hunedoara.

„TRAVERSAREA

LACURILOR1'
în ziua de 24 august, începînd 

cu ora 9,30 — ne anunță Clubul 
sportiv școlar — organizează, pe 
lacul Floreasca, un concurs de 
Înot — fond, intitulat „Traversa
rea lacurilor". Concursul se or
ganizează pentru ambele sexe la 
următoarele categorii. de vîrstă : 
10—14 ani, 15—18 ani, 19—30 ani, 
30—40 ani și peste 40 de ani. 
Startul se va da de la stăvilarul 
Herăstrău, iar sosirea va fi la 
ștrandul Floreasca II. Concursul 
este deschis tuturor iubitorilor 
înotului. înscrierile se primesc 
incepind cu ora 9,00 la locul de 
start. Primii trei clasați la fie
care categorie de vîrstă și sex, 
vor primi premii.

sărbătorii naționale
a poporului român

(Agerpres)

PARCUL TINERETULUI SECTOR 5

M. L.

Răduleț, 
Populare, 
Covaci și 

rezervă,

Simpozion consacrat

PALATUL SPORTURILOR

Șl CULTURII

1

Șoseaua Olteniței: stația „OPRIȘ IL1E“.
Tramvaie : 9, 11, 22 ; Autobuze : 32, 32 barat, 44, 116 ți 

120.

PRIMĂVARA TRISTA : Munca 
(orele 16; 18; 20).

COMEDIE FANTASTICA : Vitan 
(orele 15,30; 18).

ARTICOLUL 420 : Grădina Vitan 
(ora 19,45).

16,30 Teleșcoală «r Școala contem
porană. Invățămîntul și produc
ția. 17,00 Emisiune în limba ger
mană. 18,50 Din lumea plantelor și 
animalelor. 19.05 Mîndra zi a li
bertății. Program de cîntece pa
triotice. 19,20 1001 de seri. 19,30 Te
lejurnal • 23 August — cote înal
te pe graficul întrecerii. 20.00 Sea
ră de teatru. Giclul „Oameni al 
zilelor noastre" ; ..La porțile Se- 
verinulul”. 21,20 Documentar TV :

„Universul lor". 21.40 Cîntec țlln 
inimă cu : Angela Moldovan, Mar
cel Roșea, Teodora Lacaciu. Cor
nel Rush, Eva Kiss, Elena Dacian, 
Paraschiv Pieleanu. 22,10 24 de ore.

PROGAMUL n

Noul spital din Buzău

Telefon : 23 40 40 — interior 33 și 34.
ANUNȚA înscrieri la nrmătoarele cursuri sportive și 

cultural-artistiee :

• GIMNASTICA MED1CAL-SPORT1VĂ
(femei și bărbați de la 16 gni in sus) cu o durată de 6 luni.
• BALET COPII DE LA 4—8 ANI
Cursurile vor funcționa zilnic, dimineața și după-amiaza 
Activitatea acestora este deservită de cadre cu o înaltă 

pregătire profesională.

Înscrierile pînă la data de 15 septembrie 1975 
secretariatul palatului.

Mijloace de transport :

B-dul Dimitrie Cantemir — stația : „LICEUL ȘINCA1"
Tramvaie : 17, 22, 26 ; Troleibuze : 82, 87 ; Autobuze: 

14, 75, 116, 120 ;

ÎNTOARCEREA COLȚ
ALB : Luceafărul (orele 9: 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30), Grădina
Luceafărul (ora 20).

CIPRIAN PORUMBESCU : Doi
na (orele 11; 14,15; 19 — program 
pentru copii : orele 9,45; 17,30).

PE AICI NU SE TRECE : Lumi
na (orele 9: 12,39: 16; 19.30).

VALURILE DUNĂRII : Rahova 
(orele 16; 18; 20).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Central (orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30).

NU IESE FUM FARA FOC î 
Victoria (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 
10,15).

EPILOG LA GRANIȚA î Giu- 
lești (orele 15,30; 18; 20,15).

OMUL DIN LARAMIE : “
viar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

(orele 9; 11,15;
20,30), Grădina

20,30), Modern 
13,30; 16; 18.15;
Modem (ora 20).

ACTORUL ȘI 
Unirea (ora 16), 
(ora 19,45).

Fero-

SĂLBĂTICII : 
Grădina Unirea

PIAF : Grlvița (orele 9: 11.15; 
13,30: 16: 18.15; 20.30), Miorița
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15).

TOAMNA BOBOCILOR : Dru
mul Sării (orele 15.30; 18; 20,15).

PIEDONE — COMISARUL FĂRĂ 
ARMĂ ; Bucegi (orele 15,45; 18), 
Lira (orele 15; 17,15; 19,30), Gră
dina Bucegi (ora 20), Grădina 
Lira (ora 20.15).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE ; Cosmos (orele 15,30; 18; 
20).

LEGEA PRERIEI : Dacia (orele 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18: 20,15),
Moșilor (orele 10; 15,30: 18: 20),
Jrădina Moșilor (ora 20).

NEMURITORII : Cotrocenl (ore
le 14; 16; 18; 20).

ÎNFRÎNGEREA LUI L. WILKI- 
SON : Aurora (orele 9; 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15), Tomis (orele 
9;. 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15),
Grădina Aurora (ora 19,45), Gră
dina Tomis (ora 19,30).

ȘTEFAN CEL MARE : Progre- 
iul (orele 16; 19).

ZIUA CEA MAI LUNGA : Me
lodia (orele 9; 12,30; 16; 19,30),
Flamura (orele 9: 12.30: 16; 19,15).

DRAGOSTEA ÎNCEPE VINERI : 
Pacea (orele 16; 18; 20).

KIT IN ALASKA : Cringașl 
(orele 16; 18,15).

ULTIMUL PISTOLAR DIN 
CROSS CREEK: Ferentari (orele 
15,30: 18; 20,15).

SERATA : Viitorul (orele 16; 
18; 20).

LANȚURI : Floreasca (orele 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30), Flacă
ra (orele 15,30; 18: 20).

HYPERION ; Popular (orele 
15,30: 18: 20.15).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Arta (orele 15.30; 17,45), Grădina 
Arta (ora 20).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Volga (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

PROGRAMUL I

17,00 Telex. 17,08 Ctntece româ
nești. 17,25 Film artistic; „Bărbați 
cumsecade" — o producție a stu- 
diourilor cehoslovace. 18.40 La pes
cuit. Miniatură cinematografică 
realizată de Studioul de film TV. 
18,50 Program interpretat de an
samblul folcloric „Ciocîrlia". 19,U 
Publicitate. 19.20 1 001 de seri. 10.30 
Telejurnal. 20,00 Plaiuri părintești 
— spectacol muzlcal-literar-core- 
grafic. 20.45 Viața economică a 
Capitalei. 21,10 Telex. 21.15 Soliști 
și formații de muzică ușoară : A- 
driana Dimitriu, Adriana Aush, 
formațiile „Pro muzica". „Ellcoi- 
dal" și grupul vocal „Arpeggio". 
21,40 Documentar TV : „Acele zile 
de August ’44“. 22,00 Treptele a- 
firmării. Cvartetul „Arpeggio" al 
Conservatorului „Clprian Porum- 
bescu", laureat cu premiul I la 
Concursul internațional pentru 
ansambluri de muzică de cameră 
de la Colmar (Franța) — ediția 
1975. în program : Johannes 
Brahms — Cvartetul nr. 2 In la 
minor.

„23 August, sărbătoarea na
țională a poporului român", sub 
acest generic s-a desfășurat, joi 
după-amiază. în sala mică a Pa
latului, un simpozion organizat 
de Universitatea Populară Bucu
rești. Cu acest prilej au luat cu- 
vîntul acad, Remus 
rectorul Universității 
prof. Univ. dr. Maria 
general locotenent in 
Marcel Olteanu.

în încheierea manifestări! a 
avut loc un spectacol literar- 
muzical la reușita căruia și-au 
dat concursul ansamblul „Doi
na" al armatei, poeți și actori 
bucureșteni.

Pregătiii-vci
din timp pentru 
noul an școlar!

Magazinele șl raioanele spe
cializate ale Ministerului Co
merțului vă stau la dispoziție 
cu un bogat sortiment de uni
forme școlare.

UNIFORME PENTRU BĂ
IEȚI: pantaloni scurți din doc 
(cis. I—VIII); cămăși zefir caro 
(cis. I—VIII); pantaloni stofă 
(cis. I—XII); costume stofă 
(cis. I—XII); cămăși din zefir 
alb pentru pionieri.

UNIFORME PENTRU FETE: 
rochițe pentru preșcolari; ro
chițe din zefir caro (cis. I— 
IV); șorțutețe din olandină 
(cis. I—IV); bluze din olandi
nă (cis. V—XII); bluze zefir 
alb pentru pioniere; sarafane 
Samura (cis. V—VIII); halate 
do protecție din olandină: sa-

rafane stofă (clș. V—Xfl) ; fus
te pUsate pentru pioniere.

UNIFORME PENTRU TINE
RII CARE PARTICIPA LA 
PREGĂTIREA PENTRU APĂ
RAREA PATRIEI: costume 
pentru fete și băieți, formate 
din bluzon, pantalon și basc, 
confecționate din tercot Oreste 
(bumbac cu pollester). Bluzo- 
nul are aplicat pe umeri doi 
epoleți, Iar pe mîneca brațului 
drept un ecuson reprezentînd, 
pe verticală, culorile drapelu
lui Republicii Socialiste Româ
nia și stema țării.

Biuzonui are in părțile late
rale, jos, elastic pentru ajus
tare.

Prețui unui set complet: 249 
lei. Se procură șl cu plata in 
rate.



I „Pornind de la răspunderea față de 
interesele poporului român, față de 
cauza socialismului în tara noastră si 

’ 9

în întreaga lume, de la interesele cola
borării și păcii între popoare, sîntem 
ferm hotărîți să acționăm în continuare 
pentru a ne aduce contribuția activă 
ia soluționarea tuturor problemelor 
complexe ale vieții contemporane, la 
făurirea unei lumi a păcii și colaborării"

NICOLAE CEAUSESCU

—7

*

*

*
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T
ineri și vîrstnici, cetățenii 
patriei noastre, întregul nos
tru popor întâmpină marea 
sărbătoare a celei de-a 
XXXI-a aniversări a elibe
rării României de sub 

fascism prin eforturi sporite pe frontul 
producției, pentru îndeplinirea înainte de 
termen a cincinalului, pentru o mai grab
nică transpunere în viată a politicii par
tidului și statului nostru de edificare a 
societății socialiste multilateral dezvolta
te și ridiaare a României pe noi culmi 
de progres și civilizație — obiectiv major 
stabilit de cel de al XI-Iea Congres al 
Partidului Comunist Român. Evidențiind 
succesele importante obținute de poporul 
nostru, în anul 31 al existentei sale cu a- 
devărat libere, în opera de construire a 
noii societăți, este necesar să relevăm, de 
asemenea, politica externă dinamică, 
principială și constructivă a României so
cialiste, atât de larg apreciată pe plan in
ternațional.

Politica externă a României socialiste, 
de pace și securitate, destindere, coope
rare și progres social în lume, este parte 
organică a politicii generale a partidului 
și statului nostru, avindu-și originea în 
însăși natura orinduirii noastre socialiste. 
Ca popor liber într-o țară liberă și suve
rană, sîntem vital interesați în crearea 
de condiții internaționale favorabile în
făptuirii cu succes a vastei opere în care 
sintem angajați — edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. Dina
mismul și spiritul constructiv al politicii 
noastre externe, atît de opuse anacronicei 
concepții care a impus timp îndelungat

țărilor mici și mijlocii un rol pasiv în 
viata mondială, sînt o oglindă fidelă a 
procesului de transformări profunde pe

concertul popoarelor. Practic nu există 
problemă mondială de importanță majoră 
în care tara noastră să nu-și fi spus cu- 
vintul principial, ferm și în același timp 
constructiv, fie că este vorba de asigura
rea păcii, de dezarmare sau decolonizare, 
de democratizarea; relațiilor interstatale 
și instaurarea unei noi ordini economice 
și politiee mondiale, de soluționarea con
flictelor care preocupă încă omenirea, de 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Deosebit de semnificativă în acest sens 
este activitatea susținută, plină de rea
lism și energie a țării noastre, pentru 
convocarea, pregătirea, desfășurarea și 
suOoesul final al Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa. Marele fo
rum european care, așa cum aprecia șe
dința comună a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri, prin spi
ritul nou pe care l-a adus în relațiile in
ternaționale, prin bazele pe care le-a 
creat procesului amplu și profund de e- 
dificare a securității în Europa, cu im
plicații deosebit de pozitive pentru în
treaga lume, a marcat un moment de im
portanță istorică în viața popoarelor con
tinentului nostru, a beneficiat, intr-ade
văr, de aportul valoros, rodnic și con
structiv al României în toate fazele sale. 
Înscriind problema securității printre 
preocupările de prim ordin ale politicii 
sale externe, România s-a numărat, după 
cum se știe, printre inițiatorii și promo
torii fermi ai Conferinței general-euro- 
pene iar odată cu convocarea acesteia, 
printre forțele sale cele mai active. încă 
din primele zile ale reuniunii pregătitoa
re de Ia Helsinki, țara noastră a prezen
tat o concepție generală clară și realistă 
asupra securității în Europa, fundată pe 
necesitatea instaurării unui sistem ferm 
de angajamente oare să ofere popoare

rilor. Potrivit documentului românesc, 
care avea să întrunească aprobarea par- 
ticipanților și să devină un element esen
țial al cadrului procedural al conferinței, 
țările reprezentate urmau să participe la 
lucrări ca state independente si suverane, 
in condiții de deplină egalitate, indife
rent de sistemul lor social, de mărimea, 
nivelul lor de dezvoltare, apartenența 
sau neapartenența la alianțe militare, fie
care delegație trebuind să abiă asigurată 
posibilitatea de a-și expune în mod public 
punctele de vedere. De asemenea, docu
mentul stipula că hotărîrile urmau să fie 
luate în mod democratic, prin consens, iar 
conducerea lucrărilor și stabilirea locu
lui lor de desfășurare trebuiau să aibă 
loc pe baza principiului rotației. Adopta
rea acestor norme ca stil de lucru al 
conferinței a relevat de la bun început 
contribuția substanțială pe care Româ
nia avea să și-o aducă pe tot parcursul 
lucrărilor, pînă la semnarea „Actului fi
nal". Cu deplin temei se poate afirma că 
nu există problemă importantă de pe a- 
genda forumului european la elucidarea 
căreia România să nu-și fi făcut simțite 
efortul și capacitatea de a prezenta pro
puneri concrete pentru elaborarea de so
luții constructive și general acceptabile.

Este cunoscută, spre exemplu, consec
vența cu care țara noastră a militat pen
tru elaborarea unor documente clare și 
angajante. Acordind o importantă deose
bită fiecăruia din cele zece principii care 
trebuie să guverneze relațiile dintre sta
tele participante, precum și relațiile lor 
cu toate celelalte state, România a con
tribuit la îmbogățirea și detalierea tex
telor a numeroase prevederi din „Actul 
final", cum sînt cele referitoare la drep
tul fiecărui stat Ia libertate și indepen
dență, de a-și stabili și conduce după 
propria-i voință relațiile cu alte state, de 
a-și stabili, fără nici un amestec din a-

amenințare cu o asemenea intervenție 
etc.

O largă apreciere internațională a în
trunit, de asemenea, documentul româ- 
neso propunînd măsuri menite să facă e- 
fectivă nerecurgerea Ia forță sau la a- 
menințarea cu forța. Acest ansamblu de 
măsuri și angajamente în domeniile poli- 
tico-juridic, militar, eoonomic și social, 
vizind excluderea definitivă a forței și 
amenințării cu forța în relațiile intereu- 
ropene apare, dealtfel, ca unica parte a 
„Actului final" al conferinței elaborată 
pe baza propunerilor originale ale unei 
singure țări. Deosebit de valoroase au 
fost si propunerile românești prezentate 
in cadrul dezbaterilor laborioase asupra 
aspectelor militare ale securității, în tex
tul adoptat regăsindu-se concepția ini
țială a României care sublinia necesita
tea de a se trece de la declarații gene
rale la măsuri concrete în direcția de
zangajării militare și dezarmării în Eu
ropa. Conferința și-a însușit, de aseme
nea, prevederi importante ale acestui do
cument, cum sînt notificarea manevrelor 
și mișcărilor militare și schimbul de ob
servatori la manevre, precum și ideea 
că acestea nu sînt decît măsuri inițiale 
care trebuie completate cu acțiuni „me
nite să ducă în final la dezarmarea ge
nerală și completă, sub un control inter
național strict și efectiv".

în dezbaterile asupra cooperării eco
nomice și tehnico-științifice, delegația ro
mână a afirmat cu vigoare necesitatea 
înlăturării oricăror restricții, discriminări 
și bariere din calea schimburilor, a creă
rii condițiilor pentru dezvoltarea armo
nioasă și progresul tuturor statelor și în
deosebi al țărilor în curs de dezvoltare 
din Europa — România fiind apreciată 
ca unul din promotorii intereselor și 
preocupărilor specifice ale acestora din 
urmă. Din lunga listă a propunerilor și

România socialistă - militantă activă 
pentru pace, securitate și cooperare 

în Europa și în întreaga lume
oare-1 cunoaște societatea românească 
contemporană. Pornind de la dreptul fie
cărei țări, indiferent de mărimea sau 
potențialul său economic, de a participa 
direct și deplin la soluționarea probleme
lor care o privesc, România s-a afirmat 
și se afirmă ca un factor deosebit de ac
tiv în viața internațională, desfășurînd 
pe plan extern acțiuni de o excepțio
nală bogăție și varietate prin care-și 
aduce o importantă contribuție proprie în

lor europene garanția unei dezvoltări li
bere, potrivit voinței și intereselor lor 
vitale, la adăpost de orice act de agre
siune sau amenințare cu forța. Și deoa
rece realizarea acestei concepții impunea 
un mod nou de abordare a problemelor, 
primul document românesc prezentat în 
cadrul conferinței propunea un ansamblu 
de reguli democratice menite să asigure 
cadrul corespunzător desfășurării lucră

fară, statutul politic intern, dezvoltarea 
politică, economică, socială și culturală, 
de a lua parte în condiții de deplină e- 
galitate la conlucrarea in domeniile secu
rității și cooperării, sau cele privind in
terzicerea recurgerii Ia folosirea forței 
sau la amenințarea ou forța, a oricărei 
acțiuni îndreptate împotriva integrității 
teritoriale sau a unității statale, a orică
rei forme de intervenție armată sau de

sugestiilor românești care și-au găsit re
flectarea in documentul final la capito
lele referitoare la cooperarea economică 
și tehnico-științîfică, precum și în dome
niile culturii, educației și contactelor u- 
mane, spicuim citeva din cele mai Impor
tante : asigurarea accesului general la 
cuceririle științei și tehnologiei ; transfe
rul de cunoștințe tehnico-științifice; coo
perarea în crearea de personal tehnic și

de specialitate ; soluționarea corespunză
toare a unor probleme majore ale lumii 
contemporane, ca cele privind materiile 
prime, energia, criza monetară și finan- 
ci&ră etc.

Alături de alte state, îndeosebi țări 
mici și mijlocii din zona mediteraneană, 
România a contribuit efectiv la elabora
rea documentului referitor la Mediterană, 
care prevede extinderea asupra acestei 
zone, limitrofă continentului și deci 
strins legată de securitatea și cooperarea 
în Europa, a principiilor și normelor con
sacrate de conferință. Se cuvine mențio
nat, în sfîrșit, că în documentele confe
rinței și-a găsit reflectarea, de asemenea, 
preocuparea țării noastre de a se asigura 
continuitatea procesului de destindere, 
securitate și oooperare pe continent avînd 
în vedere că „Actul final" nu constituie 
nicidecum „punctul final" al eforturilor 
îndreptate în această direcție, ci numai 
începutul procesului menit să conducă la 
instaurarea pe continent a unei securități 
autentice.

Angajamentul solemn asumat Ia Hel
sinki de statele participante la confe
rință de a așeza la baza relațiilor lor 
principiile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suveranității 
naționale, renunțării la forță Si la ame
nințarea cu folosirea acesteia, de a făuri 
o Europă a înțelegerii și păcii, deschide, 
după cum aprecia ședința comună a 
înaltelor foruri de partid și de stat ale 
României, „o etapă nouă, hotăritoare 
pentru viața popoarelor europene, în care 
se impune să se acționeze energic pentru 
aplicarea fermă in viață a principiilor și 
normelor asumate in documente, în ve
derea creării unui sistem trainic de secu
ritate și colaborare pe continentul nos
tru". Și într-adevăr, probleme complexe 
iși așteaptă abia soluționarea în Europa. 
Realizarea unei securități reale pe con
tinent este indisolubil legată de adopta
rea unor măsuri hotărite de dezarmare — 
în primul rind de dezarmare nucleară. Se 
impun, de asemenea, acțiuni hotărite 
pentru desființarea bazelor militare, pen
tru retragerea armamentului nuclear și a 
trupelor străine de pe teritoriile altor 
state în granițele lor naționale, pentru 
reducerea armatelor naționale, a ar
mamentelor și cheltuielilor militare, pen
tru dezvoltarea încrederii si colaborării 
care să ducă la lichidarea blocurilor mi
litare opuse. In ce o privește, România, 
consecventă politicii sale, va continua 
să militeze cu aceeași stăruință pentru . 
instaurarea în Europa a unui climat de A 
securitate reală, de largă și fructuoas;,.: 
cooperare. “

Sărbătorind cea de a XXXI-a aniversa
re a eliberării! cetățenii României socia
liste resimt o mindrie legitimă pentru 
faptul că partidul și statul nostru, tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal, repre
zentantul cel mai fidel și autorizat al 
voinței de pace și colaborare a poporului 
român, și-au adus o contribuție amplă, 
substanțială și constructivă la promova
rea ideii, convocarea, pregătirea, desfă
șurarea și succesul final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in Europa, 
la elaborarea unor documente clare și 
angajante care slujesc interesele vitale 
ale poporului nostru, cauza generală a 
păcii, seaurității și cooperării internațio
nale.

BAZIL ȘTEFAN

Vizita primului ministru al guvernului
român la Moscova

Joi după-amiază, a sosit Ia 
Moscova tovarășul Manea Mă- 
nescu. prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, care, în fruntea unei 
delegații _ __
lua parte la inaugurarea expo
ziției naționale „România azi", 
cea mai cuprinzătoare manifes
tare expozițională românească 
organizată in acest an peste 
hotare.

Din delegație fac parte : loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele, Ne- 
culai Agachi, ministrul indus- ' 
triei metalurgice, Bujor Almă
șan, ministrul minelor, petrolu
lui și geologiei, Nicolae Ionescu, 
ministru secretar de stat la Mi
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internațio
nale.

La aeroportul Șeremetîevo, 
pavoazat cu drapelele de stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice, primul 
ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, a fost salutat 
de A. N. Kosîghin, președintele 
Consiliului de Miniștri al

guvernamentale, va

U. R.S.S., K. 
tar al C.C.
Leseciko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,
V. D. Șașin, ministrul industriei 
petrolului al U.R.S.S., O. A. 
Ciukanov, adjunct al șefului 
secției pentru relații externe a 
C.C. al P.C.U.S.. N. M. Pegov, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., V. P. Isaev, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului Executiv al Sovietului oră
șenesc Moscova, alte 
oficiale sovietice.

Au fost prezenti 
Badrus, ambasadorul 
tre în Uniunea Sovietică, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni au fost prezenti tova
rășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, Mihai Marinescu 
viceprim-ministru al guvernului, 
miniștri, alte persoane oficiale.

Erau de fată V. I. Drozdenko,

F. Katușev, secre- 
al P.C.U.S., M. A.

persoane
Gheorghe 

tării noas-

ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

★
Ieri au început la Moscova 

convorbiri între conducători ai 
unor ministere din România și 
U.R.S.S. privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice 
bilaterale.

în cadrul discuțiilor avute de 
Bujor Almășan, cu B. F. Brat- 
cenko, ministrul industriei căr
bunelui, V. D. Șașin, ministrul 
industriei petrolului, și P. F. 
Lomako, ministrul metalurgiei 
neferoase, a fost examinat sta
diul realizării unor acțiuni de 
colaborare între tara noastră și 
Uniunea Sovietică în. ramurile 
respective.

De asemenea, Nicolae Ionescu, 
precum și membri ai conducerii 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, ministerelor construcțiilor 
de mașini grele, mașini-unelte și 
electrotehnicii, industriei ușoare, 
au purtat convorbiri cu omolo
gii lor în probleme ale colabo
rării, cooperării și specializării 
în producție.

MANIFESTĂRI CONSACRATE MARII SĂRBĂTORI
NAȚIONALE A POPORULUI ROMAN
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La Palatul culturii Uzinei de 
mecanică fină din Kiev, a avut 
loc la 21 august adunarea fes
tivă a reprezentanților oame
nilor muncii din capitala R.S.S. 
Ucrainene consacrate celei de-a 
31-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă.

La adunare au participat A. A. 
Titarenko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C. 
din Ucraina, alți reprezentanți 
ai organelor locale de partid și 
de stat, ai Asociației de priete
nie sovieto-română, oameni de 
cultură și artă, muncitori, ingi
neri și funcționari ai întreprin
derii, precum și Alexandru Un
gur, consulul general al Româ
niei la Kiev.
IUGOSLAVIA

în cadrul manifestărilor con
sacrate celei de-a 31-a aniver
sări a eliberării României de 
sub dominația fascistă, în orașul 
iugoslav Novi Sad, s-a deschis o 
expoziție de fotografii intitulată 
„Viața culturală în România so
cialistă".

La deschidere au participat 
Matija Sedlak, vicepreședintele 
Adunării provinciei autonome 
socialiste Voivodina, dr. Milenko 
Nikolici, secretar pentru învă- 
țămînt și cultură, reprezentanți 
ai vieții politice și obștești, zia
riști, precum și un numeros pu
blic.

La ambasada țării noastre din 
Sofia, a avut loc, joi, o confe
rință, de presă consacrată marii 
sărbători naționale a poporului 
român — cea de-a 31-a aniver
sare a eliberării țării de sub do
minația fascistă.

Ambasadorul României la So
fia, Trofin Simedrea, a vorbit 
despre importanța istorică a ac
tului de la 23 August, despre ma
rile succese obținute de poporul 
român, sub conducerea partidu
lui său comunist, în opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, și despre 
trainicele relații de prietenie și 
colaborare statornicite între 
Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Bulgar, între 
■cele două țări și popoare.
R.D. VIETNAM

La Ambasada României din 
Hanoi a avut loc, joi, o confe
rință de presă consacrată celei 
de-a 31-a aniversări a eliberării 
României de sub dominația fas
cistă. Au participat funcționari 
superiori din Ministerul Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam 
și din Comitetul pentru relații 
culturale cu străinătatea al aces
tei țări, redactori reprezentând 
toate ziarele centrale. Agenția 
vietnameză de informații V.N.A.
INDIA

POLONIA
în cadrul manifestărilor orga

nizate în Polonia cu prilejul a- 
niversării eliberării României 
de sub dominația fascistă, în 
sălile Muzeului de etnografie 
din Varșovia a avut loc, joi, 
vernisajul expoziției „Comori 
ale artei populare românești".

La ceremonia de deschidere 
au participat Tadeusz Kaczma
rek, adjunct al ministrului cul
turii și artei al Poloniei, și Au
rel Duca, ambasadorul țării 
noastre la Varșovia.

Cu prilejul celei de-a XXXI-a 
aniversări 
ei de sub 
ambasada 
hi a avut 
presă.
ISRAEL

La Tel Aviv a avut loc o adu
nare festivă consacrată zilei de 
23 August. Cu acest prilej, 
ambasadorul țării noastre in Is
rael. Ion Covaci, ministrul is
raelian al comerțului și indus
triei, Haim Bar Lev. și președin
tele Asociației de prietenie 
Israel-Romania, Itzak Korn. au 
rostit alocuțiuni. La festivitate

a eliberării Români- 
dominația fascistă, la 
țării noastre din Del- 
loc o conferință de

au participat reprezentanți ai 
guvernului, ai M.A.E. israelian, 
ai presei și televiziunii, precum 
și un numeros public.

INDONEZIA
Cu prilejul zilei de 23 August, 

la Ambasada României din Dja
karta a fost organizată o con
ferință de presă la care au parti
cipat reprezentanți ai principale
lor ziare centrale. Despre semni
ficația zilei de 23 August și 
realizările obținute de poporul 
român, a vorbit Teodor Ditules- 
cu, ambasadorul României în 
Indonezia.

In cadrul lucrărilor celui 
de al 28-lea Congres al Aso
ciației Naționale a Studenți
lor din S.U.A. (U.S.N.S.A.) a 
luat cuvîntul tovarășul Nicu 
Ceaușescu. vicepreședinte al 
Consiliului U.A.S.C.R. Adre- 
sind un călduros salut parti- 
cipanților, vorbitorul a re
levat interesul cu care dele
gația U.A.S.C.R. participă la 
lucrările Congresului, avînd 
astfel posibilitatea de a cu
noaște nemijlocit preocupă
rile U.S.N.S.A.

în continuare, arătând că 
tinerii și studenții din patria 
noastră se pregătesc să în
tâmpine cu noi succese cel 
de al X-lea Congres al 
U.T.C. și Conferința a X-a a 
U.A.S.C.R., tovarășul Nicu 
Ceaușescu a înfățișat pe larg 
activitatea tinerei generații, 
consacrată înfăptuirii hotărî- 
rilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.

Reliefind 
trăsăturile 
porane, 
U.A.S.C.R. 
tineretului 
R. S.

caracteristicile și 
epocii contem- 

reprezentantul 
poziția 

din 
de 

ale 
ale

a expus 
și studenților 

România fată 
principalele probleme 
vieții internaționale, 
mișcării internaționale de ti
neret și studenți. In acest 
context a fost evidențiat ro
lul activ al tineretului, stu
denților și organizațiilor lor 
cu caracter progresist, demo
cratic, în lupta popoarelor 
pentru adîncirea cursului 
spre destindere și colaborare, 
democratizarea vieții inter-

naționale, lichidarea politicii 
de dominație, forță și dictat, 
pentru statornicirea unei noi 
ordini economice și politice 
mondiale.

în salutul adresat Congre
sului U.S.N.S.A. s-a expri
mat hotărirea U.A.S.C.R. de 
a milita și în viitor pentru 
dezvoltarea colaborării între 
organizațiile progresiste și 
democratice ale studenținiii 
de pretutindeni și întărirea 
unității de acțiune a tinerei 
generații în înfăptuirea idea
lurilor de libertate, indepen
dentă. pace și progres social.

în încheiere, tovarășul Nicu 
Ceaușescu a exprimat con
vingerea că „relațiile dintre 
U.A.S.C.R. și U.S.N.S.A., din
tre studenții români și ame
ricani, se vor dezvolta con
tinuu. înscriindu-se ca o 
contribuție proprie, specifică, 
la dezvoltarea și întărirea 
colaborării șl prieteniei din
tre tineretul țârilor noastre, 
dintre popoarele român și a- 
merican".

★
In cadrul programului de 

vizită în S.U.A., delegația 
U.A.S.C.R., s-a intilnit cu 
W. Francis Pressly, director 
al Departamentului interna
tional al Fundației naționale 
4—h, care se ocupă de pregă
tirea tinerilor americani în 
special în domeniul agricul
turii. A avut loc un schimb 
fructuos de informații și ex
periență și s-au discutat po
sibilitățile de realizare a u- 
nor schimburi bilaterale.

ACT DE SEMNIFICAȚIE 
MAJORĂ ÎN PROCESUL 

ÎNTĂRIRII PĂCII 
Șl COLABORĂRII 
INTERNATIONALE

Importantul act final al Confe
rinței pentru securitate și coo
perare in Europa prezintă o 
imensă semnificație pentru în
tărirea păcii și a colaborării in
ternaționale, a declarat primul 
ministru al Finlandei, Keijo 
Liinamaa, într-un interviu a- 
cordat agenției T.A.S.S. Avînd 
în vedere locul Europei in lume, 
se poate afirma că pașii pozitivi 
tăcuți pe continentul nostru pot 
avea un efect pozitiv asupra în
tregii situații internaționale.

Sperăm, a relevat premierul 
finlandez, că rezultatele pozitive 
ale conferinței vor deschide ca
lea spre destinderea militară și 
reducerea armamentelor, pro
blemă importantă pentru în
treaga umanitate și pentru ațin- . 
gerea căreia trebuie să se de
pună eforturi deosebite.

Primul ministru al Finlandei 
a evidențiat, în continuare, in
fluența pozitivă a conferinței a- 
supra situației din nordul Euro
pei, arătând că succesul acesteia 
poate contribui la lărgirea coo
perării dintre țările riverane 
Mării Baltice — evoluție consi
derată de către Finlanda extrem 
de utilă. Keijo Liinamaa 'a men
ționat că propunerea președin
telui Urho Kekkonen cu privire 
la crearea în nordul Europei a 
unor zone denuclearizate 
păstrează actualitatea.

iși

PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT» PE SCURT

• LA KINSHASA s-au înche
iat lucrările celei de-a doua se
siuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-zaireze de co
operare economică și tehnico- 
științifică. Delegația română a 
fost condusă de tovarășul Ni
colae Ștefan, prim-adjunct al 
ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice interna
ționale, iar delegația zaireză de 
Bagbeni Adeito Nzengeya, direc
torul general al Departamentu
lui afacerilor externe și coope
rării internaționale din Repu
blica Zair.

ală a blocadei economice impuse 
Cubei.

Măsurile, care vor intra ime
diat in vigoare, se referă la au
torizarea filialelor din străină
tate ale companiilor 
de a avea schimburi 
cu Cuba.

Guvernul american 
comerțul

din S.U.A.

americane 
comerciale

postul de radio Dacca. In noul 
cabinet, șeful statului deține, tot
odată, portofoliile ministerelor 
apărării și de interne. Conduce
rea Ministerului de Externe a 
fost încredințată lui Abu Sayeed 
Choudhury.

însă interzis 
dintre firmele 
Cuba.

ARHIPELAGUL

menține 
direct 

și

SEYCHELLES TȘI 
VA PROCLAMA 

INDEPENDENȚA ÎN IUNIE 1976

Evoluția situației din Portugalia
Colaborarea strînsă și acțiunile 

ferme ale tuturor partidelor și 
forțelor revoluționare, ale po
porului și forțelor armate repre
zintă „o bară indispensabilă 
pentru făurirea unui front so
cial și politic larg al celor in
teresați în înfăptuirea, apărarea 
și promovarea revoluției" — a 
declarat secretarul general al 
Partidului Comunist Portughez, 
Alvaro Cunhal, cu prilejul unei 
conferințe de presă organizate 
miercuri seara la Lisabona.

Referindu-se la caracterul grav 
și primejdios al actualei crize 
politice din Portugalia, Alvaro 
Cunhal a relevat că, în actualele 
împrejurări, tăria și însăși exis
tența Mișcării Forțelor Armate 
depind de „eforturile serioase 
și pline de responsabilitate in 
vederea negocierilor și înțelege
rii tuturor revoluționarilor pe 
baza unei platforme care să 
mențină M.F.A. ca forță pro
gresistă și avangardă revoluțio
nara, aflată în fruntea unei 
lupte energipe împotriva violen
ței reacționare și care șă garan
teze menținerea cuceririlor re
voluției și înfăptuirea liniei pro
gramatice generale, definită de
ja prin opțiunea socialistă". 
Partidul Comunist Portughez, a 
cărui participare activă la pro
cesul revoluționar este indis
pensabilă pentru crearea demo
crației și socialismului — a ară
tat Alvaro Cunhal — este gata 
șă colaboreze mai strins cu ce
lelalte forțe revoluționare în 
vederea găsirii unor soluții co
mune pentru toate. problemele 
crizei, a declarat secretarul ge
neral al partidului. După ce a 
reafirmat sprijinul P. C. Portu-

• ÎN ORAȘUL RUSE s-a 
deschis „Săptămîna comer
țul :i românesc". Cu acest 
prilej, întreprinderea comer
cială .,OMNIA" din Ploiești 
expune în cele mai mari ma
gazine din Ruse o bogată ga
mă de mărfuri de uz casnic, 
țesături, tricotaje pentru co
pii, parfumerie, jucării etc.

• NORODOM SIANUK, șeful 
statului cambodgian, președinte
le Frontului Unit Național al 
Cambodgiei (F.U.N.C.), aflat în
tr-o vizită de prietenie în R.P.D. 
Coreeană, a oferit o recepție 
oficială in cinstea președintelui 
acestei țări, Kim Ir Sen — re
latează agenția ACTC. La recep
ție, Norodom Sianuk și Kim 
Sen au rostit cuvintări.

Ir

James 
că acest

Marea

PRIMUL MINISTRU al Ar
hipelagului Seychelles, 
Mancham, a anunțat 
teritoriu dependent de 
Britanie iși va proclama inde
pendenta în luna iunie, anul vii
tor. El a făcut această declara
ție la Kuala Lumpur, a doua 
etapă a unui turneu pe care-1 
întreprinde prin mai multe sta
te asiatice.

LANSAREA STAȚIEI 
INTERPLANETARE „VIKING-1"

e DEPARTAMENTUL DE 
STAT AL S.U.A. a anunțat joi 
că guvernul american a hotărit 
să procedeze la ridicarea parți-

• PREȘEDINTELE Republicii 
Populare Bangladesh, Khonda- 
kar Mustaque Ahmed, a alcătuit 
lista noului guvern, informează

MIERCURI noaptea la ora 
21,22 GMT, de la Cape Canaveral 
a lost lansată in direcția Plane
tei Marte nava spațială „Vi
king—1“. Nava americană, a că
rei misiune este de a transmite 
date despre planeta roșie, a fost 
lansată cu ajutorul unei rachete 
de tipul Titan-Centaur.
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» DOSARUL ASASINĂRII LUI ROBERT KENNEDY A FOST 
OFICIAL REDESCHIS, curtea de apel din Los Angeles ordonlnd 
o nouă expertiză a revolverului utilizat de Sirhan Sirhan, pre
supusul ucigaș al candidatului democrat la alegerile prezidenția
le din 1968. Cu această ocazie, Dion Morrow, consilierul special 
al procurorului din Los Angeles a precizat că două probe ma
teriale ale dosarului acuzării au dispărut. Acestea reprezentau 

unde 
purta 
ITA- 
17 la 
auto-

eșantioane din plafonul atins de gloanțe din hotelul 
a avut loc crima și mineca stingă a cămășii pe care o 
atunci Robert Kennedy. • CREȘTEREA DELICTELOR IN 
LIA. Numărul furturilor înregistrate în 1974 s-a mărit cu 
sută, ajungind la cifra impresionantă de 1318 COT ; potrivit___
ritățllor judiciare, 90 la sută dintre infractori rămîn nepedepsiți. 
• O A DOUA CĂSĂTORIE TAYLOR—BURTON 7 stelele cinema
tografiei americane, Elisabeth Taylor (43 ani) și Richard Burton 
(49), căsătoriți anterior timp de 10 ani. au divorțat după cum se 
știe cu 14 luni în urmă. în acest răstimp fiecare a anunțat pro
iecte matrimoniale care nu s-au materializat. Ei s-au revăzut, 
cu citeva zile în urmă în Elveția și s-au hotărit să se recăsă
torească cit mai curînd. e VALVULE CARDIACE ARTIFICIALE 
DEFECTUOASE. Trei loturi de valvule de acest gen vîndute în 
S.U.A. și în alte țări au fost retrase de urgență pentru verifi
care deoarece citeva au produs moartea a două persoane și un 
accident grav — a anunțat Administrația americană însărcinată 
cu controlul produselor alimentare și farmaceutice. S-a cerut 
de asemenea chirurgilor, care în cursul ultimelor șase ani au 
implantat circa 65 000 valvule, fabricate de compania ..Shiley 
laboratories", să-și supravegheze paciehtli, ca măsură de pre
cauție. • UN RAPORT AL EXPERȚILOR VEST-GERMANI, re
mis guvernului federal, preconizează menținerea vitezei maxime 
de circulație auto la 100 km pe oră, fn caz contrar, afirmă ra
portul, numărul accidentelor mortale de circulație va spori în
grijorător. Dacă se va menține ritmul accidentelor de circulație 
înregistrate în primele cinci luni ale anului in curs, numărul 
morților, ca urmare a accidentelor, va fi la sfîrșitul anului de 
171)00, o cifră record.
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ghez pentru actualul guvern pro
vizoriu, Alvaro Cunhal a relevat 
că este dispus să contribuie la 
găsirea unei soluții de natură să 
consolideze colaborarea forțelor 
politice, astfel incit să fie ga
rantată concordanța politicii gu
vernului cu toate forțele intere
sate în procesul revoluționar.

într-o altă declarație, Alvaro 
Cunhal a afirmat dorința Parti
dului Comunist Portughez de a 
avea convoi’biri și a coopera cu 
Partidul Socialist Portughez. El 
s-a. declarat, de asemenea, gata 
să participe la un guvern, alături 
de socialiști și de alte forțe de
mocratice.

Miercuri după-amiază, la Li
sabona a avut loc o mare 
monstrație populară la care jșu 
participat peste 50 000 de pe, 
soane — civili și militari — în 
sprijinul documentului elaborat 
de un grup de ofițeri ai COPCON 
Și cu care s-a Solidarizat și In
tersindicala. După cum relevă 
agenția A.N.Î., aceasta a fost 
„cea mai largă uniune realizată 
de la primele luni ale Revolu
ției dip aprilie".

Se arată, totodată, că pre
ședintele republicii, generalul 
Costa Gomes, a continuat con
sultările eu reprezentanții prin
cipalelor formațiuni politice din 
țară, în cadrul cărora, după cum 
relevă presa, este examinată ac
tuala situație politică internă. 
Miercuri, a avut loc, de aseme
nea, o întâlnire cu șefii principa
lelor unități militare, la care a 
participat și generalul Otelo Sa- 
raiva de Carvalho, șeful 
COPCON.

într-o alocuțiune televizată, 
Mario Murteira, ministrul pla
nificării și coordonării economi
ce, a expus aspectele fundamen
tale ale politicii economice a 
guvernului. „Nu putem nega ne
cesitatea unei politici de auste
ritate care trebuie să fie, in 
același timp, o politică de spri
jinire a producției naționale; dar 
sacrificiile trebuie să fie supor
tate în primul rind de cei care 
se bucură de mai multe privile
gii". Este evident, a spus vorbi
torul, că trebuie să fie reduse 
drastic modelele de consum pro
prii societății capitaliste, pe ca
re noi nu avem condițiile eco
nomice obiective să le suportăm. 
Programul de redresare econo
mică — a spus el — trebuie să 
aibă în vedere problemele grave 
ale ocupării forței de muncă și 
ale balanței de plăți, trebuie să 
acorde prioritate în mod clar 
problemelor agriculturii, indus
triei și exploatării resurselor na
turale proprii.

de-

• CELE trei mari centrala 
sindicale italiene — CGIL, CÎSL 
și UIL — au adresat un mesaj 
de solidaritate centralei sindica
le portugheze, Intersindicala. în 
mesaj se exprimă protestul ferm 
al ’ muncitorilor italieni față de 
atacurile și actele de violență 
îndreptate împotriva organiza
țiilor sindicale din Portugalia.

„Numai unitatea forțelor popu
lare antifasciste — se afirmă 
în mesaj — poate permite în- 
frîngerea manevrelor reacțiunii 
îndreptate împotriva construirii 
democrației în Portugalia, fată 
de care clasa muncitoare italia
nă iși exprmă deplina sa soli
daritate".
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