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PARTIDUL TINEREȚII - omagiu de 
fintee. culoare și vers, adus de cre
atori de prestigiu ai artei și culturii 
noastre, Partidului Comunist Ro-

• •

mân, ctitor al frumuseții și tinereții 
eterne a patriei. Și. totodată, un în
demn adresat tinerilor, organizații
lor I .T.C., de a folosi aceste cîntece
și versuri pentru manifestările de
dicate partidului comuniștilor, nu
cleul vital al națiunii noastre

LA C. C. AL
îh gta* 8 mai a.e. a avut 

ioc. la e.C, al P.C.R. sub 
președinția tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu. • ședință de lucru 
cu cadre de conducere de la A- 
cademia de Științe Agricole și 
Silvice, Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Consi
liul Național pentru Știință și 
Tehnologie, din institute și sta
țiuni de cercetare din agricultu
ră și industria alimentară și din 
institutele agronomice.

La ședință au participat tova
rășii Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu, Iosif Banc, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru. mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicoiae Giosan, președintele A- 
cademiei de Științe Agricole și 
Silvice, a prezentat un raport 
privind principalele rezultate ob
ținute în perioada 1971—1975. 
precum și măsurile concrete de 
realizare a sarcinilor ce revin 
cercetării din agricultură și in
dustria alimentară in actualul 
cincinal și în perspectivă.

Au luat, de asemenea, cuvân
tul numeroși participant care 
au raportat secretarului general 
al partidului măsurile adoptate 
pentru transpunerea în practică 
a programelor de cercetare în 
scopul realizării obiectivelor și 
sarcinilor stabilite de partid in 
domeniul agriculturii și indus
triei alimentare. Participanții au 
subliniat hotărîrea cercetători
lor. a specialiștilor, a tuturor lu
crătorilor din acest domeniu de 
a depune toate eforturile pen
tru ca in cincinalul 1976-1980. cin
cinalul revoluției tehnico-știin- 
țifice. să promoveze larg cuceri
rile științei și tehnicii moderne 
in toate domeniile agriculturii in 
vederea creșterii continue a pro
ducției vegetale și animale, pen
tru asigurarea jîunei aprovizio
nări a populației, precum și a 
altor nevoi ale economiei națio
nale.

In incheierea ședinței de lu-
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eru a hiat euvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Csms- 
■ist Român.

Referindu-se pe larg la sarci
nile care revin agriculturii — 
ramură de bază a economiei na
ționale — in
vederilor stabilite 
greșul al XI-lea. 
Nicoiae Ceaușescu a 
principalele obiective 
fața științelor agricole, a tuturor
celor ce lucrează in cercetare, 
invățămînt și in producția agri
colă.

In acest sens, secretarul ge
neral al partidului a subliniat 
că întreaga activitate de cerce
tare din agricultură trebuie să 
asigure soluții eficiente și căi 
practice pentru obținerea de re
colte tot mai mari, 
terea mai rapidă a 
agricole vegetale și

Pe primul plan al 
lor trebuie să stea mai buna fo
losire a fondului funciar — avu
ție națională a întregului popor 
—. menținerea și creșterea ferti
lității pămintului și aplicarea 
unui complex de măsuri pentru 
folosirea sa tot mai intensivă.

Pornind- de la această cetin ă 
esențială, s-a subliniat că revine 
Academiei de Științe Agricole și 
Silvice sarcina de a adinei stu
diile de cunoaștere a solului, a 
potențialului sân și pe această 
bază să stabilească, diferențiat 
pe zone, planul de culturi, sis
tema de mașini, soiurile și hibri
zii cei mai potriviți.

O atenție deosebită să fie a- 
cordată cerealelor — cultură de 
bază pentru satisfacerea cerin
țelor de consum ale populat iei. 
a necesităților de materr. prime 
ale industriei, pentru dezvolta
rea zootehniei. în care scop cer
cetarea trebuie să participe di
rect la realizarea producțiilor 
medii la hectar stabilite pe"în
treaga suprafață cultivată a ță
rii. și nu numai pe loturi expe
rimentale sau in stații-pilot.

te

ia •
nașe jcr â- 
a arăta:

ix. cu IT-ă?

In z*> 
tipal al 
constira 
tate care <â ceodocâ 
liorare subca-reală a 
anmale Se
secretarul general al 
să se acționeze bocăr 
spirit de responsabili' 
schimbarea ia fond a potet’ua- 
lului biologic in domeniul 
zootehniei, și in mod deosebit 
al taurinelor și ovinelor, să se 
stabilească programe pe specii, 
pentru ca într-un termen relativ 
scurt să ajungem la producții de 
carne, lapte, lină și alte produse

ce 
csvm- 
. eer-

ÎN ÎNTÎMPINAREA ANIVERSĂRII PARTIDULUI
Glorioasa aniversare a partidului 

muncii din întreaga țară eu noi 
tivitatea de producție.

• FOLOSIREA CU RAN
DAMENT SPORIT a între
gului potențial tehnic și 
uman a permis colectivelor 
de muncă din industria pra
hoveana să realizeze. pină 
acum, o producție suplimen
tară evaluată la peste 315 
milioane lei — sumă ce în
trece substanțial angajamen
tul asumat în cinstea ani
versării partidului. Mai mult 
de trei sferturi din acest 
spor a fost obținut pe sea
ma creșterii productivității 
muncii. Totodată, în această 
perioadă, industria praho
veana a livrat în plus bene-

și

la 172.8 milioane let Mun
citorii din această zonă a 
țării au dat in iii'js econo
miei naționale importante 
cantități de minereu de 
mangan. plăci aglomerate 
din lemn, mașini-unehe pen
tru prelucrarea metalului, 
piese de schimb pentru in
dustria materialelor de cons
trucții și celuloze:.

• O PRODUCTIE-MAB- 
FA SUPLIMENTARA -. . 
loare de 113 milioane lei 
față de planul la zt obținut 
in totalitate pe seama creș
terii productivității muncit, 
raportează și colectivele in-

DIN CRONICA ÎNTRECERII SOCIALISTE
ficiarilor de peste hotare 
produse în valoare de aproa
pe 100 milioane lei valută.
• OAMENII MUNCII DIN 

INDUSTRIA JUDEȚULUI 
NEAMȚ și-au îndeplinit și 
depășit angajamentele asu
mate în cinstea aniversării 
partidului, graficul realizări
lor consemnînd, de la înce
putul anului, o producție 
suplimentară în valoare de 
138 milioane lei, obținută 
în proporție de aproape 80 
la sută pe seama creșterii 
productivității muncii. între 
altele, au fost realizate peste 
prevederi 2 100 tone țevi din 
oțel, 610 tone fire și fibre 
chimice, 
aproape 
cate din

• LA 
lectivele 
triale sucevene, care 
onorat angajamentele 
mate în întrecerea socialis
tă în cinstea aniversării 
partidului, au realizat peste 
sarcinile de plan o produc
ție a cărei valoare se ridică

fibre
12 200 tone ciment, 

2 600 mc prefabri- 
beton.
RÎNDUL LOR, co-

unităților indus- 
și-au 
asu-

treprinderilor industriale din 
județul Bacău. Ea se con
cretizează in importante can
tități de țiței, benzine. poB- 
clorură de vinii, polisr.ren. 
țesături tip bumbac, cheres
tea.

• NUMEROASE COLEC
TIVE ALE UNITĂȚILOR 
INDUSTRLALE de pe raza 
județelor Argeș. Olt și Mi
cea înregistrează In aceste 
zile premergătoare gloriosu
lui jubileu adevărate pro
ducții record. Muncitorii, in
ginerii și tehnicienii Trustu
lui petrolului Pitești, de pil
dă. au furnizat în plus eco
nomiei naționale. în cele câ
teva zile care au trecut din 
această lună. 75 tone țiței, 
800 000 mc gaze de sondă, in 
timp ce colectivul Combina
tului petrochimic a produs 
peste prevederi 150 tone po
lietilenă de înaltă presiune, 
importante cantități de acri- 
lonitril, propilenă,. polietile
nă, destinate atit beneficia
rilor interni, cit și externi.

Manifestări omagiale

evxăenfiat ongmal 
lor măoești. a 
prinepu tactic» — 
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In suna mamfestărilor eon- 
a:e aniversări: partidului 
:r_scne si simpozionul de la 

Oradea. murala: ..Documeme 
aie m:scăn: resoiuționare in 
Bcbor”. in cadrul căruia au fost 
prezentate noi mărturii ale 
lupsei proletanatuhii din această 
parte a țării, condus de Parti
dul Comunist Român, in anii 
grei ai ilegalității și in perioa
da luptei pentru eliberarea pa
triei de sub dominația fascistă.

La Strehaia. Cimpma, Filipeș- 
tii de Pădure. Ploper.1. Azuga. 
Siram si in alte orașe s-au ți
nu: o serie de expuneri și dez
bateri privind crearea P.C.R. 
— lupta maselor populare con
duse de partid, pentru cucerirea 
peteru politice $: edificarea 
aosi orinduiri sociale.

PARTIDUL
organizatorul și strategul

devenirii
V

te

se

cu 55 de aen îb urină — •
- enrr a da: ser.-

scxi și ** —* lr ~ soi șahului
cabsvrr pe care r s.a.*ri mur- 
esorească — partea cea mai <h- 
-■a-rvâ. mat ceerbat: vă și gene
ratoare de senszî innoctoare a 
r-aram — era cbesaatâ să-l rea- 
lii» — ia afirmarea maselor ca 
factor n—.. oe»l ai prograsu- 
kc social ia a Conținu-
ind și vaionficind ia un nivel 

experiența luptelor po- 
f-re și socsaăe aie ciasei mun- 
atoora. ale maselor largi, parti
dul comunist a devenit — in 
cadrul unui proces de dezvolta
re ș: proprie maturizare politi
că. ideosogicâ s organizatorică
— torța politică cea mai 
persșscaee ți consecvent revo- 
iu*-: icară a poporului. Prin țe- 
Ivfle. Husa programatică și în
treaga sa activitate, partidul 
cocBuraștilor s-a afirmat cu ho- 
tarire ca purtător al celor mai

npe aspirații ce animau
kqxa oamenilor muncii pentru 
ebberarea iar socială și națio- 
aaM, pentru merrenitatea pa
trie. El a fost inițiatorul și or- 
gaaizatorul profundelor prefa
ceri revoluționare — politice, e- 
conomice și sociale — care au 
plasat România pe traiectoria 
înaintării ferme pe calea socia
lismului și ’comunismului. Cu- 
prinzind în desfășurarea lor 
toate laturile vieții sociale, so
cietatea in întregul său, tran
sformările înfăptuite sub con
ducerea partidului comunist in 
cursul revoluției și construcției 
socialiste au dat țării un nou 
tip de sistem social, caracterizat
— atit pe ansamblu, cit și la 
nivelul multiplelor sale com
ponente — prin structuri și re
lații socialiste in continuă de- 
venire si perfecționare, printr-o 
funcționalitate specifică și noi 
forte motrice ale dezvoltării, 
printr-o puternică sudură inter
nă și un inait dinamism, prin
tr-o capacitate considerabil am
plificată de afirmare în planul 
relațiilor internaționale. S-au 
creat condiții calitativ noi pen
tru manifestarea și valorificarea 
capacităților creatoare aie 
porului, pentru afirmarea 
bertății 
naționale, 
idealului 
noastră.

Aflate 
de intrepătrundere 
condiționare, realitățile noi ale 
României socialiste oferă baza 
și. totodată. solicită realizarea 
la un nivel superior a rolului

și suveranității 
pentru 

comunist

po- 
li- 

sale 
înfăptuirea 
in patria

într-o strinsâ 
Și

relație 
inter

noastre comuniste
Prof. dr. Vasile Nichita

partidului de forță politică con
ducătoare a societății, amplifică 
necesitatea creșterii și întăririi 
acestui rol. Acestui deziderat, 
adine resimțit în toate com
partimentele vieții noastre so
ciale. ii dau curs, in mod de
liberat hotărârile de însemnă
tate istorică adoptate de cel 
de-al XI-lea Congres al parti
dului. Programul partidului, 
carta teoretică, ideologică și po
litică fundamentală a partidu
lui nostru, expresia marxism-le- 
ninismuiui creator in România,

precurți și Directivele privind . 
dezvoltarea econdmico-socîâlă a ( 
țării în perioada 1976—1980 
în perspectivă, pînă în 1990, 
te hotărîrile Congresului 
XI-lea care trasează linia 
litică generală, internă și 
ternă a partidului, luminează ca
lea activității întregului popor 
de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate . și 
înaintare fermă spre comu
nism. Forța documentelor a- 
mintite rezidă în faptul că 
ele răspund problemelor reale pe 
care le ridică înaintarea noas
tră spre comunism, întruchipea
ză gîndirea creatoare și expe
riența partidului. înțelepciunea 
întregului popor, valorifică 
concluziile ce se desprind din 
practica construcției socialiste în 
alte țări, din întreaga dezvolta
re istorică contemporană.

Exponent conștient 
țelor și legităților noii 
partidul direcționează, 
zează și conduce atit 
rea societății noastre în ansam
blu, cit și toate componentele 
acesteia, intr-o qbneepție uni
tară fi de lungă perspectivă.

și, 
toa- 

al 
po- 
ex-

al cerin- 
societăți, 

organi- 
dezvolta-

..Tinerii trebuie să fie
educați și pregătiți

pentru acest vutor“• •

• La Ploiești, in organizarea 
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R.. a avut loc simpozionul 
.,55 de ani de luptă și victorii”, 
iar la Buzău, simpozionul 
-Partidul, călăuză înțeleaptă a 
națiunii noastre socialiste". Un 
interesant ciclu de acțiuni poli
tico-educative se desfășoară in

• Comitetul de partid împre
ună cu catedra de științe soci
ale a Institutului de marină 
..Mircea cel Bătrir,” a organizat 
un simpozion care și-a propus 
să reliefeze, pe baza unui bo
gat material documentar, aspec
te semnificative privind : însem
nătatea istorică a apariției par
tidului comunist in viața social- 
politică a țării ; activitatea 
P.C.R. in armată ; acțiunile în
treprinse de către regionala de 
partid Doorogea in timpul dicta
turii militaro-fasciste. Un loc 
aparte in desfășurarea simpo
zionului l-a constituit sublinie
rea rolului istoric pe care și l-a 
asumat responsabil față de des
tinul patriei Partidul Comunist 
Român, de conducere a întregu
lui pfoces al făuririi 
socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism.

societății

Mi «-a mai întimplat ea în
tr-o zi ploioasă, mergind în
tr-o cooperativă agricolă cind 
timpul e pustiu, să trec pe la 
zootehnie ca să mă întîlnesc cu 
oamenii. La Salonta n-a fost 
=>a : am bătut la o ușă des
chisă. In ziua aceea de primă
vară cu lapoviță, la Salonta 
erau prezenți la lucru peste 
1200 de cooperatori. Greșisem 
și crezind că după ora opt îi 
voi găsi pe zootehniști pufăind 
o țigară. Programul de dimi
neață se terminase dar oamenii 
mai nădușeau incă. Se făcea o 
lotizare a vacilor, în funcție de 
starea de gestație. Stînd de 
vorbă cu cîțiva tineri am ră
mas surprins tind unul dintre 
ei s-a recomandat:

— Medic Ladlslau Țițeri.
Sesizîndu-mi 

merirea a mai
— Veterinar, 

sector.
înfățișarea, 

nu-1 deosebea 
jitorilor. Și nu era, aveam să 
aflu, doar o chestiune de ținu
tă. Povestea tînărului specialist 
avea să mi se ofere ca un re
per al cunoașterii oamenilor a- 
cdstei cooperative agricole 
horene, distinsă cu titlul 
Erou al Muncii Socialiste.

Țițeri a fcftt șef de circă 
terinară în Salonta. Muncă fru
moasă, bine răsplătită. In pri

Convorbire 
cu Alexandru Czege, 
Erou al Muncii Socialiste

probabil, nedu- 
adăugat:
Sint șeful noului

ținuta generală 
de restul îngri-

bi
de

ve-

măvara trecută a venit la Ale
xandru Czege, președintele co
operativei, și i-a cerut:

— Am
Holstein, 
Luați-mă 
tivă.

Lui Czege, bărbat abia trecut 
de prima tinerețe, îi plăcuse tî- 
nărul specialist, li urmărise 
activitatea și i-ar fi plăcut să-i 
încredințeze noul vlăstar al co
operativei, sectorul de 1000 de 
vaci de elită.

— Știi cum «e lucrează 
noi ? La circă ești „i" 
doctor"... La noi, toată 
lucrează cot la cot.

— Nu m-am speriat, 
noșteam pe Czege. Om 
nu este altul mai exigent, dar 
drept. Iți pretinde multă mun
că dar nu se zgîrcește la plată. 
Este primul care se bate ca fie
care om — cooperator sau spe
cialist — să fie bine retribuit.

— Ciștigul mai bun te-a de
terminat să renunți la „dom
nie" ?

— Nu. fără îndoială. Ci ma
rea șansă, unică poate, de a 
mă realiza profesional, așa cum 
înțeleg eu acest lucra. Să fim

văzut cele 200 de 
pe care le-ați adus, 
să lucrez la coopera-

la
.domnul 

lumea

ii cu- 
cum

drepți, ce șansă mai bună 1 se 
poate oferi unui tînăr specialist 
decît să i se pună la dispoziție 
animale de elită, adăposturi, 
furaje din destul și utilaje după 
ultima expresie a noului ? O 
asemenea șansă poate fi unică 
și nu aveam dreptul s-o pierd.

In sectorul vecin, utilizînd 
ziua ploioasă, fabrica de mă
turi era în plină activitate.

— Avem niște terenuri — îmi 
explică Eroul Muncii Socialiste, 
Alexandru Czege — sărăturate, 
lăcoviște. Paniculul de sorg este 
cea mai rentabilă cultură care 
merge aici. Și dacă avem ma
terie primă ne-am apucat și de 
confecționatul măturilor. Lu
crăm pentru export și cîștigăm 
anual 10—12 milioane.

Tinerii Iosif Tot, Bechi Iosif, 
Ștefan Oros, Margareta Gal 
ne-au explicat că în vreme ce 
lucrătorii care îi învață mese
rie primesc lunar cîte 10 nor
me, pentru fiecare ucenic, la 
rîndul lor și ei sînt retribuiți 
cu 10 norme.

— Aceasta este o formă, dar 
nu singura, îmi explică pre
ședintele. In toamnă, 60 de ti
neri au absolvit un curs de ca
lificare de 6 luni. Acesta a 
fost deschis pentru a fi pregă
tiți meseriași neeesari coopera-

M. G. ȘTEFANESCE

<C«ntânuarg îs >ag. • H-af

Prin întreaga sa activitate, 
partidul structurează și sudea
ză societatea, unitatea socialistă 
a poporului. El reprezintă lian
tul ce integrează întreg ansam
blul relațiilor sociale, dindu-i, 
astfel, poporului posibilitatea să 
acționeze plenar pentru realiza
rea viitorului său comunist.

O trăsătură esențială a con
cepției Partidului Comunist Ro
mân cu privire la exercitarea 
rolului său conducător o con
stituie încrederea sa nelimitată 
în capacitățile de ereație ale cla
sei muncitoare, ale poporului ; 
acțiunea sa statornică, fermă, 
pentru asigurarea cadrului or
ganizatoric cel mai corespunză
tor pentru participarea oameni
lor muncii, a întregului popor 
la conducerea tuturor sectoare
lor de activitate, a întregii so
cietăți ; preocuparea pentru dez
voltarea continuă a formelor 
democratice de conlucrare a 
partidului cu masele largi, de 
dezbatere publică a liniei sale 
politice, a programului său. 
„Pornim constant de la faptul — 
subliniază tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu — că socialismul, 
societatea socialistă multilate
ral dezvoltată și comunismul nu 
se pot realiza decît cu 
ciparea activă și conștientă 
întregului popor, și trebuie 
facem totul ca poporul să 
făuritorul conștient al 
lui său viitor".

i Ca centru vital al națiunii 
noastre socialiste partidul asi
gură atît elaborarea științifică 
a căilor de dezvoltare a patri
ei, cit și conducerea activității 
politico-organizatorice în vede
rea înfăptuirii acestei politici. 
In acest scop el se preocupă 
permanent de creșterea rindu- 
■rilor sale cu cei mai înaintați 
oameni ai muncii 
te domeniile de 
de continua sa întărire orga
nizatorică și înarmarea poii- 
tico-ideologică a cadrelor, a

(Continuare în pag. « ll-a)

parti-
a 

să 
fie 

propriu-

din toa- 
activitate,
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Nu demult, am efectuat o 
anchetă privind turismul pen
tru tineret; au răspuns Între
bărilor noastre 100 de liceeni 
din Galați. Pentru aproape toti 
acești tineri țelul fundamental 
al unei călătorii și măsura 
prin eare ii judecau reușita 
erau date de unul și același 
lucru : sporul de cunoaștere, 
îmbogățirea spiritului. De că
lătorit. călătoriseră, ceea ce 
nu-1 împiedica să viseze Nor
dul, întilnirea cu porțile so
lare ale Maramureșului sau cu 
cerul limpede zidit in mănăs
tirile Bucovinei ; ii atrăgeau, 
de asemenea, zările de miază
zi, cu plajele aurii ale Mării 
Negre sau cu un lung periplu 
pe Dunăre, din Deltă pină la 
Porțile de Fier ; visau munții 
și Transfâgărășanul, visau Ol
tul și salba lui de lumini, cu 
care îi împodobesc construc
torii prezentului. Intr-un cu- 
vint, visau Patria, dorind s-o 
știe nu din cărți, ci vie, grea 
de trecut, înălțată spre . acel 
mare viitor pc care i-1 doreau 
înaintașii. O Tară care și-a 
ajuns sieși, o 'fără ai cărei 
ziditori n-au nutrit niciodată 
deșarta dorință de a o Întinde 
astfel incit „soarele să nu a- 
pună niciodată Intre marginile 
el“ — dimpotrivă, pentru ei, 
bunii și străbunii noștri, soa
rele nu era decît un lucrător 
al cerului, răsărea, își trăgea 
brazda celestă, iar odihna-i 
răsplătea truda de peste zi — 
ogorul lor oglindea acel ogor 
pe care il măsura zilnic soa
rele. totul avea astfel un În
țeles, margini firești pe eare 
dacă nu le voiau lărgite, nici 
ciuntite nu puteau să fie, iar 
pentru aceasta au dat greu 
tribut de singe. Toate acestea 
stau însemnate în trupul Țării 
șl tinerii asta doresc să vadă 
și să înțeleagă ta drumețiile 
lor.

Cu o sintagmă tot mai des 
repetată, aceasta se cheamă 
educație prin turism. Sau, 
concret, eum zicea unul dintre 
tineri, în urma unei excursii 
in munți : „Făgărașul s-a do
vedit un profesor sever, dar și 
un prieten de nădejde..."

Nu-i mai puțin adevărat 
Insă că este necesară si o 
educație pentru turism. Iată 
de ce binevenite ne par ZI
LELE „ROMANIA PITOREAS- 
CA-’76“, ce vor marca anul a- 
cesta deschiderea oficială a 
sezonului estival. Desfășurate

(Continuare in pag. a U-a)
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File de istorie
TÎNĂRA GENERAȚIE 

CONDUSĂ DE PARTID
PE ARICADELE LUPTEI 

PENTRU LIBERTATE

O demonstrație concludentă 
a prestigiului economiei românești

Sub directa îndrumare a 
partidului comupist — adevă
ratul purtător al inițiativei is
torice —, Uniunea Tineretului 
Comunist a situat pe noi trep
te tradițiile manifestării sociale 
militante a tineretului, ale an
gajării sale pe făgașul de ac
țiune politică al forțelor înain
tate, determinînd, la un nivel 
superior de viziune și luptă, 
participarea noilor generații în 
procesul de renovare și trans
formare a societății românești, 
în apărarea ființei de sine stă
tătoare a meleagurilor patriei. 
Se materializează în aceasta o 
necesitate legică a acțiunii uni
te a forțelor populare, în frun
te cu clasa muncitoare, condu
să de partidul comunist, in ve
derea înfăptuirii aspirațiilor 
imediate și de perspectivă ale 
maselor muncitoare, ale po
porului român.

în condiții de mari vicisitu
dini ale ilegalității, organizația 
marxist-leninistă a tineretului 
din România, călăuzită și spri
jinită necontenit de P.C.R., a 
acționat cu întreg potențialul 
său pentru întărirea legăturilor 
cu masele de tineri, 
in strînsă îmbinare

Oradea.’ Timișoara. Tirgu-Mu- 
reș, Brașov, Satu-Mare ș.a. Tot 
atunci, au fost descoperite o ti
pografie ilegală a partidului, 
la Tirgu-Mureș (cartierul Co- 
rohea). iar la Oradea sediul 
C.C. al U.T.C.. situat intr-o clă
dire din strada Moldovei, nr. 56.

între cei arestați se aflau 
peste 100 de tineri muncitori, 
membri ai Uniunii Tineretului 
Comunist, cei mai mulți avind 
între 16 și 24 de ani. „Vina" 
lor era de a fi luptat pentru 
drepturile maselor de truditori, 
pentru viitorul de dreptate și 
libertate al poporului. Au ur
mat luni in șir de suplicii In 
beciurile siguranței din Cluj. 
Un număr de 72 de tineri co
muniști, printre care 7 soldați, 
au fost deferiți Consiliului 
război al Corpului 6 armată.

Procesul a început la 3 mai

de

folosind 
formele 

muncii ilegale, semilegale și le
gale. pentru organizarea 

; tuturor categoriilor de 
exploatați, a intensificat 
de educație revoluționară 
triotică în rindurile lor. 
tîndu-și activitatea noilor con
diții, U.T.C. și-a extins, in 
scurtă vreme, rețeaua de orga
nizații în uzine, ateliere, școli, 
instituții de invățămint supe
rior, la sate și chiar in unități 
ale armatei. Tineretul muncitor 
a avut o remarcabilă prezență 
in viitoarea mișcărilor greviste 
din anii 1924—1926. declanșate 
de muncitorime la București, 
Brăila, Valea Mureșului. Satu- 
Mare și in alte centre. Era ex
presia voinței neabătute de lup
tă a tineretului exploatat, a te
nacității vajnice in confruntarea 
cu spoliatorii săi.

Autoritățile regimului bur
ghez au adoptat aspre măsuri 
în tentativa 
comuniștilor 
intervalul 
nuarie 1926, 
au operat 
Transilvania, cu deosebire 
marile centre :

Cluj, 1926 - 
50 de ani de la 

procesul intentat 
uteciștilor

luptei 
tineri 

munca 
și pa- 
Adap-

de a stăvili lupta 
și uteciștilor. In 

octombrie 1925—ia- 
organele siguranței 
masive arestări in

In
Cluj, Arad,

1926 și s-a desfășurat cu ma
ximă precipitare. într-o a*mo- 
sferă de presiune și abuz. Ia 
adresa celor inculpați, care au 
fost privați de dreptul la apă
rare. In numai oatru zile, s-a 
citit ordonanța definitivă, s-au 
luat interogatoriile și au fosi 
audiați martori după martori. 
Graba cu care se derula pro
cedura judiciară era 
împiedica susținerea de 
tinerii comuniști a 
cauzei lor, a justeții 
lor cărora s-au consacrat 
acțiunea lor militantă. Crescuți 
și educați de partidul comuniș
tilor. ei au avut o ținută dem
nă. o atitudine curajoasă și 
combatantă, făcind din acuza
torii lor adevărați acuzați și 
denunțind tarele regimului de 
exploatare și încătușare a celor 
mulți. Glasul lor tălmăcea me
sajul de libertate și democra
ție, de dreptate socială. Astfel 
l-a simțit opinia publică mun
citorească din România, care a 
protestat cu tărie împotriva in
tentării procesului, a deținerii

menită a 
către 

dreptății 
idealuri- 

prin

tinerilor comuniști, a samavol
niciilor și brutalităților 
ș-au dedat 
sive.

Sentința, 
mai 1926. 
grefe. ____ _________  „
ani de închisoare. Ea nu a pu
tut fringe insă elanul și încre
derea in izbindă ale tinerilor mi- 
litanți. animați de idealurile 
partidului, care au continuat să 
lupte cu aceeași forță și cute
zanță. Dealtfel, chiar in timpul 
instrucției judiciare, ei au reu
șit să trimită din închisoarea 
militară de la Cluj o scrisoare 
secretarului general al Ligii 
drepturilor omului. C.G. Costa- 
Foru. în care descriau trata
mentul sălbatic la care erau 
supuși de către anchetatori, iar 
intr-o altă scrisoare. adresată 
la 12 mai 1926 tot lui Costa- 
Foru. ei dezvăluiau substratul 
real al parodiei judiciare la care 
au recurs autoritățile burgheze 
și cereau ca opinia publică sâ 
fie încur.oștințată despre aceas
tă nouă provocare împotriva 
mișcării muncitorești.

Procesul antimuncitoresc de 
la Cluj, din anul 1926. este un 
moment de riguroasă ilustrare 
a capacității tinerilor comuniști 
de a înfrunta cele mai grele «: 
mai dure 
idealurile 
triumfe, a orient.
si faptei lor pe măsura ccman- 
damenteior ceior mai înaintate 
ale epocii, a prezentei lor aco
lo unde cerințele erau cel mai 
stringente. Lupta lor este eroi
că si pilduitoare pentru gene
rațiile de tineri din zilele noas
tre. al căror potențial revo’u- 
ționar își găsește cimpoi cel 
mai fructuos de exprimare in 
participarea angajată '.a pro
cesul social-istoric de largă 
desfășurare a! edificării socie
tății sodalîrie multilateral dez
voltate și înaintării României 

.2 cc ti tem ta
împlinirilor po- 

nostra ca popor liber 
stăpin pe vrerea si zidirea 
in lumea contemporană.

autoritățile
la care 
repre-

FRIMĂVARA CllTlRALĂ BICIRESTEASĂ

CÎMPIA BĂRĂGANULUI

pronunțată 
prevedea 

insumind peste

la 15
pedepse

120 de

opreliști pentru ea 
r-vniupor.are sâ 

cugetului

spre comunism, 
consolidare a 
porului

sa

XICOLAE RAU$. 
cercetător știirti/ic ta Institutul 

de rtudîi istorice 
ti social-politice de pe lta$4 
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j CAMPAAIA AGRICOLĂ

SEMĂNATUL LA ULTIMA ORĂ
Ieri. 6 mai. in Bărăgan tempe

raturile au depășit 25 de grade. 
Ieri. în Bărăgan, semănâtorile se 
retrăgeau pregătind locul combi
nelor.

• ULTIMUL TUR DE FORȚA 
AL SEMĂNĂTORILOR. Practic, 
în județul Ialomița, semănatul 
porumbului s-a încheiat. Din 
planul de aproape 180 000 hec
tare destinate acestei culturi au 
rămas de semănat mai puțin de 
10 000 hectare. Pe cele din urmă 
brazde se seamănă acum faso
lea și soia, ultimele culturi a’.e 
campaniei de însămintări de 
primăvară. La cooperativa agri
colă Sf. Gheorghe. mecanizato
rul Marin Radu și cooperatorul 
Ene Leon efectuau insâmintatul 
la fasole pe ultimele 18 hectare, 
pe parcela „Malu” a fermei nr.

. 3. ,.Tot acum, ne spune Marin 
Radu, colegii de secție Ion Gri- 
gore. Gheorghe Iosif și David 
Eracle, seamănă ultimele supra
fețe cu porumb și fasole la cele
lalte ferme, iar Staicu Gheorghe 
și Stelică Dumitrache execută 
erbicidatul griului. De asemenea, 
au început tratamentele fitosa- 
nitare de prevenire a dăunători
lor la sfeclă, floarea-soarelui ți 
porumb“. Ritmul alert de lucru 
impune schimbarea ..din 
agregatelor de semănat 
laje pentru întreținerea 
lor.

riția buruienilor. Este și moti
vul pentru care, rizind realiza
rea unor producții man in acest 
an. cooperatorii au trecui 
toată energia Ia efectuarea 
șitului. încă de la primele 
ale dimineții, peste 320 de 
meni au impinzit cămpuL 
complexul de măsuri pe 
l-am adoptat, ne spune 
ședințele unității. Ion Ivan, 
șitul la timp și de bună 
tate este un factor esențu 
obținerea recoltelor bogate. Pri
ma prașilă se va efectua pe cele 
90 hectare in două-trei zile, 
peste zece zile vom 
aceste parcele".

Cit de greu atfrnă 
crare de întreținere

Iordache. Gh. Zahana «i a

:• cu 
prâ-

sena la cadrul eursunioc de ca
lificare initiate de Trustul S.M A.

e ore in colaborare cu Comitetul ju
e ea- dețean Ialomița a! U.T.C. Ș: Ia

Jn cooperativa agricolă Sărățeni. pe
cele 480 hectare ingaie. amena

pre- jate tot pe plan local, aspersoa-
• prt- rele fu.-.cționau din plin sub su

ca.ii- pravegherea motoporapiștilor
in Gh. Dobre Nicolae Star.. Vașlle

reveni
iar 
pe

lu- 
in balanța 

producțiilor ? Ne răspunde Du
mitru Voinea. brigadier la fer
ma ..Stejarul" a I.A.S. Slobnzra. 
„Anul trecut, am obținut 2 300 
kg la hectar la floarea-soarelui 
pe terenuri neirigate, deoarece 
am intervenit cu prășitul încă de 
la răsăritul culturii. De aceea au 
fost repartizați acum oameni pe 
toate cele 100 hectare cu floarea- 
soarelui. preintimpinind astfel 
năpădirea cu buruieni si sufo
carea plantelor".

prima

• PĂMÎNTUL. CEL MAI 
PREȚIOS DAR AI BARAGA- 
M i n în reuetate rinduri in

ie ieri ne
Delate

mers*4 a 
cu uti- 
culturi-

• ECHIPELE, ÎN 
GLOBAL, AU TRECUT 
PRAȘITUL SFECLEI DE ZA
HĂR ȘI AL FLORII-SOARE- 
LUI. Cu două săptămini in urmă 
consemnam la această rubrică 
de campanie efortul mecanizam- 
nlor de la cooperativa agricolă 
Sărățeni pentru finalizarea se
mănatului la sfecla de zahăr. In 
acest interval de timp plantele 
au răsărit, iar ploile intervenite 
su favorizat formarea unei crus
te la suprafața soțului și apa-

ACORD 
LA

• ..PLOILE AU FOST INSU
FICIENTE : IRIGAM CU TOA
TE FORȚELE", sînt cuvintele 
motopompistului Stoian Niculai 
de la cooperativa agricolă An- 
drășești. De remarcat faptul ei. 
aici, la Andrășești. există un sis- 
tem amenajat local, cu apă din 
Ialomița care este ridicată lă 36 
de metri înălțime, pe terasă, prin 
două motopompe. ..La început 
am irigat numai grădina, dar 
acum, dotîndu-ne cu utilaje, am 
extins suprafețele și la culturile 
de lucerna și prășitoare : adică 
sfeclă, porumb, floarea-soarelui" 
ne spune un alt motopompist — 
Dragomir Chiriac. Notăm nu
mele altor 5 motopompiști pe 
care i-am lntîlnit ..pe poziție" :

spur.eau : ..Se trag ultimele 
brazde In vatra satului '* De ce 
. in vatra satului" ? -Pămintul 
este ce! mai prețios dar al Bă
răganului si trebuie folosit inte
gral “ Răspuns unanim primit 
de la Nicâ Dumitru — care se
măna porumb In vatra satului 
Or bolești. Ion Grigore in vatra 
satului St- Gheorghe La riadul 
său. vice-președintele consiliului 
popular comunal Muntenii Bu
zău. tovarășul Constantin Ghiață 
ne spune : .Am arat drumurile, 
iăsind o cale de acces de 3—4 
metri, și fiecare gospodar in fața 
casei și-a plantat legumele Șt 
furajele trebuincioase. Am câști
gat. astfel. 9 hectare de teren, 
cultivate 50 la sută cu cartofi.
23 la sută cu lucerr.ă și 25 1* 
șută eu sfeclă furajeră*.

„.Ieri. 6 mai. Bărăgan. O zi 
obișnuită de muncă, o zi In care 
soarele torid a trecut peste clmp 
Împreună cu tractoarele și oa
menii. pregătind recolta nou
lui an.

ȘTEFAN DORGOȘAN

„ZILELE ROMANIA PITOREASCA*
(Urmare din pag. 1) 

In preajma Congresului educa
ției politice și culturii socialis
te, cu prilejul împlinirii a 40 
de ani de Ia înființarea Ofi
ciului Național de Turism, 
manifestările cultural-educati
ve de sub acest generic au 
toate șansele să se constituie 
In începutul unei tradiții.

în București, ele debutează 
slmbătă 15 și duminică 16 mai 
ora 18,30, cu FESTIVALUL 
..ROMÂNIA PITOREASCĂ", a- 
vînd următorul program : Ga
la laureaților concursului de 
cîntece „La drum voios, un 
cîntec țării", la care își dau 
concursul interpreții : Angela 
Ciochină, Ruxandra Gliiață, 
Păunița Ionescu, Mihaela Oan- 
cea, Mihaela Rumceanu, An
gela Similea, Aurelian Andre- 
escu, Adrian Romcescu, gru
pul vocal „5 T“ și formația 
condusă de Marius Popp. în 
partea a doua a programului 
— muzică folk cu Călina A- 
nastasici, Mircea Bodolan, Ma
rius Turjajischi, Eduard Togo-

reanu, Mircea Vintilă și un 
concert susținut de grupurile 
„Sfinx**, „F.F.N.", ^Experi
mental Quintet", „Catena". 
Tot atunci, la Palatul sportu
rilor și culturii vor avea loc 
vernisajul Expoziției de foto
grafii „40 de ani de la înfiin
țarea O.N.T.", deschiderea Sa
lonului cărții, tipăriturilor și 
afișului turistic și a Salonului 
de pictură „România văzută 
de copiii lumii". După cum 
aflăm de la „PUBLITURISM", 
manifestări similare, mareînd 
deschiderea oficială a sezonu
lui estival 1976, vor avea loc 
sub egida oficiilor județene de 
turism în toate orașele reșe
dință de județ. Dintre aces
tea : parada portului și cinte- 
cului popular, spectacole pen
tru tineret, serbări folclorice, 
gale de filme, expoziții itine
rante, concursuri de artă cu
linară, competiții sportive.

Mesajul lor general, adresat 
mai cu seamă tinerilor, se 
constituie într-un îndemn la 
drumeție, la cunoașterea co
morilor de frumusețe ale pa
triei noastre socialiste.

ZIUA TEATRULUI
Sub genericul Teatrul in 

cetate s-a desfășurat ieri cea 
de a patra zi a Primăverii 
culturale bucureștene, Ziua 
teatrului. De la expoziții de 
afișe șt caiete-program ale 
spectacolelor cu piese româ
nești la debutul Săptămir.i 
dramaturgiei românești (mar
cată de spectacole, in ipc:e 
teatrele Capitalei, cu opere 
din dramaturgia originală 
contemporană), de la recita
luri de poezie susținute de 
actori profesioniști in între
prinderi fia Semănătoarea. 
actori de la Teatrul 'tic cu 
rurfintrt un spectacol intitu
lat Anotimpurile patriei. Ia 
c'ubul Grivița Roșie un co
lectiv al teatrului Ciulești c 
prezentat spectacolul Poeți: 
cir.tă țara, momentul poetic 
susținut de actori a: tectr-.'.ti 
—Voftcrc" la clubul Republica 
s-a numi: Te cintâm patrie. 
iar cel al teatrului
— de la I.M.G B — Poezie ș> 
muzică) la cel al Scobi popu
lare te crtd pe teme Inde
pendenței de stat a Ro—.ia:ei 
n Ia experișn de picturi și 
desen, toate erttuwile cu «cer
cat roiul profund educație al

ertei teatrului, importanța sa 
in munca de formare, de edu
care a publicului.

Printre manifestările care 
s-au bucurat de o deosebită 
audiență a fost phrr.a zi a 
festivaiuhn-concurs Dialog eu 
teatrul scurt. La Casa de cul
turi a sectorului 2. Casa Cen
trală a Armatei. Casa de cul
turi a sectoru.ui i. Clubul 
construcții, clubul IRaUOAS 
și clubul „Casei Șcinteii' cu a- 
rut ioc prem-.e-c ale unor 
spectacole ca. de ptidd. A- 
mintește-p (formația Casei 
de culturi a teettr-.lui I), 
Vlrstele păminmlui (Casa de 
tultu-i « sectorului l). Mi-am 
mmpărat ur. bătrir. rTehnie- 
t’.ub). Navetiștii (îastinrtpl 
Pesteurț, Artiști de ocazie 
'Casa Centrala a Armatei). O 
noapte cu lună plină (Combi
natul pc'igrafic .Xfese Scir.- 
teii'), Pruna anchetă (Semd- 
«d’ocrec.L Un proces posibil 
(clubul T 4’. Ccncvnul ta 
continue piră la data de 16 
—.ri și, binetr.teles. cele mai 
bune spectacole vor fi p-e- 
miate de către un runu for
mat din oameni de teatru, 
zscriști, creatori.

|

Am mai anuntat în paginile 
ziarului nostru că intre 8 și 15 
mai. in cadrul Complexului ex- 
pozitional din Piața Șcinteii. se 
va desfășura cea de a treia ediție 
a Tirgului internațional de pri
măvară, Tibco ’76 — una dintre 
principalele manifestări cu ca
racter economic și comercial, 
găzduită de Capitala României. 
Acum, sintem in măsură să o- 
ferim cititorului un pius:de date 
și semnificații furnizate de ing. 
REMUS BRAD, directorul între
prinderii de tirguri și expoziții, 
cu ocazia unei conferințe de 
presă prilejuită cje apropiată 
inaugurare a tirgului.

..Sintetizind amploarea acestei 
manifestări, doresc să precizez 
că această ediție va reuni pro
duse din 23 de țâri din Africa, 
Asia și Europa, prezentate pe 
o suprafață de 21 000 mp. Româ
nia. ca țară gazdă, este și prin
cipalul expozant, definind circa 
14 MG mp din suprafața totală. 
Subliniem, cu deosebită satis
facție. că față de ediția anteri
oară. atit suprafața de expunere, 
cit și numărul participanților au 
sporit eu mai mult de o treime, 
ceea ce reflectă creșterea inte
resului suscitat de profilul te
matic al acestei ediții, demons- 
trind totodată prestigiul de care 
se bucuri industria și economia 
românească, bunele rezultate ob
ținute In activitatea de comerț 
exterior și cooperare «conomică 
tnlemațiMilă Astfel. Tirgul in- 
teraatiaBal de primăvară se în
scrie printre importantele mani
festări eeor.omico-comerciale 
specializate din zona Balcanilor.

Oferta românească. deosebit 
de cuprinzătoare, gripează pro
dus» de export, furnizate de di
feritele ramuri industriale din 
profilul tirgului și oglindește ni
velul de dezvoltare si diversifi
care atins de întreprinderile ro
mânești. Competitivitatea pro-

duselor noastre expu^ la Tibco 
’76 se exprimă prin performanțe, 
tehnicitate și calitgte. Prifttre a- 
cesțea, evidențiem prezența in 
cadrul standului întreprinderii 
„Mașiniexportimport" a mașinii 
de filat bumbac tip F.B.. reali
zată in concepție românească o- 
risinală, medaliatăirecent la tir- 
guri de peste hotare, și deosebit 
de solicitată de întreprinderile 
din țară și de un mare număr 
de firme străine importatoare. 
Nu putem trece cu vederea nici 
oferta prezentată de întreprin
derile ..Electronum“ și „Electro- 
exportimport". care expun cele 
mai noi produse ale fabricilor 
de radio-receptoare și televizoa
re. aparataj electronic și articole 
electrocasnice. Ca și la edițiile 
precedente ale tirgului, firma

„Tehnoforestexport", laureată a 
Premiului internațional de pro
movare acordat de Institutul in
ternațional de prestigiu și pro
movare de la Geneva, supune a- 
tenliei publicului o variată se
lecție de garnituri și piese de 
mobilier. stiT și modern’, situate 
printre cele piQi moderne crea
ții ale industriei românești de 
mobilă.

Prientindu-ne după varietatea 
gamei sortimentale, a calității e- 
xepuției. sințem îndreptățiți să 
credem că oferta firmelor româ
nești este in măspră să creeze 
premise favorabile unor tran
zacții comerciale fructuoase. De 
altfel, avem convingerea că tir- 
gul va contribui la cunoașterea 
nemjjlocjtâ’a produselor și a. po
tențialului de . export al țării 
noastre și al firmelor străine 
prezente și va crea un climat 
prielnic pentru perfectarea de 
noi contracte reciproc avanta
joase. stimulind schimburile ma
teriale și de idei, cooperarea e- 
conomică și tehnicp-științifică 
internațională."

VIRGIL SIMION

ARGUMENTE CONCRETE ALE ISTORIEI
Academia de științe 

politice și Muzeul de 
Republicii Socialiste 
au organizat, in pregătirea Con
gresului educației politice și cul
turii socialiste, un ciclu de 
simpozioane pe tema : „Desco
periri arheologice remarcabile 
pe teritoriul României intre 
1965—1975".

în același ciclu mai șint pro
gramate. o serie de simpozioa
ne in care vor fi dezbătute co
municări elaborate de specialiști 
din Întreaga țară. Acestea se 
vor referi Ia cele mai vechi 
urme neolitice din România, 
scrierea de pe tăblițele tărtâri- 
ene. descoperirile arheologice 
de Ia Peretu — Teleorman, Fi- 
tior.ești și Cîndești — Vrancea, 
Băiceni — Iași. Stîncești — Bo
toșani. la vestigiile arheologice, 
de mare importanță pentru is
toria noastră națională, de la 
Sarmizegetusa, Valea Mureșu-

sociale și 
istorie al 
România

lui. Mangalia. Tulcea. Bratei — 
Sibiu, Pietroasa — Buzău, Alba 
Iulia, Dăbîca, Făgăraș.

★
Noi mărturii ale continuității 

populației daco-romane pe teri
toriul țării noastre după re
tragerea aureliană au ieșit re
cent la iveală prin descoperirea 
in orașul Gherla a unui impor
tant tezaur monetar. Identificat 
în imediata apropiere a castru- 
lui roman din această localitate, 
tezaurul este compus din 83 
piese de bronz, datind din seco
lele II-III-IV e.n., eșalontndu-se 
intre împărații Constantin cel 
Mare și Gratianus. Tezaurul de 
la Gherla, ca de altfel și cele 
de la Laslea, Bran-Poartă ți 
Cipău, descoperite anterior, de
monstrează că populația daco
română de aici a folosit in 
continuare monedă din imperiul 
roman.

„Tinerii trebuie să fie
educați și pregătiți

■ ■

pentru acest viitor
fUma-» c:g D

tiveL Am încheiat ct 
traete pe 3 ar. si 1 
certificat de califi rare

— S', o sâ na: pregănt:
— Desigur, ta prigMl 

pentru sevoarele noă p 
'.e vom crea. Ne-am pro

• seșerti.-.» adJrxâ 
b«-.ur • —_ră tafrrxă de

— De tărie. I
— ta rj»r nacm Sricat al 

eoopaafirei. la care producea 
an— ar-s-a 31 mCtoane de 
ocâ. tn 1389 v-m treduce 3» de 
subcase burăti Pentru a va- 
torifiea spărturile tseeitabîle. 
ne-am propus să punem la 
punct producea de tliței.

— Dacă adăugăm acestora pe 
ce’.e existente ad-eă serele, 
complexul de păsăr. autoccati- 
xat fabrica de furaje aieliere- 
ie In care muncesc peste 2M de 
meseriaș: putem, spur.e că !n 
unita'.ea dumneavoastră proee- 
sele d* producție se apropie de 
ce'.e din ir.dustrV

— Noi spunem că In eineina- 
îul de curind încheiat, am e- 
voluat de la sts: *> •
cooperator. Ia cel de muncitor- 
eooperator. Și nu numai pentru 
că multe operații sint acum 
mecar-izate. D!n 1 400 de coo- 
peraiori. 1296 au realizat anul 
trecut 306 zile efectiv lucrate. 
Rețin această cifră Intrucit ce
lor ce prestează, intr-un an, 
300 zile lucrate, le acordăm 
concediu de odihnă plătit

în anii cind deveneau mun
citori cooperatori, cind de la o 
permanență la lucru anuală, de 
10—15 la sută, s-a ajunș la 
1 280, la Salonta producția, și 
ca urmare veniturile și averea 
obștească, ș-au dublat

De la 2 398 litri lapte, la In

am di*

>^3S a

u

fi
de

PA RTIDUL
organizatorul și strategul

(Urmare din pag. 1)

deem 5» erori a-u s-a ajaea 
la 95 sihoane lei pred-urtre 
gî-oalA. Î6B milioane !« avere 
obștească K 69 le: retribuția 
ur.e; norme

— Conducătorii unor coope
rative. l-am spus președintelui 
Czegă — se p’ir.g de lipsa de 
interes a tinerilor per.tru mun
că in cooperativa 
Salonta ce 
get: ?

— Acola 
novați nu 
reacția lor

tuturor comuniștilor. a ma- 
se.or de oameni ai muncii, de 
promovarea spiritului critic 
ș: autocritic — factor esențial in 

întregii activități 
de partid. a vieții sociale. 
.Partidul nostru, comuniștii — 
subliniază Programul P.C.R. — 
nu au alt țel mai înalt decit 
servirea devotată a intereselor 
poporului, ale patriei, eon- 
«trurt’a socialismului și eomu- 
a: tai ului".

Poezurid de la adevărul dia- 
iMv: rw.r* că lupta Ir.tre 
vechi si nou eoostitide o per- 
cranență a vtețu soexale. m- 
cfusrr in per.caia tăuriru 
cetâtiî socialiste multi 
dezvolt ate si a comunismului, 
partidul solicită tuturor organi
zațiilor și membrilor săi, tutu-

d.namizarea

so- 
lateral

ror organizațiilor și membrilor 
U.T.C. să manifeste în întreaga 
lor activitate 
intransigență 
se dovedește 
corespunde 
tării sociale.
și să-I promoveze cu fermitate 
in muncă. Aceșt? exigențe se 
află in legătură indisolubilă cu 
nivelul de calificare și compe
tență. cu spiritul de ordine și 
disciplină, cu capacitatea de o- 
rientare și înțelegere politică a 
fenomenelor de către toți oa- 
nser.ii muncii. Ca urmare, acti
vitatea permanentă. perseve
rentă de lărgire a orizontului 
de cultură și informare științi
fică a tuturor celor ce muncesc, 
de pregătire politică, 
șire și aprofundare 
partidului reprezintă o compo
nentă de maximă însemnătate

spirit revoluționar, 
fată de tot ce 
depășit și nu mai 

cerințelor dezvol- 
să sesizeze noul

de însu- 
a politicii

și o cerință a creșterii rolului 
conducător al partidului, al a- 
firmării tot mai eficiente a ma
selor ca factor fundamental al 
Înaintării spre treptele civili
zației comuniste.

Creșterea rolului conducător al 
partidului, nu numai că nu di
minuează, dar, în concepția 
P.C.R., e strins legată de afir
marea tot mai eficientă a rolu
lui statului in conducerea u- 
nitarâ. pe baza planului națio
nal. a întregii activități eco- 
nomico-sociale : de creșterea ro
lului consiliilor populare, al 
comitetelor și consiliilor oame
nilor muncii, al adunărilor ge
nerale ale oamenilor muncii din 
unitățile economice și sociale ; 
de întărirea rolului tuturor or
ganizațiilor de masă și obștești ; 
de dezvoltarea, sub toate aspec
tele, a democrației socialiste.

faceți
aaricolă. La 

ea *ă-i «tra

unde 
sint 

este pînă 
punct firească. Important este 
să-! lămurești pentru ce. la ce 
viitor chemi tinerii. Dacă noi, 
la Salonta. de exemplu, ne-am 
apuca să organizăm cursuri de 
calificare pentru dat eu sapa, 
sau de scos gunoi cu furca din 
grajd, nu am găsi nici partici
pant! și am face și o cheltuia
lă Inutilă. în actualul cincinal, 
ne-am propus să dublăm din 
nou producția globală, averea 
obștească și veniturile. Tn a- 
ceste condiții, Ia sfîrșitul cin
cinalului, ne pregătim să lucrăm 
nu cu 1 400 de cooperatori, ci 
cu 600. Evident, toți aceștia vor 
fi calificați și dacă anul trecut 
am realizat cu o normă o pro
ducție de 171 lei. va trebui să 
ajungem la o productivitate de 
cel puțin dublu.

se ..pling" vl- 
tinerii, cred, 

la un

A apârut: REVISTA DE ISTORIE
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DIN SUMAR : Partidul Co
munist Român — conducă
torul revoluției socialiste în 
ideologia și cultura româ
nească — Pamfil Nichițelea ; 
Unitatea mișcării socialiste
— fundament al făuririi 
Partidului Comunist Român
— Georgeta Tudoran ; Fău
rirea alianțelor social-politice 
largi — experiență tactică re

marcabilă * P.C.R. — 
Gh. I. Ioniță : Măsurile luate 
de comandamentul român 
pentru acoperirea Dunării in 
perioada aprilie-august 1877 
— general maior Constan
tin Olteahu ; Aportul femei
lor ia sprijinirea războiului 
pentru cucerirea independen
tei de stat a României — 
Elișabetâ Ioniță.

COMBINATUL DE ÎNGRĂȘĂMINTE CHIMICE - 
VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEȚUL PRAHOVA,

încadrează imediat următoarele categorii de lucrători i

Șef birou desfacere, vechime minimum 8 ani ;
Șef birou transporturi, vechime minimum 8 ani ; inginer 
profesie exploatare căi ferate și activitate la C.F.R. 
sectorul transporturi C.F.U. din unități industriale ; 
Ingineri mecanici și chimiști cu vechime peste 3 ani j 
Impiegați mișcare C.F.U. ;
Mecanici exploatare locomotive L.D.H. ;
Electricieni și mecanici Întreținere locomotive L.D.H. j

sau
ți
în

FOTBAL XXVII

Lupta pentru locul... 15 continuă
DIAGRAMA ETAPEI
U.T.A. — STEAUA 3—3 (0—0). 

După un joc atractiv, liderul 
a mai cîștigat un punct în de
plasare — al 6-lea din retur — 
șl conduce cu autoritate in cla
sament. Au marcat. în ordine : 
Răducanu (min. 51), Ion Ion 
(min. 55), Răducanu (min. 57), 
respectiv Uilecan (min. 69) din 
penalti, Domide (min. 84) și 
Cura (min. 87). La tineret-spe- 
râ'nțe, 2—0. „U“ CLUJ NAPOCA
— DINAMO 1—0 (0—0). O par
tidă cu puține faze de fotbal. 
Luchescu a „semnat" golul vic
toriei (min. 80). La tineret-spe- 
ranțe, 2—1. F.C.M. REȘIȚA — 
POLI. TIMIȘOARA 1—2 (0—1). 
Derbiul bănățean s-a încheiat 
cu victoria studenților timișo
reni, care aspiră la locul 3. Au 
marcat : Anghe], de două ori 
(min. 5 și min. 82), iar pentru 
gazde Tănase (min. 49). RAPID
— POLI. IAȘI 5—0 (4—0).
vervă de joc, feroviarii s-au 
vanșat pentru eșecul (0—4) 
noscut in toamnă la Iași, 
purtînd un succes categoric.__
înscris : fundașul Sofian — auto
gol (min. 5), Șutru (min. 24), 
Leșeanu (min. 32). Rontea (min. 
34) și Manea (min. 62). La ti- 
neret-sperante. 4—0. SPORTUL 
STUDENȚESC — S.C. BACAU 
0—0. Joc anost. Încheiat cu un 
echitabil rezultat de egalitate. 
La tineret-speranțe. 6—0. F.C. 
BIHOR - C.F.R. CLUJ NA
POCA 2—1 (1—0). Victorie la 
limită, dar meritată a gazdelor,

prin golurile marcate de 
Ghergheli (min. 5), Mircea 
'larian (min. 66). respectiv 
Mihai Adam (min. 63). La tine- 
ret-speranțe. 1—1. OLIMPIA 
SATU MARE — F.C. ARGEȘ 
1—0 (0—0). Sătmărenii au lup
tat cu ardoare, obținind în final 
cele două puncte. A marcat : 
Bocșa (min. 52). JIUL — F.C. 
CONSTANȚA 1—1 (1-0). Con- 
stănțenii au realizat al 4-lea 
rezultat de egalitate, consecutiv, 
îndepărtîndu-se de zona „fier
binte". Fundașul Tonca a des
chis scorul în min. 24, iar Peniu 
a egalat in min. 78. La tineret- 
sperănțe, 1—0. UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — A.S.A. 
TÎRGU MUREȘ 1—1 (0—»).
Ambele goluri au fost înscrise 
in repriza secundă, din lovituri 
libere : Bol6ni (min. 56) pentru 
oaspeți și Crișan (min. 59) pen
tru craioveni. La tineret-spe- 
ranțe, 1—0.

CLASAMENT
Șteaua 27 17 7 3 61—25 41
Dinamo 27 15 4 8 54-29 34Poli. Timișoara 27 12 7 8 41—36 31
S. C. Bacău 27 12 5 10 29—28 29
Sp. studențesc 27 11 7 9 33—33 29A.S.A. Tg.

Mureș 27 12 4 11 35-34 28F. C. Bihor 27 12 4 11 31—32 28F. C. Argeș 27 10 7 10 27—32 27
F. C. Constanța 27 10 6 10 29—27 26F.C.M. Reșița 27 H 4 12 29—40 26
Olimpia 27 10 6 11 27—38 26
Univ. Craiova 27 9 7 11 32—30 25
Poli. Iași 27 10 5 12 39—40 25
Rapid 27 11 3 13 34—40 25
Jiul 27 9 7 11 35—41 25
U.T.A. 27 10 4 13 35—45 24C.F.R. 27 6 8 13 21-35 20
„U" Cluj-

Napoca 27 7 3 17 28—35 17

M. L.
in 

re- 
cu- 
re- 
Au

Etapa viitoare
(duminică 16 mai)

Steaua — Olimpia Satu Mare 
(2—0), Dinamo — Politehnica 
Timișoara (4—0), Politehnica 
Iași — U.T.A. (0—3), A.S.A. 
Tirgu Mureș — Rapid (0—3) 
C.F.R. Cluj-Napoca — Universi
tatea Craiova (1—3), F.C. Ar
geș — Sportul studențesc (0—1), 
F. C. Constanța — „U“ Cluj- 
Napoca (0—0), F.C.M. Reșița — 
S.C. Bacău (0—2) șl Jiul'— F.C. 
Bihor (0—3).

Montrealul pe ecranul televizorului dv. I

• ASEARĂ, LA CLUJ- 
NAPOCA s-a disputat o nouă 
etapă din cadrul competiției 
internaționale de polo pe apă 
pentru „Cupa României". în 
cel mai important meci s-au 
intilnit pchipele României și 
Ungariei. Au cîștigat cu 
4-3 (0-1, 1-0, 2-1, 1-1) 
oaspeții.

Alte rezultate : Australia — 
România B 
1—2. 2—0) ; 
garia 8—4 
1-0).

Astăzi au 
întîîniri t _______  _
U.R.S.S. (ora 18,00) ; Cuba — 
Australia (ora 19,00) și Româ
nia A — Bulgaria (ora 20,00).

6—4 (2—1, 1-1, 
U.R.S.S. — Bul- 
(2—2, 3—1, 2—1,

loc următoarele 
România B —

Doriți sâ vizionați
JOCURILE ‘
OLIMPICE 

DE VARĂ?
Revizor tehnic auto J
Șef manevră vagoane, lăcătuș revizie vagoane ;
Picher și șef echipă întreținere linii C.F.U. ;
Șoferi și mecanici întreținere
Buldozeriști ;
Operatori chimiști bărbați ;
Muncitori necalificați pentru 
derea calificării în meseriile 
miști ;
Șef depozit ; — Jqntor catcg. 4—6 j
Administrator bloc nefamlliști.
Retribuția, conform legislației, in vigoare.
Relații suplimentare la C.I.Ch. Valea Călugărească, telefon

10 800. interior 234 sau 233.

auto și DIESEL ;

inmunca în regie șl acord 
de mai sus și ța operațori chi-

ve-

Micul ecran vă aduce 
Montrealul la domiciliu. Pro- 
curați-vă din timp, de Ia 
magazinele și raioanele spe
cializate ale comerțului de 
stai, un televizor care să vă 
satisfacă exigentele. Vă pro
punem, spre alegere, citeva 
tipuri :

— SPORT — diagonala 
ecranului 31 cm. prețul 2 870 
lei. — VENUS — diagonala 
ecranului 47 cm. prețul 2 870 
lei. — VENUS ; COMPLI
MENT — diagonala ecranu
lui 50 cm. prețul 3 050 lei. 
— OPERA — diagonala ecra-

• IERI, PE LACUL SNA- 
GOV, AU ÎNCEPUT în
trecerile competiției interna
ționale de caiac-canoe „Re
gata Steaua". în prima zi au 
fost programate probele de 
viteză (500 m), care au fost 
cîștigate de reprezentanții 
Clubului sportiv Steaua. Iată 
citeva rezultate înregistrate : 
caiac-dublu I. Dragulschi— 
Erast Paven — l’41”4/10 ; ca
noe simplu — Toma Simio- 
nov — 2’03”2/10 ; canoe dublu 
— I. Erofei—I. Haralambie — 
l’50”8/10 ; caiac simplu _
Benjamin Borbadi — 1’51"8/ 
10. întrecerile programează 
astăzi probele de fond.

nulul 59 cm. prețul 3 500 lei. 
— DIAMANT și OPERA — 
diagonala ecranului 61 cm. 
prețul 3 550 lei. — LUX — 
diagonala ecranului 65 cm. 
prețul 3 960 lei.

Prezentate in casete cu o

linie modernă , televizoarele 
șint receptoare multicanal, au 
o mare stabilitate in funcțio
nare, imagine și sunet de ca
litate.

Toate tipurile de televi
zoare se- pot cumpăra și cu 
plata în rate lunare.

• ECHIPA CICLIȘTILOR 
ROMANI a plecat ieri la 
Praga pentru a participa la 
cea de-a 29-a ediție a tradi
ționalei competiții cicliste 
„Cupa Păcii". Din lotul con
dus de antrenorul Ion Arde- 
leanu, fac parte 6 rutieri : 
Teodor Vasile. Mircea Ro- 
mașcanu, IJie Valentin, Ion 
Cojocaru, Eugen Dulgheru 
și Teodor Drăgan.

I
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! „Partidul nostru este partidul ' 

j tinereții, al viitorului! Pentru a și putea j 
i îndeplini cu cinste înalta misiune istorică J 
ț cei revine, el trebuie să rămină j 
j permanent in Jara tinereții fără bătrinețe, | 
! să privească mereu spre viitor. “ i

J NICOLAE CEAUȘESCU j
ț_____  ,_____ i

.F.ocna locuim* da SABIN BALAȘA
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Măreață zi de mai

MULJIMU

do ALEXANDRU QUCURENCU„Sub steagul partidului*
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Făcută e iubirea să și doară, 
Nu numai să ne crească-n bucurie, 
Asemenea-i și dragostea de tară. 
Măreața, aspra noastră Românie.
Făcută e și inima, să rabde,
Și să aștepte spusul să și-l spună.
Cum cei bătrini ne-au învățat in șoapte, 
Că țara-i casa noastră cea mai bună.
Și el veni din sufletul mulțimii
Să ne învețe dragostea de casă. 
Și-astfel rămase, primul intre primii, 
Pe care grija țării îl apasă.
Al nostru e precum îl știm cu toții 
Istoria tot sufletu-i frămîntă, 
Bun frate al mulțimii și-ai dreptății, 
Cirmaci ales și flacără căruntă.
Din trei culori ce se eliberară,
Cu mina lui lumina-n neam ne-o varsă, 
De dragostea și grija pentru țară,
I-s ochii plini și fruntea lui e arsă.
Ca țării lui să-i fie-n lume bine 
Să-și spună bucuria și mindria. 
Nu inchisori. ci fabrici și uzine. 
Și case el zidi in România.
Desigur, azi ne-am învățat cu toate, 
Și ni se par firești in întregime, 
Gindire, libertate, demnitate 
Și gură liberă să le exprime.
Dar comparați viața ce nu minte, 
Pe care o trăiți cu tot firescul, 
Cu ce a fost aicea înainte, 
Pentru a ști ce-nseamnă Ceaușescu.
Cind de la muncă mergeți Înspre casă. 
Chiar dacă munca nu vă este blindă, 
Gîndîți-vă că veți ajunge-acasă, 
Nici un pericol nu vă stă la pindă.
Mai facem cozi, necazuri mai există, 
Sînt încă! lucruri ce lipsesc pe piață, 
Nu-i viața doar o scenă optimistă, 
Birocrația se mai și răsfață.
Dar dincolo de-aceste lucruri toate, 
Să fim cinstiți, cu inima ușoară : 
Prin el ni-i libertatea — libertate. 
Partidul ni-i partid și țara — țară.
Vedem in el conștiința muncitoare 
Sub steagul tricolor, fără de moarte, 
Prin el reîntregit e fiecare 
Și comunismul nu ne e departe.
Durere, cind în țară e durere, 
Lumină, cînd in suflete-i lumină. 
Să fim mai buni, mai curajoși ne cere. 
Numele păcii gura lui declină.
Cit încă pe planeta noastră trează 
A pedepsi gîndirea se mai poate, 
Sint pururea iubiți cei ce veghează 
A oamenilor dreaptă libertate.
Nu închisori, ci fabrici și uzine, 
Nu închisori, ci case, cărți și pîine, 
Ca țării pe pămînt să-i fie bine, 
Noroc s-avem de patria de mîine 1

ADRIAN PĂUNESCU

p,
Trei litere 
arzînd pe culmi de dor 
de-al omeniei soare încălzite, 
dinspre trecut 
în azi, 
spre viitor 
urcînd cu trei columne infinite ! 
Ca o tulpină-nmănunchind 
trei flori 
cu care ne împodobim cetatea 
unde-n străbuna casă 
trei surori 
vor să-și serbeze-n veacuri 
libertatea !
Trei litere 
cu trei culori de preț 
pe care le adună tricolorul, 
din grîu mănos 
din cer de Voroneț . 
din singe cît ne-a adăpât ogorul ! 
Trei litere — 
ca razele de mai 
ce-au frînt domnia beznei 
și-a tristeții!
Cu ele-ncep 
în românescul grai 
cuvintele supreme ale vieții! 
și ele-s : rădăcină, trunchi și rod. 
Pridvorul casei.

Tîmpla ! 
Temelia !
Noi,
P.C.R. cînd spunem, 
spunem tot: 
Poporul!
Ceaușescu ! 
România !

Prinos it inimi si conțtiință pentru cilă-zisorisl României 
socialiste, pagina de față inmânunehecză eifera din eintecele. 
picturile ți poemele născute sub semnul tutelar ș: generos al 
Partidului Comunist Român.

Mărturii ale unei neobosite strădanii de « întruchipa in 
grai ți culoare, in ritm ți vețmint sonor destinele recotupon 
ale unei epoci fă'ă egal in Istoria României prin demn-tc ea 
j; înflorirea națiunii noastre. aceste citeva hierâri reprezintă 
omcgiul plenar ca simbol, al derofiunii statornice a creatori
lor de artă ți cultură intru inftp'.utrei idealurilor care au în
suflețit țiruri întregi de generații cite au trăit. au muncit >: 
au hip-at pe aceste minare ți de neinstreiuat plaiuri road- 
nețu. Ce poate fi. tntr-adetrăr, mai «otnl peairu un om de 
artă decit acest sentiment ei lucrarea 'șa se intent intr-o 
operă durabili de propdțire a neju ți spintuaiită^i uniși 
popor atit de dăruit in inteligență fi țenft*nl tete creatoare !

Dacă tocmai pagina unei publicații de tineret ip pro:
si transmită acest omagiu e pentru că «crirtarti. artirtH ro
mâni i/i fac a edevircti profesiune de credinți din < axpfiMc. 
in bună parte din lucrările lor. meserii rprrttual el tinerețri 
ea clești perpetuă a tării p a noastră, a tutnrpr.

Fie ea tinerii înțtți întonind. recitind sau contemp’iwd aces
te citeoa lucrări, după alegerea si plăcerea tnimti lor. «ă radi 
in această ofrandă spirituală trei o dovadă a unanimei re- 
euucțttuțe p fțgădumți cu care o tntreepă națiune ne în
dreptăm gindurile ți r.r-.țtrile către Partidul Com-s-pst Ro
men. către merele, curajosul si erptral cârtit ca'e se află H 
fruntea ivi, ales fr.tre e'ețri acestui poco-. torșfășal fricxMae 
Ceaușescu. la cea de-a S5-a aniversare a r.lei cind « J 
tntă din ființa poppruivi Intrep. gartidvl e^muriC: 'or. 
tegul istoricelor tzbnzi socialiste ale tării, epe-ăte-u.’ 
tdpi. rurercnr:i;n p aestimăm R-r-isiei.
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TINERII CĂTRE PARTID
Așa venim : incendiari de viată,
Nm cei ce na ewnoaștem anii mașteri,
Ca ai făgăduinței țărm ia față
Din ziua luminoasei noastre nașteri.

Iar ziua s-a vestit de mai-nainte, 
Un nume-avem cînd ni s-a dat prenume 
Partidul tinereții — scump părinte, 
Identitatea noastră-n timp și-n lume

De-aceea inimile de mîndrie 
Nu bat, ci explodează în uraje : 
I-e tinereții noastre dat să-i fie 
Vlăstar din Maiul înfloririi tale.

Partid mereu prezent în tot și-n toate 
Ca în lumina soarelui văpaia 
Tu. inimă ce-n pieptul nostru bate 
Și i se-aude-n comunism bătaia.

N1CULAE STOIAN

EU SÎNT CA YIATA.M
Eu sînt ea viața : lacrimă și cînt, 
Eu sînt ca viața : nor și insorire.
Eu sînt ea viața : cer sînt și pămînt 
Eu sînt ea viața : punct și nesfirșire. 
Eu sînt ea viața : viscol și căldură. 
Eu sint ea viața : dor tint și uitare.

Eu sint ca viața : dragoste și ură.
Eu sînt ca viața : țărm și revărsare.
Ca viața sînt: străfund și înălțare.
Ca viața sînt: am fost. Voi fi. Exist I
Ca viața cresc : Eu însumi. Și mulțime. 
„.Sînt, mai presus de toate, comunist.

CORNELIU ȘERBAN

Uteciștii
Versurile de CONSTANTIN DUICA Muzica de VAS1LE TIMIȘ

- Marcială

* 1. M sin - tem di fă - rit v/ăs - ieri ' .
t-Ri-a'i-cdm pe ve - chivl pe ' - mini U - te •• Ctț -iu v-ie- 
& Mîi- ne eo-mu-nișii noi vom fi

VICTOR TULBURI

Noi sîntem ai țării vlăstar! 
Uteciștii, uteciștii
Fiii demni ai faptelor mari
Uteciștii, uteciștii 
Ne-a călit în viață lupta grea

Refren:

Scumpă țară, România 
Mîndră te vom înălța ! (bis)

Ridicăm pe vechiul pămînt 
Uteciștii, uteciștii
Tricolor înalt fluturînd

Uteciștii, uteciștii
Spre victorii noi îl vom purta.

Refren:

Mîine comuniști vom fi
Uteciștii, uteciștii
Cei mai buni ai patriei fii 
Uteciștii, uteciștii
Cu partidul noi vom triumfa.

Refren:



Regina MARGARETA A II-A, a (Danemarcei, a trimis președin
telui Republicii Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, ur
mătoarea telegramă :

Rog pe Excelența Voastră să primească sincerele mele mulțumiri 
pentru felicitările și bunele uras-i pe care mi le-ați adresat eu 
atita amabilitate cu ocazia zilei; mele de naștere.

ANKER JOERGENSEN, primul ministru al Danemarcei, a trimis 
primului ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, 
MANEA MANESCU, următoarea telegramă :

Vă rog să primiți, Excelență, sincerele mele mulțumiri pentru 
amabilele felicitări și urări de bine.i adresate cu ocazia Zilei de 
naștere a Maiestății Sale Regina. «
pssSRffljOI Wnică a fost primită de tovarășul
“KIIVIIKI ff Gheorghe Oprea, viceprim-mi-

Joi dimineața, tovarășul Emil 
Bobu, vicepreședinte al Consi- ; 
liului de Stat, a primit pe ■■ 
Khairullah Tilfah. președintele ■ 
Comisiei pentru selecționarea și r 
promovarea cadrelor de stat din t 
Irak.

- în aceeași zi, oaspetele ira- \ 
kian a fost primit de tovarășul . 
Ion Pățan, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comer
țului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale.

La întrevederi a participat 
loan Ceterchi, președintele Con
siliului Legislativ.

A fost prezent Adil R. Al- 
Mufti, însărcinat cu afaceri a.i. 
al Irakului la București.

în timpul convorbirilor, des
fășurate într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate proble
me ale relațiilor de prietenie 
și colaborare dintre cele două 
țări și a avut loc un schimb 
de opinii asupra modalităților 
specifice de pregătire și promo
vare a cadrelor de stat.

Joi la amiază, tovarășul Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economi
ce internaționale, a primit de
legația grupului industrial bri
tanic „General Electric Com
pany", condusă de Everet Long, 
director general al firmei Reac
tor Equipament Limited, care 
face o vizită în țara noastră.

După-amiază, delegația brita-

pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

LUCRĂRI VALOROASE CU UN VIBRĂM MESAJ
UMANIST, EXPRESIE A ANGAJĂRII REVOLUȚIONARE

Membrii Comitetului de con
ducere al Uniunii artiștilor 
plastici s-au întrunit joi, în șe
dință plenară lărgită pentru a 
dezbate, în pregătirea Congresu
lui educației politice și culturii 
socialiste, problemele creației 
lor, modul in care artiștii plastici, 
ca și ceilalți lucrători de pe tă- 
rimul artei au dus la îndepli
nire sarcinile cuprinse în Pro
gramul ideologic al partidului, 
in documentele Congresului al 
XI-lea al P.C.R.. in indicațiile 
date, in repetate rînduri, de to
varășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al partidului, cu 
prilejul întîlnirilor ce au avut 
loc cu creatorii din domeniul 
artelor plastice.

Din partea conducerii de 
partid și de stat, la lucrările 
plenarei, au luat parte tovarășii 
Janos Fazekas, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu.

în deschiderea plenarei, Bră
duț Covaliu, președintele Uniu
nii artiștilor plastici, a relevat 
grija permanentă, prețuirea de 
care se bucură artiștii plastici, 
creația lor. din partea condu
cerii de partid și de stat, a în
fățișat contribuția adusă de ar
tiștii plastici la opera de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, la continua 
înflorire a României socialiste.

în continuare. Ion Frunzetti, 
vicepreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici, a prezentat un re
ferat care a făcut un bilanț al 
realizărilor obținute de artiștii 
plastici în ultimii cinci ani, rod 
al politicii partidului, exprimată 
cu limpezime in Programul 
ideologic, de îndrumare a ener
giilor creatoare spre formarea 
și dezvoltarea conștiinței socia
liste a maselor. Acești ani au 
însemnat și pentru creația ar
tistică o etapă de mare efer
vescență. în perioada care a 
trecut de la Plenara Comitetu
lui Central al P.C.R. din no
iembrie 1971. s-a accentuat 
participarea artiștilor noștri la 
realizarea epopeii naționale, 
s-au realizat numeroase lucrări 
de valoare menite să glorifice 
trecutul și prezentul de luptă 
și de muncă al poporului nos
tru. să transmită generațiilor 
viitoare mesajul unor eveni
mente eroice. Cele aproape 300 
de expoziții colective cu carac
ter lotcii, județean sau republi
can, deschise în ultimul cinci
nal, la care se cuvine adăugate 
încă 1 500 de expoziții personale 
ale artiștilor plastici, au cu
prins lucrări valoroase sub 
raport ideologic și artistic, 
străbătute de umanismul re
voluționar al societății noas
tre. Pe lingă tradiționalele 
saloane de pictură, sculptură, 
grafică, arte decorative, sceno
grafie. aproape întotdeauna de 
un ridicat nivel tematic și pro
fesional. s-au impus expozițiile 
omagiale, cu un program teo
retic și ideologic militant, for
me extrem de eficiente în pro
cesul de educare și formare a 
conștiinței publice prin artă. 
Printre acestea se pot enumera 
expozițiile din anul 1971 dedi
cate sărbătoririi semicentenaru
lui creării Partidului Comunist 
Român, expozițiile comemo
rative „40 de ani de la 
luptele ceferiștilor și petroliști
lor din anul 1933“, „125 de ani 
de la revoluția din 1848“, „30 de 
ani de la eliberarea României 
de sub dominația fascistă", 
„Magistralele socialismului" și 
multe altele. Numeroase expo
ziții și alte manifestări artistice 
au fost organizate la locul de 
muncă al celor ‘ ce făuresc bu
nurile materiale, în întreprin
deri. și instituții.

Conștienți de importantele 
sarcini care le stau în față, 
odată cu evoluția impetuoasă a 
arhitecturii și urbanisticii, forțe 
artistice tot mai însemnate au 
răspuns comenzii sociale, reali
zând mari lucrări de artă mo
numentală. Au fost ridicate nu
meroasa monumente închinate

■ nistru al guvernului.
• în cursul convorbirilor au fost 
! abordate aspecte ale cooperării 
j dintre întreprinderi românești 
j și „General Electric Company" 
i în domeniul construcțiilor de 
i mașini și alte probleme de in- 
•' teres comun.

La întrevederi, desfășurate în
tr-o atmosferă cordială, au luat 

' parte loan Avram, ministrul in
s’ dustriei construcțiilor de ma

șini. precum și Jeffrey Charles 
Petersen. ambasadorul Marii

■ Britanii la București.

Tovarășul Ion Pățan, vice
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și co
operării economice internaționa
le, a primit, joi, dele
gația Grupului Gutehofnungs- 
hutte (G.H.H.) dih R. F. Germa
nia, condusă de M. Lennings, 
președintele, concernului. Cu a- 
cest prilej au fost discutate 
probleme ale dezvoltării co
operării în domeniul utilajelor 
metalurgice, al mijloacelor de 
transport rutier și în alte do
menii.

COCTEIL
Cu prilejul celei de-a XXXI-a 

aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fas
cistă, ambasadorul acestei țări 
la București, Miroslav Sulek, 
a oferit joi un cocteil în saloa
nele ambasadei.

Au participat Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic 

unor momente și figuri impor
tante din istoria patriei, statuile 
unor cărturari și renumiți oa
meni de artă din trecutul țării 
noastre, ansambluri cu caracter 
comemorativ sau cu rol decora
tiv.

în acești ultimi ani a crescut 
constant și ponderea prezenței 
artiștilor plastici in viața socia
lă, responsabilitatea lor în acti
vitatea culturală a țării. Tot
odată, grupuri de artiști s-au 
deplasat an de an, în perioada 

PLENARA LĂRGITĂ A COMITETULUI 
DE CONDUCERE AL UNIUNII 

ARTIȘTILOR PLASTICI

de vară. în documentare sau 
au participat la simpozioa
ne. organizate împreuna cu 
unități industriale, pentru a 
lua contact cu realitățile me
reu în transformare, pentru 
a cunoaște mai bine viața oa
menilor muncii din orașele și 
satele vizitate. Arta contem
porană românească a pătruns, 
în ultimii cinci ani. într-o mai 
bună măsură în circuitul mon
dial de valori.

Schițînd liniile mari ale ac
tivității viitoare in domeniul 
artelor plastice, referatul a sub
liniat necesitatea mobilizării și

întruniți pentru a dezbate 
problemele creației din dome
niul artelor plastice in lumina 
Programului ideologic al parti
dului. membrii Comitetului de 
conducere al Uniunii artiștilor 
plastici, reprezentanți ai obștei 
artistice din Capitală și de pe 
intreg cuprinsul țării, iși în
dreaptă primul lor gind, mărtu
rie a sentimentelor de nețărmu
rit devotament, de fierbinte re
cunoștință, către Partidul Co
munist Român, către dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducător înțelept 
și încercat al partidului și po
porului român in opera mărea
ță de ridicare a națiunii noas
tre socialiste pe trepte tot mai 
înalte ale civilizației și culturii.

Politicii elaborate de Partidul 
Comunist Român, strălucitei 
dumneavoastre contribuții, de o 
mare clarviziune și îndrăzneală 
a gindului creator, la elaborarea 
acestei politici, care și-a găsit 
expresia cea mai deplină în 
Programul adoptat de Congresul 
al XI-lea al partidului, i se 
datoresc realizările istorice ob
ținute de poporul nostru în a- 
ceastă perioadă în toate dome
niile de activitate, ritmul im
petuos al dezvoltării sale eco
nomice și sociale.

Munca artiștilor plastici s-a 
desfășurat in acest cadru ge
neros, sub semnul hotărîrilor 
Plenarei din noiembrie 1971 a 
Comitetului Central al partidu
lui și in lumina Programului 
partidului, care au ■subliniat cu 
deosebită tărie roiul și respon
sabilitățile multiple ce revin 
oamenilor de cultură și de artă 
in procesul neîntrerupt al for
mării conștiinței socialiste, al 
îmbogățirii tezaurului de valori 
ai culturii noastre naționale.

Mîndri de înaltul statut pe 
eare-1 au in societatea socialistă 
românească arta și cultura, pă
trunși de sentimentul unei înalte 
responsabilități civice, artiștii 
plastici și-au concentrat efortu
rile spre făurirea unor opere 
care să se așeze cu cinste ală
turi de toate celelalte strălucite 
înfăptuiri ale poporului nostru, 
care să omagieze, in culori și 
forme de mare putere evoca
toare, munca lui avintată și e- 
rpică, optimismul și încrederea 

Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al Con
siliului de Stat. Ion Pățan, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
viceprim-ministru al guvernului, 
Virgil Teodorescu și Aneta Spor
nic, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale. Neculai Aga- 
chi. Maxim Berghianu, Florea 
Dumitrescu. Gheorghe Gaston 
Marin — membri ai guvernului. 
Dumitru Turcuș. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Ta
mara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, Con
stantin Oancea. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, 
general-maior Gheorghe Go- 
moiu și general-colonel Marin 
Nicolescu. adjuncți ai ministru
lui apărării naționale. condu
cători ai unor instituții cen
trale. organizații de masă și 
obștești, reprezentanți ai vieții 
culturale și artistice.

Au luat parte șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul 

R. S. Cehoslovace la București. 
Miroslav Sulek. a depus. joi 
dimineața, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism, pre
cum și la Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

PLECĂRI
Delegația Partidului Demo

cratic Gabonez. condusă de 
Leon Auge, membru al Birou
lui Politic, șeful Permanenței 
P.D.G.. care a făcut o vizită de 
prietenie în tara noastră la in
vitația C.C. al P.C.R.. a părăsit, 
joi după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Oto- 
peni. delegația a fost salutată 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Pungan. membru 
al C.C. al P.C.R.. consilier al 
președintelui Republicii. Con
stantin Vasiliu. adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

concentrării tuturor forțelor ar
tistice, a tuturor energiilor 
creatoare. pentru înfăptuirea 
complexelor opere ce sînt aș
teptate de poporul nostru în a- 
cest nou cincinaL opere consa
crate momentelor de seamă ale 
istoriei poporului nostru și pre
zentului socialist. De asemenea, 
se va acorda in continuare o 
mare atenție pătrunderii largi a 
operelor de artă in riadul oa
menilor muncii, creșterii con
tribuției artiștilor plastici ia 

opera de educare patriotică și 
artistică a întregului popor.

în cadrul dezbaterilor care au 
urmat au luat cuvmtul artiștii 
plastici Ion Jalea. Virgil Almă- 
șanu. Ana Lupaș. Paul Erdds. 
Eftimie Birleanu. Ileana Mico- 
din. Gall Andras. Mac Constan- 
tinescu. istoricul și criticul de 
artă Vasile Drăguț, artiștii plas
tici Romul Nuțiu. Gheorghe An- 
ghel, Erwin Kuttler, Patriciu 
Mateescu. Viorel Mărginean.

împărtășind aspecte din mun
ca lor. din cea a filialelor și 
cenaclurilor Uniunii artiștilor 
plastici, vorbitorii au prezentat 

sa nestrămutată in viitor, care 
sâ glorifice lupta de veacuri a 
națiunii noastre pentru dreptate 
socială, pentru independentă și 
libertatea țării, pentru afirmarea 
liberă, deplină, a tuturor forțe
lor sale creatoare.

Bilanțul cu care ne prezentăm 
în fața partidului, a Congresu
lui educației politice și culturii 
socialiste este, în toate aceste 
privințe, bogat in realizări. Pe 
baza programului alcătuit de 
partid, artiștii plastici au înăl
țat in acești ultimi cinci ani, pe 
tot cuprinsul țării, peste 500 mo
numente statuare, mai multe 
decit in orice perioadă de pină 
acum, au împodobit piețele și 
edificiile, la orașe și sale, cu 
alte peste 600 de lucrări de artă 
monumental-decorativă. Mari 
expoziții consacrate unor eveni
mente de seamă — aniversarea 
partidului, a proclamării Repu
blicii, aniversarea revoluției de 
la 1848, a luptelor ceferiștilor 
și petroliștilor — au fost mo
mentele cele mai importante 
ale unei activități care s-a di
versificat și amplificat continuu, 
cele peste 3 000 de expoziții co
lective și personale, organizate 
în acest răstimp, dînd intr-ade
văr imaginea unui mare șan
tier artistic național, a efortu
rilor de dezvoltare a- vieții ar
tistice nu numai în Capitală, 
primul centru artistic al țării, ci 
în toate județele în care-și des
fășoară activitatea cele 27 de 
filiale și cenacluri aie Uniunii 
artiștilor plastici. Ne amintim 
cu gratitudine, evocind această 
activitate, de atenția și prețui
rea pe care dumneavoastră per
sonal le-ați arătat eforturilor 
depuse de noi pentru realizarea 
unor lucrări care să se înscrie 
in marea noastră epopee națio
nală, de îndemnurile înțelepte 
pe care ni le-ați dat în atitea 
rinduri, de orizonturile vaste pe 
care le-ați deschis Întregii noas
tre munci de creație artistică.

Aceasta a făcut cu putință a- 
firmarea plenară a tuturor ta
lentelor, de Ia maeștri consa- 
crați la numeroși artiști tineri 
care s-au ridicat în anii din 
urmă și care participă activ și 
dinamic in viața artistică, in 
ansamblul vieții noastre sociale.

A fost de față Samuel M'Baye. 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Republicii Gaboneze la 
București.

în timpul vizitei, dele
gația gaboneză a avut intilniri 
la conducerile Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.. Comitetului 
Central al U.T.C.. ziarului 
„Scînteia" și Universității Popu
lare.

Joi după-amiază. a părăsit 
Capitala delegația de activiști ai 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria, care a efectuat o vi
zită in țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R. Delegația siria
nă a avut intilniri la C.C. al 
P.C.R. si la Comitetul județean 
Ilfov al P.C.R. De asemenea, 
oaspeții au vizitat Combinatul 
petrochimic Brazi. întreprinde
rea de morărit și panificație 
..Dobrogea". întreprinderea de 
textile Giurgiu. I.A.S. Prejmer, 
C.A.P. Gheorghe Doja. un com
plex de irigații, stațiuni turis
tice montane și de pe litoral.

SOSIRE
Joi după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală tovarășul Vasile 
Patilineț, ministrul economiei 
forestiere și materialelor de 
construcții, care a făcut o vizită 
în Republica Centrafricană. Re
publica Populară Congo și Re
publica Federală Nigeria.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. au fost prezenți membri 
ai conducerii ministerului, pre
cum și L. S. Momodu Osobase. 
ambasadorul Nigeriei, și Dennis- 
Dieudonne Grebongo. însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Centrafricane la 
București.

VIZITĂ
La invitația ministrului afa

cerilor externe al Suediei. Sven 
Andersson. ministrul aface
rilor externe al Republicii So
cialiste România, George Maco- 
vescu, va face o vizită oficială 
în Suedia, in a doua decadă a 
lunii mai a.c.

roadele bogate obținute în anii 
1971—1975, proiectele de viitor 
la care lucrează obștea artiști
lor plastici. Ei s-au referit la 
marile lucrări tematice prin 
care creatorii din acest dome
niu răspund comenzii sociale, 
la ampiul program de expoziții, 
dezbateri, de confruntări cu 
publicul. în unanimitate, vorbi
torii și-au exprimat, in numele 
tuturor artiștilor plastici, ro
mani. maghiari, germani și de 
alte naționalități, hotărirea lor 
fermă de a înfăptui noi opere 
care să răspundă așteptărilor 
poporului, opere pătrunse de 
un puternic mesaj revoluționar, 
de un profund umanism. în cu
vântul lor. participanții au dat 
mandat celor care ii vor repre
zenta la apropiatul Congres al 
educației politice și culturii so
cialiste să exprime adeziunea 
lor deplină la politica internă 
și externă a partidului, hotări
rea lor de a munci fără preget 
pentru înfăptuirea programului 
partidului.

în încheierea ședinței plenare, 
a luat cuvintul tovarășul Du
mitru Popescu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste.

într-o atmosferă de puternic 
entuziasm, participanții la ple
nară au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, în care, printre 
altele, se spune :

S-au amplificat continuu pre
zența artiștilor plastici în viața 
publică, dialogul lor cu oamenii 
muncii în expoziții, case de 
cultură, muzee, in fabrici, uzine, 
întreprinderi și instituții, au spo
rit preocupările pentru integra
rea artei și artiștilor in indus
trie, in producția bunurilor de 
larg consum, în acțiunea de în
frumusețare a cadrului în care 
se desfășoară viața și munca de 
fiecare zi a membrilor societă
ții noastre.

Pe această linie, plenara Co
mitetului de conducere al Uniu
nii artiștilor plastici a dat man
dat membrilor obștei care vor 
participa la Congresul educației 
politice și culturii socialiste să 
exprime hotărirea tuturor artiș
tilor plastici de a munci fără 
preget pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, de a parti
cipa la toate acțiunile ce se vor 
întreprinde pentru creșterea 
continuă a rolului culturii și 
artei in întreaga viață socială a 
țării.

In numele tuturor membrilor 
Uniunii noastre, exprimăm ade
ziunea deplină, entuziastă, la 
întreaga politică internă și ex
ternă a partidului, la principiile 
pe care dumneavoastră personal 
— iubite tovarășe Ceaușescu — 
le promovați cu atita strălucire 
pe plan internațional, în scopul 
intăririi colaborării intre po
poare, a solidarității cu toate 
forțele progresiste din lume pe 
baza egalității în drepturi a tu
turor popoarelor, mari și mici, a 
respectării independenței și su
veranității lor naționale, a drep
tului fiecărei națiuni de a deci
de liber asupra propriului des
tin.

Vă asigurăm că vom așeza in 
miezul cel mai fierbinte al pre
ocupărilor noastre omul, erois
mul poporului in munca și lupta 
sa pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
în patria noastră, figurile îna
intate ale istoriei și ale pre
zentului nostru socialist. In sluj
ba intruchipării lor în opere 
care să dăinuie și să ducă peste 
veacuri mesajul vibrant al mă
reței epoci pe care o trăiește 
patria noastră, vom pune toate 
strădaniile, toate forțele, întrea
ga noastră putere de creație.

Manifestări consacrate 
celei de a 55 a aniversări 

a creării 
Partidului Comunist Român

BELGRAD. — La 6 mai. la 
Ambasada României din Bel
grad a avut loc o confe
rință de presă consacrată ce
lei de-a 55-a aniversări a cre
ării Partidului Comunist Român, 
la care au participat reprezen
tanți ai Secretariatului federal 
pentru afaceri externe, agenției 
Taniug. Radioteleviziunii Bel
grad și Nori Sad. un număr 
mare de ziariști. precum și 
membri ai corpului diplomatic.

Despre semnificația eveni
mentului a vorbit ambasadorul 
țării noastre la Belgrad, Virgil 
Caza cu.

BERLIN. — în cinstea celei de-a 
55-a aniversări a creării Parti
dului Comunist Român, la Școa
la regională de partid ..Rosa 
Luxemburg" din Gera a avut loc 
o adunare, in cadrul căreia am
basadorul român în R. D. Ger
mană. Constantin Nițâ. a vorbii 
despre semnificația istorică a 
acestui eveniment.

Au participat activiști de par
tid care urmează cursurile școlii, 
cadre didactice, reprezentanți ai 
Comitetului regional de partid 
Gera.

BUDAPESTA te— Cu prilejul 
celei de-a 55-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Ro
mân. la Ambasada română din 
Budapesta a avut loc, joi, o con
ferință de presă, la care au par
ticipat redactori ai ziarelor cen
trale. televiziunii și radiodifu
ziunii ungare, ai agenției de 
presă M.T.L, activiști ai C.C. 
al P.M.S.U., reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe 
și atașați de presă.

Ioan Cotoț. ambasadorul 
României la Budapesta, a vor
bit despre însemnătatea creării 
Partidului Comunist Român.

SOFIA. — La Combinatul de 
metale neferoase „Dimităr Ga- 
nev" din Sofia, a avut loc, joi,

Problema unității dintre socialiști 
și comuniști in Anglia

Declarația secretarului general al P. C.
din Marea

..Stabilirea unor relații strinse 
și desfășurarea de acțiuni co
mune de către socialiști și co
muniști sint vitale pentru pro
gresul politic al Angliei, ca de
altfel și al restului Europei oc
cidentale" — a declarat Gordon 
McLennan, secretarul general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie. El a arătat că deja „e- 
xistă aspecte comune iîumeroase 
in propunerile comuniștilor și 
laburiștilor de stingă privitoare 
la măsurile necesare in vederea

• pe scurt • pe scurt • pe scurt •
• LA PRAGA a avut loc, joi 

seara, o adunare festivă consa
crata împlinirii a 31 de ani de 
la eliberarea țării de sub ocu
pația fascistă, victorie la care 
și-au adus contribuția — alături 
de armata sovietică, formațiunile 
militare cehoslovace, partizanii 
cehi și slovaci — și ostașii ar
matei române.

Au participat secretarul gene
ral al C.C. al P.C.C., președin
tele Republicii, Gustav Husak, 
alți conducători de partid și dc 
stat.

• ZIUA DE JOI a fost cea 
mai calmă, de la începutul a- 
cestei săptămini, la Beirut fiind 
semnalate doar schimburi spo
radice de focuri de-a lungul 
liniei de demarcație ce separă 
forțele aflate în conflict. Ame
liorarea situației a permis re
luarea traficului rutier între 
cele două sectoare ale orașului.

Pe plan politic, alegerea nou
lui șef al statului, care să-i 
succeadă actualului președinte, 
Suleiman Frangieh, continuă să 
facă obiectul unor intense con
sultări.

• LA PRAGA a fost semnat 
planul de colaborare științifică 
între Academia Republicii Socia
liste România. Consiliul Națio
nal pentru Știință și Tehnologie 
și Academia de Științe sociale și 
politice a Republicii Socialiste 
România și Academia eeho-

Dezvoltarea cooperării 
dintre România și Nigeria

Vasile Patilineț, ministrul e- 
eonomiei forestiere și materia
lelor de construcții, care a efec
tuat o vizită in Republi
ca Federală Nigeria, a avut 
o întrevedere de lucru cu 
dr. A. Aadeleye, ministrul fede
ral al industriilor, in cadrul că
reia au fost identificate noi po
sibilități de adîncire -și extin
dere a cooperării dintre Româ
nia și Nigeria în domeniile e- 
conomiei forestiere și materia
lelor de construcții. Ministrul 
român a avut, de asemenea, 
convorbiri cu ministrul indus
triei, comerțului și cooperative
lor din statul Oyo, cu ministrul 
industriei și comerțului din sta- 

,'TUI Ogun, precum și cu alte per- 
soaife oficiale din statele res
pective. Totodată, el a vizitat 
șantierele societății mixte ro- 
mano-nigeriene „Nirowi" din 
statul Ondo, prilej cu care au 
fost examinate probleme legate 
de creșterea eficienței societă
ții.

o adunare festivă consacrată a- 
niversării a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Ro
mân. Despre însemnătatea jubi
leului a vorbit ambasadorul ro
mân la Sofia. Trofin Simedrea.

La adunare au luat parte 
Lazar Stamboliev. prim-secre- 
tar al comitetului raional de 
partid „Vasil Levski". Nikolai 
Petrov, președintele Consiliului 
popular raional, cadre de condu
cere și muncitori din combinat.

HAVANA. — în cadrul mani
festărilor organizate in Cuba cu 
prilejul aniversării a 55 de ani 
de la crearea Partidului Comu
nist Român, la școala națională 
de partid „Nieo Lopez" de pe 
lingă C.C. al P. C. din Cuba a 
fost organizată o reuniune fes
tivă.

Despre importanța evenimen
tului a vorbit ambasadorul 
României ta Cuba, Petre Io- 
nescu.

MOSCOVA. — Cu prilejul săr
bătoririi Zilei independenței de 
stat a României și a Zilei victo
riei asupra fascismului, la se
diul Ambasadei române din Mos
cova a fost organizată o gală de 
filme documentare, in cadrul că
reia au fost prezentate peliculele 
„Victoria" și „Patriei — tinerețea 
noastră".

Au luat parte general-locote- 
nent M. G. Sobolev, locțiitor al 
șefului Direcției superioare po
litice a armatei și flotei sovie
tice. alți generali și ofițeri su
periori sovietici, funcționari su
periori din M.A.E. al U.R.S.S.

General-maior Gheorghe Din- 
culescu. atașat militar aero și 
naval al țării noastre la Mosco
va. a evocat luptele duse de ar
mata română pentru cucerirea 
independenței de stat, precum și 
participarea activă a României 
la războiul împotriva Germaniei 
hitleriste.

Britanic
scoaterii Angliei din criză*. 
..Este nevoie de o și mai strin- 
să unitate a tuturor acelora care 
sprijină o asemenea politică" — 
a adăugat vorbitorul.

Amintind de situația politică 
din Franța, Italia, Spania, Por
tugalia și alte țări unde se ex
tinde colaborarea dintre comu
niști și socialiști, Gordon Mc 
Lennan a spus că „problema 
unității dintre socialiști și co
muniști apare ca deosebit de im
portantă și in Anglia".

slovacă de Științe pe perioada 
1976—1980.

• MIERCURI SEARA au fost 
reluate în Consiliul de Secu
ritate, dezbaterile consacrate e- 
xaminării, la cererea Egiptului, 
a situației din teritoriile arabe 
ocupate de Israel. Au luat cu
vintul reprezentanții Siriei, Or
ganizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Iordaniei și Israelului.

Italia: start în 
campania electorală

Ieri, în Italia s-a des
chis oficial campania e- 
lectorală în vederea ale
gerilor generale. După 
cum s-a anunțat, în sea
ra zilei de 1 Mai pre
ședintele Giovanni Leo
ne a semnat decretul de 
dizolvare anticipată a 
parlamentului iar după 
două zile se anunța că 
scrutinul electoral a fost 
fixat pentru 20 și 21 iu
nie.

nouă criză guver- 
Onamentală a re- 

izbucnit după nu
mai 11 săptămînf 
de guvernare a 
cabinetului demo

crat-creștin condus de Aldo 
Moro. Știrea privind convocarea 
de alegeri anticipate nu a mai 
surprins pe nimeni, evoluția 
vieții politice italiene din ulti
mele săptămini îndreptățind 
să se afirme că celei de-a șa
sea legislaturi i se va pune ca
păt înainte de termen. încă de 
la formarea sa, la 10 februarie, 
guvernul democrat-creștin for
mat de Aldo Moro în urma unei 
crize guvernamentale dintre 
cele mai grave șl mai de lun
gă durată din istoria postbelică 
a Italiei, guvern supranumit și 
„cabinetul abținerilor" (deoare
ce se sprijinea in parlament pe 
abținerea de la vot a partidelor 
din opoziție), a fost considerat 
..slab" în fața dificultăților pro
funde cu care este confruntată 
Italia : inflație și prețuri ridi
cate. șomaj record și stagnarea • 
producției industriale, datorii

nairobi Lucrările Conferinței 
U. N. C. T. A. D.

La Nairobi, au continuat joi lucrările eelei de-a IV-a conte» 
rințe a Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvol
tare (U.N.C.T.A.D.) prin începerea dezbaterilor generale.

Adresindu-se celor peste 5 000 
de delegați din 153 de țări, pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, a propus crearea unui 
sistem economic, al țărilor în 
curs de dezvoltare care să se 
constituie intr-un organism de 
coordonare intre aceste state. 
Ei a spus că actuala reuniune a 
U.N.C.T.A.D. trebuie să adopte 
măsuri practice în probleme 
cum sînt comercializarea mate
riilor prime și restructurarea 
sistemului valutar internațional, 
limitarea activității companiilor 
transnaționale și a făcut un apel 
pentru sprijinirea creșterii pro
ducției industriale în țările în 
curs de dezvoltare prin acorda
rea de credite în condiții avan
tajoase și adoptarea unui sistem 
eficient pentru transferul de 
tehnologie. în continuare, șeful 
statului filipinez a prezentat 
„Declarația de la Manila" și 
„Programul de acțiune", docu
mente adoptate în februarie a.c. 
de „Grupul celor 77“, care cu
prinde 110 state în curs de 
dezvoltare, membre ale O.N.U., 
printre care și România. Sub
liniind că are mandat din par
tea acestui organism, vorbitorul 
și-a exprimat speranța că

Numeroase critici la adresa
practicilor companiilor transnaționale
în cadrul dezbaterilor reuniu

nii parlamentarilor din țările 
membre ale Consiliului Europei 
occidentale, care se desfășoară 
la Strasbourg, au fost formulate 
numeroase critici la adresa prac
ticilor companiilor transnațio
nale și, după cum remarcă a- 
genția France Presse, puțini au 
fost aceia care au intervenit în 
apărarea acestora.

Raportul în această problemă, 
prezentat de Uwe Hotzl, deputat 
în Bundestag, relevă că și socie
tățile transnaționale sînt respon
sabile de unele dificultăți eco
nomice. ale țărilor unde acțio
nează. mai ales în ce privește 
dezordinile de ordin monetar 
provocate de mișcările de capi
tal pe termen scurt. Prin natura
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• TRACTOR DIRIJAT PRIN INDUCȚIE. în Caucazul de nord 
•e iac experiențe pentru realizarea unui tractor care sa poatS 
fi dirijat prin inducție. Pentru aceasta, Ia o adincime de 70—80 
centimetri au fost ingropați conductori electrici, prin care trece 
curent alternativ lormînd un cîrnp magnetic. La bordul trac
torului se instalează dispozitive speciale care îl obligă să se 
deplaseze numai de-a lungul conductorului electric. In timpui 
experiențelor, tractorul a realizat devieri de maximum 2,5 cen
timetri, în timp ce la semănături, de exemplu, se permit de
vieri și pină la 10 centimetri. Cu toate că îngroparea firelor 
electrice este destul de grea și costisitoare, avînd în vedere 
faptul că ele pct servi în jur de 20 de ani, cheltuielile se pol 
amortiza • o VIOARĂ STRADIVARIUS, fabricată la Cremona 
în 1692, a fost vlndutâ pentru suma de 44 000 lire sterline (apro
ximativ 78 200 dolari) la o licitație la Londra. Cel mal mare 
preț plătit vreodată pentru o vioară Stradivarius a fost de 84 000 
lire sterline « CIUDAD DE MEXICO VA FI CEL MAI POPU
LAT ORAȘ DIN LUME, IN ANUL 2000, cu mai mult de 30 de 
milioane de locuitori. Sao Paulo cu peste 26 milioane. Rio de 
Janeiro, 1» milioane și Buenos Aites cu peste 13 milioane de 
locuitori se vor număra printre cele mai mari concentrări ur
bane de pe planetă — arată un studiu comun al Comisiei eco
nomice O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.) și a] Pro
gramului Națiunilor Unite pentru Mediul Ambiant. Dacă vor 
fi menținute actualele ritmuri de creștere — se spune in stu
diul amintit — America Latină va- avea în anul 2000 nbuă din
tre primele 50 mari centre urbane ale lumii • TURNUL CON
TELUI UGOLIN, imortalizat de Dante în „Infernul" său, a fost 
descoperit la Pisa, încastrat într-un edificiu din secolul al XHI-lea 
— Palatul Orologiului. Descoperirea a fost făcută în cursul unor 
lucrări de amenajare a clădirii, in vederea instalării în inte
riorul ei a unei biblioteci. Turnul are înălțimea de 15,50 m, in
teriorul măsoară 6 m în diametru, iar grosimea zidurilor — lm 
• GERONIMO, CEL MAI LUNG MELC DIN LUME, a încetat din 
viață. El avea șase ani și măsura 29,21 cm. Cochilia lui urmează 
să fie expusă la Muzeul de istoria naturală din Londra.

externe ce ating cifra fabuloasă 
de 14 000 miliarde lire, situația 
monedei naționale care înregis
trează niveluri minime „istorice" 
— aproape 1000 de lire pentru 
un dolar S.U.A.

In fața unui asemenea tablou 
alarmant, forțele de stingă au 
propus democrat-creștinilor un 
acord intre partidele democra
tice din cadrul majorității și ai 
opoziției, care să permită abor
darea in comun de către acestea 
a multiplelor dificultăți econo
mice și sociale. Apelul lansat 
de P.C.I. tuturor forțelor demo
cratice de a se ajunge la un 
acord de sfîrșit de legislatură, 
menit să permită abordarea în 
spirit realist a situației a fost 
apreciat drept rațional și con
structiv de către socialiști, so- 
cial-democrați și republicani, 
considerindu-se eă propunerile 
făcute de comuniști oferă posi
bilitatea de a nu se ajunge la ale
geri anticipate. însă democrat- 
creștinii au respins apelul, sus- 
ținind că, prin aplicarea sa, gu
vernul Moro ar căpăta o orien
tare diferită și s-ar ajunge Ia o 
„confundare de roluri între ma
joritate și opoziție". Au propus 
insă calea dezbaterilor parla
mentare pentru ca astfel, in ca
zul in care programul de mă
suri urgente prezentat de ei ar 
fi fost respins, să poată da vina 
pe opoziție pentru chemarea 
anticipată a alegătorilor la 
urne. Șansele unui astfel de 
acord de ultimă oră erau Insă 
extrem de reduse. „Democra- 
ția-creștină a ales calea ce duce 
spre alegerile anticipate deoa
rece * optat pentru confrunta
rea cu celelalte forțe democra
tice și nu pentru intilniri co
legiale" — declara Giancarlo 
Pajetta, membru al Direcțiunii

„Scînteia
tineretului"
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U.N.C.T.A.D. va adopta „Decla-* 
rația" ca pe o „cartă a coope
rării dintre țările în curs da 
dezvoltare și cele industriali
zate".

Secretarul de stat al Statelor 
Unite, Henry Kișsinger, a pro
pus, între altele, crearea unei 
bănci internaționale a materii
lor prime, cu un fond de 1 mi
liard de dolari. Această bancă 
ar contribui. în concepția ame
ricană. printre altele, la atra
gerea de investiții pentru ex
ploatarea resurselor de materii 
prime în țările în curs de dez
voltare. De asemenea, el a pro
pus stabilirea unui calendar 
precis în vederea studierii pro
blemelor specifice privind pro
dusele de bază ale țărilor în curs 
de dezvoltare ; studierea unui 
cod internațional privind contro
lul asupra exporturilor ; spriji
nirea propunerii de creare a 
unui serviciu consultativ al 
U.N.C.T.A.D. care să dea posibi
litatea țărilor în curs de dez
voltare să achiziționeze tehnolo
gia de care au nevoie, precum 
și crearea unui corp de specia
liști în domeniul tehnologiei.

lor transnațională, se arată în 
raport, aceste societăți ocolesc 
mai ușor legislațiile naționale 
privitoare la regimul fiscal, so
cial, comercial, sindical sau eco
logic. Pentru a evita repercusiu
nile dăunătoare ale activităților 
companiilor transnaționale, de
putatul vest-german propune în
cheierea unor acorduri interna
ționale care să stabilească drep
turile și obligațiile acestora.

într-un alt raport prezentat de 
Comisia pentru știință și tehno
logie a Consiliului se arată că 
societățile transnaționale ar pu
tea contribui la extinderea cer
cetărilor științifice, dar activi
tățile lor în acest domeniu sint 
ghidate aproape în exclusivitate 
de profiturile proprii.
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P.C.I., iar Francesco de Mar
tino. secretarul-general al Par
tidului Socialist, sublinia la rin- 
dul său că „nu se mai poale 
remedia o situație atît de pro
fund deteriorată cu ajutorul 
unor măsuri parțiale" și eă 
..noua consultare electorală tre
buie să aibă ca rezultat o 
schimbare politică profundă, 
formarea unei largi majorități 
guvernamentale care să poată 
infrunta problemele dramatice 
ale momentului". Ugo la Malfa, 
președintele Partidului Repu
blics». arăta, de asemenea, că 
grupul parlamentar republican 
nu poate să se pronunțe în mod 
pozitiv asupra programului pre
zentat de Aldo Moro „datorită 
numeroaselor omisiuni și lacune 
ale acestuia". Refuzul Partidului 
Democrat-Creștin de a ține 
seama de faptul că ieșirea din 
actuala criză nu este posibilă 
fără contribuția tuturor forțelor 
democratice și populare, deci și 
a Partidului Comunist Italian, 
este apreciat de „Corrierre 
della Sera" drept „o confirmare 
a imobilismului care reprezintă 
orincipalul cap de acuzare îm
potriva democrației-creștine".

Zilele trecute la Roma au avut 
loc reuniuni ale direcțiunilor 
tuturor partidelor politice pen
tru a-și stabili platformele 
electorale și pentru a fixa cri
teriile de formare a listelor de 
candidați. Rezultatul scrutinu
lui de la 20 iunie este așteptat 
cu mult interes, ținind cont 
îndeosebi de puternica depla
sare spre stingă a corpului 
electoral, de succesul obținut de 
P.C.I. în scrutinul municipal de 
la 15 iunie anul trecut.
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