
ȘEDINȚA
COMITETULUI 

POLITIC EXECUTIV 
AL C. C. AL P. C. R.

In ziua de 1 iunie 1976 a avut loc șe
dința Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român.

Cu acest prilej, a fost examinată evo
luția prețurilor și tarifelor in primul tri
mestru al anului. Analiza a evidențiat
faptul că rezultatele in dezvoltarea
economico-socială a țării, in această 
perioadă, au fost obținute in condițiile 
unei circulații bănești sănătoase, a întă
ririi continue a monedei naționale. Pe an
samblul economiei, prețurile de producție
și livrare, inclusiv cele cu amănuntul la 
produsele destinate populației, cit și ta
rifele s-au încadrat sau au fost sub limi
tele planificate. Totodată, planul livrări
lor de mărfuri cu prețuri mici, exprimat 
valoric, s-a realizat în proporție de 105.9 
la sută.

Apreciind aceste rezultate, Comitetul 
Politic Executiv a pus în fața guvernu
lui, ministerelor, centralelor și întreprin
derilor sarcina de a acționa mai energic 
pentru încadrarea riguroasă a întregii 
activități economice în disciplina finan
ciară și de plan, pentru reducerea conti
nuă a costurilor de producție, în special 
a cheltuielilor materiale, pentru realiza
rea în cele mai bune condițiuni și cu efi
ciență sporită a planului pe anul in curs.

Pornind de la faptul că la aproviziona
rea populației concură întreprinderi din 
subordinea mai multor ministere și a 
consiliilor populare, cooperația meșteșu
gărească, de producție agricolă și de 
consum, Comitetul Politic Executiv a ho- 
tărît constituirea Consiliului de coordo
nare a producției bunurilor de larg con
sum pe întreaga economie. S-a stabilit, 
de asemenea, 'organizarea de comisii ju
dețene, subordonate consiliului de coor
donare și consiliilor populare respective.

Prin adoptarea acestor măsuri se creea
ză cadrul corespunzător pentru coordona
rea generală unitară, pe ansamblul eco
nomiei, a producției bunurilor de larg 
consum, în concordanță cu politica parti
dului și statului în domeniul aprovizio
nării oamenilor muncii, cu cerințele cu
rente și de perspectivă ale cetățenilor. In 
acest scop, consiliul va participa la elabo
rarea și fundamentarea prognozelor, pro
iectelor de plan cincinal și anual, pe ra
muri și în profil teritorial, cit și a propu
nerilor de măsuri pentru promovarea 
progresului tehnic, profilarea, specializa
rea și cooperarea in fabricație și dezvol
tarea capacităților de producție. In același 
timp, in centrul activității consiliului va 
sta valorificarea în mai mare măsură a 
resurselor locale de materii prime și ma
teriale, cit și a celor secundare, a posi
bilităților existente în vederea creării de 
noi produse și asimilării lor rapide, co-

In eontinaarea tacrărilar. C—itcfl 
Politic Executiv a stabilit. ia conformitate 
ci botărirea Plenarei C.C. al P.CJL Aia 
3 februarie 1976. crearea Caaiilialai Cea- 
trai de coordonare a activității ceeptra- 

rești ți a cooperației de producție agri
colă din țara noastră, preeum și a orga
nismelor similare la aivel jadețeaa. oră
șenesc ți comunal.

Se are ia vedere, ia acest feL • caac- 
d ona re ți conlucrare economici striată 
intre organizațiile cooper atirte. realizare*  
de acținai ia rsnni, asigarîada ie pe a- 
ceastă bază soluție*»re  1 mai bană a pro
blemelor legate de prelucrarea ți valori 
ficarea unor resurse, delimitarea mai pre
cisă a sarcinilor ți folosirea rație* «16 
eficientă a forțelor umane ți tehnice. a 
posibilităților materiale exisxeate peatr*  
dezvoltarea producției de bunuri de con
sum ți extindere*  serviciilor către popu
lație. Totodată, fiecare organizație eaept 
ratistă iți desfășoară in continuare activi
tate*  in mod autonom. partînd îa între
gime răspunderea pentru îndeplinirea 
planului propriu, a obligațiilor ce-i revin 
din politica ți hotăririle partidului, a 
atribuțiilor înscrise in statutele de orga
nizare ți funcționare.

Comitetul Politic Executiv a hotărit în
ființarea Institutului central de cerceta
re, proiectare și directiva» in construc
ții. Subordonat direct Consiliului de Mi
niștri, Institutul central va asigura, prin
tr-o concepție și coordonare unitară, 
eliminarea paralelismelor, concentrarea 
potențialului de cercetare și dirijarea 
efortului principal spre obiectivele majo
re de investiții, reducerea ciclului cerce- 
tare-proiectare-producție.

In continuare, Comitetul Politic Execu
tiv a ascultat un raport cu privire la vizi
tele primului ministru al guvernului, to
varășul Manea Mânescu, in Iran, India 
și Sri Lanka. Apreciind rezultatele vizite
lor și convorbirilor avute de primul mi
nistru român cu șefii de state și primii 
miniștri ai țărilor respective, Comitetul 
Politic Executiv a cerut guvernului, mi
nisterelor, altor instituții centrale să ia 
măsuri in vederea realizării integrale și 
în bune condiții a acordurilor și protocoa
lelor încheiate, pe linia extinderii 
rării și schimburilor economice.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Executiv a luat in discuție unele
me cu privire la desfășurarea lucrărilor 
Congresului educației politice și culturii 
socialiste.

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

colabo-

Politie 
proble-

ÎN NUMĂRUL DE AZI

O PERSPECTIVĂ 
MINUNATĂ 

așa cum este definită in Programul 
partidului, în codul eticii comunis
te, în cuvintările tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
' i ■ l
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ASTĂZI ÎNCEP LUCRĂRILE PRIMULUI CONGRES
AL EDUCAȚIEI

In ziua deschiderii Congresu

lui educafiei politice și cul

turii socialiste, in atmosfera

de vie efervescentă spirituală

cu care întregul popor intim-

pină acest important eveni-

merrt. viata ideologică a

fării cunoaște un moment

semnificativ — apariția vo

lumului al 12-lea din seria

de opere ale tovarășului

r

POLITICE SI CULTURII SOCIALISTE
9

Pentru un om nou,
cu înaltă conștiință

comunista

NICOLAE CEAUSESCU

Prezentarea volumului în pagina a 2-a

Ca-g'es- ec-cs’.-e' pc tree si 
c-f-ril soooliste. eveniment ae 
e»ceot-o~c ă -semnata te in o- 
pe-u oe construcție a sodalis- 

iri m România, dezbate ac- 
t-r-tctec de înfăptuire a hotă- 
r-'or Congres- U ol Xl-lea. a 
P"evederi'or Programului P.CR. 
referitoare la educația oameni
lor oașnefi m spiritul patriotismu- 
lu socia''St și al solidarității in
ternaționale cu cei ce muncesc 
de pretutindeni, munca politico- 
ideologică și cultural-educativă 
de formare o omului nou. con
structor conștient și devotat al 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate, munca educativă 
desfășurată de instituțiile de in- 
vățâmint și așezămintele cultu
rale, creația literar-artistică și 
roiul ei in educația revoluționar- 
patriotică a maselor, în promo- 
vareo idealurilor nobile ale uma
nismului socialist, dezvoltarea și 
valorificarea artei populare, ro
lul educativ al mijloacelor de 
informare, al presei și radiote- 
leviziunii.

în noile condiții de dezvolta
re a României, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Plenara 
din 3-5 noiembrie 1971 a C.C. 
al P.C.R., „activitatea ideologico- 
educativă devine o puternică 
forță, formarea omului nou, cu 
o înaltă conștiință socialistă, cu 
un larg orizont de cultură re
prezintă un factor de prim ordin 
in întreaga activitate de trans
formare revoluționară a societă-

La posturile V

de radio și televiziune
Astăzi, în jurul orei 9,00, posturile noastre 

de radio și televiziune vor transmite direct de 
la Polatul sporturilor și culturii din Capitală 
deschiderea Congresului educației politice și 
culturii socialiste. t;

PARTID
O. să te poți naște-n veci, să dai contur 
Lumii luminii și mișcare să dai, treaz, 
Neîntrerupt urmîndu-ți ca și azi 
Și premergîndu-ți drept să fii, de-azur,

Să poată spune — auzul în extaz, 
Ca o planetă fragedă în împrejur, 
Semnele vremii-n rod cum se preschimbă, pur, 
Și-n lucruri demn cuvîntu-n care arzi,, . . • t

PARTIDUL—avangardă
revoluționară a întregii societăți

Din perspectiva amplelor tran
sformări care-piasează Romanța 
pe traiectoriile cele mai înain
tate de progres și civilizație ale 

-contemporaneității. experiența 
partidului nostru in exercitarea 
rolului său'de forță politică 
conducătoare in societate se 
ilustrează printr-o profundă și 
perthanentă capacitate de a de
termina căile cele mai fertile ale 
mersului nostru înainte. Ca ex
ponent fidel al intereselor fun
damentale ale întregului popor. 
Părtidul Comunist Român iși 
intemeiază teoria și practica pe 
deschiderea fermă spre tot ceea 

> ce 'este nou in viața socială și 
în «cunoașterea universală. Este 

.revelatoriu refuzul oricărei in- 
: chistări și canonizări dogmatice 
care se arată a fi condiția esen
țială a prefacerilor desfășurate 
în sfera tuturor domeniilor de 
activitate.

Dimensiunea autentic revolu
ționară a conștiinței partidului 
nostru se relevă in aceea că se 
extinde de la învățămintele is
toriei, la concluziile ce se des
prind din dinamica societății 
contemporane și pină la con
fruntarea măsurilor și soluțiilor 
adoptate în prezent cu exigen
țele și fizionomia societății vii
toare. comuniste. Expresia con
centrată a acestui demers con
stant și laborios este constituită 
de Programul de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

Reflectînd concepția despre 
căile și direcțiile de edificare a 
societății socialiste, practica 
partidului nostru asigură dina
mismul ce caracterizează evo-

rale, promovarea unor rapor
turi noi intre oameni, afirmarea 
deplină în toate sferele vieții 
sociale a principiilor și norme
lor muncii și vieții comuniști
lor, ale eticii și 
cialiste.

Punînd în fața 
țean exigențele 
înaintate față de 
rii orizontului de 
abnegației și

luția întregii societăți, fiecare 
domeniu de activitate. Progresul 
multilateral, armonios și rapid 
al forțelor de producție, reali
zarea concordanței tot mai de
pline între forțele și relațiile de 
producție, vastul proces de sis
tematizare a teritoriului națio
nal. stimularea creșterii înalte 
a productivității muncii sociale, 
introducerea in toate sferele de 
activitate a celor--mai noi cu
ceriri ale revoluției tehnico-ști- 
ințifice sint dovezi-fundamenta
le ale calității și ritmului in * 
care partidul ințelege să asigu
re dezvoltarea impetuoasă a 
vieții economice. materiale a .... ..............
societăți. Pe aceiași plan sint si- lității vieții noastre, apropierea 

. x valorile și idealul comu- ,
niște. '

Adeziunea - fermă a întregului 
popor, a tinerei generații; parti
ciparea entuziastă a maselor la 
îndeplinirea obiectivelor progra
mului ideologic al partidului sint 
dovedite și încununate de rezul
tatele strălucite pe care le-am 
obținut in etapa istorică marcată 
de Plenara C.C. al P.C.R. din 
noiembrie 1971. Puternic im
pulsionată de contribuția nemij
locită, de inestimabilă valoare, 
a secretarului general al partidu
lui. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conștiința revoluționară a parti
dului s-a ridicat, in ultimii ani 
mai ales, la rangul de conștiință 
revoluționată a intregii socie
tăți. Se evidențiază astfel iden
titatea existentă între aspirațiile 
vitale ale poporului și liniile di
rectoare ale politicii interne și 
externe a partidului.

mate preocuparea pentru crea
rea condițiilor de înfăptuire tot 
mai deplină a principiilor so
cialiste de proprietate și repar- ■ 
tiție. organizarea și conducerea 
științifică a societății, politica de 
adincire a democrației socialis
te prin asigurarea participării 
largi și efective a maselor la 
conducere, legarea invățămintu- 
lui și cercetării de practică, de 
producție, crearea și afirmarea 
unei culturi socialiste, umaniste 
și patriotice.

Ceea ce legitimează in modul 
cel mai convingător posibil con
știința revoluționară a partidu
lui se relevă in politica adop
tată cu privire la făurirea omu
lui de tip nou, politică expri
mată in programul ideologic al 
partidului. Pătruns de inaltele 
principii ale umanismului revo
luționar, programul formării și 
educării personalității de tip 
nou vizează cu prioritate fău
rirea unui om cu o conștiință 
înaintată și înalte trăsături mo-

echității so-

fiecărui cetă- 
unei atitudini 
muncă, lărgi- 
cunoaștere, ale 

devotamentului 
față de cauza socialismului și 
comunismului, traducerea in 
practică a obiectivelor progra
mului ideologic al partidului 
este in măsură să aducă cu sine 
modificarea revoluționară a ca-

prof. dr. VASILE NICHITA

Necontenit ecoul unui soare-n piept, 
Viu adevărul lucrurilor, simplu, 
Cînd e un zbor și-n inimă-nțelept

A. I. ZAlNESCU

Și de pe frunte cald adie timpul : 
Lumina ce ne naște — ai faptei, demni, 
Și pentru noi, partid, un soare-nsemni.

ții, de edificare a socialismului 
și comunismului*.  La baza în
tregii munci de făurire a socie
tății socio iste multilateral dez
voltate stau formarea și afirma
rea plenară a unui om nou, cu 
o conștiință înaintată, a unei ’ 
personalități umane care, elibe
rată de servituțile exploatării 
și ignoranței, cunoaște un pro
ces de înflorire fără precedent, 
beneficiază de condiții din ce in 
ce mai incite de a-și valorifica 
in folosul său și al societății re
sursele creatoare, de a folosi 
nestingherit toate valorile știin
ței și culturii, contribuind prin 
muncă proprie la făurirea unor 
noi valori materiale și spiri
tuale.

Formarea conștiinței socialiste 
a maselor de oameni ai muncii 
prin ridicarea nivelului de pre
gătire politlco-ideologică și cul
tura l-artistică, intensificarea în
tregii activități educative, creș
terea eficienței ideilor, a forme
lor și. mijloacelor de acțiune in 
toate aceste domenii au devenit 
obiective fundamentale ale Pro
gramului ideologic al partidului, 
expresie științific elaborată a 
preocupării programatice pen
tru educarea omului nou, con
structor al socialismului și co
munismului în patria noastră.

Un rol de o mare însemnătate 
în conceperea și elaborarea 
programului de măsuri pentru 
îmbunătățirea activității politico- 
ideologice a revenit plenarei din 
noiembrie 1971, propunerilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
cuvîntărilor și expunerilor secre
tarului general al partidului 
nostru care s-au înscris în viața 
politică și ideologică a țării ca 
documente de o excepțională 
valoare teoretică și practică, în- 
riurind în mod hotârîtor întregul 
proces educativ. Realizările ob
ținute în perioada care a trecut 
de la istorica plenară a C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1971 de
monstrează că programul de 
măsuri, ideile înnoitoare ale se
cretarului general al partidului 
au fertilizat profund educația 
politică a maselor, a tineretului, 
au determinat un climat , mai 
înalt de efervescență revoluțio
nară, de atitudine activă, critică 
și autocritică față de lipsuri, de 
afirmare în muncă și în viață 
a trăsăturilor moralei comuniste, 
a exigenței și combativității, a 
promovării, largi a cultului mun
cii, singura formă de afirmare 
creatoare, pozitivă a însușirilor 
și trăsăturilor individuale în ca
drul colectivității socialiste, pen-

SC1NTEIA TINERETULUI

(Continuare în pag. a Il-a)

A trăi, a munci in chip comunist
i

ACOLO UNDE SE MODELEAZĂ CONȘTIINȚELE
Insuflețiți de entuziasta chemare 

a epocii contemporane socialiste, 
răspunzind cu ghidul, sufletul și 
fapta la imperativele ei, călăuziți 
de luminosul cuvint al partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — tinerii 
României socialiste schimbă fața 
Patriei, deschizindu-i acesteia per
spectiva largă a unui viitor stră
lucit, așa cum este el direcționat 
in Programul partidului. Gîndind, 
muncind, trăind in chip comunist, 
ei apropie acest viitor și-l dimen
sionează. Pe marile șantiere ale 
construcției se modelează con
științe, se ilustrează principiul 
moral comunist, se șlefuiesc inte
ligențe și caractere.

La șantierele navale Constanța 
și Galați, locul marilor perfor
manțe industriale care atestă ca
pacitatea de creație și capacitatea 
de mobilizare românească, pe Lo
tru — eroica școală muncitorească 
a luminii la cea mai mare forjă 
din țară — de la Rimnicu Viicea, 
reporterii noștri au întîlnit oa
meni adevărați, ca pe tot cu
prinsul patriei, oameni dăruiți cu 
entuziasm și spirit partinic, capa
bili să-și asume viitorul, să mun
cească pentru 
gina a Il-a,
„A TRAI, A 
COMUNIST".

făurirea lui. în pa-
reportajul-anchetă

MUNCI 1N CHIP
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România pe drumul construirii societății 
socialiste multilateral dezvoltate"

Noul volum, frisumînd, în aproape 700 de pa
gini, rapoarte, cuvîntări, articole, interviuri din 
perioada octombrie 1975 - mai 1976, constituie, 
ca și volumele precedente, o vie ilustrare a bo
gatei activități teoretice și practice desfășurate 
de secretarul general al partidului, a contribu
ției sale esențiale la elaborarea și aplicarea 
politicii partidului, a orientărilor și măsurilor me
nite să asigure progresul multilateral al Româ
niei socialiste, sporirea rolului ei în promovarea 
idealurilor de independență, pace și prietenie 
între popoare. Prin întregul său cuprins, și acest 
volum evidențiază pregnant trăsăturile atît de 
caracteristice modului de gîndire și de acțiune 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu — principiali
tatea marxist-leninistă, realismul profund, spiri
tul creator, revoluționar, energia, fermitatea și 
pasiunea puse în slujba intereselor vitale ale 
poporului român, a năzuințelor de libertate și 
progres ale tuturor națiunilor.

Firul călăuzitor al volumului îl constituie fun
damentarea importanței excepționale a hotârl- 
rilor Congresului ai Xl-lea, a Programului parti
dului, ca îridrumar al întregii opere de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comunism, evi
dențierea căilor optime de acțiune pentru în
făptuirea neabătută a sarcinilor izvorite din a- 
ceste documente în toate sectoarele vieții so
ciale, în toate domeniile de activitate. Lucrările 
cuprinse în volum aduc în această privință im
portante precizări teoretice, teze noi, rezultate 
din aplicarea creatoare a gîndirii marxist-leni- 
niste la condițiile concrete ale României, precum 
și indicații practice de însemnătate fundamen
tală asupra modalităților de lucru, de natură 
să asigure activităților respective finalitatea și 
eficiența necesare.

In mod firesc, în prim plan se detașează în
drumările privind dezvoltarea economică, reali
zarea obiectivelor de mare complexitate ale nou
lui cincinal' în domeniul industriei, agriculturii, 
investițiilor, comerțului exterior, sistematizării lo
calităților, îmbunătățirii aprovizionării populației, 
creșterii nivelului general de trai — pe această 
linie înscriindu-se expunerile rostite la sesiunea 
Marii Adunări Naționale din decembrie 1975 și 
la Congresul consiliilor populare județene, cu- 
vîntările la Plenara C.C. al P.C.R. din 14 apriiie 
1976 și la consfătuirile și ședințele de lucru de 
la C.C. al P.C.R., la adunarea populară de la 
Alexandria, prilejuită de sărbătorirea Zilei re
coltei, la Congresul Uniunii Generale a Sindi
catelor etc.

Adîncind concepția partidului nostru despre 
societatea socialistă multilateral dezvoltată, lu
crările amintite corelează indisolubil preocupă
rile pentru dezvoltarea economiei, a bazei teh- 
nico-materiale, cu cele privind dezvoltarea demo
crației socialiste, în ambele ei forme - repre
zentativă și, îndeosebi, directă, pentru perfecțio
narea continuă și valorificarea optimă a cadru
lui instituțional menit să asigure participarea e-
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fectivă și tot moi rodnică a maselor la condu
cerea și rezolvarea tuturor treburilor obștești, la 
gospodărirea avuției socialiste.

Totodată, în volum sînt omplu tratate proble
mele activității politico-educative pentru forma
rea omului nou, pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste a întregului popor — corespunzător vi
ziunii partidului qsupra acestei activități, ca o 
componentă esențială și un factor decisiv în 
opera de făurire c noii orinduiri. In perspectiva 
pregătirii Congrese ui educației politice și cul
turii socialiste, secretarul general al partidului 
definește — în cuvintarea rostită la Plenara Con
siliului Național al Frontului Unității Socialiste

Contribuție de seama la

naționale, preocuparea sa statornică pentru 
continua întărire a unității tuturor cetățenilor 
patriei, indiferent de naționalitate, în munca și 
lupta pentru înflorirea patriei comune — 
România socialistă.

Cercetarea în domeniul științelor sociale, cu 
deosebire al științei istorice, dobindește pre
țioase jaloane prin Mesajul-adresat Institutului 
de studii istorice și social-politice cu prilejul 
împlinirii a 25 de ani de la inființore - mesaj 
care învederează marile cerințe formu'ate de 
conducerea partidului, importante e sarcini și 
îndatoriri ce revin tuturor disciplinelor șocate.

O însuflețitoare sinteză a drumului glorios

dezvoltarea creatoare
a gîndirii marxist-leniniste, îndrumar prefios 
in întreaga activitate teoretica și practică 
a partidului, in construcția de stat, în viafa 
economică a tării, în munca ideologică și 

educativă
din aprilie 1976, p-eeum și în alte lucrări — 
orientări menite să mpogățeosco conținutul edu
cației socialiste, să asigure cultivarea și mai 
puternică a dragostei de patrie și a înaltei res
ponsabilități pentru progresul ei multilateral, îm
binarea indisolub ă a patriotisme ui soc c st eu 
solidaritatea intemcționa.istă.

Grija deosebită pentru ed-ccrac tirerai gene
rații, pentru formarea tuturor tinerilor țarii ca 
oameni înaintați, copab i să ducă cu fermitate 
înainte torța progres- ui pe pă” -tu' Romă” ei. 
să îndeplinească cu succes sare - e ce le vor 
reveni in constr. -ea soc etat soda ste multila
teral dezvoltate s- a co”-- s~. u iți găsește o 
expresie pregnantă in c-v -to’ea la sec "ta fes
tivă de deschidere o Congres- ui ai X-iea ci 
Uniunii Tineretului Ccm_-ist. a Co-ter-tei a X-a 
o Uniunii Asoc oț I or StvOe-t or Cor-.-sti cn 
România și a celei de-o lll-o Conferințe Națio
nale a Organizației P o- er lor.

Totodată, un șir de cuvntcri, cum este cea 
rostită la țeamțo cor-jnă a cons or oameni
lor muncii de naționa'tate mag nară și ge
mând, din decemorie 1975, pun în lum no ina ta 
principialitate marxist-leninistă e politicii Parti
dului Comunist Român in rezolvarea problemei

străbătut de partid de-a lungul întoegR sate 
existențe, a perspectivelor de viitor ce e des
chide politica sa in lumina Program__cooptat
de Congresul al Xl-lea, odată cu MSțițorea 
concepției despre partid, o roluj oe cara-l B- 
dep' "ește, ca forță politico conc-cotocre în 
societatea noastră, a surselor unității indestruc
tibile dintre partid și popor oferâ c-.'-raraa ți
nută la marea manifestare pop- ară c n Bucu
rești consacrată aniversării a 55 de oni de la 
făurirea Partidului Comunist Ro—c~.

Un mare număr din lucrările c-t>- *se  » 
lum sînt consacrate probiemelor po te este-e 
o Româ-ei socialiste. Se esseme -e* ’crariâ in 
acest sens, in primul rind ompie e»p--«-e po- 
ze-tată la sesiunea Marii Adunări Kateraie d n 
decembrie 1975, erourtera cate, prie oozt e 
principiale pe cera le afume, o**  apeecreriteși 
concluziile pe core e re-—- ecca. aezvo tă 
orientări e programatice ștab*  te de Congrawl 
ol Xl-lea. reo-ezenrind un iedteeter de o aeo- 
seb-tă va loara teoretică s*  erocSeă ce*tr_  în
treaga ccbr.tcte i-te—ațo-că a stahAii și 
pcradulu*

To-odată, vo umi og -ceste «rod g oase ac- 
trritate desfășurată de secreraraf ge-era! el

partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, pe plan internațional, neslăbita sa 
preocupare și eforturile perseverente puse în 
slujbe cauzei socialismului, păcii și destinderii, 
a colaborării și prieteniei intre popoare. Astfel, 
politica consecventă a partidului și statului nos
tru de întărire a prieteniei ți solidarității fră
țești cu toate țările socialiste, cu tcate partidele 
comuniste și muncitorești îsi găseste reflectare 
în cuvintarea rostită la Congresul ol XXV-lea al 
Partidului Co— jnist al -Uniunii Sovietice, în eu- 
vîntăriie ori ejuite de vizitele etectuate in Româ
nia de delegația Partidului Celor ce Muncesc 
si a Guverra _ Republicii Democrate Vietnam, 
condusă de tovarășul Le Duon, de tovarășa 
Dolores Ibarruri, Dresea-te'e Partidului Comu
nist din Spania, de tovorâs- A voro Cunhal. se
cretam! general al Partide Comunist Portu
ghez. Activ rețea stări, toate desfășurată de oar- 
tidul și statui nostru centru odnerea colaboră
rii cu noile state independente, cu țările in curs 
de dezvc tara, oe-trj dervc'toraa legăturilor cu 
toate statele, fă-ă deosebite de ornduire so
cială. centru pra—ove-ea neabătută în i-treoga 
rată -țe-nctra-ală o principiilor noi de relații 
irterstota'e. pentru făurirea unei noi o-dinl oa
le ce și eco-o— ce •"o"dote este omolu reflec
tată in r_ me roasele eirvintări. toasturi și inter- 
vuri prilejuite de vizite e efețtuete in această 
perioadă de seral statului nostru în Portugalia, 
Iran. Grecia. Kuweit

Aceste mari deziderate e'e contemporaneității 
se regăsesc și în cuv-tâ- e — inserate in volum 
— rostite de tovarășul Nîcoloe Ceausescu cu 
p- ejjl vizitelor efectuate m Ro—â"ta de șefi de 
state : prasec -te e Republic i Democratice Sao 
Tome si Principe — Mc-uel Pinto Do Costa ; 
președintele Co-s!iului de Stat al Republicii 
Guineea-S sscu — Luis Cabrai ; președintele Re
publicii Se-egel — Leopo d Sedai Senghor ; de 
prim-miniștri ai: Republicii Capului Verde — 
Pedro Pires ; Republicii Is'o — 'ce Pakistan — Zul- 
filrar Aii Bhutto ; Republicii Arabe Siriene — 
Ma-moud Al Avoubi, precum ți in mesajele a- 
drasate unor conferințe sau organizații progre
siste democratice internaționale.

Toate ocestec ilustrează grăitor aportul hotă- 
ritor al tovarăș- ui Nicolae Ceausescu la elabo
rarea și afirmarea politicii externe a partidului 
și sfatului nostru, de continuă dezvoltare și di
vers?' care a relațiilor intemcțienale, în interesul 
destinderii, păcii ți progresului în lume.

Prin întregul său conținut, noul volum al ope
re or tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărute In 
Ec r_-e politică se înscrie ca o contribuție re- 
morccbllă la dezvoltarea gîndirii morxist-leni- 
n.ste contemporane, la îmbogățirea tezaurului 
teoriei si practicii mișcării comuniste și munci- 
torețti i~te""ctionale. oterind comuniștilor, ca
dra gr portidu'ui, tuturor celor ce muncesc un 
boget material de studiu, o călăuză sigură ți 
un ajutor de neprețuit în întreaga lor activitate.

A trăi, a munci în chip comunist
„Timpul nu ne așteaptă*  — 

îmi spunea la Șantierul naval 
Constanța, Ștefan Panait, secre
tarul ■ 
„Vreau 
timpul 
pentru 
siunea 
responsabilității, 
inteligenței necesare și utile. La 
noi toată lumea creează, altfel 
nu se pot construi vapoare. (A- 
veam să înțeleg mai bine lin
gă un doc uscat, ca o prăbuși
re organizată și betonată in 
pîntecul mării, lingă care se 
desprindea silueta gigantică a 
„Bicaz“-ului, ultimul mineralier 
de 55 000 de tone. Eram cu un 
moldovean, Virgil Olaru, puțin 
trecut de douăzeci de ani, su
dor. Virgil îmi arăta prova 
vasului, bot lucios de focă la 
scară planetară. „Vedeți 7 Asta 
pîriă la semnul ăla, și în spate, 
la pupa, la fel, noi am făcut-o!). 
„Numai astfel, a continuat se
cretarul, . timpul poate fi înțe
les de comuniști. Numai asttel 
îl putem raporta la viață, dar 
nu ca durată, ca dimensiune".

Comitetului de partid, 
să spun că pentru noi 
are o altă dimensiune, 
noi, Comuniștii. Dimen- 

creației. Dimensiunea 
Dimensiunea

ța. nimic nu se compară eu 
marea, pentru noi fiecare r. e 
un eveniment. îmi spune din- 
tr-e suflare șeful de echipă al 
lui Virgil Olaru. secretarul 
U.T.C. pe secție, Ion Scafeș. Se 
vede treaba că nu admite con
traziceri, așa că trebuie să taci, 
în definitiv, are dreptate, așa 
cum avea dreptate suceveanul 
care-și spunea odată că cel mai 
frumos oraș din România este 
Suceava și cea mai frumoasă 
meserie este aceea de profesor, 
cum avea dreptate hunedorea- 
nul care zicea că oțelul... Cu 
toții au dreptate, pentru că nu 
au greșit în viață, știu ce să 
iubească și cum. și-au găsit 
drumul, țin spatele drept, cu
nosc zenitul, puterea soarelui și 
somnul profund, cu conștiința 
datoriei împlinite. Așa_ că_ să-i 
dăm cuvîntul lui Ion Scafeș. 

Să mă explic. Eu am des- 
ochii pe flamă. La paispre- 
ani am venit pe șantier, 

început cu niște „băreuțe" 
vreți să știți cum a 

șantierul ăsta puneți-

Lucrul cel mai
important: mai avem 

mult de învățat

Timpul 
nu ne așteaptă

Timpul poate fi luat ca ra
port față de conștiință, pentru 
că însăși conștiința este deve
nire. Comuniștii dau socoteala 
fată de timp. „Ce faci cu 
timpul tău, cum te implici in 
timpul țării 7“ Aveam să atlăm 
la Lotru că timpul e elastic, ca 
zece ani pot însemna o viața 
prin greutatea experienței, și 
pot fi condiția unui perpetue 
tinereți,. Aveam să aflăm la 
Galați că timpul se poate mă
sura într-o spectaculoasă aven
tură de cunoaștere care schim
bă vieți, caractere, speranțe.

Dar aici, la Constanța, lingă 
articulațiile din care se va în
chega marele As, nava amirai 
a României, (ele par acu/11 
licve nefiresc de bine păstrat, 
din scheletul unui mamut de 
oțel), tatii de toate timpul este 
solemn. Pentru că nava amiral, 
petrolierul de 150 000 de tone 
despre care vorbește toată țara 
se va chema „Independența . 
Ea va fi lansată la apa, izbita 
de trunchi de o cupă de șam
panie la 9 mai 1977. ,,M e
de acum îmi vine să mă ridic 
în picioare, să iau P°zlțl® 
drepți și să cînt m gînd im”^1’ 
murmură Virgil Olaru 
mine. Ce de zde și de nopți o 
să mal stăm noi lingă •ta’1111® 
lui" ăsta I Și cine o să mai fie 
ca noi cind o fi SataJ 
mă ia și îngrijorarea, gup6 
faci așa ceva, ce să faci mai 
departe 7 Spuneți și dumnea
voastră, ce să faci mai depar 
te ? (Lui Virgil Ola™, 11 punde de la/Istantă un „ba- 
trin" inginer de la Galați, Mir 
cea Paligora, care are h«. 
treizeci și ceva de ani și cinci 
sprezece ani de șantier nava. 
Un inginer care a stat și el, 
zile și nopți, lingă platforma de 
foraj marin. El spunea așa •
„Vom face ce este 
tării. Nu construim de dragul 
de a construi și ăsta nu e 8P°rt- 
Competiția este în primul rind 
cu noi înșine, față de necesită
țile țării".

— Meseria de sudor naval 
este cea mai frumoasă meserie 
din cite există, cel mai frumos 
oraș din România este Constan-

chis 
zece 
Am 
și dacă 
crescut ___ . .
mă să-mi fac biografia. Eu sint 
cel mai bătrîn aici, în echipa 
mea, am doar 26 de ani (I). 
La noi pe șantier au venit oa
meni din toată țara, plimbăre
ții s-au cernut și au rămas oa
meni serioși. Puternici. Inteli- 
genți. Echipa noastră este frun
tașă și noi am prins toate mi
neralierele, 
mîndria de 
mirai. Nu-i , .
parcă n-are nici un haz.
simți că trăiești, că iese ceva 
din mina și mintea ta. Mai a- 
les din minte. E adevărat că 
noi am trecut și probe de toc, 
probe de sacrificiu dacă vreți, 
am stat pentru „Bicaz" cits 
două schimburi și noaptea, dar 
vroiam cu orice preț să-1 lan
săm de ziua Partidului, de 8 
mai. Am reușit. Asta e mese
ria noastră: sintem 
membri de partid.
statul a investit aici milioane, 
lucrăm in cea mai mare hală 
din țară, înzestrată cu instala
ții și tehnologie de cea mal 
înaltă clasă. La petrolier s-a 
trecut firește la sudura pe ban
dă, automată, toate fazele de 
producție de altfel implică o 
tehnologie de ultimă oră. Ei 
bine, majoritatea sudorilor noș
tri aveau pregătire de sudură 
manuală, în afară 
meni nu cunoștea 
mată. Bineînțeles

la
laud, eu perșo- 
tot ce știam pa 
de rapid toată

Cine nu 
ția Galați 
mult din spiritul epocii noas- 

- țre. Constănțenii fac petrolierul 
de 150 000 „Independența”. Gă- 
lățenii au trimis spre mare. în- 
tr-o splendidă revanșă, platfor
ma de foraj marin ..Gloria". In 
pîntecul „Gloriei 
premiere industriale 
mari întreprinderi 
cum se va intimpla 
dependența*  și iată 
întreagă participă, pe drum de 
ape. la gurile Dunării dace și 
pe malul Tonusului, la această 
explozie de inteligență tehnică 
și dăruire comunistă, muncito
rească. care încheagă de fapt 
portretul uriaș. Ia scară națio
nală. al unei generații. Cînd am 
plecat spre Galați, coincidență. 
„Gloria" se desprindea de țăr
mul Dunării in urale și pornea 
spre Constanța. Drumurile s-au 
încrucișat, al meu. anonim, cu 
unul la care privea întreaga 
țară.

urmărește competl- 
— Constanta pierde

sînt cîteva 
ale unor 
românești, 
și cu „la
cuna țara

men de sudori iplcmari 
să riștige drepriil de a iaca la 
platformă, ma. ales la pictca- 
re’e acesteia, poate partea ci 
mai tdifîcilâ din navă. 
prezentat sudori cu vechi su 
te. itegcr.a a V-a. a VI- 
S-aJ prezentat și tinerii noștri, 
nu ajnbiria le lipsea, si s-a vă
zut ci n:ă meseria. Șaptezeci la 
sută din tineri, unii cu catego
ria L a doua, au reușit, de- 
pășfpri sudori cu mare experi
ență. .Asta s-a dovedit pe par- 
curs că nu era o intimplare. 
cind aveam momente grele la 
tot pasul. Ne veneau materiale 
cu deficiențe. Adică, nu cu de
ficiente. erau calculate pentru 
randament la soi, reacționau 
altfel ta condițiile speciale ale 
platformei. Zile șî nopți am stat 
ca să întocmim dosare, să de
pistăm locul unde erau ampla
sate in corpul navei. Muncitorii 
au răspuns ca niște oameni cu 
înaltă conștiință.

— Eu. îmi spune Alecu Mi
ron, țonsiructor, am o echipă, 
cu medie de virată optsprezece 
ani. Eu am douăzeci și patru. 
Cartea noastră de vizită — am 
lua 
grei 
început 
Mi-era 
băieții

Avem experiență și 
a lucra la nava a- 
ușor, dar ce-i ușor 

NU

uteciști, 
Partidul,

de mine nt- 
«udura âuto- 
că toată lu- 
perfecționare

de mare 
Mihai Ti- 

fac lucruri 
care cer 

trebuie

mea a trecut 
și, fără să mă 
nai am învățat 
băieți. Extrem
lumea a învățat, lucrul se des
fășoară acum normal. Șantierul 
naval e o emblemă 
prestigiu — adaugă 
moftlciuc. Aici se 
spectaculoase, dar
înaltă calificare. Asta 
subliniat. Aș vrea să spun că 
trebuie tacă să facem mari efor
turi ca să devenim muncitori 
de o precizie totală, apți da 
tehnologiile cele mai avansate, 
ca totul să meargă ceas. Să nu 
trebuiască să suplinim doar cu 
entuziasmul carențele de pre
gătire...

Nimeni nu se îndoiește că la 
9 mai 1977 sticla de șampa
nie va pocni. Solemn, uriașul 
Amiral se va desprinde de țărm...

Pentru un om nou, cu înaltă 
conștiință comunistă

(Urmare din pag. I) 

tru sporirea avuției materiale șl 
spirituale a țării. Cunoașterea 
profundă și aplicarea in viață a 
concepției și politicii partidului 
de făurire a civilizației socialiste, 
a ideilor cuprinse în documen
tele programatice care sinteti
zează experiența și, pe această 
bază, elaborează perspectiva de 
înaintare a țării spre comunism 
sînt obiective fundamentale ce 
stau în centrul educației politice 
a oamenilor muncii, a tinerei 
generații, a întregii activități 
ideologice, destinată să ridice 
pe o nouă treaptă orizontul de 
gindire filosofică, spiritul revo
luționar, să dea temeiuri de ne
clintit iubirii adinei față de pa
trie și popor, față de partid, de» 
votamentului nemărginit față de 
•rinduirea socialistă, față de 
cuceririle și valorile în continuu 
progres ale civilizației noastre. 
Cunoașterea și însușirea apro
fundată a ideilor cuprinse în 
Programul ideologic, a obiecti
velor ce ne stau în față, a căilor 
de realizare constituie laolaltă o 
componentă esențială a demo
cratismului societății noastre, a 
participării depline, în cunoș
tință de cauză, la construirea 
patriei socialiste și comuniste, 
întreaga varietate a formelor și 
mijloacelor activității educative, 
de inriurire a conștiinței, de for
mare a trăsăturilor înaintate, de 
sădire în mintea și sufletul ge-

nerațiilor tinere a unor puternice 
convingeri, comuniste, de muncă 
și viață răspunde tot mai preg
nant acestei cerințe esențiale 
de a valorifica ia maximum ca
pacitățile creatoare ale fiecă
ruia în folosul patriei, de a des
coperi și îmbogăți modalitățile 
de participare tot mai înaltă, 
calitativ superioară, la condu
cerea și construirea societății.

Activitatea politico-educativă 
desfășurată în baza Programului 
ideologic demonstrează justețea 
acestei orientări, arată că ten
dința dinamică, revoluționară 
imprimată făuririi conștiinței so
cialiste de către secretarul ge
neral al> partidului, corespunză
tor rolului crescînd, decisiv, pe 
care îl au pregătirea și forma
rea oamenilor a determinat 
creșterea contribuției tuturor oa. 
menilor muncii, a tinerei gene
rații la înaintarea țării pe noi 
culmi de civilizație și progres, 
descoperirea și afirmarea în via
ță a noi resurse creatoare, de 
efervescență spirituală a po
porului.

Integrată activ în afirmarea în 
viață a amplului program edu
cativ de făurire a omului nou, 
cu un larg orizont, multilateral 
înzestrat, beneficiară a condi
țiilor de creștere și educați 
create .de partid, tînăra genera
ție urează succes deplin lucră» 
rilor primului Congres al educai 
ției politice și culturii socialiste.

Expoziție de afiș politic organizată 

de C.C. al U.T.C., Scinteia tineretului 

și Uniunea Artiștilor Plastici 

TÎNĂR ÎN TARA TINEREII!
Ieri seară la Galeria Nouă, 

în cadrul unei selecții de gra
fică intitulate „Mesaje con
temporane", a avut loc ver
nisajul expoziției de afiș po
litic „Tinăr în țara tinere
ții", manifestare in pregătirea 
Congresului educației politiee 
și culturii socialiste. Expozi
ția reflectă, în stiluri diver
se, eu un pronunțat caracter 
agitatoric, aspecte din viața 
și munca tineretului contem
poran, propune o serie de

viziuni grafice inspirate din 
istoria și monumentele pa- j 
triei, lucrări antirăzboinice, 
sau pe teme ale protecției 
mediului înconjurător, ca și 
lucrări menite să populari
zeze inițiative de largă au
diență in domeniile cultural 
și sportiv.-.

Expoziția — care reunește 
peste 20 de tineri artiști plas
tici — a fost prezentată de 
criticul de. artă Dan Hăulică.

de șantier, față de echipa ța". 
Istoria hidrocentralelor de pe 

Lotru,'- dacă se va scrie, este 
istoria unui fel de a acționa și , 
de a gindi in chip comunist. 
Istoria formării unor caracte
re, a unor personalități comple
xe, de oameni întregi. Ciștigul 
economic al patriei prin con
strucția acestor uriașe hidrocen
trale este imens. Cine poate 
calcula ciștigul moral al patripi, 
prin colectivele pe «are Lotful 
leț-a 
care 
cești

•ai la platformă. Am Învins 
Vă mărturisesc că la 

n-am dat înlături, 
frică. Prea erau tineri 
și prea era nou totul.

Epopeea conștiinței
Cine va scrie lritr-o bună zi 

adevărata epopee a conștiinței 
Lotrului ? Se poate ea de fapt

asta este munca lor, acest fel 
de 
de 
că 
ția
tează la permanență, reușita se 
raportează la necesitățile și im
perativele Patriei. Excavatoristul 
Mihai Lascu, crescut de meș'te-

viață și-au ales, acest tip 
comunitate mindră care știe 
solidaritatea sa este condi- 
reușitei, reușita se rapor-

ACOLO UNDE SE MODELEAZĂ
CONȘTIINȚELE

— Am intrat 19 in șantierul 
naval Galați, La absolvirea fa
cultății, acum din seria mea sint 
șase — îmi spune inginerul Pa- 
ligora. Dar sint. Unii au zburat 
din cracă in cracă, cei care au ră
mas sint lipiți de șantier. Am 
avut probleme dificile cu plat
forma. Pe lingă o strinsă cola
borare a trebuit să învățăm 
mereu, munca se împletește 
strins cu învățătura, cu îmbo
gățirea permanentă a cunoștin
țelor. Dealtfel, nu înveți nimic 
o dată pentru totdeauna, 
greșul 
oameni 
capabili _ _r
rupte. Galațiul a trimis zeci de 
specialiști și muncitori Con
stanței. celorlalte șantiere na
vale. Noi sintem un șantier 
pionier, școală cu vechi tra
diții care sint incorporate de 
viitor. Fiindcă trebuie să ne 
grăbim nu oricum, ci temeinic.

Inginerul ' 
constructor 
organizației 
„Platforma 
un lucru formidabil. Nu ne-am 
speriat, pentru că ar fi trebuit 
să ne speriem toți, și cei care 
au multă experiență. Pentru că, 
deși este o unitate navală, plat
forma este departe de a fi una 
obișnuită. Am avut premiere la 
tot pasul. Am fost solicitați me
reu de excepție, de necesitatea 
de a gîndi rapid și bine, de a 
modifica.

Datorită gradului înalt de di
ficultate și noutate al lu
crării, sudorii de pildă au 
dat un examen special, un exa-

Pro- 
științific și tehnic cere 
multilateral pregătiți, 
de adaptări neintre-

Ghinea Moruzan, 
naval, secretar al 
U.T.C. T.E.S.A. i 

a fost pentru noi

Dar pe urmă mi s-a făcut ru
șine. „Măi. le-am spus băieți
lor. om fi noi mai proști ca al
ții O săptămină ne-a fost 
greu. Din toată echipa un sin
gur băiat ne-a făcut greutăți, 
întirzia. dar asta pentru că fă
cea naveta. Și vreau să vă spun 
că eu am categoria a patra, 
băieții sint cu categoria intîi. 
Am fost fruntași și sintem. și 
nu numai atit. Nu ne mai dez
lipim unii de alții, sintem ca fra
ții, prieteni toți. „Am lucrat 
la platformă". cind spui asta 
in șantier se uită toți cu res
pect. Facem parte din elita 
muncii, asta nu e puțin lucru. 
Dealtfel, toți cei care au lu
crat la platformă trec pe 
neralierele de 55 000 de 
avem o experiență și am făcut 
dovada că știm să tragem dacă 
cere țara.

— Șantierul naval Galați, îmi 
spune secretarul comitetului 
U.T.C. pe șantier, Ion Andrei, 
este o școală a exigenței co
muniste cu tradiții revoluționa
re. E o cinste pe care n-o dăm 
pe rușine. Rușinea este como
ditatea, plafonarea, fuga după 
cîștig ușor. Tineretul nostru a 
dat dovadă de o superioară în
țelegere a principiului muncii 
socialiste. Sintem pregătiți să 
luăm cu asalt viitorul marilor 
performante tehnice pe care 
Programul partidului le cere de 
Ia constructorii navali. Timpul 
acesta al vieții noastre este un 
timp frumos, timp de creștere, 
de morală și exigență, un timp 
al inteligenței.

ml- 
tone,

scrie ? Cine va trece peste 
spectaculosul căderilor de ga
lerii, străpungerilor înainte de 
termen, salvărilor miraculoase 
de oameni și utilaje care ame
nințau să se prăbușească în 
hău ? Cine va ști să citească 
in cutele adinei de pe fața mi
nerilor haloul cutelor din rărun
chii muntelui, cine va ști să ci
tească în vechimea salopetelor, 
anii de muncă pe șantier, băr
băția acestor fapte dincolo de 
faptele înseși 1 Tovarășul Ion 
Bolnav, secretarul 
al Lotrului 
ani, Lotrul 
mai mare 
droenergetică 
interioare ale țării, și a mai 
însemnat omul nou, cu conștiin
ța înaltă și spirit de sacrificiu 
așa cum cere Programul parti
dului, așa cu trebuie să fie ce
tățeanul de azi și de miine al 
României socialiste". Este greu 
să alegi spre exemplificare des
tinele Lotrului. Pe cine să 
alegi, dintre aceștia, care în 
zece ani au săpat 148 kilome
tri de tunele, au fost cucerite 
„redutele" Vidra, Jidoaia, Gal
benii și Petrimanu, Malaia și 
Brădișor, galeriile de pe Lotru 
mare, practic, fiind străpunse 
Galeria de la Uria și-a înche
iat lucrările cu nouă zile îna
inte de termen. Construc
torii de hidrocentrale stat o 
lume aparte, o lume care se 
recunoaște pe sine în faptele 
sale și în capacitatea sa de a 
săvîrși cu liniște, cum se duc 
alții dimineața la condică, lu
cruri de excepție. Pentru că

de partid 
spune : „în zece 
a însemnat cea 

construcție hi
de pe riurile

rul Fulgu (pe cîți n-a crescut !) 
e de șase ani pe Lotru. După Pe
trimanu a coborit la Brădișor. 
Mihai Lascu face un fel de na
vetă. Aleargă la Lotrița la sor
tare ca să lucreze pe utilajul 
oricărui om care dtatr-un mo
tiv sau altul lipsește, cînd îi 
îngăduie, treaba de la Brădișor. 
De ce ? Pentru că e nevoie. Un 
caz din sute. Echipa lui Con
stantin Grigore (biografia lor 
de obicei seamănă. Dacă n-au 
început la Lotru, cu o vechime 
de „numai" zece ani, au ve
nit de la Bicaz, au venit de la 
Argeș. Ei, constructorii de hi
drocentrale, sînt cei care lumi
nează țara, și mîndria lor se
cretă că știu asta nu are ne
voie de multe cuvinte) a lucrat 
la Vidra și la Păscoaia unae 
uneori a fost extrem de greu. 
Echipa depășește în fiecare 
lună cu 20 la sută planul și 
„Niciodată parcă n-a fost mai 
greu. Păcătoasa de rocă, slabă, 
se surpă, infiltrații, prăbușiri, 
la fiecare cincizeci de centime
tri trebuie să montăm o ctatră 
metalică de consolidare. Dar 
facem 110 metri liniari pe lună. 
Secretarul de partid. Costi- 
că Ciurcanu, spune că după 
părerea lui controlul oamenilor 
trebuie efectuat în permanența, 
iar control ce înseamnă — „în
seamnă să îi înveți pe oameni 
mereu cîte “
le oamenilor le modelează ca
racterele oricînd și oriunde, dar 
asemenea tip de fapte nu pot 
să formeze decit bărbați integri, 
conștiințe limpezi, comuniști a- 
devărați. Tinerețea, dacă a avut

cevă* 1. Fapte-

șansa să se formeze sub fla
căra rece a zăpezilor de pe 
munții Lotrului, biciuită de 
timpul care, nemilos, înseamnă 
metri cubi, etatre, macarale, 
utilaje grele, surpări, nopți 
albe, este tinerețea călită, ma
tură și înțeleaptă care știe să 
rîdă, pentru că rîsul e un dar, 
e o stacană de apă proaspătă 
după ce ai secerat o zi. „Pă
rinții noștri sint țărani, de aia 
zic eu de stacana de apă. De 
site ori termin ceva serios, am 
tras adică zdravăn la șaibă, 
cum rid băieții, mă gtadesc la 
gestul tatei, cum bea el liniștit, 
pe îndelete, o vadră de apă 
după o zi de cîmp".

Asta mi-a spus-o Vasile Pa
pă, electrician care a făcut, 
școala profesională la Galați, 
are douăzeci și șapte de ani și 
nu l-ai mai urni de pe șantie
rele hidrocentralei nici cu 
macaraua. Nici cu macaraua 
lui, giganticul K.B.G.S., prima 
lucrare de acest gen la Lotru, 
unde Papă a lucrat la partea 
electrică din iulie pînă-n ianua
rie, singur, cocoțat acolo, să-l 
bată vînturile, ploile și zăpe
zile și gerul, să-l bată mereu 
singurătatea asta ca un nestir- 
șit monolog interior. „Am lu
crat, am lucrat și pe gerul cii- 
nelui. Trebuia cu orice preț să 
fac treabă bună pentru că eu 
am trăit în viața mea o zi de 
mare mindrie. Cînd 
maistrul Lazăr de pe 
maistrul meu de la 
eu tot ce știu, m-a 
în fața oamenilor și _ ___

. aibă încredere în mine că sint 
om de nădejde și așa și pe 
dincolo. Am dat eu multe exa
mene, dar niciodată n-am fost 
mai emoționat. Nu pot să mă 
fac de rîs după o astfel de ca
racterizare. Schimbul acesta de 
ștafetă la noi, la Lotru, se în- 
îtimplă des. E întotdeauna un 
moment solemn. Acum am „a- 
dunat" pe lingă mine un băie- 
tan din comuna Voineasa, ui- 
te-1, Sever Șerb, să-1 învăț eu 
pe el tot ce știu. Școală mun
citorească, să fie om î«?treg. 
Dar să nu-i treacă emoția. Eu 
zic, fără emoție degeaba mai 
lucrezi. la-ți banii, dar nu spu
ne că ești muncitor. Că nu 
pentru bani ai venit aici, ai ve
nit că te-au chemat țara și par
tidul. ai venit că te-ai simțit ta 
stare. Eu vă mărturisesc că și 
acum tremur ca uri copil de 
emoție cind predăm cite un o- 
biectiv. E un moment solemn, 
e un moment de mare verifi
care față de tine însuți, tațță

a plecat 
șantier, 

care știu 
prezentat 
a zis să

fprmat, prin oamenii _ pe 
ii trimite țării,' după a- 

zec« aht eît o Viață' 7 ’ '

Tinerii ' ;
Rîmnicu-Vîlcea, pe platfor

ma industrială Govora, funcțio
nează cea mai mare forjă din 1 
tară, unde în 1975 a intrat ta 
funcțiune ciocanul de 40 de tone 
forță. Dacă intenționăm să fa
cem o schiță de portret de ge
nerație va trebui să obser
văm că acestei generații nu-i 
sînt străine anvergura, cu
tezanța. Ei, tinerii comuniști, 
tinerii ' uteciști, gîndesc cu
tezător. Așa ne-a învățat să 
gîndim Partidul. In sus, în pers
pectivă. Muncim pentru azi, 
ca să justificăm lupta părinți
lor de ieri și cu gîndul la inli
ne. Marin Smârahda este cei 
mai bun forjor, ne spune toată 
lumea, deși a terminat de trei 
ani școala profesională la Brașov. 
„E p mare mindrie să lucrezi la 
ceva nou, la un obiectiv de 
anvergură. Noi dăm repere de 
calitate sută la șută, nu cunoaș
tem rebutul. Numai la robine- 
ții pentru vane, lucrați pentru 
I.F.A. Zalău, în fiecare lună 
facem economii de douăzeci de 
procente. Pentru prima.dată se 
montează piese de mare tehni» 
citate la presa de 4 000 tone 
forță. Aici nu are loc nici o 
imprecizie, nici o șovăială. Dacă 
unul stă, colectivul suferă pen
tru că angrenajul cel mai fin 
se lucrează cU un angrenaj 
uman de cea mai. înaltă coeziur 
ne și finețe. Astfel, am deve
nit un colectiv unit. Dar eu aș 
vrea să vă spun altceva. Ui- 
tați-vă la puști. La puștii de 
liceu din Rîmnicu-Vîlcea. Vara 
fac praetică la noi. In loc să se 
sperie, vedeți și dumneavoas
tră ce amenințător pare cioca
nul, le sticlesc ochii. Abia aș
teaptă să termine și să vină. 
Toată puștimea din Rimnic a 
năvălit la forjă. Se invirt pe 
lingă noi. Abia așteaptă, vă 
spun eu, să devină munci
tori aici. Orășelul ăsta de pe 
timpuri a devenit o cetate in
dustrială și e o chestiune de 
mindrie, de patriotism local, 
dacă vreți, să lucrezi pe plat
formă. Lucrul țel mai impor
tant mi se pare libertatea de a 
alege, dragostea de muncă, de 
meserie".

Intr-adevăr, lucrul cel mai 
important este libertatea de a 
alege, pentru că ea explicitea- 
ză libertatea de dezvoltare și 
creșterea unui popor. Tinerii 
vin spre industria românească 
cu ochii aprinși, cu o pasiune 
egală cu pregătirea, tot mai 
temeinică.. Este aceasta o che
zășie că portretul acesta 
uriaș, tras în contururi terms 
și luminoase, portretul tinere
tului, deci chipul viitor al 
României socialiste', își șlefu- 
iește mereu contururile, spre 
perfecțiune, spre echilibru, un 
echilibru dat de. fruntea nobi
lă, luminată de ginduri, un e- 
chilibru dat de căjdura inimii 
care bate in piept, un echilibru 
dat de hărnicia miinilor ilus
trată în fapte de muncă.

SMARANDA JELESCU 
VASILE RAVESCU
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* Pentru 
merită

Aveți, dragi prieteni tineri, o perspectivă minunată în fața voastră. J 
realizarea obiectivelor Programului elaborat de Congresul al XI-lea j 
să vă consacrați toate forțele - și dacă este nevoie — să vă dați chiar J 

și viața pentru ca România să meargă ferm spre comunism ! J
NICOLAE CEAUSESCU |

ASA CUM ESTE DEFINITĂ ÎN PROGRAMUL PARTIDULUI, ÎN CODUL ETICII COMUNISTE, 
ÎN CUVÎNTĂRILE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ETATEA PE CARE O CONSTRUIM
■| In centrul politicii Partidului 
" Comunist Român stă idealul reali
zării libertății, bunăstării, fericirii și 
demnității omului, a întregului popor, 
făurirea celei mai drepte și mai nobile 
societăți la care au visat mințile lumi
nate ale lumii — societatea comunistă. 
La baza acestei politici se află princi
piile umanismului socialist, în virtutea 
cărora relațiile dintre membrii societă
ții trebuie să se întemeieze -pe egalitate 
deplină, pe colaborare, stimă și întra
jutorare tovărășească.

g| Partidului ii revine sarcina de a 
organiza și conduce în mod con

știent amplul proces social de înaintare 
neîntreruptă a societății pe calea co
munismului. Această sarcină se reali
zează în condițiile dezvoltării continue 
a formelor democratice de conlucrare 
a partidului cu masele largi ale popo
rului, de dezbatere publică a liniei sale 
politice, a programului său. Existența 
partidului se va împleti tot mai strîns, 
mai organic, cu viața întregului popor.

gg| Societatea socialistă este o socie
tate a muncii libere, creatoare, in 

care oamenii, poporul sînt stăpîni pe 
tot ceea ce se înfăptuiește. Am lichidat 
pentru totdeauna clasele exploatatoare 
care se îmbogățeau din munca altora, 
din creația celor mulți. Tot ceea ce 
făurim astăzi este opera muncii popo
rului, rodul eforturilor minții și brațe
lor clasei muncitoare, ale țărănimii 
și intelectualității. Munca este valoa
rea supremă a societății socialiste, uni
cul factor al progresului ei, sursa în
tregii avuții naționale a poporului nos
tru.

Conducind și organizînd eforturile 
întregii națiuni în marea ctitorie

a poporului și civilizației moderne,
partidul nostru asigură condițiile pen
tru dezvoltarea continuă a democrației 
socialiste în cadrul întregii societăți, 
pentru perfecționarea formelor organi
zatorice de participare nemijlocită a 
întregului popor la conducerea statului 
— considerînd că aceasta este o nece
sitate obiectivă a însăși înaintării pe 
calea socialismului și comunismului, un 
factor determinant al întăririi orîn-

Progresul în ritm înalt al econo
miei naționale va asigura înfăptui

rea obiectivului trasat de Congresul al 
XI-lea, și anume apropierea nivelului 
țării noastre de cel al țărilor socialiste 
și al celorlalte state avansate din punct 
de vedere economic ; prin îndeplinirea 
prevederilor noului cincinal, România 
va face un mare pas înainte, depășind 
stadiul de țară în curs de dezvoltare.

duirii noastre noi.

Numai călăuzindu-se de concepția 
revoluționară a proletariatului,

comuniștii, uteciștii, oamenii muncii,
toți tinerii se vor putea situa pe pozi
țiile cele mai înaintate în înfruntarea

g| Pornind de la faptul că proprieta
tea socialistă constituie baza orîn- 

duirii noastre noi, sursa propășirii ma
teriale și spirituale a întregului popor, 
partidul va acționa ferm pentru conso
lidarea și dezvoltarea ei continuă. Pe
rioada istorică următoare va marca 
amplificarea și modernizarea forțelor 
de producție, ridicarea lor la nivelul 
celor din țările avansate economic și, 
totodată, perfecționarea continuă a re
lațiilor de producție socialiste, atît în 
industrie, cît și în agricultură. Pro
prietatea socialistă, indiferent de forma 
pe care o îmbracă, se va ridica pe o 
treaptă nouă, asigurînd condiții de 
muncă și de existență superioare și tot 
mai unitare tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii, atît de la orașe cît 
și de la sate.

dintre nou și vechi, vor fi tot timpul 
alături de ceea ce este avansat, vor 
avea o orientare clară în viață. Mate
rialismul dialectic și istoric oferă posi
bilitatea cunoașterii tainelor naturii, 
ale universului, a înțelegerii marilor 
procese care au loc în lumea înconju
rătoare, a aprofundării legilor dezvol
tării societății, a înțelegerii superioare 
a sensului, destinului și rolului omului.

cucerire de importanță istorică 
a societății noastre socialiste este 

soluționarea, în spiritul concepției mar- 
xist-leniniste, pe baza politicii juste 
promovate consecvent de partidul nos
tru comunist, a problemei naționale. 
Partidul și statul nostru au asigurat li
chidarea oricărei discriminări de ordin 
național, realizarea deplinei egalități 
în drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

jy In grandioasa bătălie pe care o dă 
“ poporul nostru în mersul său 
înainte spre zările luminoase ale comu
nismului, o contribuție de prim ordin 
trebuie să aducă organizațiile revolu
ționare ale tineretului, întreaga tînără 
generație căreia îi sînt deschise neli
mitate orizonturi de creație, largi po
sibilități de valorificare a capacității, 
a cunoștințelor și elanului revoluționar.

S3 Datoria fundamentală a membri- 
" lor de partid, a membrilor Uniunii 
Tineretului Comunist este de a servi 
cu credință cauza partidului și popo
rului, de a pune tot ce au mai bun, 
întreaga lor energie, capacitate de 
muncă și pricepere în slujba înfăptui
rii Programului Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism. Fiecare co
munist trebuie să pună mai presus de 
orice înflorirea materială și spirituală 
a patriei socialiste, creșterea continuă 
a gradului de bunăstare și civilizație 
ale poporului, afirmarea tot mai puter
nică a națiunii noastre în rîndul națiu
nilor lumii (...).

I...1 Pentru fiecare comunist, pentru 
fiecare cetățean, munca este o da

torie fundamentală, de onoare. Fiecare 
trebuie să dea dovadă de o înaltă con
știință profesională, competență, spirit 
creator, dăruire și pasiune în muncă ; 
totodată, trebuie să manifeste combati
vitate și intransigență față de manifes
tările de indisciplină, superficialitate și 
lipsă de răspundere în muncă.

I Democrația socialistă se va dez- 
" volta pe măsura ridicării gradului 
de pregătire și competență a oamenilor 
muncii, lărgirii orizontului de cunoaș
tere și nivelului lor ideologic și politic. 
Posibilitatea pe care societatea o asi
gură tuturor oamenilor muncii de a 
participa la conducerea statului, la 
adoptarea deciziilor, presupune întări
rea răspunderii fiecărui cetățean pen
tru respectarea Constituției, a tuturor 
legilor țării. Democrația socialistă este 
incompatibilă cu orice manifestare 
anarhică, cu orice încălcare a normelor 
de conviețuire socială și a legilor țării. 
Liberalismul mic-burghez, concepțiile 
despre așa-zisa libertate absolută, fără 
limite, atitudinile individualiste îngus
te, care nu țin seama de interesele ge
nerale ale societății, nu au nimic co
mun cu adevărata democrație socia
listă.

I Mă adresez întregului tineret șco
lar, întregii generații tinere, cu 

chemarea de a depune toate eforturile 
pentru însușirea celor mai noi și înain
tate cunoștințe din toate domeniile de 
activitate, pentru însușirea concep
ției revoluționare, materialist-dialectice 
despre lume și viață. Numai așa, dragi 
prieteni tineri, veți deveni buni cetă
țeni ai patriei noastre socialiste, veți 
putea purta mai departe făclia înainta
șilor voștri, veți putea duce înainte 
spiritul revoluționar și veți asigura 
înălțarea pe noi culmi a națiunii noas
tre socialiste, care să ocupe un loc tot 
mai demn în rîndul națiunilor înainta
te ale lumii.

Pornind de la adevărul că forța 
hotărîtoare a realizării întregii

dezvoltări materiale și spirituale este 
omul, va trebui să acordăm o atenție 
deosebită pregătirii cadrelor, ridicării 
continue a nivelului lor de calificare, 
a cunoștințelor tehnico-științifice și de 
specialitate ale tuturor oamenilor mun
cii, precum și perfecționării organizării 
muncii și producției în toate domeniile.

B Toți comuniștii sînt datori să mi
liteze pentru întărirea continuă a

legăturii partidului cu masele, pentru 
rezolvarea justă a propunerilor și ce
rințelor oamenilor muncii, pentru uni
rea eforturilor tuturor celor ce mun
cesc la lupta pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului.

I Fiecare comunist are înalta înda- 
" torire de a milita pentru întărirea 
unității moral-politice a poporului, 
pentru cimentarea prieteniei frățești 
dintre toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte naționali
tăți — de a lupta împotriva oricăror 
manifestări de naționalism și șovinism, 
de a acționa în strînsă unitate pentru 
propășirea patriei comune, Republica 
Socialistă România.

■ Membrii partidului, membrii Uniu- 
” nii Tineretului Comunist, toți oa
menii muncii trebuie să manifeste cea 
mai mare grijă și răspundere pentru 
dezvoltarea continuă și apărarea pro
prietății socialiste, de stat și coopera
tiste, a avuției noastre naționale — 
baza ridicării bunăstării întregului 
popor. Ei trebuie să acționeze pentru 
gospodărirea cît mai eficientă a mij
loacelor și resurselor societății, să lupte 
împotriva risipei de orice fel, a negli
jenței în păstrarea și administrarea 
bunurilor publice, a tuturor manifestă
rilor de irosire a avutului obștesc.

Intre contribuțiile teoretice de 
o deosebită valoare și semni
ficație cu care partidul nostru 
a îmbogățit patrimoniul gîndi- 
rii marxiste, conceptele de so
cietate socialistă multilateral 
dezvoltată și, respectiv, civi
lizație socialistă, se prezintă 
ca sisteme de referință în a- 
precierea' fenomenelor noi, a 
tendințelor societății contem
porane. Desigur, între cele două 
noțiuni există interferențe, co
incidente parțiale, dar ele nu 
sînt pur și simplu identice.

Conceptul de societate socia
listă multilateral dezvoltată de
numește o etapă distinctă. în e- 
voluția noastră spre comunism, 
principiul multilateralității de
venind o caracteristică firească, 
de la sine înțeleasă, a existen
tei umane și sociale.

Formularea cea mai amplă și 
fundamentarea complexă, știin
țifică, a acestui concept o avem 
în Programul partidului adoptat 
la Congresul al XI-lea : „Ridi
carea nivelului general de civi
lizație al vieții materiale și spi
rituale a poporului, situarea 
permanentă în centrul întregii 
politici a partidului și statului, 
a omului — factorul determinant 
al întregii dezvoltări sociale — 
a satisfacerii cerințelor și ne
voilor sale în continuă evo
luție".

Conceptul de societate socia
listă dezvăluie nu doar o etapă, 
ci și un tip de societate, un tip 
de cultură, mai exact un mod. al 
relației societate-cultură. Civi
lizația este ceea ce marchează 
afirmarea plenară, perenă a 

omului în istorie ; ea este cu
noașterea aplicată, circulația și 
integrarea valorilor de cultură, 
comunicare, organizare, efi
ciență etc. Este produsul creati
vității omului în istorie, istoria 
în condensările sale de _ expe
riență și cunoaștere. Civilizația 
este ipostaza superioară a e- 
xistentei sociale și conștiinței 
culturale, un mod activ și crea
tor de a participa la istorie. 
Sensul umanist al societății pe 
care o făurim rezidă și în faptul

CIVILIZAȚIE 
SOCIALISTĂ

Al. Tănase

că democrația socialistă nu este 
numai o problemă de civiliza
ție, de instituționalizare și o- 
biectivare a unui anumit sistem 
de relații sociale, ci și o pro
blemă de cultură care presu
pune în mod necesar cunoaște
re, trăire, acțiune și responsa
bilitate. Rezultă, așadar, că so
cietatea socialistă multilateral 
dezvoltată trebuie să acționeze 
atît în sensul creării instituții
lor democratice în deplină con
cordanță cu progresul social, 

cît și al modelării, formării și 
educării unor atitudini și com
portamente democratice — o- 
biectiv afirmat cu toată tăria 
în Programul ideologic al parti
dului. în Codul principiilor și 
normelor eticii și echității so
cialiste.

Mobilitatea intensivă a socie
tății noastre stimulează și fa
vorizează mișcarea inerentă a 
valorilor ethosului uman so
cialist in sensul consolidării 
unor valori, al transformării, 

schimbării unei valori în alta, 
prin opțiunea liberă, în pro
cesul urbanizării și industria
lizării socialiste, în contextul 
general al civilizației socialiste.

Civilizația socialistă însăși nu 
poate avea ca valoare supremă 
decît omul, respectiv personali
tatea umană. Căci această ci
vilizație socialistă reprezintă 
cea mai adincă descoperire a 
omului concret, a omului total, 
a omului-personalitate, atît în 
planul cunoașterii, cît și in cel 

al valorizării ca subiect cultu
ral și factor de civilizație.

Specificul omului nou, al 
personalității comuniste constă 
în spiritul său revoluționar, ca 
atitudine creatoare, ca structură 
deschisă spre realizarea valori
lor și aspirațiilor fundamentale 
ale umanului.

Trebuie să observăm, totodată, 
că originalitatea profundă a 
modelului uman și a sistemului 
de valori al societății socialiste 
constă în faptul că principiul 
lor fundamental il reprezintă 
proclamarea sensului umanist 
al muncii. în concepția partidu
lui nostru, omul este principiu 
al tuturor valorilor, dar nu ca 
o entitate abstractă, ci ca ființă 
muncitoare, de vreme ce munca 
reprezintă condiția de a fi și 
manifestarea esențială a ome
nescului, izvor a tot ce con
stituie cultura și civilizația.

Revoluția la nivelul structu
rilor materiale ale civilizației 
socialiste trebuie să fie însoțită 
de o adevărată revoluție spiri
tuală a conștiințelor pentru ca 
munca să devină efectiv, ca 
proces obiectiv, dar și prin 
răsfrîngerile sale in conștiința 
morală, un factor al progresului 
multilateral, deci inclusiv un 
factor integral de formativițate 
umană. De aceea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia un 
principiu esențial pe care tre
buie să-l înțeleagă oricine — 
munca este factorul determinant 
al progresului și dezvoltării : 
„civilizația însăși e rezultatul 
muncii. Progresul viitor e legat 
de muncă".

Problema fundamentală a fi- 
losofiei, problema raportului 
dintre existență și conștiință, — 
prezentă în orice concepție fi
losofică, trecută, prezentă sau 
viitoare, — și care a trasat li
nia clasică de demarcație în
tre materialiști și idealiști, nu 
ne mai poate astăzi confrunta 
nici cu spaimele și nici, cu ilu
ziile deșarte ce-i consumă încă 
pe cei lipsiți de criteriul obiec
tiv, riguros științific, cu care 
pe noi ne-a înarmat partidul 
comuniștilor, ■ materialismul is
toric și dialectic, criteriul gin- 
dirii social-politice contempo
rane, al teoriei și practicii con
strucției socialismului, — azi, 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

Omul acesta nou și conștiința 
lui individuală și socială nouă, 
conștiința socialistă, nu repre
zintă o categorie de excepție, 
artificială, o apariție spontană, 
ruptă de rădăcinile istorice ale 
umanismului și (mi-aș permite 
să adaug, în ceea ce ne pri
vește), de tradițiile omeniei ro
mânești.

Am învățat cu toții că, prin 
educație, conștiința socială for
mează conștiința individuală, 
imprimînd manifestărilor aces
teia un sens general, corespun
zător cerințelor necesității isto
rice, naționale, de clasă și așa 
mai departe.' în teorie, acest 
„sens general" pare lesne de 
realizat. Avînd în vedere că, de 
vreme ce putem dirigui totali
tatea producției de bunuri ma
teriale, iar aceasta exercită, e

vident, o puternică înrîurire a- 
supra conștiinței sociale, pare 
foarte firesc ca aceasta din 
urmă, să determine automat, la 
nudul ei, ca o reacție în lanț, 
conștiința economică, conștiința 
politică, conștiința morală, con
știința estetică și toate celelalte 
forme și planuri de manifestare 
ale conștiinței individuale, ale 
persoanei, ale fiecărui membru 
al societății.

împotriva acestei gîndiri me
caniciste, dogmatice, partidul 

CONȘTIINȚA
COMUNISTĂ

Mihnea Gheorghiu

nostru a arătat cu toată clari
tatea, încă mai demult, din ile
galitate, că dacă nu vom reuși 
să lichidăm starea de înapoiere 
culturală, lipsa de pregătire 
profesională, tehnico-științifică, 
să creăm cadrele de specialiști 
și de muncitori calificați pen
tru toate domeniile de activi
tate. perioada următoare pre
luării puterii de către clasa 
muncitoare, de către întregul 
popor muncitor. însăși dezvol
tarea economico-socială a pa

triei socialiste, nu se va putea 
înfăptui cu succes. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, socialis
mul este prima orinduire din 
istoria omenirii care solicită 
acțiunea conștientă și planifica
tă a maselor populare, a con
structorilor acestei societăți noi.

Astfel, curînd după semicen
tenarul partidului nostru, ală
turi de vastul program al făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate, elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R.,

Plenara CC. al P.C.R. din no
iembrie 1971 a trasat un amplu 
program de ridicare a nivelului 
politic-ideologic, al conștiinței 
socialiste a întregului popor. 
Inițiativa acestui program ideo
logic și etic, de o inestimabilă 
importanță pentru viitorul socia
lismului în România, pentru fă
urirea omului nou al noii so
cietăți românești, aparține, pre
cum știm cu toții, conducătoru
lui mult stimat al patriei noas

tre socialiste, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a cărui tine
rețe eroică și maturitate pro
digioasă ne-au oferit și ne oferă, 
și azi, tuturor comuniștilor, în
tregului popor, exemplul pluri
dimensional al realității omu
lui nou : un țăran prin obîrșie, 
muncitor prin destin și intelec
tual prin pregătirea sa multila
terală, patriot și internaționalist' 
neabătut, apărător al tradițiilor 
înaintate și înaintaș al transfor
mărilor revoluționare, om co
munist și. comunist de omenie.

Istoria mișcării muncitorești 
și a poporului’ român constituie 
totodată un tot unitar de lupte 
și năzuințe înflăcărate pentru 
o lume mai bună, în care să 
nu existe nici exploatarea o- 
mului de către om și nici jaful 
și cotropirea unei nații de că
tre alta. De aceea. întreaga is
torie a umanismului românesc 
— pe frontonul căreia se în
scrie azi codul etic al comuniș
tilor — este de fapt obiectivată 
și exprimată în această drama
tică tradiție a luptei românilor 
pentru dreptate și libertate. 
Omul nou nu poate fi decit un 
om drept și un om liber. Con
știința socialistă începe cu a- 
ceastă conștiință de sine, a 
demnității personale și sociale, 
și a demnității naționale.

Partidul a condus poporul spre 
lumină și victorie și poporul a 
biruit dușmanul cel mai teribil 
al omenirii : ignoranța și îna
poierea, lumea veche și omul 
vechi cu toate ale lui.
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întreprinderea de aluminiu 
din Slatina. Aici, în orașul care 
cunoaște greutatea făuririi celui 
mai ușor metal, în cetatea in 
care oamenii topesc aluminiul 
se muncește și se trăiește la 
înalta temperatură a convinge
rilor comuniste.
SPIRITUL MILITANT, REVOLU- 
ȚIONAR SE AFIRMĂ IN ACTI
VITATEA PRACTICĂ, LA FIECARE 

LOC DE MUNCA

optice și acustice de pe panoul 
de comandă dau alarma". (Ghe- 
orghe Stănică, șef de tură în ca
mera de comandă a instalației 
de redresare).

„La 6,30, ctnd am ajuns la 
uzină, schimbul de noapte tru
dea la înlăturarea avariei. Am 
pus mina pe unelte. Minute
le treceau, munceam încordat la 
maximum și simțeam cum mă 
încearcă oboseala. Uneori n-ai 
nevoie de zile, nici măcar de

rajul a rămas la zero, am con
trolat șl schimbat 432 de sigu
ranțe și 432 de diode, am verifi
cat și reparat numeroase alte 
subansamble. Dar nu dificul
tatea momentului vreau s-o 
reliefez in primul rind acum, ci 
ajutorul primit din partea ce
lorlalți muncitori din uzină, care, 
intr-o disciplină exemplară, s-au 
depășit pe ei înșiși in confrun
tarea cu momentul".

Nu itnt aceste fapte, aceste

nu se măsoară cu jumătatea, a- 
devărata măsură a prestigiului 
o dau faptele, ele și numai ele".

Ce fapte stau Ia baza presti
giului inginerului Constantin 
Tuculescu ? Deși lucrează în în
treprindere numai de patru ani, 
de doi ani el a fost investit cu 
răspunderea de conducător al 
celei mai vechi secții, cea care 
a scos, în iunie 1965, prima șar
jă de aluminiu românesc. In 
1974, cînd a luat în primir&

Tînărul Dumitru Văduva era. 
în urmă cu șase ani, locuitor al 
comunei Mărgăritărești și pose
sor al diplomei de bacalaureat. 
„Adevărata mea biografie, viața 
în sensul ei plenar s-au for
mat in acești șase ani de uzină". 
Sînt ani în care tînărul a schim
bat uniforma școlară cu salope
ta muncitorească, ani în care el 
a parcurs drumul de la lucrător 
necalificat la muncitorul cu 
înaltă calificare : este astăzi e- 
lectronist în secția 4 electroliză. 
Dumitru Văduva, membru al 
C.C. al U.T.C.. spune : „Ce și 
cum avem de făcut — știm. 
Programul partidului ne jalo
nează precis și ferm prezentul 
și viitorul devenirii noastre. Nu
mai muncind cu pasiune și 
competență, consacrindu-ne în
treaga energie și capacitate 
creatoare măreței opere de edi
ficare socialistă a patriei, ne 
putem numi pe drept cuvint re
voluționari, conștienți de răs
punderea față de destinul ei 
comunist. Munca rămine cel mai 
concret mijloc de a-ți exprima 
dragostea față de patrie, de po
porul al cărui fiu ești. Expre
sia cea mai fierbinte a patrio
tismului constă în modul cum 
muncim aici și acum, cu răs
pundere pentru prezent, cu e- 
gală răspundere pentru viitor >

NICFCIND SA NU NE PLINGEM 
CA Nl-E GREU

„Era în 13 martie, anul aces
ta. Ceasul arăta ora 6 și 15 mi
nute, instalația funcționa nor
mal. Deodată aud o bubuitură 
puternică și imediat semnalele

La temperatura 
convingerilor comuniste

ceasuri, ca să simți cum te cu
prinde epuizarea. Fugea puterea 
din mine nu altceva. Mă și în
trebam ; oare, altfel nu se 
poate ? „ALTFEL NU SE 
POATE — l-am auzit pe co
munistul Marin Haralam'me, 
maistrul nostru, parcă citin- 
du-mi gindurile. M-am incordat 
din nou in efort. Lingi —.--e. 
lac de sudoare, colegii Sto-.an 
Cristian. Găneșeanu I’.ie. Ispas 
Vtrgîl, alții și alții, lată, ni 
gindesc și astăzi : ce poate fi 
mai minunat in viață, decit ea. 
atunci cind ți-e greu, cind ești 
obosit, cind te inceareă îndoia
la. cineva — și nu oricine, un 
comunist ! — să-ți spună bărbă- 
tește : „Nu. Altfel nu se poate 
(Constantin Bolcu, electrician de 
întreținere). -■——

Ing. Constantin Anton, șeful 
secției redresori : .A. fost un
moment greu. Foarte greu. Fără 
intensitatea necesari pe rețea 
(85 000 de amperi) riscam tn- 
ghețarea aluminiului. Se aflau 
în pericol nu doar șarjele din 
curele celor două hale de elec
troliză, ci insdși existența ha
lelor. In trei ceasuri, cit ampe-

ginduri și atitudini muncitorești 
expresii elocvente ale acelei 
convingeri comuniste că altfel 
nu se poete, decit așa cum în
deamnă tăria conștiinței de co
munist. cutezanța de revoluțio
nar ’

ATITUDINE EXIGENTA, 
RESPONSABILA FAȚA DE 

PROPRIILE REAUZARI

..Cind am rostit acele cuvinte 
autocritice, unii s-au întrebat : 
cică șeful iși face autocritica 
— și-au zis cu vădtti mirare — 
ri.—. mai stăm atunci cu presti
giul ?• Tînărul inginer Constan
tin Tucule«cu. șeful secției e- 
lectrouzâ L coottmd : -Sigur ci 
este greu cred ia recunoști o 
greșeală, cind tragi Bate r 
fscî H.’a-it»! și rez; că n-a iești 
ața am doreai, așa cum trebuie. 
Dar ce poate fi mai înalt, ce-ti 
oferi mai mare satisfacție decit 
atunci cind. analizindu-te lu
cid, cu luciditatea comunistu
lui. adoptind cu fermitate mă
surile necesare, m ești cel cere, 
pini la urmă, învingi !f Pres
tigiul — cm inrdțc: in muncă —

munca în secție trecea printr-o 
perioadă dificilă. Alături de mă
surile vizind producția, spirtul 
critic a funcționat ca o veritabilă 
pirghie de dinamizare a atitu
dinilor, a conștiinței. Spiritul 
critic — adică acea sinceră ne
mulțumire, adincă exigență fată 
de tine însuți. încrederea nestră
mutată că se poate mai bine si 
trebuie făcut totul pentru aceas
tă continuă perfecționare . Au 
apărut apoi, firesc, rezultatele, 
în 1975. secția a realizat 55b to
ne de aluminiu peste prevederile 
planului, ciăsindu-se între frun
tașele întreprinderii. In primele 
rind luni ale acestui an s-au 
obținut 2M tone peste pt—»

SPIRrr CUTEZĂTOR IN GINDIRE 
SI MUNCA SUSȚINUTA 

PROMOVARE A NOULUI

Centrul de cercetări și proiec
tări per.tra tehnologia aluminiu
lui. Interlocutor, tînărul inginer 
Gheorghe Popescu, șeful ate
lierului cercetare-proiectare pen
tru extracția aluminiului și fa
bricarea anozilor : ..In uzina 
noastră, pină nu demult, foarte

multe piese erau aduse din im
port. Se cheltuiau bent, te cum
păra inteligență străină. N-aș 
susține că lucmrile s-au schim
bat brusc, printr-o întoarcere de 
180 de grade. Dar citeva grade 
sau mișcat. Am început să cer
cetăm. să ne punem întrebări, ti 
descoperim răspunsuri. Trăinicia 
primelor repere proiectate de 
noi ne-a dat încredere Fun
damental este ei am înțeles ci 
stă in puterea noastră să nu 
mai apelăm la alții. Treptat, am 
început să realizăm piese și sub- 
ansamble de înaltă ținută teh
nică. Sigur, ciștigim astfel tn- 
semnate economii valutare, dar 
cel puțin la fel de important 
este faptul ci inteligența romi- 
nească se afirmă tot mai mult 
în schimbul mondial de valori."

FORMAREA SPIRITULUI 
MUNCITORESC, STRĂBĂTUT DE 

FLACĂRA EROISMULUI 
REVOLUȚIONAR

Cind mă despărțeam de ti
nerii interlocutori slătineni. pur
tători de mesaj ai uneia din 
ce'.e mai noi și unice profesii ro
mânești — electrometalurgist în 
fabricarea aluminiului — in ce
tatea metalului alb se rotunjea 
încă o zi de muncă pe crono
metru! timpului socialist. Tova
rășul Matei Fira. secretarul co
mitetului de partid pe întreprin
dere. îmi declară : ..Ați cunoscut 
citeva destine de la noi. ctțiva 
oameni. îndeobște tineri. Ați 
văzut cvm gindesc, cum mun
cesc, cum se comportă. Nu 
toți gindesc ca din carte, dar 
școala muncii, străbătută de 
flacăra eroism alai revoluționa-, 
a umanismului muncitoresc, le-a 
format puternice convingeri co
muniste. adevăratele, singurele 
convingeri de rtată si muncă. La 
baza lor stau principiile și nor
mele înscrise fn Codul comu
niștilor — chintesență a celor 
mai nobile trăsături specifice 
poporului nostru, ridicate la va
loarea dimensiunilor impuse de 
timpul pe care-l trăim, de so
cietatea pe care o construim."

L ANDREIȚA
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Prefigurînd treptele de înăl
țare a României pe cele mai 
înalte culmi de progres și civi
lizație, partidul așează munca 
la rangul suprem în ierarhia va
lorilor morale și sociale, con- 
ferindu-i dubla dimensiune de 
sursă a bunăstării materiale și 
spirituale a întregului popor și 
de factor al formării și dezvoltă
rii multilaterale a personalității 
umane. Utecistul Teofil Vlășan, 
strungar la întreprinderea de 
utilaje șl piese de schimb din 
Alba Iulia, simte că nu este „un 
om întreg dacă într-o zi n-a 
produs măcar o piesă". Ce în
seamnă pentru el activitatea 
creatoare ? Sensul vieții de fie
care zi, izvorul tuturor satisfac
țiilor și bucuriilor :

— De cite ori n-am de lucru, 
situație in care mă găsesc foar
te rar, mă cuprinde sentimen
tul inutilității și zădărniciei. 
Pasivitatea golește viata de con
ținut, o face searbădă.

— Cele mai profunde satis
facții, adaugă tînărul Constantin 
Popa, șef de brigadă la Exploa
tarea minieră Vulcan, ți le ofe
ră munca direct productivă, ere-

Munca de fiecare zi, 
munca pentru patrie

atoare de venit național, care 
stă la baza bunăstării societății 
și individului.

Pornind dc la ideea că tot ce 
se înfăptuiește in societatea 
noastră este destinat fericirii 
omului, tînărul miner face o 
distincție clară între dreptul și 
îndatorirea de a munci.

— Cei dinaintea noastră, ar
gumentează el, au purtat lupte 
îndirjite, unii s-au jertfit chiar, 
pentru a obține dreptul la mun
că, la o existentă demnă. Astăzi 
acest drept este garantat prin 
constituție, asigurindu-se fiecă
rui cetățean posibilitatea de a 
și-1 exercita fără nici o îngră
dire, de a participa Cu întreaga 
sa capacitate de dăruire și ela

nul creator Ia înflorirea patriei. 
Imbogățindu-și conținutul, drep
tul la muncă a devenit o dato
rie de onoare, o obligație dicta
tă de poziția nouă, calitativ 
superioară, pe care o deținem in 
societate.

Conștiința datoriei stă la te
melia multor fapte de eroism 
care luminează și înnobilează 
existenta noastră cotidiană, au
reolează chipurile atitor con
structori ai socialismului. Con
știința datoriei l-a determinat 
pe comunistul Petru Popa, 
muncitor specialist la Termo
centrala Mintia, să lucreze ne
întrerupt 36 de ore pentru în
lăturarea unei avarii la turbină, 
sfidînd oboseala care îl pindea

amenințătoare. înălțimile, fri
gul... La indemnul ei. minerii de 
la întreprinderea minieră Bar
za, in frunte cu maistrul Gheor- 
gbe Iga, Erou al Muncii Socia
liste. au sărit ca un singur om 
pentru a scoate din gura mistui
toare a flăcărilor importante bu
nuri materiale. Au stat pe ba
ricade multe zile și nopți, și-au 
pus viața in pericol, dar cele 
mai impresionante fapte de 
eroism le-au înscris după stin
gerea incendiului, cind s-a de
clanșat bătălia pentru recupe
rarea restanțelor acumulate în 
cele trei luni de staționare a 
minei. Muncind cu o abnegație 
și dăruire greu de redat in cu
vinte, ei au reușit să îndepli

nească sarcinile de plan anuale 
și apoi să înfăptuiască prevede
rile cincinalului cu aproape 8 
luni mai devreme.

— Furnalistul de astăzi, sus
ține Eroul Muncii socialiste Ni- 
colae Mârculescu. maistru la 
furnalele de 1 000 m.c. de la Hu
nedoara, nu mai vine pe plat
formă împins de grija presantă 
a zilei de miine, ci de dorința de 
a fi util societății. Numai cel ce 
muncește poate dovedi semeni
lor că există...

Muncitorul nou nu este un 
simplu executant, ci participă cu 
o inaltă responsabilitate la fun
damentarea planurilor de pro
ducție, asigurarea condițiilor 
tehnice și organizatorice nece
sare infâptuirii acestora, depis
tarea unor noi rezerve de creș
tere a producției și productivi
tății muncii. Pentru montarea 
unei mașini de astupat la gura 
furnalului nr. 8 de la Hunedoara 
a fost prevăzută o săptămînă. 
Pentru montarea unui converti- 
zor a fost prevăzută încă o săp- 
tămină. Adoptind o soluție ori
ginală. maistrul Constantin Dia- 
conescu, Erou al Muncii Socia
liste. a reușit să execute aceste 
lucrări in numai 24 și respectiv 
10 orc. Pe lingă calitatea de 
executant și-a asumat-o și pe 
aceea de om de concepție.

Munca și lupta pentru apli
carea în viață a generosului 
Program de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintarea României spre co
munism cere tuturor cetățenilor 
să acționeze conștient, cu ma
ximă responsabilitate, compe
tență și spirit creator, cu o ar
zătoare dăruire și pasiune pen
tru continua înflorire a patriei.

ALEX. BALGRADEAN

A participa la geneza unei lumi noi
Ion Dodu Bălan

Desigur că epopeea națională nu vrea și nu trebuie să fie o 
cantonară în trecut. Este o datorie patriotică să riidicăm momente 
actuale, bătălii de azi, cu stihiile oarbe ale naturii, ,cu necunoscutul 
și inerția, eroi de azi, la înălțimea dimensiunii epopieice. Sînt, acum, 
alte tipuri de bătălii. De aceea, ținînd seama de un proiect de o 
asemenea anvergură, trebuie să gindim cu capiul nostru, să ne 
scormonim mintea spre a nu o lăsa să lenevească, sâ contribuim cu 
idei îndrăznețe, originale, cu opere adevărate îa construirea culturii 
românești de dimensiunea epopeii naționale. Este un proces conti
nuu de cultivare a trecutului nostru istoric, de lărgire a sferei pa
triotismului.

In genere, epopeea a fost creată și definită sau ca istorie a par
curgerii unui drum, ca in Odiseea, sau a unei pasiuni, ca în lliada. 
Noi avem și un drum istoric de străbătut și o mare pasiune care ne 
animă : iată de ce condiții dispunem spre a trece încrezători la 
treabă. Epopeea este incompatibilă cu idila, lucrul confecționat, cu 
gestul patriotard, cu bunele intenții (acestea sînt de natură civică 
si e respectăm, dar nu ne trebuie în artă opere care nu dovedesc 
nimic altceva decit bunele intenții...).

A contribui cu tot talentul și pasiunea partinică la promovarea 
unei creaț i noi înseamnă să participi la realizarea marii epopei 
naționa e. Avem o șansă unică in istorie, noi, generațiile de astăzi. 
Nu poate fi o sursă mai generoasă pentru creație decit să asiști și 
să particic la geneza unei lumi noi, a unui om nou, la dramatismul 
luptei dintre vechi și nou, la procesul complex în care se făurește 
o morală nouă.

Dimensiunea istorică a faptelor
Mircea Drăgan

Nu este Intfmplător că unele dintre cele mai reușite filme româ
nești, câ unele dintre peliculele care S-au bucurat de un deosebit 
succes de public au fost cele inspirate fie din trecutul glorios al 
neomului, fie din mărețul prezent ol construcției socialiste. Dimpo- 
tr vă. Este firesc să fie așa pentru că într-o epocă in care faptele, 
eve- mentele trăite au dimensiuni istorice, în care întregul popor 
se simte implicat direct și responsabil în opera de înfăptuire a unui 
viitor luminos, gustul pentru istorie nu reprezintă o simplă prefe
rință ci, intr-un fel sau altul, o nevoie cotidiană. Succesul de care 
vorbeam ne-a demonstrat o dată fn plus cit de însetat este publicul, 
cu deosebire cel tînăr, de a cunoaște, de a-și crea și prin inter
mediul operelor de artă o imagine vie, percutantă a marilor figuri 
a e trecutului, a clipelor de cumpănă șl de glorie ale neamului, a 
omului nou, constructor al acestui minunat vis al omenirii care este 
comunismul. Ne-o arătat totodată ce enorme responsabilități apasă 
pe umerii noștri. De aceea cred că - și îmi permit să vorbesc în 
numele tuturor colegilor mei care vor așeza o cărămidă lâ temelia 
acestui extraordinar eșafodaj, epopeea națională — conștienți de 
ceea ce om reușit pină acum, dar mai ales de scăderile operelor 
noastre, vom face astfel incit, ocolind pista singulară, să oferim 
publicului o gamă largă, cit mai bogată de filme, al căror stil și 
tematică să se armonizeze și să se completeze.

Angajarea creatorului in reflectarea 
destinului colectiv

Virgil Almășan
Privese configurarea epopeii naționale ca vastă panoramă a 

celor mai nobile dorinți și înfăptuiri ale unui popor, a însuși sufle
tul sou, în care eroismul trecutului se îngemănează, firesc, cu 
eros"-.' p’eze-tului, în care spiritul de dreptate, spiritul constructiv 
a unei noțiuni ni se dezvăluie, în toata plenitudinea sa, și în ce 
are mai caracteristic, de la epocă la epocă. Privesc, deci, epopeea 
națională, așa cum privesc însăși istoria, ca pe a realitate vie, 
dinamică, deschisă celor mai diverse viziuni și perspective artistice. 
Nu numai un simplu repertoriu de teme, dar ca pe o gravă anga
jare a creatorului în reflectarea destinului colectiv, implicit ca pe 
o șansă, unică și mare șansă, a destinului său artistic. Am credința 
că operele care îi dau contur trebuie să aibă consistența și cali
tatea de mărturie a unei conștiințe. In configurarea epopeii națio
nale, se pot întilni, cred, soluții simbolice și alegorice, consemnarea 
realistă, la fel de evocatoare, materialele diverse și tehnicile diverse, 
toate genurile artei. Pentru că nu concepem o frescă rigidă, ela
borată după canoane, ci o imagine vie, vastă, diversă, ca însăși 
existența unui popor, pentru că extragem, conform personalității 
noastre, semnificațiile lecției de Datriotism a istoriei, pentru că 
descifrăm trecutul din unghiul sensibilității artistice a epocii noastre 
și al înțelegerii sale filozofice, pentru că ne propunem a educa 
și forma înalte sentimente patriotice și convingeri revoluționare, uzind 
de cele mai adecvate, nuanțate și autentice mijloace.

A cuprinde, cu patosul faptului trăit, imaginea grandioasă a 
construcției socialiste, a chipului făuritorului ei este o misiune căreia 
merită sâ-i consacri tot ce ai mai bun.

lucrări inspirate, in care să simțim 
cum trăiesc, gindesc și muncesc 

contemporanii noștri
Tiberiu Olah

Pornind de la sublinierea capacității creatoare a națiunilor pe 
toate planurile, în toate domeniile, indiferent de mărimea lor, marele 
nostru artist George Enescu susținea cu fervoare ideea că românii 
sînt un popor mic ca număr, dar mare ca spirit și cultură. Aceasta 
este o idee mai veche, un adevăr exprimat cu ardoare de Bălcescu, 
de Eminescu, adevăr ce a animat și însuflețit de-a lungul timpurilor 
pe cei mai mulți intelectuali și creatori. Scriitori și muzicieni din toate 
epocile, fascinați de geniul creatorului popular,'de valoarea imensă 
a folclorului românesc încărcat de adinei înțelesuri filozofice și de 
o incomensurabilă măiestrie artistică, l-au studiat și l-au asimilat 
organic, continuînd să creeze intr-un spirit moștenit, să continue 
nobile tradiții, sâ consolideze - altfel spus - o cultură națională.

Marii, adevârații creatori au înțeles câ urmindu-și țara' se ur
mează pe ei înșiși pe singura cale spre adevăr. Astăzi, pentru epoca 
noastră, documentele fundamentale ale Plenarei din noiembrie 1971, 
ale Congresului al Xl-lea al Partidului Comunist Român, definesc cu 
clarviziune menirea artistului, constructor militant al societății socia
liste multilateral dezvoltate. Datoria de a contribui la îmbogățirea 
epopeii naționale - ia a cărei temelie și-au pus cu atîta strălucire 
operele înaintașii — noi, creatorii de azi, o vedem ca pe o datorie 
de a face artă despre viața și munca, simțirea și gîndirea contem
poranilor noștri, constructori ai atitor mărețe opere ale civilizației 
socialiste, românești. Eroii prezentului socialist merită din plin o 
artă durabilă, cu adinei rădăcini in esențele trecutului și cu largi 
deschideri spre viitor.

Trecutul 
în lumina 

prezentului
Ion Horațiu Crișan
Puține sînt popoarele Eu

ropei zilelor noastre care 
se pot mindri cu strămoși 
atit de iluștri ca cei ai româ
nilor de azi. Dreptatea și vi
tejia vor constitui trăsătu
rile definitorii atit ale daco- 
geților cit și ale urmașilor 
lor, ale românilor care, in 
zbuciumata lor istorie, au 
dat nenumărate dovezi atit 
de vitejie, cit și de dreptate. 
Au dus o luptă necurmată 
pentru dreptate națională și 
socială. In virtutea acelo
rași trăsături, după ce au 
obținut dreptate națională și 
socială, cu aceeași vitejie și 
totală dăruire, scriu astăzi 
cea mai frumoasă filă din 
istoria lor : cea a socialismu
lui, ureînd din treaptă în 
treaptă spre comunism.

Daco-geții au dat antichi
tății personalități de primă 
mărime. Mă gindesc, firește, 
la Burebista „cel dinții și cel 
mai mare rege din Tracta", 
cum l-au numit documente
le vremii, care stă cu cinste 
pe aceeași scară a valorilor 
cu marele său contemporan 
și rival de la Roma, cu Ca- 
ius Iulius Caesar. Burebista 
a reușit să unifice toate se
mințiile daco-getice de pe cu
prinsul vastei lor arii de răs- 
pindire: de la Balcani la Car- 
pații nordici și de la Dună
rea mijlocie la Marea Nea
gră și să îndeplinească ast
fel una dintre profețiile fă
cute cu multe secole înainte 
de către Herodot, care spunea 
despre traci că, dacă s-ar 
uni, ar fi de nebiruit. Si 
cită dreptate avea marele 
istoric din Halicarnas I Da
co-geții s-au unit și au a- 
juns „să fie temuți chiar și 
de romani" după cum ne in
formează un alt mare istoric 
al antichității, Strabon.

Burebista va pune bazele 
primului stat din istoria 
noastră, ideal care se va 
perpetua apoi, înfruntînd 
vicisitudini de tot felul, a- 
jungînd pină la gloriosul mo
ment al cuceririi indepen
denței de stat și mai apoi la 
făurirea statului unitar ro
mân.

Despre Decebal, unul din
tre cei mai de seamă scri
itori antici, Dio Cassius, ne 
spune : „era priceput în ale 
războiului și iscusit la faptă ; 
știind cind să năvălească și 
cind să se retragă la timp, 
meșter a întinde curse, vi
teaz în luptă, știind a se fo
losi cu dibăcie de o victorie 
și a scăpa cu bine dintr-o 
înfringere ; pentru care lu
cruri el a fost mult timp 
pentru romani un potrivnic 
de .temut". Oare nu desci
frăm in acest portret trăsă
turile unui lung șir de dom
nitori români care s-au situ
at în fruntea luptei de apă
rare a pămintului strămoșesc, 
modele de vitejie și de drep
tate ? Este ușor de recunos
cut în vorbele de mai sus 
chipul marelui voievod 
Ștefan.

Decebal și-a folosit în
treaga pricepere și vitejie 
pentru a-și apăra țara, el 
și-a închinat viața acestei 
mărețe cauze : a preferat 
să-și curme viața decit să 
suporte rușinosul jug al 
sclaviei.

Actele de vitejie ale stră
moșilor noștri au entuzias
mat pe contemporani și au 
intrat astfel în scrierile is
toricilor antici. Tot ele sînt 
cele care au inspirat pe 
mulți dintre cei mai repre
zentativi poeți ai României.

Iată ce fel de trecut, atit 
de strălucit, va trebui să con
tinue a fi glorificat în arta 
zilelor noastre pe toate co
ordonatele ei. Epopeea na
țională începe cu minunatele 
acte de vitejie și de dreptate 
ale daco-geților care, milenii 
de-a rîndul, și-au apărat cu 
indirjire pământul strămoșesc 
pe care s-au zămislit și din 
care nu i-a putut scoate ni
meni. Acest trecut stă la 
îndemîna acelora cărora le 
revine datoria de onoare de 
a întocmi în opere artistice 
durabile epopeea noastră na
țională.

A învăța să construim, a ne construi pe noi înșine
Devenind o preocupare per

manentă a partidului și 
statului, învățămîntul 
românesc, principala pe

pinieră de cadre pentru con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, beneficiază 
de toate condițiile materiale și 
spirituale propice dezvoltării, fi
ind, în același timp, capabil, prțn- 
suplețea organizării lui, la adap
tări din mers la diferite cerințe. 
Principalul obiectiv al învăță- 
mîntului, formarea unei perso
nalități depline, hrănită din iz
voarele umanismului socialist, 
presupune o activitate educativă 
complexă, permanentă.

In concepția partidului nostru, 
invățămintul, proces de educare 
și construire a’ tinerelor gene
rații, constituie, totodată, ’ și o 
forță de producție a societății, 
înfăptuirea programului de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și trecerea 
spre comunism depinde de „pre

gătirea forței de muncă, crește
rea calificării și organizarea re
ciclării oamenilor muncii din 
diferite domenii de activitate".

Integrarea învățămîntului. cu 
cercetarea și producția, baza 
politicii de formare a tinere
lor generații, rămine, prin 
corelațiile sale intime,4 una 
din cele mai cuprinzătoare și 
moderne concepții despre o 
educație dinamică, formind oa
meni capabili să dea socie
tății cel puțin la nivelul in
vestiției pe care societatea o 
face, in fiecare membru al ei.

Prin bogata gamă de ac
tivități pe care le întreprinde, 
școala urmărește formarea aces
tor trăsături la fiecare tînăr, în
sușirile specifice tinărului co
munist, așa cum sînt ele înfăți
șate in Codul vieții și muncii 
comuniștilor, al eticii și echită
ții socialiste. Modelarea conștiin
țelor, înarmarea lor cu înțele
gerea științifică a fenomenelor

vieții, a legilor, dezvoltării so
cietății — acesta este rolul șco
lii, ca factor decisiv al con
strucției omului nou. Fiindcă, 
așa cum sublinia secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, „nu
mai așa fiecare va putea fi un 
participant activ la construcția 
noii societăți, iși va putea aduce 
contribuția la rezolvarea pro
blemelor la locul său de muncă, 
precum și în conducerea între
prinderilor, orașelor, satelor, în 
conducerea generală a țării, Ia 
soluționarea sarcinilor complexe 
ale politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru".

Seriozitatea cu care marea 
majoritate a elevilor pri
vesc acum pregătirea 
practică, dragostea lor 

față de muncă sînt și rodul 
exemplului colegilor noștri ute- 
ciști din întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie", cu care

ne-am intilnit deseori pentru a 
afla ..secretul" succeselor lor in 
muncă, „secretul" unei perma
nente autodepășiri. Și, astfel, am 
început să avem și noi depăși
rile noastre la un plan valoric 
anual de 1 300 000 lei. Creșterea 
disciplfhei la locul de muncă, 
frecventa bună — rezultatele 
efective din producție — sînt 
premise ale educării noastre in 
spirit muncitoresc, în spiritul 
viitoarelor colective în care ne 
vom integra după absolvire. 
Acestea nu ar fi fost posibile 
fără contribuția organizației re
voluționare a tineretului nostru 
al cărui complex program de 
acțiune, inspirat din documen
tele Congresului al X-lea al 
U.T.C., din cuvîntarea secre
tarului general al partidului, 
rostită eu acest prilej, constituie 
un fertil teren de afirmare a

personalității noastre educate 
prin muncă și pentru muncă.

MIRCEA VEREȘTIUC, 
secretarul comitetului U.T.C., 
Grupul școlar „Grivița roșie"

In efervescența politică 
determinată de primul 
Congres al educației po
litice și culturii socialiste 

detașamentul revoluționar al ti
neretului. constituit din cei a- 
proape 15 000 de studenți ai In
stitutului politehnic din Bucu
rești, s-a manifestat în tonali
tăți aparte, specifice vîrstei și 
preocupărilor sale. Am acționat 
cu consecventă pentru realiza
rea integrării depline a învăță- 
mîntului superior cu cercetarea 
și producția, insușindu-ne. in 
procesul muncii, nu numai noile 
cuceriri ale științei și tehnicii 
mondiale, dar și atitudinea îna
intată față de făuritorii bunu
rilor materiale.

Ceea ce consider de o deose

bită importanță, în planul auto- 
educării studenților, este con
tactul cu tinerii din producție, 
realizat fie prin intermediul 
practicii, fie prin prezentarea u- 
nor lucrări științifice în între
prinderi, ca „Semănătoarea", în
treprinderea de mașini grele 
București. Automatica. Contac
tele noastre s-au extins și prin 
făptui că formațiile artistice, 
brigăzile, recitatorii studenți au 
prezentat o serie de spectacole 
urmate de utile discuții uteciști- 
lor din școli, unități militare, u- 
zine, contribuind astfel la întă
rirea unității tinerei generații, la 
cunoașterea problemelor noastre 
specifice, la grăbirea integrării 
sociale a viitorilor specialiști.

CATALIN DUMITRIU, 
președintele Consiliului U.A.S.C.

din Institutul politehnic din 
București

Anșeie reproduse în această pagină fac parte din ex
poziția „Tinăr în țara tinereții", organizată la Galeria 
Nouă de C.C. al U.T.C., „Scinteia tineretului" și Uniunea 
artiștilor plastici.
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TELEGRAME
Președintele Republicii Socialiste România, NICOL A E 

CEAUȘESCU, a trimis președintelui Republicii Italiene, GIOVANNI 
LEONE, următoarea telegramă :

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

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

Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Italiene, ALDO MORO, următoarea telegramă :

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

VIZITĂ
in continuarea vizitei pe care 

o efectuează în țara noastră, 
Alteța Sa Imperială prințul 
Gholam Reza Pahlavi a fost, 
marți, oaspetele județului Ar
geș. La sosirea în municipiul 
Pitești, distinsul oaspete iranian 
a fost salutat de Ion Dincă, 
președintele Consiliului popular 
județean, care i-a urat un căl
duros bun venit și a prezentat 
dezvoltarea social-economică pe 
care a cunoscut-o această parte 
a țării.

însoțit de persoane oficiale 
române și iraniene, prințul Gho
lam Reza Pahlavi a vizitat apoi 
întreprinderea de autoturis_me, 
Complexul de 
vale" și noile 
cuințe din Pitești.

magazine „Tri- 
cartiere de lo

A fost prezent Aii Reza 
Bahrami, ambasadorul Iranului 
la București.

★
în cursul după-amiezii, Emil 

Bobu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, l-a invitat pe 
oaspete la o partidă de vînă- 
toare. Au luat parte Nicolae 
Doicaru, prim-adjunct de mi
nistru. precum și alte persoane 
oficiale.

*
în aceeași zi, prințesa Manijeh 

Pahlavi, împreună cu Maria 
Groza, membră a Biroului Con

[Șrne/na
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FRATELE MEU ARE UN FRA
TE FORMIDABIL: Eforie (orele 
9; 11,30; 14; 19,30).

MISIUNEA PRIMEJDIOASA: 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20).

EI AU LUPTAT PENTRU PA
TRIE: Luceafărul (orele 9; 12,30; 
16; 19,30).

MIHAI VITEAZUL: Patria (orele 
10; 14,30; 19).

NOI AVENTURI CU TOM Șl 
JERRY: Scala (orele 9,30; 11,15; 
13; 14,30; 16,15; 18,15; 20,15).

ZESTREA : Central (orele 9,li; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30).

PRIMA PAGINA: Festival (orele 
8; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII: 
București (orele 9; 12,15; 16,30; 
19.45); Favorit (orele 9,15; 12,30; 
16,13; 19,30); Modern (orele 9; 
12.15; 16,15; 19,30); Grădina Bucu
rești (ora 20,15); Patinoarul „23 
August" (ora 20).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE: 
Timpuri Noi (orele 9; 12,15; 16;
19,15).

SIMON BLANCO: Victoria (orele 
9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,30); 
Flamura (orele 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL: Dacia (orele 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

CERCUL MAGIC : Doina (orele 
13,15; 15,30; 17,45; 30).

INTÎLNIRE LA AEROPORT: 
Bucegi (orele 16; 18); Grădina Bu- 
cegl (ora 20).

VINZĂTORUL DE BALOANE: 
Feroviar (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Melodia (orele 9; 
11,15; 13.30: 16; 18,15; 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL": 
Unirea (orele 16; 18); Grădina 
Unirea (ora 20); Ferentari (orele 
15,30; 18; 20,15).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Excelsior (orele 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,30); Gloria (ore
le 8.30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 20); 
Aurora (orele 8; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15).

B. D. INTRA IN ACȚIUNE: Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

DOI OAMENI IN ORAȘ: Grivlța 

siliului Național al Femeilor, a 
vizitat noi cartiere din Bucu
rești. Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România, ex
poziția UCECOM și a asistat la 
o paradă a modei organizată la 
întreprinderea de confecții și 
tricotaje.
DINEU

Președintele Marii Adunări 
Națidnale, Nicolae Giosan, a 
oferit, marți- un dineu in onoa
rea delegației Marii Adunări 
Naționale a Turciei, condusă de 
Kemal Guven, președintele 
Adunării Naționale, care face o 
vizită in țara noastră.

Au participat Virgil Teodo- 
rescu, vicepreședinte al MAN., 
Radu Păun, ministrul sănătății, 
Corneliu Mănescu și Radu 
Voinea. președinți de comisă 
permanente ale MAX. Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Margareta 
Hauser, secretar al MAX.

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

In timpul dineului, președin
tele Marii Adunări Naționale și 
șeful delegației turce au 'tastat 
în sănătatea prețediaMal 
Nicolae Ceausescu și a pre
ședintelui Fahri KorutOrk. pen
tru continua dezvoltare a re
lațiilor dintre România g: 
Turcia.

(orele I; 11.13; 13,45; ÎS; 13.13;
20.15) ; Tonus (orele t; 1143; 13J»;
16; 18,15; 20,30).

TEROARE PE ULIȚA: Lira (ore
le 13,30; 18); Grădma Lira (ora
20.15) .

CURSA GREA: Buzeștl (orele 
9; 11,15; 13,30; 16; 13,15; 20,15);
Arta (orele 15,30; 17,45; 20).

MASTODONTUL: Giulești (ore
le 15,30; 17,45; 20).

MERE ROȘII: Miorița (orele 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL: Co- 
troceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
201.

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII; 
Pacea (orele 16; 11; 20).

PACALA: Cringași (ora 1T).
ACTORUL ȘI SĂLBATICE: F.O- 

reasca (orele 15,30; 19).
PAS ARI DE PRADA: Volga 

(orele 9,30; 11,30; 13,30; 15.45; 18; 
20).

LA ÎNCEPUTUL TIMPURILOR: 
Viitorul (orele 15,30; 18; 20).

CU MUNILE CURATE: Moșilor 
(orele 15,30; 18); Grădina Moșilor 
(ora 20).

SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Popular (orele 15,30: 18; 20,15).

DACII: Munca (orele 13.45; U; 
20).

VIAȚA PERSONALA: Cosmoa 
(orele 15,30; 18; 20,15).

PE AICI NU SE TRECE: Fla
căra (orele 15,30; 19).

FRAȚI DE CRUCE: Vitan (orele 
15,30; 18); Grădina Luceafărul 
(ora 20): Grădina Vitan (ora 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Rahova (orele 16; 18; 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Progresul (orele 16; 18; 20).

PROGRAMELE 1 ȘI 2
In jurul orei 9,00 — Trans

misiune directă de la Pala
tul Sporturilor și Culturii : 
deschiderea lucrărilor Con
gresului educației politice și 
culturii socialiste

PROGRAMUL I

16,00 — Teleșcoală; 16,30 — Curs 
de limbă rusă; 17,00 — Telex; 17,05

PRIMIRI
Marți, Ion Pățan, viceprim- 

ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și co
operării economice internațio
nale, a primit delegația Marii 
Adunări Naționale a Turciei, 
condusă de Kemal Guven, pre
ședintele Adunării Naționale. In 
cadrul discuțiilor a fost expri
mat interesul pentru identifica
rea unor noi căi și modalități 
de natură să conducă la extin
derea și diversificarea colaboră
rii și cooperării, a schimburilor 
comerciale dintre cele două țân.

Delegația parlamentară turcă 
a avut în aceeași zi întrevederi 
cu ministrul afacerilor externe, 
George Macovescu, și cu loan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

în cursul dimineții, delegația 
Marii Adunări Naționale a 
Turciei a depus o coroană de 
flori la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru social.sm.

*
Marți. 1 iunie 1975, George 

Macoveacu. mimstrul afacer-or 
externe, a primit pe noul am
basador al Republicii Peru in 
țara noastră, dr. Roger Eloy 
Loayza Saavedra, in legărură 
cu apropiata prezentare a scri
sorilor de acreditare.
PLECARE

Marți a părăsit Capitala. !n- 
dreptindu-* *e  spre patrie, dele
gația de activ.*-.:  a. PLIA, 
etmdusă de NP Rude—jso. 
aâțuna al «efulu. Secție. Agrare 
a C C. al P.C.U.S. care, la m- 
v-.tațta C.C ai P.C-R. a efec
tuat o vi&tă pentru sch_mb de 
expener.'â m țara aeastra.

P- bujerardu! J Jtt* »-* 
tumat trectrie fu*dma
NaeaM S A DeaeaaMMA. 
peztru aea' -zari fcctua c.jeatâ 
a eocuzrvr-Jar de beton 
tuarr-i eera deosehr- X — j 

perata * as prășit de două 
or. sfera de zacă.- Ia Doi; hj- 
erfc-je suss a ma- emanata. Fo- 

ta pOa mcloaeefe ăe 
care tfpua osneu atu-mi dm 
prâsc pesera a doua* oarâ p^J 
~ts ~ pe sat mult de IMMd 
ba. ta supradata ezlnro-â mr
• mare parte ta euJxoue de 
rtecA de zahăr a fioerea-
Faraleî eu fntmtmerea eul- 
tnrtler î= Jodstul S«*u Mare 
•e atocriâ atectre reccltăru 
fcmajetar. Ca urmare, laae- 
pevaces Je agr.coie de stat de 
aar. an rosrt lucerna de pe a- 
proape 12W ba a ac depozitat 
peste «N wee. in frx-.tea acț:u- 
ac r-ruL-.-du-șe ucrtăule din 
-ășrari Odoceu a Caret

a fost acordat Ueeuhrf me
canic ar. 1 Vulcan pentru 
.Mașină de frezat universa
lă*. La secțiunea Elec
tronică — loeul I a fost o- 
cupat de Liceul _Gh. Lazăr* 
eu „Voltmetru digital*. La 
secțiunea Material didac
tic electronic — pe locul I 
s-a clasat Grupul școlar ae
ronautic cu ..Trusă pentru 
semiconductori". iar la sec
țiunea Aeronautică — lo
cul I a fost obținut de 
Grupul școlar aeronautic eu 
„Dispozitiv pentru pilotarea 
unei machete captive din 
exteriorul unei piste circu
lare”. (Ileana Podoleanu).

La p-ecare. pe aeroportul 
Otopem. oaspeți, au fast con
dus: de tovarășu Lorai I>ă- 
guț, membru al Ccrco Cen
trale de Revjie a P CJL, vice
președinte al Cecsu-uhn Cen
tral ce Coqtoî M-gx-taeee ai 
Aci.-.-.tăui Emrorrxe ș. Venale 
Adrian Ragc.eanu. membru al 
Cons-.l-uhn Ccczal ăe Contrai 
Munc tocesc a. AcrivriățL Eco
nomice 3- Sociale- de acsmștx 
de partid.

Au fast prezent, ie aseme
nea. Vi Dmjde- an. ambasa
dorul V RSS la 3-cureștu 
metr hr-. a. arr ha sărim

«

nerice au avut taas icter: m

— Pentru usspul <v. Lbe- t* -e-
eomandâm-.; rtJ» — Er-t.rpe- 
4^ șesxa ; 1*35  — **■■■'-
aoascra — «ber șt v-a. nassoas 
pentru eopu; ULM — A«=eu 
popular TV; aut — Trtbuaa TV; 114» — tist de »e-.: U-M — Tele
jurnal; 2*4»  — Țara mea. p»- 
mlnt de glorii; 34 15 — Rr-.st*  e- eonomie*  TV; S4.44 — Teleoae- 
mateca. Ciclul ..Marl seton*:  
Anna Magna r.: s: Raf Valloae 
„Garibaldi*.  Premieră TV; 14.13
— 24 de ore.

PROGRAMUL H

J».»» — Studie TȘ. Pregâ-.re» 
prefesicnaA a raerler la sveCal 
cariatelor tariaaStal rcaeSogM tahmeo grvnpfWx Ottritel — ană 
cu tradițu — .lenare — reperai- 
24.23 — Dm nou despre prefe
rințele dv. muzicale: zt» — 
Telex; ZL1# — Trieram» -SWă» 
nunea... arhitectura șt muzrea 
(li); ZLtf — Rootaă-MleMa: ,.Forsyte Saga*.

Opera Română: PRIMĂVARA — 
ora 19; Teatrul Național (Sala 
Mare): COANA CHIBIȚA — ora 
19,30; Teatrul „Lucia Sturdra 
Bulandra" (Sala Studio): ELI- 
S ABET A I — ora 19,3#: Teatrul 
„C.I. Nottara*  (Sala Magheru): 
LADY X — ora 19,30; Teatrul de 
Comedie: PREȘUL — ora 19,30; 
Teatrul Mic: NU SÎNTEM ÎN
GERI — ora 19,30; Studioul 
I.A.T.C.: CINCI SERI — ora 19,3#; 
Teatrul Giulești: PATIMA ROȘIE 
— ora 19,30: Teatrul „Ion Vasi- 
lescu": LA ORA H ȘI UN SFERT 
CONCERT — ora 19,30; Teatrul 
„C. Tănase" (Sala Savoy): RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA
COMEDIEI — ora 19.30; Teatrul 
„Ion Creangă": POVEȘTILE DE 
AUR — ora 16; Teatrul Țăndărică 
(Sala Victoria): PISICA DE UNA 
SINGURA — ora 17; Circul Bucu
rești: CIRCUL PE GHEAȚĂ — 
Ansamblul Circului Mare din 
Moscova — ora 19,30; Ansamblul 
„Rapsodia Română": ȚARA DE 
CÎNTEC ȘI DOR — Ora 19,30. 

de obiective economice și so- 
cial-eulturale din Capitală, pre
cum și din județele Ilfov și 
Constanța.

CONSULTĂRI
La 31 mai și 1 iunie au avut 

loc consultări Intre ministerele 
de externe ale României și 
Norvegiei privind evoluția re
lațiilor bilaterale și unele pro
bleme internaționale de interes 
reciproc.

Convorbirile au fost purtate 
din partea română de Vasile 
Gliga. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, iar din par
tea norvegiană de Sverre Gjel- 
lum. secretar general in M.A.E. 
al Norvegiei.

Sverre Gjellum a fost primit 
de George Macovescu. minis
trul afacerilor externe.

ANIVERSARE
Cu prilejul celei de-a 30-a 

aniversări a Republicii Italiene. 
Asociația de prietenie român o- 
italiană și Institutul român 
pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, au organizat marți 
ir. Capitală o seară culturală.

După un scurt cuvint intro
ductiv. roatit de acad. Theodor 
Burghele. președintele Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. președintele Asociație: de 
prietenie româno-italiană, prof, 
umv. dr. doc. Zoe Dumitrescu- 
Bușuler.ga a împărtășit impresii 
<fcr. Italia.

în rrr.t r.uare a fost prezentat 
un scurt recital de către violo- 
r.isu luliară Fina Carmineilu de 
Ia Academia Santa Cecilia tn 
Roata.

Au participat Ion Mărgjnea- 
■u. 7*  rwpresedir.te al asooapei. 
membri ai eoesCiulu: de
coesiucere al asociație:, repre- 
aaatati ai ULR.C&. MaMe- 
rul— Afarorfiar Externe. CteMf- 
Lului Cuburi: șt Educației So- 
riaiote. oamerr de artă ș: cul
tură. un *-mtaraa  pcbbe.

Au fort prcxcEti Er-esta Ma

la B=rureșu. rcmbrt «4 asba-

CC. al P.CJL. la Ceemeetu. *»- 
detean C-sestanța al PCJL a 
cor. ducerea unar înM.tjișt: cee- 
tra.e de stat au variat o ser.e

Pe ogoare, ritm susținut 
în executarea lucrărilor de sezon
zile. hierdnJe de uezaa. Astfel 
fo!osindu-se ma; bme ttmpul
prielnic in județele Prarrva. 
Dîmbovița și Buzău s-a efec
tua: praș-.la îstii la pcrsEtb. 
cultură ca por-ber» tn această 
parte a țlrri. pe mai teze de *3  
la sută dte lap- urată.
Ms: aoît de țamdtate e" em- 
mărul umtănise alveole ta •- 
tă lucrare Se ru- er< tscodn- 
tă. mtess ia tetreemecen mi
turilor de Coaren-ecareuz a 
sferiâ ce ra-â-

îngryirea cuisuriJar ee deeU- 
»oeră. de asemenea, ea toate 
forțele șt in județul Iar. Um- 
tațiie agricole de cc. an turbe 
iat, pină acum. prașLa tnfca la

Tehnium *76
deschis ieri, î leair expn- 
ziția municipală a elevilor 
bucuresteni . Tefemam TP*.  
Cele peste 15« de oMeete 
realizate in cadrai cercărilor 
tehnico-aplieative și a ore
lor de activități practice vor 
îmbogăți curind rertrea ca
binetelor și laboratoarelor 
școlare. Majoritatea expona
telor fae dovada ingeniozi
tății, creativității, a unei no
te de puternică originalitate. 
Juriul a decernat peste î# 
de premii pentru lucrările 
cele mai reprezentative. E- 
numerăm eiteva : La secțiu
nea Mecanică — loeul I

Pe șantierele construcțiilor de locuințe din Capitală

MM INTENS IA TOATE
PUNCTELE DE LUCRU

• Pr nele 115 apc’tc'-enhe din planul pe acest 
an vor ft predate beneficiarilor pinâ la 20 iunie 
• La puncte e ,,cne e' se lucrează în două 
schimburi, zi s noapte • z ecare inginer stagiar 
răspunde efect v de construcția unui bloc • Spe- 

; cia zarea otu' or pe genuri ce lucrări — formă 
de organizare de mare randament ® Angaja
mentul utecîșt or; „Fectre panou de cofraj fo
bs t în cel puțin 20 de dc'uri', preluat ce toate 

[ echipele.

Sf•OftT • SPORI
Vadia Comaneci și colegele sale de echipă 

inaintea campionatelor republicane

Vineri, 28 mai. în sala de 
gimnastică a Clubului sportiv 
..Onești”, antrenorii Marta și 
Bela Karoly. ajutați de maes
trul coregraf Geza Poszar și de 
pianistul Caro! Stabîșevschi. 
fac ultimele retușuri, înaintea 
apropiatelor întreceri ale „re
publicanelor” maeștrilor. Ne a- 
flăm. aici, in acest .atelier mi
raculos", in care se modelează 
mari performere. Nadia Coma
neci lucrează la finalul exerci
țiului său la sol. Marta Karoly 
o corectează : .Aici deschide
rea trebuie să fie mai mare, 
piciorul sting bine intins._ Mare 
atenție la mișcarea brațelor— 

mum durata de execuție a o*'  
biectivelor de pe acest șantier, 
reia ing. Glogojan, am trecut la 
specializarea cadrelor tehnice, 
mai bine-zis a loturilor de lu
cru pe genuri de lucrări, 
respectiv pe structuri, infra
structuri, finisări etc., formă 
de organizare pe care am ex
perimentat-o pină acum eu 
bune rezultate. în același scop 
am introdus schimbul doi de 
noapte, la lumina reflectoarelor, 
la lucrările care permit a- 
eeastă organizare, cum ar Ii 
turnări de betoane la structuri, 
săpări de fundații, aproviziona
rea locurilor de muncă cu ma
teriale etc., supravegheate și 
conduse de cadrele tehnice. In 
trimestrul următor, in schimbul 
de noapte vor lucra 80—100 de 
constructori.

Angajamentul celor peste 600 
de muncitori și specialiști de pe 
șantierul de locuințe „Titules- 
eu-1 Mil" prevede pentru acest 
aa realizarea a 57! apartamen
te. Ș;. rai spuneam, vîrsta 
medie a acestui colectiv este de 
27 de ani. pentru că. Intr-ade
văr. tinerii reprezintă majorita
tea. Este firesc, așadar, ca an- 

roi respeăiv — după 
cum spune ing. Băbeanu — să 
constituie principalul obiectiv 
al organizației U.T.C. de aici. In 
întrecerea „Tineretul — factor 
activ in realizarea cincinalului 
revelației tehnico-științificc". 
Ttaerii. ceilalți constructori, au 
hotârit să lucreze inclusiv du- 

pină la orele 12. pen
tru urgentarea predării aparta
mentelor și să realizeze numai 
lucrări de foarte bună calitate.

— în privința gospodăririi cu 
maximă răspundere a materia
lelor și înlăturarea risipei, spu- 
-• r: șeful JMtimi-
lu. uteeiștii s-au angajat ca 
fiecare panou de cofraj să fie 
refoiaait in eel puțin !0 de ei- 
eiari adică să le dubleze du
rabilitatea in folosință. Fină a- 
eum nici o echipă nu a coborit 
rub această exigență.

ROMULUS LAL

Așa, mai multă grație... Mlă
diază mai mult mijlocul”...

Pe bimă. Teodora Ungureanu 
și Luminița Milea. Georgeta 
Gaber lucrează la paralele. Că
lina Hosu și Iuliana Marcu se 
încălzesc înainte de a-și înce
pe fiecare programul de sări
turi.

Antrenorul Bela Karoly îșt 
îngăduie o scurtă clipă de ră
gaz. pentru a ne face cunoscu
te „ultimele noutăți" din pro
gramul de pregătire olimpică.

„Toate fetele slnt intr-o ex
celentă dispoziție de concurg. 
Executăm, acum, ultimele re
tușuri la programul olimpic —

VESTI. ■ - T - : '
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• LA ÎNTREPRINDEREA 
DE UTILAJE ȘI PIESE DE 
SCHIMB pentru industria 
ușoară din Botoșani a fost e- 
laborată prima șarjă de oțel, 
eveniment care marchează a- 
similarea producerii în pre
mieră a oțelului pe tinăra 
platformă industrială a aces
tui oraș moldovean. în ace
lași timp, intrarea în func
țiune a cuptoarelor cu in
ducție de mică capacitate de 
aici creează condiții pentru 
introducerea în fabricație a 
60 noi repere destinate uti
lajelor textile din țară. De 
reținut că 20 dintre acestea 
reprezintă piese de schimb 
care, pină acum, se procurau 
din import.

• LA COMBINATUL SI
DERURGIC REȘIȚA a fost 
redat producției, inainte de 
termenul planificat, cuptorul 
nr. 3, supus reparațiilor și 
înnoirilor tehnice. Avansul 
de timp Înregistrat a permis 
oțelariior care deservesc a- 
cest agregat să elaboreze in 
plus aproape 1500 tone de 
metal.

Alte Însemnate sporuri de 
metal s-au obținut pe seama 
folosirii cu randament mărit 
a capacităților de încărcare, 
topire și turnare a oțelului. 
Pe aceste căi, producția rea
lizată in primele 5 luni a 
crescut cu 140 kg. oțel pe 
m.p. vatră de cuptor și zi 
calendaristică.

• MARȚI DIMINEAȚA, 
MINERII DIN VALEA MO- 
TRULUI au ridicat la 100 000 
tone cantitatea de cărbune 
extrasă in plus de la înce
putul anului. Succesul, la 
obținerea căruia și-a adus 
o deosebită contribuție co
lectivul exploatării carboni
fere Leurda, care a îndepli
nit planul semestrial în mai 
puțin de cinci luni, urmat 
de colectivele exploatărilor 
Lupoaia, Ploștina și Roșiuța 
are la bază o simțitoare de
pășire a randamentelor pe 
post și creșterea productivi
tății muncii.

Impus șl liber ales, — program 
pe care-1 vom prezenta, așa 
cum s-a convenit, la Campio
natele republicane de gimnas
tică ale maeștrilor, găzduite de 
Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, între 11—13 iunie 
a.c. Ne-am propus reeditarea 
performanțelor de anul trecut, 
adică locul I pe echipe și la in
dividual compus. Prevăd o lup
tă foarte strinsă intre Nadia și 
Teodora — pentru primul loc — 
intre Georgeta și Luminița Mi
lea — pentru locul III. Dealtfel, 
cred că marea revelație a „re
publicanelor" va fi Luminița 
Milea, care a progresat senza
țional"...

Așteptăm cu interes ultima 
repetiție generală înaintea ma
relui examen olimpic.

ȘTEFAN OLTEANU — 
redactor la ziarul 

„Steagul roșu" — Bacău

Marți, la lumina reflectoare
lor stadionului „23 August" din 
Capitală, s-a disputat o întllnire 
internațională de fotbal în care 
selecționata divizionară a țării 
noastre a primit replica forma
ției Admira Energie Viena. Jo
cul, care a fost urmărit de peste 
15 000 spectatori, s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
fotbaliștilor români. Scorul a 
fost deschis în minutul 38 de 
Mircea Sandu. După numai 1 
minut oaspeții au egalat prin 
Cerny. Punctul victoriei a fost 
realizat in minutul 59 de Săt- 
măreanu II. care a reluat in 
plasă un balon centrat de Lu- 
cescu.

Selecționata divizionară a ju
cat in următoarea formație: Ior- 
dache (Ștefan), Tănăsescu (Che- 
ran), Sandu Gabriel, Dobrău, 
Cheran (Tănăsescu), Mulțescu 
(Sătmăreanu II), Boloni, Iordă- 
nescu, Fazekas, M. Sandu, Zam
fir (Lucescu). A mai jucat Dudu 
Georgescu, care l-a înlocuit pe 
Dobrău.

Pe scena evocării istorice de la Costești — Hunedoara
Decupăm astăzi noi Imagini din filmul 

impresionantei manifestări desfășurate 

duminică, 30 mai, în marele amfiteatru 

natural din preajma cetăților dacice din 
munții Orăștiei. Acțiune cultural-educati- 

vă de tradiție, organizată de Comitetul 

județean Hunedoara al U.T.C., împreună 

cu celelalte organizații de masă și ob

ștești, cu instituțiile de cultură și artă ale 

județului, ediția din acest an a festivalului 

de la Costești a înscris în programul său 

și primul spectacol din ciclul de evocări 

istorice „La trecutu-ți mare, mare viitor!” 

organizate de „Scînteia tineretului", re

vista „Luceafărul" și redacția pentru tine

ret a Radioteleviziunfi. Precizînd că însăși 

realizarea acestui spectacol n-ar fi fost 

posibilă fără efortul susținut al activiștilor 

organizației județene Hunedoara a U.T.C., 

și fără sprijinul deosebit al Comitetului 

județean de partid, socotim de datoria 

noastră să aducem ți pe această cale cele 

mai vii mulțumiri tuturor celor care au 

determinat reușita acestei vibrante întîl- 

nirl cu istoria.

Interpreta de muzică folk Benedict Popescu, Zoe Alecu, Adrian Antonescu, 
care, alături de formațiile lui Mircea Florian și Mihai Diaconescu, au susținut 
o pledoarie pentru muzica tinără, pentru valorile ei autentice, purtătoare de 

mesaj patriotic

După un călduros bun 
venit adresat celor 
peste 30 de mii de 
participant, primul 
secretar al Comitetului 
județean Hunedoara 
al U.T.C., Ionel Lazăr, 
dă cuvintul conf. univ. 
dr. Hadrian Daicovi- 
ciu, care evocă pagini 
de nemuritoare epopee 
scrise in acest stră
vechi leagăn de naș
tere a poporului român

Actorii Mircea 
Cruceanu, Vic
toria Dobre Ti- 
monu, Florin 
Plaur, Irina 
Mazanidis, Vio
rel Comănici 
au interpretat 
pagini nemuri
toare din poe
zia clasică ro
mânească, ver
suri de nobilă 
inspirație patri
otică ale poeți
lor contempo

rani

Poeții Mircea Florin Șandru, Liliana Ursu, Dan Verona, Dorin Tudoran, Profira Mihăilescu Florin
Costtnescu au recitat din poeziile lor, aducind un înflăcărat omagiu istoriei neamului nostru, prezentului 

socialist



Necesitatea intensificării
eforturilor pentru promovarea

unei mai largi cooperări
4<

între țările nealiniate
Lucrările Biroului de coordonare al țărilor nealiniate 

reluate, marți, la Alger, atit in ședințe plenare, cit și 
două comisii — politică și economică —, create pentru a 
proiectele principalelor documente ce vor fi supuse adoptării la 
apropiata conferință 
nealiniate.

de la Colombo a șefilor

de luni, 
închise.

au a- 
fost

au fost 
in cele 
elabora

de stat ai țărilor

Condamnare fermă a politicii 
de discriminare rasială

La sfirșitul ședințelor 
desfășurate cu ușile 
surse apropiate Biroului 
firmat că dezbaterile au 
constructive.

In cadrul dezbaterilor 
rale au luat cuvântul mai 
șefi de delegații. între care cei 
ai Malayesiei. Cubei. Indiei, So
maliei. Iugoslaviei. Perului, Si
riei, Republicii Mali — țări 
membre ale Biroului —. precum 
și ai Irakului, Libiei. Egiptului, 
care participă la lucrări in cali
tate de observatori. Vorbitorii 
și-au exprimat punctele de ve
dere asupra conținutului proiec
tului de declarație finală care 
va fi prezentat la Conferința Ia 
nivel înalt de Ia Colombo și 
au avansat propuneri concrete 
în legătură cu pregătirea acestei 
reuniuni.

La dezbaterile din comisiile 
de lucru, membrii Biroului de 
coordonare au expus preocupă
rile țărilor nealiniate în vede
rea instaurării unei noi ordini 
economice in lume și democra
tizării relațiilor internaționale, 
subliniindu-se necesitatea unui 
dialog mai larg in această di
recție. S-a exprimat, totodată, 
îngrijorarea față de menținerea 
în lume a unor focare de ten
siune. față de persistența colo
nialismului și rasismului în A- 
frica. de amenințările imperia
lismului in Asia și America La
tină. Pe plan economic, dezba
terile au relevat necesitatea in
tensificării eforturilor pentru 
promovarea unei mai largi co
laborări și cooperări intre țările 
nealiniate, ca si între acestea și 
restul lumii. Tot marți. Biroul 
de coordonare al țărilor neali
niate a făcut o evaluare a re
centelor rezultate obținute la 
cea de-a IV-a conferință 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi, pen
tru a ține seamă de ele in ela
borarea documentelor pentru 
Conferința la nivel înalt de la 
Colombo.

Lucrările Biroului urmează să

se încheie in 
miercuri, prin 
declarații finale.

cursul zilei de 
adoptarea unei

Declarație finală adoptată de participanții 
la seminarul internațional împotriva 
apartheidului, desfășurat la Havana

gene- 
mulți

Biroul de coordonare al țări
lor nealiniate a recomandat ca 
Angola să fie admisă in rindul 
statelor nealiniate, urmind să 
devină al 82-lea membru al a- 
cestui grup de țări. Recoman
darea va fi supusă ratificării in 
cadrul conferinței la nivel înalt 
ce va avea loc in luna august 
la Colombo (Sri Lanka).

Președintele Algeriei. Houari 
Boumediene. președinte în exer
cițiu al Conferinței țărilor nea
liniate. a primit, succesiv, pe 
Abdel Halim Khaddam, vice- 
premier și ministru al afaceri
lor externe al Siriei. Miguel An
gel de la Flor Valle, 
afacerilor externe al 
F. R. Wills, ministrul 
externe al Guvanei, 
Bandaranaike. șeful _ . 
Republicii Sri Lanka, aflați in 
aceste zile la Alger pentru a 
participa la lucrările Biroului 
de coordonare al țărilor neali
niate.

ministrul 
Perului, 

afacerilor 
și Felix 
delegației

Participanții la seminarul in
ternațional împotriva aparthei
dului. ale cărui lucrări s-au 
desfășurat pe parcursul a cinci 
zile la Havana. au adoptat o 
declarație finală in care, con
damnând politica de discrimi
nare rasială ca o crimă la a- 
dresa umanității, reafirmă drep
tul mișcărilor de eliberare afri
cane de a hotărî asupra mijloa
celor de luptă, potrivit condi
țiilor din aceste teritorii, pre
cum și de a cere și a se bucura 
de solidaritatea internațională.

Documentul subliniază că ță
rile cu frontieră comună cu 
Republica Sud-Africană și Rho
desia. care au adoptat o poziție 
fermă împotriva regimurilor ra
siste minoritare de la Pretoria 
și Salisbury, trebuie să pri
mească și să se bucure de spri
jinul economic și de orice tip 
ce le este necesar. Totodată, 
declarația afirmă că orice li
vrare de arme Republicii Sud- 
Africane și orice altă formă de

cooperare militară cu regimul 
de la Pretoria constituie un act 
ostil la adresa poporului 
african, a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.).

în final, documentul relevă 
asistența și sprijinul de ordin 
moral, politic și material de 
care s-au bucurat și se bucură 
mișcările de eliberare africane 
din partea țărilor socialiste, 
nealiniate, africane și a altor 
state.

sud-

• ÎNTR-UN comunicat oficial 
dat publicității la Brasilia se e- 
vider.țiază că o serie de com
panii transnaționale care ac
ționează in țară poartă răspun
derea pentru creșterea deficitu
lui balanței comerciale a Brazi
liei în uitimii ani. Documentul 
arată că. din totalul deficitului 
comercial înregistrat in 1974. 
peste 2 miliarde dolari se dato- 
resc activității nesatisfăcătoare 
a 115 companii străine care ac
ționează în țară.

secole 
identi-

Petrolul 
și poluarea 

apelor marilor
CONCLUZIILE UNUI STUDIU 

AL CONSILIULUI CERCETĂRII 
ȘTIINJIFICE DIN S.U.A.

în flecare an. peste 6 milioane 
de tone de petrol ajung, pe o 
cale sau alta, in apele mării, pe 
care le poluează, provoci nd pa
gube imense, este concluzia la 
care ajunge un studiu al Con
siliului Cercetării Științifice din 
S.U.A. O treime din această can
titate provine de la tancurile 
petroliere. Acestea iși curăță 
rezervoarele și aruncă reziduu
rile în largul mărilor și oceane
lor, adică acolo unde orice con
trol este practic nerealizabil.

Accidentele superpetrolierelor 
constituie, de asemenea, o sursă 
deloc neglijabilă a poluării ape
lor marine. La scufundarea lui 
„Torrey Canyon", la 18 martie 
1967, de pildă, s-au scurs în 
mare 120 000 de tone petrol, care 
au infestat coastele Franței și 
Angliei. A fost cea mai mare 
catastrofă de acest gen. De 
atunci s-au produs o serie de 
alte accidente.

Pagubele provocate de polua
rea apelor cu petrol sînt imense 
și greu de calculat cu precizie. 
Cheltuielile pentru îndepărtarea 
petelor de petrol reprezintă nu
mai o parte infimă din acestea. 
Deosebit de periclitate sint pă
sările care trăiesc pe țărmuri. 
Catastrofa lui „Torrey Canyon" 
a dus la pieirea a 80 000 de ase
menea păsări. E drept că peștii 
nu sînt la fel de puternic afec
tați, dar ei devin necomestibili 
din cauza infestării cu petrol.

n-aș fi 
la Roma, refrenul 
șlagărului lansat 
de Mireille Mathi
eu mi s-ar fi pă

rut la fel de banal 
atîtor altor șlagăre 
pentru că am avut 
cunoaște „Cetatea 
cest „Roma, Roma, 
prins total de restul insignifiant 
al textului, mă urmărește ca o 
obsesie. De fapt, nu șlagărul 
obsedează, ci numele acestui 
oraș, care nici nu poate fi rostit 
pur și simplu, ci recitat sau cin- 
tat. Căci Roma nu atrage, nu 
place și nu impresionează, pur 
și simplu, Roma fascinează, cu
cerește și obsedează. Este greu 
să vorbești despre Roma pentru 
că ai mereu senzația de învins. 
Superlativele, calpe prin abuz, 
se îngrămădesc și se bat intru 
totală zădărnicie si numai mu
zica. forma cea mai abstractă 
de expresie a trăirilor omenești, 
ar putea aspire la cuprinderea 
și descrierea sentimentelor
cere 
robii 
moi 
che, 
o au și olte orașe, dar la Roma 
se găsesc monumente și vesti
gii reprezentative ale tuturor 
epocilor istoriei și culturii uni
versale, sau cel puțin europene. 
Incomparabil — pentru că are 
tot atîtea arcuri de triumf și fo
rumuri imperiale — șapte - cit# 
coline pe care a fost construit, 
atitea și atitea coloane și obe
liscuri, temple, terme și teatre 
antice, fințini, galerii și muzee, 
monumente și palate cite ar în
căpea într-o duzină de alte o- 
rașe. Și mai ales - lucru de
osebit de important pentru noi, 
românii — pentru că este orașul 
care a dat numele său unui 
mare popor al antichității 
(„Populus romanus”) și unuia 
din urmașii direcți ai acestuia 
- poporul român.

Neîndoielnic, fascinația Ro
mei asupra noastră, a celor ce-i 
purtăm și astăzi numele încăr
cat de glorie, este amplificată 
de conștiința că „de la Rim ne

ca refrenele 
banale. Dar 
prilejul de a 
Eternă", a- 
Roma", des-

oe 
le trezește acest i neom pa - 
oraș. Incompcrabil nu ~u- 

pentrj că c'e o istorie ^e- 
multimifenară. Pe aceasta
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• COTIDIENELE RAMIN DE NElNLOCUIT. In pofida concu
renței radioului și televiziunii, presa cotidiană rămîne preferată 
majorității vest-germanilor. Un sondaj efectuat de Institutul 
Emnid din Bielefeld arată că 79 la sută din locuitorii r.f.G. 
citesc cel puțin un cotidian. Cei mai pasionați cititori ai ziarelor 
sînt bărbații și femeile avînd virsta între 30 și 64 de afli, repre- 
zentînd un procent de 82 la sută. Evenimentele locale constituie 
centrul interesului. Aproximativ 40 la sută din cititori deschid 
mai întîi ziarul la pagina cu informații locale, 23 la sută preferă 
știrile de politică generală. 19 la sută preferă știrile nepolitiee 
din lumea întreagă, iar 18 la sută acordă prioritate știrilor spor
tive • EXERCIȚII DE RELAXARE ÎMPOTRIVA MIGRENEI. In 
Urmă cu trei mii de ani medicii egipteni cunoașteau deja mi
grena, dar numai în ultimele decenii s-a putut descoperi mai 
mult originea intensei dureri de cap ce se manifestă periodic 
la unele persoane. Astfel, o serie de studii au arătat că. aceste 
afecțiuni au drept cauză tulburări în irigarea cu singe a creie
rului, O situație de stress provoacă o contractare a vaselor san
guine, dar după un timp, prin dilatarea acestor vase se restabi
lește starea anterioară. Pentru a influența voluntar acest me
canism, pacientul învață să se relaxeze • ClINII ȘI DREPTU
RILE OMULUI. Deși considerat cel mai bun prieten al omului, 
clinele nu constituie un element al vieții private a acestuia. Cel 
puțin așa a hotărit comisia vest-europeană pentru drepturile 
omului, care a respins în cursul sesiunii ținute recent la Strasbourg 
cererea a doi islandezi care au criticat o lege sanitară din țara 
lor ce interzice Clinilor intrarea in orașe, arătînd că această 
lege ar fi neconciliabilă cu articolul convenției europene asupra 
drepturilor omului care garantează respectarea vieții private. 
Comisia de la Strasbourg a apreciat că refuzul intrării in oraș 
a „celui mai bun prieten al omului" nu constituie o abatere de 
la libertatea cetățenilor de a-șt organiza viata personală după 
bunul plac « SISTEM INTERNAȚIONAL DE ALARMA PENTRU 
PRODUSELE TOXICE. Biroul Internațional al Muncii din Ge
neva a anunțat că examinează posibilitatea instaurării unui 
„sistem internațional de alarmă" pentru produsele care se do
vedesc toxice. Biroul Internațional al Muncii precizează că, po
trivit unui proiect care va fi examinat în acest an de guver
nele. patronii și sindicatele din întreaga lume, s-ar putea cere, 
fiecărui stat care descoperă proprietățile toxice ale unui produs 
să informeze biroul, care, la rindul său. le va comunica celor 
131 de state membre ale organizației • IMPACT. Cu prilejul 
efectuării unor foraje în apropierea orașului Minsk, membrii 
unui grup de geologi sovietici au constatat că fragmentele de 
rocă scoase la suprafață dovedeau o structură cu totul neobiș
nuită a solului la mare adîncime. S-a descoperit astfel între 
adînclmile de 80 și 140 de metri, existența unei formațiuni ase
mănătoare unei pilnii uriașe, în care atit stratul sedimentar su
perior, cît și cel inferior, granitic, prezentau' urmele străvechi 
ale unul impact colosal. S-a văzut că pe fundul pîlniei subterane 
rocile suferiseră un proces de topire accentuată. în timp ce 
alte roci scoase la suprafață și studiate prezentau deformări 
accentuate ale rețelei cristaline — dovadă a unui șoc excepțional 
de puternic. Ansamblul cercetărilor i-a făcut pe geologi să con- 
chidă că, în urmă cu circa 70 de milioane de ani. în locul res-i 
pet>.-v Terra a fost lovită de un meteorit de foarte mari dimeri- 
ț care, în urma șocului ce a produs o temperatură de mi- 
: de grade, s-a volatilizat.
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Congresul Tineretului 
Liber German 

din R. D. Germană

V’ > ,

Africane■ ■
Ședința Comisiei 

permanente a CAER 
pentru agricultură

Scînteia tineretului

La Berlin s-a deschis cel 
de-al X-lea Congres al Tine
retului Liber German din 
R. D. Germană. La ședința 
inaugurală au luat parte 
Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., alți 
condncători ai P.S.U.G. Din 
țara noastră participă o dele
gație a Uniunii Tineretului 
Comunist, condusă de Mihai 
Hirjeu. secretar al C.C. al 
U.T.C.

'Bir 2 TINERETUL LUMII

NAȚIONALIZAREA
ȘCOLILOR

..
PARTICULARE
ÎN ALGERIA

CUBA - Vedere din Havane

Sesiunea Comitetului Eliberării

Incepind cu viitorul an 
școlar, s-a anunțat recent la 
Alger, invățămîntul particu
lar va fi suprimat, pornin- 
du-se de la necesitatea „e- 
galității condițiilor de acces 
la învățătură". Bunurile mo
bile și imobile, 
instituțiilor de 
particular, vor 
drept statului. Textul decre
tului care stipulează această 
măsură subliniază faptul că 
educația pentru tineret tre
buie să fie de acum înainte 
gratuită „la 
incepînd cu 
pii“.

Integrarea 
culare in invățămîntul 
stat face parte dintr-o refor
mă de ansamblu a invăță- 
mîntului algerian, care ur
mărește, printre altele, for
marea unei autentice perso
nalități naționale și crearea 
la tineri a unor comporta
mente noi, în consens eu 
mutațiile de ordin social și 
economic produse în țară. 
Punctul central al reformei, 
ce urmează să fie transpus 
în practică incepînd din a- 
cest an pină in 1985, il con
stituie „școala fundamenta
lă", reprezentată de invăță- 
mintul obligatoriu de nouă 
ani. Acest tip de școală, di
vizat în cicluri de cite trei 
ani, urmează să asigure în
sușirea cunoștințelor și ori
entarea elevilor in concor
danță cu necesitățile de dez
voltare economică, socială și 
culturală ale Algeriei.

aparținind 
invățămint 

reveni dc

toate nivelele, 
grădinița de co-

școlilor parti
de

nzaniei se des- 
lucrările celei de-a 27-a 
a Comitetului Eliberării 

Organizației Unității Africa- 
La dezbateri participă re

prezentanții țărilor membre in 
comitet, ai mișcărilor de elibe
rare din Africa, secretarul ge
neral al O.U.A.. William Eteki 
Mboumoua. secretarul general 
al Ligii Arabe. Mahmud Riad, 
personalități ale vieții politice 
tanzaniene. Participanții exami
nează. in principal. problenfe 
actuale ale eliberării continen
tului de sub dominația regimu
rilor rasiste și coloniale din A- 
frica australă. O atenție deose
bită este acordată luptei patrio- 
ților Zimbabwe împotriva regi
mului rasist al lui Ian Smith 

rindurilor mișcăm

de eliberare. în vederea instau
rării unui regim majoritar în 
Rhodesia, situației din Nami
bia. unde se semnalează în ul
tima vreme o intensificare a 
acțiunilor împotriva ocupării 
ilegale a teritoriului de către 
trupele guvernului Republicii 
Sud-Africane.

Sesiunea a fost deschisă de 
primul vicepreședinte al Tanza
niei. Aboud Jumbe, care a sub
liniat necesitatea consolidării 
riridurilor mișcării de eliberare 
din Rhodesia și Namibia și s-a 
pronunțat în favoarea acordării 
de sprijin material luptei pa- 
trioților din cele două teritorii, 
pentru eliberarea definitivă de 
sub dominația regimurilor rasis
te și coloniale.

Roma. Roma. Roma
lineariconșfătui

la Roma 
străzilor

naștere 
Columna

1

tragem", devenită de 
chintesență a propriei 
tați, de faptul că aici se află 
certificatul nostru de 
autentic și durabil — 
lui Traian.

Visind din depărtare 
sau bătind caldarimul
al căror nume se aude cu a- 
companiament de surle și trim- 
bițe, m-am întrebat mereu cum 
se trăiește, concret, in acest 
imens muzeu în aer liber. Căci

acestea, Roma nu este nicide
cum cufundată in reculegere 
și reverie. Viața pulsează la tot 
pasul, ritmul ei este puternic, 
alert, chiar trepidant. Pentru o 
răspunde imperativelor vieții 
modeme, oamenii trebuie să 
facă, cel puțin parțial, abstrac
ție de cadrul muzeal in care se 
mișcă, lăsind monumentelor li
niștea pe care le-o pot lăsa. 
Pe Via dei Fori Imperiali, intre 
Coliseu și Capitcliu, la orele de

ivar.a s-au desfășurat 
celei de-a 44-a ședințe 
îsiei permanente a 
perxtru agricultură. Au 

t delegații din R. P.
R. S. Cehoslovacă. 

L D. Germană. R. P.
R. P. Polonă. Repu- 

i.s-li siă România. R. P.
unea Sovietică, 
îarticipat. de a- 

3 reprezentanți ai R.S.F. 
rvia și R. D. Vietnam, 
ursul consfătuirii au fost 
ite aspecte ale colaboră- 
tre țările membre ale 
R. în domeniile agricol.

•- precum și
aspecte ale colaborării ști-

CONGRESUL UNIUNII
INTERNATIONALE

A TEATRELOR
DE MARIONETE

obsesia pe exercit:
Roma provine și din faptul că in 
acest cadru muzeal Pălesc și 
muncesc, speră si se luptă cu 
problemele vieții cotid ene ce 
pretutindeni mai bine de două 
milioane de oameni. Ei bi-e. 
,,romanii" — căci numai locu - 
torii Romei mai beneuciczc. in 
Italia, de privilegiul acest_i 
nume — romanii de azi se des
curcă cum pot 
feră prea mult 
nilor din alte 
blemele zilnice
cadrul muzeal există, intr-o mă
sură mai mare sau mai mica, și 
la Veneția, Florența, Necoc e, 
Pisa, Siena sau Bologna. Ca și

Viața lor nu «fi
de cea a ito'fe- 
orașe. cod p*o-  
sint similare iar

o«oc-a vehiculelor ce duc 
oomeni spre fabricile de la pe
riferie sau spre instituțiile ți 
magazinele comerciale din cen
trul Istoric pere la fel de mult 
un dement al peisajului ca si 
opefe Tîbrului curgi-d veșnic 
spre InQnirea cu Mediterona. 
Iar in zonele din ofara incintei 
vechii capitole a Imoeriuiui Ro
man. Cetatea Eternă nu se de
osebește cu nimic de orașe e 
cu un trecut mai puțin copleși
tor. Aici. Întreprinderile și blocu
rile modeme, camioanele ți ma- 
ccra'e'e constructorilor nu mai 
au nimic insolit

BAZIL ȘTEFAN

Internațio
nale a Teatrelor de Marionete 
(U.N.LM-A-). Din țara noastră 
participă Margareta Niculescu, 
membră a Comitetului Executiv 
al U.N.I.M.A.. directoarea Tea 
trului de păpuși ..Țăndărică" 
precum și directori, regizori și 
artiști ai teatrelor de păpuși 
din Brașov, Cluj-Napoca și Con
stanța.

Congresul dezbate aspecte pri
vând rolul teatrelor de păpuși 
in societatea contemporană. In 
prima zi au prezentat rapoar
te secretariatul general al 
U.N.I.M.A și unele centre națio
nale ale U.N.I.M.A. din diferite 
țări.

în paralel se desfășoară și un 
festival internațional al teatre
lor de marionete.

Secvență surprinsă pe una din străzile capitalei laoțiene, Vientiane

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

Inaugurarea 
unei noi

industriale in Libia
în localitatea libiană Marj, 

situată Ia 100 km est de Ben
ghazi, a avut loc inaugurarea 
unei spălătorii și filaturi de lină 
de mare capacitate. La ceremo
nie au luat parte Moammer El 
Geddafi. președintele Consiliu
lui Comandamentului Revolu
ției, și membri ai guvernului.

Unitatea va produce 550 tone 
de fire de lină anual, investițiile 
necesare realizării acestui obi
ectiv fiind estimate la peste 4.5 
milioane dinari. Fabrica va uti
liza materia primă de bună ca
litate de la crescătoriile de ani
male din zonă.

Acord interimar între Marea Britanic
și Islanda in problema pescuitului
Relațiile diplomatice intre cele două țări vor fi 

restabilite în curind
Marea Britanie și Islanda au 

încheiat 
două zile 
interimar 
lui. care 
pentru o 
așa-numitului „război al codu
lui". Principala urmare a înțe
legerii realizate la Oslo constă 
în restabilirea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări, 
rupte la 19 februarie 1976. Actul 
formal al reluării relațiilor di
plomatice va avea loc in urmă
toarele două zile. Documentul, 
care acoperă perioada 1 iunie—1 
decembrie 1976. a fost semnat 
de miniștrii afacerilor externe ai 
celor două țări, Anthony Cros
land și Einar Augustsson.

Principalele prevederi ale acor
dului sint următoarele: numărul

marți la Oslo, după 
de negocieri, un acord 
in problema pescuitu- 
pune capăt, cel puțin 
perioadă de șase luni,

navelor britanice autorizate să 
pescuiască'- în zona de 
islandeză va fi de cel 
pescadoarele engleze 
apropia la cel mult 20 
coasta : islandeză și vor 
cu scrupulozitațe o serie de zone : 
de conservare; poziția navelor 
britanice și capturile lor vor fi 
comunicate părții islandeze; 
dacă unul din vase va desfășura 
o activitate contrară termenilor 
acordului, 01 va pierde dreptul 
de a mai pescui în apele islan
deze; guvernul britanic se an- . 
gajează să facă demersurile ne
cesare pentru aplicarea acordu
lui comercial dintre Piața co
mună și Islanda, a cărui tradu
cere in viață a fost afectată de 
conflictul în problema pescui
tului.

200- mile ■ 
mult 24; 
se vor
mile de 
respecta

Marile premii Oscar 
nici nu fuseseră incă 
decernate eroilor fil
mului in cadrul fas
tuosului ritual, cind 
„New York Times" a 
făcut cunoscut cine 
este adevăratul idol 
al cinematografului : 
„Noul star al Holly- 
wood-ului — scria re
numitul ziar — se nu
mește evaziunea fis
cală legală".

Mii dc americani cu 
venituri mari inves
tesc milioane de dolari 
în afaceri cu filme, 
care devin din ce în ce 
mai rentabile și, in a- 
celași timp, mai puțin 
riscante. Cel care pier
de în aceste afaceri 
este dc obicei fiscul, 
păgubit cu sume uria
șe de diferitele trucuri 
folosite de investitori 
la declararea afaceri
lor lor in domeniul 
cinematografic.

„In casele marilor 
societăți cinematogra
fice s-au scurs, anul 
acesta, aproximativ 60 
milioane dolari" — a- 
preciază Stephen Shar- 
mat, un jongleur fi
nanciar new-yorkez — 
„iar micii producători 
au încasat, probabil, 15 
milioane". Iar acestea
— precizează Sharmat
— sînt numai cifrele 
legale.

Cel puțin o sumă

dublă este încasată de 
casele de film din a- 
faceri suspecte. Apro
ximativ 150 milioane 
dolari au fost investite 
de medici, avocați, 
consilieri fiscali, stele 
de cinema și mari pro
ducători în afaceri mai 
degrabă dubioase.

Manevrele de înșelă
ciune — a constatat un
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HOTARÎRE 
A GUVERNULUI NIPON

• GUVERNUL NIPON a ho- 
tărit, la 1 iunie, să ratifice Tra
tatul de neproliferare a armelor 
nucleare semnat de Japonia in 
februarie 1970 și aprobat de 
Dietă în cursul sesiunii care s-a 
încheiat la 24 mai.

Guvernul nipon a hotărit, de 
asemenea, ca, odată cu depune
rea instrumentelor de ratificare 
a tratatului, să dea publicității o 
declarație prin care să se pro
nunțe pentru impulsionarea de
zarmării 
facerilor 
zawa, a 
japonez

promovării dezarmării nucleare 
și securității țărilor nenucleare.

• MARȚI a avut loc o Între
vedere intre Leonid 
secretar general 
P.C.U.S., și Ferdinand

Bre j nev, 
al C.C. al 

_______, .._______ J Marcos, 
președintele Republicii Filipine, 
aflat într-o vizită oficială in 
U.R.S.S. — relatează agenția 
TASS.

CICLU DE FILME ROMÂNEȘTI 
PREZENTATE DE TELEVIZIUNEA 

DIN BELGRAD
• ÎN CADRUL emisiunii „Ci

nematografia românească con
temporană", televiziunea belgră- 
deană a prezentat, în ultimele 
săptămini, un ciclu de filme ro
mânești. Au fost proiectate, cu 
scurte prezentări, filmele 
torul și sălbaticii", 
bun", „Ciprian 
„Frații" și altele.

„Ac-
„Filip cel 

Porumbescu",

nucleare. Ministrul a- 
externe. Kiichi Miya- 

declarat că guvernul 
va acționa in direcția

• ÎN capitala Siriei au avut 
loc, marți, convorbiri îțitre Ha
fez El-Assad, președintele Re
publicii Arabe Siriene,’ și Alek
sei Kosighin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.,. 
aflat în-vizită la Damasc.

• LA Skoplje 
■festivalul muzical 
peră din mai“, care a 
spectacole cu interpreți iugoslavi 
și de peste hotare. La actuala 
ediție -- a 5-a — a acestei ma
nifestări culturale, la care și-au 
dat concursul reprezentanți ai 
teatrelor de operă și balet din 
țări balcanice, a participat și un

a luat sfirșit 
„Serile de o- 

cupri ns

Mișcarea de protest declan
șată de studenții de la colegiile 
și institutele pedagogice 
Marea Britanie in semn 
protest împotriva reducerii de 
către autorități a cheltuielilor 
destinate educației și a creșterii 
continue a șomajului în rindul 
tinerei generații, se extinde și 
în celelalte categorii de școli 
superioare.

Așa cum s-a subliniat în ca
drul conferințe^ naționale a 
profesorilor din școlile secun
dare, ce se desfășoară în loca
litatea Worthing, situația ține
rilor absolvenți este deosebit de 
grea. în anul în curs, o treime 
din cei 730 000 absolvenți ai 
școlilor nu vor putea găsi de lu
cru. ■

vestit au fost decla
rate, în medic, pier
deri de 2,97 dolari. Un 
avocat din New York, 
de pildă, care a inves
tit 100 000 de dolari în 
film, a declarat fiscu
lui că a pierdut la a- 
cesta 400 000 dolari. In 
acest fel, el economi
sește, în condițiile u- 
unui impozit de 50 la

Filmul și evaziunea fiscală
Un articol din revista 

vest-germană „Der Spiegel"

comitet al Senatului 
american — sint deo
sebit de îndrăgite în 
lumea evazioniștilor 
fiscali de Ia Holly
wood. Astfel, de multe 
ori se rotunjesc bini
șor costurile unor fil
me de divertisment de 
proastă calitate sau se 
declară că s-a plătit 
un preț mult umflat 
pentru o peliculă stră
ină ieftină, și in sălile 
goale de cinema se 
produc pierderi mari. 
Bunăoară, a constatat 
in urma unor cerce
tări unul dintre mem
brii comitetului, pen
tru fiecare dolar in-

sută, aproape 150 000 
dolari.

Ținând seama de 
faptul că se pot rea
liza asemenea „chili
piruri" fabuloase, mul
te cinematografe și-au 
făcuț o specialitate din 
a prezenta pelicule 
proaste și ieftine, dar 
declarate fiscului la un 
preț mai ridicat, nu
mai timp de o zi.

E puțin probabil ca 
vreun spectator de 
film să fi auzit vreo
dată de producători ca 
Burton Ranter, Larry 
Gordon. Lester Pcrsky 
sau Richard Bright. Cu 
toate acestea, abilii co-

grup de cintăreți ai Operei Ro
mane.

• R.P.D. COREEANA și Pa- 
pua-Noua Guinee au hotărit să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel de ambasadă — infor
mează agenția A.C.T.C.

REMANIERE PARȚIALĂ 
A GUVERNULUI TUNISIAN
• PREȘEDINTELE TUNISIEI, 

Habib Bourguiba, a efectuat o 
remaniere parțială a guvernului 
condus de Hedi Nouira. In baza 
acesteia, Abdallah Farhat, care 
a deținut portofoliul transpor
turilor și telecomunicațiilor, a 
preluat conducerea Ministerului 
Apărării, Mohammed Mzali, fost 
ministru al sănătății publice, a 
trecut la conducerea Ministeru
lui Educației Naționale, in ținu 
ce Moncef Belhaj Amor a de-

venit ministru însărcinat cu re
lațiile cu Parlamentul — post 
nou creat. Remanierea efectuată 
de șeful statului tunisian vizea
ză, de asemenea, trecerea lui 
Monji Kooli in funcția de mi
nistru ai sănătății publice, iar 
a lui Abdel Hamid Sassi la con
ducerea Ministerului Transpor
turilor și Comunicațiilor.

• DEFICITUL comercial al 
S;U.A. s-a redus de la 650,9 mi
lioane dolari, în luna martie, la 
202,1 milioane dolari, în luna 
aprilie. în primele patru luni 
ale acestui an, balanța comer
cială a Ș.U.A. a înregistrat. un 
deficit de 1 066,4 milioane do
lari.

din 
de

lecționari de capital 
sint pe cale — după 
cum afirma „New 
York Times" — să 
ciștige tot atita influ
ență la Hollywood cit 
și marii 
ecranului. 
Rockwell, 
domeniul 
din San Francisco, a- 
preciază că aproxima
tiv o șesime din to
talul filmelor sînt tur
nate cu bani sustrași 
fiscului.

Astfel, Rockwell a- 
preciază că „United 
Artists" și-a realizat, 
în ultimul an, aproape 
20 la sută din bugetul 
său de producție de 
52 milioane de la a- 
mericanii care căutau 
să se sustragă într-un 
fel sau altul fiscului. 
Iar gigantul filmului, 
„Columbia", nu a pu
tut atrage în 1975 alți 
investitori decît pe e- 
vazioniștii fiscali, din 
cauza datoriilor sale de 
peste 100 000 000 dolari.

în plus, magnații 
branșei au blocat toate 
tentativele din Con
gresul S.U.A. de a sto
pa valul de evaziuni 
fiscale din domeniul 
cinematografiei. Iar un 
manager de la „20th 
Century Fox" a decla
rat : „Există prea 
multe posibilități de 
abuz care miros a în
șelăciune".

moguli ai 
Arthur 

analist in 
acțiunilor

COMUNICAT COMUN 
SOVIETO-IRAKIAN

• ÎN comunicatul comun pu
blicat la încheierea vizitei la 
Bagdad a președintelui Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosighin. se reafirmă 
hotărirea de a dezvolta și con
solida relațiile de prietenie din
tre cele două țări — informea
ză agenția TASS. Părțile — a- 
daugă comunicatul — au subli
niat sprijinul pe care îl acordă 
luptei țărilor nealiniate împotri
va politicii de agresiune și in
tervenție a imperialismului, pen
tru consolidarea independenței.
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