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LA PANOUL DE ONOARE Pe toată durata celor trei schimburi
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MANDI, elec- 
triciană automa
tizări in secția 
VI, lucrează la 
montarea suban- 
samblelor pen
tru distribloc. 
Împreună cu co
legii de munci, 
tinăra utecistă a 
contribuit la de
pășirea sarcini
lor de plan ale 
secției pe luna 
trecută cu 5 la 
sută.
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Mestre a masiniBr stabiliti. Ce 
întreprind ocganîzațiîle U.T.C. 
in această direcție ? Care sint 
măsurile luate pentru întărirea 
disciplinei și organizarea iriai 
bună a fiecărui loc de muncă ? 
La aceste întrebări ne-au răs
puns numeroși tineri muncitori, 
maiștri, ingineri de Ia Flotația 
centrală de minereuri neferoase 
din Baia Mare șî de la Combi- 
natul de articole tehnice dm 
cauciuc Pitești

Am ales ca tîm 
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rile II st 
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ba uneori chi 
schimbările de 
noapte.

Ne interesăm 
care organizația 
zer.tâ in activitatea din aceste 
schimburi. In fiecare secție stăm 
de vorbă cu secretari ai unor 
"rgar.iza’ri de tineret, cu mem
brii comitetului U.T.C. din uni
tate. Nici o problemă deosebiră 
nu trece fără să fie cunoscută 
de aceștia. Se intervine prompt, 
de fiecare dată cind este nevoie. 
Din partea conducerii este de 
serviciu chiar directorul între
prinderii. tovarășul inginer Gri- 
gore Iordăchescu.

— Am căutat să organizăm 
cit mai bine munca in schimbu
rile II și III. tocmai pentru a 
veni in sprijinul oamenilor — 
ne spune acesta. Dealtfel, un 
calcul recer.t efectuat atestă că 
in primele cina luni din acest 
ac. in schimburile II și IU a 
fost realizată o producție marfă 
suplimentară in valoare de pes
te 8 milioane lei. in condițiile 
in care mașinile și utilajele au

in 
si

înapoi de felul 
U.T.C. este pre-

funcționat cu mult peste indicii 
planificați, productivitatea mun
cii a fost realizată in procent de 
104.82 la sută, redueindu-se — 
în același timp — cheltuielile 
planificate la 1000 lei produc
ție cu 105 lei.

Intr-o altă zi. către sfirșiml 
schimbului II. ne aflăm îm
preună cu tovarășul Vasile Tița. 
secretarul comitetului U.T.C. de 
la Combinatul de articole teh
nice din cauciuc Pitești. în ..sec
ția furtunuri" a unității. Aici iși 
desfășoară activitatea 36 de ti
neri. Sint toți prezer.ți. toți cu
nosc ce au de făcut. ..Rar se mai 
întimplă — ne explică tovară
șul Vasile Tița — să mai înre
gistram neajunsuri in ceea ce 
privește calitatea. Dezbaterile 
de cazuri in adunările generale, 
agitația vizuală, alte măsuri în
treprinse in acest sens au avut 
un rol deosebit de important in 
întărirea disciplinei. O altă di
recție in care am acționat se 
referă la ridicarea nivelului 
profesional al tuturor tinerilor. 
Am organizat cursuri de perfec
ționare. conduse de uteciști pri- 
cepuți. am întărit asistența teh
nică in locurile unde se înre
gistrau des defecțiuni, 
de important s-a dovedit 
spiritul 
fiecare
„secția garnituri", 
cei 160 de tineri.

La fel 
Si 

de întrecere existent in 
organizație U.T.C. In 

garnituri", de exemplu, 
.1__ i, *•  conduși de

tehnicianul Ion Ilie, au realizat 
pină in prezent o producție su
plimentară în valoare de peste 
1 800 000 lei. Ne-am interesat. în 
același timp, de felul în care 
este asigurată activitatea de a- 
provizionare cu materiale, asis
tența tehnică din partea specia
liștilor. Răspunsul este : ordine, 
disciplină, promptitudine.

NICOLAE MILITARU
(Continuare in pag. a lll-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, a primit, luni 
dimineață, pe tovarășul Todo 
Kurtcvici. membru al Prezidiu- 
?_n Cm/rm; Central al Uniu
nii Comuniștilor dm Iugoslavia, 
secretar in Comitetul Executiv 
al Prezidiului CC. al U.C.L, care, 
la invitația CC al PCR.. a fă
cut o vizită de prietenie in țara 
r.aastrâ

La întrevedere a participat 
tovarășul Comei Burtică, mem
bru al Comitetiibii Politic Exe
cutiv. secretar al CC al P C.R.

A fost de fată Penar Dodik. 
ambasadorul R-S.F. Iugoslavia la 
București.

Oaspetele a transmis tovarășu
lui Nicolae Ceausescu un salut 
și cele mai bune urări din 
partea tovarășului Iosip Broz 
Tito. președintele Republicii So
cialiste F ederative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, a întregii

conduceri a Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceausescu a rugat pe oaspete să 
adreseze, din partea sa și a to
varășilor din conducerea parti
dului nostru, un salut, multă 
sănătate, tovarășului Iosip Broz 
Tito, precum și conducerii U.C.I.

în cadrul întrevederii, s-a 
procedat la un schimb de păreri 
cu privire ia activitatea Partidu
lui Comunist Român și Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia și 
s-a exprimat satisfacția in legă
tură cu bunele raporturi de prie
tenie și colaborare dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. 
A fost, totodată, reafirmată do
rința comună de a extinde .și 
întări conlucrarea multilaterală 
dintre Partidul Comunist Român 
si Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, raporturile de bună 
vecinătate și cooperare dintre 
România și Iugoslavia, in folosul 
ambelor popoare, al construcției

socialiste în cele două state, în 
interesul cauzei generale a socia
lismului și păcii, al mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale.

In timpul convorbirii au fost, 
de asemenea, examinate aspec
te actuale ale vieții internațio
nale și mișcării comuniste șr 
muncitorești, ale dezvoltării re
lațiilor de conlucrare dintre cele 
două partide și țări în soluțio
narea. cu participarea și în in
teresul popoarelor, a probleme
lor care confruntă contempora
neitatea. pentru realizarea unei 
noi ordini economice și politice, 
pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, care să 
asigure dreptul tuturor națiuni
lor de a fi stăpine pe propria 
soartă, progresul lor economic și 
social.

întrevederea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie.

• PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOVIETO-ROMÂNE
Luni după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
tovarășul V. I. Konotop, mem
bru al C.C. al P.C.U.S., prim- 
secretar al Comitetului regional 
Moscova al P.C.U.S.. președin
tele conducerii centrale a Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mâne (A.P.S.R.). care, la in
vitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., ne vizitează țara.

Oaspetele a exprimat tovară
șului Nicolae Ceaușescu mulțu
miri pentru această întrevedere, 
pentru atenția acordată activită
ții A.P.S.R.. pentru calda ospi
talitate cu care a fost întîmpinat 
in țara noastră, pentru posibili- 
tea oferită de a cunoaște reali
zările obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, în opera de 
edificare a societății socialiste.

In timpul convorbirii a fost

subliniată contribuția pe care 
asociațiile de prietenie din cele 
două țări o aduc, în spiritul po
liticii promovate de P.C.ff. și 
P.C.U.S., la dezvoltarea bunelor 
relații româno-sovietice. S-a 
evidențiat, totodată, rolul ce re
vine acestor asociații în întă
rirea prieteniei, in mai buna 
cunoaștere și apropiere dintre 
popoarele țărilor noastre.

întrevederea a decurs într-o 
ambianță de caldă prietenie.

• AMBASADORUL REPUBLICII PERU, CARE ȘI-A PREZENTAT 
SCRISORILE DE ACREDITARE

în ziua de 7 iunie a.c., tova. 
rășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe dr. Roger 
Eloy Loayza-Saavedra, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Peru în țara noastră.

Cu prilejul prezentării scriso

rilor, ambasadorul Roger Eloy 
Loayza-Saavedra a rostit o alo
cuțiune. A luat apoi cuvîntul to
varășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a avut

o convorbire prietenească și 
cordială cu ambasadorul Repu
blicii Peru, Roger Eloy Loayza- 
Saavedra.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au parti
cipat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu. secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

înfrăfifi în muncă.• ■ •

in viafa de fiecare zi
— Si in județul Harghita tine

retul reprezintă o puternici for
ță politică ți socială, un partici
pant activ și responsabil la în
făptuirea hotăririlor Congresu
lui al Xl-lea al partidului. De 
aceea, din perspectiva largi, 
mobilizatoare pe care o defer.-; - 
te in mod strălucit expunerea 
programatică a secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la Congresul 
educației politice si al culturii 
socialiste, referindu-vă la obiec
tivele prioritare ale educării po
litice, revoluționare ale tinerei 
generații, v-as ruga, stimate to
varășe secretar, să menționați 
citeva dintre reperele funda
mentale care atestă contribuția 
activă a tineretului la dezvol
tarea economico-socială a jude
țului Harghita ?

— Dezvoltarea economico-so
cială impetuoasă a acestor me
leaguri pe care trăiesc și mun
cesc intr-o deplină unitate fră
țească oameni ai muncii români 
și maghiari reprezintă o stră
lucită confirmare a politicii na
ționale. marxist-leniniste a 
P.C.R.. ale cărei sensuri revo
luționare au fost sintetizate in 
expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educa
ției politice și al culturii socia
liste. Amplasarea rațională a 
industriei pe întreg teritoriul 
țării, realizarea in practică a 
adevăratei egalități în drepturi, 
între toți cetățenii României, 
fără deosebire de naționalitate 
sint realități care se afirmă 
pregnant și în județul nostru. 
Pe baza unui amplu program de 
investiții au fost realizate 60 de 
noi capacități de producție si 
dezvoltări ; crearea a circa 23 000 
de noi locuri de producție, din
tre care 16 000 numai în indus
trie oferă tineretului condiții 
optime de afirmare prin muncă,

— Tot in cadrul expunerii sale, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
formulează aprecierea că „For
marea omului nou trebuie să 
pornească de la adevărul bine 
cunoscut după care munca, acti
vitatea socială utilă constituie 
factorul determinant in forma
rea conștiinței socialiste, in e- 
ducarea morală și politică a ma
selor". Cum se regăsește aceas
tă exigență in ansamblul mun
cii politico-educative desfășura
te, sub îndrumarea nemijlocită 
a organului județean de partid, 
de către organele și organizațiile 
U.T.C. din județul Harghita ?

— In toate unitățile economice 
ale județului nostru 
tineretului reprezintă 
de 50 la sută. Noile 
canacități industriale 
lului cincinal deschid 
din județul Harghito. indiferent 
d-> naționalitate, largi posibili
tăți de afirmare a energiei lor 
creatoare, solicitînd, in același

Interviu cu 
Alexandru Szekeresz, 

secretar cl Comitetului județean 
Harghita al P.C.R.

timp, din partea organelor și or
ganizațiilor U.T.C, sub directa 
îndrumare a organizațiilor de 
partid, eforturi sporite in direc
ția educării și afirmării vigu
roase a conștiinței politice, re
voluționare.

Principalul factor de întă
rire a unității moral-pohtice a 
tinerilor din județul nostru îl 
constituie munca. activitatea di
rect productivă. Puternicele co
lective muncitorești de la IUPS 
și Filatura de lină pieptănată — 
Miercurea Ciuc, Fabrica de stofe 
de mobilă Gheorghieni, între-

Interviu realizat de 
ȘERBAN CIONOFF

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Programul adoptat de 
politice și al culturii 

de acțiune pentru 
pentru organizația

Congresul educației 
socialiste - program 
tineretul patriei, 
sa revoluționară

rindul unor activiști ai UniuniiContinuăm astăzi ancheta în rindul unor activiști ai Uniunii 
Tineretului Comunist participanti la dezbaterile marelui forum 
ci conștiinței socialiste, privind măsurile ce vor fi întreprinse, 
modul in care vor acționa concret pentru ca hotăririle Con
gresului educației politice si al culturii socialiste, ideile cu
prinse in expunereo tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU să 
fie aplicate întocmai în viață, in activitatea organizațiilor de 
tineret.
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turilor • Irigațiile
• Pregătiri pentru

recoltare
Un raid-anchetă în județele 

Dîmbovița și Ialomița
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Gîndire creatoare
Al. Tănase

Congresul educației politice și al culturii so
cialiste a constituit o manifestare impresionan
tă a ideii de democrație culturală, un semn al 
maturității spirituale a societății noastre. După 
adoptarea programului ideologic din noiembrie 
1971 și după Programul adoptat de Congresul 

al Xl-lea al Partidului, expunerea la acest con
gres marchează o etapă decisivă în ceea ce 
privește realizarea obiectivelor cultural spiritua
le ale actualului cincinal care este nu numai un 
cincinal al revoluției tehnico-științifice, dar și uri 
cincinal al amplificării și adîncirii revoluției con
științelor. Este evidentă în cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și în dezbaterile de la con
gres, că societatea pe care o edificăm pe pă- 
mîntul României reprezintă o alternativă poziti
vă, viabilă, de mare forță stimulativă la criza 
culturală capitalistă. Deficiențele despre care se 
vorbește la noi în ceea ce privește activitatea 
cultural-educativă sint de ordinul mijloacelor, al 
metodelor adecvate pentru realizarea obiective
lor, dar idealurile noastre, țelurile noastre sint 
clare, științific și umanist fundamentate. In 

timp ce criza civilizației capitaliste contemporane 
este o criză de ideal, de valori. Or, congresul 
nostru demonstrează incă o dată superioritatea 
morală a socialismului, faptul că sfera culturii, 
a valorilor spirituale reprezintă unul dintre cei 
mai puternici indici de superioritate morală a 
noului tip de civilizație pe care o edificăm în 
România. Una din ideile fundamentale care re
prezintă totodată o contribuție de seamă la 
tezaurul gindirii marxist-leniniste contemporane 
o constituie definirea amplă a noțiunii de patrio
tism în raport cu conceptul de națiune. Această 
idee iși extrage substanța din experiența cea 
mai valoroasă a poporului nostru, din lupta mi
lenară pentru libertate și neatîrnare, dar, în ace
lași timp, din experiența contemporană a luptei 
pentru idealul socialist. Ceea ce este cu totul

i 

remarcabil și nou în această definiție este racor
darea sentimentului patriotic, a conștiinței Io 
idealul general al solidarității mondiale, la ideea 
internaționalistă văzută de partidul nostru și de 
secretarul său general din perspectiva valorii și 
permanenței națiunii în lumea contemporană, 
din perspectiva cooperării libere a națiunilor li
bere în scopul realizării civilizației viitorului. 
Această idee a patriotismului și a națiunii ca 
matrice a oricărui act creator de cultură este 
racordată cu o dimensiune fundamentală a în
tregului nostru stil de viață și gîndire, care este 
umanismul socialist. Abia în această perspectivă 
poate să-și dobîndească adevărata dimensiune și 
realizare concret istorică, crezul umanist al unui 
Sofocle care spunea în „Antigona” : „In 
sint multe mari minuni, mai mari ca 
însă nu-s”.

Pentru toți cei ce lucrează în domeniul 
ințelor sociale, Expunerea secretarului general al 
partidului va reprezenta nu numai un izvor per
manent de învățăminte și orientări in ceea ce 
privește opțiunile noastre prioritare și activita
tea cultural-educativă, didactică și științifică, dar 
și un model inegalabil de clarviziune ideologică 
în analiza milenarei noastre existențe istorice pe 
acest pămînt, a treptelor de civilizație pe care 
le-am parcurs în cele mai vitrege condiții, care 
ne-au pus de atîtea ori în primejdie însăși ființa 
națională ; un model de gîndire creatoare și 
evaluare lucidă a prezentului socialist al patriei 
cu imensele sale resurse de energie umană, de 
creativitate a unui popor care iubește libertatea 
și omenia ca podoabe ole spiritului nu mai puțin 
decît pîinea însăși, precum și a căilor optime de 
edificare a viitorului care pentru noi nu poate fi 
decit un nou tip de civilizație, o civilizație spi
rituală superioară.

lume 
omul

ști-

Datoria
noastră

Amza Pelea
Eu sint fericit că partidul nostru o inițiat și încurajează 

realizarea epopeii naționale. Avem un trecut atît de frămîntat, 
atit de dramatic care ne-a pus de foarte multe ori în situații 
limită. Și din aceste situații au ieșit în evidență pregnant tră
săturile esențiale ale neamului nostru. Am fost, sîntem și vom 
rămîne un popor de oameni drepți, nu am căutat niciodată 
gîlceavă, nu am pus niciodată mina pe arme decît atunci 
cind vitregia soartei ne-a silit s-o facem și numai pentru 
apărarea dreptății și a ființei naționale. Pentru preamărirea 
acestor superbe trăsături ale poporului român nu numai că 
trebuie, dar sintem datori să creăm o epopee națională care 
să ne ajute pe noi, dar și pe alții, să ne cunoască în lumina 
adevărului istoric. Pentru că acolo unde există cunoaștere 
sint deschise porțile pentru înțelegere, iar înțelegerea este 
piatra de temelie a păcii.

De asemenea, consider că avem o datorie sfîntă față de 
urmași de a le lăsa o imagine adevărată a acestor timpuri, a 
acestei mărețe cotituri din istoria poporului nostru. Sint aici, 
astăzi și în trecut, atîtea evenimente, atîtea teme, atitea su
biecte, atitea uluitoare personaje, otita bogăție de Idei și 
sentimente incit noi, artiștii de astăzi, creatorii de acum nu 
vom putea pune decit bazele a ceea ce urmașii noștri vor 
continua să înfăptuiască. Este o înlănțuire și o perspectivă 
care ne dau acut, și nouă, sentimentul participării responsa
bile la istorie, nu doar reflectarea ei dar și, așa cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu, contribuția susținută la 
îndeplinirea marilor obiective ale construcției socialiste în 
România de azi și de miine.

Un urmaș 
al lui Burebista

de Ion Horațiu Crișan
Cu privire la nici unul 

dintre regii care au domnit 
cindva asupra geto-dacilor nu 
s-au purtat atîtea discuții și nu 
s-au formulat mai multe opinii 
care se referă deopotrivă la spa
țiul și la timpul cind . a domnit 
Coson. Discuțiile au avut și mai 
au încă ca . principal temei des
coperirea unor monede de aur 
care poartă legenda Coson scri
să cu litere grecești, iar figu
rația atît de pe avers, cit și de 
pe revers copiază monede de 
tip roman. Asemenea monede 
au fost descoperite în Transil
vania de foarte multă vreme șî 
au intrat în atenția cărturarilor 
încă din prima jumătate a sec. 
al 16-lea. Despre ele vorbește 
Erasmus din Rotterdam la. 1520 
sau umanistul transilvănean 
Ștefan Zamosius în lucrarea sa 
tipărită la Padova în anul 1593.

Monede cu legenda Coson au 
făcut parte din citeva mari te
zaure de aur descoperite de-a 
lungul vremii în Transilvania. 
Primul dintre acestea s-a gă
sit în anul 1543 și ar fi conți
nut citeva mii de piese împre
ună cu obiecte de aur. Despre 
tezaur s-a spus că ar fi fost 
scos dintr-o încăpere boltită si
tuată sub albia riului Strei pe 
care umaniștii care ne dau in
formația il identifică cu riul 
Sargetia amintit de Dio Cassius 
în legătură cu ascunderea co
morilor lui Decebal (despre 
acest subiect va fi vorba intr-un 
viitor articol). Cercetările înte-

prinse în ultima vreme dove
desc însă că nu este vorba de
cit de fabulații ale umaniștilor 
din secolul al 16-lea care citi
seră textul istoricului antic și 
că tezaurul. în realitate, s-a 
descoperit într-una dintre ce
tățile dacice din Munții Orăștiei, 
cu foarte multă probabilitate 
chiar Ia Sarmizegetusa. Faptul 
este dovedit și de împrejurarea 
că pe același loc s-au mai des
coperit ulterior alte două te
zaure, unul în 1803 și al doilea 
în 1804. Numărul exact al mo
nedelor de aur conținute de 
cele două tezaure nu mai poate 
fi astăzi stabilit. Se pare că fie
care ■ dintre ele conținea peste 
1 000 de monede. Pe baza docu
mentelor care vorbesc despre 
descoperirea celor două tezaure 
s-a ajuns la cifra de 2 143 mo
nede de aur, dintre care 1412 
poartă legenda Coson. 400 din
tre acestea.au fost predate mo- 
netăriei imperiale austriece de 
la Alba Iulia unde s-au topit. 
Un număr mic dintre monedele 
de aur găsite la Grădiștea 
Muncelului la începutul sec. al 
19-lea au ajuns în Muzeul din 
Viena unde se mai păstrează și 
astăzi. Mai trebuie spus că pe 
lingă tezaure, la Grădiștea 
Muncelului s-au găsit și piese 
izolate, ultimele in anul 1970 
care se păstrează în Muzeul de 
istorie din Deva.

în afară de tezaurele de la
'(C'ohțițiuare în pqg. a IlI-a)

O nouă rubricâ a ziarului- nostru :
SCRISORI DESCHISE

Vă invităm să vă spuneți părerea
Scrisoarea deschisă pe care mama unei tinere o adresează 

ziarului conține un număr de întrebări ce; în esență, pun în dis
cuție dreptul părinților de a cunoaște si îndruma viata șî com
portarea fiilor lor, datoria familiei de a-și spune părerea, con
form unei vechi datini românești, asupra tuturor hotăririlor ce 
privesc viitorul tinerilor, de care este legat destinul lor în viață, 
in muncă, în întemeierea propriilor familii. Deci

Vă invităm să vă spuneți părerea

SITUAȚII • CAZURI • ATITUDINI
Astăzi, la această rubrică puteți citi : „Șarja de latex" ; „Atenție 

la proiecția muncii" ; „Pierdut identitate"

acestea.au
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Cronica
AnssmJ?lu*ui

1
artistic ai U.TX.

„TEATRUL ROMANILOR
IȘI TRAGE SEVA

DIN FOLCLORUL ROMANESC"

Aprecieri la adresa spectacolelor unor colective aparținînd 
Ansamblului U. T. C.

Diversitatea formelor: o 
cerință a întregii activi

tăți educative
ANCHETA NOASTRA

NICOLAE DEACONU — se
cretar cu probleme de propa
gandă și cultură al Comitetului 
județean Vilcea al U.T.C. : „A 
sădi în conștiința tinerilor sen
timentul răspunderii față de 
moștenirea înaintașilor, al hotă- 
ririi de a duce mai departe, în 
noile condiții istorice. făclia 
progresului și civilizației este, 
așa cum reiese din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
o datorie de cinste pentru or
ganizațiile U.T.C., pentru fiecare 
activist. O datorie pe care tre
buie să ne-o facem prin ac
țiuni eficiente, cu puternic ecou 
in rindurile tineretului.

Noi, in județul Vilcea, avem 
o bună experiență în organiza
rea activității de educare pa
triotică a tinerilor. Aș aminti 
că ciclul de acțiuni educative 
„Pe urmele istoriei", care cu
prinde vizite la muzee, simpo
zioane și sesiuni de comunicări, 
excursii în locuri cu rezonanță 
istorică, întîlniri cu participanți 
la mari evenimente ale etape
lor precedente, precum și fes
tivalul interjudețean de poezie 
patriotică „Nicolae Bălcescu", 
care se desfășoară anual în co
muna cu același nume, se bu
cură de un larg interes din par
tea tinerilor. Pe baza ideilor 
cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceaușescu vom 
trece imediat la lărgirea ariei 
unor , astfel de acțiuni menite 
să solicite multilateral conștiința 
tinerilor. Tinerii manifestă un 
tot mai mare interes pentru 
cîntecul și poezia cu mesaj pa
triotic. Va trebui să facem 
eforturi mai intense pentru ca 
această realitate să fie pregnant 
reflectată în planurile de acti
vități ale organizațiilor U.T.C. 
Nu numai la nivelul județului, 
ci și în întreprinderi, la sate, 
în școli vom face ca activitatea 
cultural-artistică să-și sporeas
că substanțial contribuția la 
identificarea tinerilor cu tot 
ceea ce este mai bun și mai 
frumos în viața poporului, la 
formarea lor în spiritul răspun
derii și al participării necondi
ționate, al deplinei integrări in

Cum veți acționa pentru transpunerea
in

de

practică a sarcinilor cuprinse
in expunerea prezentata

tovarășul Nicolae Ceausescu?> v

al națiunii.destinai colectiv al națiunii, 
în concursurile cultural-artisti- 
ce. formațiile noastre vor trebui 
să îmbine mai judicios în re
pertorii cîntecul, poezia și dan
sul contemporan, cu puternic 
mesaj comunist, militant, cu ba
lade, doine, piese corale din 
tezaurul nemuritor al poporului 
care exprimă dragostea pentru 
frumos, spiritul umanist, setea 
de dreptate. Vom organiza festi
valuri de poezie și teatru care 
să ilustreze tradițiile avansate 
durate de înaintași. Un ciclu de 
manifestări artistice sub gene
ricul „Trăim în miezul unui ev 
aprins" va fi dedicat patosului 
revoluționar cu care 
sub conducerea 
făurește societatea 
pămintul patriei.

Adevărata iubire 
un sens activ, ea 
pină la urmă în fapte, în mun
că. conștiința datoriei față de pa
trie presupune afirmarea între
gului potențial de efort creator, 
o contribuție activă la sporirea 
avuției naționale, la îmbogățirea 
patrimoniului spiritual al po
porului. Se desprinde de aici 
ideea că și educația patriotică 
trebuie să aibă un sens mai ac
tiv, să formeze convingeri pro
funde, să stimuleze energiile 
creatoare ale tinerilor, voința 
lor de a munci cu patos, cu ab
negație revoluționară in Între
prinderi. pe șantiere, pe ogoare, 
în școli, de a-și face exemplar 
datoria la fiecare loc de muncă.

Organizațiile U.T.C. inițiază 
dezbateri. întîlniri eu activiști 
de partid și de stat, cu cadre 
din aparatul economic. excursii 
și alte acțiuni cu un puternic 
ecou in conștiința tinerilor, care 
le oferă 
triotism 
de a-și 
prie la 
insă necesar să 
o mai mare diversitate de forme 
activității de educație patrio
tică.

pilde de înălțător pa
și le trezește mindria 
spori contribuția pro- 
progresul țării. Este, 

necesar să asigurăm

poporul, 
partidului» 

socialistă pe

de țară are 
se dovedește

Să ținem seama de par
ticularitățile, de 

pările fiecărui
preocu- 
tinâr

ION CATANA — 
comitetului U.T.C. al 
derii de mașini unelte din Ba
cău : „Trebuie să ne fie tuturor 
clar, arăta tovarășul Nicolae
Ceaușescu. faptul că partidul
nu-și propune și nu iși poate 
propune să uniformizeze omul". 
Formarea omului nou ne-a fost 
înfățișată în cadrul dezbaterilor 
congresului drept o amplă ac
țiune care se întemeiază pe res
pectul adevărului că fiecare om 
are individualitatea și persona
litatea sa bine precizate. Tre
buie să recunoaștem că noi ne
glijăm de multe ori acest ade
văr atunci cind concepem acti
vitatea politico-educativă a or
ganizațiilor U.T.C. și uniformi
zăm această activitate. Adică 
inițiem activități dedicate tu
turor tinerilor deopotrivă. deși

secretarul 
întreprin-

normal ar fi ea dorințele tine
rilor să fie satisfăcute potrivit 
cu preocupările, pasiunile, inte
resele lor specifice, iar aceasta 
presupune din partea noastră, a 
tuturor, o mai txmă cunoaștere 
a vieții «î activității f.ecârr: 
tinăr. fiecărui colectiv. Greșea
la pe care o repetăm de multe 
ori este aceea că li invităm pe 
tineri să participe la acțim-.i 
concepute fără consultarea lor 
prealabilă : trebuie nu numai 
să-i consultăm formal dar să-i 
determinăm să contribuie direct 
la organizarea si desfășurarea

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
sublinia, referindu-se la crea
ția artistică st literară, necesi
tatea de a apela mereu la iz
voarele trecutului nostru glo
rios. ale prezentului nostru 
măreț. Dar. asa cum se arăta. 
Ia ..ulcioare str.ălraite*  aleargă 
uneori ș: alți oameni si uneori 
chiar noi nu ne preocupăm 
îndeajuns de cunoașterea vie. 
concretă, ci aplicăm anumite 
rețete. în activitatea politico- 
educativă. 
luate de-a 
râse din 
muncii tinerilor cu indivjdual:'’»- 
tea și nivelul lor nu «Sau roade. 
Forța de influențare a organi
zațiilor U.T.C. se tace simtrtă 
numai prin omm ararea arteră 
a unui stil de muncă tmerese. 
in deplin consens eu speeifimt. 
cj personalita’ea distinctă K cu 

diverse ale tiseri- 
lor. Este cunoscut faotol că 
fwi multe zoce din țarâ 

lartifestârt

oaase

rețetele, 
gata, care 
necesității»

ar Ci

tradiționale. Datoria noastră 
este ca să îmbogățim conținutul 
af rior manifestări, să le ridi
căm la un nivel mai înalt. Ne 
propunem ca actul elaborării 
fiecărei acțiuni politico-educati
ve să Înceapă cu consultarea 
largă a uteciștilor, cu judecarea 
inițiativelor care apar in colec
tivele de tineri. îi vom activiza 
totodată și pe tineri spre a-și 
afirma pe deplin in cadrul or
ganizațiilor U.T.C. rolul de izvor 
de idei, de inițiative.

Desigur, există o răspundere 
colectivă cu privire la conce
perea si desfășurare activității 
politico-educative, 
tătea de a accentua 
colective nu exclude 
rea fiecărui utecist. 
tinăr in parte. Dau 
exemplu. Am înțeles 
r.erea tovarășului
Ceaugeaeu necer.tatea ca acti
vitatea politico-educativă să 
contribuie într-o mai mare mă
sură la cultivarea in conștiința 
tmeriJcc a înaltelor trăsături 
—.orale ale omului înaintat. Co
dul comunist de muncă și viată
— care sintetizează concepțiile 
morale revoluționare ale parti-

ostra — este in acest 
prețios îndrumar. Ne 
î de aceea să organ: 
fcta de acțiuni in șpr 
mașterii și tnvușirii. 

aplicării in viata fiecărui tin
- c= a trâi «. a-i = 
definit in codul etic. Cercul de 
dezbateri pe teme de etică, 
roecurșcrile privind cunoașterea 
si -tspertarea Codului, dezba
terile de caz. popularizarea 
Isrzi a utter colective eu viață 
si mur.că exemplară, toate aces
tea trebuie sâ ducă la Întrona
rea ta masa largă a tinerilor a 
normei cr de conduită comu- 
mstă. Per.tru aceasta este nevoie 
Si de încredințarea organizării 
Sl destăsartrii acțiunilor si dez
baterilor unor tineri entuziaști 
si eapabtli. a căror putere de 
convingere să izvorască din 
propcixl Jor exemnlu. din viata 
si murea Joc de fiecare zi. din 
pregătmea lor. dm voiumul și 
n-vei-ui rmtcșttr.te'.or. Trebuie 
să r.d. râm mai botărit. la scară 
de masă exemplul celor mai 
banu celor ma: culți. capabili 
să înțeleagă transformările care 
au tec. pe ace se le a căror soluțio
nare e o necesitate permanentă.

.Anchetă realizată de 
ADRIAN VASILESCU

Dar necesi- 
cbligatiile 
răspunde- 
a fierării', 
un singur 
din expu- 

Nieolae

Pe primul loc. în 
repertoriile și in pro
gramele de spectacol 
ale colectivelor An
samblului artistic al 
U.T.C. se situează cre
ația originală româ
nească. Promovind cu 
consecvență piesa de 
teatru din dramatur
gia clasică și contem
porană, cîntecul coral 
și de muzică ușoară, 
poezia, melodia și jo
cul popular reprezen
tative pentru crta na
țională, ansamblul 
conferă întregii sale 
activități an caracter 
pregnant educativ pa
triotic. activitate ce 
se instituie astfel ca 
o tribună de educație 
attt pentru public, cit

și pentru artiștii ama
tori înșiși. O ilustrare 
in plus a acestei di
recții repertoriale o 
constituie succesele de 
rezonanță pe care an
samblul le-a dobindit, 
de fiecare dată, in 
turneele întreprinse 
peste hotare.

Grupul folcloric „Cu
nuna Carpaților" pre
zent. în mai multe țări 
africane cu prilejul 
unui recent turneu, a 
fost considerat de gaz
de un remarcabil e- 
veniment artistic. Gru
pul teatral „Eveni
ment" s-a impus prin
tre participanții de 
seamă la Festivalul 
teatrelor de la Zagreb. 
Iată cîteva aprecieri

din presa iugoslavă : 
o Teatrul românilor 

promovează limbajul 
poetic al scenariului de 
inspirație folclorică. 
Obiceiurile și cintece- 
le montate intr-un o- 
riginal spectacol plin 
de semnificații demon
strează bogăția, fru
musețea și originali
tatea folclorului româ
nesc. (Vjesnic).

• Spectacolul „Ri
tualuri" bazat pe iz
voare folclorice româ
nești pe care l-au pre
zentat prietenii 
tri, conține 
de tragic și 
balade și 
populare, 
se distinge prin 
iestria montării și

noș- 
elemente 

grotesc, 
legende 

Spectacolul 
mă-

a

interpretării. Ne-a e- 
moționat in mod de
osebit o baladă ce e- 
vocă figura unui hai
duc român Pintea Vi
teazul jucată cu mult 
patos dramatic. (Nova 
Makedonia).

• Teatrul românilor 
își trage seva din fol
clorul românesc. Spec
tacolul îmbină obice
iuri și ritualuri stră
vechi intr-un ritm și 
un joc plin de vitali
tate. Am apreciat in
geniozitatea formulei 
regizorale a tînărului 
regizor Grigore Popa. 
(Vecernii List).

ALINA POPOVICI

invitație la

T*
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• Șarja de latex
O hală obișnuită de lucru la Uzina de cauciuc din Borzești. 

Zi și noapte, paletele autoclavelor agită materia vișcoasă 
care se obține prin polimerizare — cauciucul, 
despre care e vorba, paletele au continuat să 
netulburate, chiar după ce hala se cufundase
O întrerupere de curent care putea avea urmări grave, dacă 
cineva nu s-ar fi deplasat cu o iuțeală aproape incredibilă de la un 
tablou electric la altul, decuplînd siguranțele. O intervenție fără de 
care materia din care urma să se obțină cauciuc după o nouă rețetă, 
ar fi trebuit aruncată. Constantin Vilcu „salvatorul" șarjei de la
tex are 26 de ani și este de patru ani șeful unei echipe, fiind si cel 
mai „virstnic" membru al ei. „Incidente" din acestea _s-au mai pe
trecut, dar a știut să acționeze la fel de eficient ca in situația pe 
care v-am relatat-o. De patru ani Vilcu și băieții lui lucrează nu
mai în schimbul unu și trei, dimineața și noaptea adică, pentru că 
seara învață. Tovarășii de muncă sint și colegi la liceul seral.

Șarja de latex, „obsesia" constantă a celor care lucrează in acest 
loc, încărcătura prețioasă care se plămădește in autocîavele de 
încercare, capricioasă și acaparantă prin sensibilitatea extremă la 
orice modificare, in patru ani nu a fost niciodată ratată. De patru 
ani se află lingă ea oameni in stare s-o supună tuturor rigorilor de 
calitate, s-o apere cu o promptitudine și o știință a intervenției ra
pide, care pot părea spectaculoase doar unui om din afară. Pentru 
ei doar datoria împlinită cum se cuvine.

i ■ din 
In noaptea 
se rotească 
in beznă.

ei doar datoria împlinită
SOFIA SCORȚARU

• Atenție la protecția muncii
Intrind în schimbul trei, la 

Fabrica mixtă de industrie lo
cală din Huși. Aurel Iftene si 
un coleg al său. Marin Costicâ. 
au preluat realizarea unor piese 
mai complicate. După debitarea 
foilor de tablă și-au dat seama 
că nu pot trece la executarea 
operațiilor de îndoire 
pretind 
sir.d pe 
trasat.
Costică 
să vină să lucreze 
cu ei .

După aceste preparative, tn 
ca in trei a început, resped 
du-se rolul fiecăruia. La 
moment dat insă Marin Cos 
a trebuit să plece să aducă 
desen, iar sudorul, plictisind', 
să stea degeaba, i-a propus

care 
doi oameni — dedt gă- 
cineva care să-i ajute la 
Drept urmare. Marin 

l-a convin» pe un sudor 
împreună

La Clubul tineretu
lui din Vaslui am a- 
sistat la o scenă : prin
tre tinerii veniți să-și 

■ petreacă in mod agrea
bil și decent timpul 
liber, au apărut deo
dată doi inși descinși 
parcă din una din schi
tele satirice ale lui 
Teodor Mazilu. In afa
ră de faptul că aveau 
o ținută neglijentă. își 
comunicau unul altuia 
impresiile prin strigăte 
și rîdeau strident, a- 
rogant. La un moment 
dat, unul dintre ei a 

lovească 
pumnul, 
joc me- 

profereze 
injurii.

la 
sfiit 
să-i 
îm-

cercat să-i cheme 
ordine, nu s-a 
să-i jignească, 
amenințe și să-i 
brincească, încurajat
frenetic de tovarășul 
său de „distracții".

Lăsind momentan la 
o parte faptul că se a- 
bătuseră de la traseul 
indicat in ordinul de 
deplasare, i-am Între
bat ce le-a venit să se 
poarte astfel. „Păi —

Pierdut identitate

început să 
violent, cu 
geamul unui 
canic și să 
tot felul de
Cină cei din. jur au in-

Invitați la miliție, cei 
■ doi musafiri suresci
tați au trebuit, în sfir- 
șit, să-și decline iden
titatea : Petru Tăutu, 
șofer, și Cornelia Ro
man. inginer, încadrați 
ai Trustului de con
strucții locale din O- 
radea $i posesori ai 
unei delegații pentru...

mt-au răspuns ei. in- 
trerupindu-se și corec- 
tindu-se reciproc — 
ne-am zis că oricum 
nu ne cunoaște nimeni 
pe aici“.

N-aș fi povestit in- 
tîmplarea — in fond a- 
nostă și deja rezolva
tă prin aplicarea unei 
amenzi — dacă această 

explicație" finală

n-ar de+ini mentehta- 
tea unei anumite cate
gorii de tineri. Este 
vorba de cei care isi 
închipuie că normele 
unei conduite civilizate 
trebuie respectate, de 
ochii lumii, doar in 
prezenta cunoscutilor 
și că intr-un mediu 
străin iși not permite 

libertăți 
', de 

libertatea legi-
tot felul de 
prin care lezează,

timă a celor din jur. 
Cum demonstrează insă 
și cazul de fată, 
dentitatea nu 
pierde chiar 
ușor : faptele 
restabilesc cu

i- 
se poate 
atit de 
proprii o 

exacti-

5
Aure? Iftene să continue 
indocrea tabiet (buna lui inten
ție dus păcate, nu era dublată 
de o maximă înțelegere a disci
plinei muncii 3. După ce i-a 
explicat cum se n.-ocedează — 
noul său coleg nu mai lucrase 
la manna de îndoit — Aurel If- 
terte a hiat o foaie de tablă lun
gă de doi metri, a potrivit-o la 
marină In partea sa si a aș
teptat ca sudorul s-o potriveas
că la celălalt capăt Apoi l-a 
întrebat „Gata *“ șt auzind 
mofi-ma-ea (așa pretinde el 
acum, in, timp ce accidentatul 
neagă că ar fi răspuns ceva : în 
orira caz. Aurel Ifter.e trebuia 
să și vadă dacă e ..gata"), a 
apăsat piciorul pe declanșator. 
In aceeași clipă, dar. totuși, prea 
tirziu. a fost nevoit să-l ridice : 
tovarășul său de muncă își prin
sese degetele sub lama de

La strigătele acestuia, in 
ție au venit Oscar Romilă 
cițiva oameni din echipa 
Singura soluție ar fi fost 
cineva să acționeze limitatorul 
de cursă din spatele mașinii, iar 
altcineva. în același timp, să a- 
pese pe bara declanșatoare din 
față. în starea de panică și de 
confuzie creată și. probabil, ne- 
cunoscind bine mașina. Oscar 
Romilă a acționat insă de unul 
singur, manevrând alternativ li
mitatorul și bara, astfel incit n-a 
reușit decit să determine con
tinuarea pină la capăt a cursei.

doi

oțel, 
sec- 

și 
lui. 

ca

și re
de pe 
pentru

DE TARIFE LA BILETELE
• Dulgheri

PUBLITURISM

IMPORTANTE REDUCERI

DE ODIHNĂ PENTRU LITORAL
Toate OFICIILE JUDEJENE DE TURISMToate OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și filialele întreprinderii de turism, hoteluri 

staurante din București vă oferă in această perioadă bilete pentru odihnă in stațiunile 
litoralul Mării Negre, la tarife reduse pină la 40% pentru carare și masă in hoteluri, 
luna iunie.

Posesorii biletelor beneficiază si de o reducere de tarif cu 50% la transportul pe C.F.R.

ALEX ȘTEFANESCU

Ateneul

un profund caracter e-
ce mai 
organi- 

asociați-
din ce in 
preocupările 
U.T.C. și

Imagini de la spectacolul studenților ieșeni

„Să trăiești!

al studenților 
ieșeni

^SC t~iiețtt Așa spunea fi 
c—.u’. ccela intre două virste. 
pe umerii căruia apăsau in acel 
M4NMM năspraderi extraordi
nare. Tinea legătura prin radio 
ea cele șase remorchere. remor
cherele purtau pe Dunăre, 
la Galați la Constanța, o 
cărată insulă plutitoare, 
forma de foraj maritim 
trebuia să ajungă acolo 
era așteptată. iar el iși încheia 
convorbirile cu jăloții de pe cele 
șase embarcafiuni, cu același 
„Si tre iești spus cu încor
dare. eu teamă, eu bucurie, cu 
patimi. Spus totdeauna cu dra
goste. cu acel sentiment eparte
— să-i spunem mai bine frăție
— eare-i leagă pe oamenii ce
trebuie si ducă la bun sfirșit o 
treabă extrem de dificilă și ex
trem de importantă. El, pilotul 
șef Benone Barbu, (inind legi-, 
tura eu cele șase remorchere 
fi răspundea Ia întrebări, prin
tre picături, ți reporterului Ho- 
ria Vasiloni (Reportaj TV — 
Insula plutitoare) : ,.-Dacia»,
trage mai tare ! -Parule», vino 
mai la stingă. Mult mai la stin
gă. N-avețt nici o frică. Să tră
iești. Da, bine. Nici o Jrică... 
Somn nu-mi este. Foame nu-mi 
este. Numai că sint foarte obo
sit. Ascultați la mine : -Dacia», 
-Lainici». -Voinicul» ! Vă mul
țumesc din suflet... întrebați 
cum a fost ultima noapte ? A 
fost bună. Am prins două ore 
de somn. Nu mai beau, nu mai 
fumez de nu mai știu cind. Ne 
pregătim ca niște cosmonauți... 
Nea Ioane, perfect, mulțumesc 
frumos. Să trăiești, nea Ioane

A fost un reportaj profund e-

de 
ade- 
piat- 
care 
unde

moționant. o mică lecție despre 
solidaritatea muncitorească și — 
aș observa — despre limbajul 
muncitoresc. A intervenit la un 
moment dat o situație deosebit 
de grea. Si am auzit o parte 
dintre replicile ce s-au schim
bat intre cei cîțira tovarăși, in 
acele lungi minute. Nu a lipsit 
un „M-am muiat de tot" și nici 
un ..Aoleu, cred că sint alb ca 
tarul la față", dar dialogul s-a 
desfășurat — prompt, rapid, e-

CRONICA T.V.
de Florin Mugur

ficient — in limitele celei mai 
înalte civilități. Pilotul-șef — 
atunci, cind nu mai era timp 
pentru nimic — găsea totuși 
timp să spună „Mulțumesc" și 
„Să trăiești!“, ba chiar și un 
„Vă mulțumesc din suflet". 
Pentru că, o simțea, de acel 
„Să trăiești!“ depindea totul. 
Din fericire, omul căruia i se 
vorbea era in viață și era la 
postul lui, iar atita timp cit oa
menii îndeplinesc aceste două 
condiții, ei nu pot fi infrinți cu 
nici un preț.

Sub același semn, al solidari
tății, al unui „Să trăiești !" pe 
care poetul il spune fiecărui 
om, a stat și Poemul T.V. al lui 
Nicolae Dragoș, intitulat Cio
plim statui in marmura lui azi. 
In zilele acestea, cind ecourile 
marelui forum al conștiinței re
voluționare devin tot mai am-

ple, versurile poetului au 
bindit o rezonanță in plus. Au 
fost evocate timpurile legenda
re ale țării, istoria veche, mo
mentele cind „Cimitirele săraci
lor s-au răzvrătit" (vers admi
rabil), epoci îndelungate de lup
te și de suferinți : „Pină și-n 
fintinile Lunii / am semănat 
capete de voievozi". Dar oame
nii au trăit și au continuat să 
trăiască, chiar și în epoci de
părtate cind obișnuitul „Să tră
iești !“ căpăta cu totul alt sens 
decît il are azi : acela al supra
viețuirii demne din timp de 
războaie și de grele încercări. 
Vorbind despre România de azi 
(„o singură viață ce-a respirat 
atitea vieți"), poetul părăsește 
tonul elegiac (după un frumos 
interludiu despre „Griul țării 
ce s-a dus / intr-un tulburat 
apus") și proslăvește imnic vic
toriile muncii libere : „Țara 
este vremea fără margini / Peste 
care soarele-și trecu / Razele-n 
eternele imagini. / Țara sintem 
noi. Tara ești tu". A fost o e- 
misiune cu versuri deosebit de 
frumoase și e păcat că ilustra
rea textului s-a făcut 
mod nehotărit, printr-o
nare de imagini de film 
mentar, foarte bine alese, 
chipuri de actori recitind 
felul acesta unitatea emisiunii
s-a realizat numai prin versuri. 
$i prin cintec, pentru că Anda 
Călugăreanu — care a cintat cu 
un glas în care vibra cea mai 
gravă coardă a emoției — a dat 
fiecărei clipe de prezență a ei 
pe micul ecran greutatea unui 
„Să trăiești !" spus din toată 
inima.

intr-un 
alter- 
docu- 
și de 
; în

La Iași, într-una din serile a- 
cestui început de vară, Com
plexul studențesc „Tudor Vladi- 
mirescu" a găzduit o foarte fru
moasă manifestare cultural-ar
tistică în aer liber. Cei mai 
mulți dintre participanți erau 
studenți, dar veniseră aici și 
muncitori, și elevi. Peste 6.000 
de tineri au ținut să fie prezenți 
la spectacolul de muzică și 
poezie patriotică organizat de 
Ateneul cultural in colaborare cu 
Cenaclul „Moldavia" al Institu
tului politehnic.

A fost o manifestare tinereas
că, emoționantă. A fost un spec
tacol fără... spectatori. Fiindcă 
cei 6.000 de tineri au declamat 
în cor versuri dedicate patriei 
și partidului, au cintat împreu
nă cu îndrăgiți interpret! ieșeni 
de muzică folk, fiind partici
panți activi la reușita unei ac
țiuni cu 
ducativ.

„Sint 
intense 
zațiilor ___,
ilor studenților comuniști de 
a oferi tinerilor cit mai .multe a- 
semenea remarcabile prilejuri de 
participare activă Ia acțiuni e- 
ducative. Este un fapt cunos
cut că în prezent crește intere
sul tinerilor pentru cîntecul și 
poezia cu mesaj patriotic. Ă- 
ccastă realitate trebuie să se re
flecte mai pregnant în progra
mele de activități ale organiza
țiilor de tineret și, totodată, să 
determine o sporire a exigenței 
față de calitatea artistică a lu
crărilor prezentate", ne spunea 
secretarul cu probleme de pro
pagandă și cultură al Comite
tului județean Iași al U.T.C., 
tovarășul Dumitru Constantin.

Ateneul cultural a fost reorga
nizat la începutul acestui an cu 
scopuT de a oferi tinerilor spec
tacole de teatru politic, de a-i 
invita la dezbateri, de a prezen
ta recitaluri de muzică și poe
zie cu mesaj patriotic. Nu nu
mai studenții, ci mii de munci
tori și elevi ieșeni participă la 
acțiunile sale.

Poeți ieșeni consacrați sau ti
neri care bat acum la porțile 
poeziei creează versuri pentru 
spectacolele ateneului ; se nasc 
frumoase cîntece pe care auto
rii lor, tineri muncitori, elevi 
sau studenți le cîntă împreună 
cu participanții la serile cultu- 
ral-artistice de la Casa tinere
tului și studenților sau de la clu
burile unor întreprinderi. Pen
tru că deseori manifestările ate
neului sint . programate în uni
tăți industriale, cu participarea 
unor formații artistice muncito
rești. Un spectacol-dezbatere or
ganizat recent la întreprinderea 
metalurgică s-a bucurat de un 
frumos succes, îndeosebi pentru 
faptul că toți cei prezenți în 

participare ac- 
desfășurare a

sală au avut o 
tivă la întreaga 
acțiunii.

Dar ateneul 
mai vizite, 
oaspeți. Se 
cadru de 
schimb

nu face nu- 
primește și 

astfel un 
și de

COOPERATIVA
CONSTRUCTORUL"

califică prin 
meserii :

ucenicie la locul de

• Mozaicari-faianțari

PENTRU BIBLIOTECA
BUCUREȘTI

muncă în următoarele

Zidari • Zugravi

DUMNEAVOASTRĂ
Librăria „CARTEA PRIN POȘTĂ", 

unitate a cooperației de consum din București, 
sir. Serg. Nuțu Ion nr. 8—12, sector 6,

acordă burse și asigură 
la cantină, abonamente

condiții optime de 
de tramvai și alte

Cooperativa
cazare, masă 
facilități.

Se primesc 
din toată țara,

In aceleași condiții se primesc și absolvenții clasei a X-a 
a școlii generale.

La înscriere, solicitanții vor depune următoarele acte :

vă poate expedia la domiciliu, cu plata la primirea 
următoarele volume :

coletului,

candidați in virstă de 16, pină la 19 ani 
absolvenți ai clasei a Vlll-a școala generală.

- certificatul de naștere, în copie certificată ;
- analiza singelui ;
- radioscopia pulmonară :
- fișa copilului de la 0 la 15 ani (vaccinări) ;
- dovada de la policlinica (dispensarul) local din care 

să rezulte că in localitate nu sint boli contagioase ;
- adeverință privind funcția și retribuția tatălui.

N. VELEA — In război un pogon de flori
* • * — Dicționar tehnic de radio și televiziune 
CH. DICKENS — Mica Dorrit
PAUL FEVAL — Fiul lui D’Artagnan
EMILE ZOLA — Munca 
F. COOPER — Preeria
W. SCOTT — Frumoasa din Perth 

ROSTAND — Micul vultur 
HERNANDEZ — Martin Fierro 

GIURESCU — Istoria românilor 
în prezent

E. 
J.
C. C.

De asemenea, vă mai puteți procura
* ♦ *
* ♦ * — Almanah „Cinema" 1976

— Almanah „Magazin" 1976

6,75
28,09
31,00
23,00 
21,00
10,00
10,00 

5,00 
5,00 

de la origini pină
73,00 lei

următoarele almanahuri :
15,90 lei
12,09 lei

înscrierile se primesc zilnic, între orele 10-15 la sediul Coo
perativei „Constructorul" din strada Smirdan nr. 30 sector 4 
(lingă Piața Unirii), pină la data de 1 iulie 1976.

Informații suplimentare la telefon : 13 47 11 sau 13 77 60.

ci 
creează 

colaborare 
de experiență cu in

stituții similare. Este remarca
bil in acest sens spectacolul pre
zentat la Iași de cenaclul lite- 
l'ar-artistic :al școlii generale din 
comuna Coarnele Caprei. Sufle
tul acestui cenaclu este profe
sorul de limbă și literatură ro
mână Ion Cosmei. Absolvent în 
urmă cu doi ani al Universității 
ieșene, el a fost in perioada stu
denției conducătorul formației 
„Liric grup". La Coarnele Ca
prei, o comună depărtată de 
centrul județului, tînărul profe
sor a creat un cenaclu Uterar- 
artistic. I-a stimulat pe elevi să 
scrie versuri patriotice, pentru 
«are el compune frumoase me- 

Despre 
reușit

lodii de muzică folk, 
spectacolul pe care au 
să-l realizeze l-am rugat pe poe
tul Ion Chiriac, directorul Casei 
tineretului și studenților, să facă 
cîteva aprecieri : " ' '
invitați la o lecție
Pentru că aceasta „__ ........
spectacolului. Versurile elevilor, 
multe dintre ele emoționante, 
frumoase, pline de prospețime, 
precum și muzica pe care am a- 
vut prilejul s-o ascultăm au re
înviat momente de seamă alo 
gloriosului nostru trecut istoric. 
Iar Ion Cosmei ne-a oferit mo
delul unui adevărat profesor de 
țsră, un intelectual care înțelege 
să contribuie Ia dezvoltarea vieții 
spirituale a oamenilor în mijlo
cul cărora trăiește și muncește".

Este un exemplu, i..ț. -adevăr, 
demn de urmat.

A. VASILESCU

„Am fost 
de istorie, 
este tema
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• ÎNTREȚINEREA CULTURILOR * IRIGAȚIILE
• PREGĂTIRI PENTRU RECOLTARE I
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Atenție prioritară 
prășitului porumbului
$i in această săptămînă efor

turile cooperatorilor, mecanizato
rilor dîmbovițeni sînt concentra
te la efectuarea întreținerii cul
turilor. După ce au încheiat a 
doua prașilă mecanică și manua
lă pe întreaga suprafață prevă
zută cu floarea-soarelui și sfe
clă de zahăr, gospodarii ogoare
lor lucrează din plin la între
ținerea celei mai importante 
culturi prăsitoare — porumbul. 
Pină in prezent prașila a doua 
mecanică s-a efectuat pe mai 
bine de jumătate din cele 38.000 
de hectare existente cu această 
cultură. De menționat că în bu
nele unități agricole cooperatiste 
cu suprafețe întinse de porumb, 
cum sînt cele din Șelaru, Viși
na, Petrești, Răcari mecanizato
rii au trecut la executarea celei 
de-a treia prașile. Concomitent, 
membrii cooperatori efectuează 
manual aceeași lucrare, impulsio
nează ritmul celorlalte activități 
de pe ogoare. Așa de exemplu 
la cooperativa agricolă de pro
ducție din Petrești—Titu, locui
torii satului au reușit să încheie 
intr-un timp scurt a doua prași
lă manuală și mecanică pe cele 
100 ha cu floarea-soarelui și pri
ma prașilă manuală pe cele 650 
de hectare cu porumb. Rezultatele 
obținute se datoresc și participă
rii zilnice la muncă a peste 150 de 
tineri din cooperativă, elevi, na
vetiști. Tot la această unitate

mai consemnăm și alte activi
tăți înscrise pe agenda de lu
cru a cooperativelor. Astfel, e- 
chipele specializate de la recol
tarea furajelor au reușit să in- 
silozeze 500 tone lucernă și 250 
tone secară masă verde. în timp 
ce grădina este udată neîntre
rupt pe suprafața de 25 hectare 
plantate cu legume din diferite 
sortimente.

Sistemele de irigații — 
folosite zi și noapte, 
la intreaga capacitate
în multe zone ale Bărăganu

lui ialomițean. probele de sol 
evidențiază că rezervele de apă 
sînt sub plafonul minim. Ple- 
cînd de la această constatare, 
organele agricole județene, co
mandamentele locale au luat o 
serie de măsuri menite să con
tribuie la buna funcționare a 
tuturor sistemelor de irigații. 
Tinărul inginer Emil Stanciu. de 
la întreprinderea de exploatare 
a lucrărilor de Îmbunătățiri 
funciare Călărași, ne spune : 
„Pentru a colabora bine cu toti 
cei cărora le furnizăm aoă. am 
stabilit tehnicienii hidro și a- 
genții care răspund de fiecare 
sector în parte, de buna func
ționare a agregatelor si moto- 
pompelor. în baza buletinelor de 
avertizare care precizează defi
citul de apă din sol. am stabilit

programele și normele de udare 
pentru fiecare unitate, solă și 
cultură in parte-*.

La toate acestea mai trebuie 
adăugată atenția care se acordă 
întreținerii agregatelor, asigură
rii cu piese de schimb de re
zervă și. de ce nu. dăruirea si 
priceperea celor care se ocupă 
de buna funcționare a sistemu
lui. Dar iată un exemplu con
vingător in acest sens. La stația 
de punere sub presiune JSRPP 
7—8*  se anunță o avane. Locul 
unde se bifurcă două dintre 
conducte a cedat. Pentru rente - 
dierea avariei trebuia ooeît sis
temul pentru cel puțin sase zile, 
timp in care oria netrtxarea 
culturilor s-ar fi putut pierde 
circa 506 0» lei. Comuniști: s 
uteciștii Vasile Buturugă. Icni
tă Chesaru. Gheorzhe Arbore. 
Gig; Marin, după AS de ore de 
muncă neîntreruptă in 
grele, au repus statia in func
țiune.

Evidențiind preocupăn.e pen
tru bunul mers al s sterr uM. 
trebuie amintit și un ah aspect. 
Si anume aceia că in urae'e u- 
nilăp nu toate mTcormos.e 
smt pe rbn? La CAP Modem, 
de pildă, dm IM mctcwmp» m 
ziua raidaio: nostru, numai 
erau fa atare de taietMBara. 
-Sr.ti. not nu am îneepct îreă 
udările la porumb re-.tru că sa 
este încă bme larădfc- tar*  — 
ne saune mgmercl șef al coo
perativei. Mtrrea MSerfam De ce 
atunci mompocnueM sa erau fo
losite pentru irigat in alte sec

toare ? Pe cele 9# de hectare 
grădină funcționau doar patru 
agregate, iar șeful fermei cerea 
cu insistență încă două moto- 
txxnpe. La fel si pe cele 900 
hectare semănate cu furaje. se 
impunea ca norma de udare să 
Ce mărită. Dec peste tot era 
nevoie de apă iar 20 de moto- 
poenoe ajuvn*  ca pcrumbul 
sâ crească mare 1

DUMITRU DUCA

Gata pentru seceriș!
Campa—a de sexer-s se aprc- 

tr.e în fiecare senate agncolă 
coooeranscă st de secamzare se 
fac arum ulr.mr je pregătim ne
cesare. Cum se prrr.~tă s.trapa, 
dm acest navr de vedere, ia 
put *—-t să arătăm că pentru 
recitarea celor M MO de hecta
re «w mi nare ia aabece se fi
na -seays hxrăcue la eeâe 322 
etenhe-e „Glorw*.  3M coMbt&e 
C—«. 2-1 prese de baxtat. 535 
de remorm K peste 1 5M de 
tramcare ce rar fi fauasza tn
unrnăc .•eca. atuje ia mae *u
-a ud a araaQK ecscemte la 
nrreiai țsdeCXSB reaese ti mt 
smt încă desexle de Smut. Xeee- 
*_td _ mx mca scat oar. sau
ae C—U._O» de rnotee C—3 
K 31 prese de batecar ca să *-  
rătărt dear pet-i-majeie snasmi 
ft inerte. Dacă la «creme repa

rațiile se pot încheia in citeva ' 
zile, datorită aprovizit>nărîi ca I 
materialele și piesele de schimb I 
necesare, la presele de baloat. I 
lipsa unor piese cum ar fi pt- • 
nion. mecanism de comandă al 
cuplajului, carcasă cuplai, arbo- I 
re. ax cotit, furcă de ahasepța- I 
re. lanțuri cu zale, placă c-oia} I 
și altele, influențează asupra | 
respectării termenului de re*.-.-  | 
zuire planificat.

Pentru funcționarea sexut- I 
ruptă a combinelor pe timpul I 
campaniei fiecare ur- tate de I 
mecanizare st-a promrat pe est I 
posibil subansambiele de I 
schimb. Se așteaptă intrarea in I 
magazii și a unor pcese de I 
schimb ca : ax pnmar. cutie de I 
viteză, ax ambrei a j. b-toc race— 
lat. am berna: șt alte prese ce se

colta smt de asemenea m x.'; 
și etanșate Pentru psnere» <2 
mai zrabr_eă la adăpost a re- ] 
corei »-*=  eecfectxeae C de I

OMOR MARIAN
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■De”- Vâ imităm iâ ră spumfi părerea
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UN URMAȘ AL LUI BUREBISTA

Vâ invităm să vă spunefi părerea
V

M. S„ București, sectorul IV: 
Nu cred că ai motiv să te temi 
din moment ce te interesează 
profesia: ce contează că amice
le tale te ironizează, spunîn- 
du-ți că profesiile din construc
ții sînt bărbătești. Se inșală — 
există o seamă de meserii foar
te potrivite fetelor. Cerințele tot 
mai sporite de confort și cali
tate au introdus în circuitul 
construcțiilor meserii de mare 
finețe recomandate mai cu sea
mă fetelor; în plus, munca în 
construcții s-a modernizat, me
canizarea unor lucrări înlocuind 
efortul fizic, ceea ce, de ase
menea, facilitează accesul vos
tru la aceste profesii. în Capi
tală, spre exemplu, se prevede 
calificarea unui număr mare de 
fete in profesii ca tapetari, mo
zaicari. faianțari, geamgii, cera- 
miști (la Dărnești, există o nouă 
fabrică de produse ceramice 
unde mare parte a proceselor 
tehnologice ■ sînt automatizate), 
parchetari, bobinatori ; fetele se 
dovedesc și foarte buni zugravi 
și vopsitori, meserii de care 
Bucureștiul are in continuare 
nevoie de forță de muncă. Nu 
știm care este situația ta șco
lară ca să-ți putem indica con
cret ce să urmezi. în orice caz, 
te informăm că în București sint 
citeva licee de construcții, pe 
care le poți urma în caz că ter
mini clasa a VIII-a, ori te poți 
înscrie la o școală profesională 
sau la 
durată 
minat 
multă

DOREL MARINEA, comuna 
Matca, județul Galați: Ne dăm 
seama după cele ce ne întrebi 
că lucrurile privind drumul de 
viitor de după clasa a VIII-a 
îți sînt confuze. Despre ce grup 
școlar te interesezi dacă pri
mește ori nu elevi care împli- 
mesc 16 ani la toamnă? Grupul 
școlar reprezintă. o formă ad
ministrativă de organizare lao
laltă a mai multor școli de di
ferite nivele, iar tu trebuie să 
urmezi obligatoriu nu „un grup 
școlar", ci un liceu pe prima 
treaptă. Poți alege și un liceu 
sanitar — sînt primiți și băieți 
— ai unul chiar în județul tău, 
la Galați, pe strada Mihai Bra- 
vu nr. 49. Un liceu electroteh
nic și nu unul electronic — ase
menea profil neexistind în 
treapta întii — se află tot în 
Galați, str. Silozului nr. 27.

ION POP AS A, Brașov: 
moment ce ai urmat liceul 
chiar la cursurile serale, 
alege Economia politică.

1. Ca părinți noi crede—, că se e»r-.-.e 
ea atunci cind fnca noattri r-.erge
sd ne spună cine o insotește r. ci-.i se 
întoarce acată. Alta xu iiueamnt că cere 
voie, ci doar că ne ține ia ctrrews pewtr» 
ca in orice rifaație neprevăzute ss șnss 
de unde s-o luăm. Greșim ?

2. Dacă intervtne ceva care o i*n  piedică 
să ajungă acasă la ora la care știe ci ~.oz 
o așteptăm cu mmcarea caldă pe masă, 
să ne anunțe, dear posibilitatea tele't-.'.- 
lui o are la indemină. Pretindem mul: ’

3. Să contribuie la cheltuielile casei ti 
să participe la planificarea pe cere o fa
cem in privința bugetului. Credeți ci este 
absurd să-i cerem să nu cheltuiască —.si 
mult decit ciștigă, ea avind dorințe e«re-i 
depășesc acum cu mult posibilitățile, incit 
satisfacerea acestora se realizează pe sea
ma rezervelor noastre ?

4. Dorim ca fiica noastră să aibă niște 
atribuții in gospodărie și oricit de obosită 
spune că ar fi, sâ-și ofere serviciile la 
treburile casei măcar o jumătate de ceas 
pe zi. Găsiți că este o cruzime să n« 
înțelegem ca la 24 de ani. avind un pro
gram de lucru normal, să nu pop cum
păra nici măcar o pime ?

5. Se intimplă să nu considerăm că avem 
un copil perfect, mai găsim util să-i fa
cem cite o observație, s-o ajută—, cu 
sfat din propria noastră experiență de 
viață. Constituie acest lucru o jignire, o 
depășire a drepturilor de pări-.t-. i-.c:‘. sf 
ni se răspundă necuviincios, pe ton foarte 
ridicat ?

6. Găsiți că se cuvine ca o dată la 2—J 
săptămini fiica noastră să ne cfere m 
program comun de citeva ore sau ri se

cursuri 
de 6—9 
clasa a 
vreme.

de calificare cu 
luni, dacă ai ter- 

VlII-a de mai

Din 
real, 
poți

LUCREȚIA LUSTIG

Am respectat angajamentul 
asumat in întrecere !**

• Planul anual la muncă patriotică finaataU isdepi.r:: ia prs- 
porție de 107 la sută ; o 1 070 tone fier vechi trimise oteliviicr : 
• Au fost colectate 10 tone metale neferoase și 13 taae depeari tex
tile ; a S-au realizat 527 548 lei prin muncă patriotică ia spr .;xnui 
producției.

Angajamentul organizației 
U.T.C. a sectorului 6 din Bucu
rești. de a îndeplini, in cinstea 
Congresului educației politice ș: 
al culturii socialiste, planul anual 
Ia munca patriotică finanțată a 
fost realizat. în legătură cu 
acest insemnat succes, rod al 
muncii avintate a tinerilor din 
întreprinderile, instituțiile și 
școlile sectorului VI. — am so
licitat citeva amănunte primului 
secretar al comitetului U.T.C., 
tovarășului Petre Roșea.

— Dintre măsurile pe care 
le-am adoptat aș dori să amin
tesc două pe care le consider 
a fi fost hotăritoare in obținerea 
acestui rezultat bun din activi
tatea noastră. Este vorba în pri
mul rind despre intrecerea pe 
care am 
nizațiile 
ceea ce 
planului 
întrecere care a contribuit deci
siv la mobilizarea tinerilor in

declanșat-o intre orga- 
U.T.C. ale sectorului in 
privește îndeplinirea 
la muncă patriotică.

obtir.erea unor rezultate remar
cabile. în al doilea rind. men
ționez instituirea unui control 
exigent in ceea ce pr-.veste În
deplinirea sarcinilor de către ac
tiviștii U.T.C. desemnați să ve
gheze ia bunul mers al înde
plinirii planului in organizațiile 
de care răspund. Iată citeva 
cifre in măsură să contureze 
rezultatul nostru : cifra globală, 
pe intreg anul, a fost de 828 520 
lei. Noi am reușit să obținem 
892 552 lei — ceea ce, in pro
cente, înseamnă 107 la sută ; am 
strins 1070 tone metale feroa
se, 10 tone metale neferoase, 

15 tone deșeuri textile etc. Pină 
la sfirșitul anului sintem hotăriți 
să dăm viață noului angaja
ment : realizarea a încă 375 000 
lei. ceea ce ar insemna o depă
șire a planului ihițlal cu 45 la 
sută.

TEODOR POGOCEANU

ÎNFRĂȚIȚI ÎN MUNCĂ
(Urmare din pag. I)

prinderea de piei — Vlăhița, 
C.P.L. — Toplița, Fabrica de ață 
— Odorheiul Secuiesc și încă 
multe altele, constituie auten
tice școli ale spiritului re
voluționar. Evident, pornind de 
aici. . ..........' '
partid

pe care le-au 
care, cu prețul 

apărat pămintul 
Adaug și în

județean de 
inițiat o amplă 

acțiuni politice și 
devenite aș spune 
în practica tinere- 

organizațiilor U.T.C.

Comitetul
a 

gamă de 
educative, 
tradiționale 
tului și a _ 
Un accent principal este pus pe 
organizarea unor acțiuni cum ar 
fi : dialogurile cultural-artistice, 
sărbătorile prieteniei, spectaco
lele folclorice și manifestările 
cultural-artistice realizate in co
mun de tinerii români și ma
ghiari. Organizate sub egida co
mitetelor comunale ale U.T.C., 
ele cuprind sărbători cîmpenești, 
hore, programe cultural-artis- 
tice și au ca scop valorificarea 
tezaurului folcloric al românilor 
s: maghiarilor care trăiesc în
frățiți pe aceste meleaguri. Tot- 
oda’.ă au fost organizate excur- 
s:i ia monumentele istorice de 
ia Mărășești, unde grupuri de 
tineri muncitori, țărani și elevi 
din județul Harghita s-au întîl-

cu tineri din Vrancea, pentru 
a evoca împreună pildele de ab-

negație și jertfă 
dat ostașii noștri 
vieții lor, au 
sfint al patriei, 
tîlnirile cu tineri din numeroase 
alte județe ale țării, cu care 
ocazie se realizează cunoașterea 
și transmiterea tradițiilor și va
lorilor folclorice, serbările popu
lare organizate in comun de că
tre tinerii din județul Harghita 
cu tovarășii lor din alte județe.

Creația cultural-artistică cons
tituie un important factor de 
întărire a unității tineretului. în 
anul trecut, sub îndrumarea co
mitetului județean al U.T.C., a 
fost constituit „Cenaclul tineri
lor artiști plastici" în cadrul că
ruia tinerii creatori români și 
maghiari conlucrează perma
nent, colaborind cu colegii lor 
din județele Bacău, Neamț, 
Vrancea și Suceava. Creațiile 
cele mai valoroase au consti
tuit materia unor expoziții cu 
caracter larg reprezentativ or
ganizate în tabăra de creație 
„Prietenia" de la Lăzarea.

Merită consemnată inițiativa 
schimburilor de experiență din
tre școlile județului nostru cu 
școli din județele Vrancea, 
Neamț. Bacău și Suceava, pri
lej cu care nu numai elevii, 
tinerele cadre didactice se cu-

nosc și se împrietenesc, ci și pă
rinții acestor tineri, oameni ai 
muncii din fabrici și de pe o- 
goare. membri ai comitetelor 
comunale de partid și U.T.C.

— In lumina indicațiilor se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
date la recentul forum al educă
rii conștiinței revoluționare, ce 
forme și metode noi vă propu
neți. pentru activitatea de vii
tor ?

— Ne propunem să continuăm 
schimburile de experiență intre 
organizațiile U.T.C. din între
prinderile economice ale jude
țului nostru cu detașamente 
muncitorești puternice cum ar 
ti. de exemplu, cele dintre Uzina 
de fier Vlăhifa și combinatele 
siderurgice din Galați și. res
pectiv. Hunedoara, Turnătoria 
din Gheorghieni cu Turnătoria 
din Suceava. I.J.I.L. Harghita cu 
I.J.I.L. Bacău. Ne-am gindit, de 
asemenea, pentru viitor, să con
stituim in județul nostru tabere 
comune de muncă patriotică 
pentru ti.neri muncitori și ță
rani, elevd și studenți în cadrul 
cărora se vor realiza obiective 
culturale și sociale, iar tinerii 
vor ajuta in agricultură, în zoo
tehnie, în. silvicultură, cunoscin- 
du-se maii bine în muncă și îm- 
prietenin<flu-se.

Grăiș’.ea Muncehihu alte derx*  
tezaure de aceiași fel s-au gă
sit la Axente Sever și la Coda 
in Transilvania la care se a- 
daugă citeva descoperii miate 
făcute in sudul Moldovei. m 
Oltenia sau in Banat. Ia total 
se mai păstrează azx un număr 
de 148 de mor.ede descoperite 
in exclusivitate in spa'iul daco- 
getic de la nordul Dunăru si 
mai cu seamă in interiorul ar
cului carpatic, cu precădere ia 
cetățile din Munții Orăștiei. A- 
ceastâ constatare este deosebit 
de importantă și ne oferă cheia 
rezolvării întrebării puse in le
gătură cu regele Coson.

Faptul că pe monedele de 
despre care discutăm sir.t 
produse, pe o fată un 
iar pe cealaltă un senator ro
man intre doi lictori ce se re
găsesc și pe monedele romane 
emise de Q.C. Brutus a condus 
pe mulți cercetători la conclu
zia că ar fi vorba de mor.ede 
emise intre anii 43—42 i.e.n. de 
către Brutus (unul dintre omo- 
ritorii lui Caesar) care se pre
gătea de luptă cu triumvirii. 
Lupta s-a dat la Philippi in 42 
î.e.n. și Brutus, învins, s-a 
sinucis. Pregătindu-se de luptă. 
Brutus ar fi emis monede de 
aur pentru a plăti pe oamenii 
lui Coson folosiți de el. Cei 
care susțin această ipoteză se 
văd puși în fața unei întrebări 
cu totul ciudată și anume cum 
se face ca o emisiune monetară 
din Tracia să fie integral trans
portată in Dacia și in special 
în spațiul intracarpatic fără ca 
la sudul Dunării să fi fost des
coperit nici măcar un singur 
exemplar ! Faptul este cu totul 
straniu și mai cu seamă fără 
analogii în toată antichitatea. 
Monedele se răspindesc in pri
mul rind și mai cu seamă in 
jurul locului lor de emitere. Cu 
aceasta am și sugerat că cen
trul unde s-au bătut monede cu 
legenda Coson trebuie să fi 
fost, foarte probabil, in cetățile 
dacice din Munții Orăștiei.

înainte însă de a enumera și 
alte argumente care sprijină și

fel

aur 
re- 

vultur.

eie -petex» ma. ; -T—ulrtă
se esrme spus d - —aces- 
te r»v apare r- mtr-un iz- 
iw Bterar. Este vorba de opera 
cs pr.rxe la viața ce-•ce 12 ce- 
xart a lai Soetoems care ne 
sarbegte de regeje get Coscc. 
dar ia mammuele ce> mai 
vechi numele regelui este scris 
Coson. formă foarte probabil 
corectă, mtîinmdu-se s. pe —o- 
■edeăe de aur despre care am 
șerbet. Că aceste monede au 
fost emise de către un dmast din 
mtenarul arcului carpatic fără 
a-> putea delimita exact stăpi- 
mrea ne-o dovedește si faptul 
ca unele dintre monede au le- 
geoda corect scrisă pe cind la 
altele scrierea a devenit indes
cifrabilă. alcătuită fiind din 

linii- Faptul dovedește 
ca primele imitații reproduc fi
del originalul, pe cită vreme e- 
— .-. —-.ile următoare se degra- 
dfazâ. mai cu seamă in pri- 
vtata scrierii. Fenomenul este 
bene cunoscut la monetăria 
daco-getică dinainte de domnia 
hu Burebista și in același timp 
exclude posibilitatea ca aseme
nea mor.ede să fi fost emise in 
centre greco-romane din Etru
ria. Cos. Bithinia. Persia ori Ol- 
bîa cum au presupus diverși 
cercetători.

INAUGURARE
La Muzeul Țării Oașului din 

Negrești s-a inaugurat secția de 
istorie veche. Sînt prezentate 
unelte de uz casnic și gospodă
resc, precum și alte obiecte 
care atestă continuitatea popu
lației autohtone in această parte 
a țârii din cele mai vechi tim
puri. Se află aici, printre altele, 
exponate recent descoperite pe 
șantierele arheologice ale așe
zărilor dacilor liberi de. la Ora- 
șu Nou.

Fiecare loc de muncă- 
o „politehnică muncitorească"!

int.fic de testare a... lipsurilor 
în cunoștințe și a golurilor care 
trebuie completate. Iată și pri
mele rezultate : o scădere a 
tgtafilflui CU 30—40 la sută, pre
cum ți dispariția, aproape, a 
cârtirilor de tineri care nu-și 
realizau norma.

Sîbâu
Totodată. această strădanie 

se concretizează in creșterea 
mândrului de inovații, imbună- 
tâtiri tehnologice, in creșterea 
productivității muncii.

La întreprinderea „Balanța" 
rte-am oprit in secția cea mai 
nouă, dar și cea mai pretențioa
să. unde se realizează aparate și 
utilaje hidro-pneumatice, multe 
unicate pentru intreaga țară. 
Cum ne spunea și inginerul-șef, 
Gh. Mandea, in această secție cu 
1100 muncitori avind virsta me
die de 22 ani. de la inginer la 
cel mai nou muncitor, toată lu
mea învață. Pentru asimi

larea a zeci de produse unicat, 
s-a format un nucleu de lucru 
din cei mai buni meseriași. Pe 
lingă ei sînt repartizați tinerii 
să învețe meseria de hidra- 
ulician, aplicînd pe viu ceea ce 
învață la cursurile de perfecțio
nare. Rezultat concret al acestei 
inițiative este realizarea in pri
mul trimestru al anului a unor 
ștanduri de probă in valoare de 
10 milioane lei valută și care 
pină acum se aduceau din im
port !

Ne-am oprit doar in două în
treprinderi sibiene, dar, cum 
aveam să aflăm, această largă 
acțiune de ridicare a cunoștin
țelor profesionale se desfășoară, 
sub diferite forme, in multe în
treprinderi. Așa se explică reali
zarea suplimentară la nivelul 
municipiului a unor economii de 
materiale și materii prime, pe 
trimestrul I al anului, în valoare 
de 2,5 milioane lei și a unei 
producții suplimentare, de către 
colectivele de tineri, în valoare 
de 41,5 milioane lei.

ADINA VELEA

Merele-școală, 
autentice anticamere ale producției

•e

Q
3*

te. ne

xr aeazex
Gfri an. ai

Producție
ritmică,

de calitate
Ar iie In cprijinnl mo

de argmâare a mun- 
e rele trei schimburi, 
iei i”«aura:e in toate 

labocatoerele stau
icodiatele «ktiMde de colecti
vul de la GA.T.C. Pitești in 
șrtmeăe 5 hzn: ale anului t pro- 
dnctia gtobatt depășită eu pes- 
*€ niAiossâc Ici. producția 
marfă cu 32 rt.L. >ane Iei. pla
nul la export realizat, cheltuie
lile matemale la 1000 lei pro
ducție au fost reduse cu 16.9 lei 
față de sarcmle planificate, iar 
productivitatea muncii a cres
cut cu 3 la sută pe lucrător.

Nu putem să nu remarcăm, 
așa cum a subliniat dealtfel si 
tovarășul inginer Gheorghe 
Zamfirescu. directorul intre- 
prinderii. contribuția organiza
ților U.T.C. la obținerea aces
tor succese. Acțiunile educative 
întreprinse de tineri. inițiati
vele din ultimul timp, cuprin
derea tuturor tinerilor in între
cere. au avut un rol deosebit 
de important in înțelegerea de 
către fiecare utecist a impor
tanței utilizării eficiente a fie
cărui minut din timpul de lu
cru. Rămine. acum, ca organi
zația U.T.C. să urmărească păs
trarea in permanență a carac
terului de masă al acestor ac
țiuni, susținerea lor temeinică 
pe toată durata întrecerii, pen
tru ca ele să se înscrie in
tr-adevăr ca modalități eficien
te de creștere a contribuției ti
nerilor la realizarea planului in 
acest prim an al cincinalului, 
pentru ca problema utilizării 
eficiente a timpului de lucru 
să devină o preocupare de zi cu 
zi. o cerință majoră a unei ac
tivități cit mai rodnice.

ROMANIA-FiLM PREZINTĂ

O producție a Casei de Filme trei

INSTANȚA
AMINĂ

PRONUNȚAREA
Scenariul : Mihai Opriș, în colabo

rare cu :
Dinu Cocea și Gabriel Iosif Chiuz- 
baian ; regia : Dinu Cocea ; imagi
nea : Octavian Basti ; decoruri și 
costume : Radu Călinescu ; monta
jul : lulia Gabrea ; muzica : Richard 
Oschanitzky ; director film : Edmond 
Iliescu.

Cu : Ion Caramitru, Radu Beligan, 
Valeria Seciu, George Motoi, Tanți

exerxtă o comandă de mo
toare electrice pentru mașinile 
de eusot industrial tip „Metalo- 
tehmea" destinate exportului.

— Sir.t sigur, ne spune Le- 
oate Capctescu. că muncitorii 
care vor lucra pe mașini, gin- 
dmdu-se ia România, se vor

Tirgu Mureț
pndi. chiar dacă nu ne cunoaș
tem. la cei care au executat 
mâți-He. Și printre aceștia ne 
numărăm și noi. Pentru a pu
tea funcționa in mediu tropical, 
se impun niște condiții speciale 
de execuție și am Învățat și 
știm să le facem astfel ca să 
dea randament maxim, in orice 
condiții.

— Cu elevii. îndrumați de 
specialiști și maiștri instructori, 
re relatează inginerul loan 
Borteș. directorul școlii, realî- 
zăm ritmic, depășim chiar, pla
nul de producție. Absolvenții

noștri trebuie să onoreze cu 
răspundere sarcinile unităților 
în care vor lucra. De aceea ur
mărim în continuare activitatea 
foștilor noștri elevi în viața 
noilor colective în care s-au in
tegrat. Fiindcă am la 
mină datele unui
sondaj aș vrea să dau citeva 
exemple : din 72 strungari ab
solvenți 
încadrat 
Indicele 
este de 
repartizați la „Arădeanca", 107 
la sută realizează cei reparti
zați la „Metalotehnica" din Tg. 
Mureș. 104,2 la sută cei care lu
crează la întreprinderea „11 iu
nie" Galați ; din 64 de frezori 
repartizați la nouă întreprin
deri nu este nici unul sub nor
mă. Aceeași este situația și cu 
cei 67 sculeri-matrițeri care, re
partizați in cinci întreprinderi, 
realizează un indice de 103,7 la 
sută.

înde- 
recent

în anul 1975, toți s-au 
foarte bine în muncă, 
de realizarea normei 

107,9 la sută la tinerii

MIRCEA BORDA

sponr • worn
Sportivi români in

• Competiția internațională 
masculină de handbal dotată cu 
„Trofeul Iugoslavia" s-a înche
iat cu o remarcabilă victorie a 
selecționatei României, care in 
ultimul meci a întrecut cu sco
rul de 20—19 (8—10) redutabila 
reprezentativă a Iugoslaviei, de
ținătoarea titlului olimpic.

Iată clasamentul final al tur
neului! 1. 
puncte: 2. U.R.S.S.
(golaveraj 
slavia — 7 puncte (130—111)4. 
Polonia — 4 puncte; 5. Iugo
slavia (tineret) — 4 puncte; 6. 
Norvegia — zero puncte.

• Pe terenurile de la „Roland 
Garros" din Paris, au conti
nuat întrecerile campionatelor 
internaționale de tenis ale Fran
ței. în optimile de finală ale 
probei de dublu femei, cuplul 
Virginia Ruzici (România) — 
Vessies. (Olanda) a invins cu 
6—1. 7—6 perechea Fernandez 
(Columbia) — Jausovec (Iugo
slavia). iar Florența Mihai 
(România) și Glynis Coles (An
glia) au eliminat cu 6—1, 6—3 
cuplul american Redondo — 
Mehmedbasici.

Luni au continuat la 
terenurile arenei 
Garros", campionatele 
ționale de tenis ale 
Jucind foarte bine, 
Ruzici (România) a invins-o cu 
6—3. 6—2 pe Marita Redondo
(S.U.A.), calificindu-se în sfer
turile de finală ale probei. Cu
noscuta campioană engleză Sue 
Baker a ciștigat cu, 7—5, 2—6, 
6—1 jocul cu Mariana Simiones- 
cu, la capătul unei partide deo
sebit de atractive, in care jucă- 
toarea româncă s-a comportat 
peste așteptări in primele două 
seturi.

în proba de dublu mixt, Flo
rența Mihai (România) și I. Mo
lina (Columbia) au eliminat cu

ROMANIA — 8 
7 puncte 

120—90): 3. Iugo-

Paris, pe 
„Roland 
interna- 
Franței. 
Virginia

întîlniri internaționale
6—4, 3—6, 6—4 pe Doerner,
Edmundson (Australia).

• La tradiționala competiție 
Internațională de caiac-canoe 
„Regata Moscova", sportivul 
român Vasile Diba a ciștigat 
proba de caiac simplu — 1000 m. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Geza Csapo (Ungaria) și 
Grzegorz Sledzevski (Polonia).

Echipajul Gheorghe Danielov 
— Gheorghe Simionov a ocu
pat locul doi în probele de ca
noe pe distanțele de 500 m și 
1 000 m. în proba feminină de 
caiac-2, sportivele românce Aga- 
fia Orlov și Nastasia Nichitov 
s-au situat pe locul doi. Pro
ba masculină de canoe simplu 
— 1 000 m a revenit lui Vasi’i 
Iurcenko (U.R.S.S.), in timp ce 
Ivan Patzaichin s-a clasat pe 
locul trei.

• Campionatele internațio
nale de tir ale țării noastre au 
continuat, luni, pe poligonul de 
la Tunari. în proba de pistol 
standard 60 focuri — senioare 
victoria a fost decisă după un 
meci de baraj. Pe primul loc 
s-a clasat Evelyne Manchon 
(Franța) cu 574 puncte (in ba
raj a realizat 147) urmată de 
Maria Haba (România) — 574 
puncte (in baraj a obținut 134) 
și Ana Ciobanu — 573 puncte. 
Proba de pușcă standard 60 
focuri culcat (senioare) a reve
nit țintașei italiene Caterina 
Buizza cu 592 puncte. Eva Olah 
(România) s-a clasat pe locul 
doi cu 591 puncte, urmată de 
Melania Petrescu — 591 puncte 
și Niculina Iosif — 591 puncte.

OINĂ : Di namo 
învingătoare în finala 

„Cupei României"

Cocea, Colea Răutu, Constantin 
Gurița, Gilda Marinescu, Octavian 
Cotescu, Constantin Diplan, Gheor- 
ghe Cozorici, Jean Constantin, Draga 
Olteanu-Matei.

Film realizat în studiourile Centru
lui de Producție Cinematografică 
„București".

Stadionul din Mangalia a găz
duit ultimul act al competiției 
republicane de oină „Cupa 
României", ediția 1976, la care 
au evoluat cele mai bune opt 
formații, clasate pe primele 
locuri la jocurile zonale. Des
fășurat pe parcursul a trei zile, 
tUrneul final a fost punctat de 
întreceri viu disputate, In care 
competitoarele au folosit o gamă 
variată de procedee tehnice, rea- 
lizind mai multe puncte in re
prizele de la ,,bătaia mingii" și 
la ..prindere". O evoluție re
marcabilă a avut formația Di
namo București, care a reușit 
să ciștige toate jocurile, acu- 
mul'md cel mai bun punctaj : 18. 
Formația dinamovistg, pregătită 
de maestrul emerit al sportului 
Costel Iancu, reintră' in posesia 
trofeului după mai bine de 12 
ani. Pe locurile 2 și 3 s-an clasat 
echipele Betonul Roman și, res
pectiv, Viată nouă-Olteni (Te
leorman). Comportări revelatorii 
au avut și echipele ..Celuloza" 
Călărași. C.F.R. Sibiu și „Avin- 
tul" Frasin.

LUCIAN CRISTEA

„Cupa ziarelor"
la fotbal

Ieri, s-au disputat, in Capitală, 
primele lntiliiiri din cadrul com
petiției „Cupa Ziarcior“ ia fotbal. 
Iată rezultatele : Ag^rpres—Editu
ra Șcinteia 4—2 : Sclnteia-Edltura 
Politică 3—2 : Șcinteia tineretului— 
Combinata Elore-Neuer Weg ș—1 ; 
Flacăra—Combinata Informația- 
Steagul Roșu 7—1.



AGENDA
Convorbiri 

româno-iugoslave
tuni a părăsit Capitala tova

rășul Todo Kurtovici, membru 
al Prezidiului C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, se
cretar in Comitetul Executiv al 
Prezidiului C.C. al U.C.I., care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. a fă
cut o vizită de prietenie in țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa. oaspetele a fost salutat 
de tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. și Vasile Șandru, adjunct 
de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști de partid.

Au fost de față Petar Dodik, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, și membri ai am
basadei.

★
în timpul vizitei, tovarășul 

Todo Kurtocrci a avut convor
biri cu tovarășul Cornel Burtică 
și cu alte cadre cu munci de 
răspundere in domeniul propa
gandei de partid, al presei și 
radioteleviziunii.

PLECĂRI
Luni a plecat in Turcia o de

legație a Frontului Unității So
cialiste, condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. mem
bru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, 
care, la invitația Partidului 
Dreptății, va face o vizită in 
această țară. Din delegație fac 
parte tovarășii George Honaoț- 
tean. prim-secretar al Comite
tului județean Alba al P.C-R-, 
președintele Consiliului jude- 
țean Alba al Frontului Unității 
Socialiste, și Iosif Szasz. mem
bru supleant a! C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul in
ternațional Otoper.i. delegația a 
fost salutată ce tovarășii kșiî 
Uglar, membru al COmitetutai 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. secretar al Con
siliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Titas Popes
cu. membru al Biroului Consi
liului Național al t .l’S, si Ion 
Jinga. membru al Consulului 
Național al F.US

A fost prezent Osman Derm- 
su. ambasadorul Turmei ia 
București.

La sosire, pe zerrțtrt. dele
gația a fost ir.* *imcmată  de 
Sabit Osmar. Arc. vicepre
ședinte al Partidului Dreptății, 
de alți membri ai ccmcuceni 
partidului.

Cu prilejul unui miting des
fășurat la Milano, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Italian. Enrico Berlinguer, a 
pronunțat o amplă alocuțiune, 
consacrată propunerilor comu
niștilor italieni pentru ieșirea 
din actuala criză, programului 
P.C.I. de transformare a socie
tății, atit în cadrul național, cit 
și in cel european.

Secretarul general al P.G.I. a 
arătat că dizolvarea parlamen
tului și organizarea de alegeri 
politice anticipate reprezintă 
un rezultat direct al lipsei unei 
majorități reale, al faptului că 
diferitele formule de guvern, 
care s-au succedat in ultimii 
ani. in cadrul centrului-stînga, 
n-au făcut altceva decît să ducă 
la imobilism și la o criză de 
guvernare. „Aceasta de
monstrează — a spus vorbitorul 
— că in prezent nu mai este 
posibil să se propună o soluție 
fondată din nou pe colaborarea 
dintre aceleași forțe care au 
format vechile guverne, deoa
rece astfel s-ar ajunge la o a- 
gravare ulterioară a crizei. în 
realitate singura cale nouă și 
care poate fi parcursă — a ară
tat Berlinguer — este cea pro
pusă de comuniști : o largă coa
liție democratică și antifascistă, 
un guvern din care să facă 
parte Partidul Comunist Ita
lian".

Referindu-se la obiectivele

• MEXICUL a stabilit, la 200 
mile marine limita zonei sale 
exclusive de pescuit, inchizind, 
astfel, Golful California. în le
gătură cu această hotărire, mi
nistrul de externe adjunct al 
Mexicului, Jorge Castaneda, a 
precizat că navele străine pot 
ancora in porturile din Golful 
California, cu excepția navelor 
de piscuit cărora le este necesar, 
pentru aceasta, un permis spe
cial eliberat de autoritățile 
mexicane.

în legătură cu drepturile spe
ciale de pescuit in zona aminti
tă, guvernul mexican a inițiat 
tratative cu S.U.A. și Cuba.
VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
PAKISTANEZ IN AFGANISTAN

Zulfikar Aii Bhutto, primul 
ministru al Republicii Pakistan, 
a sosit, luni, într-o vizită oficială 
la Kabul, la invitația lui Mo
hammad Daoud Khan, președin
tele Republicii Afganistan.

• LA CAIRO au fost semna
te șase acorduri de cooperare 
egipteano-marocană în domeni
ile economic, comercial, tehnic 
și al promovării investițiilor.

♦
Delegația Marti Ammăr. Na

ționale a Turmei, condusă de 
Kemal Guvern președintele A- 
dunării NaționaSe. care a făcut 
o vizită in tara nonstt*.  la in*  
vitația Marii Admăci Nattoaaie. 
a părăsit, luni dimineață. Capi
tala.

*
Delegația de jurtsti dm Uma

nea Sovietică, condusă de V. L 
Terebiiov. ministrul justiției al 
U.R.S.S.. care a făcut o -.uz ă 
în țara noastră, a părăsit tai 
Capitala.

SOSIRI
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii SoaMMe Boșuăuia. 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, hm: după-annază a 
sosit in Capitală, tatr-o vizită 
in țara noastră, dr. Helmut 
Kohl, președintele Uniunii Creș
tin Democrate (U.C.D) din RF. 
Germania. împreună cu soția. 
Hannelore Kohl

*
Luni a sosit in Capitală de

legația Partidului Socialist 
Popular din Danemarca, condu
să de Ole Olsen, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al

PENTRU TIMPUL DV. LIBER

MARȚI. 8 IUNIE

NOI AVENTURI CC TOM SI 
JERRY: Doina (oreie 9J9: U;
12,30; 14: 15.39: 17; 13J9; M.15). 
INSTANȚA AMINA PRONUNȚA
REA: Scala (orele 9J9: UOS: 13; 
14.30; 16.15; 13.15: *0.15);  Eforie
(orele 9.15; 1130; 13.45: 16; 13,15; 
20,30: Favorit (oreie 9.15; 11-30;
13.45; 16; 13.15: 29.39): Gră
dina Luceafărul (ora 20.15) : AM 
AVUT 32 DE NUME : Victoria
(orele 9.15: 11,30: 13.45: 16: 13.15: 
20.30) : MARILE SPERANȚE : Pa
tria (orele 9; 11.45: 14.30; 17.15: 20): 
Luceafărul (orele 3.35: 11: 13.30:
18,30: 21) ; Stadionul Dîr.arr.o (ora 
20.30) ; Patinoarul ..23 August*  (ora
20.15) ; OPERAȚIUNEA ..MON
STRUL*  : Central (oreie 9.15: 11.30: 
13.45; 16: 13,15 : 20.30) : MISIUNE 
PRIMEJDIOASA : Lumina (orele 
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18 : 20) : PRI
MA PAGINA : Sala Palatului (ora
20.15) ; Festival (orele 9: 11.15;
13,30: 16; 18.15 : 20.30) : Modern 
(orele 9: 11.15: 13.30: 16: 18.30;
20,45) : Grădina Capitol (ora 20.15); 
Grădina Modern (ora 20) : 
STEAUA FERICIRII CAPTIVE : 
Timpuri Noi (orele 9: 12.15: 16;
19.15) ; PRIETENII MEI. ELEFAN
ȚII : București (orele 9; 12.15: 
16.15: 19.30): Feroviar (orele 9; 
12,30: 16; 19.30) : Melodia (orele 
9; 12,15: 16: 19.15); Grădina Bucu
rești (ora 20.15) ; Grădina Titan 
(ora 20.15) ; Gloria (orele 9: 12.15; 
15,45: 19) : DOCTORUL IUDYM : 
Excelsior (orele 9: 11,15: 13.30: 16; 
18,15- 20.30) : VINZATORUL DE 
BALOANE : Grivița (orele 9: 11.15; 
13,45: 16; 18,15: 20.15) : Aurora
(orele 9: 11.15: 13.30; 15.45: 13:
20.15) ; Flamura (orele 9: 11.15: 
13.30: 15.45: 18; 20) : Grădina Au
rora (ora 20.30) ; RESPIRAȚIE 
LIBERA : Dacia (orele 9 ; 11.15 ;
13.30 : 15.45 : 13 ; 20,30) ; DOI OA
MENI ÎN ORAȘ : Buzești (orele 9 ; 
11,15: 13,30; 16; 18.15; 20.15) : Volga 
(orele 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15);

NEAMUL ȘOIMAREȘTILOR : Bu- 
cegi (orele 15: 17,45) : Grădina Bu- 
cegi (ora 20,15) : ZORRO : Lira 
(orele 13,30; 17.45) : Grădina Lira 
(ora 20,15) ; VIATA PERSONALĂ: 
Unirea (orele 16; 18) : Grădina 
Unirea (ora 20) ; TIMPUL ȘTER
GE TOTUL : Drumul Sării (ore
le 15.30 : 18 : 20.15) ; SECRETUL 
LUI BUDDHA : Ferentari (orele
15.30 ; 18 ; 20.13) : FRAȚI DE
CRUCE : Giulești (orele 15,30; 
17,45: 20) : FRATELE MEU ARE 
UN FRATE FORMIDABIL : COtrO- 
cerri (orele 10; 12; 14: 16: 18; 20) ; 
Arta (orele 15.30: 17,45: 20) : Gră
dina Arta (ora 20,30) ; MERE RO

P.S.P., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită în țara 
noastră.

Din delegație fac parte Soren 
Brandt, președintele Comisiei 
bugetare a partidului, Erik 
Schmith, Henning Thomasen și 
Svend Andersen, membri ai 
Comisiei P.S.P. pentru proble
me sindicale.

La sosire, pe aeroportul Oto- 
peni, delegația a fost întîmpi- 
nată de tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., Ion Catri- 
nescu și Ghizela Vass, membri 
ai C.C. al P.C.R., Elena Nae, 
membru supleant al C.C. al 
P.C.R., vicepreședintă a Consi
liului Central al U.G.S.R., Ilie 
Șalapa, președintele Comisiei 
M.A.N. pentru industrie și acti
vitatea economico-financiară.

★
Luni la amiază a sosit în Ca

pitală delegația de activiști ai 
P.C. din Cehoslovacia, condusă 
de Jozef Hudec, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.C.C., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită de schimb de expe
riență in țara noastră.

★
Luni după-amiază a sosit în 

Capitală o delegație de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, condusă de tovarășul 
Czeslaw Banach, adjunct al șe
fului Secției Știință și învăță- 
mint a C.C. al P.M.U.P.. care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. va 
face o vizită pentru schimb de 
experiență in țara noastră.

★
Luni a sosit în Capitală o de

legație de activiști ai Partidului 
Comunist Bulgar, condusă de 
Kuniu Stoev. membru supleant 
al C.C. al P.C.B.. adjunct al 
șefului secției agrare a CC al 
P.C B . care, la invitația CC 
al Partidului Comunist Român, 
face o vizită de schimb de ex
periență in țara noastră.

La sosire, delegația a fost sa
lutată de Luman Drăguț, vice
președinte al Consiliului Cen
tral de Control Muncitoresc al 
Activității Economice <1 Sociale, 
de activiști de partid.

♦
Luni dumneata a sosit în Ca

pitală o delegație militară iugo
slavă. c-tv.d usă de generalul- 
colonel Dane Petkovski. adjunc
tul secretarului federal pentru 
apărarea națională a R-S F. Iu
goslavia pentru sectorul pol.- 
uro-juridic, tare face o viz.tâ 
oficială in țara noastră.

Ir. cursul zilei, delegația mi
litară iugoslavă a făcut o vizită 
de lutru la Consiliul politic 
superior al armatei- în conti
nuare. oaspeții au vizitat cartie
re noi de locuințe din Capitală.

CRONICA U.T.C.
Luni după-amiază s-a ina- 

paaat ia Capitală delegația . 
ț ăranii Tineretului Cuusn- ; 
■ist ceedusâ de tavarășul 
Minai Hirjeu. secretar al 
C.C. al C.T.C. care a parti- . 
eipat la lucrările celui de-al 
X-lea Congres al Tiaereta- 
hti Liber German din Repu- 
bbea De ta aerată Gerwaaă.

*
Luni după-amiază a părăsit 

Capitala, mdreptindu-se spre 
Sofia. • delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist condu
să de tovarășul Victor Nâs- 
tâsescu. membru al Biroului 
C-C. al U.T.C.. care va parti
cipa la o intilnire a repre
zentanților organizațiilor de 
tineret din unele țări so
cialiste. pe probleme ale pre
gătirii tineretului pentru a- 
părarea patriei.

*
Ieri, a părăsit Capitala de

legația Comitetului Norve
gian pentru Informații și 
Relații Internationale pe li
nie de tineret (N.I.U.), condu
să de Kiell Petersen, vice
președintele N.LV- care. Ia 
invitația Uniunii Tineretului 
Comunist, a efectuat o vizită 
in tara noastră.

ȘII : Pacea : 16: 16: 29) : Viitorul 
(orele 15.3®: II: 29). CEL ALB. 
CEL GALBEN. CEL NEGRU: Mio
rița (orele 9: 11.15: 13.39: 15.45: II;
29.15) : Grădina Tonus (ora 20.39);
Casa Filmului (orele 16: 12: 14: 16; 
11.15: 29.15)). MUȘCHETARUL
ROMAN: Cringasi (ora 17):
LA ÎNCEPUTUL TIMPURI
LOR : Popular (orele 15.30;
II: 20.15); CURSA: Moșilor
(orele 15.33: 18) : Grădina Moșilor 
(ora 23.15) TEROARE PE ULIȚA : 
Munca (orele 15.43: 18: 20) : DE 
NICĂIERI SPRE NICĂIERI : Cos
mos (orele 15J9: 18: 20.15) : MR. 
MAJESTYK : Floreasca (orele
15.39: 13 : 20.15) : tNTtLNTREA LA 
AEROPORT: Flacăra (orele 15.30: 
18; 20) : CANTEMIR : Vitan (ore
le 15,39: 16) ; Grădina Vitan (ora
20.15) : EU SI DRAGELE MELE
MATUSI : Rahova (orele 16: 18; 
20): SINGURĂTATEA FLORILOR: 
Progresul (orele 15.30: 18: 20) :
CEI TREI MUȘCHETARI : Grădi
na Festival (ora 20).

3tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teîeșcoală. 10,00 Românie, 
nume'scump — melodii populare.
10.25 Film artistic: „Tatăl risi
pitor- — producție a Casei de 
filme Patru. 11.55 Telex. 16,00 Te- 
leșcoală. 16.30 Curs de limbă 
franceză. 17,00 Telex. 17.05 Scena 
— emisiune de actualitate tea
trală. 17,25 Pentru sănătatea dv. 
Primul ajutor în caz de acci
dente (HI). 17,35 Lecții TV pen
tru lucrătorii din agricultură. 
18.00 Primăvara arădeană — as
pecte de la al 8-lea festival. 13,35 
Teleglo’o: Itinerar bulgar. 18.55 
Tribuna TV. 19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20.00 Frumoasă 
țară, dulce Românie. Program de 
cîntece patriotice. 20,15 Reportaj 
T: ..Promoția a X-a — nota 10“. 
20.40 Seară de teatru. Ciclul ..Oa
meni ai zilelor noastre". „Cei ce 
rămîn mereu tineri" de I. D. Șer- 
ban. Premieră pe țară. 21,40 Can- 
zonissima ’76. Selecțiuni de la 
Roma din spectacolul de gală 
prilejuit de aniversarea a 10 ani 
de la debutul acestei emisiuni. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL 2

20.00 Film serial: „Slavă și
fală". Producție a studiourilor de 
televiziune poloneze. Episodul III.
21.25 Telex. 21,30 Spectacolul lu
mii (XVIII): Lacrima Afroditei. 
Producție a Studioului de film 
TV. 21,55 Portativ ’76.

Primul ministru al Turciei a primit 
delegația Consiliului Național al

Frontului Unității Socialiste
Suleiman Demirel, primul 

ministru al Turciei, a primit 
delegația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Dumitru 
Popescu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., membru al Con
siliului Național al F.U.S., care, 
la invitația Partidului Dreptății 
din Turcia, face o vizită da 
prietenie in această țară.

Cu acest prilej, din partea 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a fost trans
mis un mesaj cordial de salut 
și urări de sănătate, fericire și 
succese premierului turc, pre
cum și de prosperitate poporu
lui turc prieten.

Exprimind cele mai călduroa
se mulțumiri, primul ministru 
al Republicii Turcia a rugat să 
se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu sincere urări 
de sănătate și fericire persona
lă. de noi succese in prestigioa
sa activitate desfășurată pentru 
dezvoltarea economică și socia-

Comunicat bulgaro - turc
Bulgaria ș: Turcia sprijină 

procesul de destindere interna
țională st consideră că Actul fi
nal ai Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa 
creează prem.se favorabile pen
tru dezvoltarea și întărirea pro
cesului de destindere pe conti
nent. se spune in comunicatul 
privind ccnvorterile purtate in
tre președintele Turdei. Fahri 
Kcrirturk. și Todor Jivfcov. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R_P. Bulgaria. Totodată, părțile 
copsderă că măsurile de destin
dere pe plan politic trebuie să 
fie urmate de măsuri de destin
dere pe plan militar. Ele și-au 
exprimat, de asemenea, părerea 
că îmbunătățirea relațiilor dintre 
țările balcanice reprezintă o con
tribuție însemnată la asigurarea 
securității și cooperării în Eu
ropa.

ȘEDINȚE ALE UNOR
COMISII C.A.E.R.

Ir R P Pokcă an «rut loc 
lucrările crin de-a «T-a ședmte 
a r.re-«e permanente CA F-R- 
pentru scâertzgie la care au 
partt npat delegațiile țărilor 
membre ale CAtlR.. o delega
ție a R S.F I și reprezentantul 
organizației de colaborare in c-

La ședința Comisiei s-au exa
minat stadiul Îndeplinirii acți
unilor induse in Programul 
complex, activitatea desfășura
tă pe perioada 190—1975 și di
recțiile viitoare ale colaborării 
in domeniul siderurgiei.

La Belgrad a avut loc cea de-a 
41-a ședința a Comisiei perma
nente C.A.ER. pentru construc
ții. La lucrările Comisiei au 
participat delegațiile țărilor 
membre ale C.A E.R. și a 
R.S.F.L

Comisia a examinat Raportul 
de activitate pe perioada 1971— 
1375 si a aprobat activitatea or
ganelor sale de lucru. Totodată, 
au fost convenite sarcinile de 
viitor și a fost adoptat planul 
de lucru al Comisiei pe anul 
1977.

Lucrările Conferinței sindicatelor 
din întregul Vietnam

La Saigon — Orașul Ho Si 
Mir. — s-au deschis lucrările 
Conferinței sindicatelor din în
tregul Vietnam, organizată de 
Federația Sindicatelor din Viet
nam și Federația Sindicatelor 
pentru Eliberarea Vietnamului 
de Sud. Conferința examinează 
măsurile privind unificarea sin
dicatelor din ambele părți ale 
Vietnamului și sarcinile mișcării 
sindicale in noua etapă a re
voluției vietnameze, de avansa
re a întregii țări spre socialism.

în cadrul primei ședințe a 
conferinței au luat cuvintul 
Xuan Thuy. secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam. Nguyen Huu Tho, pre
ședintele Prezidiului C.C. al 

I(

• VESTIGIILE CELUI MAI IMPORTANT ORAȘ PRECOLUM
BIAN au fost descoperite zilele trecute de membrii Institutu
lui columbian de antropologie din Bogota. Orașul, situat în 
Sierra Nevada de Santa Marta, în departamentul Magdalena, 
a fost construit pe o suprafață de aproape o mie de hectare. 
Acoperit de vegetație, vechea așezare se găsește la o altitu
dine variind între 850 și 1 200 metri. Arheologii nu au desco
perit încă de ce triburi a fost locuit, dar apreciază că cele 
cîteva mii de locuințe caie compun orașul sint mult mai 
importante decît parcul San Augustin, din departamentul Huila, 
care a fost considerat pină în prezent una dintre principalele 
localități precolumbiene din ’ țară. Primele planuri ale orașu
lui indică existența a 15 terase, cele mai mari măsurînd 45 
metri lungime și 18 metri lățime, precum si ziduri care în
conjurau așezarea și care aveau o înălțime de 7 metri. 
• „REVERENDUL- MOON A RECUNOSCUT CA UNELE 
DINTRE UZINELE SALE SUD-COREENE FABRICA ARME. El 
a mai afirmat că nu există companie mai importantă sud- 
coreeană care să nu fie implicată în producția de armament, 
dar a refuzat să precizeze ce fel de arme produc uzinele sale, 
întrebat despre proiectele privind dezvoltarea activităților in
dustriale în S.U.A. și Europa occidentală ale sectei sale reli
gioase, Moon a declarat că se concentrează „asupra întăririi 
sectei" în R.F.G. în prezent, autoritățile fiscale americane se 
interesează de afacerile comerciale ale reverendului, iar ser
viciile de imigrare îi studiază statutul de rezident permanent 
străin în S.U.A. > RUPTURA BARAJULUI TETON. 4 morți, 
50 răniți, dintre care- 11 într-o stare gravă și sute de milioane 
dolari pagube, acesta este primul bilanț al catastrofei de la 
Teton, din statul american Idaho, unde barajul a cedat sîm- 
bătă. Guvernatorul statului Idaho a cerut Congresului crearea 
unui fond special pentru ajutorarea victimelor.

lă a României, pentru pace și 
colaborare internațională.

în timpul convorbirilor a 
fost exprimată satisfacția celor 
două părți pentru evoluția 
mereu ascendentă a rela
țiilor de prietenie și co
laborare dintre România și 
Turcia. precum și dorința 
comună de a adinei și diver
sifica. în continuare, pe baze 
reciproc avantajoase, colabora
rea in domeniile politic, econo
mic, tehnico-științific și cultu
ral, in interesul propășirii celor 
două popoare, al cauzei progre
sului și păcii internaționale.

Totodată, s-a exprimat dorin
ța conlucrării tot mai active a 
celor două state, pe plan inter
național. pentru promovarea 
unei politici noi de deplină e- 
galitate in drepturi între na
țiuni, de respect al independen
ței și suveranității fiecărui 
stat, al dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, 
calea dezvoltării sociale și •po
litice. în mod deosebit s-au 
subliniat aspirațiile celor două 
popoare de a acționa pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a bunei vecinătăți, cola
borării pașnice și prieteniei, in 
interesul întăririi securității și 
păcii in Europa și in întreaga 
lume.

Convorbirea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească. ce caracterizează între
gul ansamblu al relațiilor din
tre România și Turcia.

în cursul aceleiași zile, dele
gația a depus o coroană de 
Cori la Mausoleul lui Atatiirk.

SITUAȚIA
într-o telegramă din Beirut, 

agenția arabă siriană de infor
mații SANA a transmis un co
municat al „Avangărzilor Arma
tei libaneze din Bekaa" — or
ganizație care grupează pe par
tizanii din rindul armatei ai 
președintelui Frangieh — in 
care se arată că acestea au ce
rut sprijinul Siriei pentru „a 
pune capăt luptelor".

Liderul Partidului Socialist 
Progresist din Liban. Kamal 
Joumblatt. a anunțat că forțele 
coalizate palestiniano-progresis- 
te vor opune o ..puternică rezis
tentă trupelor siriene".

într-un comunicat dat publi
cității de conducătorii maroniți 
libanez: se arată că „este firesc 
să se încurajeze tot ceea ce 
poate contribui la încetarea stă
rii de război in Liban". Comuni
catul relevă „eforturile depuse 
in acest sens de Siria".

Reuniunea maronită a grupat 
In jurul președintelui Suleiman 
Frangieh pe șefii principalelor 
miliții creștine, fiind con
sacrată examinării situației din 
Liban.

Președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, Yasser 
Arafat, a adresat, prin interme
diul reprezentanței O.E.P. la 
Cairo un mesaj șefilor de stat 
arabi, cerind convocarea de ur
gență a unei reuniuni la nivel 
înalt a țărilor membre ale

Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de Sud. și Hoang 
Quoc Viet. președintele Federa
ției Sindicatelor din Vietnam.

în cuvintarea sa, Hoang Quoc 
Viet a relevat că unificarea sin
dicatelor din Vietnam va deter
mina o și mai pregnantă ma
nifestare a forței clasei munci
toare din întreaga țară în pro
cesul construirii socialismului și 
va contribui la creșterea rolu
lui sindicatelor ca organizație de 
masă ce va constitui un sprijin 
de nădejde al statului unificat, o 
școală a bunei gospodăriri a 
economiei țării și, totodată, o 
școală a socialismului pentru di
feritele categorii de oameni ai 
muncii.

l

A

R. D. GERMANA. Imagine dintr-unul din laboratoarele Universității 
„Wilhelm-Pieck" din Rostock

Pentru realizarea unui sistem economic
internațional mai echitabil

Proiect de document întocmit de țările membre
ale „Grupului celor

Conferința de
Țările membre ale „Grupului 

celor 77“, reprezentind, de fapt, 
cea mai mare parte a celor 134 
de state participante la Confe
rința Națiunilor Unite pentru 
așezările umane care se desfă
șoară în prezent la Vancouver, 
în Canada, au întocmit un pro
iect de document referitor la

DIN LIBAN
Ligii Arabe, pentru discutarea 
situației din Liban — anunță 
agențiile de presă.

Secretarul general al Ligii 
Arabe, Mahmud Riad, a trans
mis guvernelor țărilor membre 
invitația de a participa, începind 
de miercuri, la o reuniune de 
urgență a Consiliului miniștri
lor de externe ai acestei organi
zații, convocată la cererea Orga
nizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, în legătură cu agrava
rea situației din Liban.

Intensă activitate politică 
în campania electorală din Italia 
Propunerile Partidului Comunist Italian pentru ieșirea din actuala criză, 

pentru soluționarea problemelor grave ale țării

în Italia au continuat în ultimele zile luările de cuvint ale 
liderilor partidelor politice in cadrul campaniei electorale in ve
derea scrutinului de la 20 iunie.
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77", participante la 
la Vancouver
principiile generale care să 
asigure realizarea unui sistem 
economic internațional mai 
echitabil, o nouă ordine eco
nomică mondială. Acest proiect 
de document prevede recunoaș
terea dreptului fiecărui stat de 
a controla investițiile străine, 
în special activitatea societăților 
transnaționale ce operează pe 
teritoriul său ; semnarea pe 
plan mondial a acordurilor de 
dezarmare, începind cu armele 
nucleare, și transferarea resur
selor astfel eliberate țărilor în 
curs de dezvoltare în vederea 
îmbunătățirii condițiilor de viață 
a popoarelor acestor state ; 
condamnarea tuturor formelor 
de rasism și discriminare con
form rezoluțiilor Organizației 
Națiunilor Unite.

Proiectul a fost înaintat unui 
comitet care va decide asupra 
ipcluderii sale in proiectul de 
Declarație ce urmează să fie 
adoptat la încheierea Conferin
ței.

viitoare ale comuniștilor, la 
programul lor,de transformare 
a societății, Enrico Berlinguer a 
subliniat specificul căilor pre
conizate de P.C.I., atît în pla
nul organizării juridice și po
litice, cit și al economiei „care 
trebuie să includă o progra
mare democratică ce nu exclu
de, ci prevede și existența unor 
multiple centre ale inițiativei 
societăților private, cărora este 
necesar să Ii se dea un cadru 
precis de referință, așa incit 
ele, la fel ca și societățile pu
blice, să poată lucra și pro
duce pentru scopuri capabile să 
satisfacă marile nevoi ale o- 
mului". Din acestea și din alte 
poziții foarte clare ale 
P.C.I. — a spus secretarul ge
neral al partidului — derivă 
căutarea noastră constantă de 
alianțe sociale și politice, recu
noașterea pluralității forțelor 
politice, posibilitatea de a se 
alterna la conducerea țării a 
majorității și a opozițiilor".

„Existența unei varietăți de 
soluții și de căi spre socialism 
nu constituie și nu va constitui 
niciodată o anomalie a istoriei" 
— a spus in încheiere secreta
rul general al P.C.I.

Luind cuvintul în cadrul 
unui miting electoral organizat 
de Partidul Socialist Italian, 
secretarul general al acestui 
partid. Francesco de Martino, a 
relevat contradicțiile din ca

PREZENJE ROMANEȘTI PESTE 
HOTARE

• Cu prilejul celei de-a IV-a 
Expoziții internaționale de 
flori de la Damasc, in cadrul 
căreia au fost prezentate 
imagini turistice și obiecte 
de artizanat cu motive flora
le din diferite regiuni ale 
României, pavilionului țării 
noastre i s-a decernat, de 
către Ministerul Turismului 
al Siriei, „Diploma de 
onoare".
• Ansamblul folcloric „Car- 

pați" din Cimpulung Mus
cel. a obținut premiul I și 
Cupa Festivalului interna
țional de folclor desfășurat 
in localitatea franceză Epi- 
nay-sur-Seine.

• La Clubul Națiunilor 
din capitala Braziliei, în 
prezența unor reprezentanți 
ai Ministerului Relațiilor 
Externe, ai unor instituții 
culturale din Brasilia, precum 
și a membrilor corpului di
plomatic, a fost prezentat 
filmul românesc „Valurile 
Dunării".

Lucrările Congresului P. C. 
din Grecia (interior)

Cuvîntul de salut al 
reprezentantului P.C.R.

în capitala Greciei continuă 
lucrările Congresului Partidului 
Comunist din Grecia (interior).

în cadrul ședinței de luni 
delegații au dezbătut raportul 
prezentat de către Haralambos 
Dracopoulos, secretar al Comi
tetului Central.

Salutind Congresul, tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Colegiului Central de Partid, a 
spus :

Am plăcuta misiune de a vă 
transmite din partea Comitetu
lui Central al Partidului Comu
nist Român, a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, un cald salut 
tovărășesc împreună cu cele 
mai bune urări de succes lucră
rilor Congresului.

Partidul Comunist Român — a 
spus vorbitorul — urmărește cu 
simpatie și viu interes activita
tea partidului dumneavoastră 
dedicată apărării intereselor cla
sei muncitoare, împlinirii aspira
țiilor de democrație, progres și 
bunăstare ale oamenilor muncii, 
cauzei socialismului, păcii și 
colaborării intre popoare.

Ne este plăcut să subliniem 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare tovă
rășească statornicite între parti
dele noastre, în spiritul solidari
tății internaționaliste, al ega
lității, respectului și încrederii 
reciproce.

Un rol de cea mai mare im
portanță l-au avut în acest sens 
întîlnirile și convorbirile dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Haralambos Dracopoulos.

Relațiile dintre partidele noas
tre se înscriu în mod fericit ca 
o contribuție activă la dezvol
tarea legăturilor tradiționale de 
prietenie dintre popoarele român 
și elen care, îndeosebi în ultimii 
ani, prin întîlnirile președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
prim-ministrul Republicii Elene, 
Constantin Karamanlis, contac
tele și dialogul P.C.R. cu toate 
partidele democratice și progre
siste din Grecia, au dobîndit un 
nou dinamism, au cunoscut o în
semnată amplificare și adincire 
în toate domeniile.

După ce s-a referit la vasta 
activitate desfășurată de po
porul român, sub conducerea 
P.C.R., pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului de edificare 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism, vorbi
torul a spus în continuare : Pe 
baza analizei științifice, marxist- 
leniniste a conținutului epocii 
contemporane, cel de-al Xl-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român a trasat liniile directoare 
ale activității internaționale, în 
concordanță deplină cu obiecti
vele sale constructive pe plan 
intern.

România acționează cu hotă- 

drul democrației creștine, care,' 
a spus el, constituie expresia 
unei crize chiar dacă în cadrul 
P.D.C. se depun eforturi vizind 
restabilirea unității înainte de 
alegeri. De Martino areafirmat 
intenția partidului său de a nu 
relua colaborarea cu democrat- 
creștinii în vechile condiții, 
constînd cu alte cuvinte din 
menținerea în opoziție a P.C.I.

Secretarul general al Partidu
lui Republican Italian, Oddo 
Biasini, a susținut necesitatea 
„schimbării profunde a metode
lor și conținutului politicii ita
liene". El a propus un program 
alternativ care cere, intre al
tele, ca „politica economică să 
nu fie încredințată numai gu
vernului, ci să cointereseze, în 
ceea ce privește opțiunile, toate 
forțele sociale responsabile din 
punct de vedere instituțional. 
Numai astfel — a accentuat el — 
pot fi soluționate problemele 
grave ale țării".

Președintele Consiliului na
țional al P.D.C., Amintore 
Fanfani, a adresat alegătorilor 
M.S.I. — Dreapta Națională 
(partidul neofascist) apelul de 
a vota pentru candidații P.D.C., 
gest fără precedent, care — 
transmite agenția A.N.S.A. — a 
provocat proteste și polemici. 
Punctul de vedere dominant în 
sinul Partidului democrat-creș- 
tin, observă aceeași agenție, 
pare a fi cel al reluării colabo
rării cu socialiștii, cu condiția 
ca aceștia să renunțe la cere
rea de deschidere spre stingă.

• ÎNTR-O alocuțiune rostită la 
posturile de televiziune, primul 
ministru tailandez. Seni Pra- 
moj, a afirmat că cererea de 
retragere a forțelor S.U.A. din 
țară a rezultat din circumstan
țele noi care s-au dezvoltat in 
Tailanda în ultimii ani. Acest 
act — a spus Seni Pramoj — 
nu reprezintă un semn de dete
riorare a relațiilor dintre cele 
două țări.

Premierul tailandez a subli
niat că a sosit timpul ca Tailan
da să se bazeze pe forțele pro
prii în probleme de apărare și 
să promoveze o politică de prie
tenie cu toate țările.

• PREȘEDINTELE Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, a primit luni, 
pe Konstantin Katușev. secretar 
al C.C. al P.C.U.S. — anunță 
agenția Taniug.

în cursul convorbirilor a avut 
loc un schimb de păreri cu pri
vire la situația din mișcarea 
muncitorească internațională, u- 
nele probleme actuale internațio
nale, precum și în legătură cu 
dezvoltarea relațiilor dintre 
U.C.I. și P.C.U.S. 
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rire pentru dezvoltarea priete
niei și colaborării cu toate țările 
socialiste, cu țările in curs de 
dezvoltare, cu celelalte state 
ale lumii, pe baza principiilor 
universal-valabile ale dreptului 
internațional.

în activitatea sa internațională 
— a spus vorbitorul — România 
acordă o mare atenție dezvoltării 
între țările din Balcani a unor 
relații strinse de prietenie și 
bună vecinătate care să contri
buie la întărirea încrederii și 
cooperării in această regiune, la 
transformarea ei intr-o zonă a 
păcii, lipsită de arme nucleare. 
In acest sens, considerăm ne
cesară intensificarea activității 
organismelor de colaborare in- 
terbalcanică existente, crearea 
altora noi, în vederea asigurării 
unui cadru cit mai larg de con
lucrare în această zonă.

Milităm, de asemenea, pentru 
a se ajunge cit mai curind la 
soluționarea politică a situației 
din Cipru, pe baza respectării 
independenței, suveranității și 
integrității acestui stat, a asigu
rării unei conviețuiri pașnice in
tre cele două comunități ci
priote.

în spiritul îndelungatelor sale 
tradiții internaționaliste, P.C.R. 
dezvoltă larg relațiile de prie
tenie și colaborare cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești, se pronunță pentru o uni
tate nouă a mișcării comuniste 
și muncitorești pe baza princi
piilor internaționalismului pro
letar care înseamnă respectarea 
strictă a independenței și egali
tății în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, a dreptului 
fiecărui partid de a-și elabora în 
mod de-sine-stătător politica in
ternă și externă, strategia și tac
tica revoluționară corespunzător 
cerințelor luptei pentru liber
tate, progres și socialism din 
propria țară.

Totodată, P.C.R. intensifică re
lațiile cu partidele socialiste și 
social-democratice, cu mișcările 
de eliberare națională, cu parti
dele naționale de guvernămint 
din țările in curs de dezvoltare, 
cu alte partide și organizații re
voluționare, progresiste și de
mocratice.

Ne exprimăm convingerea că 
relațiile dintre P.C.R. și P.C. din 
Grecia (interior) se vor dezvolta 
și adinei în continuare în inte
resul comun al ambelor partide, 
al popoarelor român și elen, al 
întăririi solidarității și colaboră
rii forțelor progresiste, antiim- 
perialiste, de pretutindeni.

în încheiere vorbitorul a spus: 
Vă urăm, dragi tovarăși, succes 
deplin în desfășurarea lucrărilor 
Congresului, in activitatea pen
tru traducerea în viață a hotări- 
rilor pe care le veți adopta, spre 
binele oamenilor muncii din țara 
dumneavoastră, pentru triumful 
cauzei păcii, democrației și so
cialismului.

Interes deosebit 
față de produsele 

expuse de România 
la Tirgul de la Poznan

La Poznan și-a deschis 
porțile Tirgul internațional, 
aflat la cea de-a 48-a edi
ție. Participă 4100 de firme 
și întreprinderi de comerț 
exterior din 34 de țări. La 
această tradițională mani
festare comercială domină 
mașinile și utilajele, produ
sele industriilor de mașini 
grele, chimică, electronică, 
utilajul rutier. Sint prezente, 
de asemenea, produse ale in
dustriei ușoare și agrar-ali- 
mentare.

România prezentă pentru 
a 21-a oară la Poznan 
expune pe o suprafață de 
peste 1 000 metri pătrați.

în prima zi a tîrgului, pa
vilionul țării noastre a fost 
vizitat de Jan Szydlak, mem
bru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.U.P., 
Mieczyslaw Jagielski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al 
R. P. Polone, și de Jerzy Ol
szewski, ministrul comerțu
lui exterior și economiei ma
ritime. Oaspeții, întimpinați 
de ambasadorul României la 
Varșovia, Aurel Duca, au 
manifestat un interes deo
sebit față de produsele ex
puse la standul destinat ma_ 
șinilor-unelte și la standul 
produselor siderurgice.

CONFERINȚA NAȚIONALĂ A 
TINERETULUI COMUNIST DIN 

SUEDIA

• LA STOCKHOLM se 
desfășoară lucrările Conferin
ței naționale a Tineretului 
Comunist din Suedia. în cen
trul dezbaterilor se află pro
blema șomajului în rindul ti
neretului suedez, precum și 
chestiuni privind pregătirile 
pentru alegerile parlamentare 
din toamna acestui an.

• ÎN capitala Venezuelei au 
început lucrările reuniunii pre
gătitoare a celei de-a Il-a se
siuni ordinare a Consiliului 
Sistemului Economic Latino- 
American (S.E.L.A.). Participă 
experți reprezentind 25 de state 
membre ale acestei organizații 
economice regionale, care vor 
pregăti documentele supuse 
dezbaterii Consiliului Ministe
rial al S.E.L.A. Lucrările Con
siliului se deschid luni, 14 iunie.
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