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în pregătirea Congresului educației politice și culturii socialiste

Sub semnul hotăririi neclintite a întregului tineret al patriei noastre
de a face totul pentru înfăptuirea grandiosului program al partidului

Plenara comună lărgită a Comitetului Central al U.T.C. și a Consiliului U.A.S.C.R.
Joi, 27 mai 1976. >-au desfă

șurat lucrările Plenarei eoaanne 
lărgite a Comitetului Central al 
U.T.C. și Consiliului UAS.CJL 
consacrată dezbater.: moduiu; - 
care acționează
U.T.C. și asociațiile «tadențilar 
comuniști pentru aplicarea 
via;â a Programului ideotapeal 
P.C.R.. pentru educarea ui ota 
ționară a intreguhri tineret M 
spiritul Codului principiilor ». 
normelor muncii ș: vie::: c«r_-- 
niștilor. ale eticii și ech::â::: so
cialiste; plenara a adoptat v- 
amplu program de rr.â-_- --- 
vind înfăptuirea de către U T C. 
și U.A.S.C.R. a sarcinilor ștab - 
lite de Congresul al X’-> = al 
partidului in vederea îmbunătă
țirii continue a activității poto- 
tico-ideologice și cultural edn 
cative în rindul tineretukzi.

Sintetizind concluziile dezba 
terilor care au avut loc in ace as
tă perioadă in toate organizat::;» 
U.T.C. și A.S.C.. plenara a sub
liniat cu putere importanta co- 
virșitoare. justețea deplină a 
orientărilor date de PregrataHl 
ideologic al partidului, la a că
rui elaborare a adus o eootri- 
buție strălucită tovarășul Nîcntoe 
Ceaușescu. pentru ridicarea con
tinuă a nivelului conștiinței so
cialiste a oamenilor munciî. a 
tineretului, promovarea largă a 
spiritului combativ, revoluțio
nar. pentru statornicirea in în
treaga viață socială a unor ra
porturi bazate pe principiile eti
cii și echității socialiste.

La lucrările plenarei au parti
cipat. din partea conduceri: de 
partid și de stat, tovarăș-.. 
Cornel Burtică, membru *1  co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Plai 
Nicuiescu. membru al C*«n::e-,  
tulul Pelitic Executiv al f.t. al 
P.C.R.. viceprim-nmiisira al ■ 
guvernului, miaislni al edaea- • 
(iei și invâțămintului.

Darea de seamă prezentată de 
Biroul C.C. al U.T.C. s: C: m:te- 
tul Executiv al Consiliului 
U.A.S.CJl. a subliniat că pe
rioada care a trecut de la Ple
nara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971 a marcat o etapă 
deosebit de importantă n acti
vitatea U.T.C. și U..VSCR.. ca
racterizată prin intensificarea 
preocupărilor pentru ca întreaga 
activitate politică șt cultural - 
educativă desfășurata in rusc.l 
tinerei generații să fie orientată 
cu fermitate • spre farmar»a in 
muncă și pentru muncă, ridica
rea continuă a nivelului pregă
tirii politico-profesionaie. tissw- 
șirea in profunzime de către "- 
neri a principiilor politicii i*-  
teme și externe a partidului șt 
statului nostru: s-a unburtatâtrt 
întreaga activitate de educare a 
tineretului și studenților in spi
ritul inaltelor sentimen-e pa
triotice. respectului fată ce tra
dițiile de luptă și de muncă ale 
poporului roman, cias- t munci
toare și partidului comun.al 
dragostei față de patria so
cialistă. al internaționalismului 
și solidarității cu forțele revo
luționare, democratice F- ?to-
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Este peobu nai mcă un prdaj de a va 
exprima recunoștința fierbinte o tineretului 
petne- pentru condițiile de educare, de 
munco ii natâ ce ■ sint create, pentru 
îndrumarea și sprijinul pârintese pe care 
le acordați personal formării și afirmării 
antotetaraie a tinerei generaț i, imburro- 
teăn continue a întregii octintăt a 
U.T.C v UASCL

orga~:ct rie U.T.C și A S C, -n pregăti
rea Congresului educate- pofrbee si cui- 
kri soc c’ ste, au analizat m spirit exi
gent. combatr, critic și autocritic. întrea
că oct ntate oesrăs-rată, modul m care 
se bcd-c m lopt orientările și mdru-oă- 
r<e cuormse m curintorea Dtxnneaeoastră 
ia desc'ederea terorilor Forumului Tine- 
remfie dta noiembrie amrf trecut. Prezenta 
Drrnnearocstră la Congresul al X-lea ol 
U T.C, Conferința a X-a a U.A S.C.R. și a 
H-c Conferință nat O'-clă a Organizatei 
pmnieriior și indicative date cu acest 
pniei exercită o inriurire de maximă 
-sportcn:ă pentru ansomb'ul ocbritătu de 

educare comu- stă a tineretului, conalizea. 
zâ preocupările tuturor organizațiilor 
noastre spre formarea temeinică, multi
laterală, o tinerei generații pentru muncă 
si rată. Sîntem conștient: că mai avem 
,-ncă multe de făcut pentru a răspunde 
pe deșșhn, prin intreoga noastră activi
tate, naheior sarcini puse de partid in 
fata tineretului, a organizației sale revo
luționare, in concordanță cu exigentele 
mcțore ale cincinalului revoluției tehnico- 
șftintîfice, ale înaintării României pe 
drumul luminos al socialismului și comu
nismului.

(Continuare tn pag. t II-s>

Comitetul Central al U.T.C, Consiliul 
UJLS.CJL. toate organele și organizațiile 
noastre vor aeriana cu fermitate, sub 
eo-tduterea partidului, pentru formarea și 
•ouco-ea bnerei generații in spiritul po- 

'S^cii -teme ti externe a P.CJU, ol prin- 
c pnior și normelor muncii și vieții comu- 
MȘb'-oc, pentru cu trarea atitudinii 'ma
niate, revoluționare in muncă, in familie 
s societate, pentru dezvoltarea răspun
derii comuniste a tuturor tinerilor fată de 
partid, patrie și popor. Si in viitor vom 
urmări ca un obiectiv central educarea ti
nerei generații in spirit profund patriotic, 
dezvoltarea frăției dintre toti tinerii pa
triei, roman», maghian. germani și de alte 
ncr-oeciităt. întărirea umtătii lor, îm
preună cu întregul oopor, in jurul Parti- 
dteui Comun>st Român, ai conducerii sale 
m frunte cu D_—-vecvoastră, tovorâse 
N<o-oe Ceausescu, conducătorul iubit și 
rtmot ai partidului si statului nostru.

Ptaeraic msufietiți de minunatele pers
pective de muncă și viată deschise tine- 
retuiui. de grija permanentă și dragostea 
pe care partidul, clasa muncitoare și in- 
bvgui popor le manifestă fată de gene
rata tincră, vă incTettintam că toti tinerii 
petre- vor aubta neabătut, alături de toti 
oaraean munbi, pentru afirmarea tot mai 
putemeă a ideologiei si politicii partidu- 
teu a prinapidor și norme lor eticii și 
octetata lociafirte, pentru înfăptuirea cu 
«sar-nă responsabilitate a Programului de 
iămirt a societății socialiste multilateral 
dezvoltate si înaintare a României spre 
comunsm. Ca tineri revoluționari, crescuți 
și educați de partid, vom octiona cu Ier
tatele mpotrrvo oricăror man.testări ale

ideologiei și moralei burgheze, vom fi 
intransigenți față de orice influente străine 
politicii partidului, valorilor etice promo
vate cu consecventă de societatea noastră 
socialistă.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicoloe Ceausescu, că intelegind 
cu maturitate răspunderile politice ce 
revin generației noastre - continuatoare a 
tradițiilor revoluționare și progresiste ale 
clasei muncitoare, ale poporului - vom 
face totul pentru propășirea patriei, pen
tru afirmarea demnă a națiunii noastre, 
liberă, independentă și suverană in rindu! 
națiunilor lumii. Tineretul, care se mindreș- 
te cu aprecierile Dumneavoastră privind 
aportul său la infăptuirea înainte de ter
men a cincinalului 1971—1975, este hotărit 
să facă totul pentru a contribui cit mai 
activ la realizarea mărețelor obiective 
ale actualului cincinal — cincinalul afir
mării depline a revoluției științifice și 
tehnice - a sarcinilor majore care revin 
industriei și agriculturii, invățămintului și 
științei, culturii și artei, frontului nostru 
ideologic.

Dind expresie înaltei mindrii patriotice 
și adeziunii depline a tinerei generații 
față de politica externă a partidului și 
statului nostru, față de promovarea con
secventă a principiilor respectării inde
pendentei si suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului in trebu
rile interne, renunțării la forță sau la a- 
menintarea cu forța, politică al cărei 
strălucit promotor sinteți Dumneavoastră, 
vom acționa, și in viitor, in mod statornic 
pentru educarea tinerei generații in spi
ritul solidarității internaționale, pentru 
realizarea unități: de acțiune a forțelor 
revoluționare, progresiste și democratice 
ale tinerei generații, in lupta pentru in
dependentă si libertate, pentru colaborare 
și pace in Europa și in intreoga lume.

Incredințindu-vă că, sub conducerea 
partidului, vom milita in strinsă legătură 
cu toți ceilalți factori in cadrul Frontului 
Unității Socialiste, pentru aplicarea 
neabătută in viață a Programului P.GR., 
vă raportăm că reprezentanții tineretului 
la Congresul educației politice și cul
turii socialiste au primit din partea noastră 
mandatul de inaltă cinste și responsabi
litate, de a reafirma adeziunea unanimă 
și deplină a tinerei generații la politica 
internă și externă a partidului și statului 
nostru, sentimentele de profundă dragoste 
și nețărmurit respect față de Dumnea
voastră, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, cel mai iubit fiu al poporului, 
personalitate proeminentă a vieții interna
ționale, odată cu hotărirea noastră ne
strămutată de a ne dărui, trup și suflet, 
cauzei socialismului, de a ne uni eforturile 
cu cele ale intregului popor, in măreața 
operă de edificare a socialismului multi
lateral in România, de făurire a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

TINERETUL — FACTOR ACTIV IN REALIZAREA CINCNALM REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE

Muncă susținută, responsabilă, 
în îndeplinirea angajamentelor
„CIBERTEHNICA ’76*
în scopul stimulării și valo

rificării creației tehnico-șăm- 
țifice a tineretului, in județul 
Galați au fost inițiate la înce
putul acestui an și continuă in 
momentul de față să se desfă
șoare, acțiunile înscrise in pro
gramul „Cibertehnica T6*.  Bo
gat și original, programul con
ceput de Comitetul județean al 
U.T.C. in colaborare cu Consi
liul județean al sindicatelor 
cuprinde acțiuni de o mare di
versitate — dezbateri, consfă
tuiri, schimburi de experiență, 
conferințe, organizarea de expo
ziții, simpozioane, concursuri 
etc. — și îi include printre rea
lizatorii săi nu numai pe spe
cialiști, ci și pe toți tinerii inte
resați de cunoașterea. perfec
ționarea și crearea unor tehno
logii moderne, valoroase sub 
raportul eficienței economice.

întreaga suită de manifestări 
se remarcă, în primul rind, prin 
caracterul ei sistematic. Deși 
din program n-a fost omis nici 
un domeniu al activității pro
ductive, acțiunile, departe de a 
constitui o sumă de elemente 
eterogene, sint conjugate armo
nios, avind ca obiectiv comun 
satisfacerea exigențelor revo

luției tehnico-știiațifice : valori
ficarea superioară a resurselor 
interne, reducerea substanțială 
a consumurilor de materiale și 
combustibili. creșterea randa
mentului producției. Marcmd 
inceputul unei valoroase tra
diții. programul gălățean se 
constituie totodată intr-o sursă 
de inspirație și pentru organi
zațiile U.T.C. din celelalte ju
dețe ale țării. (AL Ștefăneseu).

ASIMILAREA
• DE NOI PRODUSE
Avind deja o bogată experi

ență in acțiunea de realizare a 
primei platforme de foraj ma
rin. organizația U.T.C. de Ia 
serviciile tehnice ale întreprin
derii „1 Mar“ din Ploiești, a 
lansat inițiativa „Fiecare ute- 
cist — un participant activ la 
asimilarea produselor noi“. Pen
tru aceasta, aflăm de la Necu- 
lai Tănăsică. secretarul comite
tului U.Ț.C. pe întreprindere, au 
fost organizate șapte colective 
mixte formate din ingineri, teh
nologi proiectanți. ingineri de 
fabricație și secretari ai orga
nizațiilor U.T.C. de la locurile 
respective de muncă. Ele și-au 
propus ca obiectiv urmărirea și

găsirea soluțiilor de devansare 
a lucrărilor la produsele ce ur
mează a C asimilate. Pină a- 
cum. au fost terminate lucrări
le Ia două produse. în prezent, 
cele șapte colective de tineri 
urmăresc reauzarea pieselor și

asumate
calitatea execuției la o instala
ție care se va realiza cu o lună 
înainte de termenul planificat. 
Dintre cei mai activi partici
pant! la această acțiune am re-

(Continuare în pag. a IlI-a)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU
• Vicepreședintele Republicii Unite 

Tanzania, Rashidi Mafaume Kawawa

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste ftomân:a. a 
primit, joi. 27 mai. pe Rashidi 
Mafaume Kawawa. vicepre
ședintele Republicii Unite Tan
zania. vicepreședinte al Partidu
lui TANC, prim-m:nistru al gu
vernului. care face o vizită ofi
cială de prietenie in tara noas

ta întrevedere au luat parte 
tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, se
cretar al CC. al P.C.R.. vice
președinte al Consiliului de Stat. 
Gheorghe Oprea, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R_ viceprim-minis- 
tru al guvernului. Ștefan An
drei. membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al CC al P.C.R.

Oaspetele a fost Însoțit de 
Thomas Mussa. membru al C.C 
a! TANC. R. Kalubu. membru 
al CC al TANC. C Tungaraza. 
ministrul munci și as:gurărilor 
sociale, precum și de Al. Danie) 
Mioka. ambasadorul Tanzaniei 
la București.

Vicepreședintele Republicii U- 
nite Tanzania a transmis to
varășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu. un 
salut din partea președintelui 
Julius K. Nyerere.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să-i transmită președintelui Re
publicii Unite Tanzania salutul 
său și cele mai bune urări.

în cadrul convorbirii, subli- 
niindu-se bunele raporturi din
tre România și Tanzania, evolu
ția ascendentă pe care au cu
noscut-o relațiile dintre parti
dele și țările noastre în urma 
înțelegerilor convenite de pre
ședinții celor două state, la Dar 
Es Salaam și București, s-a pro

cedat la un schimb de vederi in 
probleme ale extinderii și ădin- 
cirii pe multiple planuri a a- 
cestei conlucrări, in domeniile 
politic, economic, cultural și in 
alte sfere de activitate. Cu a- 
ceeași satisfacție a fost evocată 
identitatea de poziții opțiuni 
in politica externă a celor două 
țări, colaborarea statelor noastre 
pe plan internațional.

Abordindu-se unele aspecte 
ale vieții internaționale, de am
bele părți s-a relevat faptul că o 
cerință esențială a destinderii și 
securității in lume, in general a 
păcii, o reprezintă lichidarea 
subdezvoltării, crearea condițiilor 
pentru un progres rapid al ță
rilor in curs de dezvoltare. A 
fost evidențiată necesitatea în
tăririi solidarității statelor so
cialiste. țărilor in curs de dez
voltare. țărilor nealiniate, tutu
ror forțelor revoluționare, de
mocratice și progresiste, in lup
ta pentru abolirea politicii im
perialiste. colonialiste și neoco- 
ionialiste. de ingerință și dictat, 
pentru noi relații intre state, 
pentru o politică nouă in viața 
internațională, care să garanteze 
dezvoltarea liberă și suverană a 
națiunilor, dreptul lor de a fi 
stăpine pe propria soartă, edi
ficarea unei lumi mai bune și 
mai drepte.

Oaspetele a dat o inaltă apre
ciere poziției și activității Parti
dului Comunist Român, Româ
niei și președintelui Nicolae 
Ceaușescu. personal. în viața 
internațională, acțiunilor initiate 
in direcția soluționării principa
lelor probleme care confruntă 
omenirea. în acest context, vi
cepreședintele Tanzaniei a ținut 
sâ reieve contribuția Partidului 
Comunist Român, a guvernului 
și poporului țării noastre, a șe
fului statului român, la cauza 
mișcărilor de eliberare din Afri

ca. a progresului economie și 
social al popoarelor africane. 
Partidul Comunist Român, a 
subliniat oaspetele, se bucură de 
o inaltă apreciere din partea 
tuturor statelor africane progre
siste. din partea intregii Africi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reafirmat hotărirea României, 
ca țară socialistă și ca țară in 
curs de dezvoltare, de a partici
pa in mod activ la rezolvarea 
principalelor probleme ale con
temporaneității. la făurirea unei 
noi ordini politice și economice 
internaționale. A fost subliniată 
poziția consecventă a României 
socialiste, a poporului român, de 
solidaritate militantă și sprijin 
multilateral față de cauza luptei 
popoarelor africane pentru în
lăturarea regimurilor rasiste mi
noritare și eliberarea Zimbabwe, 
și Namibiei, impotriva politicii 
de discriminare rasială și de a- 
partheid a Africii de Sud. pen
tru triumful libertății pe intreg 
pămintul Africii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că 
vizita oaspetelui va contribui la 
dezvoltarea pe mai departe a 
legăturilor prietenești dintre 
cele două țări și popoare, dintre 
partidele lor. in folosul reciproc, 
al cauzei păcii și progresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a reținut apot la dejun pe to
varășul Rashidi Mafaume Ka
wawa.

Au participat tovarășii Emil 
Bobu. Cornel Burtică. Gheorghe 
Oprea, Iosif Uglar, Ștefan Voi- 
tec. Ștefan Andrei precum și 
membri ai guvernului, ai condu
cerii unor ministere și organiza
ții de masă.

Au luat parte Thomas Mussa, 
R. Kalubu. C. Tungaraza. cele
lalte persoane oficiale care il in-

(Continuare in pag. a Ill-a)

• Delegația militară sovietică

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Republicii Socialiste România, 
comandantul suprem al forțelor 
armate, a primit joi după- 
amiază. delegația militară sovie
tică condusă de general de ar
mată Alexei Alexeevici Epișey, 
șeful Direcției superioare poli
tice a armatei și flotei maritime 
militare sovietice, care face o 
vizită in țara noastră pentru 
schimb de experiență. Din dele
gație fac parte general-locote- 
nent P. V. Fomiciov. contra-ami- 
ral P. N. Medvedev și general- 
locotenent A. M. Sevcenko.

La primire au luat parte tova
rășii Cornel Burtică, membru al

Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., general 
de armată Ion Ioniță, membru 
supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul apărării naționale, ge- 
neral-maior Gheorghe Gomoiu, 
adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliu
lui Politic Superior al Armatei.

A fost de față V. I. Drozden
ko, ambasadorul Uniunii Sovie
tice la București.

în cadrul convorbirii au fost 
abordate unele probleme de in
teres reciproc privind construc
ția socialistă în cele două țări, 
subliniindu-se dorința comună 
de a dezvolta relațiile de priete
nie și colaborare multilaterală

I
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, dintre Repu
blica Socialistă România și 
Uniunea Sovietică, dintre po
poarele celor două țări.

Manifestindu-se satisfacția 
pentru rezultatele vizitei dele
gației militare sovietice, s-a 
subliniat că ea se înscrie în ca
drul bunelor relații de prieteni® 
și colaborare dintre armatele 
celor două țări.

în timpul întrevederii a avut 
loc un schimb de vederi privind 
unele probleme ale vieții inter
naționale.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

buno civică de prof. univ. dr.
Dumitru Almaș
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—epopeea trăită 
unui popor

Istoria 
a

N-am să demonstrez eu, aici,
valoarea elementului moral-edu- 
cativ, formativ din istorie. O de
monstrează sutele de mii de do
cumente și sutele de mii de pa
gini care relatează lupta eroică 
a poporului, dornic de libertate

SA DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDUCAȚIE. RĂSPUNDERI
Subsemnatul Eremia R. Gheorghe, elev in 

clasa a opta la Școala 176 din București, vă 
aduc la cunoștință următoarele : părinții mei, 
Eremia Radu, cu domiciliul in Giurgiu, și Du
mitrescu Floarea, care locuiește la aceeași 
adresă cu mine, s-au despărțit cind eram mic. 
An rămas doi copii : eu și sora mea, Elena. 
In prezent, ea are 17 ani și este internată la 
școala de corecție. Eu mă aflu intr-o situație 
foarte grea. Pe primul trimestru al acestui 
an. mama nu mi-a mai permis să merg la 
școală. Nemaiavind o ocupație serioasă, m-am 
împrietenit cu niște băieți și am fost ames

tecat intr-un furt. Recunosc că am fost vino
vat și mi-am luat angajamentul, in fața tova
rășilor profesori și a tovarășilor de la miliție, 
că nu voi mai ajuta, in viața mea, pe cineva 
să comită asemenea fapte. Dar mama caută 
să scape de mine, fiindcă vrea să se căsăto
rească și zice că eu o încurc. Mi-a luat hai
nele, nu-mi dă să măninc, mă amenință că 
mă zvirle afară din casă. Deoarece nu am 
nici o posibilitate să-mi procur cinstit cele 
necesare traiului și formării intr-o profesie, 
vă rog să mă ajutați să intru la o casă de 
copii, pentru a nu apuca pe drumuri greșite.

Ce se intimplă mai departe? Prezent la fața locului, redactorul 
nostru relatează :

„COPILUL NOSTRU, AL ȘCOLII"
în pagina a 3-a

socială și națională. O demon
strează semnele și numele locu
rilor unde a curs singe pentru 
dreptate și independență. O de
monstrează mormintele cu les
pezi de piatră aspră, pe care 
sint înscrise, cu străveche slovă, 
locurile unde fost-au nevoiți să 
se bată și să se jertfească acei 
așezați acum, acolo, la veșnică 
odihnă. Nu-i colțișor din această 
iubită Românie care să nu amin
tească de cuvintul lui Miron 
Costin către Gheorghe Duca 
Vodă, rostit ca o povață subli
mă intr-un moment de grea 
cumpănă: „Ce drept au ei să 
vie asupra măriei tale? Să nu 
dăm locul, că pămintul acesta 
este frămintat cu sîngele moși
lor și strămoșilor noștri".

Nu se îndoiește nimeni de va
loarea morală a istoriei, de ro
lul ei formativ. De la Marathon 
și de la Vaslui, de la rezistența 
cehilor conduși de Ian Ziska 
sau de cea eroică a polonezilor 
povățuiți de Tadeus Kosciusko, 
de la rezistența eroică a buri
lor în 1900 împotriva englezilor, 
la curajul cu care s-au ridicat 
la luptă pentru dreptate țăranii 
lui Horia. Cloșca și Crișan, de 
la rezistența națiunii franceze, 
in 1793, împotriva invaziei mo- 
narho-feudale. pină la marele 
act. al insurecției naționale ar
mate antifasciste și antiimpe-

rialiste a poporului român, 
condus de comuniști, în 23 Au
gust 1944, nu se inșiruie decit 
fierbinți, incandescente acte de 
dramă și clocotitoare cînturi de 
epopee umană, capabile să in
fluențeze, să zguduie conștiin
țele, să creeze stări emoționale, 
să ardă lașitatea și trădarea și 
să convingă rațiunea că istoria 
este efortul uriaș al popoarelor 
pentru cucerirea și păstrarea li
bertății, pentru promovarea pro
gresului. Dar mai ales lstoria 
națională grăiește minții și ini
mii și lucrează asupra conștiin
ței umane. E cea mai aproape 
de sufletul fiecăruia. Istoria ne 
învață că progresul societății 
omenești se desfășoară in mod 
dialectic. Că trecerea de la o 
orinduire la alta a însemnat, 
totdeauna, un pas înainte pe ca
lea progresului. Dar noile orin- 
duiri au avut totdeauna particu
laritățile progresiste și tarele lor. 
Așa, de pildă, trecerile de la 
comuna primitivă la sclavagism 
sau de la feudalism la capita
lism au însemnat uriași pași 
înainte, în dezvoltarea socială, 
in transformarea forțelor de pro
ducție. în eliberarea societății, a 
oamenilor de sub tirania forțe
lor naturii. S-au deschis posibi
lități tot mai largi pentru înflo-

(Continuare in pag. a lll-a)

• MUNCA - INE
PUIZABIL IZVOR 
DE INSPIRAȚIE. - 
Tineri muncitori din 
Reșița despre o 
lucrare de artă 
monumentală.
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HEM CU ACTIVUL Alt COMITETELOR JUDEȚENE BE PARTID ĂV PREGĂTIREA CONGRESULUI EDUCAȚIEI

smwn
Raportul prezentat de tovară

șul loan Foriș, prim-secretar al 
Comitetului Județean Satu- 
Mare al P.C.R., precum și 
cei 00 de participanți ia 
discuții — români, maghiari 
și de alte naționalități — repre
zentanți ai tuturor categoriilor 
de oameni ai muticii din județ 
— au exprimat în mod eloc
vent și unanim adeziunea de
plină a tuturor sătmărenilor 
la politica internă și ex
ternă ă partidului nostru, devo
tamentul lor fierbinte față de 
cauza socialismului și comunis
mului, hotărirea lor nestrămu
tată de a face totul pentru ca 
patria comună să prospere și să 
înflorească.

întreaga desfășurare a plena
rei a evidențiat însemnătatea 
deosebită a Programului ideo
logic al partidului pentru creș- 
țerea eficienței muncii politice 
și cultural-educative, întărirea 
rolului conducător al organelor 
și organizațiilor de partid in 
toate domeniile de activitate, 
creșterea contribuției comuniști
lor la dezvoltarea conștiinței so
cialiste in rindul maselor, la 
cultivarea atitudinii socialiste 
fața de muncă. Imaginea cea 
mai concludentă a patriotismu
lui sătmărenilor, a conștiinței 
lor socialiste o constituie suc
cesele lor în muncă : sarcinile 
trecutului cincinal au fost înde
plinite înainte de termen, iar 
primul trimestru al anului în 
curs a înregistrat, de asemenea, 
succese evidente în toate sec
toarele.

Plenara a constatat însă că, 
față de sarcinile tot mai mări și 
mai complexe privind modela
rea omului nou, munca politică 
desfășurată de factorii educațio
nali din județ mai prezintă u- 
nele neimpliniri, asupra cărora 
vorbitorii au stăruit cu respon
sabilitate, recomandînd printre 
altele : o atenție mai mare edu
cării noilor angajați ; cunoaște
rea mai temeinică a probleme
lor de educație ce se ridică in
tr-un colectiv sau altul, mâi 
ales în mediul sătesc ; sporirea 
aportului școlii la activitatea ge
nerală de educație comunistă ; 
înlăturarea tendințelor de festi- 
vism și unilateralitate în munca 
politico-educativă ș.a. Plenara a 
chemat toate organizațiile de 
partid și organizațiile obștești 
din județ să acționeze cu și 
mai multă energie, prin toate 
formele de influențare de care 
dispun, pentru ca principiile 
eticii și echității socialiste să 
fie profund înțelese și însușite, 
să devină coordonate de con
duită pentru fiecare cetățean.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Cornel 
Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., care — 
după ce a relevat contribuția 
adusă de județul Satu-Mare la 
îndeplinirea iriainte de termen 
a cincinalului 1971—1975 —
a făcut o serie de recomandări 
concrete privind : sporirea efi
cienței educative a activității 
politice pentru formarea omu
lui nou și aplicarea în viață a 
normelor Codului etic ; inten
sificarea și diversificarea acțiu
nilor menite să cultive patrio
tismul socialist și internaționa
lismul proletar, să cimenteze in 
continuare frăția în muncă și 
viață a oamenilor muncii ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități ; asigurarea 
unui conținut tot mai bogat ac
tivității politico-educative ; cu
prinderea unui număr tot mai 
mare de oameni la formele de 
pregătire ideologică ; cultivarea 
atitudinii socialiste față de 
muncă in toate colectivele.

Din programul de măsuri a- 
doptat de plenară :

TELEORMAN
Raportul prezentat in plenară 

de tovarășul Cornel Onescu, 
prim-secretar ăl Comitetului ju
dețean Teleorman al P.C.R.. cît 
și cuvîntul celor 58 de vorbitori 
in plen și în comisiile de lucru 
au evidențiat puternica in
fluență exercitată de Programul 
ideologic al partidului asupra 
activității politico-ideologicfe și 
cultiiral-educative desfășurate 
în județ — activitate ce a con
tribuit la dezvoltarea conștiin
ței socialiste a maselor largi, la 
.mobilizarea lor și mai intensă 
în vederea îndeplinirii sarcini
lor economice-.

în cursul dezbaterilor s-a ară
tat că industrializarea intensă, 
introducerea tot mai largă în 
producție a automatizării și me
canizării. a unor instalații și 
tehnologii complexe, modifica
rea tehnologiilor de lucru in 
agricultură datorită irigațiilor, 
mecanizării și chimizării au im
pus. in procesul educării socia
liste. nu numai îmbogățirea cu
noștințelor profesionale, însuși
rea tehnicii noi. dar și formarea 
unei concepții noi despre mun
că și raporturile de muncă, des
pre răspunderea socială a fie
cărui angajat.

Dezbaterile, atit in plen, cît 
și în cadrul comisiilor, au acor
dat o deosebită atenție muncii 
politice la sate, evidențiindu-se 
faptul că îndemnul adresat de 
secretarul general al partidului 
de a se obține de pe fiecare su
prafață de pămint producții tot 
mai mari a devenit obiectivul 
major al muncii politice și cul
turale din comunele teleormă- 
nene.

Numeroși participanți. referin- 
du-se la necesitatea intensifică
rii educației patriotice, a lărgi
rii orizontului cultural-științific 
al fiecărui cetățean, au subliniat 
eficiența, larga popularitate de 
care s-au bucurat in județ nu
meroasele acțiuni organizate cu 
prilejul aniversării unor impor
tante evenimente din istoria pa
triei și a partidului.

Multe din intervențiile parti- 
cipanților au avut ca obiect ana
liza activității Instituțiilor și a- 
șezămintelor culturale. S-a sub
liniat astfel preocuparea Comi
tetului județean de cultură și 
educație socialistă, a Consiliului 
județean al Sindicatelor, a Co
mitetului județean ai U.T.C. și a 
celorlalți factori educaționali de 
a conlucra în vederea organiză
rii unor acțiuni artistice de masă 
cum sînt : festivalurile tradițio
nale locale, concursurile pe ge
nuri de artă, susținerea de spec
tacole prilejuite de aniversarea 
unor evenimente istorice. Tot
odată. S-a insistat asupra ne
cesității de a se acorda o măi 
mare atenție educării tinerilor 
de la orașe și sate.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tovarășul Ghear- 
ghe Rădulescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. care, după ce a 
apreciat spiritul de exigență 
comunistă al dezbaterilor, a fă
cut o serie de recomandări pri
vind perfecționarea activității 
organelor și organizațiilor de 
partid consacrate transpunerii 
in viață a Programului ideolo
gic al partidului : eliminarea din 
muncă politico-educativă ă ma
nifestărilor de formalism și su
perficialitate : promovarea mai 
fermă, prin toate formele mun
cii politico-educative, a princi
piilor și normelor eticii și echi
tății socialiste. întărirea comba
tivității și intransigenței față de 
mentalitățile și deprinderile 
înapoiate ; îmbogățirea conținu
tului acțiunilor organizate la 
casele de cultură, căminele cul
turale și cluburile muncito
rești ; cultivarea sentimentelor 
patriotice, â mindriei tuturor ce
tățenilor de a fi continuatori ai 
unor tradiții istorice eroice.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• în Scopul dezvoltării con
științei socialiste, al participării 
active a tuturor oamenilor mun
cii la înfăptuirea sarcinilor eco
nomice, se vor extinde acțiu
nile : „1 la sută se prezintă-', 
..Eficiența economică — criteriu 
de bază in aprecierea activității 
fiecărui angajat", „Calitatea — 
imperativ major al unei econo
mii moderne, eficiente" ș.a.

• în vederea atragerii unui 
număr tot mai mare de oameni 
3i muncii — tineri și virstnici — 
la activitățile cultural-ârtistice 
se vor organiză periodic : „Fes
tivalul cintecului. jocului și por
tului teleormănean", „Decada 
poeziei teleormănene". concursul 
de creâție „Viață nouă în Te
leorman", întreceri între for
mațiile cultural-ârtistice ș.a.

în încheierea lucrărilor plena
rei, participanții au adresat o te
legramă COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din Teleorman dau o înaltă 
apreciere programului de per
fecționare a activității ideologice 
și educative, inițiat de dumnea
voastră. ca o strălucită contribu
ție la teoria și practica construc
ției socialiste. înfăptuirea Pro
gramului ideologic al partidului 
nostru a dus la întărirea rolului 
de conducător politic al organi
zațiilor de partid, la îmbunătă
țirea muncii de educație patrio
tică. morai-cetățenească. la creș
terea simțului de răspundere 
pentru îndeplinirea sarcinilor in 
toate domeniile de activitate.

Plenara dă mandat și împuter
nicire reprezentanților săi la 
Congresul educației politice și 
culturii socialiste să exprime a- 
deziunea noastră deplină lâ poli
tica partidului nostru, încrede
rea de neclintit in conducere*  
sa înțeleaptă, în frunte cu dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general.

• Organele și organizațiile de 
partid se vor preocupa de creș
terea rolului adunărilor gene
rale in dezbaterea principalelor 
probleme ale vieții colectivelor 
de muncă ; cu prilejul fiecărei 
adunări se vor prezenta scurte 
informări politice ; adunările 
generale vor analiza periodic 
activitatea profesională și ob
ștească a membrilor de partid 
cu munci de conducere, iar cel 
puțin o dată pe an vor analiza 
modul cum fiecare comunist iși 
îndeplinește sarcinile primite 
pe linie de partid.

• în centrul activității de 
partid va sta și in continuare 
educarea tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de na- 
țiohalitâte, în spiritul patrio
tismului socialist și al interna
ționalismului proletar.

în încheierea lucrărilor ple
narei, participant» au adre
sat o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovarășu. 
lui NICOLAE CEAUȘESCU, din 
care extragem :

Plenara a dat o inaltă apre
ciere politicii marxist-leniniste 
juste a partidului in problema 
națională, a relevat pe larg 
condițiile create pentru partici
parea egală și tot mâi activă a 
tuturor oamenilor muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități — la condu
cerea diferitelor sectoare ale 
vieții economico-sociale, la fă
urirea societății socialiste și co
muniste in patria noastră co
mună.

Profund devotați patriei și 
partidului, strălucitelor idealuri 
cărora vă consacrați neobosit 
pilduitoarea dumneavoastră via
ță de luptă șl muncă, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, locu
itorii străvechiului plai sătmă- 
rean — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
uniți mai mult ca oricind în 
cuget și-n simțiri în marea fa
milie a națiunii noastre socia
liste, se angajează să apere și 
să dezvolte necontenit minuna
tele cuceriri revoluționare co
mune ale poporului, să pășească 
tot mai cutezător și demn spre 
orizonturile luminoase ale civi
lizației și prosperității socialiste 
și comuniste.

Vă asigurăm, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, strins 
uniți in jurul partidului, susți
nem cu toată ființa politica 
marxist-leninistă pe care o pro
movați cu consecvență, că prin 
fapte de muncă vom milita ne
abătut pentru edificarea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintarea României 
spre comunism.

w
în raportul prezentat de to

varășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Timiș al P.C.R., ca și în 
cuvîntul celor 66 de parti
cipanți la discuții — în 
plen și în comisii — au fost 
supuse unei analize temeinice 
diferitele aspecte ale muncii po- 
litico-ideologice și cultural-edu
cative. relevîndu-se succesele și 
experiența pozitivă acumulată, 
ca și neajunsurile care mai per
sistă. formulîndu-se. totodată, 
numeroase propuneri de masuri 
in vederea sporirii eficienței în
tregii activități de formare a 
omului nou.

Participanții la plenară și-au 
exprimat convingerea că sarci
nile sporite ce decurg pentru 
județul lor. ca și pentru întreaga 
țară, din hotâririle Congresului 
al XI-lea. din Programul P.C.K.. 
din indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. impun in 
continuare concentrarea efortu
rilor in această direcție, ridica
rea la un nivel superior a între
gii activități ideologice și cultu
ral-educative.

Activul de partid al unul ju
deț cu o rețea de invățămint 
ce cuprinde 100 000 de elevi și 
15 000 de studenți a acordat, fi
resc. o atenție deosebită moda
lităților practice pentru a asigu
ra creșterea rolului școlii, insti
tutelor de invățămint superior 
in pregătirea de specialitate a 
tinerilor cit și in formarea mul
tilaterală, complexă a cetățea
nului de miine.

Remarcindu-se rezultatele po
zitive ale activității scriitorilor 
timișoreni, ale artiștilor plas
tici. compozitorilor, bogata 
viață cultural-ârtistică ce 
pulsează in acest județ, unde 
funcționează trei teatre drama
tice — român, german, magniar 
— operă, alte instituții artistice 
de stat, un mare număr de tor- 
mații artistice de amatori, m 
plenară s-a cerut creatorilor de 
frumos, tuturor celor ce lucrează 
in aceste domenii, indiferent de 
naționalitate, să realizeze și să 
promoveze creații inspirate din 
clocotul construcției vieții noi, 
să contribuie la educarea po
litică, etică și estetică a publi
cului.

în dezbateri s-a relevat nece
sitatea preocupării constante 
pentru cultivarea patriotismului 
socialist. în stri.nSă îmbinare cu | 
internaționalismul in intreaga 
muncă de educare a maselor se 
oameni ai muncii, a tmeretum.

în încheierea dezbaterilor a 
luat cuviatui tov*r4*a_  raal 
Nieuleara. membra al t«■Bi
letului Paliile Executiv al IX. 
al P.CJL. care a apreciat pozi
tiv lucrările plenarei. întreaga 
activitate politico-educativă dm I 
județ. Relevind semnificația ' 
Congresului educației politice ș: 
culturii socialiste — eveniment . 
major pe linia preocupării parti- I 
dului nostru,' â secretarului sau I 
general, pentru ridicarea con
științei socialiste a maselor — 
vorbitorul s-a oprit asupra prin
cipalelor direcții de acțiune in : 
acest sens, intre care însușirea 
temeinică a politicii marxist- | 
leniniste,. creatoare, a partidu- I 
lui ; accentuarea caracterului i 
militant nd propagandei, al pro- ' 
cesului instructiv-educativ din 
școală : cultivarea pa'.riotismu- ■ 
lui socialist, a spiritului unității | 
frățești a tuturor locuitorilor 
patriei fără deosebire de națio
nalitate ; susținerea ferma a 
politicii externe consecvent m- i 
temaționaliste a partidului și 
Statului nostru.

Din programul de măsuri 
adoptat de plenară :

• Institutele de invățămint 
superior vor continua eforturile 
de integrare a invățămintului 
cu producția. îndeosebi prin 
transformarea unora din atelie- 
rele-școală in unități productive.

• Antrenarea oamenilor mun
cii. îndeosebi a tineretului, la 
amenajarea, restaurarea și în
treținerea monumentelor isto
rice legate de lupta poporului 
român pentru libertate naționa
lă și socială.

• Se va intensifica activitatea 
de cercetare Și valorificare ă 
folclorului timișean -- româ
nesc și al naționalităților con
locuitoare.

în încheierea lucrărilor plena
rei, participanții au adresat 
o telegramă COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

Plenara cti activul a Comite
tului județean de partid Timiș 
exprimă, în numele comuniștilor, 
al tuturor oamenilor muncii din 
județ — români, germani, ma
ghiari, sîrbi și de alte naționa
lități — cele mai profunde sen
timente de dragoste și recunoș
tință față de conducerea parti
dului, față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija stator
nică pe care o purtați înfloririi 
continue a patriei, perfecționării 
neîncetate a vieții noastre so
ciale, in care uri loc primordial 
ii ocupă vasta activitate de 
făurire a omului nou, cu un 
larg orizont politic, cultural, 
științific, participant entuziast 
la măreața operă constructivă 
ce se desfășoară pe meleagurile 
României socialiste.

Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră, iubite 
tovarășe secretar general, că 
organizația noastră județeană 
de partid — acționînd cu fermi
tate și dăruire revoluționara — 
va milita cu abnegație și devo
tament pentru infăptuirea nea
bătută a sarcinilor insuflețitoare 
ce ne revin in cincinalul 1976— 
1980, astfel incit județul Timiș 
să-și sporească iieîricetat apor
tul la înflorirea materială și 
spirituală a națiunii noastre, la 
transpunerea exemplară în viață 
a obiectivelor grandiosului pro
gram de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și de ihâintare * României spre 
comunism.

în raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Tănase, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Vaslui al P.C.R., in cuvir- 
tul celor 91 de participanți la 
dezbateri. în plen și pe comis: . 
s-a reliefat faptul că in centrul 
întregii munci politico-ideolor- 
ce a organizațiilor de partid 
s-au aflat dezvoltarea atitudinii 
înaintate față de muncă și creș
terea responsabilității sociale a 
celor ce muncesc, mobilizarea 
lor la infăptuirea exemplară a 
politicii partidului, a sarcinilor 
stabilite de Congresul al XI-lea. 
Numeroși vorbitori au relevat 
rolul important al inițiative: 
muncitorești, materializată in 
acțiuni cu o ridicată eficiență 
economică, la întreprinderea de 
rulmenți din Birlad. fabricile 
de confecții din Vaslui și Birlad 
ș.a.

Un loc important l-au ocupat, 
în dezbateri, căile și mijloacele 
de intensificare a educației pa
triotice — parte integrantă a 
activității de făurire a omului 
nou. Comitetul județean de cul
tură și educație socialistă, sin
dicatele. U.T.C. au întreprins 
numeroase acțiuni care, evocind 
trecutul glorios, și-au propus să 
cultive sentimentul dragostei de 
țară, dorința de a-i făuri un 
viitor pe măsura trecutului glo
rios al acestor meleaguri.

Referindu-se la activitatea 
desfășurată de organizațiile de 
partid pentru înrădăcinarea 
trainică in viața colectivelor a 
prevederilor înscrise in Codul 
etic, numeroși participanți au 
subliniat rezultatele bune obți
nute, arătind. totodată, că tre
buie ridicată calitatea acțiuni
lor organizate in acest scop.

Evidențiind pe larg experien
ța pozitivă dobindită In munca 
politico-ideologicâ și educativă, 
participanții la plenară au cri
ticat unele neajunsuri ce se mă: 
fac simțite in activitatea unor 
organizații de partid, a ur.-r 
instituții culturale. Una din 
ideile ce a revenit in dezbat-— 
a fost aceea că intre învățăm -- 
tul de partid si invătâmintsl 
U.T.C. nu sint asigurate totdea
una legătura și corelarea nece
sare.

Observațiile critice au fost 
Însoțite de numeroase peoexx- 
r.eri concrete, constructive, -ne ■

Ia tncry.erm jcrfc-jee a 
’.uzi crrinruj tovarășa Ltoa 
Ctabaan. aeaAra al Caaste- 
tdm Pelrtie Exmtrv al <LC. al 
P.CJL, care. apeeei_nd experi
ența poz.t:vă •cumulată <te or
ganele «i organiza’uJe de partid 
din județ ir. domeniul actrvitâtn 

asupra necesității de a se im
prima spiritul muncitoresc, 
combativitatea revotupoeari, de 
a se înlătura mar.:festări’e de 
formalism care mai dăinuie. în 
continuare, vorbitoarea a arătat 
că mijloacele munci: edixative 
trebuie să cultive in rândurile 
oamenilor munci, ale tineretu
lui îndeosebi, convingerea că 
principala formă de manifesta
re a patriotismului o constituie 
contribuția creatoare la spori
rea avuției naționale. îndepli
nirea exemplară a indatorzr-.lor 
ce revin fiecăruia pe pian so
cial : să combată cu fermitate 
neglijenta. risipa. îngăduința 
față de tendințele de încălcare 
a normelor eticii si echității so
cialiste.

Din programul de masuri a- 
doptat de plenară :

• Se vor iniția întreceri In 
scopul executării unor lucrări 
de Îmbunătățiri funciare pe 
suprafețe cit ma: întinse ; 
U.J.C.A.P. va institui un drapel 
și o diplomă de unitate frun
tașă. iar Direcția agricolă va 
edita un buletin trimestrial de 
prezentare a rezultatelor obți
nute ; se va folos: intreaga 
gamă a formelor muncii politi
ce (gazete satirice, fo: volante, 
calcule economice, întâlniri cu 
specialiști etc.) in scopul popu
larizării avantajelor muncii in 
acord global și ai atragerii în
tregii populații sătești la mun
ca cimpului.

• La monumentele istorice 
din județ se vor organiza ac
țiuni educative pentru tineret : 
recitaluri și montaje de versuri 
și cîntece patriotice, ceremonii 
de primire in rindul pionierilor, 
de inminare a carnetelor U.T.C.

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

Cu deosebită satisfacție vă 
raportăm, stimate tovarășe se
cretar general, că activitatea 
politică, ideologică și cultural- 
educativă desfășurată de orga
nizațiile de partid, pe baza in
dicațiilor dumneavoastră. a 
exercitat o puternică inriurire 
asupra formării la oamenii 
muncii a unor inalte trăsături 
morăl-spirituale și civice. în 
anii care au trecut de la elabo
rarea Programului ideologic al 
partidului, încadrați in ampla 
mișcare națională pentru reali
zarea cincinalului înainte de 
termen, locuitorii acestor me
leaguri legendare n-au cunos
cut îndatorire mai inaltă decit 
munca avintată pentru indepii- 
nirea exemplară a sarcinilor ce 
revin județului in toate dome
niile vieții economice și sociale.

Acum, cind ne aflăm în preaj
ma primului forum național al 
educației politice și culturii so
cialiste, organizat din inițiativa 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Vaslui iși reafirmă adeziunea 
totală și aprobă din toată fiin
ța lor intreaga politică internă 
și externă a partidului și sta
tului, pe care o consideră drept 
propria lor politică.

I m
în raportul prezentat de tova

rășul Vasile Mușat, prim secre
tar al Comitetului județean 
Vilcea al P.C.R.. precum și în 
cuvintul celor 80 de vorbitori, 
in plen și in comisii, au fost 
relevate rezultatele muncii rod- 

; nice desfășurate pe tărim ideo- 
1 logic și cultural-educativ pentru 

făurirea conștiinței socialiste a 
maselor. Succesele dobindite în 

, acest domeniu s-au reflectat ne- 
1 mijlocit in toate laturile vieții 

economico-sociale a județului.
Imprimind lucrărilor plenarei 

un profund caracter de lucru, 
participanții la discuții s-au 
oprit pe larg asupra obiectivelor 
actualului cincinal, care includ 

: un important program de inves
tiții. Pornind de la aceste trans
formări economice, vorbitorii au 
relevat necesitatea de a se lua 
măsurile corespunzătoare din 

i partea instituțiilor de invăță- 
I mint din județ pentru pregăti

rea in cele mai bilne condiții 
sub aspect politic, moral și pro
fesional. a celor citeva mii de 
muncitori, maiștri și tehnicieni 
care vor lucra la noile capacități 
de producție, precum și stabi- 

I lirea unor măsuri concrete pri
vind mai judicioasa profilare și 

' dezvoltare a unităților școlare 
i potrivit specificului ramurilor 
1 industriale de bază din județ : 
1 chimia, energetica, construcțiile 

de mașini, economia forestieră.
în cadrul dezbaterilor, de o 

j atenție deosebită s-a bucurat 
; activitatea cultural-educativă de 
' masă. Vorbitorii au evidențiat 

acțiuni interesante Întreprinse 
de organizațiile de partid și in- 

1 stituțiile culturale, cum ar fi 
simpozioanele, serile de între
bări *1 răspunsuri, anchetele 
și sondajele sociologice, pre
cum si cursurile de lărgire
a cunoștințelor din cadrul ce
lor 23 universități populare
și școli, care au găsit o largă 
audiență in rindul cetățeni
lor. Acțiunile de educație 
patriotică și-au găsit o o- 
rigi.-.siă reflectare in revitali-

■ zarea unor vechi tradiții popu
lare. in preluarea și promovarea 
unor manifestări spirituale din

' viața satului vilcean. cum sint 
„Hora costumelor'. „Nedeea oie- 

, nJor vilcem*.  „Cântecele Oltului" 
s altele. Muzeele, locurile isto
rice din județ au devenit tot mai 

• mult centre de educație patrio
ts*  a tineretului. tocuri de evo
care a (iorioschii t-ecut de 
—rid al pcpomîm r pemdshn.

Laâad lurintaJ te teeteetecea 
f. ar, tcrarăRL laxa

tevxtei Petzuc Executiv al 
CjC- al PXJL. a apreciat rezul- 

. catete amvitătu poLaco-ideolo- 
țice și rulturai-educatîve desfă- 
șutate sub coc.ducerea c-ganiza- 

! pilor de partid. Vorbitorul a 
3cut o seamă de recomandări 

' pr.v-.nd îmbogățirea și efiversi- 
1 ficarea cer.unutuiui și formelor 

muncii politice, organizarea și 
I desfășurarea acțiunilor educa- 
I live al căror ociecuv trebuie să-l 

constituie cultivare*  aențtmen- 
. te lor patriotice, implantarea in 
I conștiința tuturor a convin

gerilor comuniste tSe muncă și 
viață, a stăruit asupra cerin
ței de a se acționa mai ener- 

I gic pentru apucarea consecventă 
I in munca și activitatea fiecă

rui membru de partid a princi- 
' piilor Coduhri etic, astfel ca
■ pnn intreaga tor comportare in 
' muncă și -viată, coarmiștn să fie 
1 modele de urmat pentru colec- 
j tiveie dm care fac porte, pentru

toți cetățenii.
Din programul de măsuri 

adoptat de plenară :
• în fiecare unitate economică 

i vor fi organizate activități poli- 
I tico-edueahve care să contribuie
: ia generalizarea experienței ina-, 
I intate dobindite de unele colec

tive. se vor organiza discuții in
tre formații de lucru si speria- 

I liști, acțiuni cultural-artistice 
I sub genericul „Omagiu muncii 

și fruntașilor”. concursuri pe 
meserii și altele.

• în fiecare an se vor desfă
șura manifestări artistice ca:

I „Brigada in competiție”, „Hora 
costumelor", festivalul artistic 
interjudețean „Cintecele Oltu
lui”; se va organiza expoziția 
itinerantă „De la străbuni la
noi", se va lărgi cadrul de parti
cipare a forțelor artistice de
masă la manifestările ..Decada 
artei culte" și „La izvorul fer
mecat-.

în încheierea lucrărilor ple
narei, participanții au adresat 
o telegramă COMi 1L1 ULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, 
din care extragem :

Dind glas celor mai profunde 
sentimente ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, parti
cipanții la plenara cu activul a 
Comitetului județean Vilcea al 
P.C.R., iși exprimă deplina ade
ziune la politica internă și ex
ternă marxist-leninistă a parti
dului și statului nostru, devota
mentul, dragostea șl recunoștința 
fierbinte față de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, inițiator și promotor 
al întregii noastre politici, pa
triot și internaționalist con
secvent, care ne oferiți un stră
lucit exemplu de activitate pro
digioasă, plină de abnegație, 
pentru ridicarea patriei pe noi 
culmi ale progresului și civili
zației socialiste.

Delegații județului Vilcea la 
primul Congres al educației po
litice și culturii socialiste au 
mandatul, încredințat de ple
nară, să exprime hotărirea de
plină a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii de a face to
tul pentru infăptuirea politicii 
partidului, a indicațiilor de 
inaltă valoare teoretică șl prac
tică date de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

POLITICE ȘU CULTURII SOCIALISTE

Sub semnul hotărîrii neclintite a
întregului tineret al patriei noastre 
de a face totul pentru înfăptuirea 
grandiosului program al partidului

(Urmare din pag. I)

gresiste ale tineretului și popoa
relor din intreaga lume.

U.T.C. și U.A.S.C.R. au acțio
nat consecvent pentru formarea 
tinerilor în spiritul Codului prin
cipiilor și normelor muncii și 
vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste, s-a urmărit 
in măsură sporită lărgirea, di
versificarea și adincirea conți
nutului educativ al activității 
culturale, s-a lărgit caracterul de 
masă al activităților sportivă și 
turistice; s-a asigurat perfecțio
narea continuă a acțiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei.

în spiritul indicațiilor tovară
șului Nicolae Ceaușescu, s-a 
acordat o atenție sporită activi
tății in rindul tineretului mun
citoresc. întreaga activitate po
litico-educativă a determinat 
mobilizarea și participarea ac
tivă a tinerilor din industrie și 
agricultură la realizarea in bune 
condițiuni și înainte de termen 
a planului cincinal 1971—1975

Organizațiile U.T.C. din școli 
și asociațiile studenților comu
niști au participat activ la apli
carea măsurilor privind perfec
ționarea invățămintului. legarea 
acestuia cu producția și cerce
tarea. acționind consecvent cen
tru creșterea răspunderii elevi
lor și studenților față de t°mei- 
nica pregătire profesională și 
politică.

în cadrul dezbaterilor au luat 
cuvintul tovarășii: Virgil Hampu, 
Damian Gheorghe. Marin Piro
nea. Petru Andea. Despina Con
stantin, loan Fiilop, Neculai 
Crețu, Constantin Samson, Con
stantin Dumitru. Sabina Liliana 
Mihuț. Ion Orezeanu, Georgeta 
Oltear.u. Iosif Kelemberger. Ro- 
mica Ursaehe, Andrei Paszka,

OPERE DE ARTĂ 
ÎN DEZBATEREA TINERILOR
TINERI MUNCITORI DIN REȘIȚA
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DESPRE 0 LUCRARE DE ARTĂ 

MONUMENTALĂ

MUNCA
inepuizabil izvor de
în holul noii Case de cultură

• tineretului din Reșița, o echi
pă de tineri artiști plastici bucu- 
reșteni. Alexandru Bălan, Vio
rica t intilă Mihăescu. Adrian 
Neeula ț Zemlenyi Czaba, a 
realizat, nu cu multă vreme în 
urmă, un imens mozaic (95 me
tr. pâtrați). avind drept temă 
efortul constructiv al tinerilor 
orașului, pasiunea și vocația lor 
creatoare, preocupările de ordin 
spiritual ce le imbogățesc și !n- 
nobileaîă existența. Lucrarea 
iși propune deci a reconstitui, 
simbolic, file de eroism ale vie
ții tinerilor oțelari. Desfășura
rea amplă, pe orizontală, in epi
soade organic dezvoltate, con- 
--ră Lreăr;; o respirație epo
peică- Tonul ei este grav și 
profund. Culorile, evocatoare. 
Detaliile, oglinzi nenumărate ale 
faptului autentic de viață, sur
prins cu acurateța și exactă in
tuiție psihologică, mai mult, am 
spune, cu sentimentul participă
rii. de către artiști. De la ter
minarea ei au trecut citeva săp- 
tămini. In fața ei, numeroși ti
neri zăbovesc adesea timp înde
lungat. discută aprins, argumen
tează o afirmație sau alta. Iar 
argumentele lor sînt, în cele 
mai multe cazuri, pline de miez. 
De aceea ne-am propus a con
semna, succint, o astfel de „dez
batere" la care s-a întîmplat a 
fi prezenți cițiva dintre eroii si 
beneficiarii operei, tineri mun
citori, tehnicieni, ingineri din 
Reșița (de la întreprinderea de 
construcții de mașini, de Ia Com
binatul siderurgic etc.).

Romulus Chevereșan : „Acest 
mozaic ne impune ca o emble
mă a orașului, deci ca o con
centrată și simbolică biografie a 
orașului, a tinerilor care II fac 
în bună măsură să fie ceea ce 
este. Există în această lucrare o 
grandoare care nu alunecă în 
grandilocvență, o dimensiune 
eroică, conținută de existență, 
dar relevată și restituită nouă 
prin meditația artistică, o aspi
rație către puritate morală și 
frumusețe, care nu frizează Idi
lismul schematic. Există, vreau 
să spun, în această lucrare mult 
adevăr, o înțelegere a faptelor 
și aspirațiilor noastre, a tot ceea 
ce intră mai bun în ele și le dă 
un sens".

Petre Făreășescu : „Este lim
pede pentru noi că artiștii au 
cunoscut bine orașul și oamenii. 
Că au văzut într-adevăr o „șar
jă" și n-au fost impresionați 

Iulian Lungu. Constantin Bo- 
știiiă și Dumitru Bâsceâriu.

Vorbitorii au dezbătut, în 
lumina cuvintării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschide
rea Forumului tineretului, din 
noiembrie 1975, activitatea des
fășurată de organizațiile U.T.C. 
și A.S.C. în această perioadă, 
s-au referit pe larg la realiză
rile obținute de colectivele de 
tineri sub directa îndrumare a 
organelor și organizațiilor de 
partid.

Darea de'seamă și dezbaterii^ 
au analizat într-un spirit exi
gent, comunist, cauzele și mo
dalitățile de înlăturare a unor 
aspecte negative ete se mai men
țin in munca și viața unor ti
neri. S-a desprins idefeâ cen
trală că intensificarea activită
ții politico-organizatorice tre
buie să conducă la mobilizarea 
și mai activă a tineretului pen
tru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor ce-i revin din hotă
rârile Congresului al XI-lea al 
P.C.R., din recentele documente 
de partid și de stat, din cuvin- 
târile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. S-a exprimat con
vingerea că ampla acțiune po
litică, care are loc în prezent, 
semnarea „Angajamentului so
lemn-', va determina intensifi
carea eforturilor tuturor cttecîș- 
tilor. crearea unui climat de 
hotărire și angajare plenară în 
muncă a tinerei generații pen
tru indeplinirea sarcinilor ce-i 
revin din Programul partidului.

Relevind sentimentele de 
profundă recunoștință pe care 
întregul tineret al patriei le nu
trește față de P.C.R., față de 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru con
dițiile de muncă și de viață, de 
formare in spirit comunist care 
11 sint asigurate, dezbaterile ău 
prilejuit reafirmarea adeziunii 
depline a tuturor tinerilor mun
citori, țărani, intelectuali, mili

numai de spectaculosul ei. Că au 
înțeles sufletul oamenilor și tot 
ceea ce leagă existența lor de 
nașterea oțelului și a utilajului 
greu, de focul nestins al Reșiței, 
vreme de 200 de ani, — al cărui 
strălucitor roșu a fost împietrit, 
acum, în mozaic. Au priceput în 
ce constă tradiția Cetății de foc 
și ce inovează ea sub raport 
tehnic, cotidienele ei metamor
foze, puterea ei de regenerare 
sub acest aspect, au priceput și 
au spus lucrul acesta într-un 
limbaj specific. Au înțeles că la 
Reșița munca nu se desparte de 
viață printr-un sunet de sirenă 
ori ceas de pontaj, că ea este 
însăși viața, cea mai adincă la
tură a vieții, cauza dinții a sa
tisfacțiilor depline și a insatis
facțiilor, a reușitei și a nereuși
tei, a realizării ca oameni.

Mariana Vaireș : „Este meri
tul artiștilor de a fi conceput 
o lucrare inspirată nu de cele 
8 ore ale Reșiței, ci de cele 24 de 
bre ale sale. Adică, de viața sa, 
așa cum este. Se-nțelege viața 
sa are infinite nuanțe. Artiștii 
au surprins multe dintre aces
tea, multe le-au sugerat numai, 
îițtr-o astfel de operă și în teh
nica mozaicului, bănuim, nu se 
putea cuprinde totul. Și nu se 
știe, la urma urmelor, operă de 
artă care cuprindă totul sau 
măcar să ambiționeze aceasta. 
De aceea, importantă mi se pare 
perspectiva, larga sa deschidere 
asupra universului tînărului de 
astăzi, asupra tînărului care tră
iește și muncește, aici, lâ Reșița.’ 
Cu alte cuvinte, un fel de a 
privi și comenta lucrurile, un 
mod firesc de a reflecta existen
ta firească a oamenilor. Subli
niez acest lucru, pentru că mul
te opere, cu subiecte altfel ge
neroase, reale, sînt resimțite ca 
artificiale, tocmai datorită „sec
ționării" și unilateralizării unui 
aspect de viață sau altuia".

Horst Tritz : „După opinia 
mea, tot ceea ce se referă la 
muncă este mai bine înțeles și 
mai bine gîndit plastic. Vreau 
să spun că artiștii izbutesc în 
scenele de muncă o sinteză de 
conținut și artistică de elevat 
nivel.' Partea din mozaic unde 
se ia drept temă viața spiritua
lă a tineretului reșițean, mi se 
pare întrucîtva mâi ilustrativă, 
mai „expediată", cum se zice. 
De pildă, pentru a se sugera că 
ne plac ori ne preocupă artele, 

tari, elevi și studenți, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități, la politica internă și 
internațională a partidului și 
statului nostru, a hotăririlor 
ferme de a acționa neabătut 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
majore ce le revin în întreaga 
activitate economică, socială și 
politică a țării.

Participanții la plenară s-au 
angajat in humele celor peste 3 
milioane de uteciști, al tinere1 . 
generații, să contribuie, prin în- • 
treaga activitate politico-educa
tivă. la sădirea în conștiința .ti
nerilor a dragostei fierbinți față 
de patrie și partid, față de cu
ceririle revoluționare ale po
porului, față de viitorul socialist 
al țării, să cultive înaltele sim
țăminte internaționaliste, să-și 
sporească aportul la afirmarea 
în muncă și în viață a tinere
tului, a principiilor și normelor 
eticii și echității socialiste.

Plenara a dat mandat repre
zentanților Uniunii Tineretului 
Comunist și ai U.A.S.C.R. care 
vor participa la Congresul edu
cației politice și culturii socialis
te să reafirme hotărirea neclin
tită a întregului “tineret al pa
triei noastre de a face totul pen
tru înfăptuirea grandiosului pro
gram al partidului de edificare 
a sbcietății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

în Încheierea lucrărilor a luat 
cuvîntul tovarășul Paul Nicu- 
lescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul educației 
și invățămintului.

Exprimînd dragostea și atașa
mentul profund al tineretului 
față de partid, patrie și popor, 
participanții la plenară au adop
tat o telegramă adresată Comi
tetului Central al P.C.R., tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.

inspirație
se propune ca simbol o ghitară, 
pentru a se aminti că ne atrage 
sportul, un fotbalist, ș.a.m.d. Ca 
îritr-o rubrică dintr-un referat : 
turism, sport, cultură, ș.a. Este 
numai un fel de a puncta o rea
litate cu mult mai diversă și 
bogată. Pentru că aici tinerii se 
interesează și de poezie, și de 
muzică simfonică, și încă de 
multe altele, pentru că viața lor 
spirituală mi se pare cu mult 
mai plină, multilaterală".

Agostela Tudor : „Mozaicul 
este luminos. Strălucitor. Incin
tă ochiul și sufletul de Ia pri
mul contact. Nu-mi imaginez o 
lucrare mai potrivită pentru ho
lul noii noastre case de cultură. 
Substanța lui o dau viața, tine
rețea noastră, care va rămîne 
mereu ca un semn al tinereții 
orașului. Iar viziunea lui este 
modernă, în consens cu sensibi
litatea artistică și gustul epocii 
noastre, modernă fără abuzuri, 
în interpretare și stilizare. Sen
sul lucrării mi se pare a fi lim
pede pentru toți. Fiindcă limba
jul ales este simplu și direct, 
findcă artiștii au dorit — lucru 
de neignorat — în primul rînd 
să comunice cu privitorii, să-i 
emoționeze".

loan Avram s ’„Mozaicul este 
fără îndoială o reușită operă de 
artă. Printre puține ale orașu
lui, dealtfel. în consecință ea a 
trezit un justificat interes. Rea
lizarea lui mi se pare a actua
liza două fundamentale proble
me : prima, necesitatea îmbogă
țirii orașului nostru cu mult mai 
multe opere de artă și monu
mente, a doua, diversificarea re
gistrului stilistic, tocmai pentru 
a surprinde, din diverse un
ghiuri, nuanțele unei complexe 
realități. La noi, tehnica și meta
lul- sint, cum se spune, la ele 
acasă. S-ar putea crea, alături 
de opere cu imagini figurative, 
metafore ale oțelului și mașinii, 
simboluri ale îndrăznelii gîndirii 
tehnice. Nici o teamă ! Oamenii 
noștri trăind într-o lume a meta
lului, a agregatelor, a pieselor 
industriale vor pricepe semnele, 
simbolurile operei ! Mai ales, 
dacă este cu adevărat o operă. 
O ultimă remarcă : ar fi util, ca 
să nu zic necesar, a ne întîlni 
des cu artiști plastici, a discută 
pe viu și în cunoștință de cauză 
toate aceste gînduri ale noastre. 
Din aceasta, fără orgoliu, re
marc, toți am avea de cîștigat".

Dialog consemnat de 
C. R. CONSTANTINESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe
vicepreședintele Republicii Unite Tanzania

(Urmare din pag. I)

soțbsb pc oaspete în vizita sa, 
precum și ambasadorul ■. Tanza
niei la. Buqurești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Rashidi Mafaume Kawawa au 
rostit scurte toasturi. .

în toas'-u; său. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a spus :

„Doresc să-mi exprim satis
facția pentru cursul ascendent 
al relațiilor dintre Romania și 
Tanzania, să apreciez că vizita 
dumneâvbasiră în Romania va 
da un nou impuls dezvoltării 
cooperării multilaterale dintre 
țările noastre, în spiritul înțele
gerilor pe care le-am realizat 
împreună cu președintele Nye- 
rere, in cursul vizitelor din Tan
zania și România.

în același timp, doresc să 
subliniez că între țările noastre 
se dezvoltă o largă colaborare și 
pe plan internațional — in solu
ționarea problemelor complexe 
ale lumii contemporane. în spri
jinirea luptei de eliberare na
țională a popoarelor din Africa

și de pe alte continente, in în
făptuirea noii ordini economice 
internaționale, a unei politici 
noi, bazate pe deplină egalitate, 
respect al independentei și su
veranității naționale, pe dreptul 
popoarelor de a fi stăpine pe 
bogățiile naționale și pe desti
nele lor.

Doresc ca să ridic un toast 
pentru progresul continuu al co
laborării multilaterale dintre po
poarele noastre !

Urez poporului prieten tanza- 
nian multă prosperitate și feri
cire!

în sănătatea președintelui 
Nyerere, a dumneavoastră, tova
rășe vicepreședinte și prim-mi- 
nistru, a celorlalți prieteni tan- 
zanieni 1“

Răspurtzind. tovarășul RASHI
DI MAFAUME KAWAWA a 
spus :

„Doresc, in primul nnd. să 
exprim satisfacția noastră pro
fundă pentru prilejul de a avea 
această intilnire cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. stimatul pre
ședinte al Republicii Socialiste

România. Sintem deosebit de 
bucuroși să constatăm că intre 
țările și popoarele noastre se 
dezvoltă relații apropiate de 
prietenie și colaborare, caracte
rizate prin înțelegere reciprocă. 
Delegația tanziniană este foarte 
fericită de a se afla aâei. ia 
România, intre prieteai.

Președintele Nicolae Ceauseseo 
și președintele Julios K. Ncere
re au deschis calea spre ..-tele- 
gere și colaborare iasre țâri ie 
noastre și no« trebuie sâ >raă<3 
această cale si sâ ăaBptaăa 
obiectivele trasate ia astei ntalt 
spre binele reciproc al ■■brier

Dor-*r  să Masaea

Cu prilejul apropiatului con
gres al Partidului Popular Re
voluționar Mongol, ambasadorul 
R.P. Mong°le la București, 
Giambyn Niamaă, a organizat 
joi o conferință de presă.

Ia sănătatea tovarășului 
Ni-olae Ceausescu !

Ia sănătatea tovarășei E*e»a  
Ceaoseseu !

ta sănătatea totaror sos nră»i 
lor prereoti aici !

Rent-- ■ colaborare prietenie șe 
înțelegere reciprocă î*

întrevederea ss deuasuâ s-e— 
desfășurat intr-o atiesJerâ de 
caldă coctfcabtace. de prjeee=-e.

Pe toate PARTICIPARE MASIVA, 
fronturile MUNCĂ ORGANIZATĂ

DIN ZORI Șl PÎNĂ ÎN NOAPTE
VASLUI: Preocupări 
pentru dezvoltarea 
sectorului zootehnic

Carbrieristica dominantă a ac- 
cndtu fermei zootehnice de la 

-.a agricolă de produc- 
e Bâeaai «fin județul Vaslui o 
■stîtnâe efortul constant pen

is de la an la an mai ri- 
Uaci de pildă, in 1971, 
a nxalâ de lapte era de 
! *3  r - riri -m. in ’975 x

a;u.ns ta 3 2*  hectolitri, ceea 
re _-Ț o creștere de trei
— în aceeași perioadă, produc-

a n>-i * pe cap de vacă fura

re atm.se.
za~.a «tab

TELEGRAMĂ
Președintele Republicii Sri Lanka, WILLIAM GOPALLAWA. 1 

trimis președintelui Republicii Socialiste România NICOLAE 
CEAUȘESCU, următoarea telegramă :

Poporul și Guvernul Republicii Sri Lanka se alătură in a 
mulțumi Excelenței Voastre, guvernului și poporu'.-.:: tăr:-. dumnea
voastră pentru amabilul mesaj de felicitare trimu cu prilejul celei 
de-a IV-a aniversări a Republicii Sri Lanka.

La rindul meu, vă adresez aceleași sincere salu'ăr: «: bune urări.

1 UK’ W fl

Ceea ee az oe pare rele
vant es» preocuparea orgar..za- 
taei U T CL acnărirea tinerilor 
nonperanre. de a se impLca in 
aed in mfâpnu-rea
un/ăa re stau îp tata secto
ral*  aaMefiane al caaperatrâei 
■xr.—iie de prreăacme _De Ia 
c-n rtcepcx — se explxâ Dan
sa Jt_breu «errenarea .*or~  "trip
la: cobesesI C-TjC. eeoore- stâ
la te-aa aoacrirmef — ne-am

CONSTANȚA : 
La ordinea zilei — 

irigațiile
Cu toate precipitațiile din ui

tuca vrem- ma. ales in Dobro- 
gee si sudul Bărăganului. apa 
ia sol contmuâ să fie insufi- 
oemtâ pentru culturile aflate 
accm in plină epocă de dezvol
tate. Iată de ce. orgar.izindu-și 
bene munca. e.’ectumd la timp 
f; de Ixmă calitate lucrările de 
irporațli să întreținere a utila- 
X*or-  asrgurir.cu-r. la vreme 
forța de muncă calificată, uni
ți : l-e agmeote din Cobadir.. 
Ostrov Nazarrea și Perine aga. 
au reahzat programul de udări

- - - ■ ,i fus
tă. Un ixir. exemplu in această 
aritune £1 dau lucrătorii de la 
Stațiunea experimentală Valul 
hr Tratam De notat că printre 
cei eridențioți se numără foar- 
•e — rlp tineri ca Ispas Lucian. 
Batrinu N.eclae. Prodar. Vasile 
n C-mânescu Nicolae. Fruntași 
fc executarea udărilor sint și 
uteristn Arion Mircea și Grecu 
Di-mitru de la CA.P. Siminoc.

în județul Constanta, unde 
suprafeței irigate ocupă cea 
ma: mare parte a terenurilor 
arabile, udarea intii a fost exe
cutată pe crea 79 de mii de 
hectare, iar udarea a n-a pe

Vizita vicepreședintelui
Republicii Unite Tanzania

ldC2‘

xcaiest ut ter^ata 
rtdu-șe pe acest 
ea p-—trepte ie

TINERETUL -FACTOR ACTIV IN REALIZAREA

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
în cursul dimineții de 

s-au încheiat, la Palatul 
Piață Victoriei, convorbirile 
ciale dintre Emil Bobu. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, și Rashidi Mafaume Ka
wawa, vicepreședinte al Repu
blicii Unite Tanzania, vicepre
ședinte al partidului T.A.N.U., 
prim-ministru al guvernului.

La convorbiri au luat parte 
Gheorghe Oprea, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-minis- 
tru al guvernului. Ilie 
membru al C.C. al P.C.R., 
junct
Vasile Gliga, adjunct al minis
trului afacerilor externe. Con
stantin Stanciu. a^unct al mi
nistrului comerțul*  exterior și 
cooperării economice interna
ționale, - Ion.-Sțanciu. adjunct al 
ministrului agriculturii' și in
dustriei alimentare. Radu Ena- 
che, secretar al C.C. al U.T.C.. 
Cornelia Filipaș. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
Maria Ciocan, membră a Birou
lui Consiliului Național al - Fe
meilor; Ion Mielcioiu, director 
in M.A.E.

Din partea tanzaniană au 
participat Thomas Mussa. mem- 
brualC.C. .al T.A.N.U.. R. Kalu- 
bu, membru al C.C.• al T.A.N.U., 
C. TungaraZa, ministrul munîli 
și asigurărilor sociale, Al, Daniel 
Mloka, ambasadorul Tanzaniei 
la București, Mohamed Chim-

joi 
din 

ofi-

Cișu, 
ad- 

al ministrului muncii.

sala, președinte al T.A.N.U. la 
regiunea Ruvuma. căpitan Mona- 
med Juma. Mtnisâr al munici
piului Zanzibar. Mar-.am I-tka.t- 
damila. membră a C.C. al Uniu
nii Femeilor din TanganDca, 
maior R. Makame. reprezentant 
al T.Y.L. — Liga Tineretului 
T.A.N.U. — președintele regiu
nii de coastă. Rashidi Utukulu. 
adjunct al secretarului general 
al N.U.T.A. — Uniunea Națio
nală a Sindicatelor din Tanza
nia. B. Muganda. directorul ' 
recției pentru Europa 
M.A.E.

Convorbirile s-au axat 
aspectele dezvoltării și div 
sificării relațiilor dintre Romă

alte 15 mii hectare. La grîu, de 
pildă, prima udare a fost apli- 
cztă pe 25 mii hectare, iar 
cen de-a doua pe aproximativ 
4 500 ha. în condițiile de care 
sminteam ritmul este totușj 
insuficient, mai cu seamă dacă 
a. em in vedere că la porumb 
si floarea soarelui, udările s-au 
efectuat doar pe 3 000 ha și 
respectiv. 200 hectare. Se im
pune deci luarea unor măsuri 
grabnice pentru folosirea la ca
pacitatea maximă a bazei ma
teriale. pentru respectarea ri
guroasă a programului de udări. 
(D. Alexandru).

BIHOR : Activitate 
susținută în fermele 

legumicole
în județul Bihor, nu departe 

de orașul Beiuș, pe malul sting 
al Crișului Negru, se află co
muna Cociuba Mare. O așezare 
cu peste 5 300 de locuitori, cu- 
noscuți ca oameni harnici, pri- 
cepuți, buni gospodari. în aces
te zile, cind pe ogoare se exe
cută cea mai importantă lu
crare — întreținerea culturilor 
— toți locuitorii satului, tineri 
și virstnici sint prezenți la 
muncă. La una din cele două 
cooperative agricole de produc
ție existente aici, este vorba de 
cea din satul Petid, aproape 900 
de oameni prășesc cele 537 de 
hectare cu porumb. întrețin le
gumele. Pe cei mulți ii intilnim 
pe solele cu porumb grăbind 
încheierea primei prașile ma
nuale și mecanice. Alături de 
cooperatorii Simion Toma, Teo
dor Oprea. loan Cadar, Lazăr 
Mmdru, Ion Dezda, la muncă 
se află și președintele unității

rs
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Cu privire la ședința Consiliului mil tar al Forțelor»

Armate Unite ale statelor participante la Tratatul

_ în zilele de 25—77 mat 1976, 
• in .U.R.S.S. — orașul Kiev — 

șub .președinția comandantului 
suprem al Forțelor Armate 
Vnite. mareșal al Uniunii So
vietice I.I. Iakubovski. s-a des
fășurat ședința ordinară a Con
siliului militar al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

de la Varșovia*

CcnsâSJ affiOr 
probleme ale acUvitâl 
a Forțelor Armate V 
adoptai recomandări 
acord.

Ședința Consiliul u. i 
desfășurat in spiritul
frățești și colaborării strinse a 
armatelor statelor pariic.pante 
la Tratatul de ia Varșoma.

.ir s-a

xaQaje. ***"  5e za Ex^/3oe>- 

rece zfiae 2 9M ' xaee
CC MMtara».

DEDUCEREA 
moORTUR’LOR

reesea repere. Ma-

SOLUTll TEHNICE 
DE MARE RANDAMENT

rare a procesului de producție. 
Ia zmbvrărârirea cocdmilor de 
nrirică. se bucură de un larg 
■•eresL .Ttap de trei ani con- 
secctzv am abțmut locui II pe 
.moeț ta mișcarea de invenții, 
narații și rafiOBafixări — ne 
:W3e Gbeorgbe Andrian, secre- 
is.--. muri U . C

Prinse - realizări înregistrate 
pâră acum confirmă interesul 
minor peat-j txu~a desfășurare 
a acestei activități de creație. 
Dtspaaxtrnd de tehni-
csasul Gh-ș«xne Frunzuc. nece
sar rcaliTi ii urse importante 
repere a permis pe lingă 
-rumarea rme-.ulu: de intro- 
dacese a acer.ora in fabricație 
ș. o :-.î:mnatâ creștere a pre- 
dac-iv iiți; muncii. în același 
context, de o deosebită utilita
te s-a dovedit ji realizarea de 
către tinărul muncitor Gheor- 
zhe Munteanu a unei instalații 
f: pe?.-rizat apa care contri
buie la diminuarea in propor
ție gporitâ a. pazelor ia turnă
torie- (C. Dumitru).

FIcrian Tocuț, precum și briga
dierii Florian lagăr și Florian 
Dan. Activitatea din grădină 
este condusă de Florian Fitărău, 
unul dintre cei mai pricepuți 
legumicultori. Atif el cit și con
sătenii săi Ioan Bercea, Pavel 
Pantea. Moise Fruceanu și mulți 
alții, avind aceeași constantă 
preocupare — legumicultura — 
lăTează anual prin contract cu 
C.L.F.-ul. din grădinile proprie
tate personală, peste 60 tone de 
tomate și rădăcinoase. Exemplul 
lor este urmat și de membrii 
cooperatori de la unitatea din 
Cociuba Mare. Aici, zilnic, cei 
perie 50 de oameni întrețin atit 
cele 20 hectare ocupate cu to
mate, varză și ceapă cit și alte 
suprafețe mai mici cu legume 
plantate în grădinile proprietate 
personală. (O. Marian).

D. S., Sighetul Marmatie1 - Le
gea nu te împiedica să-țj retragi 
dosarul de la Facultatea unde ai 
reușit și ești student și să te în
scrii lâ un nou concurs de. ad
mitere. Socotești, însă, că mergi 
la sigur ? Nu uita că de astă 
dată vei concura pe locurile ne- 
incorporabililor (întrucît peste 
puțin timp vei încheia stagiul 
militar T.R.) care la Politehnică 
sint mai puțin numeroase. Re
tragerea dosarului aduce după 
sine exmatricularea, deci pier
derea locului dobîhdit de tine 
prin concurs, deci un nou risc. 
Să fie ătît de nepotrivită facul
tatea pe care ți-ăi ales-o. și la 
care ai devenit student, aspira
țiilor tale ?

M. G., Leleasca, Olt : Un liceu 
de poligrafie funcționează în 
București, pe șoseaua Străulești 
nr. 1. telefon 67 55 85, dar dacă 
ai urmat liceul real va trebui să 
susții, mai intii, examenele de 
diferență de rigoare la discipli
nele pe care ți le poate comu
nica secretariatul liceului. Ur
mează, după aceea, concursul de 
admitere la Matematică, scris, și 
Tehnologia poligrafică și a fil
mului, scris și oral. Gîndește-te 
bine dacă vei avea timpul nece
sar să te pregătești pentru a- 
căste probe,.

EDIT VARGA — Beiuș-Bihor : 
Cunoști, oare, ce înseamnă a- 
cea profesiune de stewardesă, 
îneît să declari cu atita decizie 
acum, în clasă ă VIII-ă, că vrei 
să îmbrățișezi acest domeniu de 
activitate ? La noi, profesiunea 
poartă titulatura „însoțitoare de 
bord“. N-are insă nici un rost să 
detaliem aici și acum problema. 
Tu trebuie să urrhezi prima 
treaptă de liceu, apoi treapta a 
doUa, șă Susții ,$i să promovezi 
bacalaureatul, să cunoști lă per
fecție cel puțin o limbă străină 
și, abia după aceea, — deci peste 
patru ani — să mai stăm de 
vorbă...

ION RALEA, Școala generală 
Bodăiești, Dolj : Ne batea gtn- 
dul să adresăm direcțiunii șco
lii acest răspuns și să-i atragem 
atenția că a lăsat un elev (poate 
mai mulți) fără răspunsuri la în
trebări elementare pe care n-ar 
trebui să și le mai pună la ora 
aceasta. îți răspundem, totuși, 
ție, dîndu-ne seama că; ești des
tul de frămintat pe tema viito
rului tău, deși, spui tu, ești un 
elev foarte bun la învățătură. 
Uite ce să faci : să alegi Liceul 
de electrotehnică nr. 2 din Cra
iova, str. Rovinari nr. 1. înscrie
rile se fac între 9—20 iunie. 
Dacă se vor organiză probe de 
verificare a cunoștințelor, tre
buie să fii bine pregătit din ma
teria clasei a VIII-a, la mate
matică și, la alegere, limba ro
mână sau fizica. Succes !

LUCREȚIA LUSTIG

SPORT • SPORT Cupa tineretului:

DISPUTATE
PRIMIRI

Tovarășul Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. a) P.C.R., 
a primit joi dimineața delega
ția Uniunii Cercetașilor Polo
nezi, condusă de tovarășul Jerzy 
Wojciechowski — președinte, 
care a efectuat o vizită în țara 
noastră, la invitația Consiliului 
Național al Organizației Pionie
rilor.

Joi dimineața, Gheorghe Ră- 
dulescu, viceprim-ministrU al 
guvernului, a primit pe Gavra 
Poppvici, director executiv ad
junct la Bancă Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvol
tare (B.I.R.D.), care face o vi
zită in țara noastră.

SEMNARE
DOCUMENTE

La București a fost semnat, 
joi Acordul pe termen lung de 
colaborare economică, industri
ală și tehnică intre Republica 
Socialistă România și Uniunea 
Economică Belgo-Luxembur- 
gheză.

Acordul a fost semnat de Ion 
Pățan, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, și de Michel 
Toussaint, ministrul comerțului 
exterior al Belgiei.

★
Ministrul afacerilor externe, 

George Macovescu, s-a întilnit 
joi cu ministrul comerțului ex
terior al Belgiei, Michel Tous- 
sâint.

★
în aceeași zi, ministrul bel- 

gian a avut o întrevedere la 
Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini cu loan Avram.

SOSIRE
activiști al 

de tovarășul
Delegația de 

P.C.R., condusă
Gheorghe Petrescu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R., care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a efectuat o vizită 
pentru schimb de experiență in 
Uniunea Sovietică, s-a înapoiat 
în Capitală.

CONFERINȚĂ

DE PRESĂ

ÎNTiLNIRE
Ambasadorul Republicii Viet

namului de Sud la București. 
Lam Van Luu, a organizat joi 
o Intilnire prietenească la care 
au participat reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Exter
ne, presei centrale, Agenției 
Române de Presă ..Agerpres'1, 
precum și ai unor publicații.

PLECARE
Joi dimineața a părăsit Ca

pitala ministrul sănătății al 
Republicii Populare Congo, 
Kouka Mbemba. care, la invita
ția Ministerului Sănătății, a fă
cut o vizită în țara noastră.

MANIFESTARE
Cu prilejul Zilai naționale a 

Republicii Argentina, joi a 
avut loc în Capitală o manifes
tare organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

IN ATENTIA 
CANDIDATILOR 

PENTRU TREAPTA 
A DOUA DE LICEU I

In curînd apare suplimen
tul RADÎOTELEȘCOALA, 
dedicat în întregime spriji
nirii candidaților ce se vor 
afla în curînd in fața con
cursului de admitere pentru 
treapta a îl-a de liceu.

VOLUMUL cuprinde con
sultații, sinteze, probleme, 
exerciții la disciplinele i 
LITERATURA ROMANA, 
MATEMATICA, ȘTIINȚE 
BIOLOGICE, tratate, pe 
baza programei, de cadre 
didactice și cercetători de 
specialitate.

în următoarele zile volu
mul poate fi găsit ia 
chioșcuri, centre de difuzare 
a presei, oficii poștale.

f CENACLUL FLACARA 
AL TINERETULUI 
REVOLUȚIONAR
In această săptăminâ, CE

NACLUL FLACĂRA AL TINE
RETULUI REVOLUȚIONAR are 
ședințe de lucru in orașele 
Tîrgu-Mureș (vineri 28 mai - 
cinematograful Arta), Miercu
rea Ciuc (sîmbătă 29 mai - 
Patinoar) și Sf. Gheorghe (30 
mai — Sala Sporturilor). Toate 
spectacolele vor incepe lă o- 
rele 19,45. Biletele se pot pro
cura prin organizațiile U.T.C. 
din întreprinderi, școli și fa
cultăți.

SĂ DISCUTĂM DESPRE TINEREȚE. EDtKATlE RĂSPUNDERI

„COPILUL NOSTRU, AL ȘCOLII"
Ne-am adresat. In pomul riad 

școlii. Situația descrisa ia «cn- 
soare este reală, cor.riatată de o 
comise de părinți. Mama (dac
tilografă la Cooperativa ^Deser
virea"). iși culcă fiul pe c- să- 
liță îngustă, pentru a-si închina 
cele trei camere, refuză sâ îl 
hrănească, să ii îmbrace. Refuză 
să achite neînsemnata «urni de 
6.50 Iei pentru a i se da copilu
lui ei o mmcare caldă, la can
tina școlii. $i chiar să-și dea 
aprobarea pentru a fi trimis in 
vacanțe in tabără, deși cheltuie
lile $1 le asumă, in intregune. 
școala ! Vrea _să fie lăsată in 
pace, cine și cu ce drept se a- 
mestecă in treburile ei 1!".. ,

— Am chemat-o in nenumă
rate rinduri la școală, spunea di
rectoarea Georgeta Ivănceanu. 
Singura dată cmd a venit știți 
ce mi-a spus ? ..Am avut numai 
necazuri cu ei. Aveam o partidă 
grozavă, un inginer, și am pier
dut-o din cauza lor !“.

Școala se interesează în
deaproape de condițiile de via
ță ale elevilor săi. îndrumă pă
rinții asupra modului in care să 
continue, in familie, linia educa
tivă începută in sălile de clasă. 
Școala colaborează cu familia, nu 
i se substituie ! Dar iată că un 
copil tine la școală cu priviri 
și cuvinte grele de tristețe și 
neliniște. ..Ce să fac? Unde să 
mă duc ? Ce se va alege de mi
ne ?". într-un asemenea caz 
extrem, educatorii, acești oa
meni meniți să propage cultu
ra și civilizația, înțeleg că e de 
datoria lor să-și depășească a- 
tribuțiile și sâ și le asume chiar 
pe acelea de părinte. Tinăra 
profesoară Georgeta Ivănceanu 
l-a „adoptat" pe elevul Eremia 
Gheorghe. A cerut, cu răspun
dere comunistă, să i se Încre
dințeze ei dificila sarcină a re
cuperării copilului. în fiecare zi, 
acesta se prezintă in cabinetul 
directoarei inainte de a intra la 
ore, ii arată cum și-a pregătit 
lecțiile, ii povestește tot ce a 
făcut in ziua precedentă. Ca o 
adevărată mamă, cu blindețe și 
exigentă, ea se interesează în
deaproape de progresele școla
re ale băiatului, de ceasurile sale 
libere. De simbătă pină dumi
nică, Gheorghe Eremia împarte 
camera cu fiul tinerei profesoa
re, cunoaște căldura unei familii. 
Comitetul de părinți ii asigură 
zilnic masa la cantină și banii 
necesari pentru îmbrăcăminte. 
Secretara școlii, Hortensia Lun
gan, se îngrijește de hrana lui 
de dimineață, ii supraveghează 
comportarea. Dar finele anului 
se apropie cu pași mari. Dato
rită strădaniilor conjugătă ale 
acestor oameni de omenie,

Gheorghe Erem_a a rejjii ceea 
ce i se părea cu aepcca^ : sâ 
absolve 8 clase. Bttrirza B era 
innegiiratâ insâ de nesf=ra=:a

DUâr€ de hn-
— Am aranjat cu (farectcml 

școlii 193 șă urmeze acolo pr.ma 
treaptă de liceu, apei, pe a doua, 
sau un curs de calificare și li
ceul la seral. Doresc r.eapâmt 
să-și termine liceul și sper că 
l-am făcut și pe el sâ dorească. 
Am ales această școală fiindcă 
îmi permite să îl supraveghez, 
in continuare. fiind aproape ; 
obligația pe care mi-am luat-o 
nu se reduce la perioada in care 
imi este elev. Un singur lucra 
este încă nerezolvat : aude vă 
petrece vacanța de tară ? Aceri 
nevoie de ajutorul cutoritcții tu-

Istoria
(Urmare din pag. 1)

rirea multilaterală a culturii 
spirituale, a creșterii. îmbogăți
rii morale a umanității. Dar apa
riția proprietății private asupra 
mijloacelor de producție și a 
exploatării au modificat radical 
relațiile dintre oameni. Au izvo
dit, cum spune Marx. „patimile 
cele mai violente, mai meschine 
și mai înveninate ale omului: 
furiile interesului particular". 
Pentru că poziția omului in 
noua societate depindea de si
tuația pe care i-o conferea sau 
nu, averea, proprietatea, calită
țile morale naturale ale omu
lui ău fost pervertite, fal
sificate de puterea banilor. 
Banii, avuția și-au desco
perit o forță perfidă care 
putea înfățișa virtuțile drept vi
cii și viciile cele mai odioase 
drept virtuți, care știrbeau 
dreptatea și libertatea marii 
majorități a societății. Is
toria e singura știință care 
are prilejul să arate, cu 
puterea argumentului de ne- 

telcre c sectoralai 7. ca ti te
,--- -C -
poster -.ritile seinelor și drep- 
tariie ceestvi eoptl.

„Gbeorg-.zi ene copilul not- 
tru. ti fcoiif, ai s-a spus, și vor
bele reflectă o realitate. Am stat 
mdelung de vorbă cu el. Față 
de grija omenească și dragostea 
cu care a fost înconjurat, teama 
Im că o sâ rămină singur a în
ceput să cedeze. Băiatul a căpă
tat încredere in el însuși, in oa
menii din preajma sa. in ajuto
rul pe care î-1 vor oferi in con
tinuare. Mai stăruie totuși — fi
resc. dacă ne gindim la tot prin 
ceea ce a trecut — o anumită 
neliniște cu privire la viitorul 
său. I-am dat asigurări, dar do
rește și exemple. Poate chiar 
printre cei care citesc acum a- 
ceste rinduri sint și tineri care 
au plecat in viață cu aceeași 
durere ca el și totuși au izbutit 
să se realizeze, fiindcă au întîl- 
nit mereu în calea lor Oameni. 
Poate chiar și ei îl vor ajuta, cu 
un sfat, cu propriul lor exemplu, 
mai grăitor decit o mie de vorbe 
frumoase.

MONICA ZVIRJINSCHI

— epopeea trăită
dezmințit, că în societatea 
umană s-au găsit totdeauna 
forțe care să lupte pentru cu
cerirea progresului. Că răscoa
lele populare și revoluțiile au 
„corectat" mersul, pașii greșiți ai 
unei orinduiri. Că lupta clasei 
muncitoare a însemnat și în
seamnă cea mai înaltă, mai ști
ințifică formă de strădanie 
umană întru cucerirea libertății 
și instaurarea unei demnități 
umane. Istoria de cincizeci și 
cinci de ani a P.C.R., el însuși 
continuatorul eroic al bătăliei 
pentru socialism în România, 
stă ca o înaltă dovadă a acestei 
lupte, care se încunună, în acești 
ani, cu mari succese — succe
sele construirii socialismului. în 
cele două milenii de existență, 
poporul român a dus o neînce
tată luptă împotriva tuturor co
tropitorilor care au căutat și, o 
vreme, destul de lungă, l-au 
stăpînit. Cu grele jertfe, a izbu
tit să ajungă la limanul libertă
ții și al independenței, după ce 
și-a îngropat eroii la Almăș, la 
Posada, lă Rovine, la Vaslui, la

• GALAȚI
De un •‘remos tuccet s-au 

I bucurat întrecerile de atletism 
, ri turneele de' handbal fi fot- 
, bal dtn etepa pe centre de co

mune. desfășurate duminica tre- 
! cută ți care au reunit aproape 

8 000 de tineri, reprezentind mai 
multe asociații sportive. Primii 
clasați se vor intilni. peste ci- 
teva zile, la Galați, pentru a de
semna campionii pe județ. La 
întrecerile de tir din etapa ju
dețeană. cei mai buni s-au do
vedit Ion Anghel (E.T.O. Galați), 
Marian Gondinac și Ion Ciocan 
(Liceul mecanic nr. 3 Galați), 
iar la fete pe primele trei locuri 
s-au clasat elevele Adriana Ene, 
Ana Stejan și Antoar.eta Spinu, 
din Galați.

Recent s-a dat startul intr-o 
nouă ediție a Festivalului spor
tului dunărean, competiție tra
dițională care va reuni elevi și 
tineri din toate asociațiile spor
tive. Etapa finală se va desfășu
ra la mijlocul lunii iunie.

• SUCEAVA
O largă participare au 

cunoscut turneele de hand
bal din etapa de masă, 
categoria elevi 14—19 ani, la 
care și-au disputat intiietatea 
380 de formații școlare. Cele mai 
bune competitoare s-au intil- 
nit la faza pe centre de locali
tăți, unde, după o suită de în
treceri pasionante, au fost de
semnate finalistele pe județ la 
„Cupa tineretului". La băieți,

Călugăreni, la Șelimbăr, la Mă- 
rășești sau în sutele de locali
tăți, de la București la Buda
pesta și la Praga, in marele efort, 
alături de forțele progresiste, de 
a doborî fascismul.

Istoria-i epopeea trăită a unui 
popor, din care fiecare cetățean 
iși poate scoate, pentru mintea 
și sufletul lui, cîntul cel mai 
înalt, mai dramatic, mai tragic, 
mai bogat in adevăruri, mai 
creator de elan. Noi, acum, în 
al nouăzeci și nouălea an al in
dependenței naționale, cu ătîtea 
sacrificii cucerită, ne alegem sti
hurile înflăcărat urzite, acum o 
sută zece ani, în mintea și ini
ma de jar și lumină a unui ado
lescent genial:

„Ce-ți doresc eu ție, dulce
Românie,

Țara mea de glorii, țara mea 
de dor? 

Brațele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ți măre, mare 

viitor..." 

pe primele locuri s-au clasat 
formațiile : Liceul alimentar Su
ceava. Liceul agricol Fălticeni, 
Liceul Șiret, Liceul Vatra Dor- 
nei, Liceul ..Dragoș Vodă“ din 
Cimpulung Moldovenesc, Liceul 
Solea și Școala generală Dbr- 
nești, iar la fete iși vor disputa 
titlul de campioană județeană 
echipele : Liceul pedagogic Su
ceava, Liceul Liteni, Liceul e- 
lectrotehnic Rădăuți. Liceul 
„Dragoș Vodă" Cimpulung Mol
dovenesc și Școala generală nr. 
2 Gura Humorului. Simbătă și 
duminică, la Gura Humorului 
se va desfășura etapa județeană 
la orientare turistțcă și tir, iar 
la Suceava sint programate 
jocurile decisive pentru stabili
rea campioanelor la handbal. In 
același timp, la Rădăuți, Șiret, 
Fălticeni șl alte patru localități 
din județ vor avea loc întrece
rile din a 2-a etapă la probele 
de atletism și tenis cimp.

9 IALOMIȚA
Dispute pasionante au pri

lejuit jocurile de handbal re
zervate formațiilor de elevi, 
14—19 ani. Echipele clasate pe 
primele locuri la întrecerile pre
liminare au evoluat la Slobozia, 
în cadrul etapei județene a „Cu
pei tineretului". Turneul femi
nin a fost ciștigat de handbalis
tele de la Liceul teoretic Slobo
zia, . care au dispus, in finală, 
cu 13—11, de echipa Liceului nr. 
1 Călărași. O evoluție remarca
bilă au avut elevele din comu
na Grihdu, cafe și-âii disputdt 
șansele cu ardoare in fața unor

Dacă științele exacte, mate
matica sau fizica, ridică spiri
tul pe Culmile abstractului, în 
lumina siderală a minții umane, 
istoria se mișcă în ’ mijlocul oa
menilor, al vieții lor, lărgind-o 
Cu perspectiva imensă a trecu
tului și cu pregătirea viitorului 
cel fără sfirșit al omenirii. Cum 
scrie N. Iorga: „Nu există dis
ciplină omenească prin care să 
ne facem mai sociabili, mai al
truiști, mai iubitori de oameni 
și de viață".

Cu acest gînd au scris croni
carii noștri letopisețele lor: Să 
vadă fiecare român „din ce fin- 
tînă au izvorit și cură" și spre 
ce țeluri nobile, înalte, spirite 
de dreptate și libertate a țintit 
și țintește acest popor de cînd 
trăiește in spațiul carpato-du- 
nărean. Mi se pare că, in gra
iul lui străvechi. Ion Neculce a 
tălmăcit bine scopul cultural și 
politic al istoriei: „Deci, frați
lor cetitorilor, cu cit veți în
demna a citi pe acest letopiseț 
mai mult, cu atit veți ști a vă 
feri de primejdii și veți fi mai 
învățați a dare răspunsuri la 
sfaturi ori Ia taină, ori de oști
re, ori de voroave, la domni și 
la noroăde de cinste". 

echipe mai experimentate, reu
șind să ocupe locul 4 pe județ. 
La băieți, în meciul decisiv pen
tru primul loc s-au întilnit for
mațiile Liceului nr. 1 Călărași și 
Liceului Fetești, victoria reve
nind hanbdliștilor călărășeni cu 
12—8.

Pe linia reușitelor acțiuni 
sportive de masă se înscrie și 
concursul popular de cicloturism 
„Cupa Prietenia". Duminica tre
cută, peste 200 de iubitori ai 
drumeției din patru comune au 
făcut o excursie, cu bicicletele, 
la Slobozia.

M. L.

• LA BUDAPESTA a 
început competiția interna
țională de polo pe apă pen
tru „Trofeul Tungsram". In 
primul joc, echipa României 
a învins cu scorul de 4—3 
(1—0, 1—1, 1—1, 1—1) repre
zentativa Mexicului. In cel 
de-al doilea joc, selecționata 
României a întrecut cu sco
rul de 8—7 (1—3, 4—0, 3—3, 
0—1) formația S.U.A.

• ÎN PRIMA ZI a tur
neului internațional mascu
lin de volei de la Berlin, 
echipa României a învins cu 
3—1 (14—16, 15—6, 15—13,
15—4) reprezentativa Ceho
slovaciei. Meciul a durat 72 
de minute.

• CAMPIONATELE IN
TERNAȚIONALE DE TENIS 
ale Italiei au continuat pe 
terenurile de la „Foro Ita- 
lico“ din Roma cu disputarea 
sferturilor de finală ale pro
bei de simplu femei. Printre 
cele patru jucătoare califica
te in semifinale se numără 
și tinăra tenismanâ românca 
Florența Mihai, țâre a reușit 
să o elimine în două seturi, 
cu 6-----1, 6—4, pe americana
Beth Norton.

• ASTĂZI. ÎN SALA 
SPORTURILOR DIN CON
STANȚA încep întrecerile 
turneului internațional de 
lupte greco-romane. La star
tul competiției sint prezenți, 
alături de cei mai buni spor
tivi români care se pregătesc 
pentru J.O. de la Montreal, 
campioni renumiți din Bul
garia, Cehoslovacia, R.F. Ger
mania, Iugoslavia, Maroc, 
Norvegia, Polonia, Ungaria 
și U.R.S.S.

• ÎN CADRUL CON
CURSULUI INTERNAȚIO
NAL ATLETIC de la „Crys
tal Palace" din Londra, re
cordmanul României in pro
ba de triplu salt, Carol Cor- 
bu a obținut victoria cu un 
rezultat de 16.19 m. Pe locul 
doi s-a clasat Livers (S.U.A.) 
16,12 m.
.. ' - ■■ ....... ..................



încheierea vizitei primului ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste România,

I

„Scînteia 
tineretului4*

• TOVARĂȘA LINA CIOBA
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tovarășul Manea Mănescu, în
Joi dimineața s-au încheiat la 

Colombo convorbirile oficiale 
între primul ministru al Guver
nului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. și 
primul ministru al Republicii 
Sri Lanka. Sirimavo Bandara- 
naike. După incheierea convor
birilor a avut loc ceremonia 
semnării documentelor realizate 
de cele două părți : Comunicatul 
comun, semnat de cei doi prim-

Escală 
în Kuweit 

în drum spre București, ve
nind de la Colombo, primul mi
nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România. Slanea 
Mănescu. a făcut o escaiă in 
Kuweit, unde a fost intimpmat 
de membri ai guvernului Ku- 
weitian. Cu acest prilej, intr-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
s-au purtat discuții privind re
lațiile bilaterale, subliniindu-se

Primul ministru a! Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Manea Mănescu. a făcut o 
vizită oficială de prietenie in 
Republica Sri Lanka, la invitația 
primului ministru al Republicii 
Sri Lanka. doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike, in perioa
da 24—27 mai 1976.

în timpul vizitei, primul mi
nistru al Guvernului Republicii 
Socialiste România. Manea Mă
nescu. a fost primit de William 
Gopallawa. președintele Repu
blicii Sri Lanka, cu care a avut 
convorbiri cordiale.

Primul ministru al guvernului 
român a transmis, din partea 
președintelui Republicii Socialis
te România. Nicolae Ceaușescu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
un călduros mesaj de prietenie, 
salutări cordiale și urări de să
nătate și fericire personală, pre
ședintelui Republicii Sri Lanka. 
William Gopallawa. și primului 
ministru, doamna Sirimavo Ban
daranaike. precum și urări de 
progres și prosperitate poporu
lui prieten al acestei țări.

Președintele Republicii Sri 
Lanka. William Gopallawa. și 
primul ministru. Sirimavo Ban
daranaike. mulțumind pentru 
mesajele prietenești primite, au 
rugat, la rindul lor. pe primul 
ministru al guvernului român 
să transmită președintelui Re
publicii Socialiste România și 
tovarășei Elena Ceaușescu. sin
cere și calde salutări și urări de 
deplin succes și fericire perso
nală. precum și urări de prospe
ritate și progres poporului ro
mân prieten.

Primul ministru al guvernului 
român și delegația care l-a în
soțit au vizitdt obiective eco
nomice și culturale din Sri 
Lanka. Oaspetele român și per
soanele care l-au însoțit -s-au 
bucurat pretutindeni de o pri
mire călduroasă, care reflectă 
bunele relații de prietenie și co
laborare statornicite intre cele 
două țări și popoare.

în timpul vizitei, intre pri
mul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România și 
primul ministru al Republicii Sri 
Lanka au avut loc convorbiri 
oficiale care s-au desfășurat in
tr-o atmosferă de prietenie cor
dială, de deplină ințelegere și 
respect reciproc.

La convorbiri au participat :
— Din partea Republicii So

cialiste România tovarășii : Ni
colae Ionescu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului 
Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe. Petre Tănăsie, 
ambasadorul României la Co
lombo. Ion Șt. Ion. secretarul 
Consiliului de Miniștri. Gheor
ghe ■ Lazăr, adjunct al minis
trului economiei forestiere 
și materialelor de construcții. 
Alexandru Ignat, consilier al 
primului ministru, și Mareei 
Dinu, director in Ministerul Afa
cerilor Externe.

— Din partea Republicii Sri 
Lanka: T.B. Illangaratne. mem
bru al Parlamentului, ministrul 
administrației publice, afacerilor 
interne și comerțului. Felix R. 
Dias Bandaranaike. membru al 
Parlamentului, ministrul finan
țelor și justiției. Ratna Desha- 
priya Senanayke. membru al 
Parlamentului, adjunct al minis
trului planificării și afacerilor 
economice. H. D. S. Gunaseke
ron, secretar al Ministerului 
Planificării și Afacerilor Eco
nomice, M.D.D. Pieris, șeful de 
cabinet al primului ministru, 
W. T. Jayasinghe, secretar al 
ministrului apărării și afaceri
lor externe, M. Shanmuganat- 
han, secretar a.i. al Ministerului 
Comerțului A. Basnayake, di
rector general in Ministerul A- 
facerilor Externe. M. Balasu- 
bramaniam și J. B. Nakkawita, 
directori in Ministerul Afaceri
lor Externe.

în cadrul convorbirilor, cei doi 
prim-miniștri s-au informat re
ciproc cu privire la dezvoltarea 
economico-socială a țărilor lor și 
la rezultatele abținute. Ei au a- 
nalizat evoluția relațiilor bilate
rale și au făcut un schimb larg 
de vederi asupra unor probleme 
internaționale majore de interes 
reciproc.

Cei doi prim-miniștri au con
statat cu deosebită satisfacție că 
relațiile dintre România și Sri 
Lanka au cunoscut o continuă 
dezvoltare și diversificare pe 
multiple planuri. Un moment 
deosebit de important în rapor
turile dintre cele două țări l-a 
constituit vizita In România a 
primului ministru al Republicii 
Sri Lanka, doamna Sirimavo 
R. D. Bandaranaike, în septem
brie 1974.

Convorbirile purtate la Bucu
rești de președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, cu primul ministru 
al Republicii Sri Lanka, hotărî- 
rile convenite cu acest prilej au 
condus la intensificarea relațiilor 

miniștri ; programul de schim
buri culturale pe anul 1977. sem
nat de Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și W. T. Jayasinghe, secretar al 
ministrului apărării și afaceri
lor externe ; protocolul sesiunii 
Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economică Româ
nia — Sri Lanka, semnat de 
Gheorghe Lazăr, adjunct al mi

in mod deosebit cursul pozitiv 
luat de acestea după convoroi- 
rile purtate in această primă
vară in Kuweit, intre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
emirul Sabah Al Salem Al Sa
bah.

Abdel Aziz Hussein, ministru 
de stat pentru problemele Pre
ședinției Consiliului de Miniștri, 
ministru ad-interim al afaceri
lor externe, a exprimat apre
cierea guvernului kuweitian 
față de eforturile României pe 
linia soluționării politice a con
flictului din Orientul Apropiat, 
a problemei palestiniene, evi
dențiind rolul pozitiv jucat de 

COMUNICAT COMUN
politice, economice, tehnico-ști- 
ințifice și culturale dintre cele 
două țări, corespunzător aspira
țiilor celor două popoare, cauzei 
păcii și cooperării in lume.

Continuind dialogul inceput la 
București, cei doi prim-miniștri 
au constatat cu deosebită satis
facție creșterea schimburilor co
merciale. extinderea cooperării 
economice și tehnice și incheie
rea. in anul 1975. a primului 
acord comercial de lungă durată 
intre România și Sri Lanka.

Relevind experiența pozitivă 
a celor două țări in cooperarea 
economică și bilaterală și inche
ierea cu succes, la Colombo, in 
luna mai 1976. a primei sesiuni 
a Comisiei mixte interguverna- 
mentale, cei doi prim-mims- 
tri au stabilit ca organele 
de resort din România și Sri 
Lanka să-și intensifice etor- 
turile pentru îndeplinirea pre
vederilor protocolului sesiu
nii. pentru dezvoltarea ra
porturilor economice și bilate
rale. pe o bază permanentă. în
deosebi in domeniile cooperării 
in producția industrială și agri
colă. al transporturilor și pre
gătirii de cadre.

în timpul vizitei a fost sem
nat un program de schimburi 
culturale. Șefii celor două gu
verne au convenit să promove
ze contactele directe intre in
stituțiile de resort din Sri Lan
ka și România, ca un mijloc 
specific de dezvoltare in viitor 
a legăturilor bilaterale. Ei au 
căzut de acord, de asemenea, 
sa promoveze schimbul de ex
periență dintre organismele de 
planificare din cele două țări, 
ceea ce va contribui la iden
tificarea de noi posibilități de 
cooperare bilaterală.

Abordind principalele proble
me internaționale actuale, cei 
doi prim-miniștri au analizat 
schimbările care au avut și au 
loc m lume și au scos in evi
dență in mod deosebit voința de 
nezdruncinat a națiunilor de 
a-și făuri de sine stătător vii
torul. in conformitate cu drep
turile, aspirațiile și interesele 
lor proprii. Ei au reafirmat ne
cesitatea ca relațiile interstata
le să fie așezate pe respectarea 
strictă a independenței și su
veranității naționale, integrității 
teritoriale, egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile in
terne. renunțării la forță sau la 
amenințarea cu forța, colaboră
rii și avantajului reciproc. Pri
mii miniștri au scos in evidență 
necesitatea ca toate statele, in
diferent de mărime, potențial 
economic, nivel de dezvoltare 
sau sistem social-politic. să 
participe direct și activ la exa
minarea și soluționarea marilor 
probleme care confruntă in 
prezent omenirea.

Cei doi prim-miniștri con
sideră că una din problemele 
fundamentale ale epocii con
temporane, care interesează toa
te statele, o constituie elimina
rea răminerii in urmă din punct 
de vedere economic, a împăr
țirii lumii in țări bogate și să
race. Ei și-au manifestat con
vingerea că soluționarea aces
tei probleme poate fi făcută 
numai prin instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, 
bazată pe raporturi de egalita
te și justiție, menită să gră- 
bească progresul fiecărei țări și 
să reducă decalajele dintre ță
rile dezvoltate și cele in curs de 
dezvoltare. Totodată. părțile 
consideră imperios necesar ca 
intre toate statele lumii să se 
stabilească relații noi. întemeia
te pe suveranitatea fiecărei țăn 
asupra resurselor sale naturale, 
pe libertatea de a-și alege ca
lea dezvoltării lor politice, eco
nomice și sociale.

Primul ministru al Republicii

MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România
Colombo, 27 mai 1976.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru al Republicii 

Sri Lanka
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La Bratislava a fost des
chisă expoziția fotodocu- 
mentară „Din viața și mun
ca tineretului român". Ima
ginile prezintă aspecte sem
nificative privind istoria 
Uniunii Tineretului Comu
nist, participarea tinerei ge
nerații Ia activitatea com
plexă de edificare a societății 
socialiste multilateral dez
voltate in România, condi
țiile create tineretului de 
Partidul Comunist Român, 
pentru muncă și învățătură. 

nistrului economici- forestiere și 
materialelor de construcții, și 
H.D.S. Gunasekeron, secretar al 
Ministerului Planificării și A- 
facerilor Economice, președinții 
celor două părți in Comisia 
mixtă.

în cursul dimineții, primul mi
nistru al guvernului român a 
plecat spre patrie. La plecare, pe 
aeroport, a fost salutat cu deo
sebită căldură și cordialitate de

România in rindul țăriior in 
curs de dezvoltare și al celor 
nealiniate.

Sosirea în 
Capitală

Primul ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Manea Mănescu. s-a 
înapoiat joi seara in Capitală, 
după vizitele întreprinse in 
Iran. India și Sri Lanka.

Sri Lanka, doamna Sirimavo R. 
D. Bandaranaike. a exprimat o 
înaltă apreciere față de contri
buția remarcabilă a președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu. la elabo
rarea conceptului noii ordini e- 
conomice și politice internațio
nale. față de aportul său la o- 
pera de edificare a securității, 
păcii și colaborării in intreaga 
lume.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia a exprimat mulțumiri căldu
roase pentru sprijinul primit din 
partea Republicii Sri Lanka *a  
admiterea României in ..Grupul 
celor 77*.  Cei doi prim-mimștn 
au apreciat că admiterea Româ
niei in ..Grupul celor <«*.  repre
zintă o expresie a spiritului de 
solidaritate și cooperare exis
tent intre România și celelalte 
țări in curs de dezvoltare, a e- 
forturilor comune pentru pro
movarea libertății și indepen
denței naționale, a unor relații 
noi bazate pe respect reciproc și 
ințelegere intre toate Ațiunile.

Cei doi prim-m.niștn au evi
dențiat rolul pozitiv al mișcării 
de nealiniere in procesul de a- 
fîrmare și consolidare a noilor 
principii in relațiile internațio
nale. Ei au salutat rezultatele 
obținute dc această mișcare .n 
lupta împotriva tuturor forme
lor de dominație străină, ca si 
roiul cresetnd al msșrârii m pro
movarea tmfcpecxteniet reale a 
tuturor statelor. pentru demo
cratizarea vieții intemațiocale.

Cei doi pnm-mmistri au apre
ciat că a V-a Conferință la ni
vel inalt a șefilor de stat și gu
vern ai țărilor nealiniate, care 
va avea loc la Colombo in au
gust 1976. va oferi posibilitatea 
ca țările nealiniate .să prom-.i- 
veze cu fermitate principiile 
noii ordin: economice și ponti
ce internaționale.

Primul ministru al Guvernului 
Republici: Socialiste Român.a. 
Manca Mănescu. și-a exprim it 
satisfacția față de faptul că Sri 
Lanka a fost aleasă ca țară gaz
dă a viitoarei conferințe la nivel 
inalt a statelor nealiniate. El a 
subliniat că acest fapt constituie 
o dovadă a aprecierii de care se 
bucură pe plan internațional po
litica externă a Guvernului Re
publicii Sri Lanka și. îndeosebi, 
participarea sa activă la mișca
rea de nealiniere, incă de la în
ceputurile acesteia. Primul mi
nistru român a avut cuvinte de 
deosebită apreciere la adresa 
contribuției remarcabile pe care 
doamna Sirimavo R. D. Banda
ranaike a adus-o la progresele 
realizate de mișcarea de neali
niere și la creșterea eficacității 
acesteia in viața internațională.

Primul ministru al guvernului 
român l-a informat pe primul 
ministru al guvernului Sri 
Lanka despre dorința Republicii 
Socialiste România de a parti
cipa. in calitate de observator, 
la activitatea mișcării de neali
niere. cu începere de Ia apro
piata conferință la nivel inalt de 
la Colombo, precum și despre 
cererea oficială formulată de 
România in acest scop. Primul 
ministru al Republicii Sri Lan
ka a exprimat aprecierile sale 
cu privire la poziția guvernu
lui român față de mișcarea de 
nealiniere și a luat cunoștință 
cu interes de cererea oficială 
făcută de România.

Cele două părți și-au expri
mat satisfacția față de incheie
rea cu succes a Conferinței 
pentru securitate și cooperare 
in Europa și au apreciat că 
realizarea unui sistem real de 
securitate și cooperare in Eu
ropa va avea o influență po
zitivă asupra păcii și cooperă
rii și in alte zone ale lumii.

NU, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președinta Consiliului Național 
al Femeilor din Republica So
cialistă România, aflată in vi
zită in Iugoslavia, a fost pri
mită, joi, de Aii Șukria, mem
bru al Comitetului Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I.

• SECRETARUL DE STAT 
AL S.U.A., Henry Kissinger, 
și-a încheiat turneul întreprins 
în mai multe țări vest-europe- 
ne. Ultima etapă a acestuia a 
constituit-o capitala britanică, 
unde Kissinger a participat la 
lucrările sesiunii Consiliului 
ministerial al C.E.N.T.O. și a

Sri Lanka
primul minislru Sirimavo Ban
daranaike. Erau prezenți, mem
bri ai guvernului Sri Lanka, 
precum și șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Colombo.

După intonarea imnurilor de 
stat ale celor două țări, a fost 
trecută în revistă garda de o- 
noare. aliniată pe aeroport.

A fost de față ambasadorul 
român la Colombo, Petre Tă- 
năsie.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni. erau prezenți Emil Dră- 
gănescu. Paul Niculescu. Gheor
ghe Oprea, viceprim-miniștri ai 
guvernului. George Macovescu, 
Neculai Agachi și Bujor Almă- 
șan, miniștri, Emilian Dobres- 
cu. ministru secretar de stat, 
prim-vicepreședinte al Comi
tetului de Stat al Planificării, 
alte persoane oficiale.

Erau de față Aii Reza Bahra- 
mi, ambasadorul Iranului, și 
A.N. Seshadri, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Indiei la 
București.

Cele două părți și-au expri
mat îngrijorarea față de situa
ția gravă din Orientul Apro
piat și au subliniat convingerea 
lor că realizarea unei păci jus
te și durabile in această regiu
ne trebuie să se bazeze pe în
deplinirea rezoluțiilor adoptate 
de O.N.U. in acest domeniu și 
să conducă la retragerea Israe
lului din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 
1967 și la respectarea drepturi
lor naționale, legitime ale po
porului palestinian, inclusiv 
dreptul de a-și crea propriul 
său stat independent.

Primul ministru al guvernu
lui român a reafirmat sprijinul 
țării sale față de inițiativa Re
publicii Sri Lanka de promova
re a Oceanului Indian ca zona 
a păcii, precum și pentru înde
plinirea declarației adoptate de 
O.N.U. in- acest domeniu.

Primul ministru al Republi
cii Sri Lanka a reafirmat spri
jinul guvernului său pentru 
inițiativa guvernului roman cu 
privire la transformarea regiu
nii Balcanilor intr-o zonă lip
sită de arme nucleare, precum 
și pentru promovarea unei am
ple cooperări intre statele aia 
această parte a lumii.

Cei doi prim-miniștri au scos 
in evidența necesitatea trecerii 
la măsuri concrete și eficace 
care sâ ducă la înfăptuirea de
zarmăm generale și. in prunul 
nud. a dezarmăm nucleare- In 
acest cadra, es au sublinia: ne
cesitatea încetăm cursei înar
mărilor. fidudârii bazelor mili
tare de pe teritoriile altor state, 
desființării blocurilor militare și 
creării de zone de pace, libere 
de arme nucleare in diferite 
părți ale lumii.

Cele două părți au sublimat 
necesitatea ca Organizația Na
țiunilor Unite să devină un 
instrument mai eficace pentru 
menținerea și întărirea secu
rității internaționale, pentru re
zolvarea problemelor internațio
nale și promovarea înțelegerii ți 
cooperării intre toate statele. Ei 
au subliniat că O.N.U. rămine 
cadrul cel mai potrivit pentru 
participarea tuturor statelor și 
îndeosebi a celor mici și mijlo
cii. la soluționarea democratică 
a diferitelor probleme care inte
resează omenirea. Cele două 
părți consideră că toate statele 
trebuie să depună eforturi noi 
pentru îmbunătățirea activității 
acestei organizații.

Cele două părți au apreciat că 
vizita oficială de prietenie a pri
mului ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România in 
Republica Sri Lanka și convor
birile rodnice care au avut loc 
cu acest prilej constituie un mo
ment important pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două po
poare. servind cauzei păcii și în
țelegerii internaționale.

Primul ministru al guvernu
lui român a exprimat calde 
mulțumiri pentru primirea și 
ospitalitatea cordială ce l-au 
fost rezervate, personal, precum 
și delegației care l-a insoțit, pe 
timpul vizitei, de către primui 
ministru, doamna Sirimavo R.D. 
Bandaranaike. guvernul și po
porul Republicii Sri Lanka.

Primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Manea Mănescu, a adre
sat primului ministru al Repu
blicii Sri Lanka, doamna Siri
mavo R.D. Bandaranaike, invi
tația de a efectua o vizită ofi
cială de prietenie în Republica 
Socialistă România. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data 
vizitei urmind a fi stabilită pe 
cale diplomatică.

avut convorbiri cu o serie de 
oficialități ale țării gazdă.

• LA 27 MAI, la Londra, a 
fost semnată ințelcgerea privind 
cooperarea științifică și tehno
logică in domeniul agriculturii 
și industriei alimentare intre 
Ministerul Agriculturii și in
dustriei Alimentare din Româ
nia și Ministerul Agriculturii. 
Alimentației și Pescuitului din 
Marea Britanie. înțelegerea 
prevede schimburi de informa
ții și specialiști in domeniul 
creșterii animalelor și culturii 
plantelor, promovarea cooperării 
intre institutele de cercetări dc 
specialitate.

ORIENTUL 
APROPIAT

Un purtător de cuvint oficial 
a anunțat joi. la Damasc, că gu
vernul Siriei a hotărit sâ reîn
noiască pentru incă sase luni 
mandatul forțelor de observatori 
O.N.U. pe înălțimile Golan. A- 
ceastă hotărire a fost anunțată 
după convorbirile de joi dimi
neața de la Damasc, dintre pre
ședintele Siriei. Hafez EI Assad 
și secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim.

♦
..Am avut convorbiri foarte 

constructive și utile cu preșe
dintele Siriei. Assad, si minis
trul afacerilor externe. Kr.ad- 
dam. Președintei*  Siriei a căzut 
de acord ca actualul mandat al 
forțelor Națiunilor Unite să fie 
prelungit pe următoarele șase 
luni" — a declarat ziariștilor iu
goslavi și străini Kurt Wald
heim. secretarul genera! al 
O.N.U.. care a făcut o escală la 
Belgrad in drum spre New 
York.

El a spus că in cursul convor
birilor cu președintele Siriei a 
ajuns la concluzia că la Damasc 
se dorește intensificarea tratati
velor și că. in legătură cu a- 
ceasta. O.N.U. va depune noi e- 
forturi pentru ca aceste tratai- 
ve să progreseze.

Pe baza rezultatelor convorbi
rilor avute cu reprezentanții 

I guvernului sirian, a spus secre- 
; tarul general al O.N.U.. voi pre- 
i zenta Consiliului de Securitate 
i un raport suplimentar ceea ce 
! va constitui pasul următor in 
I direcția procesului tratativelor. 
; Acum se poate aștepta ca Con

siliul de Securitate să accepte 
j rezoluția cu privire la prelungi- 
| rea mandatului forțelor O.N.U., 
| a adăugat eL

La Națiunile Unite s-au In- 
1 cheia: dezbaterile Consiliului 
1 de Securitate asupra situației 
i din teritoriile arabe ocupate da 
I Israel, inițiate la cererea R.A. 
i Egipt.

Președintele Consiliului pa 
‘ luna in curs, ambasadorul Louis 

de Guiringaud (Franța) a dat 
: citire unei declarații care ex

primă opinia majorității mem
brilor Consiliului de Securitate, 

i soluție adoptată in lipsa unui 
| consens. Documentul exprimă 

preocuparea serioasă in legatu- 
' râ cu situația din aceste ten- 
| tocii și cheamă Israelul să res- 
i pecte strict Convenția de ia 

Ger.r.-a rrr.irj prt-retția p:r- 
I goanelor civile in timp de răz

boi și să se abțină de la once 
măsuri care ar constitui o vio- 

: lare a acestei convenții.
Declarația deplinge. de ase

menea. — in numele majorității 
membrilor Ccr.siliului — _ma- 

I suriie adoptate de Israel in te
ritoriile ocupate — care moai:.- 

j că compoziția demografică din 
aceste teritorii — și- îndeosebi, 
cele privind stabilirea de co
lorii". subliniind că ..astfel dc 
măsuri constituie un obstacol tn 
calea păcii".*  ' r

Situația din Liban>
Președintele ales. Elias Sarkis, 

I a avut joi o nouă rundă de con
vorbiri în vederea găsirii unei 
soluții pașnice a crizei libaneze. 
Cea mai importantă a fost a- 
preciată întilnirea cu un repre
zentant al grupării de forțe po
litice in fruntea căreia se află 
Partidul Socialist Progresist, 
condus de Kamal Jumblatt. Ini
țiativa Iui Elias Sarkis urmă
rește găsirea unei formule de 
compromis intre diversele gru
pări politice libaneze pentru 
realizarea unui program de re
forme de natură să elimine cau
zele care au dus la actuala 
criză.

Ziua de joi a fost relativ cal
mă în Liban, după ce în noap
tea precedentă au avut loc lupte 
care s-au soldat cu 60 de morți 
și peste 100 răniți.

TINERETUL LUMII

Obiective ale tinerilor tanzanieni
într-o zi. cu o atmosferă 

de veritabilă saună, po
poseam in fața unei clădiri 
cochete din Dar Es Salaam. 
Pe frontispiciul ei se putea 
citi : Cartierul general al Li
gii Tineretului Uniunii Națio
nale Africane din Tangamka 
(T.Y.L.—T.A.N.U.). Gazdele 
noastre, cu care am purtat 
o îndelungată convorbire, 
s-au referit pe larg la preo
cupările și realizările tinere
tului din Tanzania. Gama 
activităților, reflectate și in 
modul in care Liga tinere
tului este organizată, cuprin
de probleme ale educației, 
culturii, ale mobilizării tine
rei generații la înfăptuirea 
programelor de dezvoltare a 
industriei și agriculturii. In 
mod practic, relevau lideri ai 
T.Y.L.—T.A.N.U., nu există 
un domeniu in care statul și 
partidul să nu fi lansat pla
nuri în care tinerii să nu fie 
prezenți in înfăptuirea lor. 
Ceea ce aveam să aflăm pe 
durata vizitei la Universita
tea din Dar Es Salaam, in 
timpul popasului prin „Por
tul păcii" — cum mai este 
denumită capitala Republicii 
Unite Tanzania — confirma 
dorința tineretului de a par
ticipa activ la lichidarea sub
dezvoltării, la propășirea 
multilaterală a țării.

Oficialitățile, pornind de la 
cerințele practice ale dezvol
tării, acordă o atenție deose
bită invățămintului ; evi
dent, principalul beneficiar 
fiind tinerii. Așa cum s-a a- 
nunțat recent, piuă in anul 
1980, Tanzania va reuși să-și

Așa cum I-im vă
zut, cimpul eu sevele 
tinere — unduire ne- 
sfirșită de valuri 
verzi, in care sintui 
de primăvară naște lu
mini de culoare, ee se 
duc și se-ntoee intr-un 
cintee crescut din 
șoaptele de ierburi — 
iată imaginea puterni
că și dominantă ee te 
■ntimpină de cum ai 
pătruns pe drumurile 
de gnu ale Vaivadi- 
nei. Pe intinderea a- 

j cestei provincii iugo- 
I slave de peste îl Mă 
de kilometri pâtrati. 
orizontul se pierde 
doar la intilnirea ca 
Untul șerpuitor al 
muntelui Frnska Go- 

! ra. care. insă, cu a sa 
înălțime de 641 m. nu 
sparge strident peisa
jul. ei pare mai degra
bă • spinare de uriaș 
adormit, pus să ve
gheze ziua fără de 
hotar a cimpiet Chiar 
si datele natural geo
grafice — fertilitate 
remarcabilă. climat 
foarte favorabil, tra
versarea de Dună
re. Sava și Tisa, 
eu intreaga lor dante
lărie de afluenți, care 
adapă din belșug pă- 
mintul — amenințau 
să imprime pentru tot
deauna acestui spațiu 
locuit de oameni har
nici si prieteni eu ogo
rul din timpuri stră- 

î vechi o singură direc
ție: agricultura. Inde- 

, letnicire frumoasă și 
cinstită, pentru care in 
Voivodina 1 809 722 
hectare se intilnesc și 
in prezent, in ritualu
rile specifice fiecărui 
anotimp, cu efortul și 
temperatura brațelor 
umane. Dar in aceas
tă cununie ce vine din

Cu prilejul primei aniversări a Tratatului de prietenie 

și colaborare dintre România și R. P. D. Coreeană 

Intilnire prietenească la Phenian
La 26 mai. cu prilejul primei 

aniversări a Tratatului de prie
tenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată 
Coreeană, ambasadorul român. 
Dumitru Popa, a organizat, la 
Phenian, o intilnire prieteneas
că.

La intilnire au participat Hă 
Dam. vicepremier al Consilii - 
lui Administrativ, ministrul a- 
facerilor externe a! R.P.D. Co
reene. Kim Ghil Hien. prim- 
adjunct al șefului Secției inter
naționale a C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea. Li Ghi San, 
adjunct al ministrului relațiilor 
economice externe. Kim Sak 
Gini adjunct al ministrului co
merțului exterior. Cian Ciol, 
adjunct al ministrului culturii și 
artelor. Hoang Ne Ik. vicepre
ședinte al Comitetului pentru 
relații culturale cu străinătatea,

Hotariri importante la sesiunea 
Consiliului Executiv al UNESCO

în perioada 26 aprilie 
— 26 mai s-a desfășurat 
la Paris sesiunea Consi
liului Executiv al 
UNESCO.

într-o declarație făcută agen
ției France Presse, directorul 
general al UNESCO. Amadou 
Mahtar M’Bow, a relevat că se
siunea a avut o „excepțională 
importanță", ea marcind. incon
testabil. o cotitură in viața or
ganizației in momentul in care 
se apropie de împlinirea a trei 
decenii de existență.

Amadou Mahtar M’Bow a
precizat că o mare parte din 

asigure întregul necesar de 
muncitori calificați pentru e- 
conomia națională. în acest 
sens, an de an se va extinde 
rețeaua de centre școlare 
tehnico-profesionale. Dat fiind 
că 90 Ia sută din populația 
țării lucrează in agricultură, 
un accent deosebit va cu
noaște dezvoltarea acelor 
școli care pregătesc cadre 
pentru economia rurală. Po
trivit „Declarației de Ia 
Arusha", adoptată in februa
rie 1967, document consti
tuind programul dezvoltării 
eeonomico-sociale a Tanza
niei, au luat ființă mii de 
sate „ujamaa" de tip coope
ratist, care grupează in pre
zent 9 milioane de oameni. 
Scopul acestor sate este or
ganizarea unei administrații 
capabile să modernizeze 
structurile agricole, să spo
rească randamentele, astfel 
incit, să poată fi asigurate, la 
un nivel tot mai ridicat, ce
rințele materiale și spirituale 
ale majorității populației. A 
lucra în aceste sate, a-i de
prinde pe țărani cu metode 
avansate de prelucrare a 
pămintului, a înlătura seche
lele dominației coloniale, sint 
citeva din obiectivele perma
nent Înscrise in agenda orga
nizațiilor de tineret, despre 
care, la sediul Ligii tinere
tului T.A.N.U. ți se vorbește 
ca despre lucruri obișnuite. 
Firesc, sint acțiuni de pe 
urma cărora în primul rind 
tinerii vor culege roadele.

IOAN TIMOFTE

' |<Hii tarile socialiste
veacuri, ritmul acum 
este altul, pentru că 
alții sint și oamenii, 
altul este dorul lor de 
viață și mindria lor 
dc a se prezenta in 
lume.

La Novi Sad. cen
trul administrativ, eco
nomic și cultural al 
Voivodinei. exigențele 
urbanității moderne.

1975. vor atinge pro
porția tie 71 la sută in 
1985. în timp ce în ul
timul deceniu produc
ția la principalele cul
turi agricole — griu, 
porumb, sfeclă de za
hăr. floarea soarelui — 
aproape s-a dublat in 
regiune, la Novi Sad 
există in prezent un 
număr de peste 20 de

NOVI SAD
Ritmurile cimpiei

Â

favorizate de deceniile 
de existență socialistă, 
iși află o expresie din
tre cele mai grăitoare. 
Planurile care vorbesc 
despre dezvoltarea pe 
termen lung a provin
ciei subliniază drept 
caracteristică esențială 
pentru anii ce vor 
veni, o industrializare 
de ansamblu a econo
miei. In cifre, conse
cința directă a acestui 
proces va fi o scădere 
a populației agricole 
și o creștere numerică 
a cadrelor cu califica
re profesională care, 
de la 57 la sută in

întreprinderi industria
le, in care lucrează 
aproximativ 30 000 de 
muncitori. Industria 
care ar putea fi nu
mită „tradițională" se 
bazează pe prelucra
rea principalelor pro
duse agricole. Exploa
tarea zăcămintelor de 
petrol și gaze natu
rale. descoperite nu de 
multă vreme în pă- 
mintul ce hrănește 
griul, a deschis, de 
cîțiva ani, noi per
spective economice a- 
cestei regiuni. în pa
norama industrială a 
Novi Sad-ului trebuie

activiști de partid și de stat, re
prezentanți ai unor organizații 
obștești, ziariști.

Ambasadorul României și vi- 
cepremierul Hă Dan au rostit 
alocuțiuni in care a fost eviden
țiată importanța Tratatului de 
prietenie și colaborare dintre 
Republica Socialistă România și. 
R.P.D. Coreeană pentru dezvol
tarea in continuare a relațiilor 
de strinsă prietenie, colaborare 
frățească și solidaritate intre 
partidele și popoarele din cele 
două țări. A fost subliniată, 
totodată, însemnătatea interna
țională deosebită a acestui do
cument.

S-a toastat pentru întărirea și 
dezvoltarea continuă a relații
lor de prietenie și colaborare 
frățească româno-coreene, in 
sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului Kim 
Ir Sen.

dezbateri a fost consacrată pro
blemelor instaurării unei noi 
ordini economice internaționale, 
precum și contribuției pe care 
UNESCO trebuie să și-o aducă 
la realizarea acestei importante 
sarcini în lumina > hotărîrilor 
ultimelor două sesiuni extraor
dinare ale Adunării Generale a 
O.NJJ. ț

Consiliul Executiv a exami
nat. de asemenea, pentru prima 
oară, un proiect de plan pe șase 
ani al organizației care va ii 
supus spre adoptare Conferinței 
generale a UNESCO, prevăzută 
să se desfășoare în perioada 26 
octombrie — 30 noiembrie, la 
Nairobi (Kenya).

Totodată, Consiliul Executiv 
a adoptat o rezoluție în care 
este subliniată*  din nou impor
tanța hotăririlor Conferinței 
europene pentru securitate și 
cooperare. Este necesar, se 
spune în rezoluție, ca statele 
semnatare ale Actului final al 
conferinței să-și aducă ■ contri
buția la întărirea păcii și secu
rității în întreaga lume, ia 
„cauza progresului economic și 
social al tuturor popoarelor. •
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• EXISTA VIAȚA PE JUPITER? Profesorul american Cyril 
Pannamperuna, de la Universitatea din Maryland (S.U A ) a 
arătat în cursul unei reuniuni științifice că, reconstituind’In 
laborator aceleași elemente ale atmosferei de ne Juniter - 
metan, amoniac, hidrogen șl apă - ar fi obținut un mare 
număr de molecule organice. La rindul său, dr. Sherwood 
Chang, din California, a apreciat drept imposibil un aseme
nea rezultat, bizuindu-se pe existența pe planetă a curenților 
ascendenți șl descendenți, foarte puternici, care ar împiedica 
formarea substanțelor organice • „PRix DIAMANT" PENTRU 
GIL EVANS. Juriul Festivalului internațional de la Montreux 
(Elveția) a acordat unul din marile premii — „Prix diamant" 
formației americane conduse de Gil Evans pentru ultimul lor 
disc „There Comes a Time". In acest an n-a fost atribuit 
nici un premiu pentru discuri de muzică pop și rock, ci doar 
mențiuni a MARTIN HEIDEGGER, unul. din părinții existen
țialismului, a încetat din viață, în vîrstă de 86 de ani la 
Messkirch (R.F.G.), orașul său natal. Printre lucrările care 
l-au făcut celebru, se găsesc „Scrisoare asupra umanismului", 
„Ce este metafizica", „Drumuri care nu duc nicăieri" a STOP 
PROMOVĂRII FUMATULUI ! o comisie a parlamentului de la 
Helsinki a propus interzicerea totală a reclamelor pentru țigări 
șl tutun în Finlanda. Comisia a stabilit, de asemenea ca ma
gazinele de specialitate să nu vîndă țigări tinerilor sub 16 ani. 
Pentru a intra în vigoare, măsurile preconizate trebuie să fie 
aprobate în plenul forului legislativ al Finlandei • OMAGIU 
LUI PASOLINI. In cadrul secțiunii Festivalului de la Cannes 
intitulată „Les yeux fertlles" (Ochii fertili) a fost prezentată 
pelicula inedită a lui Pier Paolo Pasolini „Carnet de note pentru 
o Orestie africană" — ca un omagiu adus marelui cineast italian 
asasinat, după cum se știe, în urmă cu aproape șase luni Pe
licula amintită cuprinde secvențe filmate în Africa și fragmente 
de interviuri șl dezbateri cu studenții africani de la universita- tea din Roma.

trecute cu litere mari 
și importantele și mo
dernele capacități ale 
industriilor chimică, de 
prelucrare a metale
lor. de aparate elec
trice. ca și ramurile 
industriilor textilă, 
lemnoasă, a materiale
lor de construcție și a 
fabricării celulozei și 
hirtiei.

lnscriindu-se în cer
cul orașelor iugoslave 
ce participă la dialo
gul comercial cu lu
mea din afară. Novi 
Sad găzduiește in fie
care an Tirgul inter
național de agricultu
ră. care, in 19'3, și-a 
sărbătorit cea de-a 
45-a aniversare. Așa 
cum spuneau ospita
lierele noastre gazde, 
in cele 34 de pavili
oane ale tirgului. nu
meroase țări, printre 
care și România, par
ticipă cu realizări de 
prestigiu din dome
niile agriculturii, in
dustriei de mașini agri
cole și industriei ali
mentare.

Aceste ritmuri noi 
ale industriei, zidurile 
de beton și oțel ale 
noilor cartiere, silue
tele subțiate spre cer 
ale sondelor și edifi
ciile noi de invățămint 
și cultură sporesc poe
zia orașului, vegheat 
cu demnitate și măre
ție de pe celălalt mal 
al Dunării, abrupt și 
stincos, de străvechea 
cetate-forlăreață Pe- 
trovaradin, simbol al 
felului in care istoria 
păstrează pentru vii
tor tot ceea ce a în
semnat, tot ce înseam
nă efort și trăinicie.

DOINA IOVANEL

Acțiuni dc protest 
ale studenților britanici

Acțiunea de protest a studen
ților din Marea Britanie împo
triva reducerii fondurilor aloca
te educației și împotriva creș
terii șomajului în rîndurile ti
nerei generații s-a extins tot 
mai mult, cuprinzind 66 de co
legii și institute pedagogice.

Față de amploarea luată de 
mișcarea de protest a studenți
lor, ministrulide stat al Depar
tamentului Tlducației, Gerry 
Fowler, a hotărit să primească 
o delegație a studenților, care 
să-i expună doleanțele lor. 
Președintele Uniunii naționale 
a studenților. Charles Clarke, a 
declarat că pentru satisfacerea 
revendicărilor studenților ar fi 
necesare fonduri egale cu costul 
a două avioane de luptă. Stu
denții cer șă se ia măsuri îm
potriva creșterii șomajului în 
rindurile absolvenților.

U.R.S.S.: Manifestări 
consacrate 

aniversării P.C.R.
în cadrul manifestărilor orga

nizate in U.R.S.S. cu ocazia ce
lei de-a 55-a aniversări a creă
rii Partidului Comunist Român, 
la Academia de științe sociale 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică. Gheorghe Ba- 
drus, a vorbit despre drumul 
de luptă al Partidului Comunist 
Român, succesele dobîndite de 
poporul nostru in dezvoltarea e- 
cbnomico-soeială a țării, despre 
relațiile internaționale ale par
tidului și politica externă a 
României socialiste.

Au participat M.T. Iovciuk, 
rectorul academiei, alți repre
zentanți ai conducerii instituției, 
cadre didactice, doctoranzi.

• IN CADRUL MANIFES
TĂRILOR organizate in cinstea 
aniversării a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român, la 27 mai. Alexandru 
Ungur, consulul generai al 
României la Kiev, a prezentat 
în fața cursanților Școlii supe
rioare de partid de pe lingă 
C.C. al P.C. din Ucraina o ex
punere despre semnificația is
torică a creării Partidului Co
munist Român, politica internă 
și activitatea internațională ale 
partidului.
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