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întregul vostru entuziasm,

toate visele voastre curate și

frumoase în slujba patriei,

a viitorului luminos al nați

unii noastre, în slujba cauzei

socialismului și comunismu

lui, a prieteniei și colaborării

cu toate popoarele
ambasadorul ; României in

Dragi io varii.și șl prieteni.

TOVARĂȘUL KIM IR SEN ÎMPLINEȘTE 60 DE ANI

(Continuare In ptig. a IlI-a)

REPORTAJUL ADUNĂRII SOLEMNE DIN SALA PALATULUI

i par 
demon-

Cu prilejul împlinirii a 30 de a.nl de la crearea Uniunii 
Tineretului Comunist,

toate forțele
din

(CavSntărlIo rostite In paq, 
a Vll-a).

Președintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene

tare în calitate de ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Repu
blicii Indonezia la București.
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Artieol unic. — Se conferă Ordinul „Victoria socia
lismului" Uniunii Tinerelului Comunist.

(Agerpres)
E

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Vineri, 14 aprilie a.c., președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, a primit pe 
Mursalln Daeng Mamangung, care 
și-a prezentat scrisorile de acredl-

Iri cursul dimineții de vineri, 14 
aprilie 1072, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii.Socialiste- 
România; Nlcolae Ceaușescu, a 
primit pe ministrul afacerilor ex
terne al Danemarcei. Knud B. An
dersen.

La întrevedere au participat 
Comellu MAnescu, mlnLstrul afa
cerilor externe, șl Gheorghe Plo- 
lcșteanu, ambasadorul Romftnfei în 
Danemarca.

Au fost de față, de asemenea. 
Torben Busck Nielsen, ambasado
rul Danemarcei la București,' și 
T. V. A. Oldenburg, directorul ge
neral al Direcției Afacerilor Poli
tice.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc cu ncest prilej au fost abordate 
probleme privind relațiile româno- 
daneze, constatindu-se cu satisfac
ție evoluția pozitivă a colaborării

dintre România șl Danemarca. A fost 
exprimată, totodată, dorința comu
nă de a dezvolta, în continuare, pe 
multiple' planuri șl In nivelul posi
bilităților mereu în creștere, legă
turile de prietenie, cooperarea eco
nomică șl, tehnlco-știlnțlfică dintre 
cele două țări, în. Interesul' popoa
relor român șl danez, al înțelegerii 
și picii. tete . ...■

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

cl Republicii Socialiste România

tiare naționale, edlficînd, prin 
munca sa eroică, primele con
strucții ale României socialiste. 
(Aplauze prelungite).: . ..
■'j-JStat- cunoscute

Vineri In amiază, președintei? 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion. 
Gheorghe Maurer, a primit pe mi
nistrul afacerilor externe al Dane
marcei, Knud B. Andersen;’ ..

•Au. participat'Comellu Mănescu,' 
ministrul afacerilor externe, Va«ile 
Glign, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Gheorghe Ploieș- 
teunu, ' ‘'"’’'X?'.,
Danemarca, Dumitru Mlhall, direc
tor în M.A.E.

Au fost de față Torben Busck 
Nielsen, ambasadorul Danemarcei 
la București, T. V. A. Oldenburg,

Pentru îndelungată activitate revoluționară șl contri
buția adusă, sub conducerea Partidului Comunist Ro
mân, la educarea comunistă o tineretului, la lupta pen
tru eliberare națională șl socială, la mobilizarea tinerel 
generații pentru înfăptuirea politicii partidului de con
struire șl dezvoltare multilaterală'a societății socialiste 
în patria noastră,

privind conferirea Ordinului „Victoria socialismului" 
Uniunii Tineretului Comunist

niter, in progresul general al pa-, 
trlel noastre. (Aplauze îndelungate), 

însuși începutul mișcării revo
luționare din România din ’secolul 
al 10-lea este legat de prezența și 
participarea activă a tineretului: 
Formarea Uniunii Tineretului Cor 
niunlst în 1922,tea un an după,’ 
crearea Partidului Comunist Ro
mân, a constituit un moment cru
cial în Istoria mișcării revoluțlo-- 
nare de tineret din România: Des- 
fășurindu-și activitatea In condiții 
grele de Ilegalitate, lnfruniînd te
roarea, Închisorile șl citeodată 
chiar moartea, tinerii. comuniști au 
ținut .întotdeauna sus steagul lup
te! revoluționate împotriva regi
mului burghezo-moșieresc, pan- 
tru eliberarea națională și socială, 
a României..Se poate spune că 
Uniunea Tineretului’ Comunist a 
desfășurat In toată perioada Ile
galității o intensă activitate de or
ganizare a tineretului, de- condu
cere a luptelor sale alături de cla
sa muncitoare, de 
revoluționare șl progresiste 
România.

Uniunea Tineretului Comunist 
a fost prezentă în bătăliile de la’ 
Lupeni, din 1021), ale minerilor, în 
lupta țăranilor șl muncitorilor fo
restieri din Ghlmeș-Palanca, în
grevele din Valea Prahovei' și 
Grlvlța din 1933, In activitatea 
desfășurată de forțele antifasciste 
în anii 1934—1936, împotriva fas
cismului, pentru unirea forțelor 
democratice. Tineretul 
tidpat activ la marea

Dragă tovarășe Klm Ir Sen, .
în . numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului 
român șl al nostru personal, ne este plăcut să vă adresam dumneavoastră 
eminent conducător al partidului și poporului coreean, militant de seamă 
al mișcării comuniste și muncitorești Internaționale, un caid salut tovă
rășesc și cele mai cordiale felicitări cu prilejul celei de-a G0-a aniversări 
a zilei de naștere.

Republica Populară Democrată Coreeană, Partidul Muncii din Coreea 
în frunte cu dumneavoastră, au obținut succese remarcabile In opera de 
edificare a societății socialiste țl desfășoară1© susținută activitate pentru 
dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre state șl promovarea în viața 
internațională a principiilor Independenței, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, pentru unirea forțelor revoluționare șl demo
cratice împotriva imperialismului, a politicii) salo da dominație șl agre
siune, pentru pace și înțelegere între popoare.

Partidul și poporul nostru acordă o înaltă prețuire relațiilor de prie
tenie șl colaborare frățească dintre Partidul Comunist Român șl Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România, șl Republica 
Populară Democrată Coreeană. Amintîndu-ne cu multă plăcere de vizita 
făcută în Republica Populară Democrată Coreeană șl de' convorbirile 
ample pe care le-am avut cu acest prilej, sîntem convinși câ relațiile 
dintre partidele șl țările noastre vor cunoaște șl în, viitor o dezvoltare 
rodnică, corespunzător intereselor popoarelor român șl coreean, cauzei 
întăririi unității șl coeziunii țărilor socialiste, a partidelor comuniste si 
muncitorești, a tuturor forțelor antiimperiallste.

Vă urăm din toată Inima, tovarășe Klm Ir Sen, multă sănătate, viață 
îndelungată, succese tot mal mari în activitatea consacrată înfloririi și 
propășirii patriei, înfăptuirii aspirațiilor naționale ale poporului coreean 
de reunifies™ pașnică, democratică șl Independentă a țării, cauzei socia
lismului și păcii în lume.

De asemenea, au fost abordata 
unele probleme ale situației in
ternaționale, îndeosebi ale securi
tății europene., în acest context s-a 
subliniat voința ambeior țări de a 
contribui la înfăptuirea unor rapor
turi de bună vecinătate între sta
tele continentului nostru, factor 
Important în realizarea securității 
în Europa șl în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

Este pentru mine o deosebită 
plăcere să particip la adunarea 
festivă consacrată aniversării a 
cinci decenii de la înființarea 
Uniunii Tineretului Comunist, să 
vă adresez dumneavoastră, tuturor 
uteelștilor, întregului tineret al pa
triei noastre socialiste, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului de 
Stat, al guvernului șl al meu per
sonal, un călduros salut comunist. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Aniversarea semicentenarului 
Uniunii Tineretului Comunist con
stituie un eveniment de o deose
bita importanță în viata întregului 
nostru tineret, prllejulrjd o retro-! 
spcctivă a trecutului glorias, de 
luptă pentru eliberarea națională 
șl socială a poporului nostru. în, 
care tineretul s-a aflat întotdeauna 
în primele rindurL

în istoria îndelungata a poporu
lui român, în luptele desfășurate 
de-a lungul secolelor împotriva a-’ 
supririi naționale, pentru liberta
te și dreptate socială, tineretul și-a 
adus din plin contribuția, â dat 
nenumărate jertfe. în realizarea 
unirii șl a formării statului națio
nal român, în războiul de Inde
pendență, în răscoalele din 1007 și' 
în atîtea alte momente Importante 
din lupta poporului român, imen
sa majoritate a tineretului a fost 
întotdeauna de partea forțelor pro
gresiste, contribuind la formarea 
șl dezvoltarea statului național u-

,.;Sînt cunoscute , marile realizări 
obținute.de poporul român, , sub 
conducerea partidului comunist, in 
dezvoltarea e-conomico-soclalâ a 
țării. în înfăptuirea politicii de in
dustrializare socialistă a țării,’ care 
a’ transformat România dlntr-o țară 
agrară, cu o Industrie slab .dezvol
tată șl o agricultură'înapoiată, în- 
tr-o țară Industrial-agrară, cu o In
dustrie.‘dinamică, In plină dezvol
tare; tineretul șl-n adus, de aseme
nea. contribuția sa deosebit de 
prețioasă. Se poate spune că nu 
există șantier mal Important, că nu 
există uzină edificată In anii con
strucției socialiste în care să nu fie 
incorporată șl-, munca entuziastă, 
plină de abnegație, a tinerei gene
rații. - ■

De asemenea, Uniunea Tinerelu
lui Comunist, tineretul și-au adus 
contribuția de mare preț la 
transformarea socialistă a satului, 
la cooperativizarea agriculturii, In 
progresul general al agriculturii 
noastre socialiste.

Trebuie subliniată, totodată, par
ticiparea activă a Uniunii Tinere
tului Comunist la înfăptuirea re
voluției' culturale, la’ ampla activi
tate de ridicare a. nivelului, de cul-

dlrectorul general al Direcției Afa
cerilor ' Politice, și celelalte per
soane oficiale care îl însoțesc ps 
oaspete In vizita în țara noastră.

în cadrul întrevederii, care ș-a 
desfășurat îhtr-o ntmroferă feor- 
dlâlfi; au; fost discutate aspecte ale 
evoluției relațiilor dintre România 
șî Danemarca pe multiple planuri, 
precum șl probleme internaționale 
de interes comun. |

Președintele Consiliului de Mi
niștri a reținut pe ministrul danez 
la dejun.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Romdn

nea Tineretului Comunist a luat gările de muncă 
; parte activă la mobilizarea tinere
tului pentru a participa cu toate, 
forțele, la războiul Împotriva. Ger- 

- mantei, hitieriste. La chemarea U- 
niunll Tinerelului Comunist, • zeci:, 
de mi! de tiiterl's-auteprolat; .vtte 

• luntar in unitățile militare; con
tribuind prin jertfa ițir de sin
ge la eliberarea patriei noastre 

. șl.'apoi a Ungariei, și Cehoslovaciei,, 
1pîhă Ta înfrtngerea definitivă a. 
Germaniei hitieriste. în toate a- 

; ceste mori ’ bătălii, tinerii comu
niști au fost întotdeauna animați 
de cele' mal nobile Idealuri de* 
dreptate, națională și socială ; pen
tru triumful acestor Idealuri, el au 
dat multe je-tfe, mulțl dintre el 
șl-au dat chiar viața !

Iată do :ce întregul popor-romăn 
cinstește Uniunea Tineretului Co
munist, pe tineriii eroi• revoluțio
nari, pe-tinerii comuhlști iși anti
fasciști ‘care, cu! prețul’'vieții' lor, au 
făcut totul pentru ca România să’ 
pășească pe calea unei vreți libere, 
Independente șl fericite. (Aplauze 
puternice, îndelungate).

După cum se știe,; în anii de 
după 23 August 1944, au fost des
fășurate mari’ bătălii pentiru trans-1 

' formarea democratică, revoluțio
nară a țării. în toate aceste lupte, 
organizate șl conduse de Partidul 
Comunist Român, Uniunea Tine
retului Comunist, tineretul a fost 

. întotdeauna t prezent Răspunzînd 
cu elan tineresc chemării parti- 

■ dudul pentru refacerea economiei’ 
țării, tineretul s-a înrolat In bri-

strație antifascistă din 1939, la 
întreaga activitate împotriva dic
taturii regale șl apoi a dicta-’ 
turti ‘ fasciste, s-a pronunțat 
cu hotarire' împotriva Dictatului, 
de la Vleha, pentru apărarea In
dependenței, suveranității șl Inte
grității României. (Aplauze pu
ternice, prelungite).
.-Urtnînd neabătut linia generală 
a Partidului Comunist Român, 
Uniunea Tineretului Comunist’ s-a’ 
ridicat cu hotărlre împotriva dic
taturii mllltaro-fasclste, a aruncă
rii României în brațele Germaniei, 
hitieriste, în 'războiul axitisovlellc 
și antinațional în toată perioada, 
anilor 1041—1944, Uniunea Tine
retului’ Comunist a desfășurat o' 
Intensă activitate; de organizare a' 
tinerelului, nenumărate acțiuni 
Împotriva războiului și a dictaturii; 
mllltaro-fasclste. Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, Uniu
nea Tineretului Comunist a' parti
cipat activ la înfăptuirea insurec
ției armate naționale antifasciste,- 
care a dus la răsturnarea, dictatu
rii fasciste antonesclene, ,1a Ieși
rea României din războiul dus. 
alături de Germania hltleristă, la 
trecerea țării noastre alături de 
Uniunea Sovietică șl-celelalte țări' 
ale coaliției antihitleriste In lupta 
contra fascismului.,

Imediat după Eliberare, reorga- 
nlzîndu-se pe baze legale șl parti- 
cipînd activ lri marile acțiuni des
fășurate In 1944—1945 . pentru dez
voltarea democratică a țăril.iUnlu-

EXPUNEREA PREZENTATA DE PRIMUL SECRETAR AL C.C. AL U.T.C.
în pagina a ll-a
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Tovarfijul Nicolae Ceaujescu prindă pe faldurile purpurii alo steagului U.T.C. cel mai înalt Ordin al republicii, 
„Victoria socialismului1

o
Em@țnwtă m

©

din scoli -;l

înălțimea sarct- 
parlld, primul

bertflțli șl prosperi IA ții patriei, dfi 
un strălucit exemplu de revoluțlo-

Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, In
signa jubiliară și diploma de 
re a C.C. ni U.T.C. Aceste

3
■' i
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Sdemratatea înmînării tovarășului
Nicolae Ceausescu a insignei jubiliare 
și a diplomei de onoare a C.C. al U.T.C

Vineri, 14 aprilie, a avut Ioc La 
sediul Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român o so
lemnitate emoționantă prin sem
nificația el : cu prilejul sărbători
rii a 50 de ani de la crearea U- 
nlunll Tinerelului Comunist au. 4
fost înmînate tovarășului Nlcoiae Burtică, secretar al C.C. al P.C.R.

Au fost prezențl membri ai Bi
roului C.C. al U.T.C.

Distincțiile au fost înmînate de 
slgna jublUarft și diploma de onoa- tovarășul Marțian Dan, prim-secre-
re a C.C. al U.T.C. Aceste dis- tar al C.C. al U.T.C., ministru pen-
tlncțli reprezintă un simbol al cal- tru problemele tineretului, care -a
del recunoștințe, al dragostei șl ala- arătat că ele reprezintă omagiul viu
șamentului profund ale tinerel gene- pe rare tineretul țării, uteclșUÎ îl
rații pentru conducătorul Iubit al aduc activității secretarului general
partidului șl stalului, care; prin în
treaga sa viață și activitate, puse în 
slujba intereselor vitale ale celor ce

nar comunist, de fiu devotat al po
porului român.

La solemnitate au participat tova
rășii Paul NIculescu-MIzil șl Gheor
ghe Pană, membri ni Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent; 
secretari al C.C. nl P.C.R., Cornel

al Partidului Comunist Român, ex
primă mulțumirile salo pant.ru con- 

_______________ ...__ __________ dlțille minunate de muncă șl dp 
muncesc, a cauzei socialismului, 11- viață create, pentru grija șl dragos

tea statornică manifestate față de el. 
Dînd gl&s angajamentului luat de

tineret de a fi La 
nilor trasate de 
secretar al C.C. al U.T.C. a expri
mat tovarășului Nlcoiae Ceaușescu 
urări de sănătate,: fericire șl multe 
succese. In nobila muncă pe care o 
desfășoară in fruntea partidului șl 
statului, pentru fericirea poporului.'

Adreslndu-se reprezentanților U- 
nlunli Tinerelului Comunist, tova
rășul Nlcoiae Ceaușescu a mulțumit 
pentru distincțiile acordate, a feli
citat pe membrii Biroului C.C. al 
U.T.C. cu prilejul celei de-a 50-n 
aniversări de La crearea U.T.C. șl a 
urat Uniunii Tinerelului Comunist 
să obțină noi succese în munca de 
educație comunistă a tinerei gene
rații, in mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea ^mărețului program sta
bilit de Congresul al X-lea al P.C.R. 
de edificare a societății sociaUste 
multilateral dezvoltate.

Icri, tntr-o atmosferă de sărbăto
rească însuflețire, de entuziasm tine
resc, In Marea Sală a Palatului Re
publicii a avut loc adunarea solemnă 
consacrata semicentenarului Uniunii 
Tineretului Comunist. Fundalul sce
nei era dominat da drapelele patriei 
și partidului, de Insigna Uniunii Ti
nerelului Comunist. Erau prezențl. 
Ia marea lor sărbătoare, mH de ti
neri ș: tinere din Capitală, activiști 
al Uniunii Tinerelului Comunist din 
întreaga țară încă Înainta de deschi
derea adunării. Sala Palatului măr
turisea,, prin atmosfera creata de 
partlclpanU. caracterul sărbătoresc, 
tineresc al acestei zile. Venlțl din 
fabrici, de pe ogoare, ' . “
facultăți, din unități militare, pur- 
tind uniforme de brigadieri, de elevi, 
frumoase costume populare sau uni
forme ostășești, tinerii ale căror ■ 
chipuri luminoase împodobeau sala 
adunării au adus nici entuziasmul, 
optimismul viratei lor. Pornind din 
sute de glasuri, sub cupola'Sălii 'Pa
latului. de care-șl leagă' numele 
evenimente memorabile din Istoria 
noastră contemporană, răsuni dnle- 
co revoluționare șl patriotice, dntece 
cu care tineretul Ișl Însoțește activi
tățile eale de muncă politice, edu
cative, clntece prin care tineretul 
iși exprimă numele sl virata.

Pentru Uniunea Tinerelului Comu
nist. pentru membrii săi. pentru în
tregul tineret al patriei — romăni. 

germani șl de alte na- 
celor &0 

ani de luptă revoluționara, 
muncă avlntată pentru făurl- 
socictatll noi socialiste, a consti-

de partid sl de stat. Pe chipurile se
nine alo miilor de Unerl șl tinere care. 
Intr-un glas, ovaționează Îndelung, 
citești dragostea, ®I respectul lor pen- ■ 
tru secretarul general al partidului. 
Acesta sentimente. emoUa care l-a 
cuprins fac să vibreze marea sală : 
din piepturi puternice da tineri ră
suna. de nenumărate ori repetat. 
„P.C.R. — Ceaușescu’, „Ceaușcseu 

.șl poporul". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu răspunde cil căldură, cu 
cunoscutul șl atlt de popularul său 
gest de salut, tinerilor partlcLpanțL 
Tineretul Ișl manifestă și In acest 
fel opțiunile politice, voința ca. ase
menea Întregului popor, să urmeze 
cu neabătută dăruire politica parti
dului. gă-și dedice energia și capaci
tatea creatoare Înfăptuirii mărețului

Stimați tovarăși din conducerea 
partidului fi statului, noi vedem In 
prezența dumneavoastră la adunarea 
noarird jubiliară o nouă esrpresie a 
atenției fi grijii deosebite pe care 
partidul, iottanlful Nlcoiae Ceaujescu 
personal, o manifestă In mod sta
tornic față de tinflra generație, față 
de munca fi activitatea Uniunii Ti
nerelului Comunist.

Salutăm' cu căldură prezența la 
jdrbdloarca noai'rd a veteranilor 
mișcării comuniste fi' de tinerel, pe 
cel care și-au legat numele fi viața 
de Istoria de luptă fl muncă a Uniu
nii Tineretului Comunist, care și-au 
adus de-a lungul anilor o Inruflcfl- 
to-are contribuție la făurirea acestei 
istorii.

Adresăm salutul nostru reprezen
tanților ministerelor, instituțiilor cen-

Prezentind realizările tineretului 
în acțiunile de muncă vo!untar-pa- 
trioîlcă, primid-secretar al C,C. al 
U.T.C. sublinia că marile obiective, 
ta realizarea .cărora, ne chcnmâ 
partidul, precum șl imensa forță e- 
ducătlvâ a muncii cer să se acțio
neze consecvent pentru ca această 
tradițională activitate utecistă să ca
pete un caracter mal tara șl perma
nent, eă cuprindă Întregul tineret de 
La orașe și Kite.

Angajată‘ln opera de Murire a 
omului nou. a dezvoltării conștiinței 
Boctaltete a maselor — a arătat ln 
continuare tovarășul Marțian Dan — 
Uniunea Tineretului Comunist 'si 
consacră toate forțele sale Împlini
rii marilor sarcini ce-1 revin pen
tru realizarea Programului de edu
cație socialistă, elaborat de partid, 
la Inițiativa șl pe baza tezelor tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Conștientă de Importanta formării 
omului nou, constructor al socialis
mului, Uniunea Tineretului Comu
nist acționează pentru Însușirea de 
către tineri a Ideologiei marxist-Ie- 
nlnlstc. a politicii Interne șl externe 
a partidului, pentru stimularea gln- 
dlril politice vil. cultivarea dragos
tei nețărmurite fată de partid, pa
trie și popor.

Angajate activ In munca de În
făptuire a sarcinilor stabilite de 
Congresul al IX-leâ al U.T.C.. orga
nizațiile noastre acționează cu ener
gie pentru educnțea patriotică a ti
neretului. pentru dezvoltarea senti
mentelor de prețuire și mlndrle față 
do marile realizări ale poporului, a 
hotărirll fiecărui tlnăr de a se con
sacra cu Înalt devotament făuririi 
viitorului luminos ol națlunH noas
tre. Etludnd membrii aăl In eulritul 
prieteniei frățești dintre tinerii ro
mâni. maghiari, germani s! de alte 
naționalități, organizația noastră crte 
hotărilă cn ț! în viitor să întă
rească unitatea deplină In muncă șl 
viață a tuturor tinerilor, «să dezvolte 
conștiința că numai, prin eforturi 
înfrățite se poate realiza progresul 
multilateral al patriei comune — 
România socialistă.

Au fast evidențiate, apoi, realiză
rile organizației ln pregătirea tinerel 
generații pentru apărarea patriei; 
ln desfășurarea activităților cultural- 
educative șl sportive, in educarea 
pasiunii tinerilor pentru știință îl 
cultură. In formarea moral-po'.!t:că 
a tinerei generații.

Arătlnd că. In condițiile enorirtl 
continue a atribuțiilor șl răspunderilor 
organizațiilor de masă șl obștești, a 
crescut șl rolul Uniunii Tinerelului 
Comunist In activitatea politică și 
sodal-obșlească a societății noastre, 
cu deosebire după plenara C.C. sl 
P.CJti din nolembrle-decembrie 1957, 
vorbi totul a instalat asupra necesi
tății ca Uniunea Tineretului Comu
nist să-sl adapteze șl să-șl adecs'eze 
structurile șl. activitatea la cerințele 
actuale și de perspectivă ale edu
cării tineretului, să facă mal muit 
pentru îmbunătățirea generală a vie
ții organizației, a promovării' forme
lor sl metodelor de mutică novatoare, 
cu o puternică finalitate educativă 
sl un ecou viu ln conștiința tuturor 
tinerilor.

Tn epoca noastră — a spus In cu- 
î&wa‘^">&Ds- > 
forță activă In frontul luptei pentru . 
colo s inal>clrcilntete>:iifleaiuri ale;=b- 
menlril, acționează’ în rînduJ forțe
lor sociale revoluționare șl progre
siste pentru Înnoirea ■ struclurllor so
ciale șl politice perimate. împotriva 
Imperialismului, colonialismului șl 
ncocolonlallsmulul. pentru apărarea 
pfldî șl securității internaționale.

Identitatea năzuințelor tinerel j ge
nerații cu obiectivele politicii Interne 
șl externe a partidului nostru, acti
vitatea consecventă pentru înMptul- 

■ rea lor constituie Izvorul pres
tigiului dobîndlt tn mișcarea Interna
țională a tineretului și studenți
lor de Uniunea Tineretului Comunist 
și Uniunea Asociațiilor Siudențeșll 
din România, care întrețin relații de 
prietenie șl colaborare cu peste- 4®B 
de organizații de tineret s! studenți 
din întreaga lume.

O coordonată fundamentală a acti
vității Internaționale a Uniunii Tine
retului Comunist o reprezintă con 
nua adlnclre șl extindere a legfi 
rllor de prietenie frățească cu orga-' 
nlzațllle de tineret din toate țările 
socialista. în același timp, tineretul 
nostru manifestă puternice sentimen
te de solidaritate militantă față de ti
nerii rcvotațlonar! ș! progresiști1 din 
lumea Întreagă, față de organizațiile 
lor.

Sprijinind politic, moral șl material 
lupta tineretului și popoarelor! din 
Vietnam. Laos șl-Cambodgln, organi
zația noastră cere cu hotărlre să se 
pună capăt intervenției S.U.A. fn a- 
ceastă parte a lumii, să fie retrase 
trupele americane șl ale .sateliților lor 
din Peninsula Indochlneză. astfel ca 
popoarele acestor țări să fie lăsate 
sa-și hoiărasen singure destinele, po
trivit voinței lor, fără nici un ames
tec din afară.

Ca și Întregul popor, tineretul pa
triei dă o Înaltă și entuziastă prețuire 
recentei vizite a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ln mal multa țări ale Afri
cii, care a constituit o nouă șl .eloc
ventă afirmare a solidarității cu lupta 
popoarelor pentru cucerirea șl co.nso- 
llctaroa Independenței șl suveranității 
naționale, pentru dezvoltarea lor pe 
calea progresului economic și social, 
Împotriva colonialismului și neocolo- 
nlallsmuluL

Uniunea Tineretului Comunist tșl 
aduce propria contribuție ta efortu
rile pentru intensificarea procesului 
de destindere pe continentul nostru, 
pregătirea șl organizarea conferinței 
general-europene, pentru Înfăptuirea 
unul sistem de securitate europeană 
care să asigure fiecărei națiuni .ga
ranția dezvoltării sale pașnice șl 
independente.

întreaga istorie semlcentenară a 
Uniunii Tineretului Comunist — a 
situs In Încheiere primul secretar al 
C.C. al U.T.C. — demonstrează că la 
baza succeselor șale, se află conduce
rea do către partid, devotamentul cu 
care tinerelul, organizația sa revolu
ționară au' urmat Întotdeauna 'avan
garda clasei noastre muncitoare, 
conștiința șl Lnlmn Lnflăcarată a În
tregului popor. Partidul Comunist 
.Român. ' ,

în numele generației pe care o re
prezentăm. al prezentului clocotitor 
îi al viitorului luminos, ne angajăm 
solemn, in fata întregului popor, a 
partidului, a Comitetului său .Cen
tral. In frunte cu dumneavoastră, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
să fim întotdeauna ln înălțimea În
crederii acordate tineretului și orga
nizației sale revoluționare, să răs
pundem. prin cele mal noWle'șl înăl
țătoare fapte, prin toi ceea ce avem 
mal bun Jn flinta, glndlrea el Inima 
noastră, chemării partidului de a fl 
mllltanțl entuziaști, pasionați șl res
ponsabili pentru edificarea socialis
mului șl comunismului In «cumpg 
no>-str4 patrie —J Republica Soda- 
Listă România.

Marțian Dan
Sărbătorim cu emoție șt mlndrle 

semicentenarul Uniunii Tineretului 
Comunist — a spits in cuvlhtul său 
primul seatetar al C.C. nl U.T.C. — 

.o jumătate de-secol de existență șl 
luptă revoluționară; desfășurată cu 
eroism , șl abnegație, sub steagul glo
rios al comuniștilor. Pentru organiza
ția noastră revoluționară, pentru în
tregul tineret el patriei constituie 
q mure dnste, un prilej de adlncă 
satisfacție hotărlrea Comitetului 
Central al Partidului -Comunist; Ro
mân, a Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România de a 
conferi Uniunii Tineretului Comunist 
Ordinul „Victoria sodalLsmulill".' In 
numele utedștllor. al tuturor tineri
lor, exprimăm cele mal profunde sl vii 

• mulțumiri conducerii partidului și 
statului, personal- tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. pentru Înaltul ordin con
ferit Uniunii Tineretului Comunist

Exprlmlnd voința si aindudle între
gului tinerei al țării, dorim eă asi
gurăm încă o dală, ln acest moment 
aniversar, în mod solemn, conducerea 
Partidului, personal pe Iubitul. nos
tru; conducător. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu,' că, Unluipca Tlhcretiilul. 
Comunist va ebntlnua șl dezvolta tra
dițiile-eroico de luptă șl muncă ale 
comuniștilor șl utedștflor. va mtilta 
neabătut pentru formarea șl educarea 
ln spirit comunist, revoluționar a ti
nerel generații, pentru participarea 
el șl mal activă, cu deplină^ dăruire, 
la înfăptuirea vastului program ela
borat de partid ln vederea Muririi 
Bocletățll socialiste multilateral dez
voltata.

Evocînd ln continuare momentul 
creării U.T.C., creșterea maturității 
de luptă șl revoluționare a mișcării 
de tineret, indisolubil legată de lupta 
clasei muncitoare, de activitatea glo
rioasă a P.C.R., vorbitorul a spus :/ 
Făurirea Partidului Comunist Român 
a constituit un moment holărltor 
pentru ridicarea pe o treap
tă nouă a mișcării revoluționare 
de tineret a organizării politice șl 
orientării sale Ideologice. încă ta 
Congresul din mai șl îndată după 
crearea sa. Partidul Comunist Ro
mân a acționat cu părsevercnță pen
tru unificarea po plan național a or
ganizațiilor eoclallsle de tinerel șl n- 
șezarea lor pe baze revoluționare. ■ 
marxtel-lenlnlsie. în lumina acestei 
orientări politice. Conferința genera- Relevlnd condițiile create tlneretu- 
lă a tineretului socialist Întrunită la ' '
București în zilele de 10—20 martin 
1922. n pisa bazele uniunii mnrxlst- 
leninlstc, revoluționare a tlneretuluL 
eveniment de maro Însemnătate în 
evoluția mișcării de tineret din tara 
noastră, care n exercitat o influență 
holăritoaro asupra programului si 
acțiunilor sale de luptă, asupra in
tensificării participării tinerelului la 
lupta clasei muncitoare, a întregului 
popor pentru libertate îl progres so
cial

Refcrindu-sa apoi la activitatea 
desMîurată de U.T.C., sub condu
cerea partidului, ln anii grei al ile
galității. ta eforturile depuse pantru 
a atrage In acțiunile politice șl re
vendicative categorii cit mal largi de 
tineri, la acțiunile de luptă , hotărî:ă 
împotriva exploatării, asupririi și 
nedreptății; împotriva discriminărilor 
sociale șl naționale, pentru apărarea 
Intereselor fundamentale nle tinere
tului, a dreptului acestuia ta muncă 
șl Învățătură, pentru libertăți po
litice. la partlclpăren- tineretu
lui progresist la marile bătă
lii de clasă, vorbitorul a arătat : 
Animați de Ideile și obiectivele 
luptei revoluționare, călăuziți de 
partidul eomunlst, utectștll. tlnăra 
gardă a proletariatului nu Înfruntat, 

i anii de grea Incereare al Ilegali 
tățli, teroarea șl prigoana, temnițe! 
șl persecuțiile, au luptat cu eroism, 
bărbăție șl spirit de sacrificiu, făcind 
as’Jel dovada Înaltului lo- patriotism, 
a dăruirii supreme pentru cauza șl 
interesele majore ale poporului.
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vitatea de luptă, de Înflăcărat mili
tant comunist'a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — a cărui tinerețe se Iden
tifică plenar cu momente fundamen
tale din Istoria organizației noastre — 
ca șl In activitatea multor comuniști 
ce șl-au înscris ln acei tml numele 
in memorabile acțiuni de luptă, ti
neretul de azi vede Înălțătoare pilde 
de eroism revoluționar, un permanent 
îndemn pentru a se afirma, In noile 
condiții sociale, ca luptători devotați 
pentru Înfăptuirea Idealurilor comu
niste. n politicii marxlst-lenlnlste a 
partidului

După reorganizarea Uniunii Tinere
tului Comunist, ln, perioada grea a 
dictaturii m 11 Ita'ro-fasciste, a războiu
lui hlllerlst împotriva Uniunii Sovie
tice. uleclslll. partea cea mal înain
tată a generației, tinere, s-au angajat 
puternic in acțiunile forțelor patria-

tlce, condusa de partidul comunist. 
Împotriva fascismului, a războiului 
antlsovletic. „tn aceste bătăii!, In anii 
grei de teroare șl ilegalitate, Uniu
nea Tinerelului Comunist — apre
cia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— șl-a Îndeplinit cu cinste rolul do 
organizator șl conducător ol Luptai 
tineretului nostru pentru eliberare 
«oclală șl națională, va trece timpul, 
dar figurile luminoase alo tinerilor 
comuniști șl altor mllltanțl progre
siști, pildele lor do eroism șl sacri
ficiu, de fierbinte patriotism vor 
continua <să însuflețească în luptă 
și muncă generațiile vUtdans".

In continuare, tovarășul Martian 
Dan a trecut In revista principalele 
ir.on-.cnie ale Istorici organizației 

'revoluționare a tinere tulul din anii 
ce au urmat , după eliberarea țării : 
participarea tinerel generații la 
insurecția armată naționala antifas
cista de La 23 August 1944. Inițială, 
condusă și organizată de partid, la 
alungarea fasciștilor de pe pAmln- 
tul stint al patriei șl, apoi, la lupta 
pentru eliberarea altor țări, pentru 
nimicirea 1 hltlerlști’or, la lupta 'po-i: 
porului penteu’ cucerirea' puterii -porc 
Uțlce, Instaurarea. primului guvern, 
democratic din, istoria țării, pentru 
Intrlngarea reacțlunli, abolirea mo- 
narhlel șl Instaurarea republicii, 
pentru înfăptuirea unor profunde 
transformări economico și sociale.

însuflețită de platforma refacerii 
economice — a spun vorbitorul — 
Unăra generație a participat cu ab
negație la activitatea de reconstruc
ție. a Înscris pagini de muncă eroică 
pe marile șantiere ale activității 
volunlar-patriotice. Agnlta-Botorca, 
Bumbeșli-Llvezenl, Salva-Vlțeu, 
Lunca Prutului au probat înalta 
conștiință sl responsabilitate, patrio
tismul» înflăcărat al tineretului, ro
mantismul-său revoluționar.

Un moment de mare însemnătate 
pentru evoluția mișcării de. tineret 
din țara noastră l-a constituit Con
gresul de unificare din martie 1949, 
la care s-a hotarit Inflînțărea Uniu
nii Tineretului Muncitor, organizația 
unică ’revoluționară ■ de masă a ti
neretului din patria noastră, care a- 
vea să reia, !n vara anului 1935, ele- 
numirea de Uniunea Tinerelului Co
munist.

■ organizației U.T.C.,- tinerelor gene
rații. Chemările vibrante, adresate

■ tinerel : generații. îndemnurile ca a- 
ceasta M-șf perfecționeze necontenit 
pregătirea politică, profesională, eă-și 
lărgească orizontul cunoașterii, sft-șl 
valorifice Intr-un mod superior spî- 
.ritul de inițiativă, să militeze pentru 
afirmarea noului au fost Înțelese de 
tineri ca un semn ai prețuirii șl ■în
crederii ce LLse acordă, ca o condiție 
vitală, a unei, existențe demne, crea
toare. Bucuria, emoția; Înalta- răs
pundere — lata cuvinte -ce definesc 
sentimentele trăite de : tinerii pre- 
zențl la adunare, de toți tinerii țărlL
■ Dlnd glas glodurilor șl sentimente
lor trăite in , aceste momente de în
tregul tineret dq la orașe și sate, to
varășul Marțian Dan adresează cu
vinte de mulțumire ‘ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
făcute, pentru orientările și Indicații
le formulate in legătură cu activitatea 
de viitor a Uniunii TtaețshfluUGp- 
munist-:-„Curtatele roșiile: da dum.r 

'ncavoasiră jș a, spus primul.’secretM„ 
al C.C. al'U.T.G. grija, increderea 
și câldtird ’cu care înconjurați pef- 

. manea! tbulra generație' constituia 
pentru organlcația noastră, pentru 
toți tinerii patriei un ircor de legi
timă mindrie, un nou și puternic 
imbold tnsufiețitor la o muncă tot 
mal perseverenta penlru educarea șl 
formarea in spirit comunirt, revolu
ționar a tinerei generații. In spiritul 
hotarîrii ferme de a-ri consacra ener
gia, capacilalea de muncâ, tot ce are 
ca mal bun realizării mărețelor o- 
blecîice stabilite de partid, dezvoltă
rii și Înfloririi multilaterale a pa
triei sorlaltîte. tn acest moment 
solemn ne angajăm. In fața condu
cerii partidului și statului, a dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaujescu. că vom munci cu 
pasiune și înalt spirit de dăruire pa
triotică pentru a continua sl dezvol
ta tradițiile luminoase ale comuniști
lor, pentru ca Uniunea Tineretului 
Comunist. Uniră generație a țării sil 
dea noi dimensiuni participării sale 
responsabile fl entusiaște la înfăp
tuirea politicii partidului, a celor mal 
înalte aspirații ale poporului nostru, 
lâ făurirea socialismului fi comunis
mului ln\seumpa noastră patrie — 
Republica Socialistă România",

Este angajamentul Uniunii Tinere
tului Comunlsl, al tuturor tinerilor 
tării, rostit de la tribuna sărbătorii 
tinereții ; este legfimlntul pe care II 
face generația llnflră a țării în fața 
partidului șl a conducerii sale. Aflată 
ta vlrsta marilor răspunderi, tinere
țea este decisă sfi-și onoreze, eii-șl 
Înnobileze numele prin faptele sale.

în încheierea adunării solemne, 
partlcipanțli Intonează „Internațio
nala", cîntecul de luptă al proleta
riatului din lumea Întreagă, cîntecul 
care a însoțit șl Încurajat Ln lupta 
pentru dreptate și libertate, pentru 
socialism generații șl generații de co
muniști, de uteciști- O gardă de o- 
noaro .duce din sala adunării dra
pelele patriei șl partidului, dra
pelul Uniunii Tineretului Comu
nist, pe care strălucește acum, ca un 
semn al prețuirii organizației revo
luționare a tineretului, cel mal Înalt 
ordin al republicii, Ordinul „Victo
ria socialismului". Asistăm din 
nou ta o demonstrație puternică a a- 
dezlunll tineretului față de partid, 
față de conducerea sa. Ovaționlnd 
azi, ta momenlul suprem al sărbăto
ririi sale, pentru partid, pentru so
cialism, pentru cel mal iubit flu al 
poporului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tinerii țări! ovaționează 
— o știu, o simt pj toata puterea 
ființei lor — pentru propriul lor vii
tor luminos. Se scandează minute In 
șir „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu 
șl poporul".

■în uralele îndelungate nle miilor 
de tineri, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți conducători de partid șl de 
stat 11 salută cu căldură pe partici
pant!. , '

Tn Istoria U.T.C., In viața tineretu
lui. această zl, această adunare vor 
rărnlne ca o pagină memorabilă, ca 
un Îndemn ta muncă șl luptă avinta- 
tâ pentru noi înfăptuiri socialiste.

In prezidiul adunării solemne au luat loc: Nicolae 
Ceaușescu, Elena Cenușescu, Ion, Gheorghe Maurer, Emil 

' Bodnnraș, Manea MÂricscu,' Paul "'NIcul^cu-Mizlk 'Gheorghe 
fpanfl, Gheorghe Rădulcscu, Virgil Țroilnț Bie Verdef, Maxim 
Berghianu, Emil Drăgfiriescu, Janos Fazekns, Petre Lupu, 
Dumitru Popa, Leonte Rfiutu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voitcc, 
Marțian Dnn, prim-sccretar al C.C. al U.T.C., Ștefan Tcodo- 
rescu, Nichifor Siere, Chivu Stoica, Constantin Pîrvulescu, 
Alexandru Sencovici, Gheorghe Florescu, Alexandru Buican, 
Sleia Moghioroș, Ivanca Rudcnco, Lenuța Dorcanu, Emmerich 
Stoffel, veterani oi mișcării comuniste și de tineret din țara 
noastră, Traian Ștoffinescu, secretar nl C.C. al U.T.C., preșe
dintele Uniunii Asociațiilor Studențești, Silvia Ilie, secretar 
al C.C. al U.T.C./ vicepreședinte al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Vnsile Nicolcioiu, Ioan Popescu, 
Gheorghe T. Stoica, Aurel Stoica, Iosif Walter, secretari ai 
C.C. al U.T.C., Baldazar Bcreezki și Mihneln Tomozei, vice
președinți ai U.A.SJR., precum șl alțl membri ai conducerii 
organizațiilor de tineret, tineri muncitori, țărani, intelectuali, 
studenți, elevi, militari.
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iblinlată de urnle si slvitate $1 In clnteceie șl versurile

mti- 
iiu-

Reportaj realizat de 
Nicolae DRAGOȘ 
Constantin PRIES CU 
Vas lie M1IIA1

Ițele

fi

maghiari, _ ......
ționalltățj — aniversarea 
de ‘ ‘ ’
de
rea ... .... __ ____________ _
tuit prilejul unor emoționante evo
cări. al unor manifestări de larg șl 
puternic ecou In conștiințe, al mobi
lizării tuturor energiilor tinere la 
efortul general pentru Ir,făptuirea o- 
blectlvelor actualului dnclnaL

Acum, la sărbătoarea sa. tineretul 
tării, organizația na revoluționară, 
condusă de partid, au ce raporta, aduc 
un rodnic bilanț, pe măsura energiei 
tinerel generații, a voinței sale de a 
da chip tot mal luminos patriei socia
liste. de a făuri viitorul ne care 1-au 
visat numeroase generații de înain
tași. pentru cure au luptat și și-nu dat 
chiar viața multi dintre cei mal buni 
fi! al poporului nostru. Omagiu adus 
înaintașilor. evocare solemnă a tra
dițiilor de luptă revoluționară, angaja
ment entuziast In numele prezentului 
si viitorului tării — acestea slnt coor
donatele definitorii ale miilor de ma
nifestări sl acțiuni politice^ nrllelni'.e 
de aniversarea semicentenarului 
U.T.C.

Adunarea solemnă de ieri a con
stituit o nouă dovadă a prețuirii șl 
Încrederii acordate de partid Uniunii 1 
Tineretului Comunist. întregului tine
ret nl patrieL

O vie emoție a trezit în rindurile tu
turor particlpantllor sosirea în sală 
a tovarășului Nlcoiae Ceausescu, se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, a celorlalți conducători

program de dezvoltare socialistă a 
patriei.

Jubileul organizației revoluționare 
a tinerelului este, In egală măsură, 
moment de retrospectivă șl de per
spectivă. Ea pățește in ol 3I-lea an 
de existență, purllnd — ca pe un dra
pel al generațiilor — bilanțul atît de ■ 
bogat In Istorie șl fapte contempo
rane al activității sale.

Declarind deschisă adunarea festi
vă , consacrată semicentenarului U- 
nlunlt Tineretului -Comunist, tova
rășul Marțian Dan, prim-secretar a! 
C.C. nl U.T.C,, ministru pentru pro
blemele tineretului, a spus : tngădui- 
țl-mi ca, In mimete dumneavoastră, 
al Uniunii Tineretului Comunist fi 
tinerei generații a patriei, să raiutilm 
eu dcoicbitd căldură, dragoste fi re
cunoștință prezența in mijlocul nos
tru a conducătorilor partidului fi 
statului, în frunte eu secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat-al 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nlcoiae Ceausescu.

trate, ai organizațiilor de masă fi 
obștești, tuturor invitafilor la această 
adunare solemnă0.

Moment solemn : slnt aduse drape
lele partidului și patriei, al Uniunii 
Tinerelului Comunist. Mii de glasuri 
intonează dntecelo „Steagul partidu
lui" șl „Trei culori". Secretarul Con
siliului de Stat. Constantin Stătascu, 
dă dtlro Decretului Consiliului de 
Stat prin care se conferă Uniunii Ti
neretului Comunist pentru îndelun
gata sa activitate revoluționară, pen
tru contribuția tn mobilizarea tinerei 
generații la opera de făurire a so
cietății socialiste. Ordinul „Victoria 
«oclallrmului*. Asistăm la un mo
ment de mare emoție, de-înalte sem
nificații. care umple de mlndrle Ini
mile particlpantllor. ale tuturor ti
nerilor tării :

Pe faldurile purpurii ale steagului 
Uniunii Tineretului Comunist, adus 
de o gardă de onoare, președintele 
Consiliului de Stal al Republicii, So
cialiste Romania, tovarășul Nlcoiae 
Ceaușeicu. prinde Inai'.a distincție.

Aplauzele puternice, uralele celor 
prezențl exprimă sentimentele de 
mlndrle revoluționară pe eare te tră
iește la aceste dlpe întregul tineret 
al țării.

Este apoi urmărită cu atenție ex
punerea .-A 50-a anlrer«ar<?. a creării 
Uniunii Tinerelului Comunist*, pre
zentată de tovarășul Marțian Dan. 
prim-secretnr nl C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretului. 
In memoria celor ce și-au Înscris nu
mele In istoria eroică a U.T.C.. o ce
lor ce și-au închinat tinerețea si viata 
cauzei partidului, luptei organizației 
revoluționare a tinerelului; a crier ce 
au căzut ;cro!c In lupta desfășurată 
de U.T.C.,' sub conducerea partidului, 
împotriva! orindulrll burghczo-mosle- 
rești. a fascizării țării, pentru elibe
rarea socială și națională, se păs
trează un moment de reculegere.

însoțit de ovațiile întregii asistențe, 
ale tuturor acestor tineri care, ridicați 
in picioare, aplaudlrid viu sl înde
lung. scandlrtd la nesflrțtit. țin să-șl 
exprime dragostea șl recunoștința 
fală de partid, de secretarul său ge
neral. :a cuvlntul tovarășul Nlcoiae 
Ceausescu. în rei ' ' • ■ •
violarea este snL.„„ ....
aplauze. Tlnărn generație a (ârll Iți 
exprimă ?l astfel recunoștința fată de 
partid pentru Înalta apreciere dală 
organizației sale, hotărlrea de a duce 
mal departe tradițiile de luntă revo
luționară. ale U.T.C.. de a face totul 
pentru n-și sobri contribuția la efor
tul general de făurire a noii socie
tăți — societatea socialistă multilate
ral dezvoltată. Slnt ascultate cu a- 
tențle. cu emoției cuvintele secreta
rului general al partidului, evocarea 
Impresionantă a tradițiilor de luptă 
revoluționară nle clasei muncitoare, 
ale tinerelului țărlL Slnt Intimnlnnte 
cu înaltă răspundere patriotică o- 
biecUveic ........... trasate muncii

spectacolului festiv ce a urmat, spec
tacol care — prin mesajul lui opti
mist, prin patosul revoluționar — s-a 
bucurat'de un frumos succes. Tinerii 
prezențl au descoperit și nici. In n- 
cest spectacol, exprimate cu sinceri
tate și' talent. Idealurile, năzuințele, 
dorința lor fierbinte de a sluji 
cu abnegație patria socialista, parti
dul comunist.

hil In anii, socialismului, faptul că el 
■ se bucură de un nou statui social șl 
politic, de accesul la cultură, de largi 
posibilități de Instruire șl afirmare 
a energiei, talentului șl spiritu
lui său constructiv puse in slujba 
înfloririi patriei, că tineretul a răs
puns întotdeauna chemărilor epocii, 
primul secretar al C.C. al U.T.C. a 
arătat apoi : In consens cu marile 
transformări ce s-au produs In so
cietatea noastră a evoluat însăși 
Uniunea Tineretului Comunist, parti
dul inițiind Importante măsuri în 
vederea lărgirii atribuțiilor sale, în
noirii structurilor organizației și a 
modalităților de participare a tineri
lor la activitatea el., la, viața soclal- 
polltlcă a țării. La împlinirea a 30 
de ani de la crearea sa. Uniunea Ti
neretului Comunist bc prezintă ca o 
largă șl puternică organizație de 
ninsă, cu multiple funcții șl responsa
bilități In mobilizarea tineretului la 
dezvoltarea economică și socială. In 
educarea sa comunistă, dovedlndu-so 
®J astăzi, precum țn întreaga ei Isto
rie semlcentenară. ajutor de nădejde, 
rezervă de energii proaspete a parti
dului comunist.

Au fost. In continuare, prezentate 
obiectivele activității Uniunii Tine
retului Comunist, sarcinile cc-l re
vin în educarea prin muncă și pen
tru muncă n tineretului, pentru a 
determina valorificarea deplină a ap
titudinilor șale In economie. învăță- 
mlnt. știință șl cultură

Siluind în centrul activității lor 
problemele tineretului muncitoresc. 

.„..1 organizațiile U.T.C. nu înalta tnda- 
an- torlre de a dezvolta la tineri splrl-

preocuparea pentru nou. hotărîrea de 
a face totul pentru realizarea obiec
tivelor dezvoltării economice, a spus 
vorbitorul; '

S-a arătat, de asemenea, că răs
punderi mări revin organizațiilor 
U.T.C. do la sate, chemata să spri
jine procesul de modernizare și creș
tere a producției agricole. înfăptuirea 
programelor naționale, elaborate de 
partid șl guvern, ®ă desfășoare o 
susținută activitate educativă in 
scopul dezvoltării spiritului coo
peratist al tineretului; al nard- . 
clpăril sale la muncă.

vorbitorul a exprimat convinge
rile organizației că tinerii Intelectuali 
vor făuri noi valori științifice, cultu
rale Șl 'artistice, vor realiza consec
vent.cerința Imperioasă a .unal puter
nice-legături Intre Invătămlnt. știință 
șl producție. între cultură șl viață, că 
elevii si studenții se vor pregăti cu 
temeinicie pentru a deveni construc
tori de nădejde al soetalLsmulul.
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tură nl tinerelului, al întregului' 
popor.

Odată cu marile victorii In trans
formarea revoluționară sccinilstă a 
României, In lichidarea claselor 
exploatatoare, In făurirea ’ unei e- 
conomli socialiste unitare, a avut 
loc creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al În
tregului nostru popor. O grijă 
deosebită au acordat șl acordă par
tidul șl stalul nostru condițiilor 
de muncă, învățătură șl de • viață 
ale tinerel generații.

Cel, mal bătrini Iși reamintesc’In- 
ce condiții munceau, învățau șl tră
iau tinerii. Astăzi, pentru, tineretul 
patriei noastre sînt create Intr-a
devăr cele mal bune condiții pen
tru a putea duce o viață demnă, li
beră. Cu adevărat se realizează în 
viață principiile de bază ale so
cialismului, scopul șl esența Intre- 

' gli activități a partidului nostru — 
fericirea șl bunăstarea omului. (A- 
plauze .puternice).

Desigur, toate realizările înfăptui
te de poporul român stat rodul po
liticii marxlst-lenlnlst'e a partidului 
nostru comunist, care aplică In mod 
creator adevărurile generale.In con
dițiile concrete din țara/noastră, 
slnt rezultatul muncii eroice a cla-. 
sel muncitoare, a țărănimii șl Inte- 

'tastualltățll, a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționa
litate. Tn același timp, merită să 
subliniem contribuția Importantă 
pe care a adus-o Uniunea Tinere
tului Comunist la organizarea șl 
unirea eforturilor întregului tineret, 
care dă un aport de mare însemnă
tate, în înfăptuirea politicii genera
le "a Partidului Comunist Român. 
(Aplauze puternice).

Iată de ce partidul nostru comu
nist, Întregul popor dau o înaltă 
apredere activității Uniunii Tinere
tului Comunist, întregului tineret, 
contribuției sale active la tot ceea 
ce s-a, înfăptuit și se înfăptuiește 
pa pămîntul României socialiste.pe pămîntul României 
(Aplauze prelungite).

Doresc ca la această 
aniversare . să adresez 
calde felicitări Uniunii 
lui Comunist, tuturor uteciștllor, 
întregului tineret, pentru întreaga 
activitate entuziastă șl plină de 
dăruire pusă In slujba socialismu
lui șl fericirii întregului popor. 
(Aplauze puternice, prelungite.)

Acordarea Ordinului „Victoria 
socialismului" — cel mal înalt or
din al Republicii Socialiste Ro
mânia — Uniunii Tineretului Co
munist constituie o înaltă aprecie
re și o recunoaștere a contribuției 
sale însemnate și totodată un Im
bold ■ pentru noi fapte mărețe în
chinate patriei, fericirii națiunii 
noastre socialiste. (Aplauze puter
nice,,, prelungite ; se scandează: 
„Ceaușescu—P.CJt" 5 „Ceâușeicu. 
șL poporul").

Faptul că Uniunea , Tineretului 
Comunist este prima organizație 
căreia 1 s-a acordat Ordinul „Vic
toria socialismului0 constituie nu 
numai o apreciere, dar, Intr-un 
anumit sens, șl un simbol, și anu
me simbolul tinereții socialismu
lui, al faptului că tineretul este 
pentru socialism și că viitorul este 
al tineretului șl al socialismului. 
(Aplauze puternice, prelungite, se. 
scandează : „Ccaușescu—P.OJS." ; 
„Ccaușescu șl poporul0).

Dragi tovarăși și prieteni tineri, 
Aniversarea semicentenarului 

Uniunii Tineretului Comunist are 
loc In condițiile tind întregul po
por a pășit cu hotărlre la înfăp
tuirea prevederilor Congresului nl 
X-lea al partidului, a obiectivului 
fundamental stabilit de congres — 
făurlrăa societății socialiste multi
lateral dezvoltata In România.

Se cunosc rezultatele In îndepli
nirea planului pe primul an al 
cincinalului. După cum se știe, 
sarcinile de creștere a producției, 
industriale au fost nu numai În
deplinite, dar șl depășite. De ase
menea,- pe primul trimestru al a- 
cestui an, producția Industrială a 
crescut cu 13 la sută față de pri- 
mirl' trimestru al anului trecut, de
pășind prevederile planului. Toate 
acestea demonstrează realismul 
prevederilor cincinalului,-arată .că 
stă în puterea clasei noastre mun
citoare, a inginerilor și tehnicie
nilor noștri, să înfăptuiască cu 
succes programul de dezvoltare In 
ritm susținut a Industriei, care va 
apropia, Intr-o măsură însemnată, 
România de țările industriale a- 
vonsate. Succese importanta au fost 
realizate șl în agricultură. Putem 
spune,- ded, că avem toate condi
țiile pentru a înfăptui cu succes 
sarcinile planului cincinal 1071— 
1975, ceea ce va ridica România-pe 
o treaptă nouă de dezvoltare eco
nomică socială, va crește bună- ț 
starea materială șl spirituală a în
tregului popor. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Un rol Important în dezvoltare»
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în orlndulrea noastră, ^criteriul 
fundamental tic apreciere a omu- 

; lui ;il reprezintă activitatea socla- 
; ld uțlLăț munca,; numai’ muncind 

cu rivnfl,' In’ fabrici ‘șiuzine, p§ 
. ....... . .‘.'J . j
țării,‘ în unitățile , de cercetare, șl

> ■ w.. ,illvățămint,’lVlfiE,‘țOTt^',/rdomepU14;'
Invățămtat, pentru dezvoltarea’ ac-, - producției materiale șl; spirituale;;

patriei noastre, în făurirea socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate 11 au în vățftm în tal,- știința,, 
cultura — factori prlmordlall peh- 
trtf progresul tatregll “țâri/Țociâhl./__ ... -
de aceea purtîdul’.a luat-în,ultimii șantiere,'de. constricții;-pe ogoarele
ani hol măsuri pentru perfecționa- ' țării,‘ în-unitățile’de cercetare, și 
rea șl’Îmbunătățirea activității fde J îqvățămint. ' în‘■toate ’domeniile 
învățămtat,’ pentru dezvoltarea’ac-, j."producției materiale șT spirituale, 
tlvltățli științifice, pentru Imbună- afUndu-se'.în primele rinduri; ale 
lățirea/ i ; /f- ■’ - - ■ ■ - ■■ - ■ » - ’ ”
live.. în acest’ sens, hotărlrlle ;ple- 

lembrle 1971 reprezintă un adevă
rat program -de foraiare a om.diul 

de activitate a principiilor,eticii’ șl 
echității comuniste. (Aplauze liîi- 
iernlce). în toată această activitate, 
este acordată o atenție . deosebită 
tineretului, fprinării șl educării 
sale, pentru că tocmai el este acela 
< . - 
operă începută ’de înaintași șl con
temporani,. făclia dvlllzjiției so
cialiste șl comuniste. (Apluuzc pu
ternice, prelungite).

Este cunoscută preocuparea par
tidului șl statului nostru ‘ pentru 
perfecționarea continuă a conduce
rii tuturor sectoaretor'de'activltate, 
pentru dezvoltarea detaocrațlei'so
cialiste, de a asigura participarea 
tot- mal Intensă a tuturor oameni
lor muncii la conducerea întregii 
vieți economice și sociale. ȘI nici 
tinerelul este un participant activ 
— șl el trebuie să-și spună cuvlntul 
cu fermitate, să acționeze pentru 
înfăptuirea în viață a tuturor ho- 
tăririlor șl măsurilor de perfecțio
nare a activității economice și so- 
ciule.

Făurirea societăți! socialiste mul
tilateral dezvoltate șl, In fjcrspecti- 
vâ, a comunismului in România im
pune unirea efor.urilor întregului 
popor. în această uriașă activitate 
creatoare, de afirmare a principii
lor comuniste In toate sectoarele 
vieții sociale, tinerei generații Ii re
vine un rol de cea mal mare im
portanță. Sîntem convinși că ea. Iși 
va îndeplini cu cinste această’mi
siune de onoare. (Aplauze iudclun- 
gtite).

wol, dragi prieteni tineri, slntețl, 
împreună cu toți oamenii muncii, 
făuritori activi al societății celei 
mal înaintate șl umane din Istoria 
omenirii, vo! veți avea fericirea de 
a trăi In epoca civilizației comunis
te, de a vă bucura de toate roade
le materiale șl spirituale făurite 
prin munca poporului, prin munca 
voastră însăși.

Orinduirea comunistă de inline 
va fi așa cum reușim să o intuim 
șl o dăltalm azL Aș putea spune 
că depinde și de voi cum va arăta 
orinduirea comunistă In care veți 
munci și veți triL De aceea vă 
chem, dragi prieteni tineri, de a 
urma neabătut politica generală a 
Partidului Comunist Român, de a 
invățasȘl a vă pregăti- pentru -a pu- 
tentffl'r-prir(Jc-ip'Hiți ’’ciV1-rnal- activi, 
la edificarea societății de azi și do 
mîlne; Paratrâzlnd pe BoUntinea- 
nu. am putea spune :

J,Viitor comunist de aur România
are,

Sfl lucrăm cu toții la a ei înăl
țare !“. (Aplauze puternice).

Siă In puterea noastră, a între
gului popor, să făurim o asemenea 
civilizație materială șl spirituală In 
care omul, liber, stăpin pe destine
le sale, să-și făurească in mod con
știent propriul său viitor luminos.

Puneți, dragi tineri, . întreg JÎ 
vostru entuziasm, toate visele 
voastre curate și frumoase în 
slujba patriei, a viitorului lumi
nos al națiunii noastre, în slujba 
cauzei socialismului șl comunis
mului, a prieteniei șl colaborării 
cu toate popoarele lumii. (Aplauze 
puternice, prelungite).

Dragi tovarăși,
După cum este-cunoscut, în ulti

mii ani s-au luat o serie de mă
suri care au dus la creșterea, ro
lului Uniunii Tineretului Comu
nist In viafa polltico-soclală a ță
rii șl oferă cadrul Instituțional 
corespunzător pentru participarea 
tineretului la conducerea întregii 
societăți. Uniunea Tineretului Co
munist participă, prin reprezen
tanții săi, la organele de conduce
re ale oamenilor muncii din între
prinderi și instituții, la activitatea 
organelor de stat, inclusiv la acti
vitatea Consiliului de Miniștri. în 
acest cadru, tinerelul participă 
nemijlocit, la fel ca toate .catego
riile de oameni ol mundl, la ela
borarea hotărirllor șb măsurilor 
privind politica internă șl externă 
a țării. Aceasta constituie, totoda
tă, pentru tinăra generație o Înal
tă școală a conducerii treburilor 
obștești, crelnd cele mai buno 
condiții întregului tineret pentru 
a-și pune tot mal larg în valoare 
forța șl rapacitatea sa crea tore, 
dinamismul șl entuziasmul revo
luționar ;ce-l caracterizează în 
slujba progresului societății, a 
făuririi bunăstării șl feridrii în
tregului popor.

r
t re vechi stat șl lipsuri, că mai, avem de în

vins multe greutăți , In acest 
sens, trebuie să menționez; că 
In activitatea Uniunii Tineretu- 

„r-av-ț-__ , 1J Comunist mai sînt încă o
rită a concepțiilor și, atitudinilor serie de lipsuri, îndeosebi In ce

larg la problemele internaționale. 
Este cunoscută politica externă a 
partidului șl statului nostru. Noi 
avem permanent In vedere că In
tre politica Internă și externă exis
tă o deplină unitate, că succesele 

voltării ’socialiste a României sînt 
In același timp o contribuție ia 
cauza generală a socialismului, â 
progresului șl prieteniei cu toate 
popoarele lumii. (Aplauze puter
nice).

■ Ceea ce aș dori să menționez cu 
acest prilej este faptul că tinere
tul, la fel ca întregul popor, spri
jină în mod unanim politica exter
nă a României, îndreptată spre co
laborarea cu toate țările socialiste, 
cu popoarele care nu pășit pe ca
lea dezvoltării Independente, cu 
toate statele lumii, fără deosebire 
da 
râm că In actuala epocă, a revolu
ției telinicd-șillnțiflce, participarea 
la diviziunea internațională a mun
cii, colaborarea, multilaterală cu 
toate statele sînt un factor de o 
deosebită Importanță pentru pro
gresul fiecărei țări, pentru asigu
rarea unei politici de pace șl cola
borare pe .planeta noastră. (VU 
aplauze).

Consecventă acestei politici, 
Romflnia va face totul și tn viitor 
pentru a-șl aduce’ contribuția la a- 
flrmarea principiilor noi ta rela
țiile internaționale dintre state — 
ale egalității ta drepturi, respectu
lui Independenței șl suveranității 
naționale, neamestecului în trebu
rile Interne, avantajului reciproc.

Vom acționa cu toată fermita
tea pentru a se pune capăt politi
cii Imperialiste de forță șl dictat, 
colonialismului șl neocolonkllls- 
mulul, pentru a se renunța la for
ță sau la amenințarea cu forța ta 
relațiile dintre state, în soluțio
narea diferitelor probleme inter
naționale. Considerăm că Intere
sele tuturor popoarelor cer în
făptuirea unei politici de colabo
rare pe baza principiilor sus a- 
mlntite, de respectare a dreptului 
fiecărui popor de a-șl hotărî soar
ta așa cum o dorește. (Aplauze 
puternice, prelungite).

N-aș putea să nu menționez to
tuși că stntem preocupați de 
intensificarea bombardamentelor 
Statelor Unite ta Vietnam, că do
rim să afirmăm încă odată dorința 
poporului român de a se pune ca
păt acestor bombardamente, răz
boiului Împotriva popoarelor l’rido- 
chlneze, de a se ajunge la o so
luție rapidă de încetare a războ
iului și de a fi lăsate popoarele 
Indochine! să-șl soluționeze pro
blemele așa cum o doresc, fără 
nici un amestec din afară. (Aplau
ze prelungite.)
, „ ȘInț«mK jderî «eșpenea, pțggcu-,

............................... . .............
nară. Sărbătorirea semicentenaru- r! ta ie, înconflictul din ~ ’

: tre' vechi șl-- nou, să fie un, spri-
'. jln /de nădejde' dl pnrJIduîuP In

ampla sa activitate de promovare 
în viața socială a eUell și echită
țiisocialiste, de combatere hotă- lui

retrograde,. înapoiate,' a actelor privește munca educativă, de pre- pe care( le realizăm pe calea dez- 
- antisociale,\ af|jfenlnlscențelor'.‘mo? "«>■-” „ -------r. ■   ..
du lui de viață; burghez.

■ ! Uniunea ' Tineretului Comunist

ampla sa

gâtire a tineretului pentru muncS 
șl viață. Este necesar să se curme 
cu’ hotărire atmosfera de automul-

s^'0,ILțmu.lul '‘PV are îndatoriri nobilă de a milita tomlre călduță, de estompare a

..................... ....................................... fi/ “• ™ “j» 

dnneMui,,
Coniunist de a educa tineretul ip 0 dalorIe Inalt pa^io

He'VtatehC iicfl a fie*-'5™1 finăr de a contribui 
nn ™SriAi’ tafraann cu EoaUî sale Întărirea
na pa.Mel, poporul,■ InMa sa șl înflorirea României socialiste,, 

de; a.s®-pregăti'temeinic șl a fi 
gata orlcihd să apere - chiar cu 11UUUUUHM11CU . 111UV81, „„«viu.,i,.

pentru afirmarea noului in toate 
domeniile vieții sociale. De aceea 
este necesar ca, în activitatea orga
nizațiilor de tineret, critica și auto
critica să se manifeste, dacă șe 
poate spune așa, ca ta propria 
casă.

nou, de afirmare ta'toate domeniile

!
--------- . .... t ' activitate, toata ■ cunoștințele și 

care.va trebui șâ ducă, mal departe priceperea sa. (Vil aplauze).
Pentru a se putea .'atiiița’ de 

înaltele răspunderi ce le revin 
față .de societate, llneril trebuie, să ■ 
se pregătească iemetaic pentru 
muncă, pentru viață, aă' invc- ■ 
țe și să-șl însușească prdfun- 

,dș șl multilaterale cunoștinței 
să asimileze .toi ceea ce au creat

șl Intransigență, revoluționară in 
întreaga activitate. (Vil aplauze).

După cum vedeți, stat înțelegător 
șl critica- este destul de dulce și ea, 
dar mă veți. înțelege, tovarăși.

După cum se știe, critica și auto
critica constituie un factor dinami
zator în lupla împotriva lipsurilor, 
a vechiului în societate și pentru 
îmbunătățirea/întregii activități,

orinduire socială. Conside-

dența șl integritatea patriei,,cuce
ririle revoluționare ale' poporului! 
(Aplauze îndelungate : se scandea- 
„i .. n c n _ r» « n « .Ccaușescuză : „P.C.B P.C.R.",
— P.C.R.0).

In țara noastră sînt asigurate tu-i

,.i '

■I

mal do preț poporul nostru, 
întreaga umanitate de-a lungul 
veacurilor' , în: domeniul cunoaște-’ 
rfi./Edificarea noii orinduiriso
ciale — operă de uriașă amploare 
șl complexitate — nu poate R 
concepută decit pe baza științei 
celei-mal avansate ; de aceea în
sușirea șl siăplnlrea științei și teh
nicii moderne,; a realizărilor cele 
mal noi ale glndiril șl creației 
umane constituie o cerință primor
dială pe care societatea noastră 
socialistă o pune ta fața tine
rel generații. Numai prin mun
că asiduă, tnzedndu-șl efortu
rile pentru a învăța, pentru 
a pătrunde cit mai adine in 
tainele cunoașterii, tineretul se 
va putea achita ta bune condiții 
de îndatoririle tot mal mari pe 
care le ridică conducerea întregii 
vieți sociale, dezvoltarea produc
ției, științei șl tehnicii, a culțurll 
noastre socialiste, progresul, gene
ral al . societății, va putea fi la 
înălțimea exigențelor noi' și mereu 
crescute ale civilizației materiale 
șl spirituale pe care 6 făurim.'

Tinerelul Iși va putea valorifica 
în mod creator cunoștințele sole — 
în slujba progresului, multilateral 
al societății ț—j numai însușindu-șl 
și stăpînlnd temeinic materialismul 
dialectic șl' istoric, concepția des- 

tru comunist, care-1 dă o perspec
tivă clară asupra evoluției vieții 
șl societății, asigură Înțelegerea 
legilor șl- cerințelor obiective ale 
dezvoltării sociale:

Tineretul nostru de astăzi s-a 
născut șl trăiește Intr-o societate 
nouă, eliberată de viciile morale ‘ 
generate de Inegalitatea socială a 
lumii burgheze, de relații de ex
ploatare. Ttaeretulul trebuie să-i fie . 
caracteristice puritatea morală, do
rința de perfecționare continuă, de 
însușire a unor trăsături " morale 
proprii societății socialiste —' cin
stea, simțul datoriei civice și al 
dreptății sociale, grija șT, respectul 
față de interesele colectivității, de 
avutul obștesc, aspirațiile spre mai 
bine, mal frumos. Utedștil șl 
toți tinerii patriei noastre tre
buie să se / situeze pa . pozițiile 
«ele mal înaintate ale luptei dln-

mal do

și stăptalnd temeinic materialismul
ectlc șl' Istoric, concepția 
lume și viață a partidului nos-

fe®
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politici de colaborare între toate 
națiunile lumii. (Aplauze puter
nice).

Dragi tovarăși șl prieteni,
Anlverstad cinci decenii de-luptă 

revoluționară. - Uniunea Tineretului 
Comunist face un bilanț strălucit de 
realizări în organizarea și condu
cerea tinerelului, în lupta de elibe
rare socială șl națională, In con
struirea orindulril socialiste, de fi
delitate nesirărnuuitf; față de 
Partidul Comunist Român, față de 
politica sa marxlst-leninistă. (A- 
plauze puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul").

In sală sînt prezenfi „tineri" care 
la înființarea U.T.C.-ului aveau 
virsta voastră. (Aplauze puternice). 
Sînt prezenjl, de asemenea, și ti
neri care au Intrat ta decursul a- 
nllor șl au lucrat în rlndurile U-. 
nlunii Tineretului Comunist, deve
nind apoi activiști ai partidului 
nostru. (Aplauze puternice). Pri
vind în sală îmi amintesc de 
anii cînd am intrat în ringurile 
U.T.C.-ulul ; eram cam de virata 
pionierilor de astăzi. Noi, cel care 
am . lucrat în rindurile tineretului 
comunist în decursul anilor, știm, 
ce a reprezentat Uniunea Tinere
tului Comunist, știm și cile greu
tăți au trebuit învinse. Dar avem 
satisfacția — particlpind la această 
glorioasă aniversare — să spunem 
că, așa cum s-a priceput, fiecare 
și-a făcut datoria față de cauza 
popoț-ulul;, de’ cauza revoluției, față 
de cauza fericirii întregii noastre 
națiuni. (Aplauze puternice, se 
scandează : „P.C.R. — P.C.R.").

Voi, tinerii care participați a- 
cum la a 50-a aniversare, veți par
ticipa, fără nici o îndoială, și ia 

Uniunii Tineretului 
(Aplauze puternice).

centenarul 
Comunist.
Ceea c® v-aș dori vouă și întregu
lui tineret este ca să vă prezen
tați la acest centenar cu fruntea 
sus, ca cetățeni al unei patrii li
bere, care au construit societatea 
comunistă, ca cetățeni care șl-au 
făcut pe deplin șl în toate împre
jurările datoria față de partid, 
față de patrie, față de cauza so
cialismului șl comunismului. (A- 
plauze puternice, urale, ovații ; se 
scandează : „P.C.R. — P.C.R.
„Ceaușescu — P.C.R.").

Xfirsta de 50 de ani marchează 
maturitatea glndiril politice, ceea 
ce este un lucru foarte bun. Aș 
dori insă să-1 recomand Uniunii 
Tineretului Comunist de a ține 
permanent seama de bogata sn ex
periență, de a rămîne in perma
nență o organizație tlnără, nu nu
mai prin media anilor membrilor 
săi, ci, ta primul rinei, prin con
cepția despre lume și viață, prin 
felul în care Iși va desfășura în| 
trcițga'activitate și va milita rx>n- 
truÂfâurireaț-tinerel-mrinduirl -cp-- 
munlste Iri România. (Aplauze pu
ternice, îndelung repetate ; urale).

Doresc Uniunii Tineretului Co
munist, așa cum se spune In po
veste, o tinerețe fără bătrinețe -- 
șl atunci, fiți siguri că organizația 
voastră se va bucura de Încredere 
șl va fi urmată întotdeauna de 
întregul tinerei. (Aplauze prelun
gite, se scandează: „P.C.11. — 

“P.G.R.", „Ccaușescu — P.CJL").
Manifestarea caldă, entuziastă 

din această sală, care știu că ex
primă gtadurile întregului nostru 
tinerel, de devotament față de' 
partid și față de patrie, întărește 
convingerea mea, a conducerii de 
partid și de stat, că Uniunea Ti-; 
neretulul Comunist este o organ!-; 
zațîe care, Iși va face întotdeauna 
datoria, că întreaga tînără genera-; 
țle a României- socialiste va fi un 
participant și mai activ la înfăp
tuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului, 
a măsurilor privind dezvoltarea 
multilaterală a patriei, pe drumul; 
socialismului șl comunismului. 
(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează : „Ceaușescu — P.C.R,",;
„Ceaușescu — P.C.R.").

Urez Uniunii Tineretului Comu-; 
nlst, tuturor uteciștllor, întregului1 
tineret nol'și pol succese ta întrea
ga activitate, In intensificarea efor- - 
tarilor pentru însușirea științei și 
culturii celei mal avansate, spre i 
a deveni cetățeni de nădejde al 
patriei, constructori minunați ai Ș 
socialismului și comunismului. In 
România ! (Aplauze îndelungate,, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Vă doresc tuturor, celor prezențl ; 
la această adunare, Întregului ti
neret, o viață îmbelșugată, fericită, 
multă sănătate 1

. (Aplauze șl urale puternice. In- 
treaga asistență, în picioare, ova- ' 
țlonează minute în șir pentru < 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul Central, pentru secreta- j 
rul general al partidului, tovarășul 
Nieoîae Ceaușescn).

Uniunea Tineretului Comunist 
esie o,.organizație revoluționară șl<(i 
Întreaga.Istorie a sa este -o ade-/ 
vârâtă epopee de luptă revoluțio-' 
“"ri. t'f.rl.r'trr!:-;-.-; riuite, în conflictul din Orientul:
Iul Uniunii Tineretului Comunist Mijlociu. De asemenea, conslde-
trebule să ducă la o îmbunătățire răm că este necesar să Jntenslfi

ii, împreună cu 
„ , - . cu toate sta- '

■ lele europene, să grăbim începerea 
pregătirii conferinței general- 
europene. Considerăm necesar, Ina- 
eest sens, de a se ratifica tratatele 
dintre Uniunea Sovietică și R.F.G., 
precum șl dintre Polonia și R. F. 
a Germaniei — aceasta constituind 
un factor important pe calea des
tinderii șî securîiățll In Europa. 
(Vii aplauze).

Am vorbit la întoarcerea din vi
zita in cele 8 țări africane despre 
constatările făcute și despre dorin
ța României și a acelor popoare de 
a dezvolta o colaborare rodnică. 
Ceea ce aș» dori să menționez și de 
data aceasta este faptul că și aceas
tă vizită, ca și altele, ca întreaga 
noastră politică externă, a confir
mat tacă o dală justețea politicii in
ternaționale a României, a demon
strat că, pe toate meridianele, 
România' are prieteni buni, de nă
dejde — și că, 1a rindul său, Româ
nia se afirmă ca un prieten de nă
dejde al tuturor popoarelor care 
luptă pentru dezvoltarea lor inde
pendentă. (Aplauze puternice).

Tn acest spirit, este necesar ca șl 
Uniunea Tineretului Comunist să 
acționeze șl rnol Intens pentru dez
voltarea colaborării cu organizații
le de tineret, cu întregul tineret, 
pornind de la faptul că ta viața In
ternațională tineretul constituie o 
uriașă forță, in continuă mișcare 
— șl că unirea eforturilor sale are 
un rol hotăritor în dezvoltarea vie
ții Internaționale pe calea progre
sului, a păcii și socialismului. (A- 
planzc puternice, prelungite).

în ce o privește, România va face 
toiul șl ta viitor pentru întărirea u- 
nltățll tuturor țărilor socialiste, a 
tuturor forjelor antilmperinllste, 
pentru ca, o dată cu preocuparea 
pentru progresul general pe calea 
înfăptuirii hotărirllor Congresului 
al X-lea, să ne,ț aducem șl mai de
plin contribuția la înfăptuirea unei

turor tinerilor posibili lăți egale de 
pregătire, de muncă șl afirmare în 
ylața socială. Acțlonlnd îh spiritul'■ 
polițlcft naționale ă’ prirtidulul iio-/ 
munlst,/Uniunea Tineretului Co
munist trebuie să militeze neabă
tut pentru întărirea prieteniei șl 
frăției dintre tinerii români șl’cei 
aparțlhînd naționalltâțllor conlo
cuitoare, pentru ca, împreună, să 
dezvolte ceea ce au făurit In co
mun de-a lungul veacurilor părinții 
lor prin munca și lupta comună 
Organizațiile de.tineret au sarcina 
de a combate cu hotărire naționa
lismul șl șovinismul, sub orice for
mă s-ar manifesta, de a dezvolta ta 
rindurile tinerelului dragostea și 
respectul față de tradițiile de luptă 
ale oamenilor mundl de toate na
ționalitățile, conștiința că numai' 
prin munca înfrățită n tuturor ce
lor care s-au născut și trăiesc pe 
aceste meleaguri — români, ma
ghiari, germani, slrbl și,"de alte na
ționalități — se poate realiza cu 
succes progresul neîntrerupt al pa-: 
iriel. noastre comune — România • 
socialistă (Aplauze puternice).

Pregătindu-se temeinic pcnlru 
muncă șl viață, unit ta idealurile 
șl aspirațiile sale de a servi patria 
socialistă, tineretul trebuie să fie 
prezent, să lucreze acolo unde. II 
solicită Interesele* dezvoltării socie
tății, să contribuie prin munca sa 
entuziastă In înflorirea orașelor șl 
comunelor de pe întreg cuprinsul 
patriei, la dezvoltarea armonioasă 
șl progresul economico-sodnl al tu
turor județelor, la înfăptuirea mă
rețului program de ridicare gene
rală a țării pe noi trepte ale dyl- 
llzațlelsocialiste. -

Trebuie să înțelegeți, dragi to
varăși, că sodalismul șl comunis- 
mul se construiesc șl trebuie con
struite în toate orașele șl satele pa
triei noastre șl voi trebuie să fiți 
prezehțl peste tot. (Aplauze puter
nice, prelungite ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu

‘ u . tuTOT, popoarelor lumn, ca o na-
a ‘ ‘em ° adunare festivă șl țiune dornică să-șl făurească o
de obicei ta asemenea prilejuri se îtKa-K indenondenta ri feri-

‘ *««.«!!!* fi™? dâ » «te « —a
(Aplauze îndelungate, urale).

Dragi tovarăși șl prieteni,
Nu doresc să mă refer acum pe 
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generală a activității tuturor orga- c’im eforturile șl, 
nlzațlilor de tineret. Nu trebuia uite state socialiste,
să uităm niciodată că tineretului 
11 stat . caracteristice îndrăzneala, 
inițiativa, spiritul novator, revolu
ționar In transformarea societății 
și a omului ; de aceea șl el trebuie 
sa fie In primele rlndurl ale luptei 
pentru afirmarea noului în socie
tatea socialistă din România.

Uniunea Tineretului Comunist 
trebuie să lucreze astfel Incit să 
constituie cadrul organizat pentru 
punerea în valoare a tuturor cali
tăților tinerel generații, să consti
tuie cea mal înaltă școală de edu
care revoluționară a tinerelului șl 
totodată organizatorul șl conducă
torul tineretului In lupta șl munca 
de dezvoltare socialistă a patriei 
noastre. (Aplauze puternice, pre
lungite).

Am vorbit nu o dată despre a- 
precierea pe care partidul o dă 
Uniunii Tineretului Comunist șl 
tinerelului în general. Doresc șl eu 
acest prilej să exprim convingerea 
conducerii partidului, a mea per
sonal, că Uniunea Tineretului Co
munist Iși va îndeplini șl în viitor 
cu cinste și în lot măi bune con
diții rolul său de organizație re
voluționară a tineretului, de ajutor 
de nădejde al partidului In toate 
împrejurările. (Aplauze puternice,, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.CJl."). Fără îndoială, tineretul se 
va afla, ca și plnă acum, in primele 
rlndurl, aduclndu-șl o contribuție 
tot mal mare la înfăptuirea minu
natului program elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, care 
asigură afirmarea tot măi puter
nică a națiunii noastre socialiste 
în rindul, țărilor socialiste, al tu
turor . popoarelor lumii, ca o na-

i?'

tr-adevăr avem multe realizări cu 
care ne putem mîndri. Dar nu pu
tem și nu trebuie să uităm nicioda
tă ca- în activi tatea noastră mai
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Intrețl.___ ________
In valoare a tuturor roaur-

j

drum de

superioare a 
1a coopera- 
eă se In- 

lucrărllor e-

Ii

cinema

b:

Acolo unde extată Industrie
1 sl metalurgică se consuma

B și o

porumbului pe 
planlticatâ — 
integrala, tn 
nivel agroteh- 
aceste! lucrări

Vinovății să
!
apar/1- 
Brașo»,

ÎN JUDEȚUL BUZĂU

S°a încheiat semănstal
Teri, 14 aprilie, harnicii lucrători 

de pe ogoarele județului Buzău au 
terminat Insămințarea 
întreaga suprafață 
79 (MM) ha. Realizarea 
timpul optim șl ta un 
nlc corespunzător, a _____ _____
este consecința aplicării și urmăririi 
cu perseverență a programului de 
acțiune elaborat de comitetul îude- 
țean de nartld șl consiliul popular 
județean privind desfășurarea cam
panie! agricole de primăvară. Timpul 
prielnic a fost folosit din plin și, ca 
urmare, Inssămlnțatul porumbului a 
fost terminat cu aproape două 
săplămlnl mal devreme față de anul 
trecut. Printre primele coopera
tive agricole de producție care 
au Încheiat gemfinatui porumbu
lui se numără cele din comunele 
Ulmenl, Padina, Săhătenl, Puleștl, 
Stneenl. O bună parte din solele 
cooperativelor agrlcoJo do produc
ție din Glodeanu-Slllșten, Sculelnlcl, 
Mlhălleștl. Brădeanu, Pogoanele șl 
altele, care au primit In aceste zile

sflmința de porumb, nu fost plnă'au 
de mult acoperite de apă. Sub con
ducerea permanentă a organelor șl 
organizațiilor de partid, mecanizato
rii. cooperatorii, luwătodl din I.A.S., 
specialiștii din toate unitățile agri
cole au desfășurat ample acțiuni do 
muncă patriotică pentru redarea in 
circuitul productiv a suprafețelor a- 
fcctate de excesul do umiditate. Pe 
un vast șantier, core a cuprins toată 
zona de sud a județului, de La GLo- 
deanu-Slllștea la Boidu, peste 50 OOT 
do oameni au muncit cu abnegație 
pentru a smulge de sub povara ape
lor. numai in acest an. mal bine de 
5 OTO de ha. Pe ogoare continuă 
acum, in ritm susținut, lucrările de 
întreținere ta sfecla de zahăr și 
Goarea-eoarelul. "

în Ir-o telegramă adresată , cu 
acest prilej. Comitetului Central 
al partidului, tovarășului MCOLAE 
CEAUȘESCXI, Biroul Comitetului 
județean Buzău al P.C.R. subliniază 
că aceste realizări sînt rodul npllcă-

rli neabătute a prețioaselor indicații 
dote de secretarul general al partidu
lui privind mobilizarea resurselor ma
teriale șl umane pentru înfăptuirea 
sarcinilor reieșite din “' 
Congresului al X-lea.

Vă Informăm, iubite tovarășe 
NIcolae Ceaușescu, se spune ln te
legramă că o însemnată parte din 
suprafața însămlnțată In acest an 
era plnă mal ieri ln afara circuitu
lui agricol. ApIIcind îndrumările ce 
ni le-ați dat. oamenii muncii din 
Județul nostru au scos de sub In
fluența apelor șl redat agriculturii; 
de la începutul anului și piuă ln 
prezent, 4 2OT hectare.

în aceste zile, toate forțele sînt 
concentrata ln executarea lucră
rilor de întreținere a culturilor, la 
punerea 
«elor de apă, folosind ln acest scop 
Instalațiile existente șl lntenslfidnd 
acțiunile de construire a noi sisteme 
de irigații.

Grlgore TIMIȘ

La Bacău s-a 
deschis Salonul

18,00 Film artistic : „Ocolul"
gin : Paler Kaisrsv. Cu : Ne- 
vena Kokanova, Ivan An- 
donov.

«fe cart® ’72
BACAU (De 1a corespondentul 

,.Scînlcl!“). — La Muzeul județean 
Bacău, in prezenta reprezentanților 
organelor locale de partid st do stat, 
al Consiliului culturii și educației oo- 
dalista. Uniunii scriitorilor. "edituri
lor al presai din diferite centre ale
țării 6-a deschis Salonul de carte *73“, 
organizat tn cadrul Anului interna- , 
(Ionul ol cărții. Salonul Iși propune 
să stabilească um contact mal strins 
al cititorilor cu cartea șl creatorii 
el. să Informeze publicul efeșoro rea
lizările editurilor. «ă popularizeze 
problematica actuală a literaturii, ar
tei. silinței sl tehnicii. Bficăoanll vor 
avea posibilitatea aă se Intllnească. 
timp de zece zile, cu scriitori, editori, 
oameni de știință și cultură, să par
ticipe la . diferite simpozioane, con
certe. spectacole de teatru.

BOGĂȚIA
Ce întreprind acum primăriile comunale din județele Covasna

și Alba pentru întreținerea pășunilor
în multe județe pajiștile naturale ocupă 40—60 la sută din supra

fața agricolă, constituind o maro sursă de furaje pentru dezvoltarea zoo
tehniei.' Este cit se poate de firesc ca lucrările de Îmbunătățire a pă
șunilor să se efectueze cu maximum de operativitate pe întreaga su
prafață Pe Întinderi mal mari s-au aplicat lucrări de întreținere ln 
Județele Mureș, Arad, Bihor. Brașov, Sălaj și Argeș. Aceste lucrări tre
buie Încheiate nelnllrztat, pentru a crea condiții favorabile sporirii pro
ducției de masă verde. Este cunoscut că iarba constituie cel mal Ieftin 
nutreț caro Influențează direct nivelul producției de lapte șl carne. To
tuși acest adevăr continuă ®fl nu fie luat In seamă de către o serie de 
organe agricole șl consilii populare care nu Inițiază acțiuni do masă 
pentru ameliorarea pajiștilor. Fină în ziua de 14 aorlîle ac. ou fost cu
rățate numai 8 942 hectare în județul Suceava, 7 8OT hectare ln Me
hedinți. 5 280 hectare.In Dîmbovița, 13 547 hectare in Cluj. în acesta 
județe și tn altele unde ee Înregistrează un mare' deficit de furaje sa 
Impun acum acțiuni de largă amploare pentru îngrijirea pășunilor, an- - 
trenarea la aceste lucrări a tuturor locuitorilor satelor. Numai astfel 
ne va asigura ca fiecare hectar de pășune să fie bine întreținut, să dea 
maximum de producție.

Iarba pășunilor constituie cel mai 
Ieftin și cei mai complet furaj pen
tru animate. Acest fapt are o deose
bită însemnătate pentru unitățile 
agricole din Judelui Covasna, unde 
există peste 00 ODD ba pășuni șl fi
nețe! Anul acesta s-n desfășura! o 
amplă acțiune de curățire a paîls-

■ iilor In toate localllătile îudetulul. 
S-au executat curățiri pe M 380 In 
pășuni șl tinete șl eu fost aplicate În
grășăminte chimice pe 10 4OT ho. în 
multe comune a existat o conlucra
re bună Intre consiliile populare r»- 
munaje șl cooperativele agricole, 
astfel Incit zilele însorite din lunile 
de lamă șl primăvară ou fost folo
site din plin. La aceste acțiuni s-au 
evidențiat cooperatorii din comunele 
Alta Mare, care nu curătlt pesle o 
mie hectare pășuni șl finete. Ma- 
tanH Mari. Blbortenl. Turla. Bodoc. 
Barcanl — 500 hectare. Sltq Buzău-

tale pp pășune". S-ar putea crede, din 
cele spuse de primar, că la Vidra 
pășunile sini In centrul atenției. Dar 
chiar din planul da acțiune al con- 

___ ____ _________________ ,stilului popular comunal reiese că 
Ic Berchlu Nlcolae. pășunile din „acțiunile de ninsă" pentru curățirea 

pășunilor se vor efectua pe numai 
30 Iul din cele 8OT existente.

O problemă norezolvată o const!-

PSOGUAMUL I
8, to Deschiderea emisiunii. Telex.
9, c<3 Biblioteca pentru toți. Ale

xandru Odobescu (D — Viata 
șl epsra.

8. ÎS Dana' șl muzică de pretuUn-
. deal : Folclor din ’ Colombia

9, w De vorbă cu gospodinele.
lO.to Selecțlunl din „Promenada 

duminicală".
11,10 Campionatul mondial de ho

chei — Grupa A : Finlanda — 
Cehoslovacia (reprizele a K-a 
șl a m-a). Comentează : C.

t eatre [DIVERS

Iul etc. La Boroșribuî ‘Maro, cioba
nii M'.mleanu Damian el Szârvns ‘ ... _ __
Teofil ne-au spus că niciodată nu "consiliului 
s-au executat lucrările do întreține
re pe pășuni și finete asa de bine 
cum a-a făcut In anul acesta. La 
chemarea consiliului popular comu
nal marea majoritate a cetățenilor 
din comună a rfizrouns cu prompti
tudine ln îngrijirea pășunilor.

Dar nu In toate comunele ee exe-

o Felix șl OUlla (ambele seri!) : 
BATIU A - Sjo: 13: 18.»: ». EX
CELSIOR - 0: 1W: 18: 18,30.
o Tată de duminică i VICTORIA
— 9: 11.15; 13.50; ÎS: 18.30: S5.43. 
o Marea dragoste 1 SCALA — 
u.13: 13.43: 18.1B; 18.15: 81,13.
• Puterea șl Adevărul : l.UMINA
— B; 1140: 16: 19.30. COSMOS - 
13,M: ifl.
o Preria s FESTIVAL - B: U.I3:

1 13J0: io: 18.30: ra.43.
o Pentru că se Iubesc i CENTRAL
— 9,15; 13; H.<5: 17,3:5: KUS. TO-

' Mis - B: 11.13: 1W. 14: 18.1B: 
I 519,30, FLAJMU11A - 9; 11.15: 13J0: 

îs; na,is: îo.so.
i a Evadare din Planeta maimuțe

lor : FAVORIT - 9,15: 11.30; 13,45:
I ÎS; ,18.15: 50.33, LUCEAFĂRUL - 
! 0: 11.15: 13.50: 15: 14®3: «.«.
t BUCUREȘTI - 9: 11.13; 13J5O: 1SJ0: 
1 rt.«: 31.
I a Mary Poppins s CAPITOL —
1 8,30: îs.»: i4.ro: 10.ro. feroviar 
l — 3,15: 13,45: 15.15: 19.45. MODERN 
! — 9: 13 J0: 15: 10.33.
I o PlrasmanJ : BUZE-Tn — 15.33: 
J io: ra.13.
I a Tarzan, omul Junglei — 0—10.39 
' ln continuare. Program <J<s fOffle 
l documentare — Î0.15 : TIMPURI 
.' NOI.
I a Program de desene animale 
■ pentru copil — 1®. Hei. nușthile !
1 - 11.10: 18.45. Totul pentru rls — 
ț 15; 18.15: KJ0 : DOINA.
1 a Pădurea pierdută : DRUMUL 
l SĂRII - 13.M: 17.45: S3. ARTA - 
1 18,38: 18: 20.13
l a Adio, domnule Chips ! : ME- 
L LODIA — 8: IZS: 18: 19J0. GW- 
ț RIA — 8: uro: is: 18J0.

a Lumea minunată a fraților 
Grlmm — 10: 13. O noapte la ope
ră — 18J0; 10.45. Colierul reginei 
— S3.S3 : CINEMATECA (sala
Union).
a Olesla s CRINGASI - 13.30: 18: 
20.18.
a Fericit cel care, ea Ullse : G1II- 
viTA — 0: 11.13: 13.50: 10: iffl.13: 
23.55. VOLGA - s: 11.15: 13.Î3:
so: 18.13: 20.50.
a Sacro șl VanretU : POPULAR
— IS.M: IB: K.1B.
a Incidentul : Bl'CEGI - 
18: 20.15. AURORA — 1: 
13.35: 15.45: it: ia.ro.
a Intrarea liberă Ia Oficiul 
civile : LAHOMET - 15.30: 
io.ro.
n Love Story i UNIREA - 18.M: 
18: 83.15. RAHOVA - 15.33: 18: 
so.ro.
a B.D. la munte șl la mare 1 LIRA 
— I'.ro; io; ss.ro.
« Steaua Sudului i GHTLESTT — 
1S.T?: 17.45: SO. MIORFTA — 10: 
1ZTO: is: 17.80: ».
a Nu-ml place zlna de InnI i MO- 
srron - îvw: 17.45: ro.
a Miri! anului U : FERENTARI - 
■tsjra: 17.MI ro.
o Aventuri In Ontario • PACEA
— 1» M: IB: SO
a Micul scăldător s FLOREASCA
— iS.30: ta: 1O.J3.
a Atnnel l-am condamnat pe toll 
ta moarte : PROGRESUL — 15.30: 
18: BUS.
a Locotenentul Bullitt : vrrro- 
BUL — 15.45: IS: 53.15. FLACARA— ro.ssi.iB: ro.is.
a Osceola 1 MUNCA - 15.30: 18: 
so. n
a Cea mal rrutnoasă soție s VI- 
TAN - ro.to: 17.45: 20.

i — 9:

15.43
11. ÎS
sUril
17.30:

cută lucrările necesara pentru spori
rea producției de Iarbă. în comuna 
Slnzleni. de pildă, rezultatele obți
nute «Int mult sub nivelul posibili
tăților. Cooperativa agricolă de ai"! 
are tn folosință peste 330 ha de pă
șune model. In mare parte tarlaU- 
zală. Ceea ce s-n făcut alei or tre
bui să servească drept model pen
tru ameliorarea celorlalte pășuni ale 
cooperative! șl ale consiliului popu
lar comunal, dnr nimeni nu se în
grijește de extinderea experiențe! 
înaintate. La 10—12 km de comuna 
Slnzleni. ta punctul numit ..Apa ro
șie". 'există o pășune care tn cumul 
anilor s-n degradat șl se degradea
ză In continuare pentru că consi
liul popular comunal nu e-a Ingrl- 
'jll de amenajarea unul 
acces. La consiliul pooulnr comuna! 
nl 6-a snus eă acest lucru se poate 
rezolva la nivel,iJritensoonerntlsbiiBir 
conducerea «jppcrnlJyeL xagplitote 
epune că retolvnrea cade.In sarcina 

■'consllluldl. popular. Din aceasta dis
puta trag foloase doar buruienile, 
tufișurile care an de an aînt mai 
deto. în dauna producției de iarbă.

în multe comune activitatea pri
marilor s-a rezumat doar ta rapor
tarea către organele 
datelor primita de 
tlvele aarieole. fără 
lereseze de calitatea 
xecutale care. In multe cazuri, lasă 
de dorit. De exemplu. In cooperativa 
agricolă Araci pe 170 hn curfiUte tu
fișurile nu fosi tăiate la înălțime, 
mușuroaiele nu nu fost tmprăștlate. 
crengile tăiate nu sînt adunate. Da 
asemenea, la cooperativa agricolă 
Papauii. unde s-au executat lucrări 
dc curățire șl defrișare doar pe 70 ha. 
tufișurile au fort tăiata Ia înălțime.

Cele mai multe pășuni neîngrijite 
sînt situate în zona de munte. Tn 
comuna Zăbala, pe pășunea 
munț». numită ..Zlma". ri pe 

Pietroasa* s-au curățit 3
din 

cea de 
ha. O

Acolo unde există Industrie chimi
că sl metalurgică se consumă gl mul
tă energie electrică, precum sl mari 
cantități de diferit! combustibil! șl de 
apă. „Ulllltăli!e“ — cum glnt denu
mite acestea in limbajul economic — 
dețin. deci, o pondere însemnată Sa 
ansamblul elementelor prețului de 
cost, al cheltuielilor de produc
ția. Nu inllmotator. Iu Conferința nu
ansamblul elementelor preț 
cost, al cheltuielilor de proc 
ție. Nu inllmolător. ta Conferința 
țională a cadrelor do conducere din 
întreprinderi si centrale Industriale si 
de eonstrueili s-a Insistat cu tărie asu
pra necesităm de a se asigura. In 
fiecare onltate economiei, gospodări
rea cu grill a acestor resurse mate
riale. încadrarea consumurilor ta 
energie electrici, eombqsilblll. apă s.a. 
In limite cit mal slrinse. prevenirea 
risipei in acest domeniu, oridt de ne
însemnată ar fi aceasta ta prima ve
dere.

La Uzina de aluminiu din Slatina, 
de exemplu, in anul trecut s-au eco
nomisit aproape 78 milioane kWh e- 
ncrgle electrică.

— O asemenea problemă deosebit 
da Importantă, cum este reducerea 
consumului de energie electrică, ne 
spunea inginerul șef al uzinei, Du
mitru Vana, se află permanent în 
centrul atenție! noastre. Mal alea după 
recenta conferință pe tară a cadrelor 
din industrie și construcții noi am 
luat o seamă de măsuri în acest 
scop. ■ pentru ca funcționarea fiecă
rei cuve dc electroliză să decurgă 
In bune condiții, cu un consum mi
nim de energic electrică. Evident, 
rte-am gindlt sl la alte îmbunătă
țiri. Vom aplica cît mal repede o 
noutate — asa-zlsul etamaj (stabili
rea unul contact electric cit mei bun 
intre două suprafețe motallce) —, ur
mează să efectuăm șl alte îmbunătă
țiri care să permită o reglare auto
matizată a tensiunii electrice in cu- 
veie de electroliză sl. deci, raționali
zarea consumului In acest domeniu.

Fapt este că. In primul trimestru al 
acestui an. ta Uzina de aluminiu din 
Slatina consumul de energie elec
trică se menține In limita normelor 
prevăzute La hala nr. 4 de electro
liză s-au înregistrat în mod constant 
In acest an economii de peste 150 kWb 
pe tona de aiuininln. Aceeași amplă 
preocupare se manifestă la uzina de 
aluminiu In privința folosirii cu chib
zuință a apel Industriale șl aburului, 
preocupare comună sl ailor unltăti 
Industriale din ludeț. Intre care Uzi
na de fabricații, reparații sl montate 
In agricultură Balg sl Fabrica d» 
produse cărbunoase din Slatina, in 
cadrul cărora ta ora actuală efortu
rile vizează nu numai resneeiarea nor
melor de consum la utilii Sil. el revi
zuirea lor sistematică, ln așa fel Ln-

dată cu stabilirea contribuției fiecă
rui crescător de animale la curățirea 
pășunii cu aceasta, consiliul popular 
comunal șl-a încheiat activitatea. 
Dună cum ne spunea brigadierul zo
otehnic 
munți sa degradează. Jumătate din 
ele aînt deța împădurite sl ar 
trebui eă ®e criară avizul oco- , __
lului silvic pentru exploatarea ma- ■ tule combaterea parnzltozelor care, 
ac! lemnoase. , în anul acesta 
s-au curățit șl nivelat suora- 
fațe destul de mari, dar numai la 
locuri ușor accesibile. Din calcula 
rezultă că deși cooperativa din Ză
bala a curățit 420 ha sl a nivelat mu
șuroaiele de pe 720 L_ __
rea acestor lucrări față de colo 
necesare este scăzută.

Din constatările de pe teren rezul
tă că nu toate consiliile ponutaro 
comunale șl cooperativele agricole 
au privit cu răspunderea cuvenită 
problema întreținerii pășunilor șl 
finețelor. Adeseori lucrările e-au
executat superficial. ■ așa cum este 
cazul la cooperativele agricole Hl- 
enl, Lemnln. OJdula. Arcuș. Pa- 
pauțl eîc. în unele cazuri se 
raportează situații fictive wa cum 
ș-a procedat la cooperativele agri
cole Micfolău. LLsnau. Baradt, ceea 
ce constituie abateri grave.

Este necesar ca organele agricole, 
consiliile populare eă asigure con
trolul lucrărilor executate șl asis
tența tehnică necesară să Înlăture 
operativ deficientele 1h organizarea 
șl conducerea acilvltățll de întreți
nere a pășunilor șl tinetelor.

★
în județul Alba pajiștilor ti s-a a- 

conlat».mnl multă atenție, curățfri- 
dii-șe^dq* arbuști, .mușuroaie -șl i mă- 
rădnl o suprafață totală de peste 
25 îWir hai La cooperativa agricolă din 
Lopadea Nouă, unitate care ocupă 
locul Inlli pe județ In privința pro
ducției de lapte, se amenajează o 
pășune model pe o suprafață de 
120 ha. defrișată In toamna trecută
șl primăvara acestui an. Valoarea in— 
vertlțtel &o rldlcfi la aprdximatlv 
300 OM) lei. Acensta IrdțlnUvă. kus- 
țlntiiă de căire consiliul popular co
munal. poate dovedi șl altor coopera
tive agricole cS' Pășunile pot da un 
randament sporit alund când' sînt 
bine îngrijite, fertilizate șl exploatate 
rational. ■

în multe locuri persistă Insă păre
rea că „Iarba crește de la sirio". 
Consecința acestei opllcl este că nu 
se aplică măsurile indispensabile de 
ameliorare. „Organizăm acțiuni de 
masă pentru curățirea pășunilor — 
ne-a” In format Vndle Mlheț. primarul 

. comunei Vidra. IngrfijjămJntele natu
rale adunate la sllnl vor ti Lrnnffpor-

prin Intermediul pășunilor Infestate 
îmbolnăvesc animalele." La coopera
tiva agricolă din Ocnlșoara, in urmă 
cu dțlva ani nu murit 3OT de ol 
care păscuserh pa o pășune Infestată.

...... Nu s-au tras însă Învățămintele ne- 
hn. ponde- cesaro. în acest an, deși s-au efec

tuat parțial lucrări de curățire, nu 
@-a făcut nimic pentru fertilizarea 
celor 320 ha de pășune. Plnă ln pre
zent, au fost fertilizate cu Îngrășă
minte chimice doar 3 800 ha. „îngră- 
șămintele chimice ne-au ®oslt tîrzlu, 
numai o porte din cele solicitate", a- 
fisrna ing. Gheorghe Marcu. tehnn- 
logul-șef al întreprinderi! pentru e- 
xecuțla lucrărilor de îmbunătățire ri 
exploatare a pajLatllor. Nivelul repar
tiției a fost stabilit In funcție de po
sibilitățile financiare ale cooperati
velor agricole șl nu de cerințe care 
clnl mult mai mari. Or. dacă nu se 
cheltuia mal nimic pentru procurarea 
lngrăcăm!nte!of nu bc obține mai 
rnullă iarbă. Pășunile ameliorate pe 
o suprafață de 2 4OT ha au dat anul 
trecut o producție ln jur do .lOOOTkg 
de masă verde la hectar, dar cele
lalte pajiști au un randament de 
clteva ori mal mic. Este nu numai 
o diferență de productivitate, ci și 
de atenție din partea celor care te 
administrează. Regenerarea. pSininl- 
lor-tiu «a-căpătat amploarea pg.căre,, 
o reclamă sttunțla din"1 teren. ®rea- " 
rea unei'pajiști artificiale, pe su
prafață de 70 ha, ta Vinerea și su- 
praînsămînțarea a 80 ha pășune la 
Albac. reprezintă prea puțin. Activi
tatea întreprinderii de Îmbunătățirea 
și exploatarea pajiștilor este Încă 
redusă. Multe consilii populare șl 
cooperative agricole așteaptă ca lu
crările de defrișare eă le facă numai 
întreprinderea specializată, in loc să 
mobilizeze forțele proprii. în această 
primăvară nu fost condiții opȘmox, 
pentru a sa executa lucrări ample de

dt acestea să fie elt mal mobili
zatoare.

Acțiuni similare s-au Întreprins șl 
se întreprind ln continuare șl ln u- 
nltățl economice ale JUDEȚULUI 
BRĂILA. în anul trecut, pe ansam-
blul Industriei brăllene s-au econo
misit 53 5®8 tone combustibil conven
țional. B 460 MWh energic electrică, 
multe întreprinderi, printre care com
binatul de fibre artificiale, uzina ..La
minorul", combinatul pentru exploa
tarea și Industrializarea lemnului ob-

s-n tăcut.
In aceste zile trebuie să se inten

sifice lucrările da întreținere a pă
șunilor, pentru a crea condiții op
time de furajare a animalelor.

TOMOR1 Gezu 
Ștefan DINICA 
corespondenții ;,Scînfeîi

energia electrică s-au consumat 
plus 10 505 MWh, depășirile cele 
mari inreglstrindu-se în secțiile 
tie. cartoane sl' celuloză. In aceste sec
ții. norma de combustibil convențio
nal (abur) B-a depășit cu 11.7 ta cută, 
cea de energie;electrică cu 11.3 in uutli, 
tar norma de apă Industrială cu plnă 
ta 10 ta sulă. ȘI situația s-a menținut 
șl in acest an. Care «Int cauzele î

Mal Inlli este vorba de exploata
rea nerațională a unor Instalații, de 
întreținerea lor defectuoasă, Sin* Încă

șl a rn-n). ’(
. - Dlamnatopol.’
17.15 Telejurnal.
1S.43 Deschiderea , emisiunii de 

după-arnlazA. MaUneu de va
canță : AsîtieplM șl Hlpollt.

15,ro Emisiune In limba germana.
18.15 Ritm, tinerețe, dans. Emisiu

ne roaUzatfi ln orașul Timi
șoara.

18,50 Imagini din R-I'.D. Coreeana.
19.13 Pubildlnte.
19,M KOI de seri ( „Prințesa Pău- 

nlța“-
19,20 Tetejurnal.
M,î® Avanpremieră.
83.13 Teleenclclopedla.
ai,M FUm serial : „Invadatorii".
31,to TeledlverUsmenL Spectacol

muzical-coregraflc susținut 
. de Judy Garland.

Telejurnal.
23,45 Gimnastică : Campionatele

Internaționale ale României, 
înregistrare de la Sala spor
turilor Floreasca. Comenta
tor : Gabriel Mdescu.

S3,CO Seară de romanțe.
PROGRAMUL U

16,30 Ansamblul folcloric „Cununa 
de pe Someș” el Casei de cul
tură din Ntoăud.

17.ro Reportaj bucureștean.
17.13 Pagini muzicale 

popularitate.
17,M Agenda.

mare

acwn ln combinatul brăllean este un 
lucru bun. Este necosar Insă ca mă- 
anrlle să nu (le uitate o dată cu tre
cerea lunilor șl trimestrelor. Reco
mandare perfect valabilă șl în cazul 
Grupului Industrial de petrochimie 
din Borzeșd. unitate ca utilizează 
mari cantități de energie electrică, 
apă, combustibil șl alte utilități. In
ginerul Iloria Chelaru, șeful serviciu
lui energetic, ne spunea că, pentru 
reducerea continuă a consumurilor 
specifice la aceste capitole, s-a etabl-

a Filarmonica de stat „Gcorge 
Enescu” (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : MUuU 
Brcdlceanu — 20.
• Opera română : Don Puguals 
— 16.
■ Teatrul do operetă : LAsațl-mă 
âă clnt — 10,30; Cordele do Lu
xemburg — 19,30.
a Teatrul Național „L L. Cara- 
gialo" (sala Comedia) : Travesti —
23; (sala Studio) : Dulcea pasăre 
a tinereții — 20.
a Teatrul „Luda Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : O scrisoare pierdută — 
15: Itcclial susțlnni de formația 
„Sfinx" — M: (sala din str. Alex. 
Stahls) : Vicarul — 30.
• Teatrul Mic : Ape șl oglinzi
10,10.
a Teatrul „C. L Notsara" (sala 
Mnaheru) : Șl eu am fost tn Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Vi
novatul — 1'3.
• Teatrul Ciulești : Comedie cu 
olteni — 18,30.
o Teatrul „Ion Creangă" : Cinci 
săplămtnl ln balcon — 1®: N-a 
fost In zadar — 18.
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victorie!) : Nlnlgra șl Ali
gn! — 10; Nocturn VI — 21,30, 
(sala din sir. Academiei) : Băl șl 
nătărăi - 10.
■ Teatrul evreiesc de stat : Con
structorul Solness — 18,30.
a Studioul I.A.T.C. „T. L. Cara- 
gla'e* : Neînțelegerea — îs.
■ Teatrul do revista șl comedie 
„Ion Vasiiescu” : Clnd revolverele 
lac — 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzleal „C. Tă- 
noM" (sala Savoy) : DJmblrlcă —
10.50, (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : ȘI femeile joacă fotbal —
19.50.
D Ansamblul artlsUc „Rapsodia 
Itomănfi" : legendă șl dor — 10.33. 
a Circul Bucuroșii : Planetele rid 
sub cupolă — 10; 18.30.

, - ,r ‘ î"

Primesc 
fete în 
gazdă

Pentru a 
transcriem de la bun 
adresa exactă — Ștafania Vasi- 
lejeu. strada AL I. Cuta, bloc 
C 2, apart. 3 Tg. Jiu — și men
țiunea afișată pe ușd : „Primesc 
fete in gaxdă“. De fapt, anunțul 
ar trebui rupt, pentru că gazda 
nu mai are nici un Ioc liber de 
închiriat. Intr-una din camera 
locuiesc 4 fete, plătind fiecare 
cite 203 lei lunar chirie. în cea » 
de-a doua cameră locuieite o 
familie care plătește 400 
nar chiria. Iii a treia < 
— gazda veselă. Pentru că, deși I 
are calificare de tehnician vete
rinar, nu profesează dectt me
seria de... gazdă. §1 cum să nu 
fie veselă, clnd. singură fiind, 
are un apartament cu trei ca
mere jl o rentă de 1 200 lei lu
nar. încasata drept chirie, fără 
să miște un deget. Ce altă pro
fesie mai frumoasă poate exis
ta? Poate una de funcționar la 
spațiul Iccatlu. unde se dau a- 
semeneă reparUiU de locuinfe /

eoroa,
început

lei lu
xam eră | 
că. deși I

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C.E.C.-ul 
în... case noi

sau mica, risipa

ACORDĂ ÎNTREPRINDERILE ATENȚIA CUVENITĂ REDUCERII 
CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ, APĂ Șl COMBUSTIBIL?

: !
țlntnd Importante diminuări ale con
sumurilor specifice de utilități.

Din păcate, ln unele unități șl la 
ora actuală se pierd ln continua
re, nejustificat. Importante can
tități de energie electrică, apă Indus
trială. abur șl combustibili în anul 
trecut, bunăoară, ln Fabrica de za
hăr din Corabia s-a depășit consumul 
de energie electrică cu aproape 1.8 mi
lioane kllowațKoră. Depășiri mari In 
acest domeniu s-au înregistrat si ia 
Tăbăcărta minerală Cornbin. Fabrica 
de orii si boghiuri Bals șl Fabrica dc 
conserve Caracal. în toate aceste uni
tăți se întreprind iacă măsuri timide 
pentru îneadrarca ln normele de eon- 
sum prevăzute. De ce se mal tole
rează o asemenea stare de lucruri ?

Să ne oprim la Combinatul de 
celuloză șl hlrtle din Brăila. Aici, tn 
anul care a trecut sl In trimestrul I 
din acefit an. nu «-au obținut rezultate 
pe măsura rezervelor Interne exis
tente. Dacă ta consumul de căldură. 
In unul trecui, s-a înregistrat o eco
nomie de 7 
vanțlonaj

731 tone combustibil con- 
(la nivel de combinat). La

utilaje șl Instalații care nu se folosea 
la Întreaga lor capacitate, de pildă 
tocătoria do fag. Iar 1a mașinile de 
hlrtle șl cartoane In unele perioade 
ea înregistrează procente (morile de 
brac, toate acestea provoci ml crește
rea cantității de utilități. Funcționa
rea ne-eorespunzătoare a Instalațiilor 
dc condens, pierderile prin neetanșei- 
lăU — lată alte cauze ce Înrăutățesc 

: situația consumurilor la aceste ma
teriale. Un consum exagerat de ener
gie electrică se consemnează In ca
zul morilor conice din cadrul Instala
țiilor de măcinare de la fabricarea 
hlrtlei și a cartonului.

— Pentru prevenirea unor oseme- 
noă pierderi. Ln ultimul timp am 
stabilii o serie de măsuri — ne rela
ta Inginerul șef al combinatului, to
varășul’ Constantin Ghenoiu. Dintre 
ele as nmlnll urmărirea mal atentă 
(la nivelul secțiilor) a consumurilor 
de utilități. analizarea lor decadală. 
evitarea risipei în transformatoare, a 
funcționării ..In gol" a Instalațiilor șl 
reducerea procentului de brac la fa
bricile de hlrtîe șl cartoane ș.a.

Evident, ceca ce sa Întreprinde

Ut un program concret de lucru 
vizează gospodărirea strictă a ener
giei electrice, recuperarea călduții re
ziduale, a căldurii rezultate prin ar
derea negrului de fum. mărirea can
tității. de condens 
termocentrală Nimic 
faptul că multe din 
consum sini largi.
Consecința 7 Adeseori, pierderile se 
mențin la un nivel ridicat și totuși 
se înregistrează „economii". (Situație 
Intllnltă la Instalația de cauciuc sinte
tic șl la cele do prelucrare a țițeiului, 
unde se realizează doar 85—97 la sută 
din norma de consum la energia elec
trică — cu tonte că In luna februarie, 
pe ansamblul grupului, consumul res
pectiv a fost depășit cu MOOT kWh). 
Norme la fel de nemoblllzaioare se 
practică șl la combustibila! conven
țional. La fabricarea cauciucului sin
tetic. bunăoară, norma de consum In 
anul trecut a fost realizată ln propor
ție de 70.2 ln sută, lor In Ianuarie o.c. 
In proporție de 87.7 la sută stare de 
lucruri proprie sl Instalațiilor de fe
nol sau de prelucrare a țițeiului. De 
aia. economiile mari care" se rcallzca-

re turnat la
Insă despre 
normele de 

iiestimulaUvc.

i& fără eforturi prea mari. In anul 
trecut s-n obținut o economie de fM 5(10 
'tone combustibil convențional, iar In 
primele luni ale acestui an. do 
C OM tone, deși — după cum spuneam 
— risipa nu a fost înlăturată.

Cea mal evidentă risipă se consta
tă Insă la apa Industrială. Norme In
terne exista, dar acestea nu eo res
pectă niciodată. Ing G. Bondoc, di
rectorul uzinei chimice, afirma că Ia 
cele peste 40 de secții șl instalații ale 
uzinei, fiecare consumă cit vrea și 
cit ponte. Și aceasta, pentru că 
lipsesc aparatele de măsură șl con
trol. De altfel, uzina a înregistrat In 
anul trecut o pierdere la consumuri
le specifice ln valoare de ceste 12 
milioane Iei. datorită In marc parte 
tocmai acestei cauze. Problema asi
gurării aparatelor de măsură si con
trol este deficitară, din păcate, pen
tru tot grupul La ora actuală aici 
extată instalații mal vechi, cu un 
grad scăzut do automatizare, fără a- 
parate <je măsură si control. Nld apa
ratele existente nu funcționează In 
totalitate. Circa 4 Ia sută din ele. a 
căror valoare se ridică la 9.5 milioa
ne Ici, stau In magaziile grupului, din 
lipsa pieselor de schimb, In timp ce 
aproape IOT circuite do producție sînt 
lipsite de posibilitatea controlului, pe 
aceste ..canale" Iroslndu-so Importan
te cantități do utilități.

Directorul general al grupului. Ins. 
Petru Bunea. ne-a relatat că relntorșl 
de la conferința pe tară a cadrelor 
din Industrie și construcții. snedall«t- 
tll grupului au luat o seamă de mă
suri concrete, menite ®ă ducă la o 
mal bună gospodărire a utilităților. 
Colective soeclal organizate au întoc
mit un studiu amănunțit pentru com
pletarea cu aparatură a tuturor punc
telor de lucru care utilizează energie 
electrică, apă și abur i se urmărește 
zilnic consumul de energie electrică 
pe flecare produs In parte ; se anali
zează căile de reducere a consumu
lui de '..frig" la uzina de . cauciuc. 
sintetic, ce fac «tudl! In scosul rațio
nalizării consumului de ană orin ră
cirea, in cascadă șl redrculărl inten
sive. Important .este co toate aceste 
acțiuni să fie duse la bun sflrslt. Pen
tru a ®a bara drumul risipei care 
afectează Încă economiile acestui 
mare grup Industrial, pentru ca spi
ritul de răspundere In gospodărirea 
utilităților să sporească necontenit 
In fiecare Gocție șl uzină de pe plat
forma petrochimică din Borzesti.
Ancheta realizata de
Glieorcjhe BALTA, N. Grlqorc- 
MAKAȘANTJ și EmlUan ROUĂ 
corespondenții „Sclnteii*

Casă deschisă tuturor, C.E.C.- 
ul Încearcă să ®e distingă prin 
tot ceea ce Include ln sine acest 
atribut: de la serviciul prompt 
la casă șl plnă ln ambianța pe 
care șl-o doresc aloi cllențll oăl. 
Este șl motivul pentru care 
C.E.C.-UI Însuși se mută In cose 
noi. Acum dteva zile. In comu
na Ghimpați. din județul Ilfov, 
a fost inaugurat un local, con
struit anume pentru agenția 
C.E.C., menit că pună pe baze 
noi serviciile pe care le pres
tează ca pentru cel aproape 
4 5OT dc depunători. în cursul 
acestui nn, alte Ttouă agenții din 
județ se vor muta ln case ase
mănătoare. Destinate eă păstreze 
economii, noile sedii s’nt realiza
te tn bună măsură din... econo
mii șl recurse locale.

Pe s,rampa“ 
neglijenței

Datorită atribuțiilor sale de 
serviciu, Gheorghe Boț, priml- 
tor-expedltor la I.V.C.A. Vaslui, 
se afla zilnic pe rampa gării 
din Vaslui. Datoria sa era su ln- ' -ej0

Inteeprin^Șaj șl 
Ihcărcaie In vagoane. Cum‘(ma- *1 
șlnlle se întorceau goale ln drag. »|

I 
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că sumedenie de materiale des- 
tin ale uneia sau alteia dintre 
întreprinderi zăceau, neaupi 
vegheate de nimeni, pe ram;.......
zile întregi. Șl azi un sac-dol de j 
ciment mllne niscai cherestea 
de pe rampa gării — afacerea 
mergea strună. Desigur, epilogul

■ a fost cel scontat Rampa, sur- 
să do clșttguri nemunclte. l-ai 
lansat în cele din urmă pe 
Gh. B. la tribunal. Situația nu 
s-a schimbat Insă prea mult 
Alte mărfuri stau tot zile În
tregi si tot nepăzite. Se așteap
tă cumva un nou Gh. 
nouă lansare 7

răspundă
Aufojaua 31-BV-I055.

nfnd Autobazei I marfă _____
condusă da șoferul Gheorgfia 
Moldovan, a plecat în cursă la 
Tulcea. încărcată cu butoaie, ha 
întoarcere, !n timp ce cobora o 
pantă, datorită unei ucuri pro
nunțata, unu! din cauciucurile 
din fată a explodat. Autovehi
culul a părăsit partea carosabi
lă si a intrat In tanf. In urma 
torului provocat de această 
„oprire’*, butoaiele, care nu erau 
nici ele fixate cum trebuie, au 
venit peste cabină, accldentlnd 
mortal pe conducătorul auto și 
pe delegatul T.A.P.L. Brațov, 
rranclre Palotas. întrebarea care 
te pune este : de ce 's-a permis 
plecarea in cursă a mașinii res
pective. din moment ce se știa 
rd are cauciucurile uzate ? Or
ganele !n drept, sintem șipuri, 
vor incita pe cel vinouaii 
răspundă.
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Izare a apelor de 

chimic Craiova, 
mu nd tort au dat
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Acum ci tava zile, cu prilejul 
unor săpături efectuate pe malul 
Jiului, lingă stația de neutrall- 

de la Combinatul 
un grup de 

muncitori au dat peste cite va 
vase metalice de o formă 
neobișnuită. Anunțate imediat, 
organele de specialitate au sosit 
la fața locului șl. Inlăturind cu 
grijă pămlntul ce acoperea con- 
teltierele respective, la numai 
cîțlva zeci de centimetri adln- 
clmc. ou dat Ia Iveală 30 de bu
telii metalice sigilate, pline cu.„ 
mercur In atare nativă I După 
părerile specialiștilor, această 
„mină" (a cărei valoare se ri
dică la aproximativ 280 COT lei) 
provine din magaziile combina
tului chimic din localitate șl nu 
nre o virală ..geologică" mal lun
gă de 3—4 ani. Cum a apărut a- 
ccst ..zăcflmlnt" pe malul Jiului? 
Misterul, sperăm, va fl dezlegat 
în scurtă vreme. Dar nu de C 
geologi, el de către organele 
miliție. După- explorările 
rigoare.

Rubricd redactata de i 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scînteî!"

de

I
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ți multilaterale. toata planurile vieții 
încă o dală po- sociale, a problemei

etapelor pe care le-a parcurs, in 
săvlrșlrea eL gindlren lui Mnrx

gorea corectă ------
ficațillor ove___
lori ți tendințelor con
temporane,. in spiritul

uuuuor, a expuriemus
acumulate, pe Ințeln-

'l aMfflnl- incljixe tn acest volum 
■onlmenie- dau o Imagine cuprin-

naționale In România.
Intemațtonaltemul 

profund cc caracteri
zează' activitatea par-

S.U; •, jȘUlVla

pregnanță lăripenl 
eretică ‘ șl - ‘ relațiile
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COLECȚIA IDEI CONTEMPORANE COLECȚIA

consacrate descifrării modalităților 
de exercitare a rolului conducător 
al partidului !n toate domeniile de 
activitate.

Scrise Intr-o formă 
aceste 

'e ele-

KARL MARX

economiei

In curîncl va apărea volumul VI al lucrării

NICOLAE
CEAUSESCU

ROMÂNIA PE DRUMUL CONSTRUIRII SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE MULTILATERAL DEZVOLTATE"

O pondere însemnată In activitatea Editurii politice o deține edi
tarea operelor clasicilor marxisni-leninlsinului. Cu urmare a înfăp
tuirii liot&ririlor Partidului Comunist Român privind editarea aces
tor opere în Româniți, țara noastră este una din acele țâri in care 
cetățenii pot cili în limba lor întreaga operă a Iul VJ. Lenta, După 
ce intre 1830—1965. s-au editai cele 19 do volume din seria Opere, în 
anul centenarului nașterii Iul Lenta s-a încheiat tipărirea seriei de 
„Opere complete" In 55 de volume.

Aproape integral a fost tipărită șl opera Iul K. Marx șl Fr. En
gels. S-a ajuns pini In editarea volumului 31 din totalul de 39. In 
afară de seriile de Opere, din scrierile Iul Marx, Engels, Lenin au 
mai fost editate, do la eliberarea patriei șl piuă in prezent, Î81 tic 
titluri, insumtod aproape 10 milioane exemplare.

Patrimoniul in limba română al operei clasicilor marxlsm-lenl- 
nlsmului se va Îmbogăți In curintl eu inel un volum de scrieri apnr- 
ținîntl Iui K. Marx : „Bazele criticii economiei politice" pe care-1 
prezentăm In pagina de fată.

Volumul „Bazele criticii econo
mici politice" cuprinde manu- 
scrlsalo economice ale Iul Marx din 
anii 1837—1859. Aceste manuscrise 
(Intre care schița ,J3asllat șl Ca
rey", rămasă netcrmtanlă, „Intro
ducere", „Critica economiei poli
tice" ș.0.) consacrate analizei unei 
largi gnfne de probleme teoretice 
ale economiei politice au fost pu
blicate pentru prima oară în între
gime In limba germană de către 
Institutul de marxlsm-lenJnlsm de 
pe Ungă C.C. nl P.C.U.S. In 1939- 
19*11.

Rod al unei Intense activități 
teoretice desfășurate de Mnrx în 
perioada pregătitoare a operei Iul 
fundamentale, „Capitalul", manu
scrisele ne oferă un model de In
terpretare a fenomenului social- 
economic prin p-tana* concepției 
matertellst-dlaieciice asupra isto
riei.

Ele ne Introduc tn laboratorul 
croației marelui gladltor, ne dez
văluie procesul elaborării șl sensul 
teoriei șale economice.

In manuscrisele cuprinse în acest 
volum sînt elucidate o serie de as
pecte metodologice care au pormLs 
elaborarea economiei politice ca 
știință riguroasă, temeinic consti
tuită. Definirea obiectului econo
miei politice, metoda trecerii de la 
abstract ta concret in interpretarea 
materinilst-dlnlectlcă a fenomenu
lui economic, corelarea aspectelor 
logice șl celor istorico ale metodei 
do cercetare, modul de fitracturare 
n concluziilor teoretice Însușite 
din analiza științifică a faptelor, a 
realităților - economice-soclaie sînt, 

“a-Spar clteva- ■olhlrc "ncesto aspecte,' 
țjul’ 

t Marx'.să depășească datinii limitat 
■1 teoriei economice ..tradiționale".

Totodată volumul întregește vl- 
. ziunen asupra sistemului calegoritil 

ei economiei politice, aduce ele
mente Inedite privind mecanismul 
funcțional șl esența capitalismului 
ca sistem tranzitoriu în mersul as
cendent al societății umane. Sint 
surprinse valențe no! ale teoriei 
valorU-muncă și ale teoriei plus
valorii. în aceste manuscrise a fost 
dezvăluit șl explicat științific, pen
tru Intlla oară în Istoria doctrine
lor economice, mecanismul exploa
tării capitaliste, epocală cucerire a 
glndiril marxiste. Cum spunea În
suși Marx In 1858. prin modul nou 
de abordare a acestei probleme a 
fost răsturnată „întreaga teorie de 
pini acum eu privire Ia profti". 
Aci îșl află contururi clare teoria 
marxistă a crizelor economice de 
supraproducție, concepția privind 
funcțiile banilor, capitalul ca rela
ție sociala, raportul dintre capital 
șl muncă etc. Cu o magistrală forță 
«rgumentatlvă, Marx evidențiază 
local capitalismului în succesiu
nea formațiunilor soclal-economlee, 
condițiile care foc necesară ®1 ine
vitabilă pieirea acestei orinduir! șl 
înlocuirea el cu una superioară sub 
toate aspectele — comunismul. în 
cadrul societății burgheze — se 
subliniază In „Manuscrise", „se 
dezvoltă relații de schimb șl de

producție care reprezintă tot ntî- 
ten mine în șțare s-o arunce In 
aer" ; ca „conține Intr-o formă la
tentă condițiile de producție ma
teriale si retaflile de producție co
respunzătoare. necesare unei socie
tăți fără clase" (p. 05).

IdcUo despre comunism, formu
late de Marx șl Engels in alte lu
crări, se întregesc in „Manuscrise" 
cu noi aprecieri șl previziuni pri
vind esența șl trăsăturile caracte
ristice ele acestei orlndulri. Demn 
do remorcat este că In definirea 
comunismului Marx acordă o a- 
tențle deosebită locului- po care 
trebuie să-l ocupe omul in noul 
context social Comunismul calo 
definit ca „un sistem de schimb 
social general de substanțe, de re- 
lațU universale, de trebuințe ornni- 
taterale șl de potențe universale", 
în care ae afirmă plenar : „indi
vidualitatea liberă. Întemeiată pe 
dezvoltarea universală a indivizi
lor șl pe transformarea productivi
tății lor colective, sociale — într-un 
bun social al lor* (p. 03). îșl gă
sește aci o expresie clară consec
vența umanismului teoriei 1 comu
nismului științific, core are ci 
punct de plecare .și totodată ca scop 
suprem omul..

Un deosebit interes prezintă con
siderațiile lui Marx privind rolul 
muncii în societatea comunistă, di
namica timpului de muncă in con
dițiile progresului tehnlco-știtațl- 
flc. Superioritatea noîl orindulri 
■față de cea capitalistă — subliniază 
'el, — rezultă șl din specificitatea 
ulUlzării raționole a timpului. Cu 
deplin teme! economisirea șl re- 
partizareo planlcă a timpului de 
hiuîfcfi’ între ’diterite- ramuri de 
producție este apreciată ea „prima 
lege" a societății comunistei

O prezentare cit de sumară a unei 
asemenea lucrări nu poate că nu re
leve șl faptul că Marx șl-a elaborat 
concluziile teoretica tn cadrul unal 
permanente confruntări cu mișcarea 
de idei a vremi! sale șl anterioare. 
Acest fapt este sugerat de însuși 
titlul lucrării : „Bazele criticii eco
nomiei politic©". Pentru Mnrx, ana
liza critică a Însemnat aîit respin
gerea punctelor de vedere retro
grade. cit șl însușirea creatoare a 
opiniilor lnorlpate de suflul știin
țific al investigației obiective. 
Acest procedeu străbate ca un fir 
roșu lnlreaga lucrare. Eslo Încă o 
dovadă efl marxismul s-a dezvoltat 
In contextul luptei do Idei, al dia
logului eu celelalte eurente de gin- 
dlre. aslmlllnd țol eeea ce a creat 
gintlirca omenească mal valoros, 
mol nobil.

Prin valoarea științifică șl sem
nificația sa istorică, aceosță lucrare 
oferă noi posibilități de Înțelegere 
a etapelor r_ ’__ _ ______
desfivlrșlrea el. gindlren Iul Marx 
și de pătrundere In intimitatea ca
tegoriilor economiei politice ca 
reflectare a realităților, o relaUlior 
socialo de producție în dinamica

Prof. unlv. dr. 
Ion BULHORIÎA

......  ... t............   .... ......................... ,............L
Volumul cuprinde rapoarte, cuvîntâri, articole șl 
Interviuri din perioada mai 1971-februarie 1972

Recent am fost mar
torii unul eveniment 
editorial deosebit : 
Inaugurarea do către 
Editura p politică a se
riei do 21 culegeri te
matice de documenta 
alo Partidului Comu
nist Român. Instru
ment de lucru do 
mare eficacitate pen
tru propaganda do 
partid, pentru cabine
tele do științe eodalo 
ți de dlsplndlrc a cu
noștințelor științifico, 
pentru toți cel care vor 
Bă studlozo In mod a-

lomul intitulat: „N 
Ti li NEA SOCIALIS
TA". în diversitatea 
de idei a acestui vo
lum, un loc de sea
mă II ocupă ana
liza profundelor schim
bări pa care le aduce 
socialismul In viața 
națiunii, intre care cea 
mal pregnantă este, 
desigur, cimentarea 
rindurilor națiunii, ca 
urmare a desființării 
clnMlor exploatatoare, 
a făuririi unității poli
tico-morale a tuturor 
claselor ți categoriilor 
«sociale ce o compun. 
Concluzia care se des
prinde din această ana
liză este aceea că orin- 
dulrea socialistă nu 
numai că nu duce ’ la 
anihilarea vieții națio
nale a . dar,
dim asigură

tllUl optime' pentru 
Înflorirea lor deplină. 
Sin* puse In evidență 
spiritul realist, fermi
tatea și consecvența cu 
care partidul nostru a 
militat pentru rezolva
rea justă, integrală, ta

profundat bazele prin
cipiale ale polltlcU 
XAC.R.

La scurt timp după 
apariția primelor 7 vo
lume, alte 8 volume din 
această colecție vo? fi 
puse zilele acestea la 
dispoziția cRltorilbr. 
Avem încă o dată po
sibilitatea, prllejăita de 
apariția noilor volume.' 
să studiem activitatea 
teoretică șl politică 'a 
Partidului Comunist 
Român din perspectiva 
preocupărilor salo dl- 

, verse-- 
if A vemjjl, _ .

Blbllltalea să ne con-. 
vlngem că, tn donia- 
nllle cărora le slnt con
sacrate recentele cu- _ ______  ,__
loged, ca ®1 ln întrda- Udului nostru Îșl gă- 
ga sa sferă do preocu- sațte oi vio reflectare 
pâri, partidul nostru Lșl ‘ "
întemeiază acțiunile pe 
analiza profundă a rea
li'taților, a experiențe!

Pe scurt despre
jloctia este conceputa

. ic do lorgd popularizare o 
ideologiei marxist-loninisfe, a 
politicii interne și externe a par
tidului nostru, ca și de expli
care a evenimentelor actuale, 
a celor mai noi descoperiri ști
ințifice. Primele broșuri pregă
tite pentru tipar se intifuleazâ : 
© FILOZOFIA MARXISTA
© APARIȚIA Șl EVOLUȚIA BIO

LOGICA A OMULUI
• FATALITATEA Șl NECESITA

TEA IN ISTORIE
• CONFERINȚA SECURITĂȚII 

EUROPENE
Vor urma broșurile :

• MATERIALISMUL Șl IDEA
LISMUL
OMUL, NATURA, SOCIETA
TEA
CE ESTE SOCIETATEA Șl 
CUM'SE DEZVOLTĂ EA 
SOCIETATEA COMUNISTA 
S^ȚA VIITORULUI

GIA Șl SOCIETATEA

„La vîrsta întrebărilor"
Colecția răspunde cerințe

lor specifice tinerilor cititori de 
14—18 ani. Dintre primele lu
crări ce vor vedea lumina ti
parului amintim ■
• MOMENTE REVOLUȚIONA

RE DE SEAMA DIN ISTORIA 
POPORULUI NOSTRU 
VIATA GREA A OAMENI
LOR MUNCII ÎN STATUL 
BURGHEZO-MOȘIERESC 
ÎNFRĂȚIȚI PE ACEST PA- 
MINT
MUNCA — CHEIA FERICIRII 
OMULUI
A ȘTI SA-ȚI ALEGI MODE
LUL IN VIAȚA

nafionale. între acesta 
coordonate se reliefea
ză In prim plan con
secvența cu care parti
dul afirmă unitatea 
dialectică a onreinilor 
naționale șl internațio
nale, a patriotismului 
și internaționalismului 
socialist. Aceste sar
cini nu numai că 
nu ne contrazic șl nu 
se exclud, dar se con
diționează șl se com
pletează redproc. solu
ționarea cu succes ■ 
sarcinilor naționale ln- 
semnlnd, o dată cu 
slujirea Intereselor 
propriului popor, înde
plini rea unei înalte o- 
bligațil intenuițlona- 
Itete. în perspectiva a- 
celclași Interdepen
dențe dialectice, volu
mul pune ln evidență 
concepția consecvent 
marxIst-lenlnSfita a 
partidului nostru po
trivit cărata totemaflo- 
naltsmul presupune In 
mod necondiționat de
plina egalitate ln drep
turi a țărilor, ca șl a 
partidelor comunista, 
ca premisa fundamen
tală, hotar! toare a ao- 
lldarltâțll frățești, a 
unor raporturi de reală 
Încredere șl colaborare. 

A devenit o axiomă 
a politicii Partidului 
Comunist Român Ideea 
că eoclaltamul șl de- 
mocrațla stat de nedes
părțit. Concepția sa 
de.îpre esența demo
cratismului orfnduirll 
noastre este preg
nant Ilustrată ln vo
lumul „PARTICIPA
REA MASELOR LA 
CONDUCEREA SO
CIETĂȚII — ESENȚA 
A DEMOCRAȚIEI SO
CIALISTE". ,

’X'^tareă Profund mal.bogat in 
■ forme lnstliuțlonallza- 

te șl mal eficient, in 
rezultate al democra
ției sociali sta este unul 
dintre procesele cele 
mal semnificative pen
tru dezvoltarea multi
laterală a societății 
(socialiste ln țara nins- 
tră — proces ec-și gă
sește o sugestivă ilus
trare ta volum.

.Menționăm Interesul 
larg. înalta valoare a 
Ideilor care s« des
prind țl din celelalte 
culegeri ln curs de a- 
IMirllIe :

în ■ volumul „POLITI
CA INTERNATIONA- 
LISTA A PARTIDU
LUI COMUNIST RO
MAN". Documenlele 
incluse In acest volum
zătoare a coordonatelor 

tempornna,; In spirltal pa care se sprijină pre- 
ștlințLflc riguros al zonța militantă a
marxlsm-lenlntemuî’jL P.C.R- in rîndurilo mLș-

După t.cum «e știe, , cârti comuniste mon- 
unul, dlii domeniile'Iri ■ dude, activitatea sa 
care 6-a afirmat* iȚMfM utatoralcȘ, mffltltatera- 
deoaebltă pregnanță ", lă,Npentru 
activitatea teoretică' șl relațiilor de cotaborare, , 
practică a partidului cu. toate partidele co-
nosiru 11 constituia munlste și mundto-
problema națiunii șl a reșll, cu toate forțele 
relațiilor dintre națiuni revoluționare, , demo
la condițiile contempo
raneității. Contribuția 
po acest tărlm este 
substanțial șl multila
teral prezentată in vo-

L.TA HJS3.M3 IVI IrV-.SAZ 
revoluționare, , demo
cratice, anUimperlnlIs- 
te, pentru întărirea 
unității ți coeziunii ță
rilor socialiste, a miș
cării comuniste intor-

COLECȚIA

ninîeral dezvoltată
În activitatea teoretică din ulti

mii ani’ a partidului nostru se 
Înscrie, ca o contribuție remarca
bilă, elaborarea conceptului des
pre societatea socialistă multilate
ral dezvoltată. Este o problemă 
ideologică șl teoretică nouă, caro 
ee cuvine a fi profund clarificată, 
sub toate aspectele el, pentru 
®ele cele mal largi, Unind seama de 
faptul că făurirea codaltanulul 
multilateral , dezvoltat constituie 
conținutul etapa! pe caro o stră
bate In prezent societatea noastră, 
obiectivul caro concentrează efor
turile întregului nostru popor.

Este de aceea lăudabilă inițiati
va Editurii politice de a publica o 
eerie do broșuri cu tema generală 
„Societatea socialistă multilateral 
dezvoltată". ' ’ '
concentrată, dar accesibilă, 
broșuri sini menite să releve 
mantele noi, proprii etapei Istori
ce In caro a pășit țara noastră, di
recțiile în căra trebuie acționat 
pentru făurirea socialismului mul
tilateral dezvoltat. Corespunzător 
concepției partidului care privește 
etapa actuală ca o etapă superioa- 
ră de maturizare, do dezvoltare a 
socialismului In profunzimea tu
turor sferelor vieții socialo, do per
fecționare a bazei, ca șl a supra
structurii societății, broșurile ur
mează să abordeze succesiv : pro
blemele dezvoltării și modernizării >nta ------- —
a țării ;■ -problemele .'-.perfecționării^ 
relațiilor șoctal-economlce care for
mează uri ansamblu mult mal bo
gat 'decit cel circumscris de rela
țiile de proprietate. Insumlnd și 
problemele organizării societății ; 
problematica umană (Inclusiv latu
ra instrucțiunii șl cea etică) ; pro
blematica formării și dezvoltării 
conștiinței socialisto a oamenilor 
muncii. înaintarea cu succes a so
cietății noastre pe calea soelalls- 
mulul și comunismului presupune, 
ca o condiție primordială, creșterea 
rolului partidului ca tortă condu
cătoare In societatea noastră Toc
mai do aceea, unele broșuri vor fi

Prima care apare din această Be
rio cuprinzătoare este broșura Iul 
C. Molsuc - „COORDONATE 
PRINCIPALE ALE DEZVOLTĂ
RII ECONOMICE", tn cadrul el, 
într-o manieră sistematică, au
torul pune In evidență rit
mul rapid al creșteri! economica, 
ca cerință șl direcție principală a 
făuririi societății socialisto multila
teral dezvoltate, factorii creșterii c- 
conomlce accelerate In această pe
rioadă cum slnt : rata opUmă a a- 
cumulării, sporirea eficientei acu
mulărilor, valorificarea deplină șl 
eficientă a potențialului material și 
uman, participarea activă șl efi
cientă a țârii la diviziunea mondia
lă a muncii ele. Toate aceste pro
bleme apăr subsumate unei Idei de 
largă generalizare : necesitatea în
făptuirii unor transformări calitati
ve profunde, în întreaga economie, 
prin afirmarea fără precedent a 
factorilor de creștere intensivă, ge
nerați de revoluția tehnico-știlnțl- 
fică contemporană, prin asimilarea 
și folosirea cuceririlor celor mal a- 
vansate ale științei șl tehnicii, fără 
de care nu este posibil progresul 
economic în epoca contemporană.
_ Scrisă dnr $1 bogat ilustrată eu 
șește să infăUțeze cititorului ele
mentele esențiale ale politicii eco
nomice a partidului în etapa ac
tuală șl perspectivele largi pa 
care această politică le deschide po
porului, nostru de a sa ridica pa 
noi trepte de civilizație, șl prospe
ritate, a se apropia de statele a- 
vansate economic. ,

Prin ținuta el, broy.ira „Coordo
na te principale ale dezvoltării eco
nomice" Inaugurează fericit noua 
Kerle „Societatea socialistă multi
lateral dezvoltată".

Prof. unlv. dr.
N. N. CONSTANT1NESCU

Prelegeri de marxism-leninism
în sprijinul Inyătămlnîului do partid. Edi

tura politică mai publică colocția „Prelegeri 
do marxism-leninism*. Broșurilor apărute 
pîrtă acum In această colecție K se vor 
adăuga ln curînd «
» SITUAȚIA CLASEI MUNCITOARE Șl LUPTE- 

LE DE CLASA IN CAPITALISMUL CON-
TEMPORAN

© ȘTIINȚA CONDUCERII POLITICE A SO
CIETĂȚII SOCIALISTE

• SOCIALISMUL Șl SUVERANITATEA DE 
STAT.

• CREȘTEREA ROLULUI CONDUCĂTOR AL 
PARTIDULUI IN PROCESUL FĂURIRII 
SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL

Perfecționarea or
ganizării șl conduceri) 
vieții sociale, rolul 
statului socialist ; A- 
pârarei patriei — par
te Integrantă a revolu
ției șl construcției so
cialiste ; Literata ra ți 
arta in societatea noas
tră socialistă ; Dezvol
tarea șl perfecționarea 
învâțăniîntulill ; Rolul 
ți atribuțiile sindicate-

Material vizual pentru învâțdmîntul de partid, 
pentru munca politica de masa

Cont, unlv 
Constantin 
POPOVIC1

în sprijinul Invățămlntalul de partid, al muncii politice de 
masă, Editura politică pregătește editarea unor materiale va
riate de agitație vizuala. Asifel, după apariția unul set de 28 
planșe-exporițle Intitulai „DEZVOLTAREA ECONOMICO- 
SOCIAI.A A ROMÂNIEI ÎN PERIOADA 1971-1975" (format 
4tt“0 em), se află ta curs de pregătire același set, realizat ta 
formatul blocnotes, in culori Această expoziție Ilustrează, prin 
imagini grarice, principalii indicatori al dezvoltării economiei 
RTăÎJRta actualul cincinal : ca este insolită de 25 de 
RĂSPUNSURI LA ÎNTREBĂRI PRIVIND PROBLEME TEO
RETICE RIDICATE, DE DEZVOLTAREA ROMANȚEI ÎN 
CEASTA PERIOADA (arlleole. reproduse din „Sdnlcia")

Colecția „Idei contempo- colecției merită, ta acest reșle, L. Goldmnnn nu de variate In care os reall- 
rane“ sa bucură do un pros- sens, o meriți uno deosebită, scapă din vedere că Intel- zează edificarea noii sode- 
Uglu binemeritat. Prin te- Cu un cuvlnt introductiv al deauna anumiți . indivizi mU- 
mutică și de cele mal multe -----" —— J-
ori prin autori! aleși, volu
mele publicate oferă o in
formație șHLnțlfică do ca
litate In probleme ce se 
află la centrul dezbaterilor 
ideologice pe plan mondial. 
Lucrările apărute — In

prof. unlv. Miron Constan- realizează opera de creație, 
tlnescu, precum șl' cu o dar — și el insistă asupra încă două volume s’nt
prefață da I. Pascadi, ur- acestui lucru — aceștia ac- prevăzuta pentru acost an 
rocnzA să apară o culegere țlonează ca purtători al in această prestigioasă co
de texte ale de aurind ci!':- .

Editată de Editura poli
tică, in colaborare cu In
stitutul de studii «orice șl 
eoclal-poliilce. colecția ,.E- 
vocări" e-a Impus repede

SSE¥OCARF
apropia acestpentru a 

viitor.
Cale unsprezece volume 

publicate in ultimii doi 
ani dau expresie unei o- 

unor sen- 
-----  „Jincă pre

țuire, de repetate o-l

geanu-Gherea. Eugen Roz- 
van, G.l M. Vasllescu, ni 
se Înfățișează astfel, treap
tă cu treaptă, procesul 
complex de maturizare po
litică a mișcării noastre 
muncitorești.

O trăsătură caracteris
tică a conducătorilor miș
cării noastre muncitorești 
a conslitult-o conștiința ne
cesității de a pune In va
loare inepuizabilele re
surse de energie revolu
ționară ale maselor țără
nimii. Biografiile iul Ște
fan Gheorghiu, Dlmltrie 
Marinescu. I. C. Frlmu re
levă fnpt’.i! că marea răs
coală din 1807 a situat pe 
primul plan al practicii șl 
teoriei mișcării noastre so
cialiste găsirea modalități
lor de a uni Intr-un sin
gur șuvoi luptele revolu
ționare ale proletariatului 
ți alo ț&rănlrnlL

Volumele consacrate bio
grafiilor iui D. Marinescu 
ti AI. Constantlnescu evi
dențiază aportul acestora, 
alături de C. D. Gherea, 
Cristian Hacovsl:!. N. D. 
Cocea șl nlțl mllltanțl re
voluționari, la dezvoltarea 
colaborării socialismului 
românesc cu celelalte de
tașamente ale mișcării 
muncitorești ______  _
nale. Evocarea legăturilor

Europal, uriașul ecou stâr
nit ta țara noastră de 
victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, 
participarea detașamente
lor revoluționare româ
nești lă luptele purtate de 
Armata Roșie Împotriva 
forțelor contrarevoluțio
nare ilustrează unn din 
constantele definitorii ale 
mișcării noastre muncito
rești — Internaționalismul 
el consecvent.

în stlrșlt, volumele care 
înfățișează figurile lu
minoase ale iul Eugen 
Rozvân, Al. Dobrogeanu- 
Gherea, Gh. M. Vasllescu 
aint concludente pentru 
Înțelegerea evoluției rnlli- 
tanțllor revoluționari care 
s-au situat in primele rin- 
durl ale acțiunii pentru 
transformarea partidului 
socialist In partid comu
nist.

FSrfl Îndoială că, prin 
continuarea seriei de vo
lume publicate cu no! a- 
parlțll consacrate unor 
mllltanțl de frunto ai Par
tidului Comunist Român 
din perioada interbelică, a 
rezistenței antifasciste, ca 
și a revoluției socialiste, 
colecția „Evocări" va adu
ce o contribuție 
la cunoașterea
tradiții ale partidului, 
mișcării noastre 
nare, In spiritul 
programului de 
comunista.

In istoriografia noastră rlentflrl de fond, 
recentă. Serialul acesta de Unicate de adi 
biografi! do un gen aparte țulrc, di 
a găsit ecou In rinduriie subliniata da' tovarășul 

larg de cititori, Nicolae Ceaușescu : „Ne 
i-l cunoască pe plecăm cu venerație in

unci viziuni colective despre lecție: Norbert Wiener: 
, „SINT MATEMATICIAN", 

P‘ V’ «0™!" ! „BAZELE editare in colecția arnintlta f nnifip AI K e rtiK-nri» 
este aceea-a eeoîwnlstalul 
bulgar Ivan Nlkolov, „CI
BERNETICA ȘI ECONO
MIA", prefațată do L 
Lemnlj. Volumul începe 
cu o prezentare - accesl-

' * ” îs' ?-i. 1

lume. ; t .părutulu! gindllor și socio
log do limnă franceză, ori
ginar din România, Luclen 

mare parte epuizate — îm- Goldmann : „SOCIOI.O-
brățlșeazfi subiecte majore GIA LITERATURII", Cltl- 
de filozofia științei ■ („Ști- torul va avea astfel oca-, 
Inți șl sinteză", Sociologia zla de o cunoaște u- 
șillnței", sub semnătura lui nul dintre spiritele ce s-au 
G.N. Volkov) ; do Inter- distins tn dezbaterile ldeo- 
pretare modernă a glndiril logice din ultimele 
marxiste (culegerea nf’‘- ’ "
tlndu-I pe Marx" din scrie- riglnal de a interpreta te- tie, treci nd, apoi, la as- 
rile Iui L. Althusser) ; pro- nomcnul literar Ln lumina poete teoretice șl metodolo- bleme filozofico șl socialo ■■ ■ --- --■ .<-. .> .. . .jfcawa
ale revoluției tehnlco-ștlln- 
țlfice G-CIvilizația ta rls- 
cruee" do R. Rlchto șl co
laboratori) : antropologie 
filozofică („Pentru om" da 
M. Dufrenne) șl altele.

Colecția bc înscrie pe li
nia uneia dintre principa
lele preocupări Ideologice 
ale partidului nostru : e- 
fortul susținut de dezvol
tare creatoare a cercelării 
filozofice și sociale ■ In con
fruntare critică cu noile 
probleme ale epocii și cu 
curente de idei semnifica
tive. stimularea de po pozi
ții principiale a dialogului 
teoriei marxiste cu alle 
curente filozofice ți Ideo
logice actuale, I.

brățlșează subiecte majore 
de filozofia șttlnțel ■ (.„Ști
ința șl sinteză", „Sociolocia 
silinței", sub semnătura lu

două bilă a clbernetloll, ex-
>CI- decenii, printr-iui efort o- pusă fără aparat matema
tic- rlglnal de a interpreta ta- tic, treci nd, apoi, la as-

concepția! marxiste. Vo.lu- gico ale construirii de mo
ntul amintit cuprinde stu- delo cibernetice ale unei 
dl! șl cercetări de sociologia economii națlonalo eocta- 
a literaturii, dmp de .taves- liste. Dintre ipotezele lui 
tlgațle In care autorul m L Nlkolov, de valoare ope- 
buetiră de prețuire gene- rațională pentru procesul 
rolă Importanța contribu- de perfecțlorutre a econo- 
țlol calo In această direcție miilor socialiste, remarcăm
bucură de prețuire gene- rațională pentru 
rată. Importanța contribu- de perfecționare 
țlal sale ta această direcție miilor socialiste, .

Sic fi apreciată, chiar ideea că sistemele ecooo- 
l ne limităm doar la mice (definite prin natura 
sublinierea a două Ide! de proprietății asupra 

bază : elaborarea elements;- toacelor de p-oducț!
MMI mij-, 

__  ... .... ._^pKxtacțta;s.-,«it 
lor teoretico.®! metodolo- pitallste sau socialiste) 
glee ale unul structuralism pot avea o multlplici- 
gcnctic caro, spre deosebire tale de structuri consil
ii a cel practicat de Lâvi tulr.d varianta Interme- 
Slrauis sau Foucault, In- dlare Intre două modele cx- 
eearefi să asimileze dlalcc- treme : modelul economic 
tica șl istorismul ; in nl naționale centralizate si 
doilea rind. interpretarea descentralizate. Prin aceas- 
— după opinia noastră, de' tă ipoteză de lucru, caro 

necesită, desigur, o adind-
___iupfl optată noastră, de' tă ipoteză do lucru, 

to„I.j actuale, tmbinlnd radicală orientare nova- necesită, desigur, o 
intransigența față de Ideile toare pa linte Inaugurală re șl o extindere, cercetă- 
eronate. ostile cu receptl- de Marx — dată subtectu- torul .bulgar pune In dlscu-

va lorlla

LOGICE ALE ȘTIINȚEI".

Prof. dr. docent 
Pavel APOSTOL

J unui cerc 1
doritori «să-l cunoască 
acel „Oameni între oa
meni", cutezătorii care au 
visat viitorul socialist al pncnpcțlt viața pentru 
națiunii noastre și au luptat asigura libertatea și [

vltatea față do 
autentice.

Ultimele
a fia io sub tipar in cadrul

două lucrări

lul Istoric nl creației culta- ți@ problema unor strategii 
rale, subiect considerat a ti flexibile da construire a 
colectivitatea umană (Înde- socialismului, care să co- 
osebl, o clasă socială). Fi- răspundă condițiilor extrem

Celor 9 titluri apărute tn colecția „Biblio
teca organizdrii și conducerii științifice", 
majoritatea recenzate în paginile „Scintoiî',

.Biblioteca organizării șl condu 
cerii științifice"

li se vor cdduga în scurt limp allele urmâ- 
rind același obiectiv — generalizarea ex
perienței Inaintaîa ln organizarea și condu
cerea întreprinderilor moderne. Dintre cele 
mai apropiata apariții menționăm lucrârile 
• „MODALITAȚI DE DETERMINARE A REN

TABILITĂȚII COMERȚULUI EXTERIOR" 
do Lilian Cre|u.

o „PROIECTAREA STRUCTURILOR ORGA
NIZATORICE" do Cornel Hidoș. 
„CERINȚE PSIHOLOGICE PENTRU CON
DUCEREA ÎNTREPRINDERILOR" de An- 
îon Tabachiu.
„PROBLEME ACTUALE ALE CONDUCE
RII lNTRE>RINpERII" cupfinzlnd cele 
mai reprezentative comunicări susținuta 
la ultimul Consiliu international do or
ganizare științifică de la Tokio

fața eroilor națiunii, In 
fața celor eve nu și-au

și pro
gresul poporului român, 
care au pus, lo timpul tor, 
o plnlrfi ta temelia măre
țului edificiu pe care ii 
inățăm astăzi pe meleagu
rile României socialiste".

Galeria Ilustrelor figuri 
de mllltanțl revoluționari, 
prezentate In colecția „E- 
vocări", oferă cititorului 
prilejul de a cunoaște pe
rioade Istorice bogate In 
evenimente semnificative. 
Pentru că a scrie despro 
acești remarcabili mil!- 
tahțl, înseamnă, implicit, a 
serie despre tstorta mișcării 
noastre muncitorești, de la 
Începuturile sale.

Institutul de studii Iste
rice și eoclal-polltlce a des
chis seria „Evocărilor" 
consacrind primele 
sprezece lucrări mllltanțllor 
socialiști de’la sfii-șitul ,___ _____ _ _ _____
colului al XIX-lea șl Ince- închegate de i-ecștla cu Le- 
putul secolului al XX-lea. - ------- -*
De lo primii răsplnditori al 
ideilor fioclalLste' în țara 
noastră, ea Nicolae Co- 
dreanu șl Ștefan Stîncfl. 
plnfi Ia întemeietori ni 
partidului comunist. Intre 
care se numără Al. Dobro-

un
de

mișcării
Internat lo- 
legăturil

nin. precum șl cu Plehi- 
nov, Rosa Luxemburg. 
Karl Liebknecht, V. 01a- 
goev. J. Jaurfes. puter
nicele acțiuni de solidari
tate cu revoluția rusă din 
lf®3, cu mișcările revolu
ționare din alte țări nle

notabilă 
eroicelor 

ale 
revoluțlo- 
eerințelor 

educare

Prof, nnlv.
Tltii GEORGESCU

dr.



știmi
K

ii

vreo cincisprezece kUdmeUi de par- tr-uri „bloc® din care albii au plecat

TRANZISTORULUI

in versantul unui insolit ex-

adindme de ' circa 50

societate daneză de navigație a

■'1

1

căJdurti.

Incd. Un 
nea care

medic filipl- 
a

meni atonei ciad nu mal- ne-
<

cteiăhțuit la DJaăr, Chagra 
«1 Abyan. in al treilea gu-

*f". *?«’»■''____—

unei „revoluții în revoluție”, 
caro țăranii aăratd al

gie de achiziție 
despre caro vort

© Un popor descoperă zorile unei vieți noi
K -

do prof. univ. Gaorgos PASTEUR (Franța)
Situația sultani retribulțl de Londra.

voie de el™".

Ziarul „Tribune de munte acoperit de 
Gcneve“ din 7 aprilie pădure sălbatică. Urc

rădăcini dc

PAGINA 6

ce

!O

* c.c. relatează un fapt na lor ie compune din
> senzațional.’ o expe- rJdăclni dc 1 ’
» difte științifică, la care flori și fructe troplca- 
) a luat parte, și cunos- J----"
, cutul aviator american 

Charles Lindbergh, a 
descoperit tn Filipine

’ un trib troglodit, tră-
1 ind în epoca de piatră.
* După cum relatează
> ziarul.- informațiile cu-
> leje de expediție con- 
, tribute fa Îmbogățirea

eunoțtlnfelor științei 
. despre omul preistoric. 

Pastorul Prank Llncli, 
directorul Institutului 

' de cultură fiiipinezâ si
* unul din principalii
> antropologi ai expe- 
) dițiel, este de părere 
j că acest trib poate să 
1 furnizeze noi daîe 
. despre relațiile dintre 
’ om-și mediul. natural 
' înconjurător. 
[ Tribul troglodit din 
' Filiplne se numește,
* „TasadaiT. cuprinde 
1 21 de membri și acu- 
I pf un .J’aradis teres-’
> tr:i" întins pe o sti- 
1 praf ață de 79 000 de 
. hectare și completa-

* mente izolat de restul 
’ lumii. Expediția a fost
* primită cu uimire, dar
* de la prima'cunoșflnfd,
* între oamenii de știin-
* fd șl Taxaday s-au 
1 statornicit relații nor- 
' male. Membrii expedi- 
I (fel au putut astfel 
I, studia îndeaproape 
i) modul de elafd al tri-
J au ararat ca înecarea
\ Cei z« Tasaday tra- 0 /cnzație necunoscută 

iese in ffrote. adine s.i- 
pate
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i
. datorată cauzelor 

Jespre caro vorbeam.
— Șlmăsurile profilactice ?
— Ineficiente. Cu tot controlul me

dical efectuat Înainte de angajare,

ț( ;.'j ,t'‘,
Franța, Luxemburg, Olanda, Suedia. 
Elveția , și Marea Britanic, grosul li 

' constituie italienii recrutați Îndeo
sebi din Slcllta' șl Calabrio, formlnd, 

,__ ......_____ ______ _ .. ____ ______ ___ ___ , după cete mai recente date- furoi-
do voiaj grămădite lingă peretele gă- vulnerabilitatea lor la astfel. de bol! zate de Institutul’, internațional-, do

~ ■ ....................... este provocată ' ulterior. Te-âl dus studii sociale,f
vreodată să-l vezi cum trăiesc?

— înlimplător, la Aubervilllers șl
în cartierul Salnt-Dcnls.

— O să te Inu cu mine Intr-b vl- 
zlîă- de control sanitar ta o „ne- 

__ _________ ______ s_ _________ grlerle". 
gerător harta, lndiclnd direcții cătro Un emigrant de culoare pe care 
toata colțurile orașului. Se privesc l-am cunoscut lnir-<> astfel de „ne-
ululțl ca in fața , unei enorme enig- ""‘■ 
me. Altul scoate din buzunar o hlr- 
tle mototolită șl descifrează o,adresă. 
Caută ~ pe claviatura butoanelor nu
mele el și apasă. O săgeată frlntă 
pornește Imediat către un punct de 
la' periferia Parisului. Piuă aco’.o, 
curs prin labirintul liniilor de metro, 
cu citeva truwbordărî obilgatoriL Mă 
apropii de el șl 11 Întreb :

— încotro ?
Mă privesc o cilpă cu suspiciune. 

Adolescenlul a lăsat bagajele și as
cultă curios.

— Vous™ taxi ? — mă Întreabă cel 
cu hlrlla mototolită.

— Nu, dar afli o mașină.
— $1 ne duceți 1
— Unde ?
Mi se întinde hlrtla cu adresa. Este 

o stradă din AubervlUlers, tocmai ta 
dracu’ in praznic.

— Veniți de depărta ?
— Mali... ‘
— La muncă ?
— La muncă.. Vous, police 7
Rid. în aproape un an de ședere 

ta Paris numai asta n-am mai fost 
întrebat dacă stat. Rid șl el. Au dinți 
de fildeș ș! ochi de cafea. îmi plac 
malienlL Slot fllnțMe cete mal gin
gașe ?1 mai fragile din toată Africa 
neagră. Cel care îmi răspunde la 
întrebări poartă pe ambii obraji ur
mele unul .tatuaj. Adoîescentul are 
gitul lung, subțire, umerii costelivi, 
îar genunchii ascuțlțl II împung pan
talonii de doc ieftin. Aflu că trebuia 
s.fi-i aștepte un tovarăș de-al lor ta 
gară, dar că au pierdut trfenul eu 
care plănuiseră să plece spre Paris 
și au ajuns prea tlrzlu. îi trec pe 
malul drept al Senei, apoi ne cal 
sting, șl fără ofi le înțeleg limba, re
cunosc in cuvintele pe care le schim
bă Intre ei uimirea șl Ineintarea in 
fața splendorilor orașului cu cerul 
de toamnă tirzle scăldat; Intr-un a- 
murg de purpură. Găsim cu greu 
adresa, o casă veche de raport cu' 
zidurile cojite ca de pelagră șl, In 
explozia de,bucurie a celor care ii 
lnilmplnăi, Iml dau seama, eă sint 
Inutil și vreau: să plec. îmi string 
mina cu căldură șl le simt podul pal
melor uscate, lucioase, cum stat toate 
palmele negrilor. Mă poftesc. să vin 
pe la el lntr-o duminică, după ve sa 
vor „instala”. .

Trei .luni mal Urdu," Intr-un înce
put de ianuarie, aflu dintr-jm ziar 
că la AubervlUlers. In Rue dea Pos
tea. la numărul 27. au fost doscouerițl 
cinci maileni asflxiațl de tumul unui 
coș metalic de gunoi pe care, in lip
sa sobei, 11 aprisexeră intr-un colț al 
camerei lor lipsite de aerisire. Por
nesc imediat Intrracolo, 11 caut pe cel ■ 
șlluți dar nu-l găsesc. Aflu că cei 
morțl .fuseseră „alțir. Șl totuși, po 
ocazlonnlll njo! pasageri pe care II . 
luasem, cindva din ftlțn ‘ pano'.:iu!'î<<i!’' 
harta Parisului do’la^Gnre’d'Orleana•>« 
nu l-am mob Intllnlt mlciodaiă. 5’9.. cj

Sini patru. Negri africani. Tineri, 
sub 23 de ani. Al cincilea, un adoles
cent, urmărit din cind In dnd cil 
coada ochiului do ceilalți, păzește 
„bagajele", citeva bocceluțe și' genți (i. —-'j- ’ -j 
riL Cei "patru privesc fasclnoți șl tot
odată speriați.panoul luminos cu har
ta Parisului instalat pe marele pe
ron de la Ga re d’Ori&ins. Unul, se 
apropie ceva" mal mult șl apasă cu 
toate degetele ■ pe ■ claviatura panou
lui. Zlg-zagurl de lumini străbat ful-

grlerle" ml-a-declarat':
— Domnule, unii de pe-a!cl ne 

spun că am venit să le luăm plinea™ 
în realitate, noi am venit să le-o 
facem 1

Este administratorul unei „colonii" 
negre Instalate prin, autogestlune Jn-

aproape un milion 
opt sute de mii de suflete. Vin apoi 
spaniolii, turell, grecii și portughezii, 
contribuind cu zed șl sute do mii de 
oameni plnă la atingerea cifrei de 
trei milioane șl Jumătate. Restul, plnă 
la șapte milioane. Ii formează mun
citorii emigrant! venițl din țările afri
cane șl din Extremul Orient Ci
frele acestea, trebuia Itaă conside
rate ea mînLme. la ele adăugtodu-se ; 
contingentul deloc neglijabil al emi
grației „sălbaticei — Imense cohorte 
de ’muncitori care, părflslndu-și ță- 

, rlle de baștină, familiile si fostu
rile lor de acasă, nu trecut clandes
tin sau ca „turiști” frontierele sta
telor aflate In căutare de mină de 
lucru și s-nu angajat necondiționat. 
v!nzlndu-șl forța de muncă in un 
preț chiar mal scăzut decit cel oferit 
emigrației organizate. Paradoxul „fi
șei de temperatură* de 1a bursa mun
cii acestor țări constă in faptul că. 
importind ruină de lucru, multe din 
ele Impun unei bune părți a muhd- 
torfmli autohtone șomajul, aiungln-

așa cum o tac el ? Este cert că apor
tul mllntl do lucru străine este ab
solut indispensabil dezvoltării noas
tre...”. Dorlndu-se a fi o piesă esen
țială IntrAm „dosar al adevărului 
despre munca neagră", raportul a- 
minUi reușește, cel puțin ta pasajul 
reprodus „mol ă mol”, să fie ceea 
ce și-a propus. Dar. adevărul, obligă, 
el nu poate fi rostit doar pe jumăta
te. „Dacă muncitorii strălnl oduc in
dustriilor occidentale acest aport In
dispensabil — eicLamă revista „Jeune 
Afrlque"' (nr. 523 cita I£F71) — poate 
că ei ar mal merita șl altceva decit 
șă fie folosiți numai ca salahori șl să 

. fie concedlall fără nici, un menaja- ‘m'arrt' ‘ • e» 8=rvirijM ■- mnl' ~

speranța căpătutaill. veneau către A- 
frica neagră sau către țările Maghre-, 
buiul ca înspre un Eldorado Înde
lung jinduit. uneori se 
încărcat! cîg cxxsioiri, , alteori 
venea Înapoi decit numele 
In junglă.’- Moft In deșert 
de sălbăticiunile pădurilor 
JJcls de „sălbatici”.... Și

„NOI AM VENIT 

SĂ LE FACEM PlINEA, 

NU SĂ LE-O MINCĂM!"

datorltă promiscuității.
— Bine, dar vă nflațl tate-o țară

caro v-a acordat ospitalitate, o țară 
pe care ați vlsat-o șl unde se opune 
că Imigranții nu sint. supuși nici unhl 
discrlminărE ...

— într-adevfir, eu am mai muncit șl
prin alte părți șl vă pot mărturiri că 
tot ceea ce spuneți este adevărat Dar 
țara aceasta s-a trezit ta fața unei ______ ______________ _______
adevărate maree de emlgranțl gi , du-se ta alranla sl aparent lnexpllca-

...5/ VIN CA SPRE 

PĂMlNTUL 

FĂGĂDUINȚEI

Supapa de siguranță pe caro in mo
mentele de criză o constituie arnia-”- 
ta, muncitorilor emlgranțl , „funcțio
nează” perfect. Directorul „HullerU-

MIRAJUL

întorceau ' 
;BTiil1 ■!<p» yytaî -î 
: Dispărut 1 
_• Devorat < 

virgine... < 
povești cu canibali, iar imaginea unui ( 
cazan pe pirostrii ta junglă, din fler- , 
tura- căruia nu mal Ieșea* ta -suprafa- ( 
ță decit o cască colontală. devenea 
spaima amatorilor de aventură.

,Aeum se vine, dinspre.aceșt „Eldo
rado” către Europa. Fără cnut și fără 
lanțuri. Doar cu, nădejdea si cu vin- 1 
joșenta: brațelor. Cu jgnorarea uml-, ■ < 
llnțeide a cură ți latrinele noului K- i 
dorado, de a-i deșsfunda , canalele de i 
scurgere, tie a-i deschide noile artere ( 
do drcutațle. de a-I scoate din mine , 
cărbunele și flerul, de a-l spăla' șl 
luBîrul, mașinile. <kț a-J căra .gunoiul 
lă crematorii..de a-I plimba cățel! și ' 
a-i șterge ta fundta Si se întorc cu un 1 
costum de haine si un aparat do, ra- i 
d!o cu tranztatori sf cu nostalgii de i 
nepotolit. Dacă nu le' vine înapoi de- ( 
cit numele i-Mort de tuberculoză;.. în- , 
Junghiat lntr-o Încăierare de nta- 
h.ala... împușcat ta „legilimă apăra
re"— Ars intr-im bidonvQje incen- ' 
dtat„ întemnițat pe viață pentru cri- 1 
riift. pentru viol, pentru trafic de sr.u- < 
pefiahte... Uc!a de droguri... Căci cea i 
mai răsplndltă boală ta aglomerările , 
dczrădăclnațllor africani csie oftica. 4 
Urmează boille venerice. îndeosebi , 
Blfllis-Jl. Căci glonțul de intimi
dare pentru care întotdeauna se In
vocă scuza apărării' .Jcgilime" sasna-’ 
lă mal tatii in etagele africanilor... < 
Căci viețile mistuite de flăcă- ( 
rile care cuprind uneori inlghebările < 
de carton șl bidoane goale de la mar- < 
glpile marilor metropole occidentale ( 
hint, de 'cele mal multe ori. viciile . 
emlgranțllor africani șl ele famlllflor, 
lor„. Căci primul bănuit la brice cri
mă este un negru... Căd intre mun- • 
cltorii lipsiți de orice îngrijire, abân- < 
donați flagelului, sini „veneticii" ne- < 
erl. cel acuzai! dlntotdeauna că ar fl 4 
introdus „moartea albă" in dvilîzate- t 
le noastre metropole... ‘ . " j

Revelațiile neașteptate

' o pediția 1 cercetează in
Ura- prezent cum. alunge

ine din totuși sarea —, care
plante, după cum se sile este

___  . ___ _ _ . ' ■ indispensabilă vieții — 
le. Tasaday-ii mănlncă in organismele mem-
puțlr.ă carne și nu con- brilor acestui trib. $e-

Prietenul meu din Flyn, doctorul 
Jacques ‘ C., lucrează . ta,’ staționarul 
medical al uzinelor „Henault". A-ab- 
solvit medicina ta 1035 șl, cu toata 
că de atunci .0 practică la numai 20 
Iun de Paris. 11 place,flâ spună că 
lucrează- in Africa, De ce ?
- Majoritatea pââențll'or mei feint 

africani. Emigrând. Citeva mii, nu
mai la „Renault”. Fiecare al treilea 
muncitor a) uzinelor este unul din
tre eL Oameni venițl din-, țările lor 
calde In clima nMștră continentală 
Supuși-unui ritm de lucru epuizant, 
la care cu greu go pol adapta chiar 
șl țăranii noștri bretoni ce sa anga
jează In fabrici. Mai trebuie. spus de 
ce se îmbolnăvesc ? Dificultățile de 
adaptare. Condițiile precare In care 
locuiesc. înghesuiala șl promiscuita
tea. Hrana - proastă Stat unii, caro 
trăiesc cu conserve pentru' dini și 
pLslcl deoarece acestea costă pe Ju
mătate mai puțin decit conservele 
pentru oameni. Randamentul lor se 
cere insă a fi egal cu ’al celorlalți. 
Mul ți dac hează

— Și care sint bolile cele mal frec
vente 7 ‘

— în primul rind tuberculoza 
pulmonară șl ulcerul stomacal care 
atacă virulent in perioada cuprinsă 
intre primele șase, luni șl un an de 
la sosirea emigrantului.’ Nu este vor
ba de o patologie de aport, maladiile 
acestea sint aproape necunoscute In 
țările lor do origine, d de o patolo-

acum a Început să-ți dea seama că 
cel peste trei milioane de munci
tori , veni țj din Africa și din țările 
europene ca surplus de brațe da 
muncă prind rădăcini, fac copil, se 
înmulțesc,* capătă o anumită conștiin
ță do clasă, chiar dacă el formează 
încă.un fel de „subproletarla’.”, cum 
ni se spune, ți di, mîinc, poîmltne, 
vom deveni , o adevărată problemă, 
ceea ce, recunosdnd cinstit, chiar 
am devenit. Dar care este vina noas
tră că am venii aici să muncim și eă 
rrilncâm o bucată de pline dștigaiă 
cinstit ? Nero’dă cineva gratis? Ne-o 
scoatem din cele mai păcătoase 
munci unde miinlle lor curate nu 
vor să mal . intre șl să se murdă
rească '

UN DOSAR AL

ADEVĂRULUI DESPRE

MUNCA NEAGRĂ

Rfispîndltfl- fn nouă țări ale Euro
pei occidentale, armata emlgranților 
formează un popor de peste șapte 
milioane de oameni. Șapte milioane, 
dor această forță dezorganizată, afla
tă la chererr.ul patronilor, este de 
multe ori fblarită tocmai pentru a 

. contrabalansa și anihila forja ?! ca
pacitatea de ; organizare ,B. muncitori
mii autohtone. în emigrația do ori
gine europeană, care muncește in 
Austria, Germania Federală. Belgia.

bila situație in care localnicii nu ®a 
pot angaja ta el acasă ; in schimb.cel 
aduși de prin alto părți tal păstrează 
do bine, da rău posturile. Explicația 
nu este insă atlt de dificilă ne cit 
pare. în unele locuri plata pentru 
munca emlgranțllor, plus alocația da 
șomaj' pentru autohtonii fără de lu
cru. costă mal puțin decit salariile 
unei muncitorimi organizate in sin
dicate. capabilă să-și Impună reven
dicările sociale gl chiar să zguduie te
meliile societăți date. Impus de pa
troni, paradoxul șc menține, deoarece 
cel Închiria!! cu hurta. In majorita
tea cazurilor Recunoscători al limbii 
țări! fn care au venit să muncească, 
sini gata să accepte- orice, satarlUa 
lor fiind 6taMllte.de patroni In acord 
cu șefii Mafiei emigrației, fără chel
tuielile legate de alocațiile sociale, 
fără obligativitatea plătlrll- pensiilor, 
fără drepturile elementare la conce
diile de odihnă sau de boală, pen- 
îrp o muncă ața cum numai cei ve
nii! din mizerie, din necazuri si ne
voi știu să depună. .

Nu sint: prea multi muncitori emi
grant! 1 „Nu. răspunde un raport În
tocmit del Uniunea franceză u indus
triilor metalurgice și miniere. Doar

Oare numai ..prestigiul îranzisto- ’ 
nilul” 11 face ®ă plece din țările lor < 
de baștină? Cum vin si pe unde se 
pripășesc 1 Cine li așteaptă ? Oare ’ 
legendele despre o „emigrație feri-, < 
cită", sini atît de putenrice ineît. In < 
eluda aii tor nereușite, căile ascuns s ( 
sau oficiale ale emigrației să fie con- 
tihuu bătute ? Dar numai dorința de . 
a pleca nu este de-ajuna. ,Intre sta
tele solicitatoare $1 cele furnizoare de 
mină de lucru există acorduri bila- ’ 
tepale sf multilaterale care cowipor- ’ 
tă o serie de „garanții" și ,de«lule < 
clauze Restrictive cu nrlvlre la d.-en- < 
turile emlgranțllor. în afara unui rl- , 
guroa certificat medical, emigrantul ( 
„oficia!” trebuie aă depună anticipat 
®1 contravaloarea biletului său de în
toarcere — din capitala tării unde ' 
pleacă plnă in punctul de îmbarcare. •
Această ultimă condiție, de cele mal < 
multe qrl. Imposibil de îndeplinit, face, < 
să^f'crtîaicâ1 '■ fenomenul emlgrățlel ,( 
„cSnfile3t£rie“/ al' fSirel ’drufii' întorto^ ( 
che,at plnă la „destinație" cale pMn, . 
de risburl jl- privațiuni. „Emigrantul 
frauduloa lucrează in dauna celui ofi- ' 
clal„." — glăsuieste un „Ghid al eml- 
gratiel" editat tn‘.r-o țară nord-nfr!- 
eană. Mareei Gliile, secretar al Con
federației Generale n Muncii, spunea 
in timpul unui miting ținut ia In- 
cepuîu! anului. In Lyon : „Nici un 
fel de măsuri generale nu stat luate 
de către autorități pentru a- ne asi
gura un sistem dj^cent ele primire a 
milioane do bărbiițl. foniei 81 copii... 
pentru evitarea situației Scandaloase 
In care se săsesc acești muncitori lă- 
sați inJvota sorții, ‘lipsiți de cer- 

ucusom oe muneuun l.urueam, cue Utodlnea iTCunul contract de muncă. <
a putut fi reduta de la un efectiv de de posibilitățile necesare de cazare. (
------  .. . 4fj!aj dezor|entati din momentul ®o- < 

afrlL victime ale traficanUlor domun- (

lor de Nord" apunea In legătură eu 
reducerile de personal operata din 
cauza recesiunii din industria carbo
niferă franceză : „Dacă am putut 
vedea efectivele noastre dascrescind 

■ atit de rapid în ultimii ani. fără ca 
6ă se producă o adevărată dramă pe 
plan social, asta se da tores te numai 
faptului că dispunem de o: mină de 
lucru străină, allt de importantă în
deosebi de muncitori marocani, care 
c 2 rzf’jsf fi Ir "r f:
12 000 oameni la ceva mal puțin de 
3000. O reducere afli de masivă d« ______ _____ „____ ___ _____
personal nu ne-a rldlceit nld un fel că șl de cazare... în regiunea Rîionu-
de probleme...". Evident, penlru pa- - - 
tronat Căci cine a mal etat să stu
diere gravele probleme din: einul' 
muncitorimii emigrante marocane lă
sate brusc pe drumuri ?

...Si vin ln!r-una. vin ca spre pă- 
mlniul ffigftdutațcl. vin nutrind nă
dejdea că vor birul mizeria, că vor 
reuși ffă-1 scoată ne n! lor din nără- 
cîe și umilință. Vin din țările afla
te în nordul șl In sudul Saharci. de 
mib Plrlnel si din Anatolia, din ari
ditatea toridă a Slclile! sl din Bărăcîa 
Lujslțanlel. Pentru a spăla vasele și 

____  ___ ~__ __ a nervi .in restaurantele Londrei 'vin*' 
ci acceptă muncile pe care noi nule tocmai din Fillplne. din India si din 
mat dorim pentru copil! noștri. Dacă n-w-t— «•- 
n-ar fl el •— continuă «3 întrebe cu 
o dezarmantă franchețe raix>rtul ci
tat — cine ar mal curfiil străzile ? 
Cine ar mal munc!, la 'terasaren dru
murilor ? Cine ar ma! accepta aces
te munci penibile s! rezolvarea unor 
nccefiltăl! a’.lt de murdare? Cir.e 
s-ar mul .deplasa oriunde sl oricum.

P.ik'rtan. Vih tineri, yln frumoși, vitr 
viguros!, floarea satelor si a triburilor 
căuttod cu disperare că se mențină in 

ț uni taica de grup de „acasă*.
I Cindva. cu zeci șl'șute de ani în 
urmă, veneau curoponl! ta el. in 
căutarea aurului șnu a fildeșului, a 
blănurilor scumpe șl a mirodeniilor, 
veneau In căutarea aventuri! șl tn

sumă sau mai precis 
n-au consumat pir.d 
recent ' sare. Cind au 
gustat din sarea ofe
rită de antropologi ei 
au arătat că încearcă

dițlel. M. Ma- 
halde. înclină 

să creadă că Tasa- 
day-U n-au nevoie de 
sare, „S-ar putea să 
mă insei, dar faptul 
pune totuși in discuite 
ideile fundamentale 
despre viața omului”.

ÎN OBIECTIV
ICEBERGURI

zlntă o poziție strategică 
chele ta Peninsula'Arabică, 
In această zonă cunoscută 
ca fiind cea mal bogată din 
lume in zăcăminte petro
lifere. Colonialismul englez 
nu s-a taîolat dnd. tace- 
plrtd din ItH®. a ocunat ceea 
ce pe atunci nu era decit 
un sal da 5®0 de locuitori , 
din această. peninsulă s*.in- 

' coasă, tăcind din ea o bâză 
militară In «tare a fi' contro
leze drumul spre Indii.-Iar 
din localitate — -ol doilea 
port ai CommonwealthuluL 
Beatul tării (iKMG&n kmp ; 
1.3 milioane locuitori, din
tre care două treimi trăiesc 

____ . din agricultură) a rămas un- 
in "funcție do anotimp, de teritoriu controlat de mid 
vlnluri șl maree. Situația sultani retribulțl de bondrn. 
de’mizerie caracteristică a- Teritoriul a fost menținut, 
cestor locuri 8® explică prin ■ 
lunga perioadă de domina
ție străină șl de exploata
re de către feudalii JocalL 
Posibilități enorme au a- 
părut pentru Industria pes
cuitului, ca șl pentru dez
voltarea întregii tării o dată 
cu transformările soclal-po- 
lllice care nu loc in Repu
blica Democratică Populară 
a Yemenului da Sud.

„.Drapelul cu dungi ori
zontale roșu-alb-negru 
(simboluri ale revoluției, 
păcii zdrobirii ooresiunl!) 
nu flutură în această țară 
decit da patru ani.

Adenui. capitala R.D.P. a 
Yemenului de Sud. repre-

...Apele Oceanului Indian 
șl ale Mării Roșii sint prin
tre cele mal bogate in peș
te din lume. Pe'tot lungul 
coastei aride a Golfului 
Aden nu InlflneșU decit 
rate locuite aproape exclu
siv do pescar! șl de familiile 
lor. Colibe din coceni, ba
răci acoperite cu carton sau . 
cu tinicheaua cutiilor de 
conserve., Plrfocum. unele 
am poposit citeva zile, este 
unu] din șalele cele ma! Im
portante. deși nu numără 
derit 703—8®3 dc locuitori, 
dintre care 320 sini pescari. 
Satele mal mici alnt mobile, 
locuitori! lor deplaslndu-se 
pe coastă, din loc In Ioc.

In sol Id o 
cm și distanfa de 1—2 m. Fluxul a- 
pel este dirijat prin aceste tuburi 
in așa fel incit limita umidității 
se menține la 10-?20 cm sub supra- ; 
fața pdmîntului ; se exclude astfel 
posibilitatea evaporării ei și depu
nerii de săruri. Dacă instalația este 
utilizată in mod optim, se poale 
interveni direct ta procesul de 
crețtare a plantelor prin insuflare 

nssa un.^, «« j™™-„ O^Ș«.’1: Aplicată experimenta^

M,"v' "s" -remorenere. TeaUza(e trBcuf /o(oî|n.
du-se numai o pătrime din consu
mul de apă obișnuit.

PATRU CAPETE LA DOI 
ȘERPI

Vizitatorii grădinii zoologice din 
.. 1 San Diego, California, au posibili- 
; ’ -tatea să vadă doi șerpi cu cile dou<3

capete flecara (In fotografie unul 
din aceste exemplare). Cei doi 
monștri bicefali au o clrstd de sase 
șl, respectiD, un an. Cale două ca
pete ale ficcdrul șarpe stat consti
tuite normal, dar comportarea lor 
prezintă anumite ' deosebiri. După 
cum scrie retdsta ..Science et ave- 
nlr“, la unul, capul din partea stin
gă este dominani.: el are inițiativa 
mișcărilor, iar cel din dreapta', te 
taclind In fața hotăririloT sale. La 
celălalt șarpe fiecare din cele două 
capete are pretenția să 
corpul.

• O ■■ ..
propus unor companii petroliere sâ 
repereze iceberguri in derivă care 
ar putea deveni o primejdie pentru 
insulele de fora) instalate de aces
tea In zonele nordice ale Oceanului 
Atlantic. In acest scop, ea va orga
nica un serviciu aviatic de palru-

lui, puterea publică tel face un titlu < 
de glorie din faptul că a lichidat bl- < 
doriville-urfîe.' Acest lucru nu .'mzmai < 
că nu a rezolvat nimic, cl, din contră, < 
a agravat situația, muncitorii fiind < 
obliga1,! să ho instaleze tn condiții sl < 
mal precare, constrin.?! uneori să lb- 1 
culască ps maidane, sub cerul U- l 
bor.„“. <

Acești paria al societății de eon- • 
oum reprezintă totuși numai In * 
Franța unsprezece la sută din forța * 
de muncă. Dar ei sint, Întotdeauna • 
„celtalU". Cel de ta „margine", do. ta 
periferie. Din bidonvflle-urlle tinde 
sa poate muri din tcauza unul coș de 1 1 
gunoaie aprins pentru un strop de ’ 
căldură. . *

Po unde or fl acum șl ce or fl fă- ' 
cind cel cinci-.maileni pe care l-nm : 
luat tatr-un prag do Iarnă de ta gara J 
Orlitans ?

Ioan GRIGOHESCU

O Simbolurile unui stindard o Pâmînturile sultanilor rodesc pentru țâranli săraci
@ lin nnrtnr rincrnnnrri vnrElin imnl wiaf! nni

ta mod intenționat In ata
re de cubproducțle pentru a 
nu aduce prejudicii „adevă- 
ratelof" colonii. Bunăoară, 
pescuitul a fost blocat pen
tru a nu concura pescuitul . , „
de coastă din sud-cstul n- din nord șl lltoraiul Ofeanu- 
frlcan. iar agricultura.s-a Ml Indian — „era altMaiă

■ făcut după metodele arhai- “ " “ '
ce. cu unelte rudimentare șl 
pluguri fără'roată. Sistemul 
de Irigație; odinioară dea-, 
tul de avansat prin aceste
Jocuri, a căzut victimă aces
tor raporturi feudale de 
producție ; al treilea guver- 
norat — regiune relativ mal 
favorizată prin cltnpia- sa 
largă. așezată Intre munții

1

regiunea cea mai fertilă a 
teritoriului — ne saune ac
tualul secretar al guvema- 

- torului. .^Sultani! au acapa
rat piniîntnrlle eu bună ti
miditate din preajma mun
telui! mai Jos. terenurile 
ceva mal uscate nu revenit 
semifeudalilor ; și ass moi 
departe, oină la țăranii să- 
rad, care nu au avut parte 
deelt de zone de deșert ne-

BACTERII PRODUCĂTOARE 
DE MINEREURI

Hlicroblologli din Leningrad au 
descoperit enigma formări.! zăcă
mintelor de fier fi mangan pe fun
dul lacurilor. Citeva specii de 
bacterii necunoscute plnd acum 
foncă rolul dc principali producă
tori ai păturilor minerale, fapt 
pentru care ele au fost denumite 
„metalurgifti subacvatici”. „Ciclul 
producălor* al bacteriilor metaloge- 
nice constă In oxldarea ionilor me
talici disolvafi in apă, care se se
dimentează apoi pe fundul lacu
rilor.1

IRIGAȚII SUBTERANE
O originală instalație de irigații 

subterane a fost realizată la Insti
tutul politehnic din Karlsruhe 
(K.F.G.). Instalația constă dinlr-o 
rețea de tuburi poroase, confec
ționate din material plastic, fixate

■i*î' ■?'

tei actuali revoluționari).
„Mișcarea de corectare" a 
naționalizat sectorul mone
tar. plata petrolieră, portul, 
comerțul exterior etc. : a 
lansat reforma agrară, pla
nul trienal y! proiectul unei 
noi constituții. Din zona 
Lahedj, la nord de Aden. 
In noiembrie 1870. țăranii 
săraci au preluat pSmlntu- 
rțle. Guvernul a sprijinit 
imediat această mișcare. El 
ii ajută pe țărani să se u- 
hească !n. cooperative.'

...în .iritate" de ne coas
tă arii putut constata schim
bările care au tntert'enlt.țn 
viața pescarilor. Procedeele 
de ’ muncă Hint Încă arhai
ce. „Pescuitul — ne spune 
responsabilul noii uniuni a 
pescarilor — a rămas ade
sea empiric, depinde de 

' noroc, de capriciile naturii,: 
ne lipsesc studii serioase 
care ne-ar învăța cum să 
delectăm mai bine bancurile 
tie, pește. O altă mare pro
blemă e aceea a apel de___ _ _____ ... _____ Install- cercări’reacționare. Această ____ ___  

iu^iv ._______________________________________roze primelo elemente ale nouă perioadă de tulburări băut. La Plrfoeum apa nu
Tocmai împotriva aces- unei că! capitaliste de dez- a luat gfirșit la 22 iunie sosește prin conductă decit

.. _„„.™ voliare. Dar In mai ie®3 «-a i«“" - -------— -
cteiăhțuit la DJaăr, Ch~’— 
«1 Abyan. in al treilea ,_ 
vernoral, prima mișcare a

.SpriH’ ,
muncitorii, sub conducerea 
elementelor cele mal con
știente ale Frontului na
țional de’ eliberare, s-au 
ridicat împotriva acelor In-

udate aproape niciodată de încercat atunci să 
ploaie".
tui regim de crincenă ex
ploatare s-a ridicat poporul 
nu o dată de-a lungul unul 
secol. După ani de, lupte 
slngeroase ale muncitorilor 
din Aden rl țăranilor răs
culat!. Marea Brilante e-a 
văzut nevoită să acorde, ta 
30 noiembrie 1&S7. Indepen
dentă Yemenului de Sud.

Anumite pături sociale au

raporturi nodale de pro
ducție s-au mai menținut 
un anumit timp In pescari, 
care continuau să lucreze 
In cete de cite 10, depin
zând do cite un proprietar 
do vase de. pescuit. Acesta 
Ișl reducea mereu numărul 
angajaților, pe cel care !i 
păstra ptin!ndu-I să mun
cească piuă La epuizare. 
Proprietarii de vase nu e- 
zltau ®ă trimită pe mare 
chiar șl oameni bolnavi șl 
vtnstnld : tot el erau cel 
care hotărau plnă si căsă
toria pescarilor (în general 
nu Înainte de 33 de ani)..

La 17 aprilie anul trecut 
pescarii din regiunea Pir- 
f .. .:_ ___ _ ..........
cu această situație. EI ni 
preluat vasele de pescuit 
®1 terenurile patronilor lor. 
Mișcarea s-a Întins foarte 
repede — din primul gu- 
vernorat — pe cuprinsul 
întregii coaste. Uniunea 
pescarilor, asociație creată 
In Iunie anul trecut, este 
condusă de muncitori.

De la unirea In coo
perative. mai multe sate 

........ ..." ' ' ' _ iTril 
jeep-url pentru transportul 
rapid al mărfii către cen
trele din Interior si pen
tru'aprovizionarea cu ghea
tă a containerelor.

Noua organizare a permis 
o ameliorare a venitului ’fie
cărui muncitor. Acest fve- 
n‘t este repartizat echlta-

I&08.odată cu instaurarea la de vreo 5 luni. (Autorul a ___ „ .__ _
putere a eiemen'elor ferm Întreprins eălfitoria sa" In au intrat in posesia unor
revoluționare din F.N.L. vara anului trecut — n.r.).
Noul regim a inițiat o așa- După' cum vedeți, slnleni
numită „inlșeare de corec- abia la Început. înainte,
tare", care a Instaurat apa ne sosea pe spinarea
structurile actuale-: crearea măgarului și 3 cămilei",
de consilii populare, alese Izolarea . satelor de pes- 
de membrii Alianței popu- cori explică de ce.* cu tou-
laro (soldați de la țară, ță- ’ ’ “ " — ' ’
ranl eărad muncitori. In-

bfl în sat, țlnînd seama d« 
cantitatea pescuită : ■ a- 
cuni ae poate cîștlga In
tr-o oră cit nu se clștlgâ 
înainte In dleva săptămful 
de muncă

Cetățenii R.p;d. a Ye
menului de Sud ulnt holă- 
riți eă-șl apere riiceririlo 
șl perspectivele lor. In 
afară do armată s-a for
mat o miliția populară, 
compusă din muncitori,’ 
țărani șl student!. Un co-' 
mandant adjunct, Madl 
Ahmed, spunea : „Trei as
pecte ne preocupă in for
marea fiecărui militar : 

ui,, ivHiuuva rir- n,iiuiirea ®r-
focum au decis «ă termine mclor, munca in mediu! rural șl educația marxisi- 

leninlstă, stadiul teorie! 
revoluționare". Pentru a- 
nalfabefl, educația politi
că este itrios legată de o 
oarecare formație școlară

Pregătirea mlLilară este 
o necesitate. în terllorilie 
vecine se desfășoară o 
propagandă înverșunată 
împotriva Yemenului de 

” ' ” . .......... ’ca-,
ne-a spus un

I — dar

măgarului șl 3 cămilei", 
izolarea . satelor de pes-

___ .____  _ __ ___ ___ ' 
te transformările care au 
Intervenit In țară, vechile

Sud. „Capitaliștii ne 
lomnlaxă — nr - 
țăran din Lahedj __
noi no dăm bine seama cit 
valorează munca noastră, 
ce înseamnă ea pe linia 
progresului in lupta împo
triva imperialismului șl b 
mizeriei".

crematorii..de
6taMllte.de
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Lulnd cuvlntul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Mursa- 
lln Dxeng Mamangong a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, to
varășului Nfcolne Ceaușescu, din 
partea președintelui Suharto, im căl
duros salut șl urări de sănătate, pre
cum și de prosperitate pentru po
porul român.

„Noi, Jn Indonezia, a spus ambasa
dorul Indonezian, urmărim cu atenția 
eforturile Întreprinse de guvernul 
român In diverse domenii ale dez
voltării, făcute cu sinceritate, price
pere și In mod admirabil De aseme
nea, noi urmărim' Îndeaproape rolul 
pozitiv pe caro țara dumneavoastră 
11 joacă in domeniul Internațional, 
pentru realizarea unei mni bune în
țelegeri intre națiuni. In fo'onul 
păcii*.

în continuare, ambasadorul Indone
zian a spus :

„în prezent, noi, in Indonezia, 
muncim intersa pentru Îndeplinirea 
primului nostru plan cincinal, Intr-un 
efort de a da substanță independenței 
noastre, adică de a crea o societate 
dreaptă și prosperă.

în conformitate cu politica ea ex
ternă activă șl independenta. Indo
nezia participă la acțiuni pontra pro
movarea păcii In Iunie ți Inițiază a- 
JrtSnenea acțiuni cind este necesar. In 
ăcbst sens trebuia privită, spre 
exemplu, șl conferința convocata la 
Djakarta In 1S70. Din dorința de a 
trăi in pace în sud-estul Asiei, noi 
ne-am unit cil va-ctnll noștri din re
giune In Asociația Națiunilor din sud- 
estul Asiei.

Avind aproximativ aceeași bază, 
așa cum iun menționat mal Înainte, 
eu sînt sigur că relațiile cordiale exis
tente intre națiunile noastre pot fl In 
continuare promovate prin cooperare 
In domeniile economic, cultural și 
științific”.

Tn încheiere, ambasadorul Republi
cii Indonezia a spus :

„Asumlndu-ml sarcina — care mă 
onorează — de ambasador al Indone
ziei în aceasta minunata țară, sini pa 
deplin conștient de marea răspundere 
ce mi-a fost Încredințată- Aș dori ®ă 
vă asigur că mă voi strădui din toate 
puterile să întăresc sl mal mult șl eă 
lărgesc bunele relații dintre țările șl 
popoarele noastre*.

Lulnd cuvlntul, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a exprimat vil mulțumiri pentru sa
lutul șl urările ce l-au fast adresate 
de președintele Republicii Indonezia, 
generalul Suharto, căruia l-a trans
mis, la rindul său. un mesaj de să
nătate șl fericire personală, precum 
fi calde urări de progres șl prosperi
tate pentru poporul indonezian.

De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a mulțumit ambasadorului 
Indonezian pentru cuvintele de apre
ciere pe care lo-a rostit ta adresa po
porului- român, a aetlvltații «ale <!e-

Indonezia
dlcate dezvoltării patriei șl Întăririi 
păcii In lume.

„Poporul român — a spus tovară
șul Nlcolae Ceaujescu — este anga
jat astăzi, cu toate forțele sale crea
toare, intr-un vast program de 
construire a societății soctnJLtste mul
tilateral dezvoltate. România este 
profund Interesată in asigurarea 
unul climat sănătos, de bună Înțele
gere in relațiile internaționale, p-e 
baza principiilor dreptului Interna
țional ; ca promovează relații largi 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduirea lor socială. In spiritul 
coexistentei pașnice, participă activ 
la schimburile de valori materiale și 
spirituale dintre popoare, Ișl aduce 
contribuția activă iii Îmbunătăți ren 
atmosferei internaționale.. in întărirea 
încrederii șl cooperării intre popoare.

Viața demonstrează că In zilele 
noastre o condiție esențială pentru 
asigurarea păcii și realizarea unei 
largi șl fructuoase cooperări Intre 
popoare este respectarea strictă în 
relațiile dintre state a principiilor 
suveranității șl Independenței națio
nale. neamestecului in treburile -in
terne. egalității in drepturi și avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
sau la amenințarea cu folosirea for
ței In raporturile interstatale și res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a-șl decide singur destinele. Româ
nia militează in mod ferm pentru 
promovarea largă a acestor principii 
în viața internațională — sl slnlem 
convinși că pe această bază șl rela
țiile româno-lndonezlene pot cunoaș
te o continuă dezvoltare în domenii 
variate, spre folosul popoarelor ro
mân și indonezian, in Interesul păcii 
In lume*.

tn Încheiere, tovarășul Nicolr.e 
Ceausescu a spus :

„Poporul român nutrește sentimen
te prietenoșii față de poporul țării 
dumneavoastră șl dorește sincer să 
colaboreze sl să conlucreze fructuos 
cu toate popoarele lumii. Cu convin
gerea că acreditare^ dumneavoastră 
în România va contribui la dezvol
tarea relațiilor dintre țările șl po
poarele noastre, vă urez succes de
plin in realizarea importantei misiuni 
eo vi s-a încredințat șl vă asigur 
că vă veți bucura de tot sprijinul din 
partea Consiliului de Stat, a gu
vernului român șl a mea personal”.

Dună prezentarea scrisorilor de 
acreditare, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceauș,eseu, a 
avut o convorbire cordială cu amba
sadorul Republicii' Indonezia. Mur- 
&al<n Dnong Mamangung,

La solemnitatea prezentării scriso
rilor și la convorbire au participat 
Constantin Stăteam, secretarul Con
siliului de Stat, sl Cornellu Mflnescu. 
ministrul afacerilor externe. Au fost, 
de asemenea, nrozenll membri al 
Ambasadei Republicii Indonezia la 
București,

SiroiltiK .tKițna)

delegației A

din R. S. Cehoslovacă
în zilele de II șl 14 aprilie, dele

gația Frontului Național din R. S. 
Cehoslovacă, condusă de secretarul 
său general, Miroslav Vaclk, a vizitat 
întreprinderi, unități agricole, Insti
tuții de cultură din județele Galați, 
Iași, Neamț șl Bacău. Oaspeții au 
arat convorbiri cu .reprezentanți ai 
organizațiilor locale ale Frontului 
Unității Socialiste.

■Vineri duoă-amlază, delegația s-a 
Înapoiat In Capitală.

Cu prilejul vizitei tn România a

ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI CENTRAL AL U.G.S.R.

3§ ’ I I

V„u:r:, 14 aprilie, a arat loc șe
dința Comitetului Executiv, al Coa- 
filllului Central al Uniunii Generate 
a Sindicatelor din România. Au 
participat președinți al uniunilor sin-; 
dlcaitelo- de ramură, președinți ai co
misiilor județene ale, sindicalelor, ca
dre dc conducere din unele minls- 

■ terc ți Instituții centrale. Lucrările 
ședinței nu fost conduse de tovară
șul Virgl! Trofîn. președintele Con
siliului Central al U.GS.B.

Comitelui Executiv a examinat și 
aprobat un plain de acțiune cu pri
vire la participarea , sindicatelor la 
organizarea sărbătoririi zilei de 1 Mul 
1672. tn’ lumina hotăridl Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R. din 11 
aprilie a.c.

Comitelui Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a analizat, de a- 
somonea. concluziile reieșite din con
trolul efectuat de colective largi do 
activiști sindicali șl delegați al or
ganelor centrale de stat asupra mo
dului cum este asigurată aprovizio
narea cu produse agroallmentare a 
muncitorilor toresUeri. mineri, pe
troliști. constructori ele., care lu
crează în contrele și punctele izola
te din raza județelor Bacău. Blstri- 
ța-Nflsăud. Caraș-Severln. Gorl. Ma
ramureș, Neamț șl Suceava, stabl- 
llndu-se măsuri concreta pentru îm
bunătățirea activității șlndlcate’or la 
a cest domeniu.

Totodată, a fost analizata o Infor
mare cuprinzînd concluziile reieșite

dlntr-un control efectuat în Capita
lă șl tn Județele Hunedoara. Brașov 
șl Iași, cu, privire la modul de or
ganizare șl funcționare a căminelor 
muncitorești. îndeosebi a, căminelor 
pentru tineret. Au fost adoptate'mă
suri cu privire la sarcinile ce revin 
«Indicatelor in vederea grăbirii rit
mului de construire a noilor cămi
ne pentru tineret, prevăzute In pla
nul de flîat «au în planurile de 'mă
suri sociale ale întreprinderilor șl 
centralelor Industriale. A fost exa
minat. de asemenea, un proiect de 
regulament-cadru privind modul de 
organizare și funcționare a cămine
lor muncitorești pentru tineret.

Comitetul Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R. a stabilit ca ma
terialele do analiză, planurile de mă
suri șl concluziile ședinței Comite
tului Executiv al Consiliului Central 
al U.G.S.R. eă fie supuse discuitei 
Consiliului de Miniștri, pentru o se 
adopta, .pe linie de stat, măsurile ne
cesare în vederea îmbunătățirii ac
tivității în aceste domenii.

Cu același prilej. Comitelui Exe
cutiv a ascultat o informare cu pri
vire la participarea delegnllol 
U.G.S.R.. condusă de tovarășul Vir
gil Trofîn. In lucrările celui de-al 
XV-Iea Congres al Sindicatelor din 
U.R.SJS. șl o Informare cu privire In 
ședința Biroului Executiv a! F.S.M., 
care a arat loc Ia Moscova în ziua 
de ?5 martie a.c. ri o oprobat. In 
unanimitate, activitatea desfășurată 
de delegația U.G.S.R.

_______________

Delegația Partidului Socialist Bel- 
& condusă de tovarășii Edmond 

Eon și Jos Vnn Eynde. pre
ședinți al partidului, miniștri de stat, 
care se afiă în țara noastră ta Invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a ylzltal în 
cura ui zilei de toi cartiere de lo
cuințe șl alte construcții «oclal-cul- 
turțile din Capitală, Membri! dele
gației au (ost însoțiți dă tovarășii 
Manea Mănescu. membru a! Comi
tetului Executiv, a! Prezidiului Per
manent. secretar al C.C al P.C.R.. 
și Dumitru Popa, prim-secretar a.l 
Comitetului municipal București nl 
P.C.R.. primarul general al Capita
lei.

în cursul zile! de vineri, oaspeții 
au vizitat Muzeul do Istorie a Pas 11-

Tn cea de-a doua jumătate a lunii 
aprilie, o delegație-militară a Repu
blicii Democrate Germano, condusă 
de generalul de armată Heinz Hoff
mann. ministrul' apărării naționale.

delegației Frontului Național din 
R. S. Cehoslovacă, ambasadorul aces
tei țări la Bucureștii Miirostav Sulok, 
a oferit vineri un dineu.

Au participat. Mihai Drflgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Natio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Mlhal Levente, secretar al consiliului, 
Ion Mărglneanu. secretar al M A.N.. 
membri șl activiști ai Consiliului 
Național ni Frontului Unității ' So
cialiste, alte persoane oficiale.

C„ . .

Cronica zilei
Vineri după-nmlază s-a înapoiat In 

Capitală, venind de la Milano, tova
rășul Mlron Constantine,seu, preșe
dintele Academiei de științe sociale 
șl politice. vicepreședinte al Comite
tului național de sociologie, care a 
participat la lucrările Comitetului In-,
lemațlonal de program privind or
ganizarea celui de-al VllI-lea Con
gres mondial da sociologie, care va 
avea loc in Canuda. In anul 1074.

*
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală Francis Mareei Marin Levas-

(Agerpres)

seur, noul ambasador al 
Francez® In Republica 
Romfinla.

Republicii
Socialist

*
Ca recunoaștere a contribuție! sale 

la dezvoltarea criticii literare româ
nești șl la exegeza' unor opere lite
rare, prof. unlv. dr. docent Constan
tin Clopraga, de la Facultatea de filo
logie a Universității Ieșene, a fost 
ales membru al Asociației Internațio
nal© a Criticilor Literari, cu sediu! la 
Paria.

JUBILEUL UNEI UZINE
MEDIAȘ (corespondentul „Scîn- 

teil”, Nleoiao BruJan). Ieri, la Casa 
de cultură a sindicatelor din Mediaș 
a avut loc adunarea festivă consa
crată împlinirii a Si) de ani de acti
vitate a uzinelor „Emailul roșu”, 
unitate do prestigiu a Industriei 
ușoare din țara noastră. Cu acest 
prilej, Inginerul Constantin Tatomlr, 
directorul întreprinderii, a vorbit 
despre Istoricul uzinei, despre reali
zările obținute de harnicul colectiv 
de aici in anii construcției socialiste, 
în perioada 1040—1071. producția 
urinei a crescut de 14 ori. s-a dez
voltat cercetarea proprie.,a arat loc 
o continuă diversificare 3' îmbună
tățire a calității produselor. Dlttd ex
presie sentimentelor întregului colec
tiv ol uzinei, cel care au luat cti- 
vlntui in cadrul adunării festive au 
adresat cele mal calde mulțumiri 
conducerii partidului pentru condi
țiile bune de muncă șl de viață -ce 
le-au fost create.

11

(Agerpres)

Prin Decret nl Consiliului de Stat, 
au fost acordate ordine și medalii 
ale Republicii Socialiste România 
unul număr de 146 de salariațl nl 
uzlneL

în Încheierea adunării festive. In
tr-o atmosferă entuziastă, o fost 
adresată o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, In 
care se spune, printre altele : „Alfi- 
turindu-ne efortului constructiv ge
neral al poporului nostru, condus cu 
Înțelepciune de partid, pentru tra
ducerea in viată a politicii interne 
și externe a partidului șl statului, 
stimulați de mărețul program de 
educație socialistă șl comunistă. în
tregul colectiv de muncă al uzinei 
noastre — români, maghiari, ger-- 
jnanl — este hottrff să-și sporească 
contribuția la dezvoltarea economiei, 
la progresul multilateral al societă
ții noastre, să facă din flecare pro
dus executat la „Emailul rosu“-Me- 
dias o chestiune de onoare, de pres
tigiu și de Înalt patriotism”.

dului Comunist Român, a mlștfflrll H 
muncitorești ®1 democratice din țara H 
noastră., precum și Spitalul de pe
diatrie '„Emilia Irza” din Capitali

După-amiază. \membrll delegației 
belgiene. însoțiți'de tovarășii Mihni 
Gete, membru supleant al Comite
tului Executiv, secretor al C.C. al 
P.C.R.. șl Constantin Vosliiu, adjunct 
do șef de secție la C.C. hl P.C.R.. 
au edsll la Timișoara, unde nu tojt 
Intknplnațl de Mlhal Tolcsiu. mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv nl C.C. al P.C.R.. prlm-secre- 
tar.al Comitetului județean Timiș ai H 
P.C.R. La Timișoara au fost vizitate H 
Facultatea de mecanică n Institutului H 
politehnic „Tralan, Vuia”, precum șl 
obiective soctal-culturale.

(Agerpres)

va face o vlzltfi de prietenie tn țara 
noastră, la Invitația generalului da 
urmată Ion lonițâ, mlntalrul forțelor 
armato ale Republicii Soclalfete Ro
mânia. ■
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împlinește SO de ani
La 15 aprilie, comuniștii, clasa 

muncitoare din R.P.D. Coreeană, în
tregul popor coreean sărbătoresc 
Împlinirea n 60 de ani de la naște
rea tovarășului Klm Ir Sen, secre
tar general al CoaaHelulul Central 
al Partidului Muncii din 
șef al stalului șl președinte,al Ca
binetului de Miniștri al R.P.D.

.Coreene. i
Fiu credincios, conducător stimat 

și iubit al poporului său, militant 
de seamă al mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, tovarășul 
Kim Ir Sen șl-a dedicat Întreaga ac- ’ 
tlvilata slujirii Intereselor fundamen
tale ale oamenilor muncii din Coreea, 
Înfăptuirii năzuințelor de libertate. 
Independenta națională si progres 
sortai ale poporului coreean, cauzal 
generale a socialismului șl păcii

Născut la 15 aprilie 1012 In ! 
gyungdal (Phenian), intr-o famlll 
lnflâtăirall patriot! și revolu- ■ 
țlonarl, tovarășul Klm Ir Sen 
a pășit In arena luptelor revo
luționare din cea mal fragedă 
tinerețe. Sfldlnd prigoana și 
temnițele, el a organizat și 
condus prima organizație revo
luționară de tineret din Co
reea. a întemeiat Uniunea Ti
nerelului Comunist din aceas
ta țară, parllciplnd cu trup șl 
suflet la lupta dusă de masele 
populare împotriva ocupației 
Japoneze șl asupririi feudale. 
De atunci; întreaga sa viata s-a 
fmpletlt siria»; cu Istoria de 
lupta, atlt de bogată In pagini 
eroice, a poporului său. a 

, partidului clasei muncitoare 
din Coreea. Tn anul 1930, in 
condițiile cind vechiul partid 
comunist, creat In 1923, fusese 
nevoit să-și înceteze existența.

' In* localitatea Kalun a avut loc 
o adunare a cadrelor de'con
ducere ale Uniunii Tinerelului 
Comunist ți Uniunii Tineretu
lui AnlllmpertaJIart, în cadrul 
căreia tovarășul Klm Ir Sen a 
evidențiat eu tărie necesitatea 
creării unui partid revoluțio
nar al comuniștilor coreeni. în 
perioada de puternic avlnt re- 

■ voluționar co a urmat/ Klm Ir 
Sen a avut un rol de frunte In 
organizarea luptei de elibera
re națională duse de poporul co
reean; El a fondat Armata Revolu
ționară a Coreei si Armata de gue
rilă populară anlljaponezâ, pe care 
le-a condus timp de 15 ani in bâlâ- 
HLle încununata prin strălucita vie- »Iul național ui Întregului popor 
torte din august 1IM5. în focul aces- reean — unificarea pașnică șl di 
tor'bătalii s^a desăvlrșit din punct ~■-
de vedere organizatoric șl Ideblo-

țel naționale. Ca rezultat al aplicării 
aceste! politici, harta economică a 
R.P.D. Coreerie a cunoscut schimbări 
radicale, Irnbogățîndu-se și diveral- 
ficlndu-se continuu prin apariția unor 

... ........ noi centre industriale, prin dez- 
«... Coreea. voltarea neîntreruptă a industriei 

șef al statului șl președinte ol Ca- grele, energeticii, construcției dc mn- 
o r> r»................ chimiei etc, concomitent cu rea

lizări remarcabile In domeniile științei, 
tehnicii, in dezvoltarea culturii. In ri
dicarea nivelului do trai al moselor. 
în prezent, oamenii munci! din R.P.D. 
Corceanfl Lțl dedică cu însuflețire 
eforturile traducerii in fapt a preve
derilor planului de dezyoltare a eco
nomiei naționale pe 1071—-1976. a- 
doptat de cel de-al V-lea Congres al 
Partidului Muncii.

Țoale aceste înfăptuiri, lnnolnd 
condnuu fața orașelor șl satelor 
R.PJD. Coreene. îmbogățind viața po
porului ei, reprezintă totodată un pu

pațriotlior

tulul fiecărui partid de a ®e dez
volta autonom șl a-sf stabili politica 
potrivit realităților si 'condițiilor spe
cifice In care acționează — aceasta 
constituind culca sigură n refacerii 
și Întăririi unității țărilor socialiste 
și mișcării comuniste, n coeziunii 
tuturor forțelor antUmperialiste. Iu
bitoare de pace, democrație și pro
gres.

în același timp. R.P.D. Coreeană. 
Partidul Muncii desfășoară o activita
te perseverentă pentru , dezvoltarea 
colaborări! între Btate.’f pentru promo
varea In viata internațională a prin
cipiilor Independenței, egalității !n 
drepturi, neamestecului In treburile 
interne, pentru unirea forțelor revo
luționare 81 democratice in lupta antl- 
imperlallstâ. pentru pace sl Înțelegere 
Intre popoare.

Animați de profunde sentimente de 
Prietenie fată de poporul coreean, ex- 

primindu-șl slmpaila tovără
șească șl prețuirea față de 
Partidul Muncii din Coreea, 
comuniștii din țara noastră, 
poporul român participă din 
toată Inima la sărbătorirea 
tovarășului Klm Ir Sen. Aces
ta este un prilej pentru a evo
ca cu adlncă satisfacție dezvol
tarea continuă ■ a relațiilor cte 
prietenie șl colaborare fră
țească dintre Partidul Comu
nist Român șl Partidul Mun
cii din Coreea.-, evoluția per
manent ascendentă a legătu
rilor multilaterale dintre ță
rile noastre socialiste, dintre 
popoarele român șl coreean, 
colaborarea lor fructuoasă pe 
cele mal diverse planuri ■— 
paliile, economic. tehnlco- 
ștllnțlflc, cultural Un factor 
de prim ordin al adlnclrll șl 
lărgirii continue a acestor re
lații 11 constituie contactele,’ 
Iniilnlrlle, schimburile de pă
reri între conducerile de 
partid șl de stat din cele două 
țări. In această ordine de idei, 
vizita întreprinsă în R.P.D. 
Coreeană în . vara anului tre
cut de către delegația do 
partid șl guvernamentală ro

mână, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile dintre con
ducătorii de partid șl de stat al ce
lor două țări au marcat un mo
ment de excepțională Însemnă
tate în cronicii relațiilor dintre 
partidele, țările șl popoarele' noas
tre. o contribuție de importanță 
primordială la întărirea relațiilor 
frățești româno-coreene. la cauza ge
nerală a socialismului și păcii tn 
lume. în acest sens, In comunicatul 
comun publicat la încheierea vizitei 
se arata : „Cele două părți șl-au 
exprimai profunda satisfacție pen- 
tru. faptul,,.riț,rțla|lile de prietenie ți

ternlc Imbold dat lupte! ________
din Coreea de sud Împotriva ocupa
ției militare imperialiste șl a regimu
lui, Înfeudat de 1a Seul, constituie o 
bază solidă pentru realizarea ldealu- 

i Iul național ui întregului popor co- 
’3"!f!ccrec pcșnlcă ș! tlemo- 

crallcă a patriei, A.șri cum este cunos- 
, - ---- -------- ------- cut. pentru înfăptuirea acestui ideal,

glc procesul de preșăllre.j parii- Partidul Muncii ai guvernul R.P.D. 
S - Co^re draun toate .f^uriK man! 

in i—tat"zoti ri enmcnj ~rSraS^n^^ 
de Însemnătate Irtorică In viata ■ sl compjd In aixsgt fl conslltela 

. Punerile In opt puncte formulate J,LP. X T e p e ib?rare- de către Adunarea Populară Supremă
varâțul Klm Ir Sen a desfășurat o ' n„t„ l.
vasta activitate politică șl organiza- Muncii î>rl f -■--..v--!...-. — ș.Horică peir.nr 'instaurarea !>Jte:il *?. Munai, ori-j,. de eotaborare. dintre , partidele, gu-

I pentru-actlvi&loa' susținuta pe caro o :
desfășoară. Partidul Muncii din Coreea 
relevă In mod consecvent necesitatea 
aplicării creatoare a adevărurilor ge
nerale ala marxlsm-leninlranuiul la 
condițiile specifice ale țârii, potrivit 
principiului denumit „Ciuco*. Refe- 
rindu-ae la esența șl semnificațiile a- 
cestula, secretarul general ol C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea arăta: 
„înfăptuirea principiului CInee în
seamnă asumarea unei atllmlini 
demne, de siSpin, față de revoluție șl 
construcție in propria țară;’ Cu niie 
cuvinte, aceasta Înseamnă materiali
zarea spiritului de independență șl a 
spiritului creator, conslind in rezol
varea tuturor problemelor puse în 
cadrul luptei revoluționare șl nl ope
rei de construcție, în principal prin 
propriile forCe, in concordanta cu si
tuația reală a țării, lînzind spre o 
poziție Independenta și creatoare*.

Prin fermitatea șl clarviziunea 
cu care călăuzește destinele Coreei 
populare. Partidul MurtcR din Co
reea șl-a dstlgal dragostea și 
devotamentul clasei muncitoare, al 
tuturor oamenilor muncii din R.P.D. 
Coreeană. în același timp, ca 
detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești • Interna
ționale. Partidul Muncii sl-a cuce
rit un binemeritat prestigiu pentru 
contribuția sa la dezvoltarea 
relațiilor dintre partidele comu
niste pe baza principiilor mar- 
xlsm-lenlnlsmulul și internaționa
lismului proletar, pentru refacerea șl 
întărirea unității tarilor socialiste, 
u mișcării comuniste. în acest 
spirit, documentele Partidului Mun
cii. articolele si cuvlntărlle 
vară șuiul Klm Ir Sen 
ză In permanenta 
raporturile dintre 
munlsle să fie întemeiate pe princi
piile egalitatil. Independenței, ne- 
admlterll nici unui amestec în. 
treburile interne, colaborării to
vărășești. pe respectarea drop-

verneie țj popoarele, celor două ' 
țări, întemeiate pe principiile, mor- 
xLsm-Icnlnlsmulul și internaționa
lismului proletar, se dezvoltă pe ri 
ce trece, tn mod fericii. in lupta 
comună împotriva Imperialismului, 
pentru victoria cauzei socialismu
lui. Părțile consideră că dezvoltarea 
relațiilor frățești de prietenie și 
colaborare dintre cele două țâri șl 
partide corespunde In întregime 
intereselor popoarelor romln șl 
coreean șl ale mișcării comuniste și 
muncitorești Internaționale”1. în 
timpul ce s-a scurs de atunci s-au I 
amplificat contactele dintre repre
zentanții celor două partida și state, 
s-au Intensificat relațiile de coope
rare româno-coreene în domeniul e- 
conomle, cultural șl pe alte planuri.

In spiritul solidarității militante 
dintre țările șl popoarele noastre, 
România a susținut și susține ne
abătut cauza dreaptă a poporului 
coreean, sprijină pe deplin programul 
in opt puncte și celelalte Inițiative. 
ale conducerii de partid și de stat a 
R.P.D. Coreene. Îndreptate sore re
zolvarea problemei reuni fi tării paș
nice, prin tratative a Coreei, spre Îm
plinirea aspirațiilor Întregului popor 
coreean de a trăi Inlr-o patrie uni
tă. liberă și independentă.

în această zi, comuniștii, poporul 
român adresează eminentului condu
cător al partidului șl poporului co
reean. tovarășul Klm Ir .Sen. calde 
felicitări și II urează multă sănătate, 
viață îndelungată și succese tot mai 
mari in activitatea dedicată propăși
rii șl înfloririi continue a R.P.D. Co
roane. Cu aceiași prilej, poporul 
nostru transmite poporalul frate co
reean un călduros salut si • ura
rea ca, sub conducerea Partidului 
Muncii, n Comitetului Central, in 
frunte cu tovarășul Klm Ir 
repurteze noi șl mari Izblnzf 
■trucția socialistă ■ In lupta 
unificarea pașnică a țării, 
cauza păcii șl progresului.

7!populare ; lupta priorului 
acest obiectiv fundamental s!-a găsit 
Încununare prin proclamarea. In 

■ septembrie 1018. a Republicii Popu
lare Democrate Coreene. Devenit 
forța conducătoare In tară. Parti
dul Muncit din Coreea, călăuzit 
de Comitetul «Su Central. in 
frunte cu tovarășul Klm Ir Sen, 
a străbătut o cale glorioasă, 
ofirmîndu-fie ca inspiratorul și orga
nizatorul tuturor victoriilor dobln- 
dlte de poporul coreean In lupta 
pentru apărarea șl consolidarea cu- 

, cedrilor revoluționare, pentru edifi
carea șl triumful -orindutrll noi, so
cialiste. Unit In jurul partidului, al 
conducerii sale, acest brav popor a 
Înfăptuit ample transformări înnoi
toare, obțlnlnd realizări do seamă In 
toate domeniile vieții sociale.

în perioada grea a războiului de 
eliberare din 1850—1653. purtat Îm
potriva agresiunii imperialiștilor u- 
mericanl șl marionetelor regimului 
de la SeuL tovarășul Klm Ir Sen a 
organizat sl condus Armata popu
lară șl întregul popor In bătăli
ile eroice pentru apărarea li
bertății șl “independenței patriei. 
După infringerea agresorilor, jtoporul 
Coreei, care fusese nevoii să-și În
trerupă temporar activitatea de con
strucție nașnlcă. a demonstrat o dată 
mal mult Însușirile sale 
toare. reușind In scurtă vreme să 
vindece rănile grele ale acestui 
război, să pășească nial departe ne 
calea dezvoltării economice și cultu
rale și iță repurteze succese remar
cabile Iu opera de edificare a socie
tății socialiste.

O Importanță fundamentală pen
tru evoluția tarii pe drumul progre
sului economic șl social a avut 
preocuparea neabătută a Partidului 
Muncii, a tovarășului Kim Ir Sen 
personal, pentru promovarea politicii 
de Industrializare — ca factor esen
țial al construcției socialiste, al, eon- 

(Agerpres) U eolldârll suveranității șl Independen-

încheierea convorbirilor oficiale
în cursul după-amtezil de vineri; 

ministrul afacerilor externe ai Dane
marcei. Knud B. Anderoen. șl cele
lalte persoane oficiale daneze. înso
țite de Vaslle Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Gheor- 
ghe Pioleișteonu. ambasadorul Ro
mâniei In Danemarca, șl Torben 
Busek Nielsen, ambasadorul Dane
marcei la București, au plecat In
tr-o vizită la Brașov.

Cu acest prilej, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al județului Brașov, Constantin 
Drăgan. a oferit un dineu Jn onoarea 
ministrului danez.

In cursul zilei, soția ministrului 
afacerilor externe al României, Dana 
Mănescu, a oferit un cea! In onoarea 
soției ministrului afacerilor externe 
al Danemarcei, Grelhe Andersen.

■ ‘ î 7 - '

în cursul dimineții zilei de vineri, 
la Ministerul Afacerilor Externe, s-au 
Încheiat convorbirile oficiale între 
Cornellu. Mfinescu, ministrul afaceri
lor externe nl României, ș! Knud B. 
Anderaan. ministru! afacerilor externe 
al Danemarcei.

în timpul convorbirilor, desfășurate 
Intr-o atmosferă cordială, s-a proce
dat la un schimb do vederi asupra 
dezvoltării șl Intensificării șl In vii
lor a relațiilor bilaterale, sublinlîn- 
du-se posibilitățile existente In acest 
sens, precum și asupra unor probleme 
internaționale actuale care Interesea
ză cele două țări.

Au fost evidențiate, de asemenea. In
teresul pe care România și Danemar
ca 11 au In înfăptuirea securității eu
ropene, contribuția ce o pot nduce la 
instaurarea unul climat de destindere 
și pace, a unor relații de încredere 
șl colaborare pe continentul nostru.

a Comisiei Economice a
Sub auspiciile Asociație! d® drept 

Internațional șl relații internaționale, 
vineri a avut loc ta Capitală o se
siune științifică consacrata celei da-a 
23-a aniversări a Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa.

Sesiunea a fost prezidată de prof, 
dr. docent G rigorc Geamânu, vice
președinte ui asociației.

în referatele prezentate a fost e- 
vldențiata contribuita Comisie! Eco
nomice Europene la dezvoltarea co
operării Intre statele continentului, 
precum și rolul sporit ce trebuie să 
revină ta viitor acestui organism In
ternal lonah

în cadrul sesiunii a luat cuvlntul 
Alexander Rollvol, reprezentant per
manent al Programului Națiunilor U- 
nlte pentru Dezvoltare In România.

DE LA C.E.C
Casa de Economii șl Consem- 

națlunî anunță că tragerile la 
sorți pentru trimestrul 171072 ale 
libretelor de economii en do- 
bIndii si cișilgurl In autoturisme 
și libretelor de economii pentru 
turism vor avea loc in Capitală, 
in cala Clubului finante-bSncl 
(str. Doamnei nr, 2) in ziua de 27 
aprilie, orele 15.15.

Vor fl acordate cu acest pri
lej. 133 de autoturisme din măr- l

cil® „Dac* Dacia 1 100“.
„Moskvlcl 408“ șl „Skoda 109-S* 
Do asemenea, se vor acorda 59 
de excursii In Franța. Raita si 
U.R.S.S. precum sl numeroase 
cîștlguri In bani.

Pe lingă aceste riști guri. Casa 
de Economii șl Consemnailunl 
acordă șl dobînzl titularilor li
bretelor de economii cu dobîndă 
și cl ști guri In autoturisme’, pre- 
cum șl titularilor libretelor de 
economii pentru turism.

(Agerpres)

0. N. U. pentru Europa
Vorbitorul a subliniat cu acest prilej 
că România, care promovează o po
litică de dezvoltare a relațiilor cu 
toate țările lumii.' Indiferent de re
gimul lor politic șl social, in confor
mitate cu principiile înscrise in 
Carta O.N.U., acordă o importanță 
deosebllă Comisiei Economice pentru 
Europa, nl cărei țel este,să amplifice 
colaborarea dintre țările de pe con
tinentul european. ; Atașamentul 
României la cauza cooperări! eu
ropene. a arătat vorbitorul, precum I 
șl aetlviiaîea femorcab'llâ desfășu
ra 13 In această direcție fac ca 
participarea sa ia activitatea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
să întărească valoarea și semnifica-
ți a acestui organism. •
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Cămplonatele Internationale 
de gimnastica ale României...

—au început Ieri după-amfază în 
sala Floreasca din Capitală. Parti
cipă gimnaste și glmnaștl fruntași 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Franța. 
Iugoslavia, Maree, Olanda, Polonia, 
Suedia, Ungaria șl România. în 
prima zi, ca de obicei, concursul a 
programat exercițiile impuse.

La masculin, pe primul loc se află 
polonezul AndrezJ Szajna (cu 54.50 
puncte), urmat de Dan Grecu — 
(54,46 p.) și Petre Mihaiuc — (53.05 
p), din echipa României. La feminin, 
cel mai bun rezultat a fost realizat 
de Alina Goreac (România) — 38.05 
puncte. Ea este urmată de Elena
Ceampelea (România) — 36.55 puncte 
și Monica Csaszar (Ungaria) — 38,23 
puncte

Astăzi, de la ora 17. alnt prevăzute 
exercițiile liber alese, a căror ■spec
taculozitate nu mal este nevoie ș-o 
subliniem.

TENIS. — Surpriză de pro
porții în turneu! de la Madrid

Surpriză de proporții in cadrul 
turneului Internațional de tenis de la 
Madrid. Campionul american Slin 
Smith, cotat, alături de românul lila 
Năstase, ca mare favorit al con
cursului. n fost eliminat tn 'două 
seturi cu 7—8. 7—0 de tlnărul luci
tor Italian Adriano Panatta (21 ani). 
După cum se știe. Stan Smllh a 
clșllgnt in acest sezon patru mari 
turnee (Salisbury. New York. Hamp
ton șl Washington) șl conduce în 
clasamentul „Marelui premiu 
F.I.L.T.”. secondat fiind de Iile 
Năstase.

în ziua ..marii surprize”, campionul 
nostru l-a fntllnlt pe neozeelande
zul O ny Pa run. în fața căruia a ob
ținut o victorie clară (8—4. 6—2).

în proba de dublu bărbați, cuplul 
Iile Năstase—Stan Smith a întrecut 
cu 7—5. 8—2 perechea australiană 
Mulligan—Creaiy. Iar spaniolii Ma
nuel Orantes șl Andrea Gimeno au 
dispus cu 6—7. 7—5. 6—4 de coium- 
bfonli Ivan Molina și Jaime Ve
lasco.

Ieri dună amiază nu avut loc pri
mele întreceri din sferturile de finală.

Iile Năstase l-a învins cu 6—2. 6—0 
pa maghiarul Barany! și c-a calificat 
in semifinale, urmlnd a-1 Intllni pe 
învingătorul din partida Kodes (Ceho
slovacia) — Gimeno (Snanla) In alt 
med. cehoslovacul Pala l-a eliminat 
cu 6—4. 6—7. 6—1. no italianul Pa
natta.

~ 'r 1 ' ' ' 7 ’ ’

TENIS DE MASAl _____
Încep campionatele europene 

în Olanda (la Rotterdam) Incen 
astăzi campionatele europene de te
nis de masă, reunind peste 200 de 
jucători șl jucătoare din 29 de țări 
întrecerile sînt găzduite la „Erter- 
glehall*. o sală cu capacitatea de 
3 500 de locuri.

La aciuata ediție a „europenelor*. 
România este reprezentata de 3 Ju
cătoare (Maria Alexandru. Carmen 
Crlșan. Eleonora Mlholca-Vlalcov) ți 
de 3 jucători , (Dorin Gluralucă. Ser- 
ban Doboșl. Teodor Gheorahe)

în pronosticurile specialiștilor, io 
proba de simplu femei, principale fa
vorite apar sovietica Zola Rudn->vj. 
deținătoarea titlului european, ma
ghiara Beatrix Klshazl, românea Ma
rla Alexandru șl cehoslovaca Ilona 
Vos'.ova.

Astăzi

Conferirea unor înalte distincții 
tovarășului Kim Ir Sen

PHENIAN 14 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 60-a aniversări a 
zilei sale de naștere, tovarășului 
Kim Ir Sen. secretar general ol 
C.C. ui Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene, i s-a 
conferit, prinlr-un decret al Prezi
diului Adunări! Populare Supreme, 
pentru a doua oară, titlul de Erou 
nl Republicii Populare Democrate Co-

reene, medalia de aur sl Ordinul 
Drapelul Național clasa L

*
MOSCOVA 14 (Agerpres). — Agen

ția TASS transmite că Prezidiul So
vietului Suprem al U.R.S.S. a con
ferit Ordinul Lenin Iul Klm Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri al R.P.D. 
Coreene, cu prilejul împlinirii a 60
Cabinetului de Miniștri al R. 
Coreene, cu prilejul Împlinirii a 
de anL

P. C. din Uruguay condamnă acțiunile 
elementelor extremiste de dreapta

MONTEVIDEO 14 (Agerpres). — 
Partidul Comuntat din 1)1113005’ a dat 
publlcitalli o declarație In care con
damnă atentatele comise de elemen
tele extremiste de dreapta Împotriva 
unor personalități din rindul opozi
ției. tn declarație se arată că. re
cent, do! senatori a par [In! nd coaliției 
forțelor progresiste din Uruguay —

ironie AmpLto — Enrico Rodriguei 
și C'ellmaro Mlchellni — au consti
tuit obiectul unor asemenea atentate. 
In locuințele lor fiind găsite bomba 
plasate de clemente terorista.

In încheierea declarației. Partidul 
Comunist din Uruguay cere pedepsi
rea severă a celor caro au comis 
atentatele.
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VIETNAMUL DE SUD SANTIAGO DE CHILE

CONTINUĂ

OFENSIVA
FORȚELOR 

PATRIOTICE
VrETNAMUL DE SUD 14 (Ager- 

pres). — Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, pe fronturile de- 
luptă din Vietnamul de sud continuă 
ofensiva forțelor patriotice împotri
va trupelor amcrteano-snlEoneze. Vi
neri au fost lansate atacuri ale tor
telor patriotice In regiunea orașului 
An Loc — Important punct strategic 
po șoseaua nr. 13. care face legătura 
cu Sglgonu! — oraș încercuit de Peste 
o săplfimlnă. Pista de aterizare o 
aeroportului militar din acest oraș 
practic nu mal poate fi folosllă. iar 
trupele amerlcano-salgoneze nu mal 
pot tl aprovizionate.

Pe frontul din nord, forțele patrio
tice au bombardai baza omerieano- 
salgoneză de la Phu Bal, aflata la 12 
km sud de Hue. După cum se anunță 
din Saigon, la luptele care s-ou dat 
la 10 km de Hue ou luat narte șl sub
unități do Infanterie americane. A- 
vlada americană desfășoară bombar
damente masive In zonele de lupta. 
Numai vineri bombardiere americane 
de tipul „B-52* nu aruncat aproxima
tiv 1 (M«3 de tone de bombe usunra 
unor zone i>opulate din jurul orașu
lui An

Baza militară americană de la Cam 
Phan a fost supusă tirului artileriei 
Ei aruncătoarelor de. mine ale tor
telor patriotice. Poziții Inamice au 
fast, de asemenea, atacate sl In nro- 
vlndlle Binb Dinh. Phu Ve:j. Quan 
Hna sl altele.

Tntr-o știre din Salgon. a&enlla 
France Presse anunță efi baterii du 
artilerie ale forțelor patriotice nu 
deschis, vineri, focul asuorn baze! ae
riene Tan Son Nhu'L de linen Saloon, 
producind' victime șl paguba mate
rială.' . - '

• DECLARAȚIA M.A.E. 
AL R. D. VIETNAM

HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a difuzat declarația data pu
blicității de purtătorul de cuvlnt al 
M.A.E. al R.D. Vietnam, in care șe a- 
rală că, la 13 aprilie, avioane ameri
cane, Inclusiv bombardlero-gigaut 
„B-32*. au atacat o serie de zone 
populate din provincia Thanh H<>a. 
Forțele armate Bi populația din 
Thanh Hoa au ripostat la acertte aoi 
atacuri piraterești — doborlnd patru 
avioane, printre care un ..B-52”. In 
declarație se subliniază că acest atac- 
reprdzi’nlă un nou pas, de o extremă 
gravitato, im? calea escaladării răz
boiului, o Încălcare brutală a suvera
nității și securității R. p. Vietnam. 
Guvernul R. D. Vietnam condamnă 
cu fermitate Intensificarea războiului 
de agresiune purtat de S.U.A. In 
Vietnam șl cerc cu hotărlre s3 -se 
pună capăt Imediat șl definitiv ori
căror acțiuni îndreptate împotriva 
suveranității ș! securității R.D. Viet
nam. în Încheierea declarației, șa 
adresează guvernelor și popoarelor 
țărilor socialista, țărilor Iubitoare de 
pace șl de dreptate, organizațiilor 
Internaționale, poporului american sl 
tuturor popoarelor lumii chemarea 
să acționeze cu energie pentru Înce
tarea războiului de agresiune șl să-șl 
Întărească sprijinul acordat luptei 
drepte a poporului vietnamez și a 
alto- popoare din Indochina împotri
va agresiunii S.U.A.. pentru salvarea 
națională. '
• POZIȚIA G.R.P. AL REPUBLI

CII VIETNAMULUI DE SUD 
IN LEGĂTURĂ CU CONFE

RINȚA CVADRIPART1TA 
DE LA PARIS

PARIS 14 (Agcrpres);. — Purtaîo- 
ml de cuvlnt al delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al 
.Republicii Vietnamului do Sud la 
Conferința cvadriparllîă de la Pa
ris In problema Vietnamului a dai 
publicității o dcclara(le In - legă
tură eu refuzul delegațiilor a- 
merlcanâ și salgonezâ de a par
ticipa Ia cea de-a Mă-a fedlntfl a 
conferinței. Păturile largi ale opiniei 
publice- mondiale, se arata In decla
rație. cer ca Statele While să nunS 
capăt agresiunii, să înceteze ime
diat șl fără condiții bombardamen
tele șl celelalte acte de război îm
potriva R. D. Vietnam, să renume 
la sprijinul acordat grupului milita
rist Th leu șl. de asemenea, să pună 
capăt sabotării Conferinței de la Pa
ris șl să înceapă convorbiri serioase.

în declarație ®e subliniază că de
legația G.R.P. ș!-a exprimat de re
petate ori dorința de o relua con
vorbirile. dar guvernul american a 
întrerupt pentru un termen nedefi
nit lucrările Conferinței de ta Pa
ris.

ITALIA
s

Conferința Națiunilor Unite 
pentru Comerț si Dezvoltare 

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA, NICOLAE 

CEAUȘESCU, PREZENTAT ÎN CADRUL CONFERINȚEI

SANTIAGO DE CHILE 14. — Co
respondentul nostru E. Pop trans-' 
mito : în continuarea lucrfirlJor 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț șl Dezvoltare, deschisă jo! 
în capitala chiliana, ministrul de ex
terne al țării gazdă, CJodomlro AT- 
nreyda, a fos! alea în funcția de pre
ședinta. în calitatea sn de reprezen
tant al țârii care a g2...:„7 
ta Conferință U.N.C.T.A.D.. .. 
comerțului exterior ol Indiei,

„ 
în scurta alocuțiune roștltâ cu âte^t 
prilej. Mlsliaro o arătat că. pină a-- 
cum. realizările U N C.T.A.D. nu pot 
fi apreciate ca satlsfflcăloare. ,.A avat 
un efect negativ faptul că sistemele 
preferențiale Inițiate In favoarea ță
rilor In cUrs de dezvoltare nu‘au fost 
realizato ri că țările cele mal dezvol
tate șl mal bogate, din lume nu nu 
trecut, plnă tn orozent. nici mărar 
la faza Inițială n apllcârll accsiorn". 
a spua ministrul Indian. Reprezen
tantul Indiei a subliniat că este re
gretabil, pentru ansamblul comunită
ții Internationale. faptul că. In cursul 
ultimului deceniu, țârilc liim’l a 
treia au conilnunl să piardă teren tn 
domeniu! comerțului mondial și că a 
crescut decalajul Intre yordturi'e lor 
pe cap de locuitor șl cele ale țârilor 
dezvoltata. Această tendință trebuie 
controlată Drin adoptarea unor mă
suri și inițiative stol", a declarat. în 
încheiere. L. M. Mlshara.

Au fost constituite, de naemenea, 
organele de lucru ale conferinței.

' fiind aleși pretedlnlil comisiilor
La propunerea delegatului român 

Gheorghe Dolgu. în funcția de ra
portor general al conferinței a. fort 
ales reprezentantul permanent sl Al
geriei in Oficiul Națiunilor Unita de

gfizdulț preccden- 
cr.A.D.. ministrul 

_____ :._'.'al. L. ,M., 
Mlshara. 1-a felicitat pe noul ate“.

lă Genova. Rauf Boudlakdj."
S-a dat apoi citire mesajelor adre

sate conferinței de șefii unor stata 
sail guverne. Mesajul adresat de pre
ședintele Consiliului de Stal al Re-

SOFIA 14 (Agerpres). — Cu orile- 
jul primirii deleeatlo! bulgare la Cdn- 

i Cerința europeană de la Roma, din no- 
ternbrie I.S7I. a foștilor"combatanți«1 |-in«>.««“«rS ‘ 1j_     o h _ 21 
i-p Irimlnat apelul adresat de confe
rință șefilor 'de state sl de guverne, 
președinților de parlamente ii condu
cătorilor de organizații obștești din 
Europa. Todor Jlvlrov nresedlntele 
Consiliului de Stal nl R. P Bulgaria, 
a releva! «ă prooiinereu Urilor so
cialiste privind ronvoearea conferinței 
general-eiiroorne a avut io vedere In
teresele vitale ale oonoarelor de ne 
continent sl cele ale nării generale.

j

publici! Socialiste Romania, Nîcolae 
Ceaușcscu, partlclpanților la’eea dc-a 
in-a ■ Conferință a Națiunilor Unite 
penirn Comerț și Dezvoltare, a fost 
citit de șeful delegației române, Nî- 
aolae M, Nlcoiae, ministru secretar de 
stat ta Ministerul Comerțului Exte
rior.

în cadrul ședinței d<s vineri a luat 
cuvlntul’ ministrul economiei ®r fi
nanțelor ol Franței, ValCwy Glscnrd 
d'Estalng. care a evocat „resemnarea 
in care ®e cufundă comunitatea In- 
temtillormlă In fața îngrijorătoarei 
probleme a dezvoltaril economice". 
„Aportul global la fondurile dezvoi
torii. a spus ministrul francez, au 
marcat o tendința de stagnare, mal 
ales din partea țărilor celor mal pros
pere'. S-a putut calcula că numai de
teriorarea ratelor de schimb a anulat. 
In cursul deceni.ulul precedent, mal 
mult de o treime din ajutorul acordat 
țărilor în cura de dezvoltare.

în Intervenția sa. președintele 
Bâncl! .Mbndlaje. Robert McNamara, 
a arătat că progresul economic tn 
cea- mai mare oarte a țârilor tn 
curs de dezvoltare este astăzi ^Inac
ceptabil*. șl a criticat statele dezvol
tata perilru eprijlnul Insuficlenf pa 
care II acordă nceslorat „Națiunile 
bogate ale lumii, care reprezintă nu
mai 23 la sulă din populația Terrel, 
dor beneficiază de RO la sută din re
sursele sale materiale, trebuie să a- 
corde o asistență sporită țărilor lu
mii a treia sub formă de ajutor di
rect șl prin comerț". McNamara a 
evocat, de asemenea, făptui că dato
riile externe ale țărilor In curs de 
dezvoltare continuă să creasta, ele 
cltrlndurșe. Ia .sfirșltul anului 1071, 
la aproximativ SCO miliarde ide dolari. 
El a subliniat că aceste datorii crețe 
de două ori mal repede dedt veni
turile obținute d!n exporturi, care 
constituie, practic, singure sursă pen
tru rambursarea tor.

i

In context. Todor-Jlvkov a aprednt 
că semnarea tratalelor Intre R. F. a
Șarmantei sl O,FLS.Ș< al_ g: FrtGw» 
maniei sț R. P Polona, acordul evaclri-

membri al mls-rârll de rezistenta, caro pârii! Drivlnd Berlinul occidental, e- 
‘ Jvolulln'favorabilă n'convorblrtlOE din

tre- R; D. Germană al R. F. a Ger
maniei. diferitele vizite ala șefilor de 
guverne din tarile europene, an creat 
o siluirile favorabilă sl temeiuri pen
tru a crede că eforturile în direcția 
destinderii vor fi Ineuniînate de succes 
Si Europa se va transforma inlr-un 
continent al nâcll si colaborării între 
Dopoarele^care o locuiesc.

Moi luări de poziție în favoarea 
ratificării tratatelor încheiate 

de R. F. G. cu U. R. S. S. și Polonia
BONN 14 (Agerp-es). — în ședința 

Comisiei juridice a Bundeslngulul 
R. F. a Germaniei care a avut [oe 
1a 14 aprilie s-a adoptat o hntflrire 
prin care se consemnează că tratatul 
semnat de R.F.G. cu R. P. Polonă 
este conslltuțlohal.

După cum s-a mal anunța*, o ho- 
târire asemănătoare a fost adopîata, 
de aceeași comisie, șl In privința tra
tatului R.F.G. cu Uniunea Sovietică.

*

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpros. L. Duta. transmite: într-un 
Interviu ncnrdut darului ..Pravda", 
primarul genera! al orașului ve:.l- 

,german Hamburg, Peter Schutz, a 
declarat câ „majoritatea eovîrșltoare 
a locuitorilor și Senatul Hamburgu- 
lui se pronunță pentru ratificarea 
tratatelor încheiate de R.F.G. cn 
Uniunea Soviellcâ șl cu Polonia".

„Ne nșteptam ca Rundeslagul sâ 
ratifice aceste tratate, _ a splia 
Schutz. Deși majoritatea guverna
mentala in Bundestag este mică, a 
continuat el. ea exprimă opinia unei

considerabile majorități a popu
lației țării, care sprijină politica 
realista a coaliției la putere, ce nă
zuiește spre pace". în ce priveșteziilcțte spre . _ . ____ -
guvernul landului Hamburg, el s-a 
pronunțat șl se va pronunța în 
Bundesrat pentru ratificarea trata
telor. , ! ,

Voința clar exprimată a opiniei 
publice, a subliniat Șchuti repre
zintă în actuala situație un factor 
ca’ va consiliul un sprijin substan
țial i>enlru adepții tratatelor șl va 
da de glndll adversarilor kw. Ham-- 
burghezii se așteaplâ la o dezvol
tare a iolaborărll economico, cul- 
tureje. tehnlco-șliințlfice cu Uni
unea Sovietică, la Intrarea In vi
goare a acordului cvadripnrlit In 
problema Berlinului occidental. Iu 
rezolvarea cu surcea n problemelor 
privind normalizarea generala a re
lațiilor dintre cele două slate ger
mane. Tratatul dintre R.F.G. și U- 
niunca Sovietică, dezbătui în prezent 
în Bundestag, n subliniat Peler 
Schulz, creează bazele pentru o bună 
colaborare Intre țările- noastre.

t „Cu stingă unită pentru
o cotitură democratică"

• PRIMA MANIFESTAȚIE UNITARA IN CADRUL ACTUALEI 
CAMPANII ELECTORALE A P.C.I ------------ “ -----------

INDEPENDENTE
P.S.I.U.P. Șl ST1NG11

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT

Prîm-ttPf'fRtnTnl C C nl supleant al Biroului Politic al C.C. alrrini-seureilliui U.U. UI Partidului Muncii din Albania, minis
trul agriculturii, aflata lnir-o vizită 
la Pekin. A avut loc o convorbire 
cordială, prietenească — menționează 
agenția China 'Nouă.

La Bruxelles, '°-
munlcațlllor șl turi miului al Belgiei, 
F. Delmotte, a primit pe primul ad
junct al ministrului turismului din 
Românie. life Volcu. care ®e afta In- 

— te-o vizită In Bruxelles Cțt ncesî orl- 
.......... Populare Agrare Bulgare. . lej au fost abordate o serie de pro- 
i-eșcdlntele Adunării Populare a bleme privind dezvoltarea turismului

P.S.U.G. Eriel1 Houc-her. a primii 
ta Berlin delegația Frontului de Eli
berare din Mozamblc (FREL1MO), 
condusă de Samora Moises Mâchel, 
președintele frontului; care se aEJ 
Intr-o vizita In R.D. Germană, trans
mite agenția A.D.N.

Edward Gîerek, pnm-scere-
tar a! P.M.U.P» l-a primit vineri oe 
Gheorgm Traikov. secretar general al 
Uniunii T 
președintele Adurtarll Populare a . .......  ,.......... .......,..... .............. .........
R.P. Bulgari®, aflat în vizita la Var- Intre cele delta târî. A fost prezent
ștovta. și B anii o convorbire cor- ambasadorul României In Belgia.

Alexandru Lăzăreanu.

în Berlinul occidental au 
avut loc convorbiri 8^nomiM

dlnlă cu acesta. Informează agenția 
PAP.

Cin En-Icri, memtrru al Com!-
tetului Permanent al Biroului Politic -- ---- -
ol C.C. al P.C. Chinez, premierul Con- între reprezentanții cercurilor induș-

trtalo șl financiare locale șl organi- 
r_____  _____  ______  _ . zațllle poloneze de comerț exterior,
delegația guvernamentală albaneză, Inițiate de Camera de comerț șl In- 
condusă de Piro Dodblbâ. membrii dustrle a Berlinului occidental' șl

slllulul de Stat. Împreună cu alte 
persoane ■ oficiale chineze, a primit

condusă de Plro Dodbiba. membrii

ROMA 14. — Corespondentul A- 
gerpcM transmite : La „Palatul Cos- 
Broselor“ din Roma a avut loc prima 
manifestație unitară din cadrul ac
tualei campanii electorala a P.C. i„ 
P.S.I.U.P. și a SUngli independente, 
caro prezintă o lista comună do can
didați pentru Senat. Adunarea, Ia 
care: au participat mii de muncitori, 
tineri șl femei din Roma, s-a desfă
șurat sub lozinca ..Cu s'Jnga unita 
pentru o cotitură democratică". 
Luînd cuvlntul Lelîo Basso, candidat 
oi sllngil pentru Senat, a subliniat 
Importanța Mlăliel electorale pa care 
o desfășoară In prezent întreaga atin
gă Italiană împotriva manevrelor 
forțelor de dreapta reacționare și 
neofasciste.

A luat apoi cuvlntul Enrico Beritn- 
guer. secretar general al P.C.I. El a 
relevat’ marea imuorlantă a alianței 
realizate In IffiKI Intre 1 P.C.I.. 
P.S.I.U.P șl Independenții de «Ungă, 
cafe a constituit nu numai un ele
ment determinant a! succesului slln- 
gli cu prilejul acelor alegeri, dar a 
contribuit în anii următori, ta 
Impulsionarea luptelor, făclnd sâ n- 
vnnscze unitatea clasei muncitoare 
italiene. Vorbitorul a subliniat că 
P.C.T. nu consideră alianța do ^tlnga 
ca o formulă închisă, ci obiectivul 
comuniștilor este acela cu înțelegerea 
șl colaborarea Intre forțele de stinsa 
să se extindă, la Partidul Socialist

Italian șl la toate forțele populare șl 
democratice, pentru ca fiecare din 
aceste forțe. In deplina sa autono
mie. 8ă-șl aducă contribuția do ac
țiune șl de idei la' succesul' mișcării , 
po du la re.

în continuare, a luat cuvlntul Dario 
Valori, secretar al P.S.I.U.P., care a 
spus căTtâlln. după votul de la 7 mal. 
are nevoie de o stingă reînnoită, uni
tă șl mai puternică, o stingă unita, 
cu un program comun. Acordul 
P.CI.-P.S.T.U.P.-Sttnga Independentă, 
a precizat Valori, constituie primul 
pas Important pentru unitatea stln- 
gîL o Indicație de prlmfl însemnătate 
intr-un moment de criză economică, 
sociala șl politică pe care II străbate 
italia. . . ■

Ferrucdo Parri. președintele Slln- 
sli Independente, a încheiat mnnlfes- 
tatla llustrlpd semnificația oollllcă a 
înțelegerii; realizate între P.C.I.- 
P.S.I.U.P.-SIIruta Independentă, In 
vederea alegerilor? pentru Senat. A- 
ceaslă înțelegere reprezintă o acțiu
ne Importantă pentru a bara colea 
oricărei tentative, fățișe ssu ascunse, 
de a Impune o deplasare șnre dreap
ta a politicii Italiene. Italia Rczlaten- 

. tei. a oamenilor, mundl. a tineretu
lui. a spus Parri. are nevoie de o 
nouă consolidare a sllngil. pentru n 
merge înainte po calea democrației 
și* progresujul

de provocare fascistă
. i

• 0 REZOLUȚIE A DIRECȚIUNII PARTIDULUI COMUNIST 

ITALIAN
' '< '7? 'f7 ■ ftl 1 ■ - . ' 1 ’ '

ROMA 14. —'Corespondentul Ager- acum evident, fapte de asemenea na-
pres. N. Pulcea, transmite: Direc- tură trebuie legate șl do Intențiile șl
țlun-ea Partidului Comunist Italian a mașinațiile pe care Io înfăptuiesc, de
dat publicității o rezoluție prin care mal multă vreme, tortele reacționare
atrage atenția întregptol partid șl împotriva mișcării muncitorești !ta-
eetățenflor italieni asupra înmulțirii - *’ -
fenomenelor da provocare fasclrtă 
la caro se adaugă inițiative șl Inci
tări antidemocratice din partea unor 
grupuri fasciste — menite să tulbure 
desfășurarea competiției electorale șl 
să creeze un climat de temtluoa șl 
nwJguranțO.

Trebuie să fim conșllențl — se ș- 
rntă în-rezoluție — că astfel de ten
tative ar putea să se extindă șl să se 
agraveze : astfel, după cum cita da

<

Ilene șl a cuceririlor sale. împotriva 
regimului democratic.

Direcțiunea P.C.I. reafirmă voința 
șl angajamentul comuniștilor pentru 
o bătăile electoral care eă ce desfă
șoare prin rei-peclnren riguroasă a 
prevederilor Constituției și <să fie o 
confruntare reală șl civilizata de po- 
zilil politice : adresează tuturor mlll- 
t-anțllor. tuturor antifasciștilor și de
mocraților Italieni apelul de n fi vl- 
gllchll «I'a acționa l.npotelva orlcfircl 
tentativa do provocare.

TEL AVIVSUEDIA

_■ '

Camera poloneză de comerț exterior, 
Informează agenția P.A.P. Convorbi
rile. menționează agenția, ’au relie
fat marele Interes al cercurilor eeo- 

' nomlce din Berlinul occidental pentru 
colaborarea cu Polonia.

Președintele S.U.fl., fu- 
chard Nlxon. împreună cu soție șl o 
delegație de 10 parsoane. nu soșlt jnl 
seara la Ol ta w a lnir-o vizită ofi
cială. Convorbirile oficiale au. început 
vineri dimineața prlntr-o Întrevedere 
Intre’ președintele Richard Nixon șl 
primul ministru Elltott Trudeau. în 
după-nmlazn aceleiași zile, președin
tele S t,!,A. s-n adresat Parlamentului 
canadian. Referlndu-se In relațiile 
dintre S.U.A. și Canada, agenda 
Reuter icrl’e cfl fn ultima vreme s-nu 
manifestat puternice divergente In 
legăturfi cu relațiile economice șl co
merciale.

A 50-a ediție, jubilinrn, a 
Tîrqului internațional de la 
Milano *_a desch|s î®-11 aprins, 
în prezenta președintelui Republicii 
italiene. Giovanni tconb. a altor ofi
cialități șl a numeroși reprezentanți 
a! careurilor de afaceri din Italia șl 
din alto tari.

BERLIN 14 — Corespondentul nos
tru Stefan Deju transmite : Pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R-D.G„ Wllll Stpph, a primit vi
neri. 14 aprilie, cu ocazia prezenței 
lor In capitala R.D.G., pe miniștrii 
culturii din țări socialiste europene, 
care participă la Conferința miniș
trilor culturii din țări socialiste... î - - '

Întîlnirea 
tovarășului Dumitru Popescu 

cu tovarășul Kurt Hager

. ‘ ■ ft" î .... ’v-ft

La primire a.fost prezent tovară
șul Dumitru Popescu, președintele 
Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste. ■ :

într-o atmosferă cordială șl-pne- 
teheascS au fort dezbătute probleme 
ale dezvoltării , culturale șl adlndrll 
pe mal departe a relațiilor șl colabo
rării În acest' domeniu.

î ’ftft . . ' ■ 1 ?"7"

Corespondentul 
în cursul zl- 

la Berlin, la ®e- 
a avut loc o 

tovarășul Dumitru 
r, ... _ al Comitetului

Executiv. secretar nl C.C. al P.C.Ii..

BERLIN 14 —
nostru transmite : 
lei de vineri, 
diul C.C. al P.S.IJ.G. 
Indlnlre Intre 
Popescu, membru
președintele Consiliului Culturi! șl 
Educației Socialiste. tovarășul 
Kurt Hager, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.

La Intllnlre au participat Harts 
Joachim Hoffmann.' șeful Secției cul
turale a C.C. al P.S.U.G., Hans 
Modrow, șeful Secției propagandă și

agitație b CC. al P.S.U.G„ Klaus 
Gysl. ministrul culturii al R. D. 
Germane, Vfllll Ulmann. din partea 
Secției relații externa a C.C.- al 
P.S.U.G. ■ , , <7

în cadrul întrevederii, s-a făcut un 
schimb do Informații In legătură cu 
activitatea desfășurată In domeniul 
culturii și educației socialiste în 
cele două țări șl 5-au discutat pro
bleme legate de colaborarea între 
cele două partide tn domeniul vieții 
Ideologice șl culturale.

întrevederea s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

ta

« i

STOCKHOLM 14 (Agerpres). — 
Mlnlstnd transporturilor șl teleco
municațiilor al României. Florian 
Dănfilnche. care se află In Suedia-ta 
Invitația ministrului comunicațiilor 
Bengt Norllng. a vizitai țoi el vineri 
o scrie de obiective din domeniul 
transporturilor, situate tn zona o- 
rașuîul Gdtcborg. printre cară Si 
portul maritim Skandla specializa! 
In manipularea de transcontclnerc.

Vineri seara, ambasadorul Româ
niei ta Stockholm. Eduard Mezlnces- 
cu. a oferit un cocteil In onoarea ml-, 
nistrului Florian Dărtaloche. Au par
ticipat Bengt Norllng. ministrul co
municațiilor a! Suediei, și alte per
soane din conducerea, acestui minis
ter. conducători ai unor importante 
întreorlmîeri suedeze, oameni de a- 
faccrl. ziariști, precum el alto per
soane oficiu le.

TEL. AVIV 14 (Agerpres). — Geor
ge Mncovescu. prim-adlunct al mi
nistrului afacerilor externe, aflat in
tr-o scurtă vizita In Israel, a fost 
primit la 14 aprilie a.c. de Golda 
Melr. primul ministru nl stalului 
Israel. Cu această ocazie a avut loc 
un schimb de oărerl asupra unor 
chestiuni orlvlnd relațiile bilaterale 
și în legătură cu alte orobleme de 
injeres comun. îndeosebi rezolvarea 
pașnică a conflictului din Oriental 
Aorontot. De asemenea. George.Ma- 
covescu a avut convorbiri cu Abba 
Eban. ministrul afacerilor externe nl 
IsraeluluL La. convorbiri au Ipht 
parte Ion Covaci. ambasadorul 
României în Lsrâel! Mordechai Gazlt. 
director general în M.A.E.. s! Raphael 
Benshnlom. ambasadorul Israelului sa 
București,

u.r.s.s. Adunare consacrată

• ‘ Sovhozul „Zorile co
munismului*. decorat . 
cu ordinul ..Lenin” a 
găzduit o adunare fes
tivă consacrâlS împli
nirii unui deceniu de 
la încheierea coopera
tivizării agriculturii tn 
România Adunarea n 
fost organizata de fi-. 
Hain raionala Domo
dedovo a Asociației do 
prietenie «ovleto-ro- 
mărră.

în prezidiul nd’ină- 
rll ou luai loc V. 1. 
Konotop. prim-secre- 
tar al Comitetului. re- 
clonnl Moscova al 
P.C.U.S.. președintele 
Conduceri! centrale n 
A.P.Ș.R.. V G. Rotkln. 
prim-secretar al Co
mitetului raional Do
modedovo al P.C.U.S.. 
președintele filiale! ra
ionale a A.P.S.R.. A, K. 
Tretlakov. oreședlnte- 
le Comitetului. Execu
tiv nl Sovietului orfl- 
gohesc - Domodedovo, 
funcționari superiori 
al M.A.E. nl U.R.S.S..

reprezentanți al con
ducerii Uniunii Aso
ciațiilor sovlellce .do 
prlotenlâ sl relații cul
turale cu țările străi
ne. al -conducerii cen
trale a A.P.S.R.. ai 
mecanizatorilor ®T oa-' 
menilor muncii din 
raion.

In prezidiu ®e aflau 
ambasadorul 
bl leii ft~ftv- 
mânia tn Uniunea 
Sovietică. Gheorghe 
Badrus. șl membri; ai 
Ambasadei româno la 
Moscova.

tn fala unei asisten
te de paste' 500 de oer- 
soane. desore acțiunea 

■de cooperativizare a 
agriculturii din tara 
noastră, sub condu
cerea Partidului Co- . 
numiși Român, despre 
succesele rcourtale de 
muncitorii ogoarelor 
din România sl despre 
considerabilul aoort 
nl agriculturii ia «vin- 
tul economiei româ
nești nu vorbii T. A.

sadorul Ropu- 
Socla liste Ro-

PRAGA 14 lAgerpros). - La P-a- 
ga a avut loc plenara C.C. nl P. C. 
din Cehoslovacia, la care Lnbomir 
Stronral. membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
guvernului cehoslovac, a prezentai o 
expunere a Prezidiului C.C. cu pri
vire In dezvoltarea In continuare a 
agriculturii șl a industriei alimenta-' 
re. Președintele auvemului a relevat 
că sporirea producției agricole, creș
terea eficienței acestei ramuri a e- 
conomlel naționale ou o deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea In con
tinuare a economici naționale a 
Cehoslovaciei.

L. StrougnI a arătat că Prezidiul 
C.C. nl P.C.C. propune înființarea, de 
la 1 Iulie 1072. a direcțiilor regionale 
și raionale agricole, ca organe ale 
conducerli'de stat In domeniul agri
culturii. P.C. din Cehoslovacia, a ară
tat el. a considerat întotdeauna o 
componentă importantă a politicii 
partidului In domeniul agriculturii 
rezolvarea problemelor socinl-ccono- 
mice din mediul rural, preocuparea 
pentru ridicarea nivelului de trai; ,ai 
lucrătorilor din agricultură. I

Plenara a adoptat ..Hotărirea cu 
privire la dezvoltarea In continuare 
a agriculturii șl a industriei alimen
tare cehoslovace după cel de-al 

. XTV-lea Congres al P.C. din Ceho
slovacia*. în . hotărlre slnt trasate 
măsuri concrete In vederea măririi 
producției de cereale șl a celei ani-

maltere. soluționării problemelor con
centrării sl specializării producției a- 
grlcolc. dezvoltării științei agricole, 
creșterii înzestrării tehnice, ridicării 
rolului planului de stat In agricul
tură șl industria alimentară.

în domeniul politicii sociale, holfl- 
rirea prevede perfecționarea sistemu
lui de retribuire socialistă a muncii 
in agricultură.

în Încheierea lucrărilor plenarei; a 
luat cuylntul Gustav Busak. secretar 
general al C. C. aJ P. C. din Ceho
slovacia.

Ședința 
Consiliului de Stat 

al R. P. Polone 
VARȘOVIA.-14. — Corespondentul 

, Agerpres. rL,,. Diimltrașcu. trariernȘte,: 
La Varșovia a avut loc o ședință «' 
Consiliului de Slat al R. P. Polone 
In cadrul căreia președintele Consi
liului. Henryk Jablonski, a prezentat 
un referat pe tema rolului, sarcinilor 
șl a principalelor direcții de activi
tate ale consiliului. Totodată, au 
fott alese comisiile permanente ale 
Consiliului de Slat.

Comunicat cu privire la vizita in China 
a delegației Partidului |

Poklvailova. candidat 
In șillnle Istorice la 
Institutul de slavistică 
și balcanistică al Aca
demiei de Stllnte a
U. R.S.S.. V. G. Rotkln. 
precum șl Ion Oprea, 
secretar al ambasadei 
române.

Adunarea a-a des
fășurat Intr-o atmos
feră cnldâ. prieteneas
că. A urmat un pro
gram artistic susținut 
de formații de amatori 
din raion. In cadrul 
căruia au foM Inîer- 
prelale cintece sl dan
suri sovietice sl romă- 

■ ne'-li.
Cu

V. I.
gura! 
tură ________ ___
expoziție de fotografii 
consacrata preocupă
rilor sl .realizărilor 
doblndlte In dezvol
tarea ■ agriculturii 5->- 
clallste în România 
st In U.R.S.S.

S. PODINA
Moscova.

același prilej. 
KonoloD a Inau- 
la Casa de cul

ts sovhozului o

PEKIN 
tul cu privire la vizita In China a de
legației Partidului Socialist Demo
cratic din Japonia, condusă de Iltlto 
Kasuga. președintele Comitetului 
Central Executiv, difuzat de agenția 
China Nouă, menționează că aceasta 
a avut convorbiri cu o delegație a A- 
soctațlel de prietenie Chină—Japonia, 
condusă de Van Kuo-clunn. Cele două 
părți au,procedat la un schimb de ve
deri cu privire ta rotațiile China— 
Japonia, situația internațională nctua- 
lâ'șl oile probleme do Interes comun. 
S-a constatat efl există o tendință de 
promovare a prieteniei Intre China șl 
Japonia și de restabilire a relațiilor 
diplomatice dintre , cele două tari, 
ceea ce este în conformitate nu nu
mai eu aspirațiile șl Interesele ambe
lor popoare, cf contribuie, totodată. 1a 
salvgardarea păcii In Asta șl In lume. 
Partidul Socialist Democratic din Ja-

Democratic din Japonia
Comunica- ponta declară că există o singură 

China a de- Chină — Republica Populară Chlne- 
llsl Demo- ză — șl că guvernul l-t P. Chineze

!ne-(?
— șl că guvernul ft. P. Chineze 

este singurul guvern legal care repre
zintă poporul chinez : Talvonul este 
o parte integranta a teritoriului R.P. 
Chineze și problema Talvanulul este 
o chestiune Internă a Chinei :' ..Tra
tatul dintre Japonia șl Clan Kal-și“ 
este HegaL nevalabLl sl, trebuie a- 
brognt. i

Părțile ®l-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele primei vizite In 
China a unei delegații a Partidului 
Socialist Democratic din Japonia. Ele 
vor face tot ce le stă In putință pen
tru extinderea schimburilor Intre ceis 
două popoare șl a schimburilor; cultu
rale dintre cele două țări, precum și 
pentru dezvoltarea comerțului pa 
baza cgaJltațil șl avantajului reciproc, 
menționează comunicatul.

Dezvelirea unei plăci 
comemorative la casa 

locuită de 
George Enescu

PARIS 14. — Corespondentul 
Agerprai, Paul Dlaconescu, 
transmite : In presanta marelui 
violonist Yehudi Menuhin, la 
Mcudon. In apropierea Parisu
lui, a avut loc ceremonia dezve
lirii unei pîdci comemorative la 
casa locuită de George Enescu 
Intre 1925—1955. In perioada în 
care se alia in Franța. Cuvinte 
de înaltă apreciere la adresa 
compozitorului român au rostit 
Tony Aubin'. membru al Institu-. 
tulul Franței, președintele Aso
ciației ..Prietenii lui Enescu". si 
Joseph Hura, președintele Co
mitetului de păstrare a monu
mentelor din Meudon. Yehudi 
Menuhin a evocat apoi momente 
din viata sl activi tal ea lui Geor
ge Enescu. relevlnd torta sl ac
tualitatea operei acestuia In în
cheiere. asistenta a ascultat Sci
nda a 111-a de G.eorae Enescu, 
interpretată de doi tineri solid! 
francezi. in același «aton In care 
lucra marele compozitor român.

Au fost prezent! Pomplliu 
Macovei. ambasadorul tării 
noastre pe Unttil UNESCO. si 
Marcel Gliibernea. ministru con
silier la Ambasada română din 
Paris.

In U.R.S.S. a fost 
lansată stația 

automată „Prognoz"
- / ■ '-'4 ,J.'î ■ 'Tfti ft *1 .v'7‘‘ ■ | ■

MOSCOVA 11 (Agcrpres). — 
La 14 aprilie, ora 2,54. in Uniu
nea Societies a fost lansată,sta
fia automată ..Prognoz“. pentru 
studierea proceselor activltafll 
solare, influenței ei asupra sis
temului interplanetar jî magne- 
iosferei Pămlntulul. Greutatea 
totală a daliei este de 854 kg.

Statta a fost plasată pe o orbi
ta eliptică de satelit artificial al 
PămlnluluL cu distanta maximă 
fată de suprafața acestuia de 
2&)0tX) km. iar distanta minimii, 
de 950 km.

Plasarea stației pe orblțd a 
fost realizata de pe o orbită in
termediară de satelit al Pămtn- 
lulul

In clara diferitelor ajnirate 
Științifice datla dispune de un 
liștem radio pentru transmiterea 
datelor culese pe Pămlnt și pen
tru diferite măsurători teleme- 
trlce

Agenția T.A.S.S. anunță cS 
toate aparatele de la bordul sta
ției funcționează normal.

Pe de alta parte, se anunță că 
„Cowins-486* este noul satelit 
artificial al Pămlntulul, lansat în 
Uniunea Sovietică tot la 14 a- 
prilie După cum anunță agenția 
T.A.S.S., «atelltul este destinat 
continuării explorărilor cosmice 
potrivit programului anunțai.

1
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