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TINERETUL-FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

PE TOATE FRONTURILE MUNCII - EFORTURI SUSȚINUTE, 
RESPONSABILE PENTRU REALIZAREA EXEMPLARĂ 
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PRODUCȚIILOR 
RECORD

Stabilindu-și ca obiectiv prio- 
ritar creșterea contribuției tine
rilor la realizarea sarcinilor eco
nomice. Comitetul județean Hu
nedoara al U.T.C. organizează 
prin rotație cite o lună a ..Hărni
ciei tinerești" in toate întreprin
derile industriale de pe raza ju
dețului. înț această perioadă, ti
nerii sint chemați să desfășoare 
o activitate model care să se 
soldeze cu produse record in pro
ducție, să economisească mater-.. 
prime si materiale, să perfecțio
neze tehnologiile de fabricație ș. 
să participe la ample acțiuni de 
muncă patriotică. La Combinatul 
siderurgic Hunedoara tinerii au 
produs suplimentar, in cur< i 
unei asemenea luni. 400 tone 
cocs metalurgic. 6 000 ’one oțel, 
peste 19 000 tone fontă. 10 000 
tone laminate, reușind in at"..- 
timp să nu înregistreze nici o 
șarjă declasată sau in afara pro
gramului sortimental, nici o ab
sență sau abatere de la discipli
na tehnologică. în paralel cu 
preocuparea pentru creșterea 
cantitativă și îmbunătățirea cali
tativă a producției, ei au recon
diționat, reparat și confecționat

l-heee'ea irtorirtc .Tineretul - ‘k'w octx ta 
realitatea UraJaMMui rerolutrei tahrca- 
fice*.  parte integrantă a mani intrecen soe-ci<ste 
etprewe neaajtocrto a coeftcientutu» de «fort v 
dăruire specific tartei tinere, atesta prin ■*-  
alele mitiatire n ocțtani declanșate dmarr smi 

reairtorsc 
In rexvta-

tx>-t'cipăru orgonăotufor U.T.C la 
ron-pexelor sorea» ce prezentul>m.

c:~. materiale ecoooenisîte o lar
ga gamă de piese *>  repere, rea
lized economii la lucrările neE- 
nanțate in valoare de aproape 
3 milioane lei- Stafe’.a hărnicie: 
tinerești a fost preluată acum 
de tinerii de Ia întreprinderea 
minieră Hunedoara, botănți să 
înscrie in cartea de ocoare a în
trecerii realizări si mai semnifi
cative. (AL Bâlgrădean)

PRIN FORTE PROPRII, 
ÎNSEMNATE ECONOMII

Ultima sâptărair.ă. declarată 
„a economiei", a fast pentru ti
nerii din orașul Salonta. județul 
Bihor, prilejui unei confruntări 
serioase, cu propriile lor posibi
lități de a munci mai bine, de 
a-și îndeplini sarcinile economice 
intr-un climat de ordine si dis
ciplină muncitorească. Bilanțul 
recent încheiat evidențiază re
zultatele deosebite obținute de

lefo ■ijitrtl pnâ ocs», in toate domeniile 
de uiliejtr concreatoM ■ indeplnaea si 
depcsaea pfomtaa protecției tatertncie pe 
prie-țlc 4 foni se «ratei ca peste 4 «afon1» 
tei, se regăsesc desigur si aoaca, efortul dea
ler ai reâer de tineri. Despre ei, și despre succe
se*

tinerii <fca orga-_za _ile U.TXL 
de la Auiocază s2O» htn de corx- 
hncriHU ecooccsssix). de la în
treprinderea -Sketahil" (realiza
rea produseioc ca cn eoasxzs 
redus cu peste — Uw ,z gpetali. d- 
cer Hm secta de ccalecpaaac 
mobdă (1 j ax. material ie=mos 
sub azvesui conn Tmî' "i pJazufi- 

mzaterii de b SALA. șz CJLP 
Sajocta lecaouu de carburant: 
șa hzbrifbriz m valoare u>ca-â 
de 3*M  lei). Tutori»-ă. in pui 
oeda am—irită feceăe d» ta între
prinderea textilă asi s'.v.ri1 
complet rebuturile- Se fac pre
gătiri pentru ca această săptâ-

pazitivă singulară raci pentru 
tinerii din Salocta. mri. in re- 
neral. pentru ceilalți tineri care 
trăiesc și muncesc in aite loca
lități din județul Bihor. (Valen
tin Bozie»)

reportera nosbi. transraat :

CU 65 DE ZILE ÎNAINTE 
DE TERMEN

Yfcaera «estnartoci truransn- 
mrra oe b T. C. Iad-
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rea la iaxrea^a capaosase a wa- 
«roilor uuia*etar-  doqJ obeec- 
thr a sxfpuî să proâaeâ ziieie 
trecute. cu G» de zii-e utaan ie de 
te.’Tnmul planificat. Pnstr-os*  
beră organizare a Eincu pe i 
scinmburi la stațiile de betQMir 
«4 atelierul de prefabricate. fi
xarea unor tesmene m’erniedia- 
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UN NOU ȘANTIER AL 
TINERETULUI

Vdea).

la împlinirea vîrstei de 70 de ani

sesxe profund 
ru nuae. cind 
a di—mcrie cu 
partMkzlui. in 
nătat s; sumat 

roman, m-a 
i-m. permneți 
pinței cu care 
răiuerte dovezi

race cadrele de bază ale parii- 
«tnlni și statului r-ustru. Eu văd 
in aceasta tocă o mârtune grăi
toare a felului cum partidul 
Dostxu știe să insufle cadrelor 
sale sentimentele îndeplinirii în
datoririlor față de patrie și 
popor, să ie prcțuiascâ activita
tea —o măsura m care ea co
respunde exigențelor normelor 
fraădmentale ale vieții și mun
ci: cocmziisti'or. ale eticii și

Ca vechi memoru de partid 
o» MdrioBgrt stagiu te rindu- 
nie avangardei prc/esariatului 
român, am avut imensa fericire 
de a ■tonei sub înalta condu
cere a dnBMMauoastră. mult sti
mate și șutate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, m climatul sănătos, 
ianoitor. de muncă responsa
bila. de cinste și corectitudine 
exemplară, de grijă față de om 
pe care le-ați imprimat și le 
imprimați in întreaga noastră
viață sociala.

Pătruns de sentimentul nece- 
sității continuării și intensifică
rii eforturilor pentru îndeplini
rea sarcinilor politice și profe
sionale care ne revin, vă în

credințez. tovarășe Ceaușescu, 
ci nu voi precupeți nici de 
acum înainte nici un efort pen
tru a-mi face cu cmște datoria, 
că ici aplica politica marxist- 
leninistâ a partidului nostru, 
pentru a răspunde mobilizatoa- 
relcr direcții trasate de Progra- 
mul partidului, de documentele 
Congresului al XI-lea.

Pilda vie a vieții și activității 
dumneavoastră, puse in între
gime in slujba poporului, pa
triei, partidului, va reprezenta 
și pentru mine, ca de altfel, 
pentru toți comuniștii, și de 
ar.: -. înainte, cel mai prețios 
îndreptar.

Vă mulțumesc încă o dată 
pentru inalza distincție cu care 
m-ați onorat și vă urez dum
neavoastră personal și colecti
vului din conducerea de partid
— pe care vă sprijiniți nemijlo
cit in aplicarea liniei partidului 
ți statului nostru in munca 
plină de abnegație pe care o 
depuneți pentru cauza măreață 
a construirii temeinice a socie
tății socialiste in țara noastră
— multă sănătate, viață lungă 
s: putere mereu sporită in mun
ca dumneavoastră de inaltâ 
răspundere.

în încheierea solemnității, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au felicitat 
încă o dată cu căldură pe săr
bătorit. i-au urat r.oi succese 
in activitatea sa, sănătate și fe
ricire.

Cuvîntul tovarășului Nicolae Ceausescu

DIRECT,
CU ORGANIZAȚIILE

U. T. C.
Aceste zile, marcate de o intensă activitate pclitico-educotiră, 

relevă și in organizațiile U.T.C. o mobiLzore activă a tutixor ener
giilor și resurselor in vederea obținerii unor vezurtate suoerioc'e n 
toate domeniile de activitate. O ilustrare concretă a acestor amp e 
eforturi o oferă și dialogul purtat in direct cu tovarășii MIHAI BO- 
TOAGÂ, prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al U.T.C, VASHE 
BANCIU, prim-secretar ol Comitetului mumdpa Brasov al U ’ C, 
MARIA MIHALACHE, secretor al comitetului U.T.C de io Comb -atu 
de fibre sintetice Săvinesti.

FAPTELE - ETALON ALE CON
ȘTIINȚEI COMUNISTE

Mihai Boțoagă : B lactul re
centei plenare a Comite
tului județean Ilfov al U.T.C. a 
scos in evidență numeroase ac
țiuni politico-educative care au 
contribuit la creșterea gradului 
de organizare și cuprindere a ti
neretului la activitatea econo
mică și socială, la Îndeplinirea 
prevederilor celui de al XI-iea 
Congres al partidului. Deosebit 
de valoros este aportul unor or
ganizații U.T.C. de la IAPSAIA- 
Buftea. Fabrica de ferite Urzi- 
ceni, C.A.P. „8 Martie" Clrimogi, 
S.M.A. Girbovi. care, ocupir.d 
locuri fruntașe in întrecerea so
cialistă in anul care a trecut, se 
află in primele rinduri ale în
trecerii „Tineretul — factor ac
tiv în realizarea cincinalului re
voluției tehnico-științifice". 
la 15 aprilie și pină in prezent 
uteciștii din organizațiile Șantie
rului naval Giurgiu. Șantierului 
naval Oltenița. Fabrica de vată 
Buftea, I.P.L.F. Oltenița. „Dună
reană" — Giurgiu. Filatura Ba- 
lotești și altele au prestat 5 384 
ore de muncă patriotică in spri
jinul producției, realizind bunuri 
suplimentare in valoare de 
222 300 lei. Cu remarcabile rezul
tate sint încununate și inițiati
vele „Minutul, milimetrul, para
metrul" și „Să lucrăm o zi pe 
lună cu material economisit", 
generalizate in mai multe între
prinderi ale județului.

Vasile Banciu : Dintr-o enu
merare cit de sumară a prin
cipalelor acțiuni cu care tinerii 
Intimpină prin muncă Congresul 
educației politice și culturii so
cialiste nu poate lipsi inițiativa 
celor peste 5 000 de tineri -de la 
întreprinderea „Tractorul" care 
au realizat, in cadrul unei săp- 
tămini record, o producție supli
mentară in valoare de peste 2 
milioane lei. Echivalentul celor 
peste 32 000 ore cit a iqsumat 
decada record in care au fost an
trenați aproximativ 8 000 tineri 
din întreprinderea de auto
camioane este cifrat la 1 milion 
lei producție suplimentară, iar 
decada record a tinerilor de ia 
Atelierele C.F.R. ș-a soldat cu 
execuția unor lucrări înainte de 
termen în valoare de 75 000 lei.

Maria Mihalache : Punem un 
accent deosebit pe inițiativele in 
sprijinul producției, pe stimula
rea răspunderii fiecărui tinăr 
pentru calitatea muncii prestate, 
în întîmpinarea apropiatului e- 
veniment politic, tinerii din or
ganizațiile „Textil I—III". „Tex
til IV" au participat la zile re
cord de producție, iar cei din 

„Poliamid I—III" 
au inițiat

schimburi de oroare 
rezultat Însemnate 
producție.
FORȚA EDUCATIVA

LUI MUNCITORESC

din care au 
sporuri de

A SPIRITU-

De

Mihai Boțoagă : Urmărind să 
asigurăm un cadru organizat 
permanent și adecvat specificu
lui fiecărei organizații, au fost 
declanșate o serie de acțiuni po
litico-educative vizind educarea 
prin muncă și pentru muncă a 
tineretului din județul Ilfov, in
tre care amintesc : ciclul de ac
tivități „Programul partidului — 
programul de muncă și luptă al 
tinerei generații", „Comunistul 
— model de viață și de muncă", 
„Ești utecist. să fii fruntaș

ȘERBAN CIONOFF 
TEODOR POGOCEANU

(Continuare fn pag. a IV-a)
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Scriitorii — h izvorul tiu,

Poiana Mare, poiană de
suflet pentru un viitor oraș

Zestrea oltencelor

Poem la statuia gornis
tului din ‘77

*

a 2-a

organizațiile
ți „Poliamid IV“

Vorbim adesea de vocația tragicului la 
anume scriitori români. Se vorbește chiar de 
vocația tragicului la poporul nostru. Miorița 
reprezintă pentru mulți comentatori expresia 
simbolică a acestei vocații. Și totuși în 
spațiul (mioritic) românesc s-au plămădit 
baladele haiducești, ciclul Novăceștilor, 
Meșterul Manole. Demonstrind toate că ar 
fi mai corect să vorbim despre vocația eroi
cului. Despre luptă, nu despre resemnare 
și îngenunchere, despre forța de a rezista 
și despre capacitatea de a supraviețui, des
pre sentimentul aspirațiilor inalte și nu 
despre cel al extincției, despre facultatea de 
a ne păstra identitatea prin urmași și prin 
cultul străbunilor. Vo
cație repetat .mărturi. 
sită prin patriotismul 
colectivității noastre 
naționale, prin unita
tea de gînd și simțire 
transmisă din moși- 
strămoși, prin conști
ința continuității și a 
progresului, prin se
tea umană de împlinire și fericire. Firește, 
moartea lui Pintea-Viteazul, a lui Mihai Vitea
zul, a lui Ion Vodă cel Cumplit, a Meșterului 
Manole. a lui Decebal, a lui Peneș Curcanul 
și a atitor milioane de anonimi căzuți de-a 
lungul multimilenarei noastre istorii e, obi
ectiv judecind, tragică. Condiția lor exis
tențială definitorie e însă eroismul. Dimen
siune a ethosului românesc. Ethos cu adinei 
rădăcini in trecutul civilizației și culturii 
carpato-dunărene. Distilînd, printre constan
tele lui, ideea de libertate, de neatîrnare, 
de echitate, de etică socială, de optimism, 
de sacrificiu, de demnitate, de prietenie, 
de ospitalitate, de omenie, de disponibili
tate spirituală, de adevăr afectiv și rațional.
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Ethos in cuprinsul căruia inteligența, voința 
de a construi, in numele viitorului de aur 
și convingerea că actul e fapt, că individul 
particularizează categoria, că împrejurarea 
se califică axiologic prin magistratura ne
cruțătoare a idealului valorifică statutul 
real al unui eroism implicat Eroism pe 
care mi-l configurez, prin valențele lui struc
turale policrone, ca dat caracteristic al fe
nomenologiei românești. Fenomenologie e- 
sențializată în conceptul, cu reverberante 
temeiuri, numit „bătălii”. Concretizat Drin 
adversitatea față de asuprire, de exploa
tare, de întuneric, de discriminare, de non- 
dezvoltare, de paseism, de „statu quo”. Și,

In pregătirea Congresului 
educației politice 

si culturii socialiste

ACȚIUNE CONCRETA,
SPIRIT

REVOLUȚIONAR
în înfăptuirea indicațiilor tovarășului 

Nicolae Ceaușescu cu privire la 
activitatea organizațiilor de tineret

IN PAGINA A 3-A

modelulComunistul 
la care ne raportăm

A umple cu sens 
fiecare ceas 
al zilei tale

ÎN PAGINA A 2-A

involuntar, integrîndu-le, la altitudinea eroi
cului, suo constelația epopeii naționale. 
Epopee visată, printre alții, de Mihail Ko- 
gâlniceonu, cind își rostea cuvîntul de des
chidere a cursului său de istorie la Acade
mia Mihăileană din lași, punctată apoi, prin 
operele lor, de Bălcescu, Russo, Alecsandri, 
Bolintineanu, Hasdeu, Sadoveanu și de ne- 
numărați alții. Continuată, prin demersurile 
lor lirice, epice sau dramatice, de Camil 
Petrescu, Mihai Beniuc, Eugen Jebeleanu, 
Horia Lovinescu, Laurențiu Fulga, Eugen 
Barbu, Marin Preda, Paul Anghel. Epopee 
căreia fiecare generație îi aduce redactă
rile sale. Unghiul ei

VOCAȚIA EROICULUI

Dragă tovarășe Popescu-Puțuri,
Doresc să inccp prin a-ți adresa, in numele 

Comitetului Central al partidului, al meu per
sonal. cele mai calde felicitări cu prilejul îm
plinirii virstei de 74 de ani și mai ales pentru 
activitatea îndelungată in rindurilc partidului, 
ca activist de seamă, precum și pentru Ordinul 
Steaua Keoublicii Socialiste România clasa I cu 
e*re  conducerea partidului și statului a hotărit 
să fii distins.

Acordarea acestei înalte distincții constituie o 
apreciere deosebită dată activității tale îndelun
gate în nodurile partidului, slujirii in toate îm
prejurările. atit in anii ilegalității, cit și in anii 
socialismului, a cauzei partidului, a clasei mun
citoare. a poporului, contribuției adusă la lupta 
de eliberare a patriei noastre, de construcție 
socialistă, de întărire a independenței și suve
ranității României.

în activitatea pe care o desfășori acum la

Institutul de studii istorice, și social-politice 
aduci o contribuție de seama, cu întregul colec
tiv, Ia elaborarea unor documente importante 
ale istorici partidului și mișcării revoluționare, 
ccca ce reprezintă un aport la educarea mem- 
hrilor de partid, a tineretului in spiritul tradi
țiilor glorioase de luptă ale partidului nostru, 
de solidaritate internațională cu toate forțele 
revoluționare și antiimperialiste, la educarea 
oamenilor muncii din patria noastră in spiritul 
dragostei fața de patrie, față de partid, față de 
cauza socialismului și păcii.

La această aniversare a virstei și, totodată, 
a îndelungatei activități in rindurile partidului 
ca activist de seamă al său, îți adresez din toată 
inima, in numele meu, al conducerii partidului, 
cele mai bune urări dc sănătate, de viață lungă, 
activitate rodnică in munca de răspundere în
credințată de partid ; succes și încă o dată multă 
sănătate ! (Aplauze)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe 
secretarul național executiv al Partidului

Uniunea pentru Progres Național
din Burundi

de interpretare. Pers
pectiva sa filosofică. 
Harta ei preferenția
lă. Populată cu tipo
logii și reliefuri menite 
a întreține dialogul 
viu al prezentului cu 
trecutul. Adăugind 
noi capitole seriilor 
înregistrate de înain
tași. Capitole care nu 

trebuie să privească neapărat epoci de mult 
revolute. De vreme ce pot avea ca obiectiv 
chiar epoca noastră, prin excelență epo
peică. Epocă a revoluției socialiste. A mu
tațiilor rcdicalizante. A marilor conflicte de 
clasă. A desalienării omului. Conflicte care 
așază raportul dintre ideal și real, dintre 
om și natură, dintre noua și vechea gîndire 
economică, dintre cunoaștere și limită, din
tre a voi și a putea, dintre a fi și a nu 
fi, dintre bine și mai puțin bine, pe aceeași 
unică și tulburătoare coordonată a eroicu
lui. Eroic echivalînd cu ancorarea în semni
ficativ. In major. In problematica adevăru
lui dialectic însuși. In esențial. Așa cum au 
ancorat, la timpul lor, și precursorii.

de Aurel Martin

un curcubeu, în prisma ca

in replică, prin afirmarea personalității na
ționale, a dreptului la existență și la op
țiune, la autodeterminare, la progres, la lu
mină, la nemurire, la armonia imaginată de 
Eminescu, în Geniu Pustiu, cind asemăna 
omenirea cu
ruia națiunile trebuie să se impună ca nu
anțe specifice. Spre a ne afirma ca atare, 
ne-am confruntat cu nenumărate probleme 
vitale. Consemnate de cronicari, de co
rifeii Școlii Ardelene, de pașoptiști, de 
postpașoptiști, de Eminescu, de Coșbuc, 
de Goga, de pleiada interbelică, de 
noi, cei de azi. Cu toții, voluntar sau

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
Bernard Bizindavyi, secretarul 
național, executiv al Partidului 
Uniunea pentru Progres Națio
nal (U.P.R.O.N.A.) din Burundi, 
cărei la invitația C.C. al P.C.R.. 
a efectuat o vizită de prietenie 
in țara noastră.

La întrevedere a participat 
tovarășul Iosif Uglar, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a fost însoțit de 
Gaspard E. Karenzo, ambasado
rul Republicii Burundi la Bucu
rești.

Cu acest prilej, secretarul na
țional executiv al partidului 
U.P.R.O.N.A. a înmînat tovară
șului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj de prietenie din partea 
secretarului general al Partidu

lui Uniunea pentru Progres 
Național. președinte al Repu
blicii Burundi, șef al guvernu
lui, general-locotenent Michel 
Micombero, și a transmis urări 
de noi realizări poporului ro
mân pe calea înfloririi continue 
a patriei sale.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat . președin
telui . Michel Micombero cele 
mai bune urări de sănătate, de 
bunăstare și fericire poporului 
burundez.

In cursul convorbirii care a ■ 
avut loc au fost evidențiate, cu 
satisfacție, bunele relații stator
nicite între țările, partidele și 
popoarele noastre, dorința re
ciprocă de a extinde și întări 
colaborarea româno-burundeză 
pe plan politic, economie și in 
alte domenii de interes reciproc. 
De ambele părți s-a .relevat că 
promovarea pe multiple planuri 
a relațiilor de colaborare dintre '

România și Burundi se înscrie 
în cadrul mai larg al dezvoltării 
solidarității intre . țările in curs 
de dezvoltare, al luptei popoa
relor pentru lichidarea subdez
voltării, pentru obținerea unui 
progres mai rapid, pentru 
o lume mai bună și mai 
dreaptă. în acest context a fost 
subliniată însemnătatea inten
sificării luptei tuturor for
țelor revoluționare, democra
tice și progresiste, a ma
selor largi populare împotri
va politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste. pentru 
dreptul _ fiecărei națiuni de a 
dispune în mod suveran de bo
gățiile sale, de a-și alege calea 
dezvoltării economice și sociale 
pe care o dorește, pentru ediii- 
carea unei noi ordini economice 
și politice in viața internațio
nală. pentru pace și securitate.
.întrevederea a decurs intr-o 

atmosferă de caldă prietenie.
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COMUNIȘTII SUB STEAGUL LUPTEI 
PENTRU DREPTATE SOCIALĂ 
SI LIBERTATE NAȚIONALĂ

ÎN PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI POLITICE
Șl CULTURII SOCIALISTE

STRATEGIA
EDUCAȚIEI

comu n ist ti l iiiodclul la care ne raportăm

Lupta împotriva pericolului 
fascist, pentru apărarea inde
pendenței și integrității terito
riale a României a reprezentat, 
în deceniul patru, una dintre 
coordonatele principale ale ac
tivității politice, ideologice și or
ganizatorice desfășurate 
Partidul Comunist Român.

In împrejurările creșterii evi
dente a pericolului, 
plan 
partidul 
interesele naționale 
adresat 
turor forțelor democratice 
patriotice ale poporului 
mân apelul la crearea unei 
mișcări antifasciste de masă, 
a unui puternic front de 
luptă pentru apărarea democra
ției, a libertății și independen
ței patriei. Orientarea P.C.R. 
spre închegarea unui larg Front 
popular antifascist s-a vădit in 
amplele acțiuni organizate pe 
baza unității clasei muncitoare 
și a colaborării cu largi forțe 
democratice, antifasciste in care 
revendicările economice și so
ciale privind îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de trai ale 
maselor se imbinau cu obiecti
vele politice ale luptei împo
triva primejdiei fascizării țării.

Lupta partidului comunist se 
lovea de măsurile represive ale 
forțelor reacționare, măsuri ex
primate prin dizolvarea a o se
rie de organizații de masă de
mocratice, prin arestarea, jude
carea și condamnarea la ani 
grei de temniță a numeroși mi
litanți comuniști și antifasciști.

„Azi dimineață a inceput, in 
fața Consiliului de război al 
Corpului 5 Armată, judecarea 
procesului celor 25 de persoane 
acuzate că au participat la ac
țiuni extremiste in județele 
Prahova și Dîmbovița" — con
semna. la 27 mai 1936, cores
pondentul din Brașov al unui 
ziar al vremii. începea, așadar, 
un nou proces antimuncitoresc 
din seria celor cunoscute în acei 
ani sub denumirea semnificativă 
de procese antifasciste.

de

fascist pe 
intern și internațional, 

comunist, exprimind 
a 

tu
și 

ro-

vitale,
maselor largi.

între cei 25 militanți antifas
ciști implicați in acest proces sa 
afla și. tînărul comunist Nicolae 
Ceaușescu căruia conducerea 
partidului comunist ii încredin
țase, în acea perioadă, funcția de 
secretar al Comitetului Regional 
Prahova al Uniunii Tineretului 
Comunist. înzestrat cu un în
născut’ simț organizatoric și un 
rar dinamism, la care se adăuga 
experiența dobîndită in focul 
luptei antifasciste in care se 
afirmase ca unul dintre membrii 
activi ai Comitetului Național 
Antifascist, tînărul militant co
munist a desfășurat o neobosită 
activitate pentru așezarea pe 
baze solide a muncii organizato
rice și propagandiste a Regiona
lei U.T.C. Prahova, pentru 
popularizarea în rîndul maselor 
a liniei politice, antifasciste și 
patriotice a P.C.R.

Sosit în comuna Ulmi din ju
dețul Dîmbovița în scopul înfiin
țării de noi organizații locale ale

U.T.C. și ale Blocului pentru 
apărarea libertăților democrati
ce, tînărul comunist Nicolae 
Ceaușescu este arestat, la 15 ia
nuarie 1936, împreună cu alți 
uteciști și militanți antifasciști, 
între care Gheorghe Dumitra- 
che, Vladimir Tarnoviski, Petre

ciate cele cîteva sute de broșuri 
și manifeste comuniste, însu- 
mind peste 80 de titluri, confis
cate cu prilejul arestării și al 
perchezițiilor efectuate in jude
țele Prahova și Dîmbovița.

Referitor la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, completul de

40 de ani de la procesul comuniștilor
și antifasciștilor de la Brașov

!
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Procesul comunisti’or de'a Brașov
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Toboșaru ș.a.

Capetele de acuzare împotriva 
celor arestați erau aceleași 
formule, devenite „tradiționale" 
în arsenalul justiției burgheze și 
care aveau să fie sistematic in
vocate in numeroasele procese 
anticomuniste : .atentat la
guranța statului", împreună cu 
acuzația ds a fi participat la 
asociațiuni politice interzise prin 
lege. Iar „corpurile delicte" — 
consemnate ca un laitmotiv in 
procesele verbale ale celor a- 
proape cinci luni de „instrucție 
judiciară", ca și în rechizitoriul 
procurorului regal — erau apre-

judecată din Brașov, concomi
tent cu motivele arestării de la 
Ulmi, făcea repetate referiri la 
antecedentele intensei sale acti
vități in mișcarea tomumstă. 
concluzio-tind in finahil actului 
de acuzare : ..Membru activ, agi
tator si bun propagandist comu
nist și antifascist, cunoscut de 
multă vreme ca atare de auto
ritățile siguranței și justiției".

Dezbaterile procesului de la 
Brașov s-au desfășurat intr-o at
mosferă încordată, de abuzuri și 
samavolnicii revoltătoare. de 
desconsiderare a dreptului de a- 
părare al acuzaților. în pofida 
presiunilor la care au fost su-

puși, tinerii militanți comuniști 
și antifasciști au demonstrat fal
sitatea, lipsa totală de temei ju
ridic a acuzațiilor ce li se adu
ceau 
rajoasă. dind o expresie viguroa
să aspirațiilor de libertate și de
mocrație, de dreptate socială ale 
maselor. Departe de a „atenta 
la siguranța statului", activitatea 
politică, antifascistă desfășurată 
de către partidul comunist și pe 
care tinerii acuzați antifasciști o 
promovau era, dimpotrivă, cea 
mai concludentă dovadă a pa
triotismului comuniștilor în acele 
condiții istorice cind fascismul 
era pretutindeni in ofensivă, a- 
menințind direct independența, 
suveranitatea și insăși ființa na
țională a poporului român.

într-o atare atmosferă tensio
nată. in cea de a patra zi a pro
cesului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a exprimat in 
mod energic solidaritatea și a- 
deziunea la faptele celor jude
cați. Considerindu-se „ultra
giat" de intervenția hotăntă a 
tinărului comunist. Consiliul de 
război al Corpului 5 Armată l-a 
judecat și condamnat pe loc la 
șase luni închisoare, fiind tot
odată exclus de la dezbaterile 
propriului său proces. Acestei 
pedepse avea să i se adauge 
alți 2 ani de inchisoare. 2 000 de 
lei amendă și 1 an interdicția 
de a părăsi satul natal, la care 
va fi condamnat, la sfirșitul pro
cesului, in ziua de 5 iunie 1936. 
alături de alți 13 tineri militanți 
comuniști și antifasciști.

Procesul comuniștilor și anti
fasciștilor de la Brașov, atitu
dinea demnă și curajoasă a 
tinărului 
Ceaușescu 
nic ecou 
selor largi 
ale opiniei publice democratice 
și progresiste. Pe adresa Consi
liului de război au sosit de 
pretutindeni telegrame și scri
sori de protest și de solidari
tate cu cei condamnați

Sentința pronunțată de Con
siliul de război al Corpului 5 
Armată din Brașov nu i-a putțit 
abate, insă pe tinerii comuniști 

I drumul 
pe care se 
conduce 
și pe c
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Căutind să evite pate
tice întrebări sterile și 
retorice. Mircea Herivan 
(consecvent preocupărilor 
expuse intr-un precedent 
volum „Meridișne peda
gogice") iși alege punctul 
de plecare dm a consta
ta că „școala este prima 
instituție care ia contac
tul cu viitorul, proiecun- 
du-și „producția" nu nu
mai pentru deceniile ime
diat următoare, ci și 
pentru primele decenii 
ale secolului XXI".

Din insăși această con
statare problema 
giilor 
relevă 
nante 
stringentă 
a doua.

CI

•trate- 
educaționale iși 

cele două domi- 
cea imediată, de 

actualitate, și 
de perspectivă,

comunist Nicolae 
au avut un puter- 

in rindurile ma
de oameni ai muncii.

EDUG4TIALA tlMPU®
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«mbele aceste dimensiuni 
-un necesar ra- 
influențâ reci-port de 

procă.

tate cromatică, de gîndire teh
nică simplă etc.

Toate acestea au fost omolo
gate ca inovații in cadrul fa
bricii. căci psihologii deveniseră 
deja oamenii ei, toată munca 
lor . se desfășura lingă mașinile 
cu care se lucra acolo, printre 
oamenii care le minuiau. Fie- ; 
care rezultat al investigației 
psihologice se confrunta cu e- 
ficiența sa îp,, spațiul. efortului. 
„Nici nu știți cit de bucuroși 
am fost cind am aflat de la : 
maiștrii cu experiență că cei ; 
care ' „nu văd" culorile Ta tes- ’
tele noastre de laborator sint și !
la lucru incapabili, să asigure ; 
o acuratețe cromatică. De aici l 
calitatea slabă a unor produse, . j 
reproșată industriei textile. Im- _ ■, 
bunătățirea producției, ridica
rea nivelului său calitativ de- 
venea deci nu doar un impera
tiv economic, ci o sarcină po
litică la îndeplinirea căreia era 
în. primul rînd nevoie de o di- . 
rijare corespunzătoare a cadre
lor, de îndrumarea lor spre o 
operație sau alta îh funcție de 
aptitudini. -■<

împreună cu un fost elev al l 
său, Nicolae Jurcău propune o 
serie de îmbunătățiri intr-un 
atelier de bobinat gatouri, ceea 
ce aduce fabricii anual econo- _ 
mii în valoare de un milion de ' 
iei. Psihologii njă se mulțu
mesc însă cu munca de selec- ■ 
ție a oamenilor, ci încep să ,, 
desfășoare, pe baze științifice, , 
o activitate de formare profe
sională. Propun conducerii în
treprinderii înființarea unor 
ateliere de instruire rapidă, le 
utilează cu aparate care repro
duc toate mașinile, existente în 
secții, confecționează singuri 
acest „material didactic" și se" . 
ocupă direct" de formarea ■ unor . 
deprinderi corecte de muncă.

Intre timp tînărul psiholog 
lucrează la elaborarea lucrării 
de doctorat, parcurgînd de data . 
aceasta drumul invers, de la ' 
rezultatele practice spre con-<-
cluzia teoretică. „Rareori — re-, 
marca profesorul doctor do
cent Al. Roșea. Conducătorul 
științific al temei alese de- N.Jii 
— se intimplă ca o lucrare deti 
doctorat să fie predata înainte 
de termenul stabilit". Și totuși 
„Diagnosticarea și formarea ap
titudinilor pentru profesii din 
industria, textilă" a foșj gata cu. 
citeva luni mai devreme.

între timp Nicolae Jurcău se 
ocupă și de îndrumarea practi- 

• cii studențești, întocmește co
municări,. predă: Cursuri la Uni

aplicabilitate imediată : in-de 
dustria textilă.

Sintem in anul 1970. La fa
brica de tricotaje „Someșul" din 
Cluj-Napoca, unde împreună cu 
alt coleg de facultate, Nicolae 
Jurcâu iși propune să se ocu
pe de organizarea științifică a 
selecției profesionale, se înre
gistrează o fluctuație de cadre 
cu consecințe deloc neglijabile 
în planul producției, al ritmu
lui de lucru și al calității mun
cii. Cei doi psihologi se apucă 
de lucru, elaborează monogra
fiile profesiilor de ‘ 
ceasta subramură 
trec la înființarea 
tor. Pentru prima 
se încearcă o asemenea acțiu
ne. trebuie deci pornit de la 
zero și ajuns foarte repede la 
rezultate. Cei doi specialiști au 
de partea lor tinerețea și en
tuziasmul și împotrivă scepti
cismul sau chiar refuzul mani
fest al unora de a crede in e- 
ficiența unei asemenea activi
tăți. Ca să organizeze prima 
examinare, fără de care astăzi 
nu mai este nimeni încadrat în 
fabrica „Someșul", J. N. îm
prumută niște meșe de la Fa
cultatea de istorie, angajează o 
mașină, le încarcă și se prezin
tă cu ele la poarta întreprin
derii. Peste citeva săptămîni 
încep cursurile, trebuie deci să 
restituie mobilierul, se zbate să 
găsească o altă soluție, reușeș
te în cele din urmă. „De apa
rate nici nu putea fi vorba 
îmi explică tînărul psiholog — 
a trebuit să le concepem și să 
le construim singuri, iar faptul 
că au fost imediat omologate 
și folosite în toate unitățile de 
profil din țară dovedește ce 
mare nevoie era de ele la 
timpul respectiv." Așa a apărut 
„simulatorul pentru diagnosti
carea unor aptitudini in mun
ca tricoterului", despre care 
un specialist recunoscut pe 
plan mondial, Jacques Leplat, 
declara că este unul dintre 
cele mai moderne instrumente 
din lume, „tactometrul electric 
portabil", „dexterimetrul pen
tru tumători-formatori", cu a- 
plicabilitate largă și în indus
tria metalurgică, teste de acui-

Anul trecut Alma mater Na- 
pocensis aduna încă o dată in
tre zidurile-i străvechi o gene
rație căreia ii urase „drum 
bun" cu un deceniu în urmă. 
Promoția 1965 a Facultății de 
filozofie, secția psihologie, de
ținătoarea in momentul absol
virii. a celei mai ridicate me
dii pe Centrul universitar Cluj. 
Ce au făcut intre timp foștii 
tovarăși de studenție, cum au 
Înțeles să iși folosească învă
țătura ? Alegem un nume din 
ca:alo gul cu doar 27 de file al 
promoției : Jurcău Nicolae. II 
alegem pe acesta pentru că in- 
tilnirea de care vorbim a avut 
pentru el o incărcătură de emo
ție suplimentară : biroul sena
tului universitar i-a inminat 
diploma de doctor in psihologie. 
Este primul deținător al aces
tui titlul dintre cei împreună 
cu care a terminat facultatea. 
De ce tocmai el. de ce el ina- 
intea altora ? La aceste între
bări nu se poate răspunde de
cit investigind un parcurs, con- 
sultind bilanțul concret a zece 
ani de activitate.

în anul școlar 1965-66 la li
ceul nr. 2 din Dej sosește un 
dascăl de psihologie. De la bun 
început elevii sint atrași de me
toda de predare mai puțin o- 
bișnuită. in care manualul ră- 
mine doar pi«*să  de referință, 
expunerile după litera lui fiind 
înlocuite cu experimente. iar 
ascultarea prin dezbateri pasio
nante. Adolescenții de 16 ani 
pătrund in universul atenției 
și memoriei, înțeleg percepția 
și senzațiile. învață să cunoas
că și să le cunoască, operînd 
cu instrumentele specialistului, 
folosind tehnici de lucru speci
fice. Profesorul pare întotdeau
na odihnit și bine dispus, a- 
proape nimeni nu știe că în
fruntă zilnic o navetă de 120 de 
kilometri pentru a fi prezent 
acolo unde se desfășoară cea
laltă activitate a sa : cercetarea. 
Mulți dintre foștii elevi sint 
astăzi colegii dascălului de odi
nioară. colaboratorii săi, și aici 
aflăm prima și cea mai emoțio
nantă confirmare a drumului 
profesional inceput acum zece 
ani de Nicolae Jurcău. Pentru 
munca de cercetare. tînărul 
psiholog iși alege un domeniu

bază din a- 
industrială, 

unui labora- 
dată in țară

si .

ir cum educația nu 
și nici nu poate fi 

proces abstract, uni- 
-.rzator. ea se reali- 

infinite cadre 
peraționale. in 
desigur — de 
pere sociale, 

morale, culturale, 
rile și scopurile 
fiecărui tip de so-

Poem la statuia

dreseai 
familie
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și antifasciști de pe 
luptei revoluționare 
angajaseră, sub 
partidului comunist, 
aveau să-l parcu 
nuare cu aceeași 
eroism. Procesul 
antifasciștilor 
din primăvara 
asemenea mu 
tor procese internare i

lor s: antifgsașmor. 
cu putere, forța de rezistență a 
luptătorilor revoluționari rar* 
au înfruntat orice piedici, orice 
formă de opresiune pentru a da 
glas idealurilor revoluționare și 
patriotice ale poporului român, 
năzuinței sale spre o Românie a 
dreptății sociale și libertății 
naționale.

meresul cărți; de--față 
ite doar un a- 
al unei categorii 

ei. prin prO- 
de largă actua-

matamă
,e asupra uneia din

tre direcțiile. fundamen
tale de făprire a omului 
total al viitorului.

ȘERBAN CIONOFF

•) MIRCEA HERIVAN, 
Educația la timpul viitor, 
Editura Albatros, 1976.

Scriitorii—Ia izwal na, datator de viață, all’reallității

De n-ai purta tunica de piatra asfințită 
și-ai mai suna odată din pustiita goarnă 
s-ar face poate floarea de vișin-dinamită, 
căci în trecutul nostru nicicînd nu va fi iarnă.

■ r
Ț

el nici în ziua în care lumea 
va cultiva ridichi de lună... în 
Lună.

Pînă în ziua aceea, și poate 
chiar dincolo de ea, pînă in 
ziua aceea care va umple pînă 
la refuz mințile vizionarilor, 
tehnocraților, ca și pe acelea 
ale ipohondrilor și mizantropi
lor. oamenii din Poiana Mare 
vor cultiva tot grîu și porumb, 
sfeclă de zahăr și legume tim-

fat-Băilești și Calafat-Ciuper- 
ceni, sau 22 de trenuri a cite 
50 de vagoane cu porumb livrat 
statului anul trecut, sau 1000 
de televizoare, mai bine de o 
mie de biciclete și 200 autotu
risme proprietate personală, sau 
30 000 de trandafiri, jumătate 
din ei sădiți și îngrijiți de ele
vii liceului din comună, sau 360 
de solarii în curți și pe lotu
rile personale; sau, mai mult

tot. în ceea ce mă privește. în 
rest muncă, zi de zi, duminică 
de duminică. Nu-s singurul care 
zice asta. întreabă-i și pe cei 
100 de tineri mecanizatori des
pre care m-ai rugat să-ți vor
besc. la fel au să-ți răspundă 
și ei.

— în urmă cu vreo 10 ani, 
îmi spune Gheorghe Epîngeac, 
învățător la școala generală Tu
narii Vechi și secretar al comi-

Poiana Mare, poiană de suflet
pentru un viitor oraș

începură 
aici, îmi 
primarul 
Se zicea

Părea că vin din copilărie, că 
străbat apoi timpul asemenea 
unui mit sublim, părea că vre- 
muiesc de cînd lumea în pra
gul ochilor mei. (Era ora la 
care griul prinde o cu-loare ver- 
de-albăstruie, iar luna începe 
să muște din poala primilor 
nori sinilii). S-au oprit la un 
moment dat, apoi s-au ridicat 
pe socluri de abur. în coamele 
lor juca, asemenea unor roiuri 
de albine, vîntul. Am traversat 
drumul și ne-am apropiat. Erau 
într-adevăr de o frumusețe 
unică. Iar printre trupurile lor, 
și la picioarele lor, la fel de 
unică prin frumusețe, pocnea 
cimpia Calafatului. Un colț al 
ei, mai bine-zis acel colț care-ți 
picură stări nemaitrăite pe su
flet. Un colț al ei pe care ci
neva cu har l-a numit, cindva, 
Poiana Mare.

— Acum 12—15 ani 
să dispară și de pe 
spune Ion Răducanu, 
comunei Poiana Mare,
că, dacă avem tractoare, la ce 
ne mai trebuie și cai? Așa se 
face că am pitit cîteva perechi 
frumoase prin fermele mai măr
ginașe. Ăștia au fost caii de 
prăsilă pentru caii de muncă de 
mai tirziu. Cei mai frumoși cai 
din partea asta a Olteniei, dacă 
vreți să mă credeți. Țin în ga
lop o vadră de apă în spinare 
și nu se răstoarnă. Mai frumoși 
și mai buni de muncă decit cei 
din Catane sau Birca. Mai nu
meroși de trei ori decit numă
rul tractoarelor de la S.M.A. 
Toamna și primăvara îi folosim 
din plin in cîmp. N-am fi luat, 
zic eu, cele opt ordine ale 
muncii, clasa I, și un titlu de 
Erou al Muncii Socialiste dacă 
n-am fi avut atelaje destule. 
Pămîntul e bun, .rodește bine, 
n-ai insă, uneori, cu ce scoate 
recolta din cîmp. Dacă se în
fundă toamna un tractor în cîrn- 
pie, poți să-l ții pînă în primă
vară acolo, șau, pînă la îngheț, 
în cel mai bun caz. Acu’, dacă 
peste 
va fi 
cadă 
audă
Dimpotrivă, zic, asta o să fie 
încă o mărturie de-a noastră că 
nu ne-am desprins de pămînt 
și că nu ne vom desprinde de

cițiva ani Poiana Mare 
oraș, credeți că o să-i 
coada cuiva cînd o să 

tropot de cal pe asfalt?

purii, vor crește cei mai fru
moși cai din partea aceea a Ol
teniei. Pină în ziua aceea și 
mult timp după ziua aceea, me
moria oamenilor din Poiana 
Mare va mai păstra, neștirbit, 
un fapt, petrecut acum 99 de 
ani. Din Poiana Mare s-a dat 
ordinul bombardării Vidinului. 
Dintr-o clădire lungă, cu un 
singur nivel, azi dispensar co
munal, a pornit una din chemă
rile neatirnării noastre. Cuvin
tele săpate în bronzul monu
mentului de la Calafat surprind 
în timp acel moment de epo
pee: „17 Maiu 1877“. Cum însă 
pină în ziua de care îmi vorbea 
primarul Ion Răducanu mai 
sint „niscaiva decenii", iar amin
tirile fac mai mult decit un 
simplu instrument de lucru pen
tru viitor, oamenii Poienii Mari 
au acea înțelepciune să înțe
leagă că singura clipă din care 
poți privi cu limpezime atît tre
cutul cit și viitorul, angajat 
fiind într-o mare operă de edi
ficare și autoedificare este pre
zentul.

Pentru cei din Poiana Mare, 
Tunarii Vechi și Tunarii Noi, 
satele aparținătoare comunei, 
prezentul înseamnă 11 200 kg 
porumb la hectar (C.A.P. „îna
inte", producția 1975), sau 
5 000 kg grîu la hectar (aceeași 
cooperativă, din producția anu
lui 1975), sau 8 000 ha pămînt 
arabil irigat din sistemele Cala-

decît tot ceea ce a fost enume
rat pînă acum, cei 14 000 de lo
cuitori, tineri și virstnici, cu 
grijile și bucuriile lor, cu su
doarea care lasă urme de sare 
pe salopetele albite, cu zilele 
lor lungi, neînchipuit de lungi 
din anotimpurile in care grija 
pentru pămint este mai mult 
decit o privire aruncată prin 
geamul cu flori de gheață.

— Ce înseamnă omul, bătrî
ne! exclama in fața mea ingi
nerul Iovan Roșeșcu, în seara 
aceea de pomină in care am vă
zut cei mai frumoși cai din 
partea aceea a Olteniei. Totul 
ține de adaptare. Dacă în agri
cultură se cer producții din ce 
în ce mai mari, și e firesc să 
fie așa, omul trebuie să-și adap
teze și el uneltele, gindurile și 
chiar modul său de a fi. Sta
țiunea de mașini agricole pe 
care o conduc deservește cinci 
C.A.P.-pri, patru ale comunei și 
unul din Desa. Zilnic trebuie să 
fiu în toate 
și în cîmp, 
și oamenii 
Nu trebuie 
noaptea în
la ora la care alții se scaldă de
mult în vise? Masa cea mai 
consistentă o iau pe la patru 
și jumătate, cinci dimineața. Pe 
cea de prînz, fie că o sar, fie 
că o prind de coadă pe la vreo 
brigadă de tractoriști. Cina o 
iau după ședința de comanda
ment, cam la ora la care se 
întorc navetiștii din schimbul 
doi de la Calafat. Cam asta e

tetului 
năștea __
Ziua și copilul, anul și 360—370 
de nou nâscuți. în clipa de față 
rata creșterii e de vreo 200 pe 
an. Explicația: nu mai sînț 
mulți tineri care să dorească să 
întemeieze o familie in Poiana 
Mare. Se uită la oraș ca la o 
zi de primăvară. Pe de altă 
parte și orașul are nevoie de 
ei: fabrici, școli, servicii social- 
culturale, mă rog, tot tacîmul 
civilizației... Soluția: să aducem 
orașul în Poiana Mare și să-1 
adaptăm la condițiile din Poiana

U.T.C. pe comună, se 
cam un copil pe zi.

Mare, lucru care se va și realiza 
nu peste mult timp. Deocam
dată locurile de muncă sint li
mitate, de aici și explicația că, 
peste 700 de tineri fac naveta 
la Calafat. Craiova și Băilești, 
iar alți 1 000 s-au stabilit defi
nitiv, în ultimii zece ani, prin 
alte locuri. Dincolo de această 
realitate insă eu cred că jumă
tate din cei 1 700 de tineri vor 
reveni in următorii 7—8 ani. 
Cele trei complexe de creștere 
a vacilor de lapte, uscătoria de 
tutun, secția vinalcool, creșa, 
grădinița, liceul și multe altele 
care se vor construi numai în 
acest cincinal vor cere forță de 
muncă. Cine credeți că va veni 
să facă toate astea? tot cei care 
au plecat de aici. Poiana Mare 
nu-i numai o ridicătură de 
case și arbori în mijlocul unei 
cîmpii cum e asta a Calafatu
lui, ci și o poiană de suflet; ori 
sufletul nu-1 poți înlocui cu 
nimic.

Dar ce este de fapt sufletul 
unui om din Poiana Mare, dacă 
nu chiar răsfrîngerea lumii 
unui viitor oraș înăuntrul omu
lui? Acea inconfundabilă oglin
dă în care se adună, într-o ome
nească ordine și rostire, nevoile, 
aspirațiile, grijile și bucuriile, 
voința și credința intr-o lume 
proprie. neocolită de adevăr. 
Caii de o frumusețe rară, 
cimpul din ce în ce mai bogat, 
belșugul din fiecare casă, viito
rul care a început din clipa în 
care oamenii s-au decis să-l 
construiască.

Căci n-au putut să ducă nici Dunărea-n spinare 
s-o vîndă la tarabe și s-o preschimbe-n rupii, 
nici munții să ni-i care flămînzi în buzunare - 
în steaguri, pe redute, reînviară lupii...

Și roșul din sigilii a prins din nou să fiarbă 
că satele bătrîne nu-s berze migratoare 
același deal întoarce în timp aceeași iarbă 
același țărm ni-1 scaldă, matern, aceeași mare.

De n-ai purta tunica de piatră asfințită 
și-ai mai suna odată din pustiita goarnă 
s-ar face poate floarea de vișin — dinamită, 
căci în trecutul nostru nicicînd nu va fi iarnă.

î ___ __ ___ _
L . y.ersitatea , populară„ parțjcțpă 

’ ‘ I • “la Simpozioane- - internaționale,
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coordonează, în calitate de se
cretar -de partid, organizația 
comuniștilor de la Centrul de 
științe sociale.

„Am găsit că e firesc să um
plu cu sens fiecare ceas al zi
lei, să „speculez" la singe avan
tajele pe care încă mi le oferă 
vîrsta. Dealtfel, așa e normal 
să procedeze orice om tînăr 
care vrea să își împlinească 
vocația. Pentru un cercetător 
investigația sterilă e moarte, 
închistarea între pereții unui 
laborator ajunge treptat să des
califice un profesionist. Astăzi , 
mai ales misiunea cercetătoru- ‘ 
lui se justifică prin calitatea 
răspunsului său la o înaltă da
torie patriotică : aceea de a 
contribui la creșterea 
lui țării, la sporirea 
terii sale în lume".

La primul Congres 
al educatorilor pentru

prestigiu- 
recunoaș-

mondial 
pacea lu

mii, România participa cu o co
municare intitulată „Rolul mun
cii în formarea unuî climat de 
pace și înțelegere între tineri". 
Autorul ei, un tînăr cercetător, 
primul doctor în psihologie al 
promoției 1965 s JURCĂU NI
COLAE.

SOFIA SCORȚARU-PAUN

ZESTREA OLTENCELOR

cele cinci secții, dar 
unde șînt utilajele 
care le deservesc 

deci să mă scol cu 
cap și să mă culc

PAVEL PERFIL

„La ce-ți trebuie o meserie 
de-asta, ziceau ai mei și eu 
simțeam că nu-i prea trăgeau 
inimile să mă lase. In cap a- 
veau una și bună, croitoria. 
Croitoreasă te-ai putea face mai 
lesne, îmi tot spunea tata, dar 
sudoriță 2 Cine-a mai pomenit 
la noi in sat o fată care să se 
ducă să învețe sudura 2 Și-i dă
dea inainte cu vorbele. Da' eu 
am venit la grupul școlar de 
aici din Balș, m-am înscris la 
clasa de sudori și mi-am văzut 
visul cu ochii"...

...Visul Georgetei Dumitrașcu, 
„zvirluga" echipei de sudorițe 
de la schimbul A, poartă in el 
toată puzderia luceferilor de 
metal încins printre care plu- 
tem ca-ntr-un ciudat pelerinaj 
galactic. De fapt, aceasta 
imaginea cuprinzătoare și 
sistentă 
zilnic in atelierul de sudat bo
ghiuri : un miez de galaxie așe
zat pe temelii pămintene, de 
unde niște fete cu inimi voini
cești adună în căușul palmelor 
valuri de stele crude.

Lucrează pe vatra fierbinte a 
Balșului prima promoție de su
dorițe a grupului școlar afiliat 
întreprinderii de osii și boghi
uri. Zimbetul și privirile aces
tor fete au împrumutat ceva 
din fascinația constelațiilor de 
metal risipite în jurul aparate
lor de sudură. Purtind la înche
ietura miinii semnul de aur al 
unei meserii pline de frumoasă 
bărbăție, vreo 60 de oltence din 
împrejurimile tinerei cetăți me
talurgice de pe apa Oltețului, 
împrumută, la -indul lor, meta
lului inert ceva din căldura ti
nereții. Și chiar dacă nu s-a îm
plinit încă primul lor an de 
muncă, sudorițele se dovedesc 
de pe acum niște meseriași de 
toată isprava, cum la-a numit

este 
per

ii ceea ce se intimplă

inginerul Gheorghe Șpinghel, ne- 
uitînd să vorbească despre 
rezervele sale de la început 
cînd nu simțea „prea clar" po
sibilitatea păstrării unui ritm 
normal in fluxul tehnologic, ba- 
zîndu-se pe fetele acelea care 
mai purtau, fără îndoială, in 
suflet ecoul jocurilor din lumea 
copilăriei. Și nu de puține ori 
s-a Intimplat ca tot ce era mai 
dificil să cadă in grija sudorițe- 
lor. Minuțioasă și exigentă tes
tare de forțe. Au fost, ce-i 
drept, și citeva cazuri de aban
don in această cursă a fetelor 
pentru dobindirea deplinei în
crederi, au fost și citeva lacrimi 
de ciudă. Dar indirjirea lor a 
atirnat mai greu in balanța suc
cesului.

„N-om fi mai pricepute in me
serie, nici mai vîrtoase decit bă
ieții, n-om smulge noi munții 
din rădăcini, dar de la ce ni se 
spune să executăm aici in ateli
er n-am dat îndărăt pină acum 
și nici nu cred că vom da. La 
urma urmei avem și noi ntindria 
noastră. Ce, e puțin lucru să 
fii sudoriță 2 Numai eu știu de 
cite ori mi-am mușcat buzele să 
nu m-apuce plînsul din te miri 
ce. Mă gindeam doar, că se uită 
cineva la mine și mă vede văr- 
sind apă la șoareci și-mi secau 
lacrimile sub geană. Că, dacă 
ți-ai ales din dragoste o mese
rie, nu poți pretinde să mun
cească intr-un fel băieții, iar fe
tele, intr-alt fel". Toate 
mi le-a spus, pe ‘_____ _
Constanța Marica, o sudoriță cu 
ochi de safir, ca și cînd 
fi temut să nu-i fărimițez, 
alte întrebări, limpezimea .... 
dului. Am aflat mai apoi de la 
Dumitru Marin, secretarul co
mitetului U.T.C. pe întreprinde
re, că Tanța era șefa promoției 
dt sudorițe cu numărul unu.

astea 
nerăsuflate,

s-ar 
cu 

gin-

Drumul său pornise dintr-o 
„casă a copilului", un drum in 
care lipsa mîngîierii părintești 
se compensa prin seriozitatea cu 
care a învățat de timpuriu Con
stanța Marica să-și imagineze 
viitorul, intr-o lucidă și perma
nentă confruntare cu viața. 
Poate și din această pricină nu-i 
plăceau întrebările insistente. La 
sfirșitul orelor de muncă sudo- 
rița cu cerul în priviri se în
toarce, pentru alte citeva ore, in 
universul manualelor școlare, 
fiind elevă in penultimul an al 
liceului industrial din Balș. Nu 
m-ar surprinde citași de puțin 
ca peste o vreme, atunci cînd și 
vatra fierbinte a Balșului in
dustrial va fi mult mai largă, 
s-o redescopăr în persoana unu
ia dintre specialiștii „prelucră
rilor la cald" pe sudoriță, pe 
eleva și pe adolescenta de acum 
Constanța Marica. știind-o în
conjurată și sprijinită în zborul 
său spre înălțimi de toată căl
dura unei imense familii munci- •, 
torești. ' . ;

„Asta « zestrea fetelor. Aici, ; 
In hala în care se asamblează ■ 
boghiurile, adunăm podoabe și * 
comori pentru niște nunți ca-n j 
povești", imi spusese inginerul ■< 
Gheorghe Șpinghel la începutul * 
călătoriei noastre printre lucefe- * 
rii cu viață de-a clipă, în cău- ■. 
tarea oltencelor de ispravă din ' 
ale căror mîini prind să urce, ? 
spre zări și dincolo de zări, gla- Ț 
șurile roților de tren. Am aflat ; 
că se numără cu miile trenurile ■' 
de pe drumurile noastre de fier 
și, mai ales, de pe drumurile \ 
de fier ale altor țări europene, ’ 
care poartă în cîntecul roților ‘ 
cite un pui de stea izvorît din ) 
inima sudorițelor de la Balș. ‘

GEORGE ȚARNEA
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ACȚIUNE CONCRETA, REVOLUȚIONAR
| in înfăptuirea indicațiilor tovarășului Nicolae Ceausescu 1
| cu privire la activitatea organizațiilor de tineret ]
CRITERIUL MUNCII

A

Munca este valoarea supremă a societății socia
liste, unicul foctor al progresului ei, sursa întreg an*  
naționale a poporului nostru. Toți cetățenii trebu-e să 
înțeleagă că numai muncind cu pas^-ne, cu pricepere 
și perseverentă se vor forma ca oameni înaintați, 
vrednici ctitori oi noii orinduiri sociale și in ocefosi
timp pot contribui efectiv la înaintarea tot mai hotărtc 

L a
»

României pe calea civilizației noi.

NICOLAE CEAUSESCU
__________

CriUriul muncii, 
venit «conștiință

"Wiășura \ exactă, cea tete ăroagai gria 
căre raftorturite om si societate se anao 
niiepiă profund și smt g--»e^-<rte ăe Ma
mele și jteincipiita etici s, ccMăt so
cialiste. M^inca pentru om, ia totoata ema- 
lui și al îoctatățn, ommm «Mată ca act 
de creație, ca datorie și pritetogă toto
dată, singuaa in store să ne «teSre ș« să 
se transforme in mod propria de 
pentru înfăptuirea ideahader de progres 
și civilizație. ’.Eliberată de prejudecăți. în
nobilată de aspirații, întregiți de sensuri 
și devenită c traiiție, pozițaa auaaM de 
simțire și acțiune soooiâ, munco - des
pre care ne-anr deprins a vorbv m crtre 
și bilanțuri și-n seama căre*a  punem cu 
hotărire înseși soarta și fâaâduiața noas
tră de viitor - emblema aTot ceea ce se 
poate gindi si înfăptui in libertate, eronca, 
in accepția nouă pe care i-o dăm. este 
și un criteriu al educatei, cauză și scop 
al acesteia, sursă mereu generatoare de 
satisfacții și împliniri.

A fi oameni ai muncii — rată titulatM-

ta scară dc eres*.  <*•-  
șî pcci ol CI StofMP

ra, blazonul nostru curat pe cort na m- 
timplător îl purtăm. O generate, toate 
generațiile, șirul lung, neîntrerupt ai ge
nerațiilor se oflă cu inima și brațele on- 
corate in acest unic și tulburător orizont 

! care este munca. Și tot la fel și durata, 
’ timpul însuși al giradurilor și aspiratii'or

depăna intre curtat și faptă. Este aceste 
și moduf propriu, cei mai firesc, prin care 
organizați te U.T.C, te*  bneri ași c*ri<  

trre, ta infăptuirea pvogi amu' ji potatoi, 
programul propriei tor ioipuniri.

CRITERIUL EDUCAȚIEI
Formarea conștiinței socialiste impune o nesiăbită 

atentie pentru însușirea temeinică a politicii partidu- 
ui nostru comunist — care reprezintă marxism-leninis- 

mul creator în România, rodul aplicării adevărurilor 
generale aie socialismului !a realitățile concrete ale 
lorii. CLnoscind aprofundat politica Partidului Comu- 
nist Român in fiecare etapă a dezvoltării sociale, 
oamen i muncii, tinerii patriei vor putea deveni cu 
adevărat m litonți activi pentru traducerea ei in viață, 
pentru realizarea Programului partidului.

NICOLAE CEAUSESCU

însușit ca pe un legămint sacru de a 
sluji cu credință poporul și partidul. 

Pentru ca România să meargă ferm 
sp-e comunism...

Aceasta înseamnă a crește drept și cu 
fata curată, punind in slujba patriei că
reia ■ aparții, o conștiință neabătută, exi
gentă și exemplară. Aceasta înseamnă ; 
să înveți și să poți străbate un drum ca- 
re-tr solicită energia și avintul, mintea și I 
căldura omeneasca ; un drum nu totdeau- J 
na ușor, dar cu atit mai potrivit cutezan- '

■hm are nes. cb o const»intă socmi stâ in 
cooruf BBte vast proces de muncă și 

tete taveri, o perspectivă mmunoto in 
foto voastră. Pentru realizarea obiectiv». 
ier F.oy pmutei etoborat de Congresul al 
K-vea *neteă  să vă consocrati toate for
țele si — dccâ este nevoie - să vă dați 
ctoar si viata pentru ca România să mear
gă fer— spre comunism*  — iată îndemnul 
pe care întregul tineret ol patriei și l-a

te t neresh, spiritului de inițiativâ in mun
ca si uptă, setei nepotolite de a ști, de 
c descoperi, de a învinge orice greutăți. 
Aceasta înseamnă a fi și a deveni con
știent! de perspectiva pe care o avem in 
fotă s de o face totul pentru ca omul 
acestei perspective să fie cu adevărat un 
om a1 timpului său, al prezentului eroic, 
clocotitor.

A forma astfel de tineri, a promova în 
toate fermele activității noastre spiritul e- 
ducatiei patriotice, revoluționare, acesta 
este scopul tuturor formelor de acțiune 
educativă ale organizațiilor U.T.C. Preo
cuparea de a da fiecărei activități un con
ținut eficient cel dorit, și de a contribui 
astfel la formarea convingerilor comuniste, 
afirmate in muncă, in viață, constituie cri
teriul oportunității și ol valorii tuturor 
manifestărilor, cultural-educative din fie
care organizație, din fiecare colectiv.

ite. Initiative
9

și experiențe ale organizațiilor U.T.C.
FIECARE SPECIALIST - 

UN CADRU DE CONCEPȚIE
PENTRU MAI MULT Șl MAI BINE

Avind un caracter de masă. de largă 
cuprindere, mișcarea de invenții și ino
vații în rindul tinerilor capătă, cu fo
care zi. o tot mai mare p oare. Cele 
peste 500 de comisii profesienal-știinii- 
fice constituite in marile unități, casete 
științei și tehnicii existente r. 12 fine
țe ale țării, cele 112 agro-cluburi La care 
sint antrenați peste 6 000 de tineri de la 
sate oferă un cadru optim afirmări: ple
nare a spiritului de creativitate si inven
tivitate. Exemple ca cele ale tinerilor de 
la întreprinderea .„Automatica" din Bucu
rești, care in momentul de țață se preo
cupă de materializarea a 80 de studii cu 
o eficiență de peste 30 milioane lei. ale 
celor de la întreprinderea de mecam că 
fină din Sinaia, care au preluat execuția 
unor piese din import, economisind ast
fel, anual, peste 400 000 >. valută, ale 
uteciștilor de la „Bectromureș"*  d_-. Tg. 
Mureș, participant! activi la acțiunea de 
asimilare a peste 60 de instalații și piese 
electrotehnice, ar trebui urmate. Ase
menea acțiuni și imitative relevă preg
nant adincile mutații calitative inter
venite in conștiința tinerilor, făptui că 
tot mai multi sint cei care se află in
tr-un permanent efort de autodepasrre. 
de ridicare continuă a nivelului de pre
gătire, de cunoaștere.

S:
ac

â

CALIFICAREA - LA EXIGENȚELE 
ACTUALULUI CINCINAL

înflorirea economico- 
SOCIALA A SATULUI 

ROMÂNESC CONTEMPORAN

oc
F,

ÎNALTA RĂSPUNDERE PENTRU 
BUNA GOSPODĂRIRE A 
MATERIILOR PRIME Șl 

MATERIALELOR

xc

Agesda aetieaitar peixtire idrotogiro desfă<nrate de organele 
și arganirațxite U.T.C. reairmnv i ii • amplă suită de xeliuni 
memie sa dea luu programului partidului de educare eerou- 
testă. rrrninti— iră a maseter a tinerei meratii. Din această 
impresMataată gamă de aninst. eueseaaaăm riteva manifestări 
ivăteifir iiive penxra climatul pâlnie ia care tinăra generație, 
•rganizașnle U.TX. im.mpină apropiaial Congres al educației 
publice șa catarii wiilitte.

ISTORIA - LECȚIE 
MEREU VIE 

DE PATRIOTISM 
REVOLUȚIONAR

Reducerea consumului de materii pri
me și materiale, de combustfs.l și ener
gie a intrat de mai mul',: am in trac.- 
ția acțiunilor întreprinse ~ de orgar.-zapa 
noastră * " *
zi pe 
site", 
un gram de metal in plus". „Proces re
buturilor" sint doar ctteva din ndțnOXTCte 
care acționează cu precădere in riadul 
tinerilor din industrie, contribuind La în
tronarea unei atitudini ferme împătri, a 
risipei. Semnificative .n acest sens stat 
economiile obținute de tinerii de La în
treprinderile „Solidaritatea" și —Arta" 
din Oradea, care au totalizat, 
mele patru luni ale anului, 
valoare de 1,4 milioane lei. 
hotăriți ai oricărei forme 
nifestare 
structori care, acționind sub deviza „Șan
tierul — oglinda maorii noastre", au de
clanșat ample acțiuni rizind folosirea 
judicioasă a materialelor de construcții, 
recuperarea acestora.

de tin» 
lună cu 

..Registrul

o:

S- 
scop.

oe-

I

și 
după po- 
insemnata 
Adversar: 
de ma- 

a risipei sint și tinerii coc-

TRADIȚIILE MUNCII 
PATRIOTICE

Grupaj realizat de :
AL. DOBBE. N. MILTTABU, B, LAL

Sta.-. ifestare cu caracter com
plex. menită să contribuie la 
cultivarea înaltelor sentimente 
ale patnorismotai socialist. Sub 
generica! .TtoWXjxii — vatră de 
istorie st cultură românească*.  a 
avut Joc — din inițiativa Com:- 
tetulm județean Botoșar.: al 
U.T.C. si a Muzeului județean 
— o serie de evocări, vizite la 
Jocuri istorice, luminări de do. 
cumer.te de ocgaruzape. intil- 
nm cu activiști de partid și de 
stat, cu veterani de război, cu 
scopul de a contribui la mai 
buna cunoaștere a tradițiilor 
culturale ale acestui străvechi 
colt de patrie, a prezentului so- 
căaBst și a perspectivelor sale 
de dezvoltare multilaterală. In 
aceeași arie tematică se înscriu 
acțiunile organizate de Comi- 
te—ui județean Gorj al U.T.C.. o 
impresionantă evocare istorică 
ia Poiana lui Mihai, organizată 
ia comuna Schela, din nordul 
județului, in cadrul căreia, in 
prezența a peste 1000 de parti
cipant!. au fost inminate car
nete de membri U.T.C. unui 
mare număr de tineri. Tot in 
acsste zile s-a desfășurat și faza 
județeană a concursului „Cine 
șrie ciștigă" pe tema ..Eroi au 
fost, eroi sint încă", ciștigat de 
echipajul Liceului pedagogic din 
Tîrgu Jiu.

ÎN CENTRUL ÎNTREGII 
NOASTRE ACTIVITĂȚI - 

CUNOAȘTEREA 
Șl ÎNSUȘIREA 

TEMEINICĂ
A PROGRAMULUI 

PARTIDULUI
Prin multiple și variate forme, 

organele și organizațiile U.T.C. 
iși propun să stimuleze intere

sul tinerilor pentru cunoașterea 
și insușirea temeinică a preve
derilor istoricului Program al 
partidului de făurire a societății 
sociakste multilateral dezvolta
te și înaintare a României spre 
comunism. Astfel, ir. organiza
țiile U.T.C. din județele Buzău. 
Covasna. Caraș-Sererin, Harghi
ta. Hunedoara. Galați. Gorj. Il
fov. Mehedinți. Mureș. Neamț. 
Suceava s-au desfășurat simpo
zioane. expuneri, dezbateri, me
se rotunde pe tema „Programul 
partidului — programul nostru 
de muncă și viață".

TINERETUL - 
PUTERNICĂ FORȚĂ 

SOCIALĂ
Una din ideile principale ale 

Programului partidului — aceea 
privitoare la locul și rolul ti- * 
neretului in dezvoltarea socie
tății românești — constituie te
ma unor interesante acțiuni po
litice organizate in județele Ar. 
geș. Bistrița-Năsăud. Buzău, Co- 
vasna. Dolj, Ilfov, Neamț, Ti
miș. Vilcea, precum și în muni
cipiul București, sub titlul „For
marea și dezvoltarea multila
terală a tineretului la cotele 
exigenței comuniste".

DRAGOSTEA 
DE PARTID 

Șl DE PATRIE - SURSĂ 
INEPUIZABILĂ

A CREAȚIEI LITERARE 
Șl ARTISTICE

Numeroase manifestări litera
re și artistice organizate din 
inițiativa organelor și organizații
lor U.T.C. iși propun promova
rea creațiilor inspirate de sen
timentul de dragoste și atașa
ment față de partid și popor. 
Consemnăm in acest sens con
cursurile de poezie și muzică 
patriotică organizate din iniția
tiva comitetelor județene Galați 
și Timiș ale U.T.C.

CODUL EXISTENTEI 
SI CONȘTIINȚEI 

REVOLUȚIONARE
O importantă direcție de ac

țiune a muncii politico-educati
ve o constituie dezbaterea și 
aplicarea principiilor și normelor 
comuniste de muncă și viață. 
Astfel, de un deosebit interes 
in rindul tinerilor se bucură 
dezbaterile publice, simpozioa
nele și colocviile pe teme de 
morală socialistă inițiate in ju
dețele Cluj. Dolj. Iași, Ialomița, 
Hunedoara și Sălaj, multe din 
ele avind ca temă fapte din 
munca și viața tinerilor din res
pectivele localități.

INDEPENDENTA 
Șl SUVERANITATEA 

NAȚIONALĂ

Aniversarea centenarului inde
pendenței este marcată prin va
loroase inițiative menite să sub
linieze continuitatea ideilor de 
independență, unitate și suvera
nitate națională in istoria noas
tră. sensurile contemporane, me
reu actuale, pregnant definite în 
Programul partidului. La Iași 
s-a desfășurat o amplă mani
festare politico-educativă sub 
titlul „Sîntem independenți, sîn- 
tem o națiune de sine stătătoa
re", in județul Ialomița ciclul 
de manifestări „Noi la 1877". O 
frumoasă inițiativă a organizați
ei U.T.C. de la Liceul real-uma- 
nist din Corabia (județul Olt), 
care a organizat un concurs in
tre clase pe tema permanentei 
luptei de independență națio
nală în istoria patriei.

RECUNOȘTINȚĂ 
FĂURITORILOR 

Șl APĂRĂTORILOR 
PATRIEI

Din inițiativa Comitetului ju
dețean Neamț al U.T.C., la Tirgu 
Neamț a avut loc o acțiune or
ganizată cu tinerii cuprinși în 
sistemul de pregătire pentru a- 
părarea patriei, pe tema cu
noașterii trecutului eroic de lup
tă al poporului român. Ea va fi 
urmată in scurt timp de o altă

acțiune care va reuni la hidro
centrala de la Stejarul pe cițiva 
dintre ..veteranii" șantierelor ti
neretului ale căror vechi tradi
ții le continuă uteciștii de as
tăzi.

DECADA ACȚIUNILOR 
POLITICO- 

IDEOLOGICE 
SI CULTURAL- 

EDUCATIVE PENTRU 
TINERET

Desfășurată recent din iniția
tiva Comitetului orășenesc Bor- 
șa al U.T.C. (județul Maramu
reș) a avut ca scop populariza
rea, prin intermediul unor dez
bateri, simpozioane, conferințe, 
expuneri, a principiilor funda
mentale ale politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, cuprifizind, de asemenea, 
un concurs de creație literară 
și artistică pe teme patriotice.

ASOCIAȚIILE 
STUDENȚILOR 

COMUNIȘTI - CADRU 
LARG DE EDUCARE 

POLITICĂ, 
REVOLUȚIONARĂ

Se află în plină desfășurare 
etapa a doua a întrecerii „Fie
care asociație a studenților co
muniști — colectiv de educare 
prin muncă și pentru muncă a 
studenților" — parte integrantă 
a întrecerii uteciste. Intre o- 
biectivele ei principale se nu
mără creșterea răspunderii fie
cărui student pentru calitatea 
pregătirii sale politice și pro
fesionale, rezultate tot mai bune 
in activitatea productivă, crește
rea numărului de studenți an
trenați în cercetarea științifică, 
ridicarea valorii acțiunilor de 
muncă patriotică. Desfășurîn- 
du-se în contextul unor tot 
mai bune rezultate în pregătirea 
pentru muncă și viață a studen
ților noștri, întrecerea studen
țească iși confirmă din plin și 
în această sesiune multiplele sa
le valențe politice și educative.

ȘERBAN CIONOFF
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Plenare cu activul ale comitetelor județene de partid
«</

Lucrările plenarei cu activul a 
Comitetului județean de partid 
Gorj au constituit o puter
nică ilustrare a faptului că im
portantele transformări surve
nite în viata economico-socială 
a acestui județ în cincinalul 
trecut s-au îmbinat indisolubil, 
într-o strinsâ intercondiționa- 
re, cu importante mutații in 
viața spirituală, în conștiința 
comuniștilor, a tuturor oame
nilor muncii, angrenați cu tot 
mai bune rezultate în înfăptui
rea hotăririlor celui de-al 
Xl-lea Congres al partidului, a 
Programului ideologic.

Acest adevăr a fost relevat 
atit in raportul prezentat de to
varășul Gheorghe Paloș, prira- 
secretar al Comitetului jude
țean Gorj al P.C.R., cit și în 
cadrul rodnicelor dezbateri din 
plen și din cele patru comisii, 
la care au luat cuvîntul 76 de 
participanți, reprezentind toa
te domeniile de activitate. Este 
de subliniat spiritul construc
tiv, eficient, in care s-a desfă
șurat plenara, caracterul de lu
cru al analizei și dezbaterilor, 
modul concret al abordării pro
blemelor, expresivitatea datelor 
și exemplelor înfățișate, atitu
dinea comunistă de apreciere a 
întregii activități prin prisma 
principialității critice și auto
critice.

Astfel, făcînd tabloul activită
ții politico-ideologice și cultu
ral-educative desfășurate în a- 
ceastă perioadă — și relevind, 
cu dragoste și recunoștință ro
lul decisiv pe care l-a avut se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
inițierea și concretizarea Pro
gramului ideologic — plenara a 
evidențiat contribuția covîrși- 
toare a acestei activități la mai 
buna îndeplinire a sarcinilor 
economice, la întărirea rolului 
conducător al partidului in toa
te domeniile, la aplicarea in 
muncă și viață a normelor eticii 
și echității socialiste, la orien
tarea întregului sistem educa
țional — învățămint general, 
profesional și ideologic, muncă 
de propagandă, activități cultu
ral-artistice etc. — spre o mai 
fermă finalitate educativă în 
sprijinul îndeplinirii sarcinilor 
de producție, înfăptuirii politi
cii partidului și statului.

în încheiere a luat cuvîntul 
tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.K. Apreciind pozitiv lu
crările plenarei, ca și intreaga 
activitate desfășurată de orga
nizația județeană de partid pe 
tărimul politico-ideologic și 
cultural-educativ, vorbitorul a 
făcut o serie de recomandări 
pentru ridicarea acesteia pe o 
treaptă superioară. S-a subli
niat că munca educativă de 
formare a conștiinței socialiste 
este o misiune a întregului 
partid, și că trebuie acordată o 
mai mare atenție contribuției 
acesteia la realizarea sarcini
lor economice, la cunoașterea 
politicii interne și internațio- 
nale a partidului, a semnifica
țiilor ei, la cultivarea spiritului 
de prețuire a trecutului istoric 
al țării, a mindriei patriotice 
față de înfăptuirile prezentului 
socialist, a hotărîrii neabătute a 
poporului nostru da a asigura 
drumul luminos al patriei că
tre comunism.

Din programul de măsuri * *-  
doptat de plenară :

te

Dta arar*»—! de miruri e- 
bșu; de pi «mart :

• - ta - -ar ex-
?C2*ri. drrtaa'eri. sur.poz-oar.e. 
ir. fiecare crga.-..zafie de partid, 
tar ivrw il var avea loc 
ecrtam de experiență, cons- 
fârum. n dezbateri metodice pe 
proeleme ale cood-aceru. organi- 
tăru k desfâsurămi mur. di po- 
bfico- tet igiro șl culrural-edu- 
cetrm
• Tx ! extmae si stimulata 

teidativete : _Eu l~u crez, eu con
trolez. eu rispmd*. Să lucrăm 
e e pe taa* eu materiale eco- 
we-rte* Jri-.e-e-.t; nouhjj an- 
gaiaT*. „Omul care muncește 
lingă tine* etc.

te tartei ere* focrtriler plena
rei. partinpaat’.i aa adresat e 
leiegraata COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU, din care

'om face tetei ea fiecare le- 
roitor al județului nostru să 
participe efectiv eu toată pute
rea miuțu și a brațelor la marea 
operă de făurire a societății se- 
etatote multilateral dezvoltate și 
taaiptare a Bominieț spre eo-

Incredizitâat mandatul nostru 
partieipaaiiior ț* Congresul edu
cației potitiee și culturii socia
liste să dea exprese hotăriril 
neclintite a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul Ott de a Înfăptui neabătut 
boUririle Congresului al Xl-lea 
al partidului, să exprime totala 
adeziune a celor din stingă șl 
dreapta Oltului de jos față de 
politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, 
pentru a vă aduce un fierbinte 
omagiu dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
eare v-ațl dedicat întreaga viață 
propășirii și fericirii poporului 
român.

Pe deplin eenvinși eă apro
piatul Congres al educației po
litice și culturii socialiste va 
constitui on moment de seamă 
ta orientarea activității de ridi
care a conștiinței socialiste a 
Întregului popor, ta afirmarea 
tot mai puternică a spiritului 
revoluționar, militant, vă asigu
răm, mult stimate și Iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că ne 
vom consacra Întreaga energie, 
putere de muncă și creație pen
tru a sporî valorile materiale și 
spirituale ale patriei, pentru fău
rirea destinului nostru socialist 
și comunist.

• Organizarea, periodică, de 
schimburi de experiență, con
sfătuiri și dezbateri metodice 
cu secretarii și locțiitorii cu 
probleme de propagandă ai co
mitetelor de partid, pentru în
făptuirea programelor de mă
suri în domeniul muncii politi
co-ideologice.

• Organizarea in toate case
le de cultură, cluburile și cămi
nele culturale a unor acțiuni de 
masă pentru însușirea istoriei 
țării, a partidului.

In încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

Dînd glas celor mai alese 
gînduri și sentimente de dra
goste, recunoștință și prețuire 
ce le nutrim față de conducerea 
partidului, de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, plenara Co
mitetului județean Gorj al 
P.C.R. exprimă, cu nemărginit 
entuziasm, adeziunea fierbinte 
a tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc pe aceste străvechi și 
înfloritoare meleaguri româ
nești la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, 
unanima și inalta lor apreciere 
a remarcabilei contribuții pe 
care dumneavoastră, scumpe 
tovarășe secretar general, ați 
avut-o și o aveți la elaborarea 
și înfăptuirea programului par
tidului.

Programul adoptat de Plenara 
C.C. al P.C.R. din 3—5 noiem
brie 1971, dezvoltat și îmbună
tățit prin istoricele hotăriri ale 
Conferinței Naționale și ale 
Congresului al Xl-lea, a dat. și 
pe plaiurile noastre, impresio
nante dimensiuni întregii acti
vități de formare a omului nou, 
de afirmare energică in viață a 
conștiinței socialiste. Constituie 
un motiv de legitimă bucurie 
să subliniem că sprijinul per
manent și nemijlocit pe care 
personal l-ați acordat și il acor
dați județului Gorj, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, a 
determinat mutații esențiale in 
intreaga noastră activitate. Vă 
raportăm că, in rindul acțiuni
lor de masă desfășurate in a- 
nii din urmă, ampla ierbare 
care are loc, anual, pe „Cimpia 
Soarelui" de la Padeș, inaugu
rată cu un deceniu In urmă la 
-cdemnul dumneavoastră, a de- 
- mit tradițională, reunind, de 

are dată, zeci de mii de oa- 
r mi ai muncii.

v*  asigurăm, iubite tovarășe 
»—' ir general, că, in conti- 

vom căuta noi metode, 
-*  « soluții pentru îmbunătă- 
• . » :ativă a activității po-
■ar*  i: •o.agice și cultural-edu-

hmmam
Atit raportul prezentat de 

tovarășul Ioachim Moga, prim- 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid, cit și dezbate
rile în plen și în comisii în 
cadrul cărora au luat cuvintul 
91 de participanți, au supus 
unei aprofundate și temeinice 
analize principalele probleme 
ale activității politico-ideologice 
și cultural-artistice desfășurate 
in ultimii ani, au reliefat nea
junsurile care s-au manifestat 
îrj acest domeniu, au stabilit 
măsuri practice, concrete pentru 
îmbunătățirea continuă a conți
nutului și eficienței sale.

Subliniindu-se profunda și 
fertila înriurire pe care aplica
rea Programului ideologic a 
avut-o asupra creșterii rolului 
conducător al partidului in toa
te domeniile construcției socia
liste, in cadrul plenarei s-a a- 
rătat că și in județul Hunedoa
ra, ca rezultat al intensei acti
vități politico-ideologice și edu
cative, s-au produs mutații pro
funde în conștiința oamenilor, 
în modul lor de gîndire și ac
țiune.

în dezbateri s-a reliefat fap
tul că realizările județului Hu
nedoara in cele mai variate do
menii sint o grăitoare ilustrare 
a justeței politicii naționale a 
partidului și statului nostru, a 
asigurării deplinei egalități in 
drepturi a tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Au fost organi
zate numeroase acțiuni politice 
și culturale. între care s-au de
tașat prin larga lor rezonanță, 
prin înaltul mesaj educativ, 
spectacolele organizate în co
mun de tineri români. ma
ghiari și germani Ia Deva. Câ- 
lan, Hunedoara, Petroșani. Je- 
ledinți, Cristur etc., manifes
tări care au pus in evidentă 
unitatea de gîndire și simțire 
a tuturor locuitorilor județului, 
hotărirea lor de a munci in 
deplină frăție pentru realizarea 
politicii partidului nostru.

Apreciind spiritul de lucru ri 
atmosfera de analiză exigentă ! 
care au caracterizat lucrările 
plenarei, tovarășul Vasile Pa- 
tilineț, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., a reliefat, in În
cheierea dezbaterilor, cerința ca 
în perioada următoare — avin- 
du-se in vedere marile obiective 
stabilite de Congresul al Xl-lea 
— să se acționeze cu pricepere 
și hotărîre pentru a ridica la 
cote și mai înalte de eficienta 
intreaga activitate de formare »: 
dezvoltare a conștiinței socia
liste. Trebuie să se asigure in 
continuare cunoașterea temein 
că a politicii noastre interne și 
externe, să se urmărească -r.u 
stăruitor înfăptuirea pr.n-p-.lcc- j 
Codului etic, cultivarea atașa
mentului față de partid — ex
primat prin Îndeplinirea exem
plară, la fiecare loc de muncă. ■ 
a îndatoririlor încredințate de 
societate — să se dezvolte 
sentimentele de mîndrie și 
demnitate patriotică, spiritul de 
solidaritate internaționalistă.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• In fiecare întreprindere «e 
va extinde cel puțin una din 
inițiativele : ..Di.-igenția mun
citorească", „Brigada de pro
ducție și educație socialistă", 
„Sfatul omeniei", „De vorbă cu 
ortacii".

• Pentru cultivarea în rin
dul tineretului a dragostei față 
de muncă se vor extinde iniția
tivele „Prietenul noului înca
drat", „Să muncim și să trăim 
în chip comunist". „Tineretul — 
factor activ in înfăptuirea cin
cinalului revoluție; tehnico- 
țtiințifice".

• Se vor înființa un ansam
blu artistic reprezentativ ai ju
dețului și patru studiouri de 
creație și orientare a act'.'.-itățil 
cultural-artistice de masă, pre
cum și ansambluri artistice 
complexe în fiecare municipiu 
și oraș, in numeroase comune.

în încheierea lucrărilor ple
narei. participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDE LUI 
COMUNIST ROMÂN. tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
din care extragem :

Participanții la plenara ca ac
tivul a Comitetului județean 
Hunedoara al Partidului Comu
nist Român, întruniți pentru a 
analiza activitatea depusă si 
rezultatele dobindile in înfăp
tuirea Programului ideologie al 
partidului, exprimă din adineul 
conștiinței lor comuniste totala 
adeziune, atașamentul depiin ți 
entuziast ale organizației jude
țene de partid, ale tuturor oa
menilor muncii hunedereni — 
români, maghiari, germani «i 
de alte naționalități — față de 
linia politică generală a parti
dului nostru, de principiile pe 
care le promovează și acțiunile 
pe care le întreprinde atit pen
tru construirea societății socia
liste multilateral dezvoltate, cit 
și in planul relațiilor internațio
nale, hotărirea fermă de a 
munci cu abnegație și dăruire 
comunistă, pentru a susține 
prin realizări economieo-sociale 
deosebite intreaga activitate 
internă și internațională a glo
riosului nostru partid. Avind 
mereu sprijinul și îndrumarea 
Comitetului Central al partidu
lui, orientările și indicațiile date 
de dumneavoastră, s-au asigurat 
conducerea unitară a întregii 
munci politico-educative, îm
bunătățirea substanțială a con
ținutului și eficientei propa
gandei, Invățămlntulul, activi
tății cultural-artistice și Întregii 
vieți spirituale din Județ, ceea 
ce se reflectă In munca plină 
de dăruire a hunedorenilor pen
tru realizarea politicii partidu
lui, tn bunele rezultate econo
mice obținute, in atașamentul 
și unitatea lor indestructibili 
in jurul partidului nostru co
munist, al Comitetului său Cen
tral, tn frunte cu dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.

Raportul prezentat plenarei de 
tovarășul Marin Vasile, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., intervențiile 
celor 64 de vorbitori, in plen și 
in comisii, au analizat pe larg 
aspectele mai importante ale 
activității desfășurate in acest 
domeniu.

Așa cum a subliniat plenara, 
experiența județului Ialomița 
confirmă cu prisosință marea 
însemnătate a Programului ideo
logic pentru imbunătățirea în
tregii munci politico-ideologice 
și cultural-educative. pentru 
sporirea forței sale de mobili
zare și influențare, pentru intă- 
nrea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid, a exigenței 
și responsabilității acestora iu 
îndrumarea unitară a muncii 
educative.

Roadele activității politico- 
educative își găsesc cea mai 
elocventă expresie in transfor
mările profunde survenite in 
profilul spiritual al oamenilor 
muncii din județ, in gtncnrea 
și comportarea for. in modul in 
care acționează pentru realiza
rea mobilizatoarelor sarcini eco
nomice ce revin județului Ia
lomița.

Acordind o atenție deosebită 
educării patriotice, plenara a 
apreciat coctnbuția unor mani
festări. desfășurate rob generi
cul : „Dovezi ale continuității 
poporului român pe mel-eagun 
tafonufone*.  „Dunărea — factor 
estone ce unitate etnică st cul
tural rotnaneascâ*.  ..Ir.u-epen- 
dența — năzumță seculară a po
porului român". Ia mod deaee- | 
b.t șt-au ăoved-t uti— tatea ma- j 
nifestârifo de acer. gen ținute 1 
în fata tinerilor din scoli K in- I 
treprmden. ca p o-ga- rjre» I 
unor vizite colective la muzee I 
Si focuri istorice din județ.

Un foc important ia cadrul - 
deznatenlor l-au ocupat perfec- . 
Donarea activității instruct:»- • 
educauve ia sco„. creșterea ■ 
ooctrtixitiei scc-ui la pcegăurea ‘ 
notfor muncitor: necesari eooco- ‘ 
miei județul—. la sporirea gra
dului de eunoctmțe a. oair.er.for 
au tun.

Apreciind caracterul de lucru . 
al plenarei, spiritul de profundă | 
angajare coctunsta al aezbate- 
rtfor. consecventa cu care «e în- 
făptu-este program — .deovogtc. 
tovarășe. Hihxi Gere. membra 
supieaat al Cemiietaiai PsiilK 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.CJL, s-a referi*.  pe larg la 
necesitatea sporim respensate.- 
lxtățu organe.or st erga- zaț;:- 
lor de part-d. ia re-ta-ea tu- I 
turce ccrr.umstucr a a activi
tate pc—‘„ce—educativă concreta, 
pentru creșterea cautascv*  a 
cenpnutuiu. aceeteua. afimsn-

pencr etme st oriMMea aocm- 
l_r.e. fofor_mn axpeusarâ a aa- 
ze. saaera^e a amv tatu, cau- 
tura-e de —see atragerea se- 
mer._rc de cultură g. ștunta a 
viața sprtrcaj a ccaae^r t- 
aateiar. Lribogl.cea m-.XMce cr 
muncii educative. ta acoțu. 
creștem eficiența*  ariumtatu 
de formare a ocauiu'. nou. fău
ritor ootuxmst al aocetata so- 
caltata mu.’—atera. dezvo.tate- 

dopiax de p.enart :
• Maabni eomitetater Jnfin- I

țean. mur..r.pal, crăsenes*-  s- 
cvxnuna_e be partid vor pam- 
c.pa corect la pregătirea s. de»- 
fășurarea acțiun.i<oc

; se vor ed-ta anual 
sinteze documentare, ic arene B | 
grafice privind dezvoltarea e- 
cooocmoo-soctata a juuetj- — 
caiete metod-ce in sprjmu. u-- 
vătămintulu; de pact.d. scsuiii- 
buri de experiența pe un-a os- 
bineteioc oe stunțe socuae-

• Organuatiile U.T.C. g. de I 
pion_eru împreună ca asoca- 
Uiie sportive, gărzd*  patnxx ie 
Si instanței.e suutare vor o- 
tenș.Lca actrmatea de educa
ție fizicâ. sport s; ructșm pen
tru desfășurarea in bune coc-c.- 
țu a amvitătu da pregătire a 
m.enior pentru apărarea pa- 
tme-

• Se vor organăa arsarr.'c.-ri 
fo. ciorioe ia auacctpiai Că>- 
rasi. ia ocage.e SaxxK-a. Fe
tești. Târ.dăre.. eocrur.e.e Fă- 
eâen.. Draga na și
Gară ; se vor pe eman entuu în
trecerile arusuee sub forma 
„dialogului pe aceeași scetta*.  
serbart.e por—are și dumuncue 
eu Iturai-art jttce.

In încheiere*  Inrrăriier ple
narei. participanții au adresat e 
telegrama COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULIT CO- , 
MUNIST BOMÂN. tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. 
din care extragem :

Partiripaațu la plenara eu ac
tivul a Ceuuteiului județean 
Ialomița al P.CJL. aaalutnd eu 
toată răspunderea modul in 
eare se înfăptuiește Programul 
ideologic — parte integrantă a 
Program ulei P.CJL de făurire 
a sucielâții socialiste multilate
ral dezvoltate și inaintare a 
României spre comunism — iși 
exprimă deplina adeziune la 
politica științifică internă și ex
terna a partidului nostru, ex
presie a aplicării creatoare a 
marxism-leninismuiui la condi
țiile concrete ale României, re
cunoștința și inalta prețuire a 
activității pe care o destășurați 
in fruntea partidului, dumnea
voastră, iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, condu
cător ințelept și clarvăzător al 
destinelor poporului român, 
exemplu de inaltă dăruire și 
principialitate revoluționară.

Ne angajăm in fața conduce
rii partidului, a dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să milităm 
cu inaltă răspundere comunis
tă, pentru cunoașterea, însu
șirea și aplicarea politieii parti
dului, să muncim neobosit ca, 
odată cu transformările înnoi
toare ce au loc în domeniul 
vieții economice, să dinamizăm 
creșterea nivelului de conștiin
ță politică, angajată a tuturor 
oamenilor muncii din Ialomița, 
a gradului lor de cultură pen
tru participarea plenară, cu 
toate forțele, la înfăptuirea sar
cinilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, a minuna
telor perspective ce se deschid 
în fața județului, a întregii 
țări.

Atît raportul prezervat de to
varășul loan Florea. prim-secre- 
tar al comitetului județean de 
partid, cit și cuvintul ce’.or 96 
de participanți la dezbaterile 
desfășurate in plen și in co
misii, au reliefat progresele ob
ținute in întărirea spiritului re
voluționar. in creșterea ne.-.'re- 
ruptă a nivelului politico-ideo
logic al comuniștilor, al ceioc- 
lalți oameni ai muncii, consecin
țe nemijlocite ale imbuni 
conținutului șl stilului propagai*  
dei de partid, a întregului pro 
ces de instrucție și 
munistă.

Participanții la 
maghiari.

ii

educație co-

oair.er

om

români, 
au evidențiat pe larg uni 
frăția dintre to/ 
cii care trăiesc și muncesc ta 
județul Mureș. consacrindu-și 
toate forțele dezvoltării s; în
floririi acestor străvechi s; fru
moase meieagur 
treaga viață politică, ecor.omxd 
Si socială a județului nostru — 
au arătat vorbitorii —ihistreasd 
in chipul cei mai convi-igâtnr 
justețea politicii națic-.ale. mar, 
xist-leniniste. a partidului nan- 
tru. pnn aplicarea căreia an faaă 
create tuturor oamerulor mun
cii. Indiferent de naponalrtate. 
posibilități nelimitate de a m 
afirma plenar ta cele mai i- 
verse domenii ale vietn mate
riale r. sp-.rituaie. Egalitatea de- 
plmă In drepturi a tuturor ee- 
tătetiiîor tării este cootr iia 
consolidată pnn politica de dez
voltare armonioasă a forfetar de 
producție, ca si * rețelei unriâ- 

de tavâtâmțnt. de artă * 
tr*  pe întregul cuprins ai 

țării. Expr.mir.du-ș: te anex 
context profunda tar recunoș
tință penau cooditule tot mr 
bune de muncă da neta 

ta plenar*
— români, mag--an și geiaiazl
— a-aa ancajat st na precovo- 
teaic*  nxn un efort pentru a 
îstari car.tuHm unitatea tar fta- 
teaset. ta spiritul pomoc.seu- 
hii socuhst- de a face saca*  
pentru infțcrtrea g măreția ae- 
triet eoswne — Bor—â- a ■»- 

tilor

create, parbcipar

ta tacbeverea 

fiecare jac de m
taalfei res-Mesata

• Ex-. uberes ihce ie »- _ti

mem. artei tarta pură In aaa- 
:sar. să Se tuprmse ta eurmarita 
urmi tea te tadreta de tnocu- 
eene ;Je-„

• Pista ta data de 1 :„_a LF*î  
vor fi cansCtaBSe catetteoe ata 
mumei pou-tete de tnasă ta acve- 
kil judenfa. ai fiecărui wmt 
cpea s. cras, precum a. t«mr» 
meeadxa ale tsuncu poL&ce de 
masă ia eomure e lerttaL Sâr- 
mașu. Gutgpi u. Deda *-*.

• In trimestrul I Itn va fi 
organizata o caestatu_re cu 
•.ema „Coctnutal K efisența 
imtaattvetar ta prodnene*.  pen
tru pmenafizaree celor mai 
vatarezse expemente in acttvi-

o Va & getteraiuzata imitativa 
< Ne>M-e * comuas Cbețani. 
lassată sob penenrul jStpttod- 
nal — fiecare MeleetaaL auto
rul st coauwrul unei annum po- 
btico-educatjve de masă*.

Ia iaebeierea larrârilsr ple
narei. participanții aa adresat • 
telegramă COMITFTU.i l UEN- 
TKAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST BOMÂN. tararășulul 
NICOLVE CEAUȘESCU, din 
eare extragem :

Participanții la plenară tsl 
reafirmă profundul Ier acord 
față de politica internațională a 
partidului și statului nartru —■ 
exemplu de patriotism șl inter
naționalism militant, de solida
ritate activă cu toate forțele 
progresului și democrației din 
lumea contemporană — față de 
principiile noi de relații intre 
state, pe care dumneavoastră 
personal, iubite tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, le promovați eu re
marcabilă consecvență comu
nistă și fermitate revoluționară, 
In scopul triumfului năzuințelor 
de pace, înțelegere și colaborare 
care animă poporul român.

Strins uniți în jurul partidu
lui, al dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, 
toți mureșenii — indiferent de 
naționalitate — vă asigură încă 
o dată de profundele lor senti
mente patriotice, de devotament 
și dragoste nemărginite față de 
pămintul străbun al patriei co
mune, România socialistă, față 
de partid și Înțeleaptă sa 
politică.

Cu gîndul șl eu inima alături 
de dumneavoastră, mult Iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Mureș 
— români, maghiari, germani — 
înfrățiți in muncă și idealuri, 
sint hotăriți să acționeze cu pa
siune și abnegație revoluționară 
pentru Înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce le revin in 1976, ca 
și ta întregul cincinal.

/vw
Raportul prezentat ue tovară

șul Ștefan Boboș. prim-seeretar 
al Comitetului județean Neamț 
al P.CJL, ca și numeroasele 
luări de cuvint in plen și in co
misii au relevat intensificarea 
activitațu organelor și organiza
țiilor de partid, in anii care au 
trecut de ta plenara din noiem
brie 1971 a C.C. al P.C.R.. in 
tafăptuirea sarcinilor ce le re
vin din Programul ideologic, din 
documentele Congresului al XI- 
lea. d:.n indicațiile secretarului 
general al partidului privind 
formarea omului nou. construc
tor devotat și conștient al sooa- 
hsmahu și comunismului. Au

soâahste. dezsxxtarea 
■cnufinr înaintate tata de mun
că. tata de soctataie. de avutul 

ie

țzi practaee.
o Asigurtadu-b-oe na eoctsert 

educativ pogaz vor fi or șa—rata 
taneutx uisnifrxl ie pevez-te 
traditiorata — em: Mărita- 
toace*  răzbriesctari*.  ^âraâma- 
rea souateun Ceevfca", _Xa- 
tftairiJa fiilor mtahzi*.  „Petro- 
dava*.  .Vacantele *x~.r.-a>".  feo- 
uvalunie șt eoacursunta euiat- 
rale focale.

In iacbeierea laerărilor g.eaa- 
rei. participanții aa adresai o 
leiegrama COMITETULUI CEN
TRAL .AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMÂN, terarâsalni 
NICOLAE CEAUȘESCU. dia «are 
extragem :

Vă mulțumim dia toată fim a 
mult stimat» tovarășe secretar 
generai, pentru atenția deosebita 
po eare o acordați iafloririi tuta- 
ror meleagurilor patriei. Tocmai 
datorită acestei politiei înțelepte 
a partidului, județul Neamț a 
cunoscut o dezvoltare multilate
rală șl urmează ea ia 19S» să 
realizeze o producție industrială 
de peste douăzeci și patru 
miliarde lei, să-și dezvolte, ia 
continuare, mai ales, ramurile 
industriale purtătoare de progres 
tehnic și să asigure locuitorilor 
săi condiții tot mai bune de via
ță și de muncă.

Sintem ferm hotăriți să mili
tăm neobosit pentru perfecțio
narea intregii noastre activități 
politico-ideologice și cultural- 
educative, spre a cultiva in con
știința tuturor oamenilor muncii 
prețuirea cuvenită muncii și tu
turor marilor valori morale pe 
oare le ouprinde programul ideo
logie al partidului. Vom acționa 
cu toată perseverența pentru 
creșterea rolului conducător al 
organelor și organizațiilor de 
partid in Întreaga viață econo
mico-socială și spirituală a ju
dețului, pentru promovarea lar
gă a spiritului revoluționar com
bativ. Vom face ca intreaga 
populație a județului să cunoas
că, să înțeleagă mai bine și să 
sprijine prin fapte de muncă și 
do viață politica partidului.

OLT
Atit in raportul prezentat de 

tovarășul Constantin Sandu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Olt al P.C.R., cit și in 
cuimtul celor 59 vorbitori, in 
plen și in comisiile de lucru, 
s-a evidențiat puternica influen
ta pe care a avut-o asupra tu
turor domeniilor de activitate 
economico-socială din județ 
aplicarea ta practică a ansam
blului de măsuri politico-educa
tive adoptat de conducerea 
partidului ia inițiativa și pe baza 
propunerilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Ritmul înalt de dezvoltare, e- 
x.gențeie industriei moderne au 
•ni pus perfecționarea întregului 
ansamblu de pregătire a oame
nilor munci: atit ia școli, cit și 
la tocarile de muncă prin ridi
carea nivelului de cunoștințe 
protaioaale și ptriitico-ideo'.ogi- 
ce. Vortrior.. au subhntat că ob- 
fieeroa anor aaemeoea rezul
tate a fost facilitata de faptul 
că ocganjatta ae partid a reu- 
ș.1 să cor.drta intr-o concepție 
unitară, ta jununa Programului 
ideoiogLc. manea pohtico-ecuca- 
vvâ. aneerir.d-o ta roahtațiie și 
eerm-țeta județului- însușirea 
eeugiasMlm docusaentelor Con- 
greKiha al Xl-lea. a Programu
lui port-du xl a valoroaselor 
idei rupe-mse te azvtetarile to
varășului Nîcotae Ceaușescu. 
>xrctarjar»a rperat.vă a docu- 
a»e«riefor de parrid și de stat, 
dețțtaterea organizata ea toți 

bază An aceste dccumer.:». în 
st.-tsâ iegăt-xâ eu eerezr.ile ce 
tarn fiecăru. colectiv pentru 
creșterea pcodnepei Șl pentru 
tater-ree g dezi s tarea demo- 
ccati». soeta/ste au imprimat 
3_-.t-_ pe t to-educatf.e ua ca- 
raccer milnanL combativ.

-tagoscea tata oe patrie si 
roitul zeunr.. au fost a vor Cre
tan să fie elementele esențiale 
*je tu-uror ammuter educative 
ic treormae atit te școli cit și in 
umtatije econenuce si instituțiile 
‘ntniexl nu- 

a-. cerut să 
festivalul

se 
de 
îi 
in

încheierea

Manifestări
cultural-educative
• DIN NUMEROASELE MA

NIFESTĂRI INIȚIATE în ulti
mele zile de organizațiile U.T.C. 
din județul lași reținem „Sâp- 
tămina educației politice și cul
turii socialiste" care se desfă
șoară la Podul Iloaiei. spectaco
lul „Odă bucuriei" prezentat pe 
scena Casei sindicatelor, prilej 
de trecere in revistă a 20 dintre 
cele mai bune formații artistice 
de amatori din toate zonele fol
clorice aîe județului, precum și 
spectacolul de sunet, lumină și 
poezie patriotică realizat de ce
naclul ..Moldavia" in colaborare 
cu ateneul „Gind și suflet ro
mânesc" în complexul Tudor 
Vladtmirescu din Iași și urmărit 
de peste 3 000 de tineri. (Geta 
Zeni).

• TINERII DIN SLOBOZIA 
au urmărit recent spectacolul 
„Cinste ție, omule", al cărui pro
gram alcătuit din cintece și reci
tări a fost realizat cu participa
rea corurilor „Doina" din Slobo
zia. .Freamătul" din Călărași și 
C.F.R. Fetești. In satele și co- 
rr.j7.eie județului Ialomița, gru
purile vocale ale formațiilor ar- 
t-istica de tineri amatori au pre
zentat momente folclorice sub 
genericul „Cimpia soarelui" și

.ori de cîntec și de joc". La 
sfirșitul săptăminii. în comu
nele Țăndârei și Dragoș-Vodă, 
tinerii vor participa la expune- 
r '.e-dezbaterl Întitulate „în în- 
timplnarea Congresului educa
ți*:  politice și culturii socialiste 
oria noi fapte de muncă și com
portare in spirit comunist". 
(Marian Chirea).

• COMITETUL JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL U.T.C. a organi
ze’ ta colaborare cu Biblioteca 
județeană, un concurs de crea
ție literară pentru scenarii de 
dans tematic, reportaje literare, 
poezii, compoziții corale consa
crat ilustrării marilor succese 
dobir.dite sub conducerea parti
dului în dezvoltarea tradițiilor 
acestei vechi vetre strămoșești, 
in valorificarea tradițiilor isto
rice ale Țării de Sus. De aseme
nea. >e află in plină desfășurare 
„Saptămina educației politice si 
culturii socialiste pentru tinere
tul din municipiul Botoșani" 
care se vă încheia duminică, 30 
maL

• ETAPA JUDEȚEANĂ A 
CONCURSULUI FORMAȚIILOR 
ARTISTICE tirgu-mureșene de 
amatori s-a desfășurat sub ge
nericul ..Sub flamura partidu- 
lui. te slăvim Românie socialis
tă". Scena teatrului de vară a 
găzduit spectacolul ..Patrie- 
partid-popor". La clubul tinere
tului din Sighișoara a avut loc 
simpozionul ..Problemele cultu
rii. în contextul actualei revolu
ții tehnico-științifice". în cămi
nele culturale de la sate. In clu
burile nruncittrești un publie 
n-jmeroo. format dia tineri ro- 
teâni. — - gb’ ari și german1, a 
btas nome la recitalurile de poe
te*  te etnterr patriotice intitu
late sur--t:v „Partid, floare de 
ma;'. (Mircea Borda).

• ÎN JUDEȚUL PRAHOVA, 
LA BUȘTENI, s-a desfășurat un 
ciclu de filme documentare con
sacrat educației moral cetățe
nești a tineretului sub genericul 
..Codul eticii și echității socia
liste. codul nostru de muncă și 
viață*.  Tot aici, In sala „Progre
sul*  va avea loc duminica vii
toare spectacolul muzical-literar 
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia*.  Astăzi au loc întîlnirile ti
nerilor din municipiu cu scrii
torii ploieșteni precum și spec
tacolul „Tribuna tinerilor inter
pret prahoveni" Iar mîine, la 
Casa de cultură a sindicatelor se 
va desfășura masa rotundă „Ti
neretul, factor activ de progres 
și civilizație".

• ÎN PREGĂTIREA CON
GRESULUI EDUCAȚIEI POLI
TICE ȘI CULTURII SOCIALIS
TE. la Liceul „Andrei Mureșa- 
nu“ din Dej a avut loc cea de-a 
V-a sesiune anuală de referate a 
elevilor. Cele 52 de comunicări 
prezentate, rod al pasiunii și 
activității extrașcolare a elevi
lor, care activează în nu mai

ÎN DIRECT, CU
ORGANIZAȚIILE U.T.C.

(Urmare din pag. I)

„Cum ne Îndeplinim obligațiile 
sociale".

Vasile Banciu : Un amplu ci
clu de acțiuni politico-educative, 
desfășurat sub egida Comitetu- 

| lui municipal Brașov al U.T.C., 
a fost consacrat educării tineri
lor în spiritul disciplinei și res
ponsabilității muncitorești, al 
atitudinii înaintate față de 
muncă. Au fost organizate sim
pozioane, dezbateri, colocvii pe 
teme de larg interes, cum ar fi : 
„Tineretul de ezi — constructor 
de mîine al comunismului", 
„Principiile și normelor eticii 
și echității socialiste — cadru de 
raportare a întregii noastre ac
tivități", „Ridicarea nivelului de 
conștiință al tinerei generații — 
condiția definitorie a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate", în realizarea cărora 
o contribuție însemnată și-au 
adus-o organizațiile U.T.C. de la 
întreprinderea de autocamioane, 
întreprinderea „Tractorul", în
treprinderea de stofe și I.M.R. 
Brașov.

Maria Mihalache : Continutnd 
experiența pozitivă acumulată in 
cadrul ciclului complex de acți
uni politice și profesionale „Fa
nionul tinereții", organizațiile 
U.T.C. „Poliamid I—III", „Po- 
liamfd IV" au inițiat cicluri de 
dezbateri pe teme ca „Munca — 
îndatorirea noastră fundamen
tală", „Calitatea — sarcina fie
cărui tînăr", „Cum muncesc, 
cum trăiesc eu. tînăr comunist", 
prin intermediul cărora tinerii 
au purtat un exigent și amplu 
dialog despre munca lor, despre 
prezența lor în cadrul organiza
ției U.T.C. văzute din perspec
tiva exigențelor majore ale 
Programului ideologic al parti
dului. 

puțin de 21 de cercuri pe obiec
te. s-au remarcat, în primul rind, 
prin gama largă a problemelor 
investigate. în acest sens, men
ționăm pe cele cu referiri con
crete la trecutul și prezentul a- 
cestui străvechi ținut românesc, 
deosebit de bogat in semnificații 
istorice : „Descoperiri arheolo
gice în jurul Dejului". ..Momen
te ale rezistenței antifasciste a 
tineretului in partea de nord a 
Transilvaniei". ..Din istoria ac
tivității dramatice locale", „Geo
logia regiunii Dej" etc. Printre 
invitați, impărtășindu-le din bo
gata lor activitate științifică, 
s-au aflat și doi foști elevi ai 
liceului : prof. univ. dr. doc. 
loan Păcuraru și Alexandru Pop, 
cercetător științific la Institutul 
de izotopi stabili din Cluj-Na
poca. (Ion Mihalache).

• SUB AUSPICIILE COMI
SIEI JUDEȚENE de răspindire 
a cunoștințelor științifice, la 
Bacău a fost prezentată tema 
Dimensiunile europene ale isto
riei și culturii românești (con
ferențiar : dr. Dan Zamfirescu). 
Expunerea a fost susținută in 
fața cursanților Școlii interju- 
dețene de partid și apoi în ca
drul unei întîlniri cu cadre di
dactice și elevii ultimelor clase 
ale Liceului „Vasile Alecsandri".

• ÎN CADRUL ,.DECADEI» 
EDUCAȚIEI MORAL-CETĂȚE- 
NEȘTI" pentru tineret, organi
zată de Comitetul județean Ba
cău al U.T.C., Victor Birlădea- 
nu, scriitor și ziarist, a fost in
vitatul serii culturale organizate 
de Comitetul U.T.C. I.R.Av. din 
Bacău. S-au purtat discuții pe 
marginea cărții sale Responsa
bilitate și destin (ed. Albatros). 
Scriitorul a fost prezentat de 
criticul Dan Zamfirescu.

• DIN INIȚIATIVA COMITE
TULUI ORĂȘENESC U.T.C. 
și a Casei orășenești 
de cultură, la Caracal a fost 
organizat un interesant sim
pozion pe tema „Locul și rolul 
culturii românești contemporane 
in educarea politică și revolu
ționară a tinerei generații". 
Simpozionul — organizat in ca
drul tradiționalei manifestări 
„Zilele culturii oltene" și la care 
au participat un mare număr 
de muncitori și elevi — va fi 
urmat de o bogată gamă 
de acțiuni destinate in primul 
rind, tineretului, dintre care de 
un deosebit interes se anunță 
ciclul de expuneri „Momente din 
istoria luptei noastre pentru in
dependență și libertate naționa
lă". onorat de prezența cunoscu
tului istoric Vasile Maciu — 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia. (Șerban Cionoff).

• ACȚIUNILE CULTURAL- 
ARTISTICE ȘI EDUCA
TIVE ale tinerilor din Va
tra Dome: au cunoscut în aceas
ta perioadă o intensificare deo
sebita. Djpă cum ne informea
ză tovarășa Mariea Vrinceanu, 
secretara Comitetului orășenesc 
al U.T.C., la Fabrica de brînze- 
turi, Întreprinderea comercială 
de stat mixtă, P.T.T.R. și în 
alte unități au fost înființate 
formații artistice proprii ale ti
neretului, care au susținut nu
meroase programe cultural-ar
tistice la Clubul elevilor, la Clu
bul tineretului, la Clubul stațiu
nii balneare și la Clubul minier 
„Iacobeni". De asemenea, este 
de remarcat participarea celor 
două brigăzi artistice la faza ju
dețeană a Festivalului „Plaiuri 
bucovinene". Concomitent, au 
fost organizate simpozioane, ex
puneri și concursuri pe teme de 
interes major : „Tineretul și co
dul etic", „Partid — inima ță
rii" s.a.m.d. în aceste zile tine-i 
rii din Vatra Dornel sint antre
nați într-o seamă de manifestări 
artistice și cultural-educative a 
căror amploare deosebită este 
menită să marcheze prezența 
plenară a organizațiilor U.T.C. 
în pregătirea Congresului edu
cației politice și culturii socia
liste. (D. Alexandru).

PLANURILE DE MASURI LA ORA 
PRIMELOR CONFIRMĂRI

Mihai Boțoagă : Ne aflăm în 
faza de pregătire a unui con
curs cu caracter de masă care va 
antrena toate organizațiile 
U.T.C. din județ, concurs ce se 
va desfășura sub genericul 
„Congresul al Xl-lea al partidu
lui — Congresul devenirii co
muniste a patriei". Pregătim, de 
asemenea, un amplu ciclu de 
dezbateri și simpozioane, mese 
rotunde, întîlniri cu vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești și 
comuniste din România, cu ac
tiviști de partid și de stat.

Vasile Banciu : Ca o primă 
materializare a planului de mă
suri adoptat de plenara Comite
tului municipal Brașov al U.T.C., 
menționez inițierea ciclului 
„Tradiții revoluționare ale tine
retului brașovean", ca și consti
tuirea unor noi colective de tineri 
care își propun să muncească și 
să trăiască în chip comunist îri 
întreprinderea „Metrom" și, res
pectiv, „Rulmentul".

Maria Mihalache : De curînd, 
la organizațiile „Lactana II" și 
„Textil 1“ s-au constituit colec
tive de muncă și viață comu
nistă care pînă în prezent au 
raportat obținerea unei economii 
de 1 000 tone de materii prime 
și materiale. Peste 1 500 de ti
neri din organizațiile „Melana 
II. III, IV" sint antrenați într-o 
„lună record" a producției care 
se desfășoară în paralel cu ci
clul de acțiuni „Să trăim și să 
muncim în chip comunist". A- 
ceste inițiative constituie conse
cința firească a dezbaterii largi 
privind felul cum tinerii combi
natului nostru — peste 70 Ia sută 
din totalul incadraților — înfăp
tuiesc programul ideologic al 
partidului. înțelegind să facă 
prin întreaga lor muncă și acti
vitate dovada concretă a puter
nicelor lor convingeri comuniste, 
revoluționare.
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AliEXDA
VIZITE

în perioada 22—26 mai a.c. la 
invitația C.C. al P.C.R. s-au 
aflat in vizită in tara noastră 
Jorge Sampaio și Nuno Brede- 
rode Santos, conducătorii Gru
pării de Intervenție Socialistă 
din Portugalia.

Membrii delegației au vizitat 
obiective economice și social- 
culturale din municipiul Bucu
rești și județul Brașov.

în timpul șederii în țară, de
legația a fost primită la sediul 
Comitetului Central al P.C.R. 
de tovarășii Iosif Uglar, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R. și Val
ter Roman, membru al C.C. al 
P.C.R.

în cadrul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, prietenească, au fost evo
cate relațiile de prietenie exis
tente intre cele două popoare, 
intre Partidul Comunist Român 
Si Gruparea de Intervenție So
cialistă din Portugalia.

★

Rashidi Mafaume Kawawa, 
vicepreședinte al Republicii 
Unite Tanzania, vicepreședinte 
al Partidului Uniunea Națională 
Africană din Tanganica (TANU). 
prim-ministru al guvernului, și 
persoanele care îl însoțesc, au 
întreprins miercuri o vizită în 
județul Prahova.

însoțiți de Emil Nicolcioiu, 
ministrul justiției, și Dumitru 
Ionaș, secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului 
popular județean, solii po
porului tanzanian au fost 
oaspeții Combinatului petro
chimic Brazi. Directorul ge
neral al combinatului, ing. A- 
drian Stoica, a prezentat profi
lul acestei unități reprezentative 
pentru dezvoltarea și nivelul 
tehnic atins de indqstria noastră 
chimică, preocupările și efortu
rile depuse in vederea valorifi
cării superioare a țițeiului, pen
tru diversificarea producției, 
subliniind că nomenclatorul 
acestei unități cuprinde in pre
zent peste 100 de produse de 
bază pentru industria de fire și 
fibre sintetice, cea a maselor 
plastice, erbicidelor și insectici
delor, dintre care o mare parte 
sînt exportate în peste 50 de 
țâri.

Au fost vizitate, de asemenea, 
Asociația intercooperatistă pen
tru creșterea și îngrășarea tine
retului taurin și cea de sere de 
la Bărcănești. Institutul de cer
cetări pentru viticultură și vlni- 
ficație Valea Călugărească și 
C.A.P. Bucov.

în cursul dimineții, Rashidi 
Mafaume Kawawa a de
pus o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.
, La solemnitate au fost pre- 
zenți Emil Nicolcioiu, ministrul 
justiției, Ion Gheorghe, prim- 
vicepreședinte al Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București. Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Sterian Țircâ. 
adjunct al ministrului apărării 
naționale, generali și ofițeri su
periori.

PLECARE
Miercuri după-amiază a pără

sit Capitala Bernard Bizindavyi, 
secretarul național executiv al 
Partidului Uniunea pentru Pro
gres Național (U.P.R.O.N.A.)

din Burundi, care, la invitația 
C.C. al P.C.R.. a făcut o vizitâ 
de prietenie in țara noastră. 
Oaspetele a fost însoțit da 
Protais Ndayegamiye, director 
al Departamentului propagandei 
și mobilizării. Franțois Maceri, 
director al Radiodifuziunii na
ționale — „Vocea Revoluție:--, 
Firmin Ntawe, al II-lea secretar 
al organizației partidului 
U.P.R.O.N.A. din provincia 
Gitega.

La plecare, oaspeții au fost 
salutați de tovarășii Iosif Uglar, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Dobra și 
Teodor Marinescu, membri ai 
C.C. al P.C.R.. Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

PRIMIRI
Miercuri dimineață, tovarășul 

Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-m:ms- 
tru al guvernului, a primit pe 
tovarășul Nemeslaki Tivadar, 
ministrul metalurgiei și con
strucțiilor de mașini din Re
publica Populară Ungară.

In aceeași zi. oaspetele a fost 
primit de tovarășul Ilie Verde t, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

In timpul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă cor
dială. prietenească, au fost a- 
bordate aspecte ale relațiilor de 
colaborare dintre cele două 
țări, probleme privind dezvol
tarea cooperării bilaterale in 
domeniul construcțiilor de ma
șini, al industriei electrotehnice, 
precum și pe tărim științific șt 
tehnic.

vicepresedinți al Asociației de 
prietenie româno-coreeanâ, ac
tiviști de partid și de stat, re
prezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali și ofițeri superiori, zia
riști.

In alocuțiunea rostită cu a- 
ceastă ocazie, ambasadorul co
reean s-a referit pe larg la în
semnătatea Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre Repu
blica Sociahstă Romârua $; Re
publica Populară Democrată 
Coreeană In dezvoltarea si con
solidarea continuă a pr.eteruei 
frățești și colaborării multila
terale româno-coreene. la im
portanța întilranior și convorbi
rilor dintre tovarășii Kirr. Ir Sen 
și Nicolae Ceaușescu in extin
derea și întărirea pneteniet. co
laborării și solidarități: reocin- 
tionare dintre Partidul Muncii 
din Coreea și Partidul Comu
nist Român, dintre poporul co
reean și pop-rui român in fo
losul opere: de eoamnaire a so
cialismului in cele două 'ăr. al 
cauze: sociahsauim ș. păr., ia 
întreaga iunse.

Ambasadorul coreean a urat 
rjccese to» mai mar. popmm- 
lu: român in înfăptuirea Hocă- 
ririlor Congresului al XI-lea 
al partidului de făurire a so
cietăți: socialiste multilateral
dezvoltate șt înaintare a Rreti
me: spre comunism

în încheierea intiln-rul. des
fășurată intr-o atmosferă de 
caldă prieteate a fost prezen
tat filmul vizita intreprutie in 
țara noastră ce tevarâșui K_m 
Ir Sen.

ral-eolonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului apărării 
naționale, reprezentanți ai con
ducem unor ministere, institu- 
ți-. centrale, generali ți ofițeri 
superiori, ziariști.

CONVENȚIE
La București a «vut loc, 

miercuri, semnarea unei conven
ții de cooperare româno-ungară 
in domeniul industriei de auto- 
viehicule șt a unui protocol de 
eaMMMK ir.’re Ministerul In
dustrie: Construcțiilor de Mașini 
din Republica Socialistă Româ
nia -i Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini din 
Republica Populară Ungară.

Cele două documente au fost 
■emaote. din partea română, de 
loan Avram, ministrul industriei 
wadriffiior de mașini, iar din 
partea ungară, de Nemeslaki 
Ttvadar. ministrul metalurgiei și 
constr-rrtilor de mașini.

A fost prezent Gyorgy Biczo. 
ambasadorul R.P. Ungare in țara

estr

MANIFESTĂRI

recepție

CAMPANIA AGRICOLĂ
în bătălia pentru recoltele bogate:

TOATE FORȚELE MOBILIZATE 1N CÎMP,
FIECARE

SUCEAVA: Formați' 
uteciste la lucrările de 
întreținere

D. SANDU

ORĂ FOLOSITA DIN PLIN!
v

al

ratam

urgență la distrugerea buruieni
lor. o serie de unități agricole 
înregistrează ritmuri lente de 
lucru. Este cazul cooperativelor 
din Grope.ni unde mari supra
fețe cu sfeclă de zahăr n-au 
fost prăsite corect, din Geme
nele. unitate la care programul 
de lucru începe aproape de 
ora 8 și se încheie la 17. din 
Vinr-x L: scote anca, Mircea
Voia și Filipești. unde prima 
prașilă la porumb nu a fost 
încă declanșată. Cum este urmat 
exemplul vecinilor care au cu
ră-st culturile de buruieni pe 
nu multe sute de hectare?

D. ȘTEFAN

TELEORMAN : Impor
tante suprafețe preluate 
de tineri in acord global

la 
a

nerii își propun participarea 
întreținerea in acord global 
unei suprafețe de 25 ha cu cul
tură dublă necesară bazei fura
jere. la recoltarea cerealelor 
păioase, la recoltat In grădinile 
de legume și la secția de con
serve a C.A.P. Cringu, iar în 
toamnă la recoltarea și trans
portul producției de porumb de 
pe 5 ha.

ȘT. DORGOȘAN

ORADEA: Furajele — 
cit mai repede recoltate 
și depozitate

Tovarășul Paul Nicuiescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și invâ- 
țămintului. președintele Consi
liului Sanitar Superior, a pri
mit. miercuri dupâ-amiază. pe 
Kouka Mbemba. ministrul sănă
tății al Republica Pcpurare 
Congo. care face o vizită in 
țara noastră.

Cu acest prilej, au fost abor
date aspecte ale colaborării bi
laterale în domeniul ocrotirii 
sănătății și al pregătirii cadre
lor medicale.

La întrevedere, desfășurată 
într-o atmosferă prietenească, a 
participat Radu Păun, ministrul 
sănătății.

ÎNTÎLNIRE
Cu prilejul primei aniversări 

a Tratatului de prietenie și co
laborare dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, 
ambasadorul acestei țări la 
București, Pak Zung Guc, a or
ganizat miercuri seara o întîl- 
nire prietenească la sediul am
basadei.

Au participat George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, ge- 
neral-colon el Sterian Țircâ. 
membru al C.C. al P.CJL, ad
junct al ministrului apărării na
ționale. Dumitru Turns. mem
bru al Colegiului central de 
partid, adjunct de șef de secție 
la C..C al P.C.R.. Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Gheorghe 
Stuparu și Alexandru Andr.țmu,

Coteecra! T<
Ptevdkv <1

BOTOȘANI: Pe ogen- 
da cooperatorilor — prâ- 
șrtul porumbului și al 
sfeclei de zahăr

BRĂILA: Atenție spo
rite ceHăbi lucrurilor

v.

cu. mim.

lOlShl? CE LA O SCRISOARE
..........- ■ — f

Unii se fac că nu văd,
alții, că nu aud

HLr:?

vegetație a 
trecerea de

în vederea obținerii unor re
iate cit ma: bune, tinerii din 

comunele județului Teleorman, 
sub îndrumarea și coordonarea 
organizații kw comunale U.T.C., 
s-au angajat să participe prin 
acțiuni proprii, de mare efi- 
ctenta. la muncă in sprijinul 
ronsntaiArii economice a unită-

• agricole. Inițiativa ..Fiecare 
«ieâr al sat «tui, participant activ 
la dezvoltarea unităților agri- 
coăa- antrenează in această pe
ri nadă numeroase detașamente 
uteciste la efectuarea lucrărilor 
de sezon. In comuna Cringu, de 
unde s-a declanșat întrecerea, 
t_-.em au cultivat și îngrijesc 
15 ha de teren care reprezintă 
apațiiîe nefolosite din_ curțile 
cooperativelor 
se lucrează, 
crea 10 ha cu 
zahăr, floarea 
cu tomate in _ 
gume. Au fost plantați 300 de 
pomi fructiferi și 1 200 duzi. De 
asemenea, se desfășoară acțiuni 
per.tru ameliorarea a 260 ha de 
pășune și desecarea ur.ei supra
fețe de 12 ha. Prin cultivarea 
suprafețelor de teren de pe lin
gi construcții, din jurul stilpi- 
lor de telegraf, a pomilor de pe 
marginea drumurilor, s-au re
dat circuitului productiv 15 ha. 
Pentru următoarea perioadă ti-

rti

agricole. în cimp 
in acord global, 
porumb, sfeclă de 
soarelui și 3 ha 
grădinile de le-

Din datele centralizate la Di
recția agricolă a județului Bi
hor reiese că cei peste 1 500 de 
tineri mecanizatori, ajutați de 
cooperatori, au reușit să încheie 
prima prașilă mecanică și ma
nuală pe întreaga suprafață de 
10 000 ha cultivate cu sfeclă de 
zahăr. De menționat că la car
tofii timpurii și de vară, plante 
ce ocupă peste 3 100 ha, s-a în
cheiat și cea de-a Il-a prașilă. 
Acum, toate forțele umane și 
mecanice sint concentrate la în
treținerea porumbului (prașila 
I) și a sfeclei de zahăr (pra
șila II). lucrări destul de avan
sate, precum și la recoltarea 
lucernei și secarei masă verde 
pentru furaje. Cu ajutorul ce
lor peste 300 de mașini de re
coltat furaje. 90 greble meca
nice și aproape 750 de remorci 
cooperatorii reușesc să strîngă 
și să depoziteze zilnic sute de 
tone de furaje, astfel că, în cî- 
teva zile bune de lucru, în
treaga recoltă de pe mai bine 
de 7 000 ha va fi pusă la adă
post. Printre 
dențiază în 
lucrări se 
Baba, Petru
Lăzău de la __ _ ____ _ „
vrii Olah, Iuliu Karajos și Ale
xandru Covaci de la S.M.A. Dio- 
sig și alții care, prin hărnicie și 
pricepere, reușesc să depășească 
zilnic normele de 
bilite.

tinerii care se evi- 
executarea acestor 
numără Alexandru

Popa, Gheorghe
S.M.A. Batăr, Ga-

muncă sta-

o. MARIAN

„SERILE SC1MEII TINERETULUI”
într-o ediție specială realizată in co:aborare cu Televiziuneo 
română și revista „Luceafărul"

organizează, duminică 30 mai 1976, orele 10,00, in amfitea
trul dacic de la Costești - Hunedoara

prima manifestare dintr-o suită de evocări istorice decitete 
Centenarului Independenței de stat a Romă- ei

„LA TRECUTU-ȚI MARE, MARE VIITOR!“
In program :
• Prolog de prof. univ. dr. Hadrian Daicoviciu • A pc‘-e> 

cinstire : recital de poezie patriotică • Dorur"e străbu- (or : 
teatru istoric • „Eroi au fost, erei sint încă" : imnuri din 
fondul de aur al cîntecului patriotic • Muzică folk • R :tiu- 
rile acestui pămînt : străvechi tradiții folclorice

Această manifestare educativ-patriotică se desfășoară m 
cadrul tradiționalului festival al tineretului hunedorean de a 
Costești-Sarmizegetusa.

Ca s-ajungi Ia păr. cei. lași 
în urmă județul Vtlcea. de care 
aparține comuna, treci prin Ar
geș. respectiv prin Cuca, și re
intri in Vilcea chiar dacă ti se 
pare ciudat acest lucru. Sus
pendată intre Argeș și Olt. Dâ- 
nicei este o comună cu oameni 
aprigi la treabă. Foarte mu.n 
și-au construit case cu mm.e 
mai prejos dect cele ce la ora
șe. Clădirea cochetă, demnată 
a găzdu: atelierele pentru prac
tica elevițor groin generale, se 
aHâ la roșu. Stat pe sfirsti s 
lucrtriîe de extindere a spațiu
lui de invățâmint. Mac există ua 
magazin impunător, un restau
rant modem, șosea— E drept, 
comuna nu este elertr.f.ta'i. dar 
In perspectivă se va rezelva r 
această problemă Te-ai S aș
teptat ca ‘n arest ansamblu să 
aCi »t dispensarul umăr Se 
mai si îmbolnăvesc oameni- fe
meile adue pe him*  copiii bă- 
trinii vor să-si tacă dantură 
nouă— E: bme. depensx-.l 
uman !n eadrul târuia se a£ă 
r. eatr nemi rtomato -rgoe. se 
află undeva aruncat între dea
luri. străjuit la mart distante de 
către 1—3 case, la care da ră 
vrei s-a.-unr. «4 rtem de ia 
Lâunele de Jea tretete să par
curgi 14—15 km. pe us «rum 
de tară. De la Udreșu taci mai 
puți*  — • hta- Dăa central ce- 
tnunei aproape 5. Din ahe pâră 
cifra este rotur dă : M de km. 
Dispensarul trebuie să acorde »- 
mentă medicală lotuitoruor dea 
12 sate și - cărune. eiterg r.: de 
oameni <i copii. Uc_; se mai în
cumetă să -.a drumul in piept, 
dacă este vremea bună. Dacă 
plouă, abia dacă răriati cu trac
torul Punctul sarutar se afla 
și el Ia o depărtare de 11 km 
si ar trebu să ber.efir. eze de 
el circa 2 3*8  de -amem din T 
sate. Ne-am eoevtns la fața Jo

cului. ktiîuM t-ud c- dr. T-.tus 
Ceapă dmertocul Drrermet sani
tare județene, că sesizarea dr. 
Victor Carațun arte pe depun 
întemeiată. (între n.Tp am mat 
primit o scrisoare purtirsd 85 de 
semnăvur.. prin care m se cerea 
să-i a.mtkm pe Jocu-tori să a_câ 
un dispensar mat aproape de etj. 
Rar via doina-. ase. -
tara stannssazâ izue orele 14 
F T dun reaua la cmtiui popu
lar. unde ex.vă tesefso. în arest 
caz ei cu fcăosește pentru ra 
ispemsaru'. an are tel-f-i 
(rir.dra a fost}, așa eâ în caz de 
urgențe fuga, pe jos. la consi
lia— Tratamentele se fac ia 
lampă st la Fruinare toeert 
..materia primă*  a fost reptrta- 
tâ de medic). Pentru că veche — 
grup electrogen se strica mereu. 
iar cel a±as în îomî hă Ca fel 
de vecin) s-a defectat tmetfav 
Așadar aparatura modernă ia 
raburetul sunaasoloțx este aeu- 
tizabilă. S-a adus un lei de 
— pata dăruită- — tur de pc- 
mor — urnea: în iude*.  după 
rum ne spune ttmrlF-1 ir*c-  
tre Dr. Mihai Manttt latei <ka 
1972). dr Victor Carapun (de 3 
an. se pltmsese. fac plapL as
cultă muzică. :*acă  tatii- ci
tesc. Au încercat prin refera» 
fă--, determine pe cei ce <fcmgu- 
iesc mebumse ale ju
dețul» să rezolre această pro- 
biesnă deosebit de tmpt-rtaztâ 
păstra leaâseeH eeaeaaei. 4 
Kmucii din 1975. 18 dm acest 
an stau nesoluuonate la dl fen
te orga.ne. Oarn rr— merg Le la 
d-cp* —.s^r*'*  din Cuea-Arges 
(poate £ luat drept model) sau 
Vî:cc-.:re«t-.-OIt. Uni-, se tratea
ză -bâbeșre-. Discutăm această 
siruaiie cu tinărul Ina Giuhat. 
secretarul consiliului popu-ar 
comunal 'secretar al ccmitetului 
comunal U.T.CL). Dă dm umeri, 
ca ș: rum ar vrea să spună

—Asta e 1*  Dînsc! anei-ari efnd 
este uri tot Ia d sps n-arul 
d» Caca îîî Lccuiton-. au cerut 
să se mute dispensarul in cen
tru! comune-. (unde ar trebui 
să-i fie de drept locuL aproape 
de aomem). Unu s-au făcut că 
nu văd. al’tt că mi aud Acum 
se faeeareâ • setuagie de ecen- 
prcesa. S-a efertt pentru dts- 
per sard -v- o cădim • esș- 
mebe rare tremură dm toate în- 
cbesecuriJe. Oame-, ar tretrx 
să-și aștepte stadii1 . în uliță, 
rar a turti cind mtră înăuntru 
să se uite dacă nu le p că ta- 
vasrul ta cap. Spapul are trei 
casiere i într-usa este bibitote- 
ca. alta -e-.-rw.e ca punct sani
tar impm--.xat și a tresa, gata să 
•e dezagrege, pimâ de igrasie 
este magazie de gur.r-. înăun
tru raftur. saci eu emerit fir
ma unei Itbrăni. Pe pereți iusta 
fenapJee cistigâtm la Loto în 
im Pe ușă dmri anuntun : 
pr:«ra~--l tresed-tielu: (coope
rativei) 3—13 și _Ain Loe îa 
pice *■*-  In această i ton .eh*,  fe
rită de rmmna soar-lu pirimd 
<£r. îarbeteturi. ară spațiile ne
cesare. ar urtra să se instaleze 
dispensarul uman. După eon- 
ceppde oficialităților comunei. 
Est- bine că s-a construit în co
mună ua impunător atelier 
sroală fper.tru un număr mie 
de elevi. O hală imensă ser
vește drept grădiniță pentru 34 
de topit în cealaltă hală Ia 
fel de imensă, se află... 5 mașini 
de cusut și diferite materiale 
de cer.ștrucț-.;). Nu s-ar putea 
face și un dispensar ? Oamenii 
sint gata să dea o mină de aju
tor. Iar clădirea dintre dealuri, 
care se apropie de 78 de ani. sâ 
fie ceea ce a fost dintotdeauna, 
sanatoriu.

LIDIA POPESCU

FOTBAL XXX

0 etapă cu goluri multe, dar cu prea puțin fotbal

Deznodămîntul se amină

NOI AVENTURI CU TOM ȘI 
JERRY : Scala (orele 8,45; 10,45; 
12,45: 14.45; 18.45; 20,45).

PRIETENII MEI, ELEFANȚII : 
Sala Palatului (ora 18.30) ; Lu
ceafărul (orele 9; 12,30; 16;
19.30) , București (orele 9; 12,15; 
16,30; 19,45), Favorit (orele 9.15; 
12,15; 16.15; 19.15), Grădina Bucu
rești (ora 20.15).

FATA CARE CAUTĂ O FUN
DĂ ROȘIE : Lumina (orele 9; 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20).

VINZATORUL DE BALOANE : 
Patria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15: 20,30), Modern (orele 9; 11.15; 
13.30; 16; 18,15; 20.30). Grădina Ca
pitol (ora 20), Grădina Modern 
(ora 20).

VIAȚA PERSONALA : Victoria 
(orele 9,30; 11.30; 13.30; 16; 18; 20), 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20).

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU : Festival (orele 9 ;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30).

FRATELE MEU ARE UN FRATE 
FORMIDABIL : Central (orele 9,15; 
11,30; 13.45; 16; 18,15; 20.30), Volga 
(orele 9; 11.15: 13,30; 15,45; 13; 20), 
Grădina Luceafărul (ora 20).

DACII : Doina (orele 13,15; 15,30; 
17,45; 20). ,

DOI OAMENI IN ORAȘ : Excel- 
sior (orele 9; 11,15; 13,30: 16; 18,15;
20.30) . Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30), Aurora (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

PATIMA : Timpuri Noi (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

SIMON BLANCO : Buzeștl (ore
le 0; 11.15; 13.30: 16; 13.15; 20,15), 
Giulești (orele 15.30; 17,45; 20).

TEROARE PE ULIȚĂ S Grivlța

(orele 9; 11,15; 13.45; 16: 13.15;
20.15) , Unirea (orele 13: 13; jei.

FRAȚI DE CRUCE : Dada (ore
le 9: 11,15; 13.33; 15.45; 13; 23,15),

MERE ROȘII : Bucegi (orele 16; 
18), Drumul Sării (orele 15.30; 18;
20.15) , Fioreasca (orele 15.33; 13;
20.15) , Grădina Bucegi (ora ÎF).

INTILNIRE LA AEROPORT t 
Lira (orele 15.30; 18; 33.15), Arta 
(orele 15.30: 17.45: 23).

ZILE FIERBINȚI : Ferentari ta
rele 15,33: 18 : 20.15).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI : 
Pacea (orele 15.45: 13; 23,15).

PRIMUL PAS : Cringas (Ora 171.
CALINA ROȘIE : Viitorul (orele 

15.30: 18; 20).
CURSA GREA : Miorița (erele 

9: 11,15: 13.30; 15.45: 18; 33). Gră
dina Festival (ora 26).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII t 
Moșilor (orele 15.30; 18: 23).

EXPLOZIA : Popular (orele
15.30; 18; 20.15).

VINATORUL DIN TAIGA ! 
Munca (orele 15.45; 19).

OPERAȚIUNEA ..MONSTRUL*  : 
Cosmos (orele 15.30: 18; 23.15).

DICTATORUL : Tomis (orele 3; 
11,30; 15.30; 18; 20.30).

TIMPUL ȘTERGE TOTUL î VI- 
tan (orele 15,30; 18).

ZORRO : Flacăra (orele 3.33; 
15.30; 18), Grădina Vitan (ora 23).

STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Progresul (orele 15,30; 19),

PROGRAMUL 1

16,00 Teleșeoală • Matematică. 
Consultații pentru elevii anilor II 
șl IV. 16.30 Curs de limbă ger
mană (nivel mediu). 17,00 Telex. 
17,05 Colecții de artă plastică.

17J3 D.n țâri» socialists. 17.83 i 
Din creația corală contemporană i 
românească. Enciclopedie ț
pentru tineret. lâJB Cabinet Ju- 1 
răfie. 13.45 Umversnarea TV. IMS i 
ÎMI de seri. IU» Telejurnal. :».03 
Steaua iâră amne — emisiune- i 
concurs peuuu taeri achyt: de ț 
muzică ușoară. H.0S Cadran eco- ’ 
nom-.c mondial. 11.20 Rr. ,.-i lite- 
rar-amsttcă TV. 22.11 M de ore.

PROGRAMUL 3

23A3 Concert Bach — Beethoven
— Brii-mi. In pauză: • Telex
• Cu aparanl de f.lsta-. La Hu- I 
r-edoara Reportaj de C, Leu. . 
22.Ș’ Inscripții pe eelulcîtL Satul i 
românesc — leagăn etern.

Opera Română: OLANDEZUL 
ZBURĂTOR — ora 1»; Teatrul de 
Operetă: OKLAHOMA — ora 19.30; 
Teatrul National <SaIa Mică): 
COMEDIE DE MODA VECHE — 
ora 11,30; (Sala Studio): HANDI
CAP (premieră) — ora 19.30; 
Teatrul ,.C. I. Nottara" (Sala 
Magheru): LADY X — ora 19.50; 
(Sala Studio): TREI ÎNTÎLNIRI
— ora 19: Teatrul de Comedie:
UN HAMLET DE PROVINCIE — 
ora 19.30: Teatrul Mic: MANIA 
POSTURILOR — ora 19.30: Tea
trul ..Ion Vasilescu": MITICA 
POPESCU — ora 19.30: Teatrul 
..Ion Creangă": PINOCCHIO —
ora 18: BOGDAN DRAGOȘ — ora 
19.30: Circul „București": CIRCUL 
PE GHEATA — ora 19.30; Teatrul 
,.C. Tănase" (Sala Savoy): RE
VISTA CU PAIAȚE — ora 19,30; 
(Sala Victoria): CAVALCADA
COMEDIEI — ora 19.30; Ansam
blul „Rapsodia Română": ȚARĂ 
BOGATA-N FRUMUSEȚI — orele 
17,30 și 19,30.

PENTRU CĂMINUL DV. 

ELEGANTE, REZISTENTE
COVOARE JESUTE MANUAL

Magazinele și raioanele specializate ale COMERȚULUI DE 
STAT au pus în vinzare un bogat sortiment de covoare țesute 
și înnodate (plușate) manual, din lină pură, intr-o gamă largă 
de dimensiuni, într-o paletă coloristică variată și cu diverse 
modele, care le conferă o deosebită frumusețe.

Covoarele se vlnd și cu plata în 24 rate lunare, achlttndu-se 
un acont de 30 la sută, indiferent de retribuția tarifară.

IFipf-l ci <e cîege, cite un meci, in fiecare 
etapț. pentru a fi transmit pe micul ecran este 
ie cr.i jn binere-:t .- odată pentru că nume- 

**vî ai acestui sport au posibilitatea sd
■-’—i-eeșci echipe p-eferatâ — cină joacă, 
e-.*n:u« ;. in eec'.-sare — dar șt pe celelalte echi
pe ts a doua oare, pentru că prin transmiterea 
scertc- perr.de ni te oferă termeni de comparar

I mat reele de apreciere a calității evo-
ivu.o*,  • rc crii jucătorilor și echipelor.

P*  ecran, teri. i-« transmit partida F. C. Bi- 
‘r' — L TA An răz’jf, astfel, un fotbal care, 
dăd e— -i er. cetit nici in divizia B n-ar avea 

SeomI ar putea ia ne inducă in eroare : nici 
Sazde.e n-au evoluat de-o manieră care să jus- 
!. :•-? di'ere-.-t de 4 goluri, insă U.T.A. a deza- 
mip-t profund, jiu mai are nimic din echipa de 
ci.uccis. dej: printre jucători se mai află cițiva 
dintre cei care au adus faimă Aradului fotba- 
HlUe, ia frunte eu Domide, ieri de nerecunoscut. 
Pate, ea aemifuita. la adversar, ritmul de me- 
nuet, lipsa de combativitate si, in ultimă instan
ță. de răspundere, iota ce a caracterizat, după 

1 opinia noastră, partida televizată. Dacă a plăcut 
i cuira. mseamnâ că nu există exigențe pentru 
| fotbalul adevărat. Chiar dacă s-au marcat goluri, 

eficacitatea nu suplinește calitatea. De lipsă de 
dăruire *■  răspundere, pentru culorile clubului și 
pentru fotbal, in consecință, este vorba și in ceea 
ee-i privește pe resiteni. care au suferit, cea mai 
severă infringere din cariera lor in divizia A : 
3—1 este un scor descalificam, o diferență destul 
de rară, chiar și in handbal. Pentru că nimeni nu 
ne va putea convinge că de duminică pină ieri, 
deci in trei zile, saltul valoric al studenților 
bucuresteni este cel exprimat de victoria cate
gorică obținută in pofida echipei din Reșița. Nu 
minimalizăm, desigur, meritul studenților care 
in arest meci au luat lucrurile in serios. Mircea 
Sandu, al cărui joc bun l-am menționat și data 
trecută, dacă mai intilnește un adversar sau doi 
ea F.C.M. Reșița, poate ieși golgeter ! Diferențe

mari s-au înregistrat la Bacău (4—0) și la Cluj- 
Napoca (5—1), unde argeșenii și, respectiv, săt
mărenii probabil că s-au deplasat ca într-o 
excursie, rezultatele ilustrind mai degrabă jocuri 
cu scoruri de week-end. S-au marcat, in această 
etapă, 36 de goluri, cifră record in returul cam
pionatului, dar n-am să cred că acest procent 
ridicat de finalizări este efectul jocului foarte 
bun al compartimentelor ofensive, cit mai ales, 
al slăbiciunilor și greșelilor liniilor de apărare. Să 
fie vorba de o astenie tirzie, de primăvară ?

Consemnăm, in continuare, faptul lăudabil că 
echipele Steaua și Sportul studențesc rămin sin
gurele neînvinse in acest retur de campionat. 
Și dacă mai alăturăm celor două formații și pe 
Dinamo, avem echipele care au făcut, totuși, 
ceva isprăvi in acest sezon, s-au preocupat mai 
mult pentru a-și însuși și practica un fotbal mo
dern, un fotbal de calitate.

tn dispută rămin, ca și pină acum, locul 3, 
care, cum se știe, oferă dreptul participir/ in 
„Cupa U.E.F.A.“ și locurile 16 și 17 — desigur, 
nerivnite de nimeni — in jurul cărora disputa 
este foarte aprinsă. Deși credeam că această e- 
tapă va lămuri situația in zona fierbinte a cla
samentului, dimpotrivă, lucrurile s-au complicat 
și mai mult : posibile candidate la retrogradare 
pot fi socotite toate echipele care se află de la 
locul 10 in jos și care nu sint despărțite de ocu
panta locului 17 decit de 3 puncte, o diferență, 
deci, extrem de vulnerabilă. Este vorba de F. C. 
Constanța, Rapid, Jiul, F. C. Argeș, Poli Iași, 
U.T.A.. Olimpia si C.F.R. Cluj-Napoca. Reviri
mentul de ultimă oră al feroviarilor de pe So
meș a semănat panică in alte tabere. Ieșenii, 
pierzind acasă, se văd și ei cuprinși in hora dis
perării. Oricum, deznodămîntul acestui final de 
campionat se va prelungi, probabil, pină in ul
tima etapă. Ceea ce mai animă interesul pentru 
urmărirea lui.

V. CABULEA

DIAGRAMA ETAPEI
POLITEHNICA TIMIȘOARA

— STEAUA 2—î (1—0). O parti
dă viu disputată, cu durități și 
greșeli comise de apărările am
belor formații. Au marcat : Co- 
tec (min. 42). Dembrovschi (min, 
87 din penalti, respectiv Vișu 
(min. 58) din penalti și Zamfir 
(min. 65). In ultima parte a jo
cului au fost eliminați Anghelini 
și Zamfir POLITEHNICA IAȘI
— DINAMO 0—1 (0—1). La fe) 
ca și in sezonul treeut. dinamo- 
viștii au reușit să ciștige două 
puncte la Iași, a marcat Vrin- 
ceanu (min. 34). UNIVERSITA
TEA CRAIOVA — JIUL 1—1 
(0—6). Oaspeții au deschis scorul 
prin Roznai (min. 48) și Crișan a 
egalat spre finalul Dartidei (min. 
74). RAPID — „U“ CLUJ-NA
POCA 1—0 (1—0). Feroviarii au 
avut mai mult timp inițiativa, 
dar linia ofensivă s-a dovedit 
ineficace. Unicul gol a fost 
..semnat" de Angeîescu în min. 
4. Marin Florin a ratat o lovitu
ră de la 11 m. în repriza secun
dă. F.C. BIHOR — U.T.A. 5—1 
(3—1). Victorie categorică a gaz
delor. prin golurile înscrise de 
Ghergheli (min. 5 si min. 30), 
Georgescu (min. 14 și min. 85), 
Florescu (min. 75). iar pentru 
arădeni a marcat Colnic (min. 
40). SPORTUL STUDENȚESC
— F.C.M. REȘIȚA 8—1 (2—0). In 
fața unei formații obosită, cu o 
apărare penetrabilă, studenții 
au realizat scorul etapei. Mircea 
Sandu a înscris de patru ori (min. 
11, min. 24, min. 54, min. 59),

Grosu de două ori (min. 51, min. 
77). Râdulescu (min. 61). Roșu 
(min. 87), respectiv Bcldeanu 
(min. 75). Oaspeții au ratat un 
penalti. prin Gabel (min. 19). 
S.C. BACAU — F.C. ARGEȘ 
4—0 (2—0). Victorie netă a băcă
uanilor, prin golurile realizate de 
Băluță (min. 8 și 88). fundașul 
Soșu (min. 27) și Chitaru (mm. 
37). Volmer a ratat un -penalti 
(min. 66). C.F.R. CLUJ NAPOCA 
— OLIMPIA SATU MARE 5—1 
(-—1). Au marcat Boca (min. 4 
și min. 70), Adam (min. 43, min. 
51 și min. 67), respectiv Iancu 
(min. 12). A.S.A. TtRGU MUREȘ 
—F.C. CONSTANȚA 3—0 (2—0). 
Prestind un joc bun. mureșenii 
au obținut o nouă victorie, 
punctind prin Naghi (min. 36), 
fundașul Szoliiși (min. 37) din 
penalti și Ha.jnal (min. 90). De 
la oaspeți, fundașul Nistor a ra
tat un penalti (min. 40).

M.L.

Etapa viitoare
Steaua — F.C. Bihor (2—3), 

Dinamo — U.T.A. (0—1). F.C. 
Constanța — Sportul studențesc 
(0—1). Olimpia Satu Mare — 
Politehnica Timișoara (0—3), 
F.C.M. Reșița — Rapid (0—2), 
Jiul — „U“ Cluj Napoca (0—0). 
C.F.R. Cluj Napoca — Sj.C. 
Bacău (0—1), A.S.A. ȚîrgU 
Mureș — Politehnica Iași (0—3) 
ți F.C. Argeș — Universitatea 
Craiova (0—4).

CLASAMENT
Steaua 30 18 9 3 72—30 45
Dinamo 30 16 6 8 58—32 38
Poli. Timișoara 30 13 9 8 49—42 35
A.S.A. Tg. Mureș

30 15 4 11 42—35 34
Sp. studențesc 30 12 9 9 43r-36 33
S.C. Bacău 30 14 5 11 36—32 33
F.C. Bihor 30 13 4 13 38—40 30
F.C.M. Reșița 30 13 4 13 34—49 30
Univ. Craiova 30 10 9 11 35—32 29
F.C. Constanța 30 11 6 13 31—32 28
Rapid 30 12 4 14 37—43 28
Jiul 30 10 8 12 39—45 28
F.C. Argeș 30 10 8 12 27—38 28
Poli. Iași 30 11 5 14 42—44 27
U.T.A. 30 11 4 15 39—51 26
Olimpia 30 10 6 14 31—53 26
C.F.R. 30 8 9 13 28—36 25
»>U“ Cluj-Napoca

30 7 3 20 29—40 17

9 Astăzi, de la ora 18,00, în 
parcul sportiv Dinamo (în caz 
de ploaie in sală) va avea loc 
o întilnire internațională de box 
dintre reprezentativa orașului 
Teheran și o selecționată a 
Bucureștiului. Din echipa bucu- 
reșteană fac parte, printre alții, 
N. Grigore, Gh. Băjenaru, I. 
Vladimir, N. Mocanu, Al. Pod- 
goreanu, V. Vrînceanu și alții.

• Organizarea „Raliului Fe
derației internaționale de moto- 
ciclism" ediția 1976, ajuns la 
cea de-a 31-a ediție, a fost în
credințată forului de specialitate 
din România. Participants vor 
sosi în țară la 6 iulie, in sta
țiunea de pe litoral „Neptun“, 
urmînd să se întreacă conform 
programului în decurs de două 
zile.

t
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Vizita primului ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România in Sri Lanka de peste hotare

Primirea de către președintele începerea convorbirilor oficiale
Republicii

Tovarășul Manea Mânescu, 
prinjul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
a fost primit ce William Go
pallawa. președintele Republicii 
Sri Lanka.

Din partea președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost transmis președintelui Sri 
Lanka și soției sale un mesaj de 
salut, urări de sănătate «i fe
ricire. precum și de prosperitate 
pentru poporul prieten din Sri 
Lanka.

La rindul său. președintele 
William Gopallawa a rugat pe 
primul ministru român să trans
mită din partea sa si 
sale președintelui 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un cordial mesaj de 
salut împreună cu cele mai bune 
urări de sănătate și fericire. D*  
asemenea, a urat președintelui 
României noi succese in pro
digioasa activitate pe care o des
fășoară pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială accelerată a 
României și creșterea bunăstării 
poporului român.

a soției
Nicolae

în timpul întrevederii a fost 
apreciată pozitiv evoluția 
porturilor dintre cele două 
și s-au examinat acțiunile 
vor fi întreprinse pentru extin
derea cooperării economice in 
producția industrială și agricolă, 
in transporturi, precum și pen
tru amplificarea schimburilor 
comerciale.

Au fost discutate, de aseme
nea. unele aspecte ale vieții in
ternaționale contemporane. In 
acest context, președintele Re
publicii Sri Lanka a făcut apre
cieri elogioase cu privire la ac
tivitatea deosebită desfășurată 
pe tărimul relațiilor internațio
nale de președintele Nicolae 
Ceaușescu. personalitate remar
cabilă a vieții internaționale, mi
litant de seamă pentru promo
varea unei noi ordini economice 
și politice, 
unor 
intre 
pace

Au 
riale 
ministru al guvernului

ra- 
țărt 

ce

pentru instaurarea 
noi principii ale relațiilor 
state, pentru cooperare și 
in lume.
luat parte persoanele ofi- 
care îl însoțesc pe primul 

româr..

La Colombo au inceput con
vorbirile oficiale dintre primul 
ministru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, tovară
șul Manca Mănescu. și primul 
ministru al Republicii Sri Lan
ka, doamna Sirimavo Banda
ranaike.

Din partea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost trans
mis primului ministru al Sri 
Lanka un coroiat mesaj, im- 
preună cu urări de sănătate si 
fericire personală, precum și de 
prosperitate pentru poporul prie
ten din Sri Lanka.

Doamna Sirimavo Bandaranai
ke a mulțumit in modul cel mai 
călduros pentru mesajul trans
mis și a rugat să fie transmise 
președintelui României, Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai calde urări 
de sănătate, fericire și noi suc
cese in activitatea intensă dedi
cată inCoririi României, prospe
rității și progresului poporului 
român.

în cadrul convorbirilor, care 
s-au desfășurat intr-o atmosfe
ră de prietenie și ințelegere. a 
fost analizat stadiul relațiilor 
de colaborare pe multiple 
planuri dintre România și 
Sri Lanka și s-au convenit căi-

le și mijloacele pentru amplifi
carea acțiunilor de cooperare in 
producția industrială. pentru 
construc’ii de mașini, chimie, 
industrie, transporturi. în pro
ducția agricolă, precum și in 
pregătirea cadrelor. Cei doi 
prim-miniștri au convenit să fie 
întreprinse noi acțiuni pentru 
extinderea schimburilor comer
ciale dintre cele două țări in in
teresul și avantajul reciproc al 
acestora.

în acest context, s-a convenit 
că relațiile de colaborare eco
nomică să se bazeze in mai mare 
măsură pe programe de perspec
tivă. încheierea de acorduri și 
contracte pe termen lung.

De asemenea, cei doi prim- 
reciproc 

in 
dez- 
i și 

de 
probleme 

internațio-

asemenea, 
miniștri s-au informat 
asupra rezultatelor obținute 
realizarea programelor de 
voltare economică și socială 
s-a procedat la un schimb 
vederi asupra unor 
importante ale vieții 
na le contemporane.

A fost relevată 
punctelor de vedere 
la principalele aspecte ale vie
ții internaționale. -ubliniindu-se 
necesitatea intensificării efortu
rilor tuturor statelor pentru edi
ficarea unei noi ordini economice 
ți politice mondiale, care să asi-

identitatea 
cu privire

Dineu oficial oferit de primul ministru
al Republicii Sri Lanka

Tn seara zilei de 25 mai. pri
mul ministru al Republicii Sri 
Lanka. Sirimavo Bandaranaike, 
a oferit un dineu oficial in 
onoarea primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu.

La dineu au participat mem
brii Guvernului Sri Lanka, ai 
conducerii Partidului Libertății, 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați la Colombo și persoa
nele oficiale care il însoțesc pe 
primul ministru al guvernului 
român.

Tn toastul său. primul minis
tru Sirimavo Bandaranaike a 
spus : Vizita dumneavoastră 
este semnificativă pentru că 
este pentru prima dată 
prim-ministru al Gr 
Republicii Socialiste Rorr.ar.ia 
vizitează țara r.oas’râ. S"t mai 
puțin de doi ani de cind am 
vizitat frumoasa dumneavoastră 
țară și sint realmente fe-.;. â 
că a fosf posibil ca dirtrrra- 
voastrâ să răspund®’ acum vi
zitei mele. Acest schimb de vi
zite este, fără indoialâ. un in
diciu al excelentelor relații care 
există intre Sri Lanka -■ Româ
nia și a dorinței noastre 
proce de a consolida și 
mult aceste legături.

Sri Lanka și România, 
sint situate in continent! 
rite și despărțite de mii de ki
lometri, au totuși puternice 
legături care le unesc. Pri
mele contacte intre Sri Lanka 
și România au fost stabilite pe 
vremea defunctului meu soț. 
perioadă in care au fost stabili
te și relații diplomatice intre 
țările noastre. De atunci noi am 
înregistrat o dezvoltare continuă 
a relațiilor noastre in domeniile 
politic, economic și cultural.

Remarc cu bucurie că arul 
trecut s-au obținut un număr 
de importante progrese in do
meniul relațiilor comerciale 
dintre țările noastre. Am sem
nat, în 1975, pentru prima dată, 
un acord comercial pe termen 
lung 
registrat o creștere 
a volumului schimburilor 
merciale dintre Sri Lanka 
România. Această tendință 
diversificare a gamei de 
duse din cadrul 
comerciale este, fără îndoiala, 
binevenită. Prima sesiune a 
Comisiei mixte guvernamentale, 
care a avut loc rccen". a explo
rat posibilitățile de extindere a 
cooperării economice intre cele 
două țări ale noastre, pr.r. iden
tificarea unor noi domenii ce 
colaborare industrială.

Primul protocol din 
acordului cultural dintre 
noastre va fi semnat in 
vizitei dumneavoastră și 
nici p îndoială că acest 
col va stimula cooperarea noas
tră culturală.

Noi, în Sri 
în continuare i 
Eandaranaike 
inițiativele de 
ale ilustrului 
președinte, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, contribuțiile remar
cabile ale domniei sale la dez
voltarea conceptului de nouă 
ordine economică internațională, 
la cauza destinderii și păcii. 
Mai presus de orice, poziția 
domniei sale in favoarea drep
turilor țărilor mici l-a făcut să 
ciștige o mare admirație pe 
tot globul. Obiectivele de poli
tică externă atit ale Republicii 
Sri Lanka, cit și ale Republicii 
Socialiste România — țâri din 
categoria celor mici și mijlocii 
— au drept țintă comună pro
movarea suveranității și inde
pendenței naționale a statelor, 
respectarea dreptului lor de 
a-și hotărî singure soarta, pre
cum și promovarea cauzei pă
cii, cooperării internaționale și 
reducerii încordării. Politica ex
ternă a Sri Lanka se întemeia
ză pe principiile nealinierii și 
prieteniei cu toate statele, in
diferent de sistemele lor poli
tice, economice și sociale. Ho- 
tărirea de a se ține Ia Colombo 
cea 
nivel 
este, 
lului 
Lanka în mișcarea nealiniată.

Am convingerea că discuțiile 
noastre în timpul actualei vizite 
vor ajuta la 
mai departe

itru 
end un

mai

deși 
dife-

și, în același an. s-a in
apreciabilă 

co- 
fi 

de 
pro- 

schimburilor 
îndoi 

sesiune

cadrul 
țările 

cursul 
nu am 
proto-

Lanka — a spus 
doamna Sirimavo 
— am apreciat 
politică externă 

dumneavoastră

de-a V-a' Conferință la 
înalt a țărilor nealiniate 
cred, o recunoaștere a ro- 
important jucat de Sri

consolidarea pe 
a relațiilor de

prietenie dintre țările noastre, 
la o și mai mare apropiere în
tre popoarele din Sri 
România.

în încheiere, primul 
ai Sri Lanka a toastat 
tatea președintelui 
Socialiste România. 
Ceaușescu. in sănătatea primu
lui ministru Manea 
pentru dezvoltarea continuă 
prieteniei intre popoarele 
Sri Lanka și România.

în toastul său. primul 
nistru Manea Mănescu a spus : 
Dcresc să exprim sentimentele 
noastre de profundă gratitudine 
pentru frumoasele aprecieri pe 
care le-ați făcut in această 
seară cu privire la poporul ro
mân și la realizările sale. la 
pr-iiiica externă pe care o pro
iectează statul nostru, pentru 
cuvintele de aleasă prețuire pe 
care le-ați rostit la adresa pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit al țării r.oas-

Lanka și

ministru 
în sănă- 

Republicii 
Nicolae

Mănescu, 
a 

din

mi-

eforturi pentru 
nomic și social 
neavoastră, 
urmărilor dominației coloniale.

Permiteți-mi ca in numele 
poporului și guvernului român 
să felicit poporul și Guvernul 
Republicii Sri Lanka pentru re
zultatele obținute în procesul 
complex de dezvoltare liberă a 
țării sale și să vă transmit sin
cere și calde urări de succes 
în îndeplinirea planurilor 
programelor dumneavoastră 
conomico-sociale închinate 
r.ăstării și fericirii poporului 
din Sri Lanka. Nu pot să 
aubliniez aici contribuția per
sonală a Excelenței Voastre, 
stimată doamnă Sirimavo Ban
daranaike. la rezultatele obți
nute de poporul din Sri Lanka, 
faptul că personalitatea dum
neavoastră este indisolubil le
gată de creșterea prestigiului 
Republicii Sri Lanka pe plan 
internațional.

progresul eco- 
al țării dum- 

pentru lichidarea

și 
e- 

bu-

nu

Conferința ministerială a țări
lor nealiniate de la Lima, așa 
cum am apreciat și primirea 
recentă in ..Grupul celor 77".

Permiteți-mi să folosesc și 
acest prilej pentru a vă reinnoi 
mulțumirile noastre pentru spri
jinul pe care guvernul dum
neavoastră l-a acordat României 
in vederea intrării in „Grupul 
celor 77" și participării noastre 
la Conferința ministerială de la 
Lima, a țărilor nealiniate.

Ne exprimăm satisfacția pen
tru faptul că Republica Sri 
Lanka a fost aleasă ca țarâ- 
gazdă pentru Conferința la ni
vel inalt a statelor nealiniate ; 
noi vedem in aceasta 
ciere dată de țările 
politicii promovate de 
Republicii Sri Lanka. 
rii active la mișcarea 
nie

o apre- 
nealiniate 
Guvernul 
participâ- 
de neali-

lării dumneavoastră, o 
lunoaștere a contribuției per

sonale. decisive a Excelenței 
Voastre, doamnă prim-ministru 
Sirimavo Bandaranaike.

România acordă o atenție de
osebită construirii și garantării 
srasitătii și coiaborării in Eu
ropa. Tund preocupată, in pre- 
aesL de transpunerea ia viață 
a botănriior adoptate de Con
ferința pentru securitate și coo
perare. considermd că asigura
rea păcii și securității in Euro
pa va avea o influență pozitivă 
asupra păcii și securității in 
lume.

Acordăm o deosebită

ex

oe 
pe

popoaretor Kbere.
Așa cum ati remarcat și dum

neavoastră. Republica Socialistă 
F_i —1.-. 2 Sr. L
ka ambele țări in curs de dez
voltare. au fost și «mt confrun
tate cu BUteenase probleme si- 

lilare. Ferm convinse ca apâ- 
rea libertății și independenței 
■te o condiție esențialâ pentru 
vgerarea dezvoltării fiecărei 
iri. a părți și securității in 
ime. România și Sri Lanka 
epua eforturi susținute pen
ii progresul lor economic și 
■cia!. pentru ridicarea nivelu- 
n de viață material și spiri- 
lai al popoarelor noastre.
în politica sa externă. Româ- 
a — ca și Sri Lanka — acordă 

o ceoseb-.tâ importanță lichidării 
subdezvdtăni. considennd-o ca 
una din problemele fundamen
tale ale epocii contemporane, de 
care depind 
cerea, pacea 
te; națională.

Doresc — a 
primul minis

e

st

nemijlocit destin
și colaborarea in-

atenție 
problemelor dezarmării gene
rale și. in primul rind. a de
zarmării nucleare. în acest ca
dru, milităm pentru transforma
rea Balcanilor intr-o regiune a 
colaborării, liberă de 
cieare și sprijinim 
țării dumneavoastră 
crearea unei zone a 
cooperării in Oceanul 

îmi exprim convingerea 
vizita pe care o facem in țara 
dumneavoastră, convorbirile pe 
care le vom avea vor constitui 
o nouă contribuție la eforturile 
comune 
lucrării prietenești dintre țările 
noastre 
noastre, al cauzei păcii și coo
perării in întreaga lume.

în încheiere primul ministru 
român a toastat in sănătatea 
președintelui Republicii Sri 
Lanka. William Gopallawa, in 
sănătatea doamnei Sirimavo 
Bandaranaike. prim-ministru al 
Republicii Sri Lanka. pentru 
prosperitatea și fericirea po
porului prieten al Republicii 
Sri Lanka.

arme nu- 
inițiativa 

privind 
păcii și 
Indian.

că

pentru extinderea con

in interesul popoarelor

mt

tre aceste raporturi cunosc o 
continua dezvoltare, ia intere
sul țârilor și popoarelor noas
tre. Acest lucru a devenit po
sibil pentru că atit România cit 
și Sri Lanka au înțeles să pună 
la baza relațiilor dintre ele. ca 
și a relațiilor lor cu celelalte 
state ale lumii, principiile res
pectării stricte a independen’ei 
și suveranității naționale. de
plinei egalități in drepturi, re
nunțării ia folosirea torței și a- 

nințării cu forța, colaborării
și avantajului reciproc.

Aș vrea sâ subliniez rezulta
tele însemnate obținute in ra
porturile dintre România si 
Sri Lanka : încheierea Acor
dului comercial pe termen iung, 
crearea Comisiei mixte inter- 
guvernamentale de cooperare 
economică, care s-a întrunit zi
lele trecute, pentru prima dată, 
în frumoasa dumneavoastră ca
pitală. intrarea in vigoare a 
Acordului culturaL schimbul de 
delegații la congresele partide
lor noastre și deschiderea pri
mei misiuni diplomatice a 
României la Colombo.

Atmosfera cordială, de depli
nă ințelegere. in care se des
fășoară convorbirile noastre, 
dorința reciprocă de a conlucra 
rit mai strins, ne îndreptățesc 
să apreciem că există premise 
deosebit de favorabile pentru 
intărirea prieteniei și colabo
rării pe multiple planuri dintre 
Republica 
Republica

Poporul 
urmărește
lupta pentru libertate și conso
lidarea independenței dusă 
poporul sinhalez care, in urmă 
cu 4 ani, la 22 mai 1972, odată 
cu adoptarea unei noi consti
tuții, a abolit statutul de do
minion și a proclamat Repu
blica Sri Lanka. Ne gindim în 
aceste momente’ la Solomon 
Bandaranaike, liderul de mare 
prestigiu și eroul național de 
numele căruia se leagă indepen
dența, țării dumneavoastră.

Se bucură de o deosebită 
preciere faptul că, paralel 
măsurile pe plan politic
afirmare deplină a suverani
tății naționale, ați depus mari

Socialistă România și 
Sri Lanka, 
român a urmărit 

cu multă
»i

simpatie

de

a- 
cu 
de

spus in continuare 
ui ministru român — să 

subliniez in mod deosebit faptul 
că in ultimii ani s-au înmulțit 
contactele și s-au amplificat 
legăturile de prietenie și solida
ritate ale României cu țările in 
curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, cu statele care și-au 
oobindit ce cunnd independența 
și au pășit pe calea dezvoltării 
libere, de sine stătătoare.

In cadrul relațiilor cu aceste 
țari, punem accentul pe colabo
rarea economică și tehnico-ști- 
ințifîcă. care să asigure dezvol
tarea rapidă a fiecărui popor, 
promovarea unei politici de in
dependență și suveranitate a 
fiecărei națiuni, afirmarea lor 
tet mai fermă in viața interna
țională. Desfășurăm o activitate 
intensă de cooperare economică 
prin participarea la realizarea 
a numeroase obiective indus
triale in aceste state.

Tara noastră întreține relații 
active 
țarilor 
țărilor 
român 
vizite oficiale in 
state nealiniate și a primit 
zita in România a aproape 
atiția 
verne 
prilej 
tante 
confirmă identitatea de 
între România și statele respec
tive cu privire la statornicirea 
unor relații noi, democratice în 
lume, făurirea unei noi ordini 
economice și politice interna- 

. ționale.
Așa se explică dorința și in

teresul României de a participa 
in calitate de observator la acti
vitatea țărilor nealiniate. în a- 
ceastă ordine de idei, am apre
ciat in mod deosebit faptul că 
țara noastră a fost invitată la

cu cea mai 
in curs de 
nealiniate; 
a efectuat

mare parte a 
dezvoltare, a 

șeful statului 
in ultimii
peste 30

ani 
de

vi-
tot

gu-
eare

șefi de state sau de 
din aceste țări, cu 
au fost încheiate impor- 
documente politice care 

vederi

gure înfăptuirea dreptului fie
cărei națiuni la dezvoltarea de 
sine stătătoare pe calea progre
sului economic și social.

A fost evidențiat faptul că. în 
ultimii ani. s-au inmulțit con
tactele și s-au amplificat legănă
rile de prietenie și solidaritate 
ale României cu țările in curs 
de dezvoltare, cu țările nealinia
te. cu statele care și-au dobmdit 
de curind independența și au 
pășit pe calea dezvoltării libere, 
de sine stătătoare. S-a relevat 
faptul că România este legată 
de aceste state prin aspirațiile 
comune de independență, su
veranitate națională și progres 
social. prin sentimente ce 
profundă solidaritate in lupta 
pentru abolirea vechii politia 
imperialiste 
tru relații noi de adevărată ega
litate și colaborare reciproc 
avantajoasă intre națiuni, pentru 
făurirea unei lumi mai bune s*  
mai drepte pe planeta noastră.

în cursul convorbirilor a fost 
exprimată satisfacția pentru fap
tul că Republica Sri I a 
fast aleasă ca țară gazdă pentru 
conferința la nivel inalt a state
lor nealiniate, ceea ce constituie 
o apreciere dată de țările neali
niate politicii promovate de 
Guvernul Republicii Sri Lanka, 
participării sale active in cadrul 
acestei mișcări.

La convorbiri au participat : 
din partea română — Nicolae 
lev eseu, ministru secretar de 
stat ia Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale. Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Gheorghe Lazăr. ad
junct al ministrului economiei 
forestiere și materialelor de con
strucții. Ion Șt Ion, secretarul 
Consiliului de Miniștri. Petre 
Tânăsie. ambasadorul României 
la Colombo, iar din partea Sri 
Lanka — Felix Bandaranaike, 
ministrul finanțelor, T. B. Illan- 
garatne. ministrul comerțului, 
D. Senanayake. adjunct al mi
nistrului planificării, W. T. Ja- 
yasinghe. secretar al M.A.E.. 
A. Basnayake. director general 
in 1L.AJL

Totodată, primul ministru ro
mân a avut convorbiri economi
ce cu T.B. HLangaratne. minis
trul comerțului, și s-a întilnit cu 
ofici 
noy.

întilniri ale delegației

P.C.R. in U.R.S.S.

O delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Dolj 
al P.C.R.. a făcut o 
pentru schimb 
in U.R.S.S.. la 
al P.C.U.S.

Delegația a 
și convorbiri 
P.C.U.S..

vizită 
de experiență 
invitația C.C.

Ja.

■hi tăi

iui

l

avut întilniri 
la C.C. al 

la conducerile mi- 
■ industriei chimi- 
crării petrolului și 
niei ale U.R.S.S.. a 
istitute de proiec- 
eprinderi industria- 

x>va. Minsk. No- 
regiunea Tuia.

La 26 mai. delegația a fost 
primită de VJ. Doighih. se
cretar al CC. al P.C.U.S.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire. desfășurată 
intr-o atmosferă cordială, 
prietenească, asupra dezvol
tării relațiilor de colaborare 
frățească intre P.C.R. și 
P.C.U5., intre popoarele ro
mân și sovietic.

La primire a fost prezent 
Gheorghe Badru.’. ambasado
rul României in Uniunea So
vietică.

ce. pr; 
petroci 
vizitat

Festivitățile 
de la Khartum

Cu oca 
aniversar

izia celei de-a vn-a 
- a Zilei revoluției din 

Sudan, la Khartum au avut loc 
miercuri. in prezența pre
ședintelui Sudanului. Gaafar 
El Numeiiy, o paradă militară 
și demonstrația oamenilor 
muncii.

Au fost prezente delegații ale 
unor țări. A participat o dele
gație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
Angelo Miculescu. membru al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul a- 
griculturii ți industriei alimen
tare.

i’.ăți ale districtului Ka-

Miercuri. tovarășul Manea 
Mănescu a depus o coroană de 
Cori la monumentul Iui Solo
mon Bandaranaike. eminent 
luptător pentru eliberarea țării 
sale de sub jugul colonialismului.

• LA MOSCOVA A FOST 
SEMNATA, miercuri. Declarația 
privind bazele relațiilor reci
proce de prietenie și cooperare 
dintre Uniunea Sovietică ți R.P. 
Angola. Declarația a fost sem
nată de Aleksei Kosighin. pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și Lopo do Nasri- 
mento, primul ministru al An- 
golei.

belchad Convorbiri ale președintei

Miercuri a sosit la Bc-lgrad 
tovarășa Lina Ciobanu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. președinta Co
mitetului Național al Femeilor 
din Republica Socialistă Româ
nia. care face o vizită în Iu
goslavia, la invitația Conferin
ței federale pentru activitatea 
socială a femeilor.

La aeroport, oaspetele a fost 
întimpinat de Haira Mariano
vici. președinta Conferinței fe
derale pentru activitatea socială 
a femeilor, precum și de alți 
reprezentanți ai acestei organi
zații de femei. A fost prezent 
ambasadorul român la Belgrad, 
Virgil Cazacu.

în cursul dimineții, au în
ceput convorbirile intre tova
rășa Lina Ciobanu și Haira Ma
rianovici, în cursul cărora s-a 
efectuat un schimb de păreri și 
de experiență privind rolul și 
participarea femeilor la con
strucția socialistă, precum și as
pecte ale intensificării colabo
rării dintre cele două organiza
ții.

în aceeași zi, tovarășa Lina 
Ciobanu a fost primită de tova
rășul Dușan Petrovici, membru 
al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
președintele Conferinței Fede-

rale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia.

Cu acest prilej, tovarășa Lina 
Ciobanu a transmis, din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
un călduros salut și urări de să
nătate și fericire pentru tova
rășul Iosip Broz Tito. președin
tele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președinte
le Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia.

Mulțumind pentru mesajul de 
salut, tovarășul Dușan Petro- 
vici a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. din partea tovarășu
lui Iosip Broz Tito, și din partea 
sa personal, salutări tovără
șești și cele mai calde urări de 
sănătate și fericire, de noi și în
semnate succese poporului ro
mân in opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate în România.

Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire prietenească cu pri
vire la dezvoltarea rodnică a 
relațiilor de colaborare, frățeas
că dintre P.C.R. și U.C.I., dintre 
F.U.S. și U.S.P.M.I., la care a 
participat Haira Marianovici.

La 26 mai președintele și pri
mul ministru al Republicii Af
ganistan, Mohammad Daoud 
Khan, a primit pe ambasadorul 
României in această țară, Ale
xandru Boabă.

Cu acest prilej, ambasadorul 
român a transmis din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. și 
a tovarășei Elena Ceaușescu pre
ședintelui Mohammad Daoud 
Khan urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate și 
progres pentru poporul afgan 
prieten.

La rindul său. președintele Re
publicii Afganistan a rugat să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut de 
prietenie, urări de sănătate și 
fericire, iar poporului român 
prieten urări de bunăstare și 
progres.

în cadrul convorbirii, desfășu
rată într-o atmosferă cordială, 
au fost discutate probleme ale 
dezvoltării relațiilor romăno-af- 
gane în toate domeniile.

Evoluția situației din liban 3 J

Situația din Liban a cunoscut 
o nouă agravare după atentatul 
eșuat împotriva liderului „Blo
cului Național", Raymond Edde, 
ingreuind. totodată, eforturile 
președintelui aies. Elias Sarkis, 
de a se ajunge la o încetare a 
focului și la realizarea unei in- 
tilniri la masa tratativelor a 
părților angrenate in acest 
conflict.

Ir. Capitală s-au Înregistrat 
noi lupte, ca și in portul Sidon 
și orașul Zahleh unde, in ulti
mele zile, domnise un calm re
lativ. Incidentele din ultimele 24 
de ore s-au soldat cu moartea 
a 74 de persoane și rănirea al
tor 140. Potrivit unui bilanț ofi- 
ciaL marți, la Beirut, au fost 
ucise 33 de persoane, iar alte 57 
au fost rănite.

în legătură cu situația din 
Liban, reține atenția declarația 
făcută zilele trecute de președin
tele Franței, Valery Giscard 
d’Estaing, cu prilejul vizitei în 
S.U.A., în sensul că este gata să 
trimită o forță de intervenție în 
Liban, „la solicitarea autorități
lor legale și cu acordul părților 
interesate". Șeful statului fran
cez preciza că „intervenția ar 
urma să fie numai franceză și nu 
sub egida O.N.U.“, neexcluzînd, 
totodată „posibilitatea ca trupele 
franceze în misiune să desfășoa
re acțiuni militare în anumite 
zone critice".

Secretarul de stat al S.U.A., 
Henry Kissinger, a afirmat în
tr-o declarație că țara sa este 
dispusă să ia în considerare fa
vorabil propunerea franceză, sub 
anumite rezerve.

Propunerea franceză și decla
rația americană au stirnit în
grijorare. precum și luări de po
ziție energice, atit în Liban, cit 
și in unele țări arabe. AstfeL 
premierul libanez. Rashid Ka- 
rame. a declarat că guvernul său 
nu este dispus să-1 urmeze pe 
președintele Frangieh dacă aces-

ta va cere Franței să intervină 
în Liban. Camille Chamoun, 
șeful Partidului Național Libe
ral, a apreciat că este preferabil 
ca libanezii să-și reglementeze 
ei înșiși problemele. ..Nu avem 
nevoie ca un stat străin, chiar 
prieten, să trimită trupe in 
Liban“ — a precizat el.

Forțele musulmane și pales
tiniene au anunțat, de aseme
nea. că se opun oricărei inter
venții din partea Franței pentru 
restabilirea păcii. ..Actuala situa
ție privind securitatea țării — 
se arată intr-o declarație adop
tată în acest sens — este o pro
blemă pur libaneză și poate fi 
soluționată pe baza unui acord 
politic general și democratic și a 
reconstruirii instituțiilor de 
«tat“.

Yasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al O.E.P., 
a declarat că se opune oricărei 
intervenții franceze — militare 
sau de altă natură — și a cerut 
ambasadorilor țărilor arabe 
acreditați la Beirut să condamne 
intențiile franceze.

Adunarea Națională a Kuwei
tului, in consens cu pozițiile al
tor țări arabe, a adoptat în una
nimitate o rezoluție în care con
damnă orice intervenție milita
ră franceză în Liban ; moțiunea 
afirmă că o eventuală prezență 
franceză în Liban ar fi împotri
va intereselor acestei țări, 
lumii arabe și ale Franței.

In calitate de. președinte 
celei de-a IV-a Conferințe 
nivel inalt a țărilor nealiniate, 
președintele Algeriei, Houari 
Boumediene. a adresat un me
saj șefilor de stat și de guvern 
ai acestor țări, cerindu-le să se 
opună unei eventuale intervenții 
militare franceze in Liban. 
..Această acțiune — se arată tn 
mesaj — ar constitui un act ex
trem de serios, inspirat din ex
pedițiile coloniale trecut".

ale

• DESCOPERIREA UNEI PARTITURI APARȚININD 
BEETHOVEN. Un tînăr violoncelist al orchestrei de cameră din 
Ottawa, a descoperit cea de-a șasea sonată pentru violoncel a 
Iui Beethoven, lucrare considerată, de mult timp, ca iremedia
bil pierdută. Descoperitorul, în virstă de 30 de ani, a declarat 
că el a găsit această partitură, datind din 1840, în biblioteca 
unui prieten muzician și anticar din Amsterdam • CORES
PONDENȚA LUI PAUL VALERY. 150 de scrisori de dragoste 
trimise în perioada 1931—1936 de poetul francez Paul Valery 
sculptoriței Renee Vautier au fost vîndute la Londra, contra 
sumei de 3 400 lire, Bibliotecii naționale din Paris. în această 
corespondență intimă, scriitorul francez califică legătura sa cu 
Renee Vautier — 25 la sută paradis și 75 la sută infern 
• „COCK-ALE ȘI COCKTEIL". Englezii afirmă cu hotărîre că 
cockteilul datează din secolul al XVII-lea și, la vremea, aceea, 
era un amestec foarte la modă obținut din macerarea unui,.. , 
cocoș bătrîn într-un butoi cu bere. Cocoșul era cusut, Intr-un 
sac cu cuișoare și stafide. Acest amestec a fost numit mai 
țîrziu ,,cock-ale“, și mai apoi cockteil • PERFORMANȚA UNUI 
PORTAR. In cursul unui meci din campionatul R.F.G.-ului, por
tarul unei echipe din divizia inferioară a marcat un gol in 
poarta adversă dintr-o simplă degajare a balonului rotund i 
cu piciorul. Degajarea a fost lungă de... 90 metri.. Portarul ce- ’

b

I
leilalte echipe a ieșit din poartă neinspirat și mingea, a găsit i 
ușor ținta. Fericitul portar care a înscris golul a declarat ci ’ 
„a fost o simplă întîmplare, și că el nu a vrut să marcheze“ l

A

Pariicipind cu pasiune și însuflețire Ia 
opera de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate in patria noastră, 
tineretul român se manifestă, in același 
timp, ca o prezență activă și constructivă 
in mișcarea internațională de tineret. Nobi
lele aspirații de pace și ințelegere intre na
țiuni ale poporului nostru, vechile și boga
tele tradiții internaționaliste ale clasei mun
citoare. ale mișcării revoluționare și progre
siste din România constituie un bun de preț 
al tineretului nostru. Promovind consecvent 
și ferm spiritul politicii externe a partidu
lui și statului nostru, așa cum acesta se 
degajă din actele majore de politică externă 
ale României socialiste, indeosebi din do
cumentele cardinale adoptate de Congresul 
al XI-lea al P.C.R., Uniunea Tineretului 
Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România desfășoară o 
vie, amplă și rodnică activitate inter
națională.

Călăuzită de prețioasele îndemnuri și in
dicații ale secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, această rodni
că activitate s-a concretizat în dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și conlu
crare ale U.T.C. și U.A.S.C.R. cu tineretul 
revoluționar, progresist și democratic de 
pretutindeni, în faptul că organizația revo
luționară a tineretului român întreține in 
prezent raporturi și contacte cu peste 400 
de organizații, asociații și mișcări de tineret 
si studenți de pe toate meridianele. Prezen
ța la marele forum al tineretului nostru din 
toamna trecută a reprezentanților unui im
presionant număr de organizații de tineret, 
studenți și pionieri de pe toate continen
tele constituie o expresie grăitoare a apre
cierii deosebite de care se bucură activitatea 
organizațiilor de tineret din România in 
mișcarea internațională a tinerei generații.

Pe primul plan al activității internaționale 
a U.T.C. și U.A.S.C.R. se află, în mod fi
resc, dezvoltarea legăturilor de prietenie și 
colaborare frățească cu organizațiile de ti
neret din toate țările socialiste. Aceste le
gături cunosc o extindere și diversificare 
continuă, reflectată in realizarea a numeroa
se schimburi de delegații, seminarii, con
sfătuiri, intîlniri, vizite de studiu și docu
mentare care permit un larg și util schimb 
de experiență, contribuind la cunoașterea 
reciprocă a succeselor și contribuției tinere
tului fiecărei țări la opera de construire a 
socialismului și comunismului, la cultivarea

sentimentelor de prietenie și respect 
reciproc.

Amploarea crescîndă pe care au cunos
cut-o în ultimii ani relațiile U.T.C. și 
U.A.S.C.R. cu tineretul mișcărilor de eli
berare. cu organizațiile tinerei generații din 
țările in curs de dezvoltare sint o mărturie 
clară a solidarității militante în lupta îm
potriva politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste, de forță și dictat, a rasismu-

U.T.C.-U.A.S.C.R.,
contribuție activă

in mișcarea>

internațională
de tineret

lui și asupririi naționale, pentru făurirea 
unei noi ordini economice și politice mon
diale, a unei lumi mai bune și mai drepte, 
a păcii și progresului, in care să fie asigurat 
dreptul tuturor popoarelor la viață liberă 
și independentă, fără ingerințe din afară.

Cu o deosebită forță se manifestă spriji
nul și solidaritatea tineretului nostru cu 
lupta organizațiilor comuniste, revoluționa
re ale tinerei generații din țările capitaliste 
dezvoltate împotriva exploatării și reacțiu- 
nii, a dominației monopolurilor, pentru a- 
părarea drepturilor și libertăților democra
tice, pentru schimbări înnoitoare în societa-

fe. pentru dreptate socială și națională. O 
demonstrează dezvoltarea continuă a legă
turilor de prietenie și colaborare ale U.T.C. 
și U.A.S.C.R. cu aceste organizații, schim
burile de delegații și informații, consultările 
și contactele tot mai numeroase.

Acționind pentru intărirea unității tine
retului democratic și progresist de pretu
tindeni in lupta pentru pace, securitate și 
cooperare in Europa și în lume, pentru 
adîncirea cursului destinderii și adoptarea 
de măsuri reale de dezarmare, pentru înlă
turarea surselor de conflict și tensiune, 

U.T.C. și U.A.S.C.R. întrețin și dezvoltă, de 
asemenea, dialogul și contactele cu organi
zații de tineret și studenți, socialiste, social- 
demoerate, de alte orientări politice, filo
sofice și ideologice.

Nenumărate sînt acțiunile prin care tine
retul român și-a manifestat solidaritatea 
militantă și sprijinul internaționalist activ. 
Se pot aminti, in acest sens, acțiunile de 
sprijinire fermă și activă a luptei poporului 
vietnamez și a celorlalte popoare indochi- 
neze pentru apărarea ființei lor naționale, 
solidaritatea cu lupta de eliberare a po
poarelor din Guineea-Bissau, Angola, Mo- 
zambic, Insulele Capului Verde, Sao Tome 
și Principe, cu mișcările de eliberare din 
Namibia, Rhodesia și Africa de Sud împo
triva colonialismului și rasismului, cu lupta 
poporului și tineretului chilian pentru resta
bilirea drepturilor și libertăților fundamen
tale în patria sa, cu lupta popoarelor arabe 
pentru soluționarea justă a conflictului din 
Orientul Apropiat etc.

Consacrată in întregime eforturilor de în
tărire a unității de acțiune a tinerei gene
rații a lumii, de sporire a contribuției aces
tei uriașe forțe a progresului contemporan 
la soluționarea problemelor majore care 
confruntă omenirea de astăzi, la edificarea 
unei lumi mai bune și mai drepte in care 
să-și găsească împlinirea propriile sale 
idealuri și aspirații, activitatea internațio
nală a organizației revoluționare a tinere
tului român dezvoltă și va dezvolta și în 
continuare relațiile sale cu organizațiile ti
neretului’ revoluționar. democratic și progre
sist de diverse orientări de pe toate meri
dianele în baza principiilor egalității și 
respectului reciproc, neimixtiunii în trebu
rile interne, a dreptului fiecărei organizații 
de a-și stabili de sine stătător obiectivele 
și formele de acțiune.

SIMPOZION 
DEDICAT 

RELAȚIILOR 
ROMÂNO- 

AMERICANE

BAZIL ȘTEFAN

în cadrul manifestărilor oca
zionate de sărbătorirea bicen
tenarului Independenței po
porului american, Institutul de 
studii est-central europene . de 
la Universitatea Columbia și 
Biblioteca română din New 
York au organizat un simpozion 
pe tema „Relațiile romăno- 
americane pe multiple planuri".

în cadrul primei sesiuni a 
simpozionului care a analizat 
„Relațiile istorico-sociale dintre 
România și Statele Unite ale 
Americii", dr. Ilie Ceaușescu a 
prezentat o comunicare științi
fică cu privire la „Revoluția a- 
mericană și războiul civil oglin
dite în istoriografia română". 
Dr. Demetrius Dvoicenko Mar
kov, profesor la Colegiul Mon
mouth din New Jersey, a vor
bit despre „Stabilirea primelor 
relații culturale româno-ameri- 
cane pe vremea lui Benjamin 
Franklin". De asemenea, au 
mai fost prezentate lucrări ști
ințifice în legătură cu „Evolu
ția istorică a relațiilor româno- 
amerieahe" și „Concluziile cer
cetărilor socio-antropologice e- 
fectuate în Transilvania".

A doua sesiune a simpozio
nului a tratat diverse aspecte 
ale evoluției relațiilor ■ cultura
le dintre România și Statele 
Unite. Au fost audiate, intre 
altele, comunicări științifice 
privind volumele de- beletristică 
românească publicate de Editu
ra Twain, traducerile . din lite
ratura americană in România 
și „Limba română — limbă 
romanică".
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